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Recensioner 

Michael Pitts och Mark Roberts, Faireweather 
Eden. Life in Britain half a million years ago as re-
veakd by the exeavation at Boxgrove. 356 s., 55 fig. 
Century, London 1997. ISBN 0 7126 7686 4. 
Pris £17,99. 

I maj 1994 kunde man som huvudrubrik i eng
elska tidningar läsa att det äldsta fyndet av män
niska i Europa hade påträffats i England, när
mare bestämt i ett grustag vid Boxgrove i södra 
England. Brittiska medborgare kunde känna 
sig ddtekt iga i en lång bosättningshistoria -
äran var räddad - britter styrde inte bara över 
haven uten också över hela den europeiska 
kont inenten. Ett fynd av ett fragmentariskt 
men ovanligt robust lårben var kulmen på såväl 
en diskussion om åldern för den äldsta bosätt
ningen i Europa som en mångårig undersök
ningsinsats i Boxgrove. 

Det bör inledningsvis påpekas att den aktu
ella boken inte i första hand riktar sig till fack
arkeologer. Det är en berättelse om undersök
ningarna i Boxgrove, lättläst och interfolierad 
med redogörelser om tidigare brittisk, paleoli
tisk forskning, lättbegripliga beskrivningar om 
glaciala och intergladala fenomen samt peda
gogiska redovisningar av olika teorier och me
toder som berör tidigpaleolitisk forskning. För
fattarna väjer inte heller för att beskriva forsk
ningens höjdpunkter och vågdalar där Mark 
Roberts - undersökningsledaren i Boxgrove -
ganska öppet redogör för förhoppningar, stor
mande glädje och djup besvikelse liksom tvivel 
som ingredienser i sitt mångåriga engagemang 
för engelskt paleolitikum i allmänhet och Box-
groveutgrävningarna i synnerhet. 

Det är ett dåligt kamouflerat hjälteepos som 
målas upp: den unge, oförvägne forskarens en
visa kamp mot den etablerade forskningsvärl
den. De som läst Don Johansons kamp för sin 
forskning i boken om Lucy får ett lätt intryck av 
igenkännande. Liksom tidigare epoker är det 
moderna samhället i behov av hjältar. Dess
utom behöver vi böcker av dette slag, dels för 

att göra arkeologin lättare tillgänglig för en 
större grupp intresserade, dels och inte minst 
som information för fackarkeologerna själva. 
Att följa med i facklitteraturen är inte alltid till
räckligt för att förstå sympatier och antipatier, 
motsättningar och gruppbi ldning som finns 
inom all arkeologisk forskning. Speciellt gäller 
detta i ämnesinriktningar för vilka man hyser 
ett visst intresse men vars konferenser och sym
posier man inte mera regelbundet kan följa. 
Då kan en bok som den aktuella klarlägga var
för vissa teoretiska modeller accepteras medan 
andra ifrågasätts eller ge bakgrunden till val av 
undersökningsobjekt och undersökningsmeto
der - försöka klarlägga den irrationalitet som 
oftast styr den rådande forskningsinriktningen. 

Alltför få böcker rymmer fördjupad infor
mation av denna typ. Dock skulle man önska 
att Mark Roberts hade modet att presentera ett 
något mera självironiskt porträtt. Han har av 
vissa uppfattats som den paleolitiska forsk
ningens gossen Ruda. Nu blir det väl mycket av 
»välkammad» forskarstudent - om man nu kan 
använda detta epitet på en person som ofta 
uppträder med kalrakat huvud, högskaftade 
kängor och nitat bälte. Ett skinhead till ut
seende men absolut inte till uppfattning. 

Boken inleds med en forskningshistoriskt 
mycket intressant tillbakablick på den paleoli
tiska forskningen i Europa med speciell inrikt
ning på England. Man imponeras av kreativi
teten och nytänkandet i ett tidigt 1800-tal som 
vissa personer förmådde presentera trots ytterst 
bristfälligt kunskapsläge och trångsynt historie
syn. Här finner man de verkliga hjältarna, vilka 
i hela sitt liv, trots etablissemangets förakt och 
direkta ingripanden, rakryggat stod fast vid 
sina åsikter. 

Ett nyvaknat intresset för tidigpaleolitikum i 
Sydengland utgick från resultaten av geolo
giska inventeringar i början av 1980-talet av fos
sila kustlinjer mellan Southampton och Brigh-
ton. Åtskilliga kilometer in i landet, på en nivå 
flera tiotals meter över den nuvarande havsni-
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vån, förekom strandvallar av grus och sand. 
Flera olika förslag framfördes som förklaring 
till hur de bildats. Att de uppstått vid klimato
logiska förändringar under en tidig del av pleis
tocen, i kombination med isostatiska föränd
ringar blev efter hand allmänt accepterat. Att 
dessa lager ofta rymde flera olika stadier med 
inblandning av ben och artefakter var känt se
dan slutet av 1800-talet. 

Då täktverksamhet inleddes vid Boxgrove, 
några kilometer nordost om Chichester, bör
jade rapporter om fynd av ben och artefakter 
att strömma in. Som ny doktorandstuderande 
valde Mark Roberts Boxgrove som sitt forsk
ningsobjekt. Från en inledande inventering 
1982 kom han att genomföra årligen återkom
mande fåltinsatser i olika delar av den markant 
utökade takten fram till och med sommaren 
1996. Det är nog tveksamt om han framledes 
helt kan hålla sig borta från platsen. 

Redan tidigt framgick att sandlagren i Box
grove innehöll något alldeles speciellt. Beva-
ringsgraden kan betecknas som unik vad avser 
tidigpaleolitiska fyndlager. Inom flera utgräv
ningsytor blottades slaktplatser och flintverk
städer för framställning av handkilar med mi
nimala spår efter den efterföljande pålag-
ringen av sand som skyddat fyndlagret. 
Handkilarna såg ut som nytillverkade och var 
därtill utformade med en avancerad teknik. 
Genom spridningen av avslag från tillhugg
ningen av handkilar var det möjligt att avgöra 
hur flintsmeden suttit. Även fynd av hammare 
i horn och ben för avslutande finhuggning har 
påträffats i anslutning till flintverkstäderna. 

Bevaringsgraden var utmärkt för ben, inte 
minst för lämningar efter smågnagare vilka spe
lat en stor roll vid dateringen av boplatsläm
ningarna. 

Då undersökningarna inleddes bedömdes 
boplatslämningarna ha en ålder av mellan 
300 000 och 200 000 år. En noggrannare analys 
av gladationsförloppen, kombinerad med en 
intensiv genomgång av mikro- och makrofau-
nor från olika avlagringar, visade att Boxgrove 
bebotts för ungefär en halv million år sedan. 
Att platsen representerar kortvariga och åter
kommande besök innebar att man utifrån fyn
den borde kunna få fram deteljdata, inte bara 

om aktiviteter uten också om verkliga beteen
den. Hur har de människoliknande varelserna 
rört sig runt de slaktplatser man menat sig 
kunna identifiera? Antyder slagplatserna att 
man kommunicerat med varandra eller har var 
och en suttit opåverkad av omgivande aktivite
ter inriktad på sin egen speciella syssla? Aktivi
teter som haft en cirkelformad fördelning ty
der på ett behov av kommunikat ion mellan 
gruppens medlemmar under arbetets gång, ett 
beteende som kan vara av utomordentlig bety
delse vid analys av språkets utveckling. Bokens 
författare menar sig kunna urskönja cirkulära 
spridningar i Boxgrove. Språket som ett viktigt 
socialt kitt kan ha en betydligt längre existens 
än vad man tidigare t ro t t 

En annan diskussion handlar om ifall dessa 
människoliknande varelser bedrev aktiv jakt el
ler bör inordnas i gruppen asätare. Under se
nare år har många forskare stött den senare 
uppfattningen. Mot denna argumenteras i bo
ken. Ett skulderblad från häst uppvisar en per
forering vilken anses vara resultatet av en skada 
efter ett spjutkast. Att verkliga kastspjut påträf
fats i 400 000-åriga avlagringar i nordvästtyska 
Schöningen tar man som stöd för att före
språka en aktiv roll i jakten. Snittspår uppträ
der på flera ben. I några fall överlappas de av 
gnagspår efter hyenor som visar på att de män
niskoliknande varelserna med framgång beva
kat sin företrädesrätt till bytet. 

Tyvärr kommer köttkonsumtionen alltför 
mycket i diskussionens centrum, endast i nå
got enstaka sammanhang berörs den viktiga 
roll som vegetabilier rimligtvis bör ha spelat. 
Denna ensidiga bild kan förklaras av att samt
liga handkilar med bruksspår uppvisar slakt
spår, inte ett enda spår efter beredning av ve
getabilier. 

Som utgrävningsplats hade man räknat ut 
Boxgrove då fyndet av ett mänskligt lårben fick 
massmedia att uppmärksamma platsen. Två 
nya grävningssäsonger - de största som ge
nomförts - kom att avsluta fältinsatserna. Re-
sulatet vad avser hominidfynd blev ganska 
magert - två framtänder. Dessa lämningar in
ordnas däremot utan större källkritiska ställ
ningstaganden i den grupp av människans för
fäder som tidigare ibland benämnts Homo erec-
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lus ibland »arkaiska» sapiens. Idag betecknas de 
som Homo heidelbergensis efter ett tyskt käkfynd 
och uppfattas som afrikanska och europeiska 
samtida med Homo erectus vilken anses vara en 
främst ostasiatisk utvecklingsgren. Från Homo 
heidelbergensis stammar troligen den moderna 
människan liksom neandertalmänniskan. 

Med människofynden kom diskussionen på 
allvar igång om den äldste europén. Det blir 
för långt att här gå in på underlaget för denna 
debatt (finns sammanfattad i L. Larsson: De 
första européerna , Tvärsnitt 1995:1). Flera, 
främst yngre, forskare inklusive Roberts stödde 
en förhållandevis sen invandring. Människor 
skulle ha existerat under cirka en halv miljon år 
i Europa med Boxgrovefynden bland de allra 
äldsta. Ett år efter det att Boxgrovefyndet upp
märksammades publicerades fynd av skelettde
lar från den nordspanska fyndplatsen Atapu-
erca. Platsen - ett svårtillgängligt grottparti -
hade under flera år producerat ett stort antal 
ben från tiotals ca 300 000-åriga individer. De 
nya fynden uppgavs vara betydligt äldre efter
som de påträffats inlagrade i en horisont med 
omvänd polaritet vilket borde ge dem en ålder 
av minst 780 000 år, tidpunkten för den senaste 
stora ömvändningen av magnetfältet Helt rik
tigt anmärker författarna att minst sex kortare 
perioder med omvänd polaritet har ägt rum se
dan dess och därmed kan skelettdelarna vara 
yngre än vad som anförts. Här får man invänta 
framtida analysresultat för ett bättre ställnings
tagande. Dock är andemeningen i boken klar -
Boxgrove representerar den äldsta invand
ringen i Europa. Äldst, störst eller vackrast -
stor publicitet har på gott och ont stor bety
delse i arkeologisk forskning. 

Lars Larsson 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Tore Artelius, Långfärd och återkomst - skeppet i 
bronsålderns gravar. (Uppsats för licentiatexa
men) Göteborgs Universitet, Institutionen för 
arkeologi. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
Undersökningar, Skrifter No 17. 1996. 129 sid. 
ISBN 91-7209-025-1. 

Som en samproduktion mellan Göteborgs uni
versitet och Riksantikvarieämbetet UV-väst har 
Tore Artelius bok Långfärd och återkomst - skep
pet i bronsålderns gravar givits ut hösten 1996. 
Publikationen, som i första hand kan beteck
nas som ett teoretiskt arbete med en god för
ankring i ett fältmaterial, har lagts fram som li
centiatuppsats och i detta sammanhang speci
algranskats av under tecknad. I uppsatsen 
behandlas skeppssymbolen som gravform, 
främst under skandinavisk bronsålder. .Analy
sen av skeppet som symbol sker utifrån en bred 
bas, med teoretiska infallsvinklar hämtade från 
namnkunniga forskare inom såväl psykologi 
och socialantropologi som religionsvetenskap. 
Det arkeologiska källmaterialet består av både 
nyare undersökningsresultat och äldre publi
cerat material och arkivmaterial. Behandlingen 
av materialet sker utifrån en omfattande och 
välformulerad teoretisk ram. De inledande ka
pitlen beskriver denna, ger en viss forsknings
översikt samt anger de teoretiska utgångs
punkterna. Därefter presenteras det arkeolo
giska källmaterialet: skeppsformiga gravar från 
bronsålderns period III fram till äldre förro
mersk järnålder. I de avslutande kapitlen prö
vas slutligen teorin på fåltmaterialet för att ut
mynna i en syntes och ett tolkningsförslag. 

Jag skall här i kapitelordning kort återbe
rätta innehållet i uppsatsen, med tonvikt på de 
delar jag upplever som mest betydelsefulla, för 
att avrunda med något om hur Långfärd och 
återkomst bör betraktas utifrån det arkeologiska 
forskningsläget i Sverige idag. 

Inledningens avsikt är bl.a. att ge de teore
tiska och materialmässiga utgångspunkterna 
för uppsatsarbetet Vi förs därför redan från 
början in i djuppsykologin och de arketypiska 
symbolernas värld. Betydelsen och användan
det av arketyper i gravritual och gravsymbolik 
är den främste utgångspunkten för uppsatsen. 
I stor utsträckning utgår resonemanget kring 
detta från den schweiziske psykiatrikern och 
psykoanalytikern C.-G. Jungs tankar. I uppsat
sen vägs det psykologiska synsättet mot såväl so
cialantropologi (Lévi-Strauss, Bloch, Turner 
m.fl.) som religionsvetenskap (Eliade, C.-M. 
Edsman m.fl.) samt givetvis också mot arkeolo
gin. 
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Ämnets karaktär är sådan att relativt många 
termer och begrepp som används inte är van
ligt förekommande i arkeologisk litteratur. Det 
är därför föredömligt ur pedagogisk synvinkel 
att begrepp som är essentidla för förståelsen -
t.ex. arketyp och transition - förklaras i noter 
på de sidor där de dyker upp första gången. 
Även den som inte är insatt i djuppsykologisk 
och religionsfenomenologisk terminologi har 
därför möjlighet att relativt snabbt komma in i 
ä m n e t Ett centralt tema i uppsatsen är skep
pets roll som transitionssymbol (symbol för 
olika typer av överföring). På samma sätt som 
skeppet i den fysiska realiteten står för trans
port och kontakter, kan skeppet som symbol 
stå för överföring: solens gång, återföddse eller 
transport till ett dödsrike. Symbolen finns be
lagd på skandinaviskt område från senmesoli
tisk tid och framåt men den är också globalt fö
rekommande, vilket är utgångspunkten för det 
fenomenologiska perspektivet i uppsatsen. 

Redan inledningsvis poängteras nödvändig
heten av ett delvis intuitivt arbetssätt när man 
behandlar symboler. Förståelsen av innehållet 
i en symbol - som skeppet - är till en del ett in
tuitivt skeende. Innehållet behöver inte vara 
uppenbar t utan fristående från formen i sig. 
Dette skall dock inte tolkas som om uppsatsen 
bygger på ett spekulativt arbetsätt. Analysen 
bottnar hela tiden i ett väl genomtänkt samspel 
mellan teori och fåltmaterial. I Jungs resone
mang är det exempelvis viktigt att de delta
gande i en ritual inte behöver vara medvetna 
om dess egentliga innehåll. Formen kan över
leva men med ett för deltagarna dolt innehåll. 
I texten jämförs med hur en svensk som firar 
midsommar kan bli överrumplad om en ut
ländsk turist frågar varför vi firar denna hög
tid. Svaret kan helt enkelt bli att »det är en tra
dition». Den djupare betydelsen är fördold 
även för deltagaren, trots att symbolik och in
nehåll finns kvar i ritualen. 

Med utgångspunkt från Jung och Eliade kan 
man förstå symbolens inneboende betydelse 
som något stabilt och oföränderligt I ritualen 
representerar symbolerna ofta en gudomlig 
närvaro. Tore Artelius menar att det samtidigt 
är viktigt att vara medveten om att bruket av 
symbolen inte kännetecknas av samma stabili

t e t I dette synsätt utgår han från ett socialan-
tropologiskt synsätt på ritual och symbolik. Det 
sociala bruket av symbolen kännetecknas då 
istället av en ständig förändring - olika varia
tioner på samma tema. Det religiösa menings
innehållet måste dock alltid ses som det pri
mära i och med att användningen av symbolen 
alltid utgår från dette. Med utgångspunkt hos 
Lévi-Strauss poängteras att förekomsten av lik
artad form över tid och rum också bör avspegla 
ett likartat meningsinnehåll . Denna typ av 
strukturella likheter är också utgångspunkten 
för ett religionsfenomenologiskt arbetssätt en
ligt Mircea Eliades mönster. 

Kapitel II utgör en forskningskommentar 
som inte utger sig för att vara heltäckande. I 
dette hänseende hänvisas till andra verk med 
mera övergripande historik (bl.a. Muller-Wille 
1970 och Capelle 1986). I kapitlet presenteras 
ändå forskningen kring skeppet i de skandina
viska gravarna på ett mycket överskådligt sätt -
som synen utvecklats från 1800-talets framväx
ande arkeologiska vetenskap fram till den post
processuella eran i dag. 

Traditionellt har i skandinavisk arkeologi 
gjorts en uppdelning av skeppets symbolbety
delse i bronsålderns föreställningsvärld, re
spektive i den yngre järnålderns. Denna utgår 
i stor utsträckning från Montelius och har se
dan också med forskningstradition och valda 
analogier att göra. I bronsålderns föreställ
ningsvärld har skeppet betraktats som en bild 
för hela kosmologin, medan det i järnålderns 
främst behandlats som en symbolbild för den 
dödes färd till ett dödsrike. Tolkningen av skep
pets betydelse under bronsålder har traditio
nellt gjorts med utgångspunkt från hällrist
ningarnas bildvärld och därmed utgående från 
analogier med religionen i Främre Orientens 
högkulturer. När det gäller skeppet som grav
symbol under yngre järnålder har istället ofte 
det isländska litterära materialet fått utgöra 
analogi och utgångspunkt för tolkningen. 

När det gäller bronsålderns symbolvärld är 
det intressant att se kopplingen mellan skepps
symboler som dolts under högar och stensätt
ningar och symbolens exponering på hällrist
ningarna och vissa bronsföremål - t.ex. rak
knivar. Detta visar två olika sätt att bruka 
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symbolen, dvs. olika sociala sammanhang men 
med användande av samma inbyggda symbo
lik. När det gäller symbolinnehållet i en grav
form poängteras, vilket är viktigt, att begrav
ningar trots sin karaktär av avsked från jordeli
vet också innehåller symbolik för skapande av 
liv, återföddse och en ny tillvaro. Gravritualer 
är därmed också fruktbarhetskult Skeppet som 
uttryck för en rit de passage finner man redan 
hos Montelius (1885). Det står då för de dödas 
resa till det andra landet, utgående från analo
gier i det isländska materialet. Även Knut 
Stjerna hade denna uppfattning om en resa till 
de dödas rike (1905), i likhet med Karons färja 
i den grekiska mytologin. Detta betraktelsesätt 
blir sedan under lång tid förhärskande, åt
minstone för synen på järnålderns skeppsgra
var. 

Det tredje kapitlet behandlar skeppssymbo
lens utbredning i tid och rum. Skeppsformade 
gravar utgör inte någon homogen g rupp av 
fornlämningar. De ingår ofta i gravar som pri
märt är av annan typ men finns också i en vari
ation av skepnader: jättelika monument , 
skeppsformade stensättningar unde r rosen, 
låga och svåridentifierbara friliggande skepps
sättningar samt nedgrävda skeppsformade kis
tor. Något som är betydelsefullt för tolkningen 
av symboliken - religiöst meningsinnehåll och 
funktion - är om skeppet varit synligt i anlägg
ningen eller ej. Synliga gravar i skeppsform fö
rekommer huvudsakligen under yngre brons
ålder och yngre järnålder. Under båda perio
de rna finns en tyngdpunkt i de östra 
kustområdena, under yngre järnålder också i 
Mälardalen. Skepp i gravar av skandinavisk typ 
finns dock spridda från norra Tyskland och 
upp till mellersta Norrland. Det är svårt att vete 
hur vanliga de skeppsformiga gravarna är i 
olika regioner, vilket är särskilt problematiskt 
när det gäller anläggningarna från äldre brons
ålder som ligger dolda i andra anläggningar. 

Skeppsformade gravar saknas, med något 
undantag, under per. I och II och i per. III är 
de fortfarande mycket sällsynta. Fr.o.m. period 
IV finns dock ovan j o rd synliga skeppssätt
ningar i olika regioner, med Gotland som en 
särskilt tydlig sådan. Främst finns de i södra Ös
tersjöns kustområden, också på Äland, i Balti

kum och i gamla Ostpreussen. Troligen före
kommer de även i Finland. De nordligaste 
skeppssättningar av denna typ som påträffats i 
Sverige finns från Österåkers sn norr om Stock
holm (Skärgårdsstad). Från yngsta bronsålder 
och äldre förromersk j ä rnå lder tycks åter 
skeppsformen främst finnas övertäckt i gra
varna. Kapitlet avslutas med en relevant reto
risk fråga om vårt syfte med en uppdelning av 
det arkeologiska materialet i olika kategorier, 
vilka samtidigt kan innehålla en symbolik som 
förenar. Skeppet återkommer på hällristningar, 
i föremålsformer och på föremål (främst rak
knivar) i gravar i områden där skeppsformade 
gravar av sten inte tycks vara vanliga. Om det är 
ett idéinnehåll vi är ute efter bör symbolen vara 
viktigare än själva föremålskategorin, varför så
dana uppdelningar kan vara mindre relevanta. 

Kapitel fyra och fem utgör en presentation 
av skeppsformade gravar från äldre respektive 
yngre bronsålder. När det gäller äldre bronsål
der (per. III) finns inte så många exempel men 
de som föreligger ges å andra sidan en relativt 
ingående presentation. Det handlar både om 
äldre undersökningar - i något fall från 1800-
talet - och moderna undersökningar. Sam
mantaget finns endast sju skeppsformade gra
var av sten dokumenterade från bronsålderns 
per. III. Dessa är distinkta stensättningar men 
dolda under andra anläggningar. Presentatio
nen av de olika undersökningarna är en bra 
sammanfattning och i viss mån också en forsk
ningshistorik. 

En av dessa undersökningar kan nämnas 
här: Stenunga i Hudene , Västergötland, där 
Tore Artelius själv år 1992 undersökte en stor 
flack stensättning med en dold skeppssättning 
intill kantkedjan. Denna anläggning har också 
fått en särskilt detaljerad beskrivning. På s. 52 i 
uppsatsen finns en intressant schematisk fram
ställning av tillkomsten av olika element i gra
ven i Hudene. Det förelåg en kontinuitet i be
gravningarna från per. II fram till äldre förro
mersk järnålder. Hudene är ett bra exempel på 
hur mycket mera detaljrik och givande en ma-
terialpresentetion blir när den görs av den som 
själv genomfört undersökningen. Det kan en
ligt min mening inte nog betonas vilken bety
delse eget fältarbete har. Tyvärr har dock dette 
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ibland kommit att underskattas i forskningen. 
En mängd små detaljer och tolkningsaspekter 
kommer inte i dagen om man endast utgår 
från rapport- och arkivmaterial. 

I slutet på kapitel fyra finns en samman
ställning i tabellform av de presenterade gra
varna med olika variabler, gravskick, gravgods, 
dolda eller ej, riktning för skeppet etc. Längd
riktningen har tidigare i forskningshistorien 
använts som incitament för tolkningar av grav
skeppen som avbildningar av verkliga skepp, 
där riktningen visar en viktig färdriktning eller 
alternativt pekar mot ett tänkt dödsrike. 

Från yngre bronsålder finns ett betydligt 
större antal skeppsformade gravar, såväl un
dersökta som orörda. Kapitel fem, som be
handlar denna period, innehåller därför (för
modligen av utrymmesskäl) ej så noggranna re
dogörelser för olika undersökningar. I stället 
finns en genomgång av olika grunddrag och 
regionala skillnader i anläggningarna från pe
rioden, med flera exempel. Avsikten är inte 
heller att vara heltäckande utan att generellt 
visa hur symbolen exponerats i gravanlägg
ningen. Främst på Gotland och längs Östersjö
kusten finns ett stort antal skeppsformade gra
var från perioden. Från Gotland finns omkring 
350, främst från per. V. Av dessa har ett 50-tal 
undersökts under de senaste drygt 100 åren. 
Det rör sig då främst om väl exponerade och 
tydliga skepp i sten. Ett annat begränsat om
råde med skeppsgravar finns i sydvästra Sve
rige, kring Hallandsås, i gränsområdet mellan 
Halland och nordvästra Skåne. Skeppen här 
följer dock den äldre traditionen och före
kommer oftast dolda, liggande unde r högar. 
Dessa tycks utgöra en direkt kontinuitet från 
det mera sällsynta skeppsgravskicket under per. 
III, med övertäckta skeppssymboler. Mot slutet 
av perioden - yngste bronsålder och äldre för
romersk järnålder - sker en övergång till främst 
nedgrävda skeppsformade kistor, ofta då med 
skdettbegravningar. 

På den deskriptiva delen följer så två kapitel 
som diskuterar skeppssymbolen utifrån olika 
perspektiv. Kapitel sex behandlar form och in
nehåll - skeppsbilden som symbol och rituellt 
redskap. Här nämns kort något om skeppets 
viktiga funktionella roll i bronsålderns sam

hälle, för att poängtera kraften i skeppssymbo
liken. Denna betydelse är en naturlig utgångs
punkt för att skeppet också i ideologisk mening 
blivit använt som symbol för förflyttning och 
förändring. Den funktionella aspekten på skep
pet ligger dock utanför uppsatsens ram. Det är 
i stället skeppets »irrationella» användning som 
diskuteras. Det är just denna irrationalitet i an
vändningen som visar att det är en viktig sym
bol. I kapitlet presenteras och diskuteras reli
giösa, sociala, psykologiska modeller för för
ändringar i gravskick och gravform. Ritual kan 
ses som en formaliserad social kommunikation 
men kan även betraktas som rätt och slätt en 
viss tradition. Man kan i alla händelser säga att 
tradition och ritual är näraliggande begrepp. 
Ritualen är dock påtaglig och sticker ut från 
det vardagliga, till skillnad från traditionen som 
just är den »tysta» normen i ett samhälle. Tra
dit ionen i sig märks inte - endast brott mot 
denna. Ritualen är snarare en tradition som 
sticker av mot vardagen, exempelvis en be
gravning. 

Från religionsvetenskapen har vi som arke
ologer fått redskap för att analysera det arkety
piska innehåll som ritualen förmedlar. Den 
jämförande religionsforskningen är i detta fall 
avgörande, vid sidan om antropologisk teori 
och djuppsykologi. Tore Artelius ställer den 
jungianska termen arketyp i relation till andra 
tolkningar av begreppe t Enligt Lévi-Strauss är 
symboler de »byggstenar» som myter och ritu
aler konstrueras av och som de blir förstådda 
utifrån. Symbolerna är nyckeln till myterna, ri
terna och vårt eget psyke. Detta närmar sig 
Jungs djuppsykologi och de strukturer som 
finns i »det kollektiva omedvetna». Detta till 
trots finns det en klyfta mellan Lévi-Strauss 
uppfattning och Jungs. Socialantropologen 
Maurice Bloch menar att ett medvetet bruk av-
symboler är nödvändigt för att förändra den 
sociala organisationens struktur. Symbolen an
vänds då som ett ekonomisk-politiskt instru
ment. 

I det avslutande kapitlet sker en fördjupning 
av diskussionen kring symbolens religiösa in
nehåll och dess varierande användning i olika 
sociala miljöer och situationer. Den arketypiska 
betydelsen behandlas även här, nu för att belysa 
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skeppets religiösa mening och symboliska funk
tion specifikt i begravningsritualen. Här sker 
också en återkoppling till presentat ionen av 
fåltmaterialet 

Den stora variationen i hur skeppssymbolen 
använts tolkar Tore Artelius som att den religi
ösa symbolen utnyttjats med utgångspunkt från 
olika sociala målsättningar. Han närmar sig på 
detta sätt också det socialantropologiska syn
sättet. Inte minst ett monumental t utförande 
av symbolen i imposanta gravformer är ett 
tecken på att man haft sociala syften med an
läggandet. Enligt dette resonemang kan man 
också förutsätta att maktstrukturerna förank
rats i den religiösa föreställningsvärlden. På så 
vis uppstår en symbios mellan världslig makt 
och religiöst uttryck. En religiös ritual blir 
också ett sätt att sanktionera den världsliga 
makten. Skeppssymbolen tycks omedvetet ha 
blivit utsatt för en sådan projektion under lop
pet av bronsåldern. Den har utvecklats till ett 
karaktäristiskt uttryck för en viss social position 
samtidigt som den innehåller kärnan i de reli
giösa tankarna och är en bild för eskatologin. 

Ser man på de gotländska gravarna finns det 
med tanke på innehåll och antal ingen anled
ning att tro att de behöver vara stormannagra-
var. De kan snarare representera vanliga hus
håll, eller snarare en speciell sorts hushåll. Kan
ske handlar det om en samhällsklass som 
upprätthöll förbindelser utåt och som verkli
gen använde skeppet också i sitt dagliga liv. 
Gotland och kusttrakterna är centrala han
delsområden där vissa g rupper kan ha haft 
mera användning för skeppets symbolik. Det 
gäller både symbolens inbyggda kollektiva 
egenskaper och dess specifika betydelse i 
bronsålderns handelsutbyte. De skeppsfor
made gravarna kan dä rmed spegla en social 
identitet samtidigt som de innehåller ett djupt 
liggande religiöst symbolvärde. 

Långfärd och återkomst utgör på flera sätt en 
förnyelse i behandlingen av gravar. Arbetssättet 
skulle jag själv vilja kalla religionsarkeologiskt 
Detta innebär inte att man åsidosätter tolk
ningar inom andra samhällskategorier utan 
istället att man tillmäter den religiösa föreställ
ningen en inneboende betydelse som är jäm
bördig och samspelande med bl.a. sociala och 

ekonomiska faktorer. Samtidigt innebär det re
ligionsarkeologiska arbetssättet att man med-
vetandegör problematiken kring religionens 
annor lunda roll i ett likaså annor lunda sam
hälle. I ett lågtekniskt samhälle som är genuint 
religiöst är religionen och föreställningsvärl
den själva förklaringsmodellen för världens ske
enden. För oss kan den förefalla vara ett utan
verk, en avspegling av andra faktorer. Den bör 
istället betraktas som ett grundläggande 
mänskligt behov - oberoende av om man själv 
har en religiös grundsyn eller inte. Kraften i de 
religiösa föreställningarna kan man påvisa obe
roende av egen inställning. 

Efter att under lång tid ha varit i det när
maste negligerat inom svensk arkeologisk forsk
ning har nu religionsarkeologin snabbt blivit 
ett populär t tema. De allra senaste åren har 
detta märkts genom att många nya avhand
lingsämnen berör religion och föreställnings
värld. Begreppet kult anses inte längre som löje-
väckande - en innebörd som det för övrigt en
dast haft bland arkeologer. Jag är inte säker på 
att Tore Artelius själv skulle använda beteck
ningen religionsarkeologi för sin uppsats men 
jag ser den som ett gott exempel på denna in
riktning inom arkeologin, med en väl under
byggd teoretisk ram. Det bör finnas en stor ma
terialmängd, inte minst vad gäller andra grav
former och gravskick, där ett l iknande 
arbetssätt skulle vara användbart. Genom sin 
kombination av religionsvetenskap, psykologi, 
antropologi och arkeologi står också Långfärd 
och återkomst för ett teoretiskt nytänkande. Även 
om Jungs arbete ofta nämns i olika arbeten i 
dag så är det sällan hans tankar blivit grundligt 
diskuterade vad gäller deras relevans för tolk
ningar inom arkeologin. I hög grad beror nog 
detta på att Jungs psykologi ofta anses svårtill
gänglig och spekulativ. Det krävs därför ett visst 
mått av vetenskapligt mod för att använda sig av 
hans teorier i en arkeologisk uppsats. Den stora 
styrkan i uppsatsen ligger inte minst i att an
vändandet av teorier från andra discipliner sker 
på ett noggrant sätt - genom resonemang som 
övertygar. 

Några minustecken måste dock tas upp här. 
På den negativa sidan kan man notera att tex
ten i vissa stycken är något komplicerad och 

Fornvännen 93(1998) 



48 Recensioner 

svårforcerad. Ibland kastas man också fram och 
åter mellan material och resonemang om ar
ketyper och symboler, på ett sätt som kan tyckas 
onödigt utdraget. Ibland kan detta resone
mang balansera på gränsen till upprepningar 
av vad som sagts i tidigare kapitel. Jag tolkar 
dock detta i första hand som utslag för en vilja 
att föra en problematiserande diskussion i an
slutning till varje ny synvinkel som tas upp i tex
ten. Möjligen kunde teorin ha komprimerats 
mera och renodlats i ett par kapitel. Detta kan 
kännas mest märkbart i de sista två kapitlen, 
där man ofta återförs till ett teoretiskt resone
mang kring arketyper och ritual som delvis re
dan förts i de inledande kapitlen. Mycket av 
denna diskussion förs i små sekvenser genom 
hela uppsatsen. Den här »snårigheten» är dock 
ett mindre problem i förhållande till den pro
blematiserande textens generella styrka. 

Såväl teoretisk ram som utgångsmaterial får 
betraktas som mycket lyckade. Det är också få 
uppsatser och avhandlingar av detta slag som 
jag själv läst med samma behållning. Delvis be
ror detta på ämnets karaktär - symboler i gra
var - men också på ett gammalt intresse för 
Jungs arbete hos mig själv. Uppsatsen har en 
bra materialgenomgång, möjligen med en 
kantring mot materialet från äldre bronsålder 
som är mera noggrant presenterat. Att den te
oretiska diskussionen bottnar i ett fältmaterial 
är inte helt vanligt i den postprocessuella eran 
- och en stor styrka. Materialpresentationen 
kompletteras också av ett gott bildmaterial och 
boken i sig är för övrigt mycket tilltalande rent 
layoutmässigt Att den kallas uppsats har inget 
med utformningen att göra, utan är snarare en 
teknikalitet som hör samman med skillnaden 
mellan arbeten för licentiat- respektive dok
torsexamen. Arbetet innehåller många förny
ande grepp men bottnar samtidigt i såväl en 
äldre arkeologisk tradition som i religionsfe-
nomenologin och strukturalismen. Med sin 
djuppsykologiska ram är Långfärd och återkomst 
ett välkommet nytänkande med ett arbetsätt 
som kan sägas ha legat i luften en tid men som 
nu landat i en renodlad form. 

Anders Kaliff 
Raä UV-öst 

Järnvägsgatan 8, 582 22 Linköping 

Rune Edberg, Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter. 
Ett kvinnoöde från vikingatiden. Sigtuna museers 
skriftserie 6. Sigtuna 1997. 55 s. ISBN 91-
973069-0-8. 

Sigtuna museer började år 1942 att utge årsbo
ken Situne Dei som var en konventionell men 
nyttig kulturhistorisk årsskrift med småuppsat-
ser med tonvikten på vikingatiden. Tyvärr 
upphörde denna periodiska publikation 1954 i 
trötthetens tecken med sin 9:e volym, en dub
belvolym avseende 1951-1952. 

Sedan dess har en nytändning skett i Sig
tuna unde r nuvarande museichefen Sten 
Teschs ledning. Denna har ännu inte lett till 
någon återupplivning av Situne Dei, man har i 
stället valt att relativt flitigt komma ut med gräv
ningsrapporter och symposieskrifter samt små
skrifter i den nya serien Sigtuna museers skrift
serie. 

Som nummer 6 i skriftserien har Rune Ed
berg nu bidragit med en trevlig och lättläst li
ten biografi om Ingegerd, Olov Skötkonungs 
dotter. Hon gifte sig med Jaroslav, storfurste i 
Kiev och efter ett händelserikt liv som stor
furstinnan Irina gick hon i kloster och antog 
då namnet Anna. Hennes karriär kröntes post
umt med helgonstatus. Som den heliga Anna 
vördas hon än i dag i den ortodoxa kyrkan. 

Ingegerds familj och äktenskap är ett skol
exempel på hur det kring vikingatidens slut 
och under tidig medeltid var vanligt att de nor
diska furstehusen inte bara gifte in sig med var
andra utan till kretsen av jämbördiga för så
dana allianser också räknade slaviska potenta
ter. Så hade Ingegerds far, Olov Skötkonung, 
hämtat sina båda officiella kvinnor, hustrun Es
trid som blev Ingegerds mor och bihustrun 
Edla, från vendernas land vid södra Östersjö
kusten. De arkeologiska fynden från det äldste 
Sigtuna visar också att de affärsmässiga och kul
turella kontakterna mellan Olofs sted och de 
ortodoxa grannarna på andra sidan Östersjön 
vid denna tid hade en bred bas som inte bara 
berörde härskarskiktet. Det slaviska inslaget 
kan uppfattas som ett återsvall från det omfat
tande östnordiska engagemanget i och utvand
ringen till Ryssland. 

Edberg har på ett livfullt sätt fått källorna 
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att berätta om Ingegerd Olofsdotter som troli
gen föddes omkring år 1001 och dog år 1050. 
Hans källor och tolkningar är både arkeolo
giska, historiska och religionshistoriska. Sär
skild betydelse har härvid Snorre Sturlassons 
på 1200-talet nedtecknade kungasagor samt 
Nestorskrönikan. Framställningen har blivit lö
pande och verkar trovärdig men med tanke på 
de skrivna källornas bräcklighet som urkunder 
får den för den skull inte uppfattas som san-
ningsmässigt helt bärande. Det kvinnoöde som 
tecknas ligger mellan saga, legend och verklig
het, vilket författaren också deklarerar. 

Jan Peder Lamm 

Stefan E. Hagenfeldt och Rune Palm, Sandstone 
Runestone. The use of sandstone for erected rune
stones. Runica et Mediaevalia. Scripta maiora, 2. 
Stockholm 1996. 125 s. ISBN 91-88568-067. 

Stefan Hagenfeldt och Rune Palm har med sin 
bok Sandstone Runestone. The use of sandstone for 
erected runestones lyckats, inte bara med ett 
mycket fruktbart disciplinöverskridande sam
arbete mellan runologi och geologi, de har 
också åstadkommit en informationsspäckad 
och vacker lättillgänglig publikation. Den ger 
läsaren många uppslag och lägger man till 
detta dess engelska språkdräkt bör verket ha 
goda förutsättningar att bli läst. Texten är klar 
och svedsmerna få. På sidan 61 finner man 
dock »and we will have to count with early 
wooden churches» trots att »... must take ... 
into account» kanske varit bättre. Likaså lägger 
man märke till de ytterst få ställen där förfat
tarna väljer att variera den ofta förekommande 
termen »sandstone runestone» med t.ex. »a ru
nic sandstone monument». 

Hur skall man då läsa boken? En titt på in
nehållsförteckningen lönar sig. Läser man efter 
författarnas intent ioner får man först en in
ledning om materialet och därefter en runolo
gisk behandling av ämnet, som av rubrikerna 
att döma är ganska syntetiserande. Därnäst 
kommer en geologisk-litologisk undersökning 

och sist (helt kort, i punktform) undersök
ningens resultat. 

Man kan därför misstänka att det naturve
tenskapliga avsnittet delvis blivit uppstyckat, och 
att dess centrala del lätt kommer att bli ett ap
pendix, om man läser det sist. Jag tycker att det 
skall läsas först. Det hade kunnat bakas ihop 
med förste avsnittet och röra materialets karak
tär fram till den tidpunkt då risteren satte mej
seln till sandstenens yta. Att dispositionen vållat 
vissa problem ser man dels av att det biologiska 
avsnittet (sid. 63) börjar med hänvisningar till 
det inledande materialavsnittet, dels av att man 
i slutet av det runologiska kapitlet (från sid. 56) 
föregriper resultat i det biologiska. 

Ser man på materialets karaktär fram till rist
ningen av text och ornament ik blir det först 
tydligt att det inte är tal om att man brutit run
stensämnen i stenbrott. Materialet har i stället 
hämtats ur lösa block som varit vanligast i när
heten av in «'«M-förekomster. Delvis är det alltså 
en fråga om att ta den sten som råkar finnas 
till hands. Samtidigt med att det förhåller sig på 
detta sätt finns det stenar på lokaler där det är 
osannolikt att så stora sandstenar förekommer 
naturl igt Därför måste man säga att det fun
nits en vilja att transportera stenar till platser 
där man inte kunnat finna lämplig sandsten. 

Då det gäller själva runstensämnenas ut
seende ger Stefan Hagenfeldts undersökning, 
och jämförelsen med de lösa block som doku
menterats, en mycket klar bild av hur man be
traktat blocken som råvara. Längden har man 
i många fall utnyttjat som den var, men i ge
nomsnitt är ett block ca dubbelt så långt som 
ett runstensämne. Den genomsnittliga bred
den på en runsten är i stort sett hälften av det 
lösa blockets bredd, varför längd och bredd an
tyder delning på mitten och klyvning på läng
den av lösa block. När det gäller tjockleken vi
sar det sig att den i genomsnitt är knappt en 
meter vad blocken angår, medan runstenarna 
i genomsnitt är ca 17 cm tjocka. Det tyder på att 
man genom spjälkning i genomsnitt fått fem 
ämnen ur blocket. Fem skikt, en lodrät och en 
vågrätt klyvning ger 20 runstenar per block. 

Jämför man nu de bevarade runstenarnas 
vikt med den genomsnittsvikt som blockens for
mat antyder, så väger en runsten 550 kg och 
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det ämne man teoretiskt får ur blocken 530 kg. 
Räkneexemplet antyder en rationell råvaru
hantering, som i sin tur innebär att sandsten 
haft ett uppenbar t ekonomiskt värde. 

De genomtänkta och resonerande beskriv
ningar av materialets spridning och den välav-
vägda dokumentat ionen av stenarna visar hur 
pregnant ett runstensämne i sandsten i själva 
verket är och sedan man läst Stefan Hagen-
feldts kapitel, och fått grundläggande fakta 
klart för sig, är man rustad att vända sig till de 
mer runologiska avsnitten för att låta den na
turvetenskapliga materialbeskrivande utred
ningen berikas av kulturhistorisk dynamik. 

Hur skall man då se på runsandstenar i ett 
kulturhistorisk perspektiv? 

Rune Palm väljer till en början att betona en 
dikotomi mellan vad han kallar traditionella 
runstensplatser och kyrkogårdsplatser. Till 
detta lägger han senare betydelsen av den in-
dividudle runristaren, uppfattad som run
stensmästare och konsthantverkare och inte 
bara uppdragstagare. Mot slutet av framställ
ningen (sid. 60 f ) viker denna förståelse grun
dad på kategorier och enskilda män för en bild 
av kontinuerlig utveckling. 

Just dessa två angreppssätt präglar i hög 
grad dagens runstensforskning och det är tyd
ligt att arkeologer långt mer än runologer är 
benägna att se till den successiva sociala, eko
nomiska och ideologiska förändringen och låta 
den genomsyra materialet på en lång rad sätt. 
Rune Palm har sina rötter i en annan tradition 
och det framgår inte bara av den disposition 
han gett sin undersökning uten också av detal
jer. När materialet således två gånger (sid. 29 
och 47) relateras till Anne-Sofie Gräslunds run
stenskronologi, som just är ett sätt att fånga den 
glidande utvecklingen som arkeologer tycker 
präglar runstensresarnas mentalitet i Mälarda
len under vikingatid, så finns båda gångerna 
samma tvivel med: 

Gräslund suggests a rough chronology for the zoo
morphic material in which the early Ringerike Style 
(Period 1) belongs to the first quarter of the l l th 
century, mid-Urnes Style (Per. 4) stretches from 
about 1060-70 to ca. 1100 and Late Urnes (Per. 5) 
belongs to the beginning of the 12th century (ca. 
1100-1130). If Gräslund's analyses and her datings 

are correct the results point in the same direction as 
the study of the historical content and the carvers 
(Fig. 8). (Hagenfeldt & Palm 1996 sid. 29.) 

Det är inte Anne-Sofie Gräslund som väljer el
ler föreslår att göra den kronologiska indel
ningen ungefärlig eller grov, det är de valda va
riablernas förhållande till förändring över tid, 
som hon finner det svårt att uppfatta som en
kelt, tidsbegränsande och linjärt. Gräslunds stil
analyser följer vedertagna normer och de är 
lätta att te ställning till. Därför faller det i ögo
nen att Rune Palm först tycker sig kunna lik
ställa Gräslunds profilgrupper med klassiska av
gränsade vikingatida stilperioder (något som 
Gräslund själv avstår från då hennes syfte ju 
inte är att avgränsa kategorier) för att sedan 
med förbehåll säga att Gräslunds analyser stäm
mer med hans egna iakttagelser. 

Exemplet belyser mest hur färgad man är av 
sin egen allmänna vetenskapssyn och hur vik
tiga avgränsade kategorier i detta fall är. Det
samma visas naturligtvis också av den grund
läggande dikotomin »traditional site» kontra 
»churchyard». 

Som det framgår på flera ställen är en plats 
naturligtvis inte antingen traditionell eller kyrk
lig. Snarare kan det visa sig att en plats som ur
sprungligen varit traditionell, genom senare 
tillägg, först av en kyrka och därnäst en be
gravningsplats, förvandlats till kyrkogård, allt 
medan runstenarna stod och såg på. Dikoto-
mins funktion är visserligen främst metodisk 
(sid. 13), men eftersom belysningen av den i 
så hög grad styr analysen verkar det aldrig vara 
aktuellt, och kanske inte heller önskvärt, att te 
steget fullt ut och sätta in sandstenarna i ett 
brett perspektiv där tendensen i runstensidea
let successivt, under ett drygt sekel, förändrar 
sig från att betona privat handling och berät
telse till att lägga vikten vid offentligt profes
sionellt monument och ikonografi. Glimtar ur 
ett sådant perspektiv saknas naturligtvis inte, 
men det kan ändå vara värt att exemplifiera vad 
många arkeologer i dag sannolikt kommer att 
uppfatta som en vetenskaplig låsning eller in
stinktiv motvilja mot en mer vittfemnande för
ståelse. 

Rune Palm visar elegant att monument vid 
kyrkor ofte är små i jämförelse med monument 
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på traditionella platser. Samtidigt finns det små 
stenar på de senare och även vissa stora i kyrk
liga miljöer, t.ex. eskilstunamonument. Före 
denna diskussion (sid. 31 ff.) har man redan 
påvisat ett samband mellan sandstenarnas po
pularitet, kronologi och utbredning å ena si
dan och deras relation till kyrkor å den andra. 
Man kan säga att med tiden ökar efterfrågan 
på sandsten, viljan att transportera den långt 
och önskemålet att placera sitt monument vid 
en kyrka. Rune Palm knyter (sid. 33 ff.) an till 
Wesséns argumentat ion som pläderar för att 
dvärgstenar hör den tidiga kristendomen till 
då stenar som stod på en kyrkogård inte be
hövde hävda sig genom sin storlek. Man får 
tänka sig att platsen och den kristna tron gav 
stenen tillräcklig dimension. Samtidigt är före
komsten av väl tilltagna eskilstunakistor exem
pel på ett annorlunda synsätt. 

Konklusionen (sid. 39) blir den alldeles kor
rekte att dimension och form inte är tillräck
ligt för att avgöra om en sten är en kyrkogårds
sten eller ej. Det påfallande är emellertid att 
Rune Palm inte knyter samman stenarnas mins
kande storlek med det förhållande att man 
framställt runstensämnena ur ganska sparsamt 
förekommande lösa block, genom delning, 
klyvning och spjälkning, med tydlig ekonomi, 
som just kunde vara ett resultat av råvarans 
ökande popularitet. Det är sannolikt att popu
lariteten skapar den brist som kommit råvaran 
att få ett värde i sig själv och kommit skillnaden 
i mängden sten, mellan dvärgen och kisten att 
bli en del av eskilstunamonumentets mening. 

Det intressante med stenarnas dimensioner 
är alltså inte att de är dåliga kriterier för att 
upprätthålla en dikotomi. Det intressanta är att 
runstenstraditionen, som enkelt och okompli
cerat började med att resa och behugga någon 
av de stenar som tillfälligtvis låg lämpligt till, 
kom att utvecklas därhän att kvantiteten sedi
ment i den enskilda runstenen fick ett värde 
och blev en kvalité i sig. Denna slutsats kan inte 
sägas vara relevant för en viss given sten eller 
kategori av stenar, den är i stället uttryck för en 
generell tendens som det är värt att uppmärk
samma. 

Sammanfattningsvis måste man framhålla 
att Sandstone Runestones är ett viktigt arbete för 

att det förenar en naturvetenskaplig och en hu
manistisk analys och anlägger mycket tydliga 
kulturhistoriska perspektiv. Därutöver tillhan
dahåller det en uppsjö av relevanta fakta som 
gör det möjligt för läsaren att både instämma i 
och protestera mot författarnas åsikter. Den 
sortens arbeten är alltid tillfredsställande att 
läsa och de för den vetenskapliga diskussionen 
framåt. 

Frands Herschend 
Intitutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 

Pär Hansson (red.), The rural viking in Russia 
and Sweden. Conference 19-20 October 1996 in the 
manor of Karlslund, Örebro, Sweden. Lectures. Öre
bro kommuns bildningsförvaltning 1997. 101 s. 
ISBN 91-972323-6-X. 

Föreliggande bok omfattar fem uppsatser på 
god engelska, alla presenterade vid ett sympo
sium på Karlslunds herrgård i Närke i samband 
med en utställning av skandinaviska fynd från 
vikingatida gravar i Ryssland hösten 1996. Ut
ställningen hette »Finds from the Varangian 
World» och symposiets motto var detsamma 
som bokens titel, The rural viking in Russia and 
Sweden. 

Denna hänsyftning på landighet är gåtfull 
då ingen sådan specialisering kan skönjas i 
uppsatserna. En mera rättvisande titel hade va
rit något i stil med »Den vikingatida skandina
viska närvaron i Ryssland och dess syften». Bo
ken domineras till över halva sidantalet av en 
utmärkt uppsats om just dette ämne, skriven av 
den svenska arkeologins främste östambassa
dör, Ingmar Jansson. Uppsatsens titel är »War-
fare, trade or colonization - some general re
marks on the eastern expansion of the Scand
inavians in the Viking Period». 

Janssons text utgör en förträfflig orientering 
i det vikingatida rysk-skandinaviska forsknings
fältet Efter en presentation av de viktigaste his
toriska källorna ger han en fyllig bakgrund till 
både det skandinaviska och det ryska samhället 
under vikingatiden, inklusive vikingatågens syf-
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ten och organisation. Därpå ger han sig av i ös
terled, beskrivande och diskuterande skandi
naviskt påverkade fornlämningar och fynd 
längs vägen: Ladogatrakten med Staraja La
doga (Aldeigjuborg), Novgorod (Holmgård) 
och Rjurikovo Gorodisce, Jaroslavf-Vladimir-
området med centralplatsen Sarskoe Goro
disce samt gårdarna Bofsoe Timerévo, Petrov
skoe och Michajlovskoe samt Gnézdovo. Alla 
dessa platser diskuteras utförligt i välargumen-
terad debatt med tidigare forskning, fast den 
okunnige recensenten gärna hade velat läsa li
tet mera detaljrikt om protostaden Gnézdovo. 

Frågor om etnicitet har länge befunnit sig i 
centrum av det berörda forskningsfältet Jans
son understryker etnicitetens flytande karak
tär, fjärran från alla nationalideologiska idéer 
om monolitiska, kanoniska, oföränderliga 
»folksjälar». Det vore honom fjärran att till
skriva föremål etniska identiteter. Denna syn 
exemplifieras bäst av hans tolkning av boplat
sen och gravfaltet vid Bofsoe Timerévo, som 
traditionellt tillskrivits samexisterande men åt
skilda grupper med skandinavisk, finsk-ugrisk 
och slavisk ethnos. Jansson visar att dessa tre 
grupper bildar en kronologisk serie. 

... the material culture changed successively from a 
more Scandinavian to a more Finno-Ugric character. 
Then ... a more radical change appeared which, no 
doubt, must be connected ... with the establishment 
of the Christian Russian Kingdom. ... the compo
nents of the material culture do not indicate sepa
rate population groups, but rather, a community with 
people of different genetic origins but viewing them
selves as one community and most probably also as 
one ethnic group. If ... there was a period wilh two 
ethnic groups living side by side, this was at the end, 
because the date of the late cremation graves ... and 
the inhumation graves ... is difficult to fix. They may 
well be contemporaneous, and the inhumation 
graves may represent an immigration of Slavic 
settlers. However, this dichotomy can also be ex
plained as a social dichotomy resulting from lhe es
tablishment of the early state. 

Denna moderna, problematiserande syn på et
nicitet står, som Jansson lite generat medger, i 
skarp kontrast till de äldre teoretiska modeller 
som ännu omfattas av många östeuropeiska 
forskare, inklusive dem som medverkar i The 
rural Viking. 

I sina allmänna slutsatser utgår Jansson från 
iakttagelsen att en folkgrupp inte blir arkeolo
giskt synlig på en plats förrän den etablerat sig 
där mera permanent . Expansionen av materi
ell kultur med identifierbara skandinaviska röt
ter, från Staraja Ladoga vid 700-talets mitt syd
ostvart med allt senare dateringar, represente
rar sålunda kolonisation och skapandet av en 
ny Rus'-kultur med inslag från Skandinavien. 
De skandinaviska rövare, köpmän och legosol
dater som under hela perioden rörde sig i om
rådet kan inte ha lämnat sådana markanta spår 
efter sig vid sina flyktiga besök. Jansson går 
också emot den traditionella ryska tolknings
modellen av en »följesmännens materiella kul
tur», där det skandinaviska inslaget förklaras 
med skandinaviska väpnade män i tjänst hos 
storfurstarna i Kiev och utposterade över lan
det i en kontrollapparat. Det finns ingen grund 
för att tillskriva de skandinaviskt påverkade mil
jöerna utanför protostäderna någon sådan aris
tokratisk status. 

Bokens övriga innehåll är tyvärr inte lika ge
diget och välargumenterat som Janssons upp
sats. Den år 1997 bortgångne Pär Hansson in
leder på fem sidor med några korta iakttagelser 
om vikingatiden i Mälardalen och en presen
tation av fynden från gravfåltetjägarbacken vid 
Karlslunds herrgård. Bokens sista tredjedel er
bjuder två katalogartade genomgångar av skan
dinaviska fynd från Jaroslavl'-trakten (Veronika 
V. Muraséva) respektive hela det gamla Ryss
land (Tamara A. Puskina), torrt och föga ana
lytiskt, samt en kort forskningshistorisk betrak
telse över det sparsamt förekommande skandi
naviska språkgodset i ryska or tnamn (Tat jana 
V. Rozdestvenskaja). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det vore 
synd om Janssons goda och nyttiga uppsats inte 
nådde den läsekrets den förtjänar när den nu 
publicerats i ett så pass undanskymt forum. The 
rural Viking är något så ovanligt som en sym
posieskrift där mer än halva sidan talet är starkt 
läsvärt. Boken är en värdig sentida ättling till 
Ture Arnes La Suéde et 1'Orient. 

Martin Rundkvisl 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 
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Ulf Ragnesten, Bruk avjärn i västsvensk förhisto
ria. Gotarc Serie C. Arkeologiska skrifter No 14. 
Depar tment of Archaeology, Göteborg Uni
versity 1996. 122 s., 23 fig. ISBN 91-85952-
46-X. 

Ulf Ragnestens Bruk avjärn i västsvensk förhisto
ria är en licentiatuppsats där följande problem 
diskuteras: 

1. Hur samhällsförändringar inverkar på 
bruket av j ä r n över tid och orsaken till den 
kvantitativa ökningen avjärn som är tydlig över 
tid liksom omvänt vilken effekt bruket avjärn 
får på samhället. 

2. Förändringar i järnets sociala tillgänglig
het, vilken betydelse det får för dåtidens män
niskor, hur det används och hur bruket avjärn 
förändras. 

Med »Västsverige» menar författaren två 
län, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs. Det 
material som stått honom till buds från dessa 
båda län är litet och kommer till 80 procent 
från gravar. 

Vad gäller samhällsförändringar under järn
åldern refererar författaren andra forskares 
tankegångar och ansluter sig till Agne Furing
sten (Samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. 
- E t t exempel från södra Västergötland 1500 f.Kr. -
1000 e.Kr., 1985). Furingsten har tyckt sig finna 
ganska stora förändringar i järnålderssamhäl
let, dels vid tiden för Kristi födelse, då jord
bruket verkar expandera, befolkningen öka 
och en social stratifiering kan märkas, dels ca 
700 e.Kr. Då intensifieras jordbruket och man 
får behov av förbättrade och utökade kommu
nikationer. 

Ragnesten finner i sitt material en blygsam 
användning avjärn, främst för tillverkning av 
nålar, spännen och knivar, fram till ca 100 f.Kr. 
då formförrådet utökas, framför allt med ska
ror, vapen och pilspetsar. Ca 700 e.Kr. sker en 
kvantitativ ökning av järnföremålen. De an
vänds nu i många olika verksamheter: jä rn
framställning och smide, födoämnesproduk
tion och hushåll, konstruktioner, hantverk, 
kommunikation och transport, beväpning och 
i personliga tillbehör. Speciellt intressant är fö
rekomsten avjärn i hästutrustning: betselbe-
slag, stigbyglar, broddar. Det senare stämmer 

då väl med Furingstens tenke om ökat kom
munikationsbehov. 

I uppsatsen ter Ragnesten upp problemen 
med bevaringsförhållandena för jä rn och den 
ofullständiga inventeringen av järnmalmsföre
komster och järnframställningsplatser i det be
handlade området . Han redogör också för 
forskningen kring forntida jä rn i Sverige och 
närliggande områden på kontinenten. 

En intressant ny ansats i uppsatsen är för
fattarens diskussion kring bruket av material: 
till estetiska former, till energi och till praktiskt 
bruk samt en jämförelse av bruksprofiler och 
bruksegenskaper hos flinta, brons och jä rn . 
Författarens tes är att flinta och jä rn var lättill
gängliga medan brons, som måste importeras, 
var svåråtkomlig. Även om brons enligt hans 
undersökning i många fall vore det bäste ma
terialet för redskap blir det inte så. Brons 
kommer huvudsakligen att användas till ut
smyckningar av olika slag. Det är alltså flinta 
som redskapsmaterial som slås ut avjärn. Järn
hanter ing fordrar emellertid en mer omfat
tande teknisk kunskap än de båda andra mate
rialen. Likaså har det sannolikt blivit nödvän
digt med specialisering och kapitalinvestering. 
Järnföremål blir så småningom var mans egen
dom. Att så äger rum försöker författaren visa 
genom att jämföra förekomsten av guldföremål 
och järnföremål under tiden före 700 med sil
verföremål och järnföremål under tiden efter 
700. Guld- och järnföremål finns i samma om
råden, vilket antas visa att j ä rn till en början var 
förbehållet de välsituerade, så som bronsen va
rit under bronsåldern. Silver och järnföremål 
finns däremot i olika delar av området vilket 
skulle tyda på att även gemene man fått tillgång 
till j ä rn . Silverföremålen kommer från skatt
fynd medan guld- och järnföremål i huvudsak 
kommer från gravar. Skattfynden torde enligt 
min mening snarare visa på var oroligheter och 
strider ägt rum än på de platser där man varit 
mest välsituerad. Att det ökade formförrådet 
och den ökande mängden järnföremål tyder 
på ett allmännare bruk avjärn torde dock vara 
riktigt. 

Den ökande användningen avjärn, orsakad 
av en utökning av jordbruket eller nödvändig
gjord av jordbrukets expansion, specialisering 
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och möjligheten till kapitaluppbyggande är det 
som orsakar förändringen i samhäl le t Det 
gamla bronsålderssamhället som byggde på en 
aristokrati som importerade brons och distri
buerade föremålen försvann och ersattes av ett 
samhälle där redskap och vapen tillverkades av 
inhemsk råvara och blev tillgängliga för många 
människor. 

En uppsats av detta slag måste med nödvän
dighet begränsas. I fyndmaterialet saknas ben, 
ett material som det vore intressant att få jäm
fört med de andra tre. Tidsgränsen mot me
deltiden gör att författaren inte följt utveckling 
och förändring längre fram i tiden. Man skulle 
önska sig en diskussion om vapnens roll i en 
tid som står nära den tid då de nordiska sta
terna bildas och där undersökningsområdet 
dras in i striderna mellan danskar, svenskar och 
norrmän. 

Begränsningarna till trots är det intressant 
att se hur ett litet material från ett geografiskt 
begränsat område kan användas för att kom
plettera den bild av samhällsutvecklingen un
der j ä rnå ldern som andra forskare har fått 
fram. Ragnestens uppsats utgör ett värdefullt 
bidrag till forskningen kringjärnets roll i forn
tiden och förtjänar att uppmärksammas av an
dra forskare inom området. 

Ingegerd Särlvik 
Stora Gårda 42, 412 70 Göteborg 

Sture Wikman, Fenrisulven ränner. En bok om vä
varna från Overhogdal. Utgiven av Jämtlands 
läns museum. Östersund 1996. 80 s. ISBN 91-
7948-118-3. 

En intressant bok från Jämtlands länsmuseum 
kallad Fenrisulven ränner behandlar de märkliga 
vävarna från Overhogdal. Författare är reli-
gionshistorkern Sture Wikman som där lägger 
fram en egen fascinerande tolkning av inne
börden i vävarnas motiv. Tolkningen har växt 
fram i samband med arbetet på ett bildspel om 
vävarna och innebär i korthet att vävarna in
nehåller en bildframstållning av Ragnaröksmy
ten som den framställs i eddadikten Voluspå. 

Fenrisulven ränner är en populärvetenskaplig 
bok med ett rikt bildmaterial men på samma 
gång också en nytolkning av vävarna. 

Det är i många stycken en lycklig slump att 
dessa vävar blivit bevarade till våra dagar. De 
återupptäcktes av konstnären och författaren 
Paul Jonze år 1910, då han på en inventerings-
färd i Härjedalen fick en ingivelse att under
söka innehållet i en gammal bod intill Över
hogdals kyrka. Där fann han i en lumphög fem 
hopsydda vävnader med märkliga motiv. Kyr
kan hade tidigare varit föremål för renovering 
och möjligen hade vid detta tillfälle vävarna 
kommit att hamna i boden. Sedan dess har de 
funnits i Östersund, först på biblioteket och se
nare på länsmuseet, där de idag finns utställda. 
De fem vävarna är idag isärtegna. Fyra av dem 
innehåller bildmotiv i form av ett myller av fi
gurer (väv III är dock fragmentarisk) medan 
en (väv IV) endast består av dekorativa ele
ment. 

Man var från början klar över att vävarna, 
ofte kallade Överhogdalstepeten, måste vara av 
hög ålder. Många olika teorier om såväl ålder 
som innebörd har också framförts genom åren. 
Den vanligaste dateringen har varit att förlägga 
deras tillkomst till 1100-1200-talet. De tolk
ningar som gjorts av bildernas mening går 
minst sagt isär. Några alternativa tolkningar 
som gjorts är följande: att de skulle framställa 
Härjedalens kristnande, en bröllopsfärd till en 
kyrka, olika nor röna mytologiska motiv samt 
att bi lderna skulle vara rent dekorativa utan 
egentlig innebörd. 

Den senaste i raden av tolkningar, före den 
här anmälda boken, var en konstvetenskaplig 
avhandling av Ruth Horneij (1991). I den häv
das att bilderna inspirerats av en apokalyps och 
troligen är en bildframställning av den bibliska 
Uppenbarelseboken. Motiwalet skulle kunna 
ha samband med de apokalyptiska stämningar 
som var rådande runt millenieskiftet år 1000. 
Den bibliska apokalypsen skulle enlig Horneij 
också kunna ha sammanblandats med det forn
skandinaviska Ragnaröksmotivet. Denna tolk
ning har alltså beröringspunkter med den som 
Wikman anför. 1991 skedde dock en mindre 
revolution i synen på vävarna från Overhogdal. 
Fyra av vävarna blev då föremål för en 14C-da-

Fomvännen 93 (1998) 



Recensioner 55 

tering, gjord av Göran Possnert på The Sved
berg-laboratoriet i Uppsala. Dessa dateringar 
visar tydligt att vävarna är tillverkade någon 
gång mellan år 800 och 1100 (tyngdpunkten i 
de fyra dateringarna sammantaget ligger i 900-
tel). Dette gav alltså vid handen att bilderna på 
åtminstone några av vävarna mycket väl skulle 
kunna vara av förkristet ursprung. 

Sture Wikman visar hur olika bilder på någ
ra av vävarna mycket väl överensstämmer med 
Ragnaröksberättelsen som den framställs i Vo
luspå. Eddadikten ger i sig en kraftfull poetisk 
beskrivning av en del av den fornskandinaviska 
synen på världens skapelse, upprät thål lande 
och undergång. Dikten finns bevarad i en 
handskrift från 1200-talet men anses av flertalet 
religionshistoriker gå tillbaka till förkristen tid. 
Wikman ser stora likheter mellan eddadikten 
och Överhogdalsvävarna och menar att dessa 
delvis kan läsas som en bildberättdse som åter
ger en sekvens ur dikten. 

Ragnarök, vilket betyder gudamakternas 
öde, är den kosmiska ordningens sammanbrott 
i den norröna mytologin. Världsträdet Yggdra
sil skälver, stjärnorna faller från himlen och 
onda makter stormar mot gudarna. Flera av be
rättelsemotiven i Voluspå kan tolkas in i vävar
nas bilder: Frej som snart skall falla offer för de 
onda makternas anförare Surt, då denne rider 
uppför Bifrost mot dess väktare Heimdal; Fen
risulven som gapar mellan himlen och jo rden 
för att snart sluka Oden, den högste guden. 
Den fruktade Midgårdsormen höjer sitt huvud 
i vredesmod. Mitt i myllret av figurer står på två 
av vävarna asken Yggdrasil. Detta är några av 
de motiv som diskuteras. Analysen av bildmoti
ven illustreras mycket pedagogiskt med förtyd
ligande på detaljfoton av olika sekvenser från 
vävarnas bildframställning. Som appendix 
finns också Voluspå med i boken, i Björn Col
linders översättning, vilket är praktiskt då man 
själv gärna vill jämföra text och bildmotiv un
der läsningens gång. 

Flera motiv som hör hemma i den förkristna 
mytologin kan iakttas. En till synes staketom-
gärdad byggnad med det invävda ordet 
»kuthbu» (gudaboningen) i omvänd och upp
ochnedvänd runskrift kan föreställa Odens Val
hall. Fågdliknande figurer kan vara valkyrior i 

fågelhamn medan ett motiv kan framställa de 
tre nornorna som väver ödets trådar. På väv två 
finns dock även till synes kristna motiv, i form 
av korsprydda byggnader som tolkats som kyr
kor. Det är långt ifrån säkert att alla vävarna till
verkats samtidigt, eller ens på samma plats, var
för någon av dem kan vara mera kristet influe
rad. Perioden 800-1100 var också i hög grad 
en period av genomgripande förändringar i 
Skandinavien. Kanske visar vävarna en bland
ning av motiv som uttryck för en övergångstid. 

Boken avslutas med två kapitel som beskri
ver något om övergångstiden mellan gammal 
och ny tro, respektive vilken miljö som vävarna 
kan ha funntis i ursprungligen. Är det exem
pelvis rimligt att tänka sig att de från början 
funnits i en kristen kyrka, när de innehåller så 
många hedniska motiv? Troligare är kanske att 
de ursprungligen prytt väggen i någon stor-
mannagård för att först i senare tid hamna i 
Överhogdals kyrka. Ingen vet vilka orter och 
öden som vävarna sett på vägen dit. Kanske är 
det i Tröndelag i Norge som de en gång fär
digställts. 

I kapitlet som behandlar den gamla religio
nens kultbruk finns dock en del brister i käll
kritik som inte borde förekomma hos en reli
gionshistoriker. Där framförs exempelvis som 
ett faktum att vårt julfirande skulle ha »rötter i 
det hedniska alvablotet, då man 'drackjuf, be
svor åkerns makter med en kärve av åkerns 
siste skurna strån och offrade en galt till Frej» 
(s. 47 f ) . Alvablotet finns endast beskrivet i en 
text, Austarfararvisur (Östfårarvisan), som skall 
vara skriven av Olav den heliges hirdskald Sig-
hvat Det enda som framgår där är att alvablo
tet hölls avskilt på gården samt att även guden 
Oden möjligen har en roll i kulten. Austrafar-
arvisur är dessutom att beteckna som en se
kundärkälla, i den bemärkelse religionshistori
kern Anders Hultgård lägger i ordet, eftersom 
författaren, Sighvat, själv var en kristen man. 
Att alvablotet skulle kunna vara ursprunget till 
julfirande! har dock framförts av olika förfat
tare (exempelvis av Hilding Celander i Förkris
ten Jul, 1955) men kan knappast betraktas som 
ett faktum. En liknande framställning gör Wik
man också av Disablotet 

Denna »yvighet» i användandet i källorna är 
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litet beklaglig, eftersom den också är onödig. 
Den svarar nämligen inte alls mot analysen av 
vävarnas bildmotiv och jämförelsen med Vo
luspå. Denna är i stället genomförd i en reso
nerande stil som övertygar. Nu är också Voluspå 
en av de isländska texter som flertalet reli
gionshistoriker också skulle tillmäta ett käll
värde vad det gäller utsagor om den fornskan
dinaviska religionen. Dette är förmodligen inte 
den sista tolkning av vävarna från Overhogdal 
som vi kommer att få läsa. Tolkningen förefal
ler dock i långa stycken övertygande på under
tecknad, även om den här är framförd i ett po
pulärvetenskapligt sammanhang. Man får hop
pas att flera forskare läser Fenrisulven ränner och 
ter fasta på analysen och kanske utvecklar den 
vidare. Förhoppningsvis har Sture Wikman 
själv sådana planer. En stor förtjänst i boken är 
det rika bildmaterialet, särskilt när det gäller 
detaljer från vävarnas motiv, som gör att läsaren 
själv kan få pröva sina egna tolkningar mot för
fattarens s tåndpunkt 

Avslutningsvis skall därför sägas att Fenrisul
ven rännerär en mycket läsvärd bok. Jag skall av
sluta med ett citat ur förordet av Ulla Oscars
son från Jämtlands läns museum: »Det är min 
förhoppning att läsaren i denna bok skall gri
pas av samma hisnande känsla av att genom vä
varna glänta på dör ren till en svunnen tids 
människor och deras föreställningsvärld, som 
jag har gjort» Det är bara att konstatera att 
detta är just vad boken lyckats förmedla. 

Anders Kaliff 
Raä UV-öst 

järnvägsgatan 8, 582 22 Linköping 

Agnes Branting och Andreas Lindblom, Medel
tida vävnader och broderier i Sverige. (Del I, Svens
ka arbeten, 1928. Del II, Utländska arbeten, 1929.) 
Faksimilupplaga i ett band med inledning av 
Margareta Nockert. Lund 1997. 132 s., 111 pl. 
+ 105 s., 220 pl. ISBN 91-87896-28-1. 

Detta bokverk utkom i två praktband åren 1928 
och 1929 (engelsk upplaga 1932). Det är sedan 
dess den viktigaste källan för svensk textil-

forskning som en gren av konsthistorien. Ge
nom att svenska klimatiska och kulturella för
hållanden varit gynnsamma för bevarandet av 
äldre textilier, kan svenska museisamlingar pre
sentera en för internationell forskning över
raskande och imponerande rikedom av me
deltida textilier, märkliga både kvantitativt och 
kvalitativt. Det gäller inte bara sådana som till
verkats i Sverige, Norge och Finland, utan även 
utom Norden. Det är mestadels konstföremål, 
som man ansett värda att bevara århundrade 
efter århundrade, antingen i ursprungligt skick 
eller styckade och omändrade för att placeras 
på nytt sätt i ny funktion. 

Agnes Branting var under tiden runt sekel
skiftet 1900 en mycket betydelsefull person på 
det textila området. Ar 1891 blev hon direktris 
för Handarbetets vänner, 1904 grundare av 
ateljén Licium och 1908 styrelseledamot i för
eningen Pietas för textilkonservering, vars led
ning 1930 övertogs av hennes systerdotter Ag
nes Geijer. Hennes medförfattare, Andreas 
Lindblom blev 1925 professor i konsthistoria 
och 1929 styresman för Nordiska museet och 
Skansen. Åren 1944-46 utkom hans verk Sveri
ges konsthistoria i tre band. 

För kapitlet »Svenska dubbelvävnader samt 
dubbelsidiga vävnader av utländskt ursprung» 
engagerades Vivi Sylwan, som 1914 hade blivit 
chef för textilavdelningen vid Röhsska konst-
slöjdsmuseet i Göteborg. Hon var på den tiden 
den skickligaste svenska textilanalytikern och 
som sådan även internationellt känd. Hon var 
den första som insåg att Överhogdals- och 
Skogsbonadernas mönster var vävt och inte 
sytt. Hennes analyser av textilier från antiken 
och textilfynden från Sven Hedin-expeditioner 
till det inre av Kina är uppskattade forsknings
bidrag. 

Eftersom viktiga arbeten om de äldste bo
naderna och listerna nyligen hade utkommit, 
bl.a. E. Salvéns avhandling om Skogsbonaden 
1923, fick det första kapitlet i boken endast en 
översiktlig framställning av dessa textiliers tek
nik och konstnärliga stil jämte fastställande av 
den använda terminologin. Margareta Nockert 
konstaterar i sin inledning att Överhogdalsbo
naderna genom C14-datering åldersbestäm ts till 
tiden mellan 900 och 1100 och att de alltså san-
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nolikt är vikingatida. De har vävts i varptyngd 
vävstol med mönster i soumakteknik, som Sal
vén gav det svenska namnet snärjteknik, därför 
att mönster t rådarna snärjts omkring varptrå
darna. Det kan tilläggas att tekniken hjälper till 
att hålla bottenvävens inslagstrådar uppe i den 
varptyngda vävstolen, men har inte samma 
funktion i en vävstol med horisontellt spänt 
varp. Tekniken försvinner också alltmer under 
medeltidens gång. 

Det andra kapitlet innehåller Sylwans be
skrivning av dubbelvävnader, vars teknik enligt 
henne kan betecknas som en nordisk förenk
lad motsvarighet till rikt mönstrade kontinen
tala alster. De äldste är från Jämtland-Härjeda
len, med paralleller i Norge, medan en senare 
grupp är påträffad mest i mellerste Sverige och 
i Finland. Båda har efterföljare i sentida folk
konst. Angående de dubbelsidiga vävnaderna, 
av utländskt ursprung, som påträffats mest i 
kyrkor i norra delen av landet, har de varit fö
rebilder till dubbelvävnaderna. De har av Syl
wan kallats dubbelsidiga, därför att mönstret 
bildas av två olikfärgade inslag, som täcker var
pen och dominerar ytan på båda vävsidorna. 
Sylwan var för övrigt den förste som i en artikel 
{Fornvännen 1924, s. 106 ff.) publicerade den 
berömda Marbymattan från en jämtländsk 
kyrka. I boken tilldrar sig mönstret särskild 
uppmärksamhet. 

Det tredje kapitlet beskriver mosaik- och ap
plikationsbroderier j ämte tvist- och vävsöm 
samt konturbroderier. Den förstnämnda grup
pen har ofta mönster av djurfigurer inom 
rundlar eller mångkantiga ramar liksom Mar
bymattan. Djuren och över huvud taget de all
männa stildragen återkommer i de samlingar 
av folklig textilkonst som hopbragts av Lilli 
Zickerman, g rundaren av Svensk Hemslöjd, 
och som nu finns i Nordiska museet. 

Andreas Lindblom har också i detta muse
ums årsbok (Fataburen 1935) skrivit en uppsats 
med titeln »Från Bysans lejon till Skånes var-
ulf», där han påvisar sambandet mellan siden
tyger från Bysans (nuvarande Istanbul) och al
ster av svensk textilkonst, bl.a. den kända bo
naden från Grödinge. En lika lång tradition 
har medelt ida vävnader i dukagång från Nå
dendals kloster i Finland då denna teknik har 

påvisats såväl bland de koptiska vävnaderna i 
Egypten som på skånska drättar. 

Det fjärde kapitlet behandlar medeltida 
kyrkliga skrudar och sakrala föremål, rika på 
pärlsöm samt guld-, silver- och silkebroderier. 
Bland dem märks den kåpa som burits av bis
kop Thomas i Strängnäs (död 1443), författare 
till den Frihetssång som bär hans namn. Här 
behandlas också de textilier som med större el
ler mindre säkerhet tillskrivits Vadstenaklos
trets sömnadsverksamhet. (Ingrid Estham har 
senare forskat på detta område.) Likaså be
skrivs här alstren av den s.k. Stockholmsskolan, 
vars mest berömda broderiverkstad leddes av 
Albert Pärlstickare (mest känd som Albertus 
Pictor). 

Bland färgplanscherna tilldrar sig kanske 
den främsta uppmärksamheten Albert Pärl-
stickares madonnabild på ryggsidan av en mäss
hake från Uppsala domkyrka samt gravtäcket 
för Holmger Knutson från Skokloster, nu i His
toriska museet. Det anses att mittfiguren utförts 
i hans verkstad, medan det övriga broderiet 
gjorts av nunnorna i Skokloster. 

Del II innehåller tolv intressante kapitel om 
utländska textilier - ett par till och med kine
siska - som bevarats i Sverige, en del som foder 
på nyare arbeten. De bär vittnesbörd om de 
täta förbindelser som den kyrkliga organisatio
nen hade under medeltiden. Här presenteras 
såväl romanska och gotiska broderier som väv
nader från gotiken och ungrenässansen. 

Några av de svartvita bilderna har blivit väl 
dunkla i trycket, men färgplanscherna visar 
hur bländande vackra många textilier en gång 
varit, och ännu är. Om man läst bokens text 
och studerat bilderna, är dette till glädje vid ef
terföljande besök i museer och kyrkor med me
deltida textilsamlingar. Margareta Nockerts in
ledning, där hon beskriver resultaten av senare 
forskning, utgör ett synnerligen värdefullt kom
plement till bokens text och gör hela boken 
oumbärlig för nutida svensk textilforskning. 

Med anledning av nyutgåvan visas i Historiska muse
ets textilkammare ett stort antal av de textilier som 
behandlas i boken (red:s anm.). 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21, 112 21 Stockholm 
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Maj Nodermann, BonadsmåUm i Norden från me
deltid och Vasatid. Nordiska museets Handlingar 
125, Stockholm 1997, 288 s. ill. (Eng. samman
fattning, översatt av Skans Viktoria Airey.) ISBN 
917108417. 

Fil. dr Maj Nodermann har i många år tjänst
gjort som intendent vid Nordiska museet och 
handhaft bl.a. museets stora samlingar av folk
liga bonadsmålningar, den största i Norden. 
Hon har publicerat en rad arbeten angående 
folkligt måleri, 1990 doktorsavhandlingen Mäs
tare och möbler. I föreliggande bok beskriver hon 
de äldste bevarade bonadsmålningarna i Nor
den från medeltiden och början av nyare tid 
fram till ungefär 1650. (Tidsangivelsen utanpå 
boken, «... till Vasatid» är ett tryckfel. På titel
sidan är den dock korrekt.) 

De bevarade bonadsmålningarna är upp
ställda i kronologisk ordning i ett avsnitt, skilt 
från huvudtexten i boken. Därtill kommer ka
talogisering av ett mycket omfångsrikt nordiskt 
arkivmaterial om ett stort antal målningar som 
förkommit men är antecknade i inventeridis-
tor och andra handskrifter. Förutom av littera
turförteckningen framgår förfs stora forskar-
sfår av en personförteckning som börjar med 
namnet Abluna, 'tjuvkona', och slutar med 
Örnfot, ärkebiskop Jakob Ulvssons vapenbild. 
De många sakliga uppgifter som boken sålunda 
innehåller kunde förväntas vara en torr läs
ning, lämplig endast för experter. Men då kän
ner man inte författaren, som är en både kun
nig och spirituell skribent. Det är ett nöje att 
följa henne genom bokens olika kapitel, som 
tillkommit under ett långt och omfångsrikt 
forskningsarbete vilket var tänkt att resultera i 
en doktorsavhandling tidigare än den från 
1990. Nu har hon hunni t tillgodogöra sig den 
senaste litteraturen på angränsande områden, 
bl.a. I.-B. Wollins bok Stugukläder. Rumsklädsel 
under tidig Vasatid, 1993. 

Det stora fyndet från ifrågavarande tid 
skedde 1964 i Hans Ersgården i Alfta kyrkby i 
Hälsingland. Då man bröt upp golvet i en 
mangårdsbyggnad fann man ett stort antal 
väggbonader, u tgörande ett närmare 80 m2 

stort täcke, där bonaderna sytts samman och 
lagts över golvfyllningen. De finns nu i Häl

singlands museum i Hudiksvall. Redan i Nor
diska museets årsbok Fataburen 1965 presente
rade Nodermann detta fynd, som fängslat 
h e n n e alltsedan dess. Det visade sig att sam
lingen, unik i sitt slag, innehöll bonader från 
olika tider, från både medeltid och Vasatid, och 
från olika sociala skikt. Bonader från såväl fur
ste- som prästhem och antagligen även från för
mögna handelsbönders hem var represente
rade. 

Ett betydelsefullt kapitel handlar om kyrkan 
som storbeställare av allsköns lyxföremål, bl.a. 
vävda tapeter och målade bonader att klä de 
kala väggarna med. Den medeltida kyrkans in
ternationella karaktär hade till följd att exper
ter på olika hantverksområden inkallades och 
fick inhemska lärjungar. Detta var en policy 
som Gustav Vasa och hans söner fortsatte med 
i avsikt att öka sin status och exponera sin makt. 

Studier av de målade bonadernas motiv, ut
förandet av de avbildade dräkterna, rumsinte
riörerna o.dyl. jämte jämförelser mellan andra 
kända målningar har lett författaren till bety
delsefulla slutsatser angående ursprung, ålder, 
förebilder m.m. Fastän motiven kan ha häm
tats från bibelns värld, är gestalterna i regel 
iklädda dräkter, formade enligt de moden som 
rådde vid målningarnas tillblivelse. Detta kan 
hjälpa till att datera bonaderna som mera säl
lan bär årtal. Stilen på en målning kan, liksom 
en handstil, i vissa fall röja den som utfört mål
ningen i fråga. Det är ett stort detektivarbete 
angående målningarnas ursprung som Noder
mann utfört. Hon skildrar samtidigt de kultu
rella förhållanden som rådde. 

Två viktiga händelser återspeglas i bonads
måleriet under 1500-talet, reformationens in
förande och renässansens alltmer ökande in
flytande på stilutvecklingen och livsföringen. 
Reformationen medförde att helgonbilder i 
form av skulpturer togs bort ur kyrkorummen. 
Enligt Nodermann ansågs deras tredimensio
nella form göra dem till bärare av en magisk 
kraft som var särskilt farlig. Däremot var mål
ningar genom sin platthet mera neutrala, och 
måleriet med katolskt innehåll fortsatte därför 
även efter reformationen liksom kyrkliga dräk
ter med sådana bildframställningar. 

De målade bonaderna, som jämte de vävda 
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prytt väggarna vid festtillfällen alltsedan för
historisk tid, fick unde r renässansen en allt 
större betydelse som ersättning för de stora 
vävda tepetsviter som prydde slottens salar, vil
kas då moderna höga fönster tillät solljuset att 
flöda in och bleka vävnaderna. Man gjorde 
också skillnad mellan vardag och fest, vilket 
bl.a. innebar att de förnämste prydnaderna, så
som lösa väggbonader, togs fram ur förråden 
endast undantagsvis. Detta gällde alla sam
hällsklasser. De lösa väggprydnaderna efter
träddes ca 1600 alltmer av släta upphängda ty
ger eller av gyllenläder. I exempelvis prästhem 
kom man också att måla direkt på timmerväg
gen.^ 

Då bonadsmåleriet slutade att förekomma i 
prästhemmen, fortsatte det emellertid att an
vändas i bondemiljö. Det så kallade folkliga bo
nadsmåleriet, dels det sydsvenska, dels det dal
ska-sydnorrländska, blomstrade särskilt under 
senare delen av 1700-talet och förra delen av 
1800-talet Då hade det äldre bonadsmåleriet 
som Nodermann skildrar helt kommit ur mo
det och bara själva linneväven, på vilken mål
ningarna fanns, kunde duga till något enkelt 
ändamål, t.ex. som drev i en timmervägg eller 
som handduk i ladugården. Författaren be
skriver ett flertal fynd av delar av trasiga bona
der med betydande målningar som nästen ut
plånats. Hennes klargörande teckningar av de
taljer är till stort gagn för läsaren. 

De många Alftamålningarna skildrar No
dermann i tidsföljd. På så sätt får man en upp
fattning om hur motiwalet växlat med tiden. 
Under medeltiden skildrar man ofta, liksom i 
kyrkornas kalkmålningar, bibliska händelser -
det kunde vara samme målare på båda ställena. 
En av Alftamålningarna med bild av Adam och 
Eva daterar t.ex. författaren till 1400-talet Su
sanna i badet och Ester, judinnan som räddade 
sitt folk undan förföljelse unde r den babylo
niska fångenskapen, var omtyckta motiv även 
efter 1500. Gärna avbildade man samtida furs
tar som bibliska personligheter. I och med re
nässansen börjar man med nya motiv så som 
antikens gudar, sinnebilder av de sju kardinal
dygderna och de sju dödssynderna, de senare 
ofta som kvinnliga gestalter, liksom planeterna. 
Särskilt kättjan var ett omtyckt motiv. 

Ett annat svenskt bonadsfynd som väckt No-
dermanns särskilda intresse härstammar från 
Ol-Kjellsgården i Kinderåsens by. Ovikens 
socken i Jämtland, och publicerades av henne 
1994. Det är en gavelbonad, den enda i sitt slag 
i hela Norden från 1500-talet. Det trekantiga 
formatet är anpassat för en gavel i en ryggås-
stuga med öppen takstol. Det finns visserligen 
några andra gavelbonader bevarade, men si
dorna på dessa är långsamt sluttande, vilket vi
sar att det funnits ett »tredingstek», dvs. ett bru
tet innertak. Dessa gavelbonader är senare, och 
en del kommer från prästboställen i Dalarna. 

I skriften från 1994 har Nodermann antagit 
att Kinderåsens bonad tidigare funnits i sock
nens prästgård, men i årets bok håller hon det 
för troligare att den hängt i en äldre byggnad i 
bondgården och senare flyttets till ett 1800-tals-
hus och då placerats på den plats, från vilken 
den togs 1917 till Östersund av en energisk 
landshövdingska; den finns nu på länsmuseet 
där. Där finns också en lång bonad som i flera 
scener skildrar Jesu lidandes historia. Den lär 
ha hängt under ifrågavarande gavelbonad. Att 
bondgården varit den ursprungliga platsen för 
dessa bonader styrks av gårdens ägarlängd från 
1400-talet Betydelsefulla handelsvägar gick ju 
från de norrländska kustbygderna över Jämt
land till Trondheim, och många handelsbön
der hade råd att rikligen pryda sitt hus. Motivet 
på gavdfåltet föreställer för övrigt Sankt Mika
els och Sankt Görans (Georgs) strider med den 
onde i form av en drake. I synnerhet det sist
nämnda helgonet blev avbildat långt efter ka
tolicismens avskaffande som en hjälte till häst i 
strid med det allestädes närvarande onda. Han 
fungerade även som skyddshelgon för de spet-
älska. 

De äldsta arkivuppgifterna om målade bo
nader är från 1100-talet och härstammar från 
Island. På grund av det fuktiga klimatet har 
dock inga medeltida sådana bonader bevarats 
där. Från Norge och Danmark föreligger en del 
arkivaliska uppgifter om målade bonader, och 
en stor samling målade bonader med utländskt 
ursprung finns i Rygnestad, Setesdalen. De 
flesta är från Nederländerna och Tyskland, och 
sådana spreds över hela Nordeuropa. Sam
lingen skall publiceras av Ruth Hamran. 
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I kyrkorna har mönstrade textilier bevarats 
längre än i profan miljö. Tapetsviten från Over
hogdal, funnen i en kyrkbod och i kyrkan, har 
exempelvis daterats till omkring 1000. Medel
tida vävda och broderade bonader med bild
framställningar har utförligt skildrats i flera pu
blikationer. Målade bonader från medeltiden 
och Vasatiden har först med Nodermanns av
handling 1997 fått sin grundliga beskrivning. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21, 112 21 Stockholm 

Volker Vogel (utgivare), Kirche und Gräberfeld 
des 11.-13. Jahrhunderts unter dem Rathausmarkt 
von Schleswig. Ausgrabungen in Schleswig. Be
richte und Studien 12. Neumunster 1997. 284 
s. ISBN 3-529-01462-1. 

Utgrävningarna i Schleswig har pågått under 
åren 1967-1984 men intensifierats under 1980-
talet Syftet har varit att klarlägga stadens äldsta 
historia och dess betydelse som centralort för 
transithandeln mellan Nordsjön och västra Ös
tersjön. 

Föreliggande band innehåller först en be
skrivning av 1982 års utgrävning, skriven av 
dess ledare H. Ludtke, och det avslutas med en 
katalog över samtliga fynd, vilka härrör från slu
tet av 1000-talet till omkring 1200. Dateringen 
har skett huvudsakligen på grundval av kera
mikformernas variationer över tid. Utom 
Ludtke medverkar fyra specialister i arkeologi 
och antropologi, Grupe, Hägg, Huhne-Oster-
loh och Piepenbrink. 

Det utgrävda området visade sig vara den 
forna centralplatsen för Schleswigs Altstadt, be
lägen på högre terräng än omgivningen. Där 
fann man rester av en stenkyrka, dvs. delar av 
fundamentet men endast spridda stycken av 
väggarna, bestående av tuffsten och tegelsten. 
Det var sannolikt rester av en Trefaldighets-
kyrka som byggts ca 1120. Då var staden säte 
för en biskop, underställd ärkebiskopssätet i 
Lund, upprättat 1103. Att döma av g runden 
har kyrkan haft två västtorn efter förebild av 
domkyrkan i Roskilde. 

Intill kyrkan fanns 240 gravar med relativt 
väl bevarade kistor med innehåll. Man har dess
utom kunnat konstatera att några gravar be
funnit sig under kyrkans fundament och alltså 
sannolikt tillhört en äldre kyrkogårdsanlägg
ning vid en kyrka som uppförts tidigare än den 
påträffade, troligen i slutet av 1000-talet, och 
byggts av trä, förslagsvis i stevkonstruktion. Vid 
en jämförelse med det forna, närbelägna Hait
habu (Hedeby) framkom att de båda handels
platserna torde ha fungerat samtidigt i början 
av Schleswigs uppbyggnad, innan Haithabu 
övergivits och Schleswig övertagit ledarskapet 
för områdets handel och blivit säte för kyrklig 
och världslig överhöghet. Schleswigs betydelse 
minskade unde r 1200-talet då h a m n e n blev 
alltmer obrukbar och tiggarordnar installerade 
sig i det forna furstepalatset Den ledande han
delspositionen för västra Östersjön övertogs av 
Lubeck. 

Kistorna låg enligt kristen sed i öst-västlig 
riktning. De flesta var träkistor, gjorda av ek-
plankor, ett fåtal av andra träslag. 18 kistor har 
kunnat dendrologiskt bestämmas. Några kistor, 
uppbyggda av sten, låg nära kyrkan, de äldre 
av tuffsten, sannolikt från Rhenområdet , de 
yngre av tegelsten. 

En tegelstenskista var utformad med en 
nisch för huvudet. Den innehöll träkol, något 
som funnits också i gravar på närliggande kyr
kogårdar liksom i Lund. Undantagsvis påträf
fades också gravgåvor i form av blommor eller 
andra växtrester, genomborrade hasselkäppar, 
som ansågs ge livskraft efter döden, samt i ett 
par fall s.k. pilgrimsmusslor, tecken på företa
gen pilgrimsfärd. En del käppar har också tol
kats som pilgrimsstavar. I de äldsta gravarna låg 
liken med armarna utsträckta utefter sidorna, 
medan i de yngre, från ca 1200, underarmarna 
och händerna var placerade ovanpå kroppen. 
Det fanns förhållandevis många gravar för 
spädbarn och småbarn, vilket tyder på stor bar
nadödl ighet Anmärkningsvärt är att kvinnor 
och barn oftare var begravda norr om kyrkan, 
medan mansgravarna företrädesvis låg söder 
om kyrkan. Enligt Inga Hägg förekom denna 
sed även i England, med vilket land Schleswig 
hade starka förbindelser unde r medelt iden. 
(Företeelsen har ingående belysts av Bertil Nils-

Fomvännen 93(1998) 



Recensioner 61 

son i hans arbete Kvinnor, män och barn på me
deltida begravningsplatser, 1994.) 

I ett senare kapitel beskriver Inga Hägg tex
tilierna i gravkistorna samt den symbolik som 
kan tänkas finnas i de föremål som de döda fått 
med sig. Nitton gravkistor har blivit närmare 
analyserade beträffande de enskilda textilres
terna och deras placering i förhållande till 
kropparna. En äldre grupp kan skiljas ut från 
merparten som härstammar från förste hälften 
av 1100-talet Textilierna har haft olika funk
tioner, dels som kläder, dels som speciella grav
textilier såsom dukar över ansiktet, s.k. svette
dukar, samt tacken, antingen utsträckta höljen 
eller sådana som lagts runt kroppen. För att 
tolka funktionen har en kartläggning med »mi-
nistratifiering» gjorts. Tygerna har analyserats 
av J. Riikonen, Åbo. De flesta är vävda i tu-
skaftsbindning och har en gles struktur. Ge
nom att sammanställa liknande fragment kan 
större dräktdelar teoretiskt rekonstrueras. 

En mansgrav innehöll som ett undantag tyg-
rester som vävts i oliksidig kypert, där varpen 
var av z-spunnet ullgarn, dominerande på rät
sidan (utsidan av plagget), vilken på så sätt fick 
en vattenfrånstötande struktur, medan det s-
spunna inslaget (väften), dominerande på in
sidan, gav värme. Eftersom varpens trådar inte 
är parallella med kroppslinjen, torde det vara 
fråga om en draperad mantel, vilket förf. också 
föreslår som det mest troliga. Även läderrem
mar är bevarade som del av klädseln. Att den 
döde var begravd i sådana kläder som han bar 
i livet, ej särskilda gravkläder, anser Hägg vara 
en följd av förkristna traditioner. 

Att vara begravd nedlagd i en bädd och 
iklädd en vit skjorta är däremot en kristen sed, 
och skjortan kunde vid denna tid vara den 
dräkt som den döde burit vid det kristna do
pet. Hägg räknar vidare upp olika gravgods 
som kan tolkas som kristna symboler - förutom 
de ovan nämnda pilgimsmusslorna och sta
varna, som för övrigt påträffats även vid gräv
ningarna i Lund. Också kistornas utformning 
tycks ha skett efter kristna tankesystem. En kista 
utan lock kan tänkas vara öppen för att inte 
vara stängd mot himlen, och en kistbotten i 
form av ett galler påminner om en martyrs fa
sansfulla död över en eld. Det behövdes tydli

gen många medel för att den döde skulle 
kunna utstå förestående skärseld och dom, 
men sentida tolkningar är svåra att göra. Förf. 
har bl.a. anväint sig av religiösa texter. 

En antropologisk undersökning av skelett
materialet redovisas av Gisela Grupe. Den re
sulterar i en rekonstruktion av den medeltida 
befolkningens status och dess beroende av om
världen. Eftersom skeletten är mycket väl bibe
hållna kan inte bara en allmän rekonstruktion 
av de levande personernas levnadsvillkor göras 
utan även patologiska fenomen konstateras. 
Dessa var delvis en följd av ett kallt och fuktigt 
klimat. Förhållandena beträffande näringstill
förseln tycks ha varit goda. Proteinet kom fö
reträdesvis från boskapen. Fisk var ett närings
tillskott till den rika köttdieten. Awänjningen 
av dibarnen skedde före två års ålder, vilket var 
för tidigt enligt dåtida läkarråd. Dette innebar 
en stor risk, vilket återspeglas i skelettmateria
let från de döda spädbarnen. Man har även 
kunnat konstatera längden på kvinnornas re
produktionsperiod och det antal barn som 
fötts under denna. 

En närmare undersökning av patologiska 
tillstånd hos barn och ungdom redovisas av Gu
drun Huhne-Osterloh. Hon konstaterar att det 
funnits två riskfyllda perioder i barnens liv. Den 
förste var den förut nämnda mellan ett och två 
år. Den andra perioden inföll mellan åtta och 
tio år, då tillväxten nästan avstannade. Som en 
sammanfattning konstateras att den höga bar
nadödligheten orsakades av ett samspel mellan 
konstitutionella faktorer, diet och sjukdomar. 

Bokens siste kapitel utgörs av en redogörelse 
för konserveringen av de bevarade likdelarna. 
Fyndförhållandena var så goda att såväl hår och 
naglar som vissa mjukdelar fanns kvar. Detta 
berodde på att ett lager med dynga täckte fyn
dområdet. Konserveringskapitlet är författat av 
H. Piepenbrink. 

Ett stort antal teckningar, vetenskapligt 
tagna fotografier samt tabeller och diagram 
åskådliggör och kompletterar texten. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21, 112 21 Stockholm 
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A. Molvögin, Die Funde westeuropäischer Munzen 
des 10. bis 12. Jahrhunderts in Estland. Numis-
matische Studien 10. Hamburg 1994. 613 s., 1 
karte och 29 planscher. ISSN 0469-2144. 

Det svenska s.k. CNS-projektet (Corpus num
morum saeculorum IX-XI qui in Suecia re
perti sunt, Stockholm 1975-), som syftar till att 
publicera alla vikingatida mynt i svenska fynd, 
har hittills kommit ut i åtta volymer vilket 
täcker 23% av materialet (52 917 ex. av för när
varande ca 225 730 ex). Motsvarande fynd i Est
land är betydligt färre (fler än 24 582 ex.) men 
ändå omfattande, och nu har fynden av väst
europeiska mynt publicerats, d.v.s. mynt depo
nerade under perioden ca 975-1160. Fynden 
före denna tid, d.v.s. med enbart österländska 
mynt, omfattar ca 4 636 ex. (främst arabiska, 
men även volgabulgariska, bysantinska samt ett 
fåtal sassanidiska, indiska och ett georgiskt). 
Författaren, Arkadi Molvögin, har arbetat med 
materialet under flera decennier under sin tid 
som anställd vid Vetenskapsakademien i Tal
linn. De tyska mynten, ca 10 500 ex., utgör en 
mycket stor del av materialet och här har förf. 
samarbetat med Vera och Gert Hatz, som för 
övrigt varit ansvariga för motsvarande material 
inom CNS-projektet. Engelska mynt är näst 
vanligast med ca 2 000 ex. Bland de europeiska 
ingår också italienska, böhmiska, ungerska, ir
ländska, nordiska, skandinaviska, danska, nors
ka och svenska. 

Molvögins arbete inleds med en forsknings
översikt. Fynden skingrades tyvärr ofte helt el
ler delvis och i samband med världskrigen för
svann även en stor del av det material som då 
fanns på olika museer. Stor förvirring har också 
rått beträffande flera fynd eftersom det funnits 
olika uppgifter om fyndplatser. Här har Mol
vögin gjort ett mycket förtjänstfullt arbete ge
nom att med hjälp av alla tillgängliga källor 
reda ut fyndproblematiken. Härigenom har 
han bl.a. kunnat påvisa att flera fynduppgifter 
avser samma fynd. Det äldsta kända estniska 
fyndet från Järvise (Järven) hittades redan 
1686 och mynten försåldes i Stockholm. Fyn
det omnämndes av Elias Brenner (den svenska 
numismatikens fader) som själv köpte många 
av mynten. j \ nd ra bildade sannolikt stommen i 

flera andra kända privatsamlingar, bl.a. Carl 
Gustav Tessins, vars samling 1746 förvärvades 
av drottning Lovisa Ulrika. Dessa samlingar in
nehåller så sena engelska mynt att fyndet i så 
fall kan ha nedlagts så sent som i början av 
1100-talet (t.p.q. 1113), medan de i övrigt 
mycket summariska samtida uppgifterna om 
fyndet ger t.p.q. efter 1042. 

Molvögin redovisar 94 fynd med samman
lagt 19 574 ex. och t.p.q. 965-1158. Äldste t.p.q. 
är något för tidigt eftersom fyndet innehåller 
nordiska mynt präglade ca 975-985. Två fynd 
(Lömala och Rootsikula) består av vardera två 
delar där sammansättningen pekar på att de 
måste komma från två fynd med olika ned
läggningstid. De estniska fynden följer det för 
Nordeuropa gängse mönstret för skatterna un
der den senare delen av vikingatiden med im
portmynt från ett stort antal områden med en 
dominans för tyska mynt och en stor andel eng
elska. Karaktäristiskt för Estland är emellertid 
att inte mindre än hälften av fynden tillhör pe
rioden efter 1050 och att fynden med denna 
typiskt vikingatida karaktär inte upphör förrän 
på 1160-talet vilket är senare än i övriga Nord
europa (Gotland har det näst yngsta fyndet -
t.p.q. 1143). I Sverige tillhör de fleste fynden 
perioden 990-1030 och efter mitten av 1050-
talet minskar fyndens antal drastiskt De est
niska fynden är inte minst intressanta genom 
att de kan ge en bra bild av myntimportens ut
veckling under perioden ca 1055-1075 då de 
gotländska fynden är påfallande få och de fast
landssvenska nästan helt upphört . 

Ett problematiskt och mycket sent fynd 
(t.p.q. 1125) med 191 mynt finns på Kungl. 
Myntkabinettet, dit det förvärvades 1949 med 
uppgift att mynten hittats i Völla. Det har länge 
varit känt att fynduppgiften inte kan stämma. 
Molvögin redogör för innehållit i den korre
spondens som medföljde mynten, varav bara 
framgår att de ursprungligen köpts i Tartu 
1904, och han instämmer sedan med Frieden-
thals åsikt att fyndet kommer från Raadimöis. 

Inom varje fynd redovisas varje enskilt mynt 
enligt CNS-modell med undantag för att inte 
alla sekundära element anges. De tyska myn
ten redovisas följaktligen i geografisk ordning, 
de engelska i kronologisk ordning. Ur en käll-
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kritisk aspekt saknas tyvärr en viktig uppgift för 
de engelska eftersom endast myntmästarnas 
normaliserade namnform återges, varför man 
i tveksamma fall inte vet hur namnet verkligen 
återgavs på mynten. 

Indiska mynt från Ohind (900-talets början) 
utgör en udda och mycket långväga myntgrupp 
i de nordeuropeiska vikingatida fynden. Den 
finns representerade med ett ex. i Vaabinafyn-
det (t.p.q. 1012-13) och ytterligare två ex. finns 
i ett äldre estniskt fynd (Erra-Liiva t.p.q. 976). 
Från Nordeuropa i övrigt är 10 ex. kända (Ryss
land - 7 ex. från 5 fynd; Polen - 3 ex. från 3 
fynd). Från Sverige finns således än så länge 
inget fynd. 

Det yngste fyndet, Padikula t.p.q. 1158 (nr 
81), omfatter 102 mynt varibland 15 från Skan
dinavien. De senare är mycket intressanta med 
tenke på fyndets datering som baseras på fyra 
engelska mynt av Henrik ILs s.k. Tealby typ, 
präglad 1158-1180. Tealbytypen finns i flera 
kronologiskt skilda varianter och kan därför 
dateras närmare, men av de fyra ex. är bara ett 
så väl utpräglat att det kan bestämmas med led
ning av fotografierna (byst B, ca 1165-1168). 
Fyndets t.p.q. kan härmed skjutas framåt sju år. 

Av fyra danska mynt är ett från Valdemar I 
1157-1182, medan tre tillhör en omdiskuterad 
mynttyp som behandlats av Lagerqvist (Nordisk 
Numismatisk Unions Medlemsblad, 1958, s. 
202-206) i samband med att två ex. 1957 dök 
upp i Stockholm (skingrade ex. från Padikula?, 
varav ett ex. förvärvades av KMK-SHM 25822). 
Typen, som i övrigt förefaller vara okänd i and
ra fynd, måste ha präglats vid mitten av 1100-te-
let och fördes av Lagerqvist till Danmark. Det 
är idag svårt att säga något ytterligare om präg
lingsområdet mer än att de brittiska öarna 
också eventuellt skulle kunna vara tänkbara. De 
två norska är brakteater med V resp. O? av de 
typer som traditionellt förs till Sverre 
1177-1202. Eftersom de i så fall skulle vara 
minst 12 år yngre än andra mynt i fyndet kan 
denna datering ifrågasättas och troligen är de 
redan präglade på 1160-talet eller tidigare. 
Slutligen ingår nio gotländska penningar med 
bjulkors och kyrkgavd. Denna den äldsta got
ländska myntgruppen fanns i skatten från 
Burge, Lummelunda sn, Gotland, t.p.q. 1143 

och kan därför antas ha börjat präglas ca 
1140—45 varefter typen präglades ända till ca 
1225. Burgeexemplaret väger emellertid be
tydligt mer (0,63 g) än alla andra kända ex. och 
när typen dyker upp i nästa skatt (Bårarp, Rä
vinge sn, Halland, t.p.q. 1157) väger det enda 
exemplaret 0,21 g (liten kantförlust). Mynten i 
Radikala utgör därför det tredje äldste beläg
get och vikterna ligger mellan 0,15 g och 0,20 g. 
Fynd med gotländska mynt från det dåtida Sve
rige inkl. Gotland förefaller att tillhöra slutet 
av 1100-talet eller tidigast ca 1175. För att i 
framtiden kunna skapa en intern kronologi 
inom gruppen baserad på vikt och stil är deras 
förekomst i dette fynd synnerligen intressant. 
Nästen alla skandinaviska mynt är illustrerade i 
den utmärka planschdelen till katalogen. 

Molvögins mycket omfattende arbete ger 
alla grundfåkte vad gäller myntfynden i Estland 
och det kommer att bilda basen för fortsatt 
forskning. Vi kan därför förvänta oss nya forsk
ningsresultat beträffande en av de stora och 
mest intressante materialkategorierna under vi
kingatiden i Östersjöområdet 

Kenneth Jonsson 
Numismatiska forskningsgruppen 

Bollhusgränd IB, 111 31 Stockholm 

Gunnar Redelius, Tynnelsö. Biskopshus, kungs
gård och herresäte. Stockholm 1996. 168 s., ill. 
ISBN 91-630-4112-X. 

Äntligen, är förste tanken som far i mitt huvud 
när jag får boken om Tynnelsö slott i min hand. 
Ett av Sveriges intressantaste slott och samtidigt 
ett av de minst kända. Ett slott som inte bara 
har en historia från medeltiden utan även mu
rar från denna tid. 

Kan man säga att nyfikenheten stillats efter 
att ha läst Gunnar Redelius bok ? Nej, den har 
bara stegrats och man vill vete ännu mer om 
dette herresäte. 

Tynnelsö slott är inte enbart en av pärlorna 
i Mälardalens herrgårdsbälte uten också ett av-
landets mest misshandlade herresäten. Det 
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märkliga är att Tynnelsö är statligt byggnads
minne och att den stora allmänheten kanske 
kan förledas att tro att slottet också är ett av de 
mest skyddade. Tyvärr är motsatsen den riktiga. 
Tynnelsö har alltsedan 1940-talet konsekvent 
misshandlats. Undantaget skulle väl vara de 
allra sista åren men något handlingsprogram 
för framtiden finns ännu inte. Redelius skriver 
i en not på sidan 48: »Den genomgripande drä
neringen av hela källaren med s.k. revben och 
stammar med huvudavlopp, ny ventilation och 
torrläggning, som utfördes 1950, har åstad
kommit sättningar i underl iggande jordlager 
och därvid har vissa murpart ier blivit häng
ande och alltså otillräckligt understödda.» Som 
om dette inte vore nog: «... omfattende upp-
schaktning i källaren erfodras, så att etappvis 
betonggjutning under mellanväggar och stöd 
kan företagas. Samtidigt bör viss injektering av 
betong företagas i väggar och bortbilning av 
vittrat och splittrat tegel ske.» (Dette skedde 
också.) När läsaren just hämtat andan beskrivs 
hur allt vad fornminneslag och allt vad allmänt 
hänsynstagande till en medeltida byggnad he
ter åsidosätts. Det gäller speciellt de grävningar 
för den utvändiga dräneringen som Redelius 
beskriver på följande sätt: »Även den utvändiga 
lagerföljden är spolierad. För dräner ing och 
vattenisolering måste schakt utföras till 3 m 
djup utmed östra muren, i övrigt runt hela 
byggnaden till ett djup av 1,40 m, enligt skri
velse av firma Bonthron i Uppsala den 13 maj 
1961.» Så fortsätter det genom årtionden fram 
till våra dagar. När undertecknad ledde ett me
deltida borgsymposium med exkursion till bl.a. 
Tynnelsö för ett par år sedan, sade den ryske 
deltagaren, när han fick se slottet: »Dette liknar 
ju våra ruiner därhemma.» Detta är nog den 
mest belysande karakteristiken av Tynnelsö 
slott När riksantikvarieämbetet kunde sälja 
Räfsnäs kungsgård, ägd av kronan sedan 1500-
telet, infaller den hädiska tanken att det kanske 
vore enda räddningen för Tynnelsö slott, att 
sälja dette hus till en av dagens finansklippare. 
Mig veterligt har ingen privatperson lyckats 
vandalisera sin privatbostad på det sätt som sta
ten gjort med Tynnelsö och Mälsåker. 

Nu åter till Tynndsöboken. Det märkliga är 
att Gunnar Redelius börjar boken med en 

byggnadsbeskrivning för att först på sidan 65 
beskriva gårdens historia. Det borde j u vara 
tvärtom. En läsare vill väl först bekante sig med 
gårdens historia för att sedan ta del av en bygg
nadsbeskrivning. Sedan är det litet tröttande 
för läsaren att byggnadsritningarna (för övrigt 
utmärkt gjorda) kommer i ett separat kapitel. 
Det hade varit bättre om ritningarna hade varit 
inbakade i byggnadsbeskrivningarna. Då hade 
man sluppit att hela tiden bläddra framåt i bo
ken för att kunna följa med i beskrivningarna. 

En annan företeelse som gör boken onödigt 
svårläst är notapparaten. Man kan fråga sig om 
det överhuvudtaget är nödvändigt att ha en 
notapparat i en populärt hållen framställning. 
Kanske hade det varit tillräckligt med enbart 
en litteraturlista. Saken blir inte bättre av att 
författaren blandar noter med sifferhänvis-
ningar efter varje kapitel och litteraturhänvis
ningar i löpande text med författarnamn och 
sidnummer inom parentes. Man måste åtmins
tone välja metod. 

En teori som Gunnar Redelius framkastar, 
måste sterkt ifrågasättas. Det gäller ett Kristus
huvud som sitter som muralmålning ovanför 
en öppning i södra fasaden. Redelius anser att 
dette är platsen där en biskop har stått och väl
signat menigheten utanför. Frågan är varför 
menigheten skulle ställa sig nedanför en mur
öppning i biskopens sommarresidens för att bli 
välsignad. Redelius hänvisar till liknande mur
öppningar vid några kyrkor men just i detta lig
ger motsättningen. Tynnelsö är inte en sakral 
byggnad och kan inte jämföras med en kyrka. 

När det gäller den konsthistoriska termino
login finns det ett och annat att säga. Bl.a. skri
ver författaren att huset har en kubisk form 
men det stämmer inte. Den rätta benämningen 
är istället paralldlepipedisk. En kub har ju lika 
långa sidor vilket man näppeligen kan säga att 
Tynnelsö har. Även väderstrecksangivelserna 
kan spela en ett spratt. På sidan 42 står att fa
saden vetter mot söder men det ska vara mot 
öster. 

Men låt oss inte fastna i detaljer! Redelius 
berättar om några mycket intressanta ägare i 
Tynndsös långa historia, däribland familjen 
Hebbe, som ägde gården under 1800-talet En 
av dem var Philip Bernhard Hebbe som genom 
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sina restaureringar räddade slottet från att bli 
total ruin. Även Filip August Boström, som var 
en avlägsen släkting till Hebbe, gjorde stora in
satser för slottets bevarande i början av det här 
seklet. En annan Hebbe, Johan Philip, tog sig 
an trädgården. Det finns mycket arkivmaterial 
bevarat om denna, vilket skulle göra det möjligt 
att i en framtid återställa en stor del av den ro
mantiska trädgården. 

Ett intressant avsnitt i boken är när den siste 
fiddkommiss-arrendatorns son, Johan von Ber
gen, berättar om sin uppväxt på ön under ti
digt 1900-tal. 

En stor tillgång i boken är Redelius egna rit
ningar och uppmätningar. Av konsthistoriskt 
intresse är de uppmätningsri tningar som ut
fördes av den blivande bergmästaren vid Falu 
koppargruvor Hans Raine. Raine har utfört 
både plan- och sektionsritningar av mycket hög 
klass så tidigt som 1687. 

Det är genomgående för Tynnelsö att både 
ritningsmaterial och arkivhandlingar finns be
varade i stor omfattning. Således finns egentli
gen alla förutsättningar för en ljus framtid för 
Tynnelsö slott. Frågan är bara om myndighe
terna har viljan och förmågan att seriöst kunna 
te hand om dette unika stycke svensk historia 
och konsthistoria - ett problem som Gunnar 
Redelius endast snuddar vid men som efter ge
nomläsning av hans bok framstår i klar belys
ning. 

Magnus Josephson 
Södermanlands museum 

Box 314, 611 26 Nyköping 

Torsten Afflerbach, Der berufliche Alltag eines 
spätmittelalterlichen Hansekaufmanns. Betrach
tungen zur Abwicklung von Handelsgeschäften. Kie-
ler Werkstucke Reihe A. Beiträge zur schleswig-
holsteinischen und skandinavischen Ge
schichte. Band 7. Frankfurt am Main 1993. 
ISBN 3-631-45737-7. 

frågor som rör handeln. Föreliggande arbete 
ter sig an ämnet på en ovanlig ledd, köpman
nens »yrkesmässiga vardag»; boken är infor
mativ och ger genom sina talrika referenser till
gång till den nyare litteraturen på området . 
Författaren, som är historiker med handels
bakgrund, stöder sig givetvis i stor utsträckning 
på redan publicerat material, men samman
ställningen är värdefull, antingen man ser den 
som kulturhistorisk information eller som en 
forskningsingång. Man har uppenbarligen hit
tills saknat en framställning som tar fasta på de 
konkrete detaljerna i Hansans handel. 

Författaren har två huvudtemata. Det ena är 
köpmannen, som han belyser med hjälp av upp
gifter i bevarade handelsböcker och korre
spondens från ett antal köpmän, från den i 
Visby ca 1260 födde Hinric Plescow till Hinric 
Castorp, verksam i Brugge och Lubeck och död 
1488, vilkas biografier han meddelar. Ur sina 
källor kan Afflerbach också dra ut en »kollek
tiv» köpmansbiografi, där han tar upp barn
dom och skola, utbildning, familjebildning etc. 

Det andra huvudtemat är handeln. Här be
handlar han handelns organisationsformer 
och hur affärerna gick till, med utredning av 
begrepp som inköp, förpackning, transporter, 
skeppstyper, tull, betalningssätt, bokföring och 
vinst. 

Avslutningsvis gör författaren i Annales-sko-
lans efterföljd ett försök att teckna köpman
nens mentalitet och kommer - inte så överras
kande - fram till att kärleken till pengar var en 
viktig drivkraft. 

Den som är direkt intresserad av handeln på 
Skandinavien har inte mycket att hämta, men 
boken är som nämnts en inkörsport till ämnet 
och dessutom ett intressant komplement till en 
för några år sedan utkommen avhandling av 
konsthistorikern Jan von Bonsdorff om Öster
sjöområdets konst: Kunstproduktion und Kunst-
verbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters, som 
längre fram också kommer att uppmärksam
mas i Fornvännen. 

Göran Tegnér 

Var och en som på ett eller annat sätt sysslar 
med medeltid kommer förr eller senare in på 
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Johan Hegardt, Relativ betydelse. Individualitet 
och lolalitet i arkeohgisk kulturteori. Institutionen 
för arkeologi och antik kultur, Uppsala univer
sitet 1997. 277 s., 2 fig. ISBN 91-506-1239-5. 

Den nutida fakultetsopponenten har såväl att 
vara andreopponent, och lära ut hur »Ricoeur» 
kan skrivas »Ricoeur» på en datamaskin, som 
att vara tredjeopponent , och försynt raljera 
med respondentens spartanska, eller snarare 
skotska, kommatering. Den recensionsläsande 
allmänheten (cf. H. P. Blankholm i Fornvännen 
1997 s. 62-63) väntar sig emellertid nog mera 
av den klassiske försteopponentens retoriska 
beskrivning av avhandlingens innehåll och dess 
insättande i ett vittfåmnande forskningshisto-
riskt sammanhang. 

Johan Hegardts doktorsavhandling är såle
des ett rundabordssamtal, ett 230 sidor långt 
protokoll fört av Johan Hegardt från ett sådant 
samtal. Deltagare var bland andra Olof von 
Dahlin, Christoffer Tilley, Sven Nilsson, Lewis 
R. Binford, och sekreterare var som sagt Johan 
Hegardt. Efter några timmars oöverskådligt 
samtal tågade alla gubbarna iväg till Dom-
trappkällaren. Kvar satt sekreteraren med sina 
230 sidor och uppgiften att skapa ordning och 
avslutning. Det blev kapitel åtta om etik. 

»Har du något att invända mot eller tillägga 
till denna sammanfattning av avhandlingen?» 
Det hade Johan Hegardt inte under disputa
tionen. Om läsaren inte är nöjd, så finns av
handlingens nyckelformulering i de två sista 
meningarna i högra spalten på s. 52. 

Avhandlingen innehåller inget »Stånd der 
Forschung», och den lämpar sig inte heller för 
ett sådant från försteopponenten. Den är en 
modern avhandling, där författaren efter eget 
gottfinnande försökt sammanställa en konsis-
tent och intressant mängd litteratur till en sam
manhängande helhet. Av litteratur som jag 
tycker är intressant saknas Mary Salmon, Dar
win i original (finns i modern svensk översätt
n ing) , Terje Brattelid, Asgeir Svestad, »The 
Golden Marshalltown», Leo Klejn, J. Jensens 
tegelsten om J. Ch. Thomsen, Elisabeth Arwill-
Nordbladh, till exempel. Johan Hegardt hade 
en annan uppfattning. Det går emellertid att 
genom läsningen känna igen organiserandet 

av arkeologins idéhistoria i traditionell, pro
cessuell och postprocessuell arkeologi. De två 
första benämns också konventionell och mo
dern (istisk) i avhandlingen. 

Läsaren skall emellertid inte vänta sig, att 
dessa idékomplex beskrivs och diskuteras i nå
gon förutsebar ordning. Alls inte, överrask
ningar väntar. Johan Hegardt har upphävt ti
den och låter alla gubbarna komma till tals 
samtidigt eller åtminstone inte efter den enkla 
ordning i vilken de föddes, verkade och dog. 
Det är en sant pos tmodern palimpsest, där 
emellertid alla texterna står kvar att läsas på en 
gång. Kanske är den postmoderna termen »bri-
colage» på sin plats. Det är härligt uppfris
kande att se Sven Nilsson tillrättavisa lan Hod
der, eller att se honom recensera Den Nya Ar
keologin. Dette var nu inte riktigt korrekt, men 
Sven Nilsson är en sammanhål lande person
lighet, som Johan Hegardt ger en inträngande 
belysning av, och som han låter sätte färg på av
handlingen. 

Johan Hegardt har valt att skriva en inom
vetenskaplig idéhistoria. Diskussionen förs 
inom den arkeologiska disciplinens ramar. På
minnelserna om att omvärlden existerar är få. 
Diskussionen utgår också från arkeologernas 
tryckte skrifter. De arkeologiska författarnas liv 
och miljö beskrivs och diskuteras inte (i någon 
mån med undantag för Sven Nilsson, som även 
syns på ett porträtt). Kanske har Johan Hegardt 
rätt i, att det som finns kvar att ta ställning till 
idag är det tryckta. Jag tycker, att det gör de 
gamle mera rättvisa att försöka sätte in deras 
livsgärning i sitt tidssammanhang, både indivi
dens flyktiga och skröpliga levnad och hans tids 
och omgivnings ambitioner och tillkortakom
manden. Dette kan göras med hjälp av de sam
lade avlagringarna i ATA och andra arkiv. I en 
liten anteckningsbok bland papperstravarna i 
ATA kan man till exempel få svar på den för 
den äldre svenska arkeologins historia intrikata 
frågan, när Sven Nilsson p roponerade titel-
bortläggning med Bror Emil Hildebrand. Sva
ret inbjuder till en betydligt mera inträngande 
diskussion av relationen mellan de två på 1830-
talet samtidigt i småhålan Lund verksamma ar
keologiska giganterna än vad som finns en pas-
sant på s. 115 i avhandlingen. 
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Avhandlingens diskussion löper sålunda 
fram och tillbaka genom några hundra års ar
keologiska verksamhet i västvärlden. Den går 
att läsa, men emellanåt inbjuder texten till en 
suck och en erinran av Bo Gräslunds debattin
lägg i Fornvännen 1989 s. 47-50, och en önskan 
att Johan Hegardt hade efterbildat inte bara 
sin handledares avhandlings titel. På ett fasci
nerande sätt är emellertid de olika kapitlens 
språkliga stil färgad av referenslitteraturens 
språk. Post-1960-arkeologin beskrivs och dis
kuteras i abstrakta, sofistikerade, filosofiska 
vändningar, medan den traditionella arkeolo
gin framställs lättsamt och konkret. Den sena
res kulturhistoriska forskningsresultat får stort 
utrymme, den förras inget alls. 

Genom en insats av en av Fornvännens re
daktörer har avhandlingen fått hela två bilder, 
lan Hodder och Äke Hyenstrand syns på bild, 
båda för sin tid lika elegant klädda som Sven 
Nilsson i porträttet av honom. 

Kapitel åtta handlar om etik. Johan Hegardt 
visar varför och hur ett etiskt förhållningssätt 
är viktigt, och han gör anspråk på att ha visat 
hur han pekar framåt i den arkeologiska de
batten. Där slutar dock avhandlingen. Vi får 
inga stentavlor att läsa, ingen bergspredikan att 
lyssna på, inte minsta lilla kungsord från Soci
alstyrelsen. Johan Hegardt lämnar läsaren i 
sticket vid det avgörande vägvalet, eller, lämnar 
han läsaren att själv med nya insikter och nytt 
självförtroende välja den självklart rätta vägen? 
Ingår det i Johan Hegardts etik att inte peka ut 
vägar? Hans etik handlar om respekten för den 
andre. Inkluderas läsarna bland dessa andra? 
Är det därför vi inte får några pekpinnar? Så är 
det nog. Johan Hegardt vill lära oss att inte mo
ralisera, och det gör han genom att inte mora
lisera själv. 

Avhandlingen slutar efter 260 sidors läs-
möda, just när läsaren väntar sig att få guld
kornen. Johan Hegardt vägrade envetet under 
disputationen, både under fakultetsoppositio
nen och extraoppositionen, att konkretisera en 
arkeologisk etik i förslag till handlingsmönster. 

Kanske kommer Johan Hegardts avhandling 
att gå till arkeologihistorien, som den avhand
ling som skrevs på den tiden, då etik låg i tiden 
(eller - på g rund av avhandlingarnas vanliga 

produktionstid - något efter den t iden). Det 
vore emellertid att göra avhandlingen orättvisa. 
Den öppnar tankebanor. Den kan läsas som en 
intellektuell djupdykning i de tankar, som blev 
synliggjorda genom den arkeologiska kongres
sen i Southampton. Då arkeologin blir en glo
bal allas arkeologi, förlorar arkeologin sin själv
klarhet som en vetenskap. Arkeologi är också -
på gott och ont, besvärande ofta på ont - livs
stil, kultur, identitet, ideologi, politik. Den 
borde, lär oss Johan Hegardt, vara mera etik. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora, 

Mitthögskolan, 831 25 Östersund 

Håkan Karlsson, Being and Post-processuat Ar
chaeological Thinking Reflections upon Posljrroces-
sual Archaeologies and Anthropocentrism. (Licen-
tiate thesis.) Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrif
ter No 15. Göteborg University, Department of 
Archaeology. Göteborg 1997. ISBN 91-85952-
54-0. 

Jag minns hur en kollega vid arkeologiska in
stitutionen i Lund visade mig en som hon 
tyckte helt obegriplig artikel av Håkan Karls
son i Arkeologen 2 /97 . Jag läste denna artikel 
med behållning och tycker att det är en av de 
bästa korta introduktioner till Heidegger jag 
sett på svenska språket. Därför införskaffade 
jag med vissa förväntningar ett ex. av Karlssons 
licentiatuppsats. Denna omfattar 149 sidor in
klusive litteraturlista. Uppsatsen är indelad i tre 
huvudavdelningar och 5 kapitel. Språket är 
engelska. Syftet är att introducera den tyske fi
losofen Martin Heideggers senare tankar i ar
keologiämnet. 

De tre huvudavdelningarna är länkade i så 
motto att de följer en utvecklingslinje. Den 
förste heter »Conditions» och är i huvudsak en 
introduktion av Heideggers tankevärld. Dette 
är det längsta avsnittet av uppsatsen och om
fattar cirka 70 sidor. Del två kallas »Decon-
struction». I denna del påtalas de brister och 
tillkortakommanden som den moderna teore
tiska arkeologin, särskilt den post-processudla, 
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har i förhållande till Heideggers senare arbe
ten. Denna del omfattar drygt 40 sidor. I den 
siste delen som har titeln »Construction» drar 
författaren upp riktlinjer för en arkeologi som 
beaktar den senare Heideggers idéer. Tillsam
mans med en summary omfatter denna d d 
knappt åtta sidor text. Dock är det meningen 
att denna inriktning skall ligga till g rund för 
författarens fortsatte arbete med en planerad 
doktorsavhandling i arkeologi. 

Låt mig först och främst påpeka att jag inte 
är filosof och jag har långt ifrån läst alla de verk 
av Heidegger som åberopas i uppsatsen. Jag 
kommer att recensera boken som arkeolog ef
tersom Karlssons bok är en uppsats i ämnet ar
keologi och därför borde vara skriven för ar
keologer. Dette innebär att Karlsson, inte hel
ler är filosof uten han, liksom jag, bör betraktas 
som di let tent Ett fördjupat intresse för forsk
ningshistorik, historiefilosofi och filosofi har 
på senare år gjort sig gällande inom arkeolo
gin. Det är slående att det under de sista åren 
producerats flera licentiatuppsatser med en 
starkt uttalad filosofisk inriktning. Jag tänker 
på Björn Magnusson Staafs från Lund och An-
ders Gustafssons från Göteborg. Karlssons upp
sats går dock ett eller ett par steg längre än 
dessa i det att det som vanligen brukar kallas ar
keologi i stort är frånvarande, och frågan är om 
den inte i förlängningen även upplöses av för
fattarens tankegångar och anammandet av Hei
deggers tankegångar. Detta å terkommer jag 
till. 

Den första delen av uppsatsen ger en bra 
bakgrundsteckning till Heideggers tänkande. 
För en läsare uten förkunskaper är den sanno
likt svårgenomtränglig och svårförstådd. Hei
degger är en av de mest komplexa och svårför-
stådda filosoferna över huvud. Att göra en kort
fattad resumé över hans tänkande kräver sin 
man och jag måste säga att i huvudsak har för
fattaren lyckats bra även om det i ett så stort 
universum alltid finns saker att diskutera vidare 
och ifrågasätta. Själva presentationen av Hei
deggers idéer kommer jag inte att fördjupa mig 
i här, Karlssons presentation räcker långt. 

Istället finns det några andra saker jag vill 
ta upp. Håkan Karlsson ställer frågan (s.18): 
»Why did a more comprehensive archaeologi

cal interest in the reasoning of one of Euro
pean philosophy's key figures not develop un
til the middle of the 1990s?» Sannolikt svarar 
han själv på frågan, förmodligen utan att vara 
medveten om det. Uppsatsen är skriven på eng
elska med de fleste av de många Heideggerci-
teten översatte till engelska. Heidegger själv var 
en mycket tysk filosof, som själv hävdade att 
hans tankar inte gick att uttrycka på annat 
språk än tyska. Heideggers liv spänner dess
utom över en stor del av den tyska historien 
dette århundrade med allt vad dette innebär. 
Han upplevde båda världskrigen och tog före 
och under andra världskriget uttalat ställning 
för nazismen. Efter kriget gjorde han aldrig av
bön eller ens kommenterade sitt ställningsta
gande. Han hade under flera år efter kriget un
dervisningsförbud i Tyskland men blev upp
rättad som filosof av franska kolleger, medan 
hans tyska kolleger fortfarande betraktade ho
nom som nazismens store tankebyggare. Den 
som är intresserad av detta speciella männi
skoöde rekommenderas att läsa Hugo Otts bok 
FaUet Heidegger. I denna målas en bild av en 
mycket liten man med stora tankar. På sitt sätt 
speglar Karlssons bok denna historia. Genom 
att vara skriven på engelska markerar den den 
tyska vetenskapens och filosofins minskade in
flytande efter senaste kriget. Hur många sven
ska arkeologer behärskar idag tyska så bra att 
de på detta område kan föra en filosofisk dis
kussion på Heideggers nivå? Språket framstår 
därför i uppsatsen som något av en paradox. 

Även Heideggers ställningstagande för na
zismen diskuteras och problematiseras. Dock 
anser jag att Karlsson här brister allvarligt i sina 
resonemang (s. 26). Heideggers nazism verkar 
ursäktas med klarlägganden som »classical phi-
losophers such as Plato and Aristotle, who were 
both slave-owners and pederasts» och »How 
many human beings died from malnutrition in 
the Third World during the few minutes that it 
has taken the reader to read these pages dea
ling with Heidegger 's entanglement in Na
zism?» Heideggers ställningstagande bagatelli
seras genom att ställas mot allt annat ont i värl
den. Leder inte detta till ett nihilistiskt 
tankesätt där ens handlingar inte längre har 
någon betydelse? Ibland tycker man att Karls-
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sons ställningstagande för den sene Heiddeger 
gränsar till avgudadyrkan. Absurt blir det om 
man kopplar samman de ovan förda resone
mangen och citaten med vad som sägs längre 
fram i uppsatsen (s. 118): 

The contemporary (postprocessual), archaeological 
neglect of the ontological difference, the unity be
tween thinking and Being, and the power of Being 
(-as-history) implies that archaeology is carried on 
within a metaphysical framework that has led us all 
into a destruciive philosophy in which both the world 
and its human inhabitants are conceived of as a gi-
gantic standing-reserve. If, in line with anthropo-
centrism and calculative thinking, we can objectify 
beings as things (artefacts), it is not a long step to 
the objectifying of other human beings. Auschwitz 
and Omarska are just the logical consequences of cal
culative thinking. 

Platon och Aristoteles kan både ha varit slav
ägare och pederaster, men de byggde inga kon
centrationsläger. Heideggers ställningstagan
den för nazismen gör honom medskyldig i 
uppförandet av Auschwitz. Karlssons idolise-
rande av den sene Heidegger leder till att »Va-
rats sanne profet» undan tas från personligt an
svar och sin historiska situation. Hur pass in
syltad Heidegger egentligen var i nazismen är 
omdebatterat. En del forskare menar att han 
var en ledande idéspruta som ville bli nazis
mens store filosof. Andra är av åsikten att han 
var ett oskyldigt offer för nazismen. Vad san
ningen är får vi nog aldrig veta. Detta beror till 
största delen på att Heidegger själv efter kriget 
aldrig berörde sina ställningstaganden och age
randen under de mörka åren. Denna tystnad 
kan tolkas på olika sätt, men om Varats store 
profet inte kan motivera sina handlingar ger 
detta en dubbel botten till hans filosofiska re
sonemang. Hur som helst anser Karlsson att 
det är den sene Heideggers tankar man skall 
diskutera, hans politiska ställningstaganden 
kommer helt klart i andra rummet. 

Håkan Karlsson skiljer starkt mellan den ti
dige och den sene Heideggers tankar. Mycket 
kortfattat kan denna skillnad sägas bestå i att 
den tidige Heidegger, framför allt i den be
römda Sein und Zeit {Varat och Tiden) försöker 
finna en ny ontologisk bas för det filosofiska 
tänkandet . Detta gjorde han och här menar 
förf. att det gick snett, genom olika tänkesätt 

som nästan kan kallas metodiska. Den tidige 
Heideggers tankar ligger till grund för den mo
derna hermeneutiken, representerad bland an
nat av hans lärjunge Gadamer. Samt olika text
kritiska inriktningar företrädda av forskare som 
Ricoeur och Derrida. Även postmoderna tän
kare som dekonstruktivisten Derrida tar av
stamp i den tidige Heidegger. Dessa tänkare 
har varit inspirationskällor för flera av den post
processuella skolans arkeologer och dä rmed 
har enligt författaren även den postprocessu
ella arkeologin hamnat snett. Han anser att 
postprocessualismens avståndstagande från 
den processuella arkeologin i själva verket är 
en schimär. Skillnaden mellan processuell och 
postprocessuell arkeologi är mycket liten, båda 
baseras enligt Karlssons sätt att se dem, på post-
sokratiskt tänkande och är i grund och botten 
behäftade med samma problem. Dessa består i 
huvudsak av dikotomin mellan subjekt och ob
jekt. Samma problem har enligt Karlsson alla 
västerländska riktningar inom arkeologin. För 
att påvisa dessa brister analyserar han i del 2, 
»Deconstruction», några av den postprocessu
ella arkeologins viktigare företrädare, främst 
Hodder, Shanks och Tilley. 

Genom omfattande citat från olika verk av 
dessa forskare försöker han visa de likheter, 
men framför allt de skillnader som finns mel
lan det postprocessuella sättet att se på arkeo
logi och hans eget, av den sene Heidegger, in
spirerade synsätt. De fält som han tar upp är 
»The being of man», »Other beings (things)», 
»Being», »Truth», »Language» och »Think
ing». Detta är inga små fält att diskutera på ett 
litet antal sidor. Författaren menar att skillna
den mellan processuell, postprocessuell och 
heideggeriansk arkeologi är hur man tacklat 
dessa saker. I den processuella arkeologin har 
man konfronterat tillvaron med förnuftet. I 
den postprocessuella har man utsatt den för en 
förnuftets meditation och heideggeriansk ar
keologi går ut på att väva in tillvaron i Varat (se 
särskilt s. 103). Han lyckas med sina exempel 
väl visa vad han menar med de tillkortakom
manden som den postprocessuella arkeologin 
har. Trots mediterandet över saker som subjekt 
och objekt, natur och kultur, nutid och dåtid, 
lyckas man aldrig bryta sig fri från dessa diko-
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tomier. Subjektet formar fortfarande världen 
efter sin vilja. Objekten ses inte som innehål
lande någon mening förrän de konfronteras 
med det aktiva förnuftet. Dette leder enligt för
fattaren till det ovan citerade förhållandet att 
arkeologin ses som en konsumtionsreserv för 
att kunna rättfärdiga i stort sett vilka hand
lingar som helst. 

I dette avsnitt behandlas några arkeologer 
som explicit tagit upp Heidegger som inspira
tionskälla i sina arbeten. Främst är det Julien 
Thomas ' Time, Culture and Identity som tilldrar 
sig författarens intresse. Han betonar att an
vändandet av Heidegger gör att denna text är 
en av de viktigaste som producerats inom ar
keologin under 1990-talet Dock har Thomas 
begått felet att endast använda Heideggers ti
diga arbeten, främst Sein und Zeit. Dessa har en 
fenomenologisk inriktning som inte löser di
kotomin mellan subjekt och objekt. 

One weakness of this method in Heidegger's work, as 
well as in Thomas's reasonings, seems to be that the 
transcendental structures of experience are formu
lated as static and final in their nature. That is to say, 
these structures are considered to have functioned in 
the same way in the Neolithie, as well as in the pre
sent. Thus, anthropocentrism cannot be avoided, be
cause it seems to be impossible to lay the transcen
dental structures of human experience as a founda
tion for our existence in the world, whilst at the same 
time avoiding anthropocentrism. ... The subject is 
still, as in traditional metaphysics, regarded as the 
core in relation to the world. (S. 112 f.) 

För att sammanfatta detta kapitel visar Karls
son en stark förståelse för flera av de svagheter 
och problem som är förknippade med den mo
derna världens filosofiska grund. Heidegger är 
bara en av de tänkare som reflekterat över 
dessa frågor. Problemet är att man hela tiden 
väntar på att ett alternativ skall ställas upp av 
Karlsson, hur skall god arkeologi bedrivas? Och 
hur sker dette i en heideggeriansk anda? Det 
kryptiska svar som gång på gång återkommer 
varför det moderna tänkandet hamnat snett är: 
»This is mainly a consequence of forgetting the 
ontological difference, and the unity, between 
Being and beings, as well as the power of Being-
as-history» (bland annat baksidestext). De till
kor takommanden som han pekar på i den 
postprocessuella arkeologins huvudfåra må 

vara reella och ha sina uttalade nackdelar. Hur 
skall i praktiken dessa förändras för att ett sant 
kontemplerande av Varats sanna väsen skall 
uppnås inom arkeologin? 

I det siste avsnittet, som kallats »Construc
tion», kan man försöka finna dessa svar. Redan 
i inledningsstycket påpekas dock att detta bara 
är ett skissartat försök. Den fulla diskussionen 
kommer att följa i en doktorsavhandling. I det 
här sammanhanget ställer författaren upp fyra 
centrala punkter för en heideggeriansk arkeo
logi. Dessa är inte helt lätta att referera och gli
der in i varandra. Den första punktens kärna är 
(s.123): 

First ofall, the archaeological importance of such an 
approach resides in the fact that it allows us to move 
beyond the dichotomies of idealism-realism, and sub-
ject-object, through its capacity to decentre anthro
pocentrism without leaning towards objectivism. This 
approach prepares us to accept that Being (-as-his-
tory) is the origin of our thinking and the ultimate 
condition for the coming forth of Being in our fa-
culty of speech. 

Man skall förbereda sig på »vändningen» som 
kanske aldrig kommer genom att tänka över 
tänkandet. Här vill jag skjuta in viss kritik mot 
Karlsson. Han kritiserar det handlande subjek
tet i den postprocessuella arkeologin. Subjektet 
gräver, skriver och tänker. Detta drabbar objek
tet, det vill säga det arkeologiska källmateria
let. Hur skall man kunna föra över ett synsätt 
inspirerat av Heidegger till arkeologins prakti
ker? Måste inte dessa baseras på vissa funda
mentala ontologiska antaganden som på ett el
ler annat sätt kan kränka objektet? Jag vill här 
se arkeologin inte bara som en teoretisk disci
plin eller en gren av filosofin, som kan vara 
vacker att reflektera över, utan även fåltsitua-
tioner, där vi använder metodval för att som vi 
säger »nå kunskap om» förhistorien. Även i 
andra riktningar av arkeologin är man tvungen 
att göra fundamentala antaganden om världen 
rörande typologi, kronologi och korologi. Man 
kan j u också med viss rätt fråga sig om inte 
handlingen att skriva en licentiatuppsats i det 
akademiska ämnet arkeologi är ett annat sätt 
att disciplinera objektet, det vill säga forntiden? 
Dock tror jag inte efter att ha läst Karlssons 
uppsats att han reflekterat särskilt mycket över 
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dessa spörsmål. Jag vill inte lägga ord i hans 
mun, men jag skulle mycket väl kunna tänka 
mig att ett heideggerskt svar på dessa frågor är 
att dessa aktiviteter inte är arkeologi. Riktig ar
keologi är att reflektera över Varats sanna vä
sen, det vill säga en helt kontemplativ inrikt
ning. Jag tror att Heidegger skulle poängterat 
att man missförstått honom om man velat an
vända hans tankar som utgångspunkt för en 
metodutveckling i ett specifikt sammanhang, 
som arkeologiämnet. Hur detta skulle kunna 
gå ihop med det vi i vardagslag menar är arke
ologi vet inte jag. Sannolikt är det så att just re
flekterande över Varats sanna väsen är det vi 
som vetenskapsmän förlorat genom den speci
alisering och professionalisering som skett av 
det moderna samhället. Går det både att ha ka
kan reflektivt tänkande och äta upp den i form 
av arkeologiämnets praktiker? 

Den andra punkten poängterar att man 
skall känna en respekt för världen och det ar
keologiska materialet. »The most fantastic 
thing about artefacts from the past is not what 
they are but rather that they are and that they 
have the same source of origin as oursdves» 
(s. 124). Det är på grund av att de arkeologiska 
artefakterna finns som vi över huvud uppfattar 
att det finns något att reflektera över. 

From this, it may be argued that the interest of a con-
templative archaeology lies first and foremost in the 
coming forth of the Being of beings, through our 
thinking and faculty of speech, and not in methodo
logical control, in the search for past meanings or in 
the present, socio-political use of material culture, 
i.e. the interest is directed to truth as aktheia and our 
»dwelling» in Being and truth (s. 125). 

Att förundras över att något finns kan låta tri
vialt Det är dock en av förutsättningarna i Hei
deggers tänkande. Väljer man att se det som 
just trivialt blir det mesta av Heideggers tän
kande meningslöst eller obegripligt. 

Den tredje punkten är att »I suggest that a 
contemplative archaeology is directed to the 
fundamental ontological grounds for every-
thing that is» (s. 125). Den kontemplativa ar
keologin leder till en pluralistisk teoribildning 
där man aktivt reflekterar över tänkandets röt
ter. 

Den fjärde punkten är att den kontempla

tiva arkeologin är en »path of preparalion». 
Den skall få oss att ändra våra liv och sluta ex
ploatera forntiden och resten av tillvaron för 
våra egna syften. 

Håkan Karlsson sluter sin bok (s.126) med: 
»I can only answer that archaeology ought to 
start think about thinking, because there is 
something more important than the statement 
that we, as archaeologists, are thinking. This is 
the foundation of thinking.» 

Dette kapitel är det mest problematiska i 
hela boken. Tidigare har det mestadels handlat 
om att beskriva Heideggers filosofi och påvisa 
svagheter i det rådande teoriläget inom arkeo
logiämnet. Då det blir dags att konstruera egna 
lösningar påvisar författaren istället problem 
och motsättningar i Heideggers och sitt eget 
tänkande. För rättvisans skull lovar han en fort
sättning i sin doktorsavhandling och hans te
ser skall därmed ses som prelimenära. Det över
skuggande intrycket man får av Karlssons tapp
ning av Heidegger är att det rör sig om en 
frälsningslära. Heidegger har ofta blivit ankla
gad för att just vilja formulera en ny religion. 
Själv nekade han bestämt till detta. Trots detta 
förefaller hans tänkande ligga mycket nära ett 
gammalkristet ideal, exempelvis ett medeltida 
munkideal. En annan koppling som gjorts är 
mellan Heidegger och zen-buddhism. Guds 
ande finns i allt och alla. Man skall komma ihåg 
att Heidegger från början skulle studera till ka
tolsk präs t Det är onekligen denna aspekt av 
Heideggers tänkande jag får då jag läser Karls
sons riktlinjer för en fortsatt arkeologi. Det 
stora misstag som jag anser att han gör är att 
över huvud dra in arkeologin som ämne i en 
diskussion om Heidegger. Detta menar jag le
der till oöverstigliga motsättningar. Arkeologin 
är ett modernt ämne, inte bara i den meningen 
att det är en relativt ung vetenskap. Den är 
dessutom skapad under den moderna erans 
anda. Dess sätt att uppfatta och klassificera värl
den är det moderna tänkandets sätt Det är just 
detta tänkande som Heidegger och Karlsson 
kritiserar. Min fråga är om en arkeologi föl
jande Heideggers tankebanor ens är tänkbar, 
ännu mindre möjlig. Själv vill jag svara nekande 
på denna fråga. Karlsson diskuterar denna möj
lighet ytterst kortfattat, dels på s. 115 i debatten 
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om Julien Thomas ' bok om neolitikum, dels i 
slutkapitlet, där den riktning inom filosofin 
behandlas, här exemplifierad genom Theodor 
Adorno, som menar att Heidegger framför allt 
ägnade sig åt verbalt trolleri. Konsekvensen av 
de punkter som Karlsson formulerar i kapitel 5 
blir att arkeologin löses upp och försvinner. 
Själv bör man även ta konsekvenserna av detta. 
Vad detta innebär blir ett individuellt ställ-
ningstagnade, men en tillbakadragen kontem-
plativ tillvaro, inte olik den i ett kloster är för
modligen ett starkt alternativ. Heideggers egen 
slutna tillvaro, där han endast vid ett fåtal till
fällen och ytterst ogärna lämnade sitt hem, är 
ett tydligt exempel på detta. Jag skulle däremot 
anse att det är helt otänkbart att fortsätta tjänst
göra i den modernistiska grottekvarn som he
ter arkeologi. Det första alternativet kan 
mycket väl vara det som leder till den större 
lyckan. Dock är det två helt oförenliga ideal, 
både på det praktiska och det filosofiska pla
net. Av denna anledning är jag av uppfatt
ningen att Karlssons arbete inte har med arke
ologi att göra. Går det då inte att läsa Heideg
ger eller någon annan filosof som arkeolog, 
skall vi endast begränsa oss till att läsa de per
soners böcker som har en akademisk titel i äm
net arkeologi? Definitivt inte! Jag tror att det 
är genom avancerade läsraider utanför det 
egna facket man har möjlighet att förändra och 
förbättra den egna disciplinen. Filosofi, socio
logi eller kärnfysik ger dock inga svar, eller ens 
riktlinjer för hur god arkeologi skall bedrivas. 
Tyvärr är det vi själva som måste ta ansvar för 
detta. 

Den sista passusen kan uppfattas så att jag 
är helt negativit inställd till Karlssons arbete. 
Det är inte fallet Det olyckliga är, anser jag, att 
det skett en förväxling. Karlsson ger sig som di-
lettant in i en avancerad filosofisk debatt. Hans 
arbete visar att han är väl bevandrad i det han 
skriver om. Hans bok är en överkomlig intro
duktion i Heideggers tänkande. Därmed inte 
sagt att detta är lättbegripligt. Jag är säker på att 
de många arkeologer som får hans bok i sin 
hand kommer att bläddra i den, skratta åt nå
got de inte förstår, lägga den ifrån sig och min
nas den som en lustig anekdot. Jag anser att 
den hade förtjänat ett bättre öde. Det som är 
synd är att Håkan Karlsson valt att lägga fram 
sitt arbete som en licentiatuppsats i arkeologi. 
Här hör den näppeligen hemma. Varför inte 
lägga fram den i ämnet filosofi? Skall filosofer 
syssla med arkeologi och arkeologer med filo
sofi? Givetvis är en sådan uppdelning av värl
den en del av det moderna tänkandets förut
sättningar, men jag tror inte att man angriper 
problemet utifrån den kvist som arkeologin ut
gör, utan att man måste gå in vid roten där Hei
degger själv dvaldes. 

Som sammanfattning måste jag framhålla 
att boken är välskriven och välformulerad. Den 
har lockat och lockar mig till eftertanke och 
har berört mig så pass att jag formulerat denna 
recension. 

Pavel Nicklasson 
Hallands läns museer 

Tollsgatan, 302 31 Halmstad 
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Rom an der Niederelbe, R. Busch (utg.). Veröf
fentlichungen des Hamburger Museums fur 
Arcbäologie und die Geschichte Harburgs 
(Helms-Museum) 74. 332 s., rikt illustrerad i 
svartvitt och färg. Hamburg 1995. ISBN 3-529-
01836-8. 

Utställningskatalogen Rom an der Niederelbe in
leds med en serie uppsatser, 12 till antalet, vilka 
följs av en omfattande katalog, med föremåls-
avbildningar i färg och tillhörande fynd- eller 
föremålsbeskrivningar. Ämnena för uppsat
serna skiftar men de hålls samman av det geo
grafiska, och delvis kronologiska, temat. 

Publikationen inleds med ett urval skriftliga 
källor, främst latinska, som har relevans för ut
ställningen. Där hittar man Tacitus beskrivning 
av Varus-slakten år 9 e.Kr., liksom Suetonius 
lika kända skildring av hur Augustus långt efter 
det förödande slaget kunde slita sitt hår och 
skrika »Quintilius Varus. Ge mig tillbaka mina 
legioner!» Med i detta bakgrundsmaterial är 
även beskrivningar av specifika stammar, häm
tade företrädesvis från Tacitus. 

De egentliga uppsatserna börjar med Horst 
Gallies översikt »Römer und Germanen im 
nördlichen Deutschland» där det bland annat 
betonas, att romarna sedan generationer hade 
en inneboende fruktan för germanerna, grun
dad inte minst genom cimbrernas och teuto-
nernas härjningar på 100-talet f.Kr. Genom 
Caesars kampanj i Gallien kom kontakterna att 
intensifieras och gränsen mellan den romerska 
och den germanska intressesfären drogs, av 
Caesar kanske nian skall tillägga, vid Rhen. Un
der Augustus skedde emellertid en intresseför-
skjutning, och floden kom inte längre att be
traktas som den naturliga gräns den kunde 
uppfattas som. Under Drusus ledning inleddes 
därför en rad fälttåg in på germanskt område 
och han och hans trupper nådde ända fram till 
Elbe. Efter Drusus död kom den blivande kej
saren Tiberius att överta ansvaret för kampan
j en i norr. Han inriktade sig främst på konsoli

dering. Tiberius efterträdare i Germanien, den 
tidigare ståthållaren i Syrien, Q. Varus, utsågs 
förmodligen för att omvandla det erövrade om
rådet till en ordinär romersk provins. Men det 
stamförbund, som bildats under Arminius led
ning, omintetgjorde dessa planer vid Teuto-
burgerskogen år 9 e.Kr. Då grusades för alltid 
de romerska drömmarna om en provins norr 
om Rhen. En helomvändning skedde i utrikes
politiken och även om straffexpeditioner ut
rustades och man genomförde lyckade kam
panjer kom gränsen att ligga fast vid Rhen. 
Detta innebar dock inte att romarnas infly
tande och påverkan stannade där - snarare 
tvärt om. I Gallies uppsats analyseras detta dy
namiska skede i den romerska utrikespolitiken 
och ett försök görs att insätta den romerska 
poltiken i ett vidare perspektiv. 

Peter Kehnes bidrag handlar om romarnas 
geografiska och etnografiska kunskap om de 
nordliga germanstammarna och om området 
runt Elbe. Han utgår i sin skildring genomgå
ende från de skriftliga källorna och ger dessa 
en mycket u t tömmande behandling. Fram
ställningen inleds med Pytheas av Massilia, 
verksam på 300-talet f.Kr., och därefter följer 
en rad mer eller mindre kända namn. I takt 
med ett ökat romerskt intresse blir också in
formationen mer detaljerad och under Augus
tus tid, då området var högaktuellt till följd av 
de romerska expansionsplanerna, sker en dras
tisk kvantitativ ökning. 

Slaget vid Teutoburgerskogen år 9 e.Kr., sett 
ur ett arkeologiskt perspektiv, behandlas av 
Wolfgang Schliiter. Han konstaterar, att under 
de septemberdagar, då slaget rasade, vändes 
historiens gång. Och naturligtvis har det alltid 
funnits ett intresse att identifiera platsen för 
denna händelse. Redan vid slutet av förra sek
let föreslog Theodor Mommsen, på basis av 
främst myntfynd, att platsen för slaget legat i 
närheten av det moderna Kalkriese, inte långt 
från Osnabruck. Denna tolkning vann emel
lertid ringa gehör men fick 1988 förnyad aktu-
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alitet då arkeologiska undersökningar inled
des, som pekar på, att Mommsen hade rätt. 
Den centrala fyndplatsen i Kalkriese är ca 6 km 
lång och som smalast 1 km bred och omges på 
ena sidan av mossmark och på den andra av 
berg. Fyndmaterialet som påträffats består 
bland annat av en stor mängd mynt samt skilda 
typer av militär utrustning. Regelrätta anlägg
ningar är däremot mer ovanliga, men en vall 
har kunnat konstateras. Av fyndens spridning 
att döma, har slagfältet efter segern plundrats 
mycket grundligt och bara sådana föremål som 
legat gömda under exempelvis raserade kon
struktioner, som den ovan nämnda vallen, har 
blivit kvar. Men trots detta har ett omfattande 
fyndmaterial bevarats och det kanske mest 
spektakulära är den försilvrade ansiktsmask av 
järn som nu pryder utställningskatalogen. Den 
har en gång tillhört en kavallerist med hög 
rang och är en ytterst ovanlig föremålsform. Ett 
exemplar från Thorsbjerg-fyndet förtjänar att 
nämnas i sammanhanget, men den masken är 
inte alls av samma kvalitet som den som hittats 
i Kalkriese. 

Ett faktum som styrker tolkningen av Kalk
riese som Teutoburgerskogen är det skelett
material som påträffats. I detta ingår såväl 
mänskliga skelett som djurben, och ben har 
hittats i gropar, uppenbarligen deponerade ef
ter det att mjukdelarna försvunnit Detta över
ensstämmer med Tacitus beskrivning av den 
syn som mötte romarna under Germanicus led
ning, när de fyra år senare sökte upp slagfältet 
och där stötte på de vitnande skeletten efter de 
slaktade soldaterna. Och enligt Tacitus be
gravde de romerska soldaterna sina stupade 
kolleger. Och tycker man inte att detta är nog 
för att säkerställa identifikationen (det finns de 
som fortfarande styvnackat håller fast vid, att 
Kalkriese inte är Teutoburgerskogen) kan man 
vända sig till myntmaterialet som entydigt vi
sar, att detta inte fått några tillskott efter år 9 
e.Kr. Myntsammansättningen ger med andra 
ord en mycket säker grund vid identifieringen 
och att vissa mynt är överstämplade VAR [Va
rus] tycker jag röjer undan de flesta tvivel. Kalk
riese kan inte vara mycket annat än den plats 
där Varus, och tillsammans med honom 30 000 
man, skoningslöst slaktades och kvarlämnades 

på slagfältet, p lundrade på allt som de inte 
hade lyckas gömma undan innan de dödades! 

I Michael Erdrichs uppsats är det företrä
desvis mer fredliga kontakter som diskuteras. 
Han behandlar kontakterna mellan Rom och 
de germanska s tammarna i Niedersachsen 
bland annat utifrån förekomsten av romerska 
importföremål av skilda slag. Erdrich menar att 
de skillnader som är spårbara i exempelvis im
portens sammansättning över tiden kan för
klaras i bland annat förändringar i den romers
ka utrikespolitiken. För att förstå importen 
måste man med andra ord insätta den såväl i 
sin lokala (germanska) som i sin mer globala 
(romerska) kontext, något som görs i Erdrichs 
arbete. En intressant detalj som diskuteras är 
förekomsten av »barbariska» kopior av romersk 
militärutrustning - kanske tillverkade av hem
vändande germaner, som hållits som gisslan av 
romarna under en längre tid. Onekligen en in
tressant tolkning, som säkerligen är tillämpbar 
även i andra sammanhang. Och att försöket att 
insätta fyndmaterialet i ett större sammanhang 
är fruktbart visas inte minst när materialet från 
tiden för Markomannerkriget analyseras. Här 
kan Erdrich visa, att det är högst sannolikt att 
dess sammansättning har ett samband med en 
romersk ambition att stärka vissa germanstam
mar på bekostnad av andra, som istället isole
rades. Just denna typ av tolkning visar dels hur 
viktigt det är att försöka bryta ner materialet i 
dess minsta kronologiska beståndsdelar, dels 
hur viktigt det också är att återvända till gamla 
material och analysera dem med nya ögon. Här 
tror jag vi har mycket att lära, och vem vet, kan
ske kan en lika detaljerad analys av det svenska 
material ge bättre förankrade kulturhistoriska 
tolkningar än de som idag är rådande. 

Erdrichs andra bidrag till katalogen be
handlar Hemmoor-kärl och tar upp frågor 
kring utbredning, datering samt tillverkning. 
Nytt material i form av några nyligen fram
komna depåfynd diskuteras, vilket är värdefullt, 
liksom Erdrichs analys av vikten hos de en
skilda kärlen samt diskussionen kring tillverk
ningen, en fråga som länge varit aktuell och 
som Erdrich belyser genom nya analyser. 

Metallkärl är även ämnet för Friedrich Laux 
uppsats. Men här är det frågan om ett bredare 
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spektrum, och utgångspunkten är kärl som är 
påträffade som urnor på germanska gravplat
ser. Romerska kärl som benbehållare uppträ
der redan under sista å rhundrade t f.Kr. och 
gravarna är då i allmänhet sparsamt utrustade, 
till skillnad från sina skandinaviska motsvarig
heter, som ju ofta innehåller vapen eller andra 
statussignalerande föremål. Laux analys av en
skilda gravfält visar att familjegrupper kan ur
skiljas och att dessa styvnackat håller fast vid 
traditionen att begrava sina döda tillsammans 
med romerska importföremål samt att gra
varna blir rikare och rikare. Det är även möjligt 
att urskilja kronologiskt åtskilda »vågor» av im
port i materialet på basis av de inhemska fibu
lorna och att klargöra, att vissa av kärlen ärvdes 
under avsevärd tid innan de lades i graven. 
Detta är en uppenbar skillnad mot de nordiska 
förhållandena, där det ju hör till undantagen 
att en kronologisk eftersläpning kan fastställas. 
Redan under en tidig del av första århundra
det e.Kr. är det uppenbart , att importen delvis 
ändrar karaktär och kärlen mer får karaktär av 
»gravgåva» än »urna», en funktion de tidigare 
haft. En ökad fokusering på kärltyper som har 
ett samband med drickande är också märkbart 
liksom kärl som avslöjar innehavarens kunskap 
om romerskt bordskick. Laux tolkar exempel
vis förekomsten av bronskannor och bronskas-
seroller som belägg för att germanerna kände 
till romarnas vana att tvätta händerna före mål
tiderna. Jag har tidigare aldrig stött på denna 
tolkning men det känns onekligen tilltalande. 
Att dryckesserviserna vittnar om insikt i ro
merska dryckessedvänjor är ju sedan länge klar
lagt, och man kan till och med se dem som ut
slag för en smygromaniserig av den germanska 
aristokratin från romarnas sida. Men kanske 
kan även andra importföremål förstås i sådana 
termer, och just det civiliserade ätandet, som 
skiljer vilden från kulturmänniskan, är i sådana 
fall ytterligare ett exempel på en mötesplats för 
romerskt och germanskt, där syftet egentligen 
är att smyganpassa den germanska eliten till ett 
romersk sätt att uppträda och bete sig. Denna 
»romanisering» av de ledande germanska skik
ten innebar emellertid inte, att dessa skulle 
överge sin germanska identitet. Tvärt om. 
Denna var de noga med att markera genom 

bland annat den inhemska dräkt de bar, med 
de fibulor vi idag hittar i gravarna. 

Renate Schafbergs bidrag om de brända be
nen från furstegraven i Apensen, som ingår i 
utställningen, lämnar jag utan kommentar. 
Hennes iakttagelser kring kremeringstempera-
turen är i och för sig intressanta och det skulle 
vara bra om liknande undersökningar gjordes 
på andra gravar av denna typ. Kan man kanske 
fastställa, att kremeringarna skett på ett speci
ellt omsorgsfullt sätt när det gäller de s.k. furs
tegravarna? Här kan man ju inte undgå att 
tänka på Lindqvists diskussioner av kremering
arna i Gamla Uppsala och deras eventuella 
samband med kejsarkremeringarna i Rom. 

Nästa bidrag behandlar myntfynden från 
Nordtyskland och avsnittet är författat av Frank 
Berger, som försöker se mynten som resultat av 
konkreta, historiska händelser. Bland annat 
framhåller han, att mynten från augusteisk tid 
måste ses i ljuset av den romerska expansionen 
vid denna tid och vars abrupta slut nåddes vid 
Teutoburgerskogen år 9 e.Kr. Men hans mate
rialanalys sträcker sig ända in i folkvandringstid 
och för varje skede diskuteras de historiska för
utsättningarna för myntpopulationen. 

Romersk påverkan på mer intellektuell nivå 
diskuterar Christoph Eger med utgångspunkt 
från romerska viktsystem och deras använ
dande på germanskt område. Eger utgår från 
främst silverföremål och visar att det redan un
der äldre romersk järnålder kan spåras en an
passning till, eller rättare sagt en tillämpning 
av, det romerska viktsystemet på germanskt om
råde. Intressant är också, ur ett skandinaviskt 
perspektiv, att han påpekar att romerska silver
kärl i allmänhet har vikter som visar att de är 
uppvägda och vikten bestämd på förhand - och 
att vikten till och med kan anges på föremålen, 
exempelvis på det sätt som det gjorts på vissa 
kärl i Hildesheimskatten. Här kan man ju peka 
på Hobybägarna, där man i bottnen litet slar
vigt krafsat dit viktangivelsen. Detta har gett 
upphov till kulturhistoriska tolkningar som i 
ljuset av Egers utsaga kanske inte längre känns 
så övertygande. 

Eger för diskussionen vidare genom att visa 
att även romerska silversmycken har en up
penbar viktanpassning. Detta skulle i och för 
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sig kunna ge upphov till tolkningsförslag om 
dessa smyckens funktion, men Eger inskränker 
sig till att konstatera fakta och spekulerar inte 
vidare kring viktanpassningen. Men skulle man 
inte kunna tänka sig att det bara är vissa typer 
av smycken som har en anpassning till ett vikt
system? För föremål som tillverkats som gåvor 
kan man t.ex. tänka sig att vikten varit av bety
delse, eftersom gåvan skulle kunna påvisas ha 
ett specifikt värde. I furstegraven från Zohor 
(Slovakien) ingår ju exempelvis en guldarm
ring av ormhuvudtyp som J. Werner uppfattat 
som en kejserlig gåva till en germansk furste. 
Hos denna ring är det uppenbar t att en vikt-
anpassning skett. Här hade jag gärna sett att 
diskussionen förts vidare och att Eger kanske 
problematiserat frågeställningarna ytterligare. 
Men detta ligger möjligen utanför ramarna för 
hans uppsats, och de resultat han redovisar vad 
beträffar de germanska silverföremålens vikt är 
intressanta och viktiga. En likartad analys av det 
svenska materialet kanske skulle vara värd att 
genomföra? 

Romerska statyetter är ämnet för Ulrich 
Gehrigs uppsats. Där konstateras att sådana 
inte direkt är ovanliga i det fria Germanien, 
och att det till och med kan hända att de på
träffas i en kontext som starkt påminner om 
den som de ursprungligen var avsedda för. I ett 
offerfynd från Marren är det exempelvis up
penbart att statyetterna använts som votivgåvor. 
I övrigt behandlas de skilda statyetter som in
gick i utställningen, och den som har special
intresse av detta hänvisas till uppsatsen. 

Uppsatsdden avslutas med Ralf Buschs upp
sats om Georg Spalatin (1484-1545), en 1500-
talsbumanist och teolog som år 1535 gav ut 
en bok om Arminius, Teutoburgerskogens 
okrönte segerherre. Och detta är onekligen en 
lämplig avslutning på boken: den följande ka
talogdelen består till stor del av material, som 
aldrig skulle ha kommit i jo rden om Arminius 
och hans mannar hade förlorat slaget de där 
ödesdigra septemberdagarna år 9 e.Kr. Då 
hade historien sett annorlunda ut och det hade 
inte varit möjligt, tror jag, att sätta samman en 
så magnifik utställning som »Rom an der Nie
derelbe» eller skapa en så omfångsrik och in
tressant katalog, med u t tömmande texter till 

varje föremål och fynd och med mycket bra il
lustrationer i färg. För detta kan vi bara tacka 
Arminius och Hamburger Museum fur Arcbä
ologie und Geschichte Harburgs. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks torg 5, 753 10 Uppsala 

Äke Hyenstrand, Lejonet, draken och korset. Sve
rige 500-1000. Studentlitteratur. Lund 1996. 
180 s. ISBN 91-44-61901-4. 

Inledande brasklapp: jag har i detta fall begått 
dumheten att åta mig recension av en bok skri
ven av föreståndaren för min egen universi
tetsinstitution. Jag löper alltså den dubbla ris
ken att avfärdas som jävig av läsarna, och att 
förtörna sagde potentat , men hoppas kunna 
undgå båda fällorna. 

Denna volym är enligt baksidestexten av
sedd som lärobok i arkeologi och historia på 
högskolans grundnivå. Den består delvis av 
sammanredigerat material från författarens ti
digare skrifter, främst Sverige 989. Makt och her-
raväbie I (1989). Ämnet är den utveckling un
der den yngre järnåldern som ledde fram till 
den svenska riksbildningen. Bokens titel är 
hämtad ur dess sista kapitel, en betraktelse över 
maktens ikonografi under vikingatiden med ut
gångspunkt från Sparlösastenen. 

Huvudinnehållet fördelar sig över kapitlen 
3-7: en sammanfattning av författarens arkeo
logiska regionindelning av Sydsverige, en pre
sentation av relevanta källtexter från Tacitus till 
Adam av Bremen med ymniga citat, en littera
turgenomgång av teoretiska modeller för stats
byggnadsprocessen, diskussioner av enskilda fe
nomen utifrån arkeologiskt och historiskt ma
terial (Gamla Uppsala, båtgravfälten, 
Möjbrostenen, H d g ö , herulerna , de teofora 
or tnamnen) och slutligen en sammanfattande 
diskussion av den yngre järnålderns förutsätt
ningar för en svensk riksbildning. 

I bokens epilog sammanfattar Hyenstrand 
kärnfullt sin uppfattning (s. 166-167): den 
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svenska riksbildningen under 1000-talet med
förde självständighet gentemot storebror Dan
marks tidigare inflytande unde r vikingatiden 
via Västergötland och dess Mälarstäder. Båda 
dessa riken markerar Sydskandinaviens för
vandling från perifert resursområde för de kon
tinentala kejsardömena till grogrund för själv
ständiga statsbildningar. 

Hyenstrand ser bakgrunden till denna ut
veckling i folkvandringstidens kontinentala 
kontakter, och iakttar att de som återvände till 
Norden från vistelser i Medelhavsområdet sä
kert förde med sig både materiella ting och 
hela tankekomplex av religiöst och politiskt 
slag. Den germanska krigarideologin med den 
väpnade ryttaren som främsta symbol spelade 
här en avgörande roll. 

Lejonet, draken och korset är en uppslagsrik 
men rörig och rapsodisk bok. Hyenstrand 
framkastar, som han själv skriver, provocerande 
påståenden och ställer en mängd frågor, men 
presenterar få egna analyser som skulle kunna 
ge svar på frågorna och gallra bland hypote
serna. 

Volymens disparata beståndsdelar är inte 
sammansatta till någon överskådlig helhet, 
utan bildar som författaren själv skriver ett slags 
antologi. Kapitlet om de historiska källorna är 
tämligen utförligt men kommer inte fram till 
något särskilt, och den detaljerade genom
gången av den arkeologiska regioninddningen 
fyller såvitt jag kan se ingen funktion alls i sam
manhanget. Dessa texter är kanske införda för 
att ge målgruppens grunds tudenter nödvän
diga bakgrundskunskaper. 

Rent sakligt ställer jag mig frågande till Hy
enstrands avfärdande av Ultuna i diskussionen 
av de vendeltida båtgravarna, liksom till hans 
godtagande av Toronto-mötets datering av Beo
wulf till omkring år 1000. 

I bokens 180 sidor långa myller av idéer, hy
poteser, spekulationer och referenser döljer sig 
beståndsdelarna till en skarpsinnig och välun-
derbyggd uppsats på 20-30 sidor om Sydsveri
ges interna och externa politiska relationer 
från år 500 till år 1000. Hyenstrand uppvisar all 
den gedigna bildning man kan vänta sig och 
dessutom en uppsjö av intressanta, mer eller 
mindre trovärdiga idéer, men bör inför nästa 

bok nog städsla en sträng redaktör och en 
bättre korrekturläsare. 

Martin Rundkvist 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 

Berta Stjernquist, Curt W. Beck och Jan Berg
ström, Archaeological and Scientific Studies of Am
ber from the Siuedish Iron Age. Scripta Minora. Re
giae Soeietas Human io rum Litterarum Lun
densis. Studier utgivna av Kungl. Humanistiska 
vetenskapssamfundet i Lund 1994—1995:1, 
Lund. 57 s. ISBN 91-22-01633-3. 

Bärnsten är ett märkligt material som inte lik
nar något annat. Det hittas i j o rden och kan 
påminna om sten, men har andra egenskaper. 
Det är inte kallt som sten när man tar i det och 
om man gnider det mot skinn drar det till sig 
småpartiklar. Färgen kan variera från ljust gul 
till mörk mahogny och polerar man det ser det 
ut som stelnad honung eller varför inte, sol
sken. Bärnstenen har fångat människors in
tresse i alla tider. 

Föreliggande arbete behandlar bärnsten ur 
såväl kulturhistoriska som naturvetenskapliga 
aspekter. Det har tillkommit genom ett samar
bete mellan Berta Stjernquist som är arkeolog, 
Curt W. Beck och Michael Lipcan vid Amber 
Research Laboratory, Vassar College, USA, 
vilka bidragit med spektrografiska analyser av 
ett antal utvalda prover för att faställa deras 
proveniens, samt Jan Bergström, Naturhisto
riska riksmuseet, som studerat bärnsten ur bio-
genisk och geologisk synpunkt. 

Berta Stjernquist står för huvuddelen av tex
ten, som bygger på en inventering av bärn-
stensfynden från järnåldern i Sverige. Som hon 
påpekar, skulle det vara en mycket svår uppgift 
att göra en fullständig kartläggning av alla 
bärnstensfynd i landet. Detta gäller såväl äldre 
fynd, som finns utspridda i många museer, som 
nyare vilka framkommit genom de senare 
årens omfattande undersökningar och i många 
fall ännu inte blivit rapporterade eller tillförda 
något museum. 
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Materialet som här behandlas ingår i sam
lingarna i Statens historiska museum och 
Lunds universitets historiska museum samt 
museerna i Göteborg, Malmö och Kalmar. 
Dessutom har Lena Thunmark-Nylén ställt sitt 
för »Gotlands Vikingatid» hopsamlade mate
rial till författarens disposition. - Materialet 
som ligger till g rund för denna studie är såle
des så omfattande att det trots allt måste anses 
ha god representativitet för det bevarade fynd-
bes tåndet 

När det handlar om bärnsten måste man, 
menar Stjernquist, vara medveten om att före
mål av detta material kan vara mycket bräck
liga och inte alltid bevaras i j o rden eller på
träffas i samma utsträckning som föremål av 
andra, mera beständiga eller iögonenfallande 
material. 

Under den aktuella per ioden uppträder 
bärnstensarbeten i många olika former såsom 
pärlor, hängen, amuletter, sländtrissor, spel
brickor och föremål av varierande utformning 
liksom mer eller mindre obearbetade bitar av 
hopsamlat råmaterial som varit en handelsvara. 

Stjernquist går igenom de olika kategori
erna av föremål, landskap för landskap från sö
der till nor r med hänsyn till fyndomständighe
ter och dateringar. Det konstateras bl.a. att de 
flesta bärnstensföremål härrör från gravfynd 
samt att de förekommer från romersk järnål
der till vikingatid. Under tidig romersk tid och 
vikingatid är de dock mindre vanliga än under 
de mellanliggande perioderna. När det gäller 
vikingatid framförs tanken att karneol, som då 
blev mer allmänt förekommande, kanske slog 
Ut bärnstenen som pärlmaterial. 

Ifråga om användning av bärnsten, tycks fyn
den ha sin främsta u tbredning i Skåne, Ble

kinge och östra Småland samt på Öland och 
Gotland med spridda förekomster i västra Syd
sverige. Speciella till sin karaktär är fynden från 
verkstadsplatser som H d g ö och Birka. 

Frågan om bärnstenens härkomst har varit 
föremål för diskussion alltsedan senare hälften 
av förra seklet, inte minst ifråga om den som 
påträffas i Medelhavsområdet. I det fallet und
rade man förstås om den kunde vara av baltiskt 
ursprung. Idag har de naturvetenskapliga ana
lysmetodernas utveckling gjort det möjligt att 
finna svaret på denna och andra hi thörande 
frågor. 

Ur det i denna undersökning aktuella ma
terialet utvaldes 24 prover spridda över ut
bredningsområdet med undantag för Gotland, 
för analys av Beck och Lipcan. Samtliga visade 
sig tillhöra den Baltiska bärnstensförekomsten. 

I Bergströms bidrag får man allmänbil
dande kunskaper om bärnsten i olika avseen
den. Där redovisas exempelvis bärnstensföre
komster över hela världen, och det visar sig att 
ett material som för oss uppfattas så specifikt 
nordiskt, i själva verket förekommer såväl 
bortåt Sumatra och Java som i Kina, men även 
i Mexico och i många andra länder. 

Detta är en ovanligt innehållsrik liten skrift, 
som är resultatet av ett omfattande arbete där 
stora materialmängder blivit genomgångna. 
Den är en stor tillgång för alla som vill sätta sig 
in i bärnstenens förekomst och användning un
der järnåldern och ger en snabb och bekväm 
ingång i ämnets litteratur. Nu ser vi fram emot 
en fortsättning där sten- och bronsålderns ma
terial blir behandlat på samma energiska sätt. 

Gustaf Trotzig 
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Fredric Bedoire, Ett judiskt Europa. Kring upp
komsten av en modern arkitektur 1H30-1930.1 sam
arbete med Konsthögskolans arkitekturskola. 
286 bilder, varav 12 i färg samt 21 kartor. Stock
holm 1998. 483 s. ISBN 91 7203 269 3. Pris 
540:-

»Som solen går Israel över Europa. Varhelst det 
drager fram, spirar nytt liv upp; där det drar 
bort, vissnar allt som förut blommat», är ett 
ofta återgivet citat ur den tyske nationalekono
men och sociologen Werner Sombarts bok Die 
Juden und das Wirtschaftskben från 1911. Som-
bart som stod Berlinjudarna nära, men när
mast kan beskrivas som en fördomsfull icke
antisemit, lanserade tanken att kapitalismen i 
dess moderna form emanerade från judendo
men och dess etik. Tidigare hade Max Weber 
pekat på kalvinismen med lika litet rätt. 

Sombarts bok var ett av många försök att de
finiera den moderna judendomens utveckling 
och betydelse för det framväxande industri
samhället Självfallet kom vissa av dess teser att 
citeras av nazisterna, så som de använde, miss
förstod och förvrängde en rad av ar tonhund-
ratalets ledande andar. 

Citatet, som Bedoire försiktigtvis förpassat 
till en not, svarar i hög grad mot tonen hans 
storartade arbete om judiska byggare och arki
tekter mellan julirevolutionen i Paris och Hil
lers maktövertagande. Förvisso lyckas Bedoire 
i detta pionjärarbete redovisa de europeiska 
(och i någon mån amerikanska) judarnas be
tydelse för byggnadskonsten, liksom deras på 
många områden ledande insatser. Entusiasmen 
över vad få läsare - med anmälaren - bara anat 
leder dock till en viss fartblindhet hos författa
ren. Vad gjorde alla andra kapitalister, upp
dragsgivare och arkitekter under samma hund-
raårsperiod? Efter andra världskriget byggdes 
Tyskland, Polen, Ungern o.a. länder upp igen 
utan nämnvärd medverkan av judar: AnnoNull 
fanns det av kända skäl inte många aktiva ju
dar kvar i Centraleuropa. 

Till bokens stora förtjänster hör en öppen 
och delvis fördomsfri diskussion om det judiska 
och antisemitismen under epoken. Ämnet har 
varit tabu utanför judiska kretsar alltsedan 
1945. Förintelsen, som ledde till bl.a. sex mil

joner judars död, omöjliggör även seriösa för
sök att utreda och väga judarnas insatser. 

Bedoire har modet att ställa den självklara 
frågan för alla som umgåtts med judar, vad som 
är judiskt hos judarna. Hur definieras dess
utom termen jude? Härom grälar j uda rna 
själva, som bekant. Författaren I^ars Gustafsson 
som konverterat till j u d e n d o m e n är förvisso 
inte jude , men det var kanske inte heller För
intelsens östjudar om nu tesen att de blott an
tagit den judiska religionen skulle stämma. De 
kontinentala rashalarnas föreställningar att 
även halv- och kvartsjudar var att betrakta som 
judar, oavsett den judiska dogmen att juden
domen ärvs på mödernet , inte fädernet, upp
höjdes till statsbegrepp med nazismen. För den 
som vill lära känna grunderna till det traditio
nellajudehatet , som knyts till samma föreställ
ning som Sydstaternas »en droppe negerblod», 
hänvisas till Hugo Valentins drastiska analys An
tisemitismen (första upplagan 1935). 

Bedoires genomgång försvåras också genom 
att ett antal personer arbetade så nära med ju
dar att de kommit att stämplas som judar. Sam
arbetet med icke-judiska kretsar och intressen 
går författaren inte heller in mycket på. Endast 
sällan gör Bedoire godtagbara jämförelser när 
han uttalar sig om de judiska byggherrarnas 
och arkitekternas betydelse i förhållande till öv
rigas verksamhet. Skall man diskutera ett seg
ment, måste man ha hela cirkeln klar för sig 
enligt (äldre) grundkurs i ämnet historia. 

Judarnas framträdande på scenen efter år
hundraden av slutet ghettoliv, som gav upphov 
lill konservativ stagnation och befordrade den 
för sena tiders judar besvärande religiösa orto
doxien, markeras av en rad revolutioner i 
Frankrike. Med borgarkungen Louis-Philippe 
börjar en påtaglig frigörelse från slutenheten. 
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vilket markerades med utflyttning i fysisk me
ning från ghettokvarteren. Februarirevolutio
nen 1848 påskyndade den judiska emancipa
tionen. Perioden fram till 1914 blev emellertid 
skickelsediger. Försöken från olika stater och 
de liberala reformjudarna att åstadkomma en 
integration i respektive samhälle, ledde till en 
försvagning av judendomen . Konvertering till 
kristendomen och lojal kamp på landets sida i 
första världskriget förde dock aldrig till någon 
slutlig assimilering. De många judiska kom
missarierna och ministrarna i Sovjetunionen 
samt de tre misslyckade försöken av judar att 
upprepa Lenins Petrogradputsch (kallad Den 
stora oktoberrevolutionen) i huvudstäder som 
Berlin, Miinchen och Budapest beredde vägen 
för den nya våg av antisemitism eller, än värre, 
likgiltighet, som var Förintelsens svarta botten. 

Inledningsvis säger Bedoire att han »egent
ligen inte söker svaret på frågan hur det ren
odlat judiska i arkitekturen ser ut». På sidan 
472 fortsätter författaren sin obestämda tanke 
på någon specifikt judisk arkitektur, »om nå
gon sådan skulle finnas»(sie). Han har snarast 
velat betona det judiska elementet i den euro
peiska arkitekturen unde r den behandlade 
epoken. Efter nära femhundra sidor känner sig 
läsaren onekligen något konsternerad. 

Förklaringen torde, enligt anmälaren, vara 
att det aldrig existerat någon självständig judisk 
arkitektur, lika litet som en judisk litteratur el
ler en judisk musik, utöver vad som hör ihop 
med den judiska religionen. Sedan antiken har 
j uda rna alltid gjort som flertalet andra män
niskor, tagit seden dit man kominer (utom i et
niskt avseende). Antikens Palestina var för öv
rigt aldrig annat än ett upptagande område 
mellan de stora kul turhärdarna i Orienten. 
Unik var judendomen med Bibeln och sina tra
ditioner. Häri liknade Palestina Norden med 
dess avglanskultur i Europas periferi. Varken 
judar eller skandinaver var för den skull vam-
pyrer som sög ut primära kulturkretsar. 

Den orientalism som kommit att utmärka sy
nagogor och gravmonument i Europa och USA 
var enligt Bedoire huvudsakligen en arton-
hundratalsföreteelse. Tidigare hade sådana in
slag snarast varit undantag i en annars obetyd
lig byggnadskonst Efter statens Israels tillkomst 

kan det tyckas ironiskt att j uda rna för att skapa 
en identitet genom formelement inom kons
ten, valde en rad arabiska motiv som aldrig ti
digare varit knutna till judendomen. De många 
spektakulära synagogorna på kontinenten med 
sina lökkupoler och hästskobågar torde också 
ha känts främmande i artonhundratalets sten
stad. Nystilar med europeisk bakgrund var för 
många naturligt. Just avsikten med judarnas val 
av en icke-europeisk biandstil med ofta lika te
atraliska inslag som nygotiken påskyndade pa
radoxalt antisemitismens framväxt mot slutet 
av århundradet . 

Endast i Ungerns synes orientalismen ha 
förenats med landets egna strävanden att få 
fram en asiatisk-magyarisk stil i sökandet av en 
likartad, lika fiktiv estetisk identitet. En samtida 
parallell är kardianismen i Finland. I det forna 
Storungern återfinner man således icke-euro-
peiska motiv lika ofta inom den profana arki
tekturen som på synagogor och judiska skolor. 
Annars är orientaliska motiv nästan helt ute
slutna från judarnas profana arkitektur. Här 
syftade man tvärtom till att smälta in i stadsbil
den. 

Bedoire betonar med rätta j u d e n d o m e n s 
kosmopolistiska väsen - i positiv mening. 
Världsomspännande judiska kontakter brukar 
annars utgöra en av antisemitismens verk
ningsfullaste angreppspunkter. Judarna var na
turligtvis inte mera »kosmopolitiska» än katoli
ker, kommunister, rotarianer eller den eng
elskspråkiga civilisationens jingoister. Den 
tyskfödde storföretagaren och filantropen Sir 
Ernest Cassel (nämns ej), Grängesbergs välgö
rare med bl.a. ett magnifikt konserthus av Agi 
Lindegren, var både j ude och brittisk under
såte. Vem klandrar idag Cassels livsgärning, för 
vilken han adlades? Tvärtom har, som Bedoire 
understryker, alltid snabba internationella för
bindelser befordrat ekonomi och tekniskt kun
nande samt nya konstnärliga influenser - till 
glädje för de germanska och slaviska folk som 
präglades av sedvanlig kulturell tröghet. 

De officiella belöningarna uteblev heller 
inte. Visserligen adlades ingen judisk familj i 
Sverige under artonhundratalet , trots landets 
försumbara antisemitism. Desto fler nobilise-
rades på kontinenten. Genom Hitleriitteratu-
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ren kom judehate t att bli ett självklart inslag i 
den gamla Donaumonarkien, med rätt eller 
orätt. Det hävdas slentrianmässigt att Wien var 
antisemitismens smältdegel, medan det Wil
helminska kejsardömet ansågs vara jämförelse
vis liberalt på denna p u n k t Man rör sig här na
turligtvis inte med några kvantifierbara fakto
rer. Inte heller skall man mäta judehatet under 
slutet av artonhundratalet med dagens facit i 
hand. Oavsett hur stark antisemitismen var i 
Wien och Budapest, är det märkligt att flera 
hundra familjer adlades. De mest framstående 
blev dessutom baroner. Ofta markerade de 
storajudiska familjerna sitt sociala uppstigande 
med palats och magnifika huvudkontor. Det 
gick så långt att en judisk företagare i Budapest 
vägrade låta sig adlas, därför att han fann upp-
höjdsen banal. Om småborgarna var antisemi
ter, så förstod kronan i de ledande nat ionerna 
att värdesätta alla för huvudstäderna och landet 
värdefulla insatser. Bedoire ställer även här in
vanda begrepp på huvudet. 

Däremot känner sig anmälaren tveksam till 
Bedoires upprepande av idéen att judendomen 
genom sitt byggande velat återskapa ett Jerusa
lem i Europa, alternativt USA, där judar och 
kristna skulle kunna leva fredligt sida vid sida, 
trots att föreställningen finns uttalad hos vissa 
judar. Oavsett integrationssträvandena kan 
dock de ledande juda rna inte ha varit alltför 
optimistiska. Motsättningarna låg i öppen dag. 
I det hårdnande nationalistiska klimatet under 
årt iondena före 1914 kom antisemitismen åter 
till våldsamt uttryck i såväl det kultiverade 
Frankrike som pogromernas Ryssland. Det för
lovade (öken)landet var heller ingen realitet 
för flertalet judar. I sina minnen, Solli on Solli, 
1997, berättar Georg Solti, en av de många 
ungersk-judiska dirigenterna, hur hans moder 
vid skålen »I morgon Jerusalem» brukade 
murra »Inte jag!». 

Sitt studium avjudiskt byggande inledde Be
doire i Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr 20, 1990 
med en uppsats om Stockholm, Göteborg och 
Wien. Den begränsning som var naturlig här, 
föreligger inte i boken. Kraven och kritiken 
måste bli andra när det gäller ett så omfattande 
och ambitiöst arbete som här framlagts. Redan 
bokens disposition är något besynnerlig. Man 

frågar sig således varför författaren låter Stock
holm inleda och Göteborg avsluta den geogra
fiska exposén. Hade det inte varit naturligare 
att sluta med Sverige, inte ta Stockholm som 
utgångspunkt. Den judiska byggenskapen i Sve
rige var trots sin omfattning relativt beskedlig i 
jämförelse med verksamheten utanför Sverige. 
Inte heller var de judiska naboberna i Sverige 
ledande på samma sätt som sina kontinentala 
likar. 

Därefter följer en översikt av den historiska 
bakgrunden. Kapitlen om huset Rotschild samt 
Paris, Berlin, Wien och Budapest utgör arbetes 
huvuddel. Kortare utflykter till Nagyvärad (idag 
det rumänska Oradea) , Lodz och New York av
rundar framställningen. 

Bedoires arbete ägnas i huvudsak judarnas 
profana arkitektur. Tidigare har endast syna-
gogearkitekturen presenterats i välillustrerade 
verk. Inom nämnda geografiska områden tar 
författaren upp en rad framstående judiska fö
retagare, bankirer och byggmästare som skapat 
en delvis ny arkitektur med förstklassiga bank
byggnader, varuhus och textilfabriker samt pri
vatpalats och villabebyggelse i nyanlagda stads
delar. Judarnas nyttiga och civilisatoriska insat
ser är höjda över allt tvivel. Huruvida denna 
dynamiska exploateringsanda var förbehållen 
judarna , får väl ifrågasättas. Bedoire under
stryker också deras omfattande mecenatskap. 
Det har också länge stått klart att ingen enskild 
befolkningsgrupp i artonhundratalets växande 
industrisamhälle var så energisk och kreativ 
som judarna. I övrigt hänvisas till Bedoires fak
taspäckade framställning med dess genom
gångar av vitala judiska miljöer och framväl
lande byggnadskonst inom hart när alla områ
den. 

Efter att ha läst Bedoires genomgång av ti
den kring 1900, behöver man inte tvivla på att 
judarna även nu var ledande inom vad man li
tet slarvigt kallar modernismen, d.v.s. en sam
manslagning av ny teknik och sökandet efter 
en ny konstart. Hävdandet att allt nytt i tekniskt 
avseende och den svårdefinierbara jugendsti
len skulle ha varit judiska fenomen är väl mag
stark!. Beklagligtvis synes Bedoire vilja förringa 
ledande modernister som Gaudi i Barcelona, 
Otto Wagner i Wien, Mackintosch i Glasgow 
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samt nordiska arkitekter som Boberg och Saa-
rinen, för att nämna några av de mest kända, 
därför att de var perifera. Inte heller funkisfö-
regångaren Adolf Loos i Wien var jude , men 
han levde i en judisk miljö (bl.a. med tre ju
diska hustrur i rad) . Snedvridningen lutar här 
ånyo åt antisemitismens motsats, det utvalda 
folkets megalomani som bara skapar olust i och 
utanför judiska kretsar. 

Däremot synes Bedoire ge uttryck åt antise
mitiska föreställningar, som att judar saknade 
smak och omdöme i konstnärliga frågor. De 
många intressanta fotografierna i boken av ju
diska interiörer ger inte belägg för sådana på
ståenden. Vissa hem för visserligen ordet kitsch 
i tankarna, men flertalet är lika stilmässigt sob
ra som andra interiörer under perioden. Det 
vore lätt att samla en rad foton på röriga och 
enligt vårt synsätt smaklösa inredningar från 
icke-judiska hem, palats och slott. När Bis-
marek unde r fransk-tyska kriget förlade sitt 
högkvarter till James de Rotschilds sagoslott 
Ferriéres-en Brie, som Bedoire ägnar en in
trängande presentation, liknade han det inre 
vid en upp och nedvänd byrålåda. Inte minst 
i USA präglades många miljonärspalats av 
samma horror vacui. Man bör också skilja på 
bostadsrum och de museisalar som liknar 
uppackningshallar, antingen det var hemma 
hos Carl Robert Lamm eller friherre Rudolf 
Klinckowström på Stafsund. 

Visserligen avbildas Lamms stora villa Lud-
vigsberg på Söder i Stockholm med belamrade 
salar, men hur smakfulla var inte Lamms in
redningar och samlingar på Näsby slott nor r 
om Stockholm, som han senare lät återuppföra 
efter ritningar av sig själv och (den judiske) ar
kitekten Erik Josephson, specialist på svensk ny-
barock. 

Vad kan väl vara mera spatiöst och elegant, 
för att inte säga raffinerat, än Ernst Thiels villa 
på Södra Djurgården, ritad av Ferdinand Bo
berg? Något magasin de bric-ä-bracvar inte heller 
det enda varuhus som till storleken kan jämfö
ras med de judiska etablissemangen på konti
nenten, Nordiska Kompaniet, ritat av Boberg 
för den judiske företagaren Josef Sachs. Det 
yttre med sina sten tunga fasader skiljer dock 
NK helt från de stora varuhusen i Berlin och 

Paris. Till de mest framstående s.k. judiska aris
tokraterna i Berlin hörde storföretagaren och 
politikern Emil Rathenau, som Bedoire med 
all rätt ägnar ett eget kapitel. Hans fysiska om
givning var ett under av sparsmakad traditio
nalism och modernism. 

Förvisso levde de judiska r ikemännen på 
samma sätt som sina icke-judiska likar. När ti
den vältrade sig i samlingar, samlade judarna . 
När det blev modernt med jugend och en enk
lare livsstil ändrade sig också judarna . De var 
alltså inte större »lackmusandar», som antise
mitismen hävdade, än sina samtida. 

Anmälaren är fullt på det klara med att en 
fullständig täckning av den oegentliga titeln Ett 
judiskt Europa skulle ha krävt ett tiotal böcker i 
samma format bara för ämnet arkitektur. Lika 
många översikter skulle judarnas verksamhet 
inom filosofi, musik, kemi o.a. under samma 
hundraårsperiod ha resulterat i. Bedoire lyfter 
med andra ord blott på täckdset över »ett ju
diskt Europa». 

Han motiverar emellertid gränserna för sin 
egen undersökning på ett godtyckligt sät t För
fattarens syfte har varit att belysa det judiska fö-
retagarskikt som spelat en ekonomiskt och kul
turellt ledande roll, inte minst för det »icke
judiska» (sie) samhället. Den judiska verksam
heten i exempelvis Italien var lika betydande. 
Turisten kan bese, inte bara det ursprungliga 
Ghettot i Venedig, utan periodens stora syna
gogor i Rom, Florens o.a. judiska inrättningar 
som klarat sig genom kriget. Den betydande ju-
denheten i Köpenhamn nämns bara i förbigå
ende o.s.v. Att Bedoire endast gör ett par ned
slag i Östeuropa beror nog inte bara på att ar
betet skulla ha svällt ut orimligt Som flertalet 
svenska forskare behärskar författaren inte sla
viska språk, varför denna del av Europa gärna 
förblir terra incognita inom svensk konstveten
skap. Dilemmat blir således detsamma som när 
Eva Eriksson behandlade Sverige i Den moderna 
stadens födelse, 1989. Finns det ingen litteratur 
att gå på (eller uppspårade kapitel som man 
fått översatta), existerar inte det ena och det 
a n d r a . . . 

Att begära mera än en preliminär öppning 
i föreliggande ämne är således orealistiskt Av 
naturliga skäl är det heller inte fråga om 
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grundforskning, utom för de svenska avsnitten. 
Verket är i stort en kompilation av ovanligt slag. 
Det levande språket bidrar till läsbarheten. 
Över de ofta lustfylla beskrivningarna och ana
lyserna av arkitektur och inredningskonst vilar 
inget av den konsthistoriska Dagens Nyheters-
skolans döda hand. Bedoire visar samma prov 
på konstvetenskaplig Einfuhlung i ämnet arki
tektur som sin företrädare på professuren i 
svensk arkitekturhistoria, Erik Lundberg. An
mälaren vet sig aldrig ha läst ett vetenskapligt 
arbete av denna omfattning från pärm till 
pärm med sådan glädje. Glömt i Sverige är an
nars sedan ett par generat ioner humanistens 
plikt att skriva så att läsaren läser. 

Alla frågetecken till trots tror man på för
fattarens framställning. Bedoires beläsenhet 
och bildningsnivå bidrar till föreställningen att 
han träffat rätt. Suggestionsmomentet inom 
historievetenskapen har ofta klandrats: ett väl
skrivet, romanartat arbete som är fullt med fel 
gör alltid ett bättre intryck på den okunnige, 
än en »akademiskt torr» avhandling. Då ingen 
egentligen vet wie es eigentlich gewesen, kvarstår 
att läsaren till slut får avgöra om han kan sätta 
tilltro till en framställning med vetenskapliga 
pretentioner, oavsett om denna är språkligt 
god eller dålig. Det är till sist författarens sak att 
övertyga den kritiske läsaren om att han lyckats 
bevisa de teser arbetet mynnar ut i. Så är fallet 
med Bedoires arbete. Med sina stora svep och 
generösa faktamålningar hör boken till de 
unika arbetena inom det allt gråare ämnet ar
kitekturhistoria i Sverige. 

Den sista tanken går dock inte till själva bo
ken. Efter avslutad läsning kan man inte annat 
än känna en djup sorg över hur judisk intelli
gens, kunskap, flit, företagsamhet, framsynthet, 
kreativitet och samarbetsförmåga lönats av de 
flesta länder judarna verkat i. Många tvekade 
själva om den etniska eller nationella tillhörig
heten var viktigast. Carl Robert Lamm ansåg 
sig vara »svensk till nationalitet med judisk re
ligion», inte »jude av svensk börd». Under förs
ta världskriget slogs judar tappert på alla sidor 
utan hänsyn till etniciteten och internationella 
judiska intressen. Till historiens blodigaste iro
nier hör att Hitler erhöll sitt järnkors av en ju
disk officer. När den nazistiska hetsen började 

och många judar gick ut på gatorna med järn
korset och sina tapperhetsmedaljer för att de
monstrera sin tyskhet, arresterades de för att 
ha skändat Tysklands heliga tecken och fördes 
till koncentrationsläger. 1945 hade elva miljo
ner mördats av tyskarna och deras lyddjur där
för att de definierats som oönskade - och Tysk
land låg i ruiner. Rännstensmänniskans pactum 
turpe med de opportunistiska adliga och bor
gerliga skikten löste upp kulturfernissan till för
fång för berörda länder. Judarna hade varit Eu
ropas outsinliga begåvningsreserv. Genom ut
rotningen av sex miljoner judar gjorde Europa 
en på sikt oöverskådlig genförlust. 

Stora delar av den arkipelag av byggnader 
som den judiska företagsamheten rest var också 
borta 1945. Efter läsning av Bedoires hyllning 
till en kultur som bränts av barbarer, likt bibli
oteket i Alexandria, frågar man sig om inte av
unden ensam var ränningen i den antisemi
tiska väven, århundraden igenom. 

Krister Malmström 
Sulitelmavägen 12, 167 35 Bromma 

Christian Meschke, Tannes hög och andra forn
minnen. Vägvisare till arkeohgiska miljöer i Stenåsa 
och Hulterstads socknar på Oland. Kalmar läns 
museum. Kalmar 1997. 120 s. ISBN 91-85926-
45-0. 

Christian Meschke har ägnat ett långt och kva
lificerat yrkesliv åt den arkeologiska kulturmil-
jövården och är dessutom en hängiven som-
marölänning. Det är därför med vissa förvänt
ningar som man tar del av hans skrift om 
arkeologiska miljöer i de två »hemsocknarna» 
på sydöstra Öland, som han på detta vis vill 
göra tillgängliga för den arkeologiintresserade 
allmänheten. 

Med hjälp av arkivmaterial, som även låter 
en del av förra århundradets entusiaster och 
kulturminnesvårdare komma till tals, Riksan
tikvarieämbetets fornminnesregister till den 
ekonomiska kartan samt egna besök på de 
olika platserna, ger Meschke ingående beskriv-
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ningar av de olika fornlämningsntiljöerna och 
försöker sig också på att sätta in dem i sitt 
större sammanhang. I många fall redovisas 
också uppteckningar av folkliga föreställningar 
om fornlämningarna. 

På Öland, liksom på Gotland, har man då 
och då särskilda möjligheter att få se, inte bara 
var forntidens människor blivit begravda utan 
även var de levde och verkade - i varje fall un
der vissa perioder av forntiden. Det är mycket 
givande att besöka dessa fornminnesområden 
i sakkunnigt sällskap! 

Genom att skogen i det studerade området 
oftast är ganska gles eller helt saknas och mar
ken är betad på stora ytor, har möjligheterna 
till arkeologiska iakttagelser varit utomordent
ligt goda. 

Meschkes bok är innehållsrik och uttöm
mande och försedd med många goda illustra
tioner som gör det lättare att följa textens be
skrivningar. Den förmedlar kontakten med ett 
sommarfagert, blomdoftande och vindpinat 
Öland som har ett utomordentligt rikt arkeo
logiskt kulturarv. På några ställen finns det in
sprängda faktarutor som fördjupar informa
tionen i valda ämnen. 

Boken avslutas med en sammanfattande 
översikt över forntiden i det berörda området 
samt ett register över alla fornlämningar som 
av fornminnesinventerarna ansetts vara säkert 
belagda. De är dels markerade på tydliga kar
tor, dels kortfattat beskrivna och det torde inte 
vara svårt för den intresserade att återfinna 
dem i terrängen, som man lämpligen besöker 
med Meschkes klargörande bok i sin hand. 

Gustaf Trotzig 

Else Nordahl, ... templum quod Ubsola dicitur ... 
i arkeologisk belysning. Aun 22, Uppsala 1996. 
ISBN 91-506-1143-7. 

Få platser på Sveriges arkeologiska karta är så 
ofta omtalade som Gamla Uppsala och då inte 
minst hednatemple t därstädes. Äntligen har 

alla fått möjlighet att själva ta ställning till läm
ningarna unde r kyrkan i och med att Else 
Nordahl nu i en 76-sidig bok publicerat Sune 
Lindqvists undersökningar år 1926. Lindqvist 
skrev själv inte mycket om vad han fann under 
kyrkan och det har inte varit lätt att publicera 
materialet sextio år efter fältarbetet. 

Else Nordahl har som vanligt skött det re
daktionstekniska bra. Hon skötte t.ex. i flera år 
redaktörssysslan för tidskriften Tor med den 
äran. 

Efter ett kort inledningskapitel kommer re
dovisningen av undersökningarna. Där redovi
sas även de undersökningar som gjordes 1981 
och 1982 av Lars Gezdius resp. Else Nordahl 
och Gunnar Hedlund. Det är bra att samtliga 
1900-talsundersökningar av kyrkplatån, för
utom Ann-Catherine Bonniers och Lars Redins 
lilla undersökning under kyrkgolvet 1990, här
igenom är publicerade på samma plats. Kapit
let om 1981 års undersökningar har skrivits av 
Lars Gezdius. 

Det är många nivåer att hålla reda på och i 
början känns det rörigt, men så småningom 
börjar man få ihop det. Man förstår att det inte 
varit lätt att av det knapphändiga dokumenta-
tionsmaterialet bringa klarhet i lämningarna, 
men Nordahl har ändå lyckats att dra några 
slutsatser i ett följande kapitel. l ä m n i n g a r n a 
inskränker sig inte bara till de omtalade stolp
hålen (som är betydligt fler än Sune Lindqvist 
använde i sin tempelrekonstruktion), utan in
nefattar också flera lerskikt och medeltida gra
var. I kapitlet därpå går Nordahl genom de för
klaringsteorier till stolphålen som förekommit 
och deras stratigrafiska rimlighet. Nordahls 
åsikt lutar åt att ytan fyllts upp med lera för en 
hallbyggnad som efterträtt den som brunni t 
ner på södra Kungsgårdsplatån (s. 60). Till en 
sådan hallbyggnad kan vissa stolphål och sten
rader höra medan ett antal stolphål i kyrkans 
forna norra korsarm troligast hör till en trä
kyrka (s. 59). 

Slutligen kommer så en genomgång av de 
fåtaliga fynden. De flesta fynden är medeltida, 
såsom elva mynt, i boken beskrivna av Henrik 
Klackenberg (s. 65 ff) , men vikingatida är bl.a. 
ett gjutformsfragment till en oval spännbuckla 
av typ P 51 (s. 63). 
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Efter läsningen inses, såsom redan påpekats, 
att Else Nordahl inte påtagit sig någon lätt upp
gift att bringa reda i detta material. Det är 
många nivåsiffror som snurrar i huvudet vid ge
nomläsningen och svårigheten att tyda materi
alet förstås. Boken blir därigenom en bra illust
ration till problemet med aldrig avrapporte
rade grävningar. Finns det något att önska 
skulle det vara en kombination av figurerna 5 
och 20, dvs. en figur som redovisade alla stolp
hål och stenrader tillsammans med markering 
av vilka partier som inte undersökts och som 
förstörts av kyrkan av gravläggningar. Frånva
ron av en sådan figur gör det svårt för läsaren 
att själv försöka hitta några väsentliga samband 
mellan stolphålen. 

Else Nordahls genomgång får mig att fun
dera över arkeologers varierande önskan och 
förmåga till visualisering. Boken utgörs till stora 
delar av en utgrävningsrapport, som p.g.a. tids
avståndet till fältarbetet och därmed samman
hängande dokumentationsluckor, blir rörig 
och svårbegriplig. Jag förstår att Nordahls me
ning varit att presentera materialet för att andra 
skall kunna bilda egna uppfattningar om vad 
som dolts under kyrkan i Gamla Uppsala. Svår-
begriplighetcn hade dock minskats genom fler 
figurer, förutom redan föreslagna kombination 
av figurerna 5 och 20, också planer visande 
Nordahls rekonstruktionsförslag till de olika 
byggnaderna före stenkyrkan. Vad som i olika 
sammanhang (arkeologiska såväl som andra) 
bör resp. inte bör vara med på en plan, karta el
ler tabell är ett visualiseringsproblem som finns 
mycket att orda om, något som dock passar att 
utveckla mer i ett annat sammanhang. 

Dock är undersökningarna under kyrkan nu 
äntligen publicerade, vilket blir ett mycket vik
tigt komplement till all tidigare litteratur om 
Gamla Uppsala. Sune Lindqvists tempdrekon-
struktion raseras med denna publikation vilket 
Alicja Grenbergers omslag också utmärkt illu
strerar. Ytterligare en viktig utgrävning har lill 
sim publicerats. Nästa punkt på önskelistan 
skulle vara att en bok om båtgravarna i Gamla 
Uppsala prästgårdsträdgård snart ser dagens 
ljus. 

Sten Nyman 
Studentvägen 22, 752 34 Uppsala 

Wladyslaw Duczko (red.), Arkeobgi och miljögeo-
hgi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. Volym 
II. Occasional Papers in Archaeology 11. Insti
tutionen för arkeologi, Uppsala Universitet 
1996. 178 s., 50 planscher. ISBN 91-506-1169-0. 

I och med 1990-talet har forskningen kring 
Gamla Uppsala lösts ur den förlamning som 
ofta drabbar ett fält i samband med publika
tionen av ett monumentalverk, här Sune 
Lindqvists avhandling från 1936. Under Wla
dyslaw Duczkos ledning har man vid institutio
nen för arkeologi i Uppsala så smått börjat göra 
fältundersökningar och inlett ett samarbete 
med miljögeologer för att skaffa nya kunskaper 
om denna märkliga plats, där kungshögarna 
långt ifrån är de enda intressanta fornläm
ningarna. Ett viktigt framsteg är att tempelspe-
kulat ionerna äntligen kunnat avfärdas (E. 
Nordahl, ...templum quod Ubsola dicitur ... i ar
keologisk belysning, Uppsala 1996) till förmån för 
en bild av kunglig kult i stora treskeppiga gäs-
tabudshallar av det slag som kännetecknar ti
dens aristokratiska miljöer i hela Skandinavien. 

Efter projektets första rapportvolym med in
ledande studier (W. Duczko, red., Arkeologi och 
miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. 
Uppsala 1993) finner vi i föreliggande volym 
mera specialiserade arbeten, det mesta skrivet 
av redaktören själv. Duczko behandlar den 
yngre jä rnå lderns kungamakt i arkeologiska 
och historiska källor; Kungsgårdens terrasser, 
hallar och gravar; kungshögarnas sentida ideo
logiska bruk, utgrävningshistoria, konstruk
tion, fyndinvenlaritim och datering. Detta sista 
är en nyttig genomgång av forskningsläget 60 
år efter Sune Lindqvists Uppsala högar och Ot
tarshögen. Läsaren påminns om att de ofta om
talade »folkvandringstida» Uppsala-kungarna i 
själva verket hör hemma i vendeltidens första 
tredjedel och är jämngamla med det äldsta ar
vegodset i båtgravarna. 

Här publiceras också för första gången en 
uppsats av Lindqvist från 1940-talet angående 
ytterligare dokumentation från Bror Emil Hil
debrands undersökningar i Gamla Uppsala 
som framkom efter 1936. 

Ett irri tationsmoment vid läsningen är att 
Duczko inte har sett till att få sina texter språk-

Fornvännen 93(1998) 



214 Recensioner 

granskade. De präglas starkt av grammatiska 
och stavningsmässiga egenheter, och vid tran-
skriptionen har även Lindqvist fått en släng av 
sleven. Alla resonemang är dock fullt begrip
liga. 

I bokens analyserande del ingår även tre 
kortare essäer av andra författare. En utmärkt 
sådan av Svante Norr behandlar Uppsala och 
den yngre jä rnå lderns kungamakt som de 
framträder i Ynglingatal, Ansgarsvitan och Yng
lingasagan. Trots författarens nogsamt poäng
terade icke-objektivistiska ståndpunkt är detta, 
smått paradoxalt, ett gott exempel på källkritik 
i handhavandet av de skriftliga källorna. Kjell 
Silver bidrar med några reflektioner över Sve
riges kungshögar. Av oklara skäl har även några 
förvirrade kalenderspekulationer av astrono
men Göran Henriksson tagits med. 

Bokens sista tredjedel består av diverse 
rapporter. Texten om undersökningarna 
1992-1994 av det stolpburna hägnet på Norra 
gärdet är snarare en sammanfattning av resul
tat än en riktig rapport, då uppgifter om schak
tens exakta lägen, stratigrafiska matriser och 
fyndlistor saknas. Av Peter Lindboms korta pil
spetsuppsats framgår dock att man grävt strati
grafiskt och hänfört fynden till stratigrafiska en
heter. Ylva Bäckströms osteologiska studie be
handlar alla benen från undersökningarna 
men tar ingen hänsyn till de kronologiska faser 
som påvisats. Detta minskar förstås giltigheten 
i studiens resultat 

Sökschaktning i Matsgården 1994 gav fynd 
från nyare tid samt ett antal solitära stolphål, 
vilka man trots uttalad avsaknad av förhisto
riska fynd och C'4-analyser menar vara spår av 
järnåldershus. 

Boken avslutas med tre korta resultatrap
porter från miljögeologiska studier av Jemt 
Anna Eriksson (pollen), Magnus Hellqvist (in
sekter) och Henrik Mikko (kisdalger). Här ges 
många miljöhistoriska upplysningar, men inget 
tyder på att arkeologer och miljögeologer 
skulle ha några tätare kontakter med varandra 
i arbetet med Gamla Uppsala. 

Gamla Uppsala är av största intresse för stu
diet av första årtusendet e.Kr. och den tidiga 
medelt iden i hela Norden. Därför är det 
mycket glädjande att man återfört platsen till 

den arkeologiska dagordningen, från att tidi
gare ha hanterat den som ett tabubelagt mo
nument över forna arkeologer och ideologier. 
Hur otroligt det än kan låta hotas Gamla Upp
salas medeltida bytomt av storskalig exploate
ring för Ostkustbanan. (Duczko et al., Gamla 
Uppsala - ett förslag inför de arkeologiska undersök
ningarna på Ostkustbanan och intilliggande un
dersökningsområden. Tryckta rapporter från Ar
keologikonsult AB, nr 9, Upplands Väsby, 
1994.) Om denna genomförs kommer åtmins
tone resurser för lika storskaliga undersök
ningar att bli tillgängliga. I uppläggningen av 
sådana undersökningar ger den nya utforsk
ningen av Gamla Uppsala en fastare grund att 
stå på. 

Martin Rundkvist 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 

Björn Andersson, Runor, magi, ideologi. En idé
historisk studie. Acta universitatis umensis. Umeå 
Studies in the Humanit ies 136. Umeå 1997. 
459 s. Diss. 

Denna idé- och lärdomshistoriska avhandling 
från Umeå är en studie i runmagins historia. 
Det gäller inte själva utövandet av magin, utan 
föreställningar hos de lärde om att runtecknen 
haft symboliska och magiska funktioner utöver 
den kommunikativa. Somliga av dessa lärde, i 
synnerhet i äldre lid, har i någon mening själva 
trott på den magiska betydelse de velat tillskriva 
runtecknen, men det är inte den kategorin som 
står i centrum för förfs intresse. Huvudperso
nen är den lundensiske professorn Sigurd 
Agrell, en förvisso originell person som hade 
spekulativa idéer om runornas magiska inne
börd men dock inte ansåg att de magiska sam
manhang man tillskrivit tecknen existerade. 

Innan Agrell presenteras närmare har emel
lertid förf. givit omfattande bakgrunder till sitt 
ämne. I ett kapitel presenteras teorier om ma
giska och symboliska betydelser i andra skrift-
syslem: hieroglyferna, de grekiska bokstäverna 
och naturligtvis kabbalistiken, den judiska 
skriftmagin. Magin kan ligga dels i symboliska 
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betydelser som förknippas med bokstävernas 
namn, dels i de tal som tillkommer dem på 
grund av deras plats i bokstavsraden. Ur ordens 
talsummor, eller multiplar av dessa, kan så sym
boliska sanningar avläsas, om man antar att 
olika tal förknippas med olika gudamakter eller 
krafter. Det nyktra latinska alfabetet är mindre 
belastat av sådana här föreställningar, sanno
likt beroende på att att bokstäverna där inte 
har särskilda namn som kan ge fäste åt fantasin. 
I detta kapitel inför förf. också sitt begrepp »det 
fördoldas tankefigur», varmed avses den fasci
nation inför det fördolda och hemlighetsfulla, 
som förf. antar inspirera inte bara dem som 
praktiserar magi utan också de sentida lärde 
som försöker komma på vilka underliggande 
budskap skrifttecknen varit bärare av. 

En annan bakgrund gäller specifikt ru
norna, nämligen sambandet mellan reaktionär 
ideologi och runs tudie t Här är det den tyska 
spekulationen om runo rna som vittnesbörd 
om germansk kultur som kommer i fokus. Förf. 
antyder dess samband med hela den tyska na
tionella mandarinidealismen och följer den 
fram till dess kulmination under nazi-tiden, då 
idéerna om en ursprunglig germansk kunskap 
uttryckt i runorna populariserades. Till en del 
var det här bara fråga om en nationalistisk my
tologi, enligt vilken den folkliga germanska vis
domen förtryckts av latinska bokstäver och ro
mansk kultur för att sedan återuppväckas i sam
tiden. Men det närdes också rent runmagiska 
föreställningar - s.k. ariosofi - där runornas 
budskap blev esoterisk visdom att använda 
också i nutiden. 

Ytterligare en bakgrund till Agrells studier 
ser förf. i det sena 1800-talets litterära symbo
lism och dekadenta fin de siéde-stämning som 
färgade tidsandan och gav näring åt åtmins
tone Agrells runmagiska undersökningar. 

Omsider är förf. så framme vid Agrell. Hans 
biografi tecknas ganska sparsamt, men stort ut
rymme ägnas åt hans litterära verksamhet som 
poet i symbolismens anda. Agrell blev professor 
i slaviska språk 1921 men ägnade från mitten av 
20-talet och till sin död 1937 sin forskning ute
slutande åt runorna. Forskningen hade två hu
vudteman. Det första gällde runornas ur
sprung. De hade enligt Agrell uppfunnits av lil-

terata germanska soldater i den romerska ar
mén, vilka där inte bara lärt sig skrivkonsten 
utan också kommit i kontakt med Mithras-kul-
ten och de magiska föreställningar som följde 
med den. Med denna kunskap hade de utfor
mat runalfabctet och fyllt det med symboliska 
innebörder i huvudsak övertagna från den gre
kiska och orientaliska föreställningsvärlden. 
Det andra temat var runornas gematriska in
nebörd, alltså de sammanhang som kunde ut
läsas ur de talvärden runtecknen hade p.g.a. av 
sin plats i runraden. Här utvecklade Agrell sin 
berömda uthark-teori. Runraden kallas futhark 
efter de första sex boks täverna / u, th, a, r och 
k. Nu menade Agrell att den första runan 
egentligen stod sist; placeringen först i runra
den var en fint av runristarna i syfte att säkra 
hemligheterna i deras konst. Agrells skäl för 
denna rockad var att de betydelser som låg i ru
nornas namn bätte passade deras talvärden om 
f-runan sattes sist. F-runans namn betyder näm
ligen rikedom och det begreppet bör rimligen 
motsvaras av det högsta talvärdet, 24; namnet 
på u-runan, som med Agrells manöver står 
först, betyder tjur, det först skapade djuret, vil
ket implicerar skaparmakt, och skapelsen var 
ju först; th-runans namn betyder jätte, som har 
med demoner att göra, vilket överensstämmer 
med den magiska föreställningen att siffran 2 
förknippas med ondska. Och så vidare: Agrell 
skapade överensstämmelse mellan runteck
nens talvärde och symbolvärdet i deras resp. 
namn. 

Agrells forskningar undgick inte kritik men 
bemöttes i det hela med respekt av samtida 
svenska och utländska kolleger. Den store Mar
tin P:son Nilsson yttrade sig fördelaktigt om 
Agrells hypoteser, vilket var betydelsefullt. 
Agrell tillvann sig ett namn i den etablerade 
runforskningen. Som sådan stod han helt utan
för det germanromantiska och nazistiskt inspi
rerade runstudiet i Tyskland. Varken teoretiskt 
eller värderingsmässigt hade han några förbin
delser åt det hål let Agrell hade inga föreställ
ningar om någon ursprunglig germansk kul
tur; runmagin var lånat gods som gick tillbaka 
på orientaliska och antika föreställningar en
ligt principen »ex oriente lux», som Agrell hyl
lade. 
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I avhandlingens sista del tecknar förf. runo
logins utveckling efter andra världskriget. Efter 
kriget försvann intresset för all spekulativ ru
nologi. Den ansågs ideologiskt belastad och 
blev också vetenskapsteoretiskt offer för en »po-
sitivistisk backlash», som förf. skriver. Dansken 
Baeksted lade ut det »nypositivistiska» spåret ge
nom sin grundliga kritik av alla runmagiska an
taganden 1952. Efterhand har emellertid teo-
retiserandet över runmagin återkommit hos en
staka forskare: förf. uppehåller sig särskilt vid 
Willy Hartners (1969) och Hans Klingebergs 
(1973) tolkningar av de båda guldhornen i Gal-
lehus. Båda arbetar med gematrik, Har tner 
dessutom med arkeoastronomiska antaganden. 
Båda nämner Agrell som föregångare. 

På slutet blir förf. delvis vetenskapsteoreti
ker med normativa syften. Han diskuterar ru-
nologin som vetenskap, och nu gäller det inte 
bara dess hantering av runmagin utan discipli
nen i dess helhet. Förf. urskiljer en »intern» in
riktning, där den språkvetenskapliga kompe
tensen och den språkliga tydningen av runorna 
är avgörande, och en »extern», som i högre 
grad beaktar historiska, geografiska och kultu
rella omständigheter och i den meningen är 
tvärvetenskaplig. Förf. kritiserar runologin för 
att vara traditionell och konservativ, inriktad 
på språket och på detaljerna (»knappologin»). 
Han pekar också på den intressanta motsätt
ningen mellan å ena sidan den snävt speciali
serade spåkliga och interna behandlingen av 
runorna, som - åtminstone i förfs ögon - är 
mindre intressant men inte har så lätt att hem
falla åt ideologiska tolkningar, och å andra si
dan den mer intressanta, externa forsknings
inriktningen som är mer intressant men samti
digt ideologiskt mer vansklig. 

Avhandlingen är informationsrik och väl
skriven. Förf. har stor kapacitet att sätta sig in i 
litteratur på olika områden och han återger 
också skickligt och med uppenbar lust vad han 
läst. Det gör dock att avhandlingen blir lång 
och gör ett splittrat intryck. Förf. har inte rik
tigt samordnat sina olika teman. Det långa ka
pitlet om den tyska traditionen, helt och hållet 
byggt på sekundärlitteratur, är i och för sig in
tressant, men man kan fråga sig varför den 
tyska rnnforskningen ägnas så stort utrymme, 

när den visar sig inte ha betytt någonting alls 
för Agrell. Den tycks inte ha påverkat svensk 
runforskning heller, att döma av författarens 
resultat. Dessa är emellertid här inte fullstän
diga; någon sammanhängande framställning 
av den svenska runologins historia får man 
inte. 

Avhandlingens sista del är på sätt och vis en 
mer sammanhängande kartläggning av den ef-
terkrigstida runologin, men intresset är veten
skapsteoretiskt snarare än historiskt. Det gör 
att t.ex. en figur som Run-Janne, en av de få 
svenska akademiker som blivit riksbekant un
der ett smeknamn, inte spelar någon roll i 
framställningen. Förfs diskussion av runolo
gins interna resp. externa grenar är säkerligen 
av intresse för arkeologer, i synnerhet som förf. 
menar att den brist på teoretisk medvetenhet 
han anser utmärka runologin kan avhjälpas av 
arkeologin, medan den snäva och perspektiv
lösa runforskningen skylls på skadligt infly
tande från den konservativa disciplinen nor
diska språk. Man kan ha delade meningar om 
det rimliga i att utdela domar på det det sättet, 
men förfs undersökning ger hur som helst en 
god illustration till den spänning som funnits 
och alltjämt finns i humanistisk forskning mel
lan å ena sidan specialiserad och professionali-
serad vetenskap med ett positivistiskt veten
skapsideal och å andra sidan tvärvetenskaplig, 
i god mening amatörisk forskning med ett her-
meneutiskt vetenskapsideal och samtidigt 
större benägenhet för ideologiska tolkningar. 

Bo Lindberg 
Avd, för idéhistoria 

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm 

May-Liss B0e Sollund, Åsr0yser. Gravminner fra 
bronsealderen ? En analyse av åsr0ysene i Vestfold. 
Varia 34, Universitetets Oldsaksamling. Oslo 
1996. 116 s. ISBN 82-7181-127-4. 

När man väljer ämne för en större skrift är det 
inte ovanligt att man gör ändringar i sin upp
gift, när man finner det angeläget att koncen
trera sig på ett speciellt problem, som kräver 
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en djupare analys. Så var det för May-Liss B0e 
Sollund, när hon skulle skriva sin »hovedfags-
oppgave» i Oslo. Hon hade fått som ämne att 
skriva om sociala förhållanden under bronsål
dern och i denna uppgift ingick även åsrösena. 
Men när hon fann att dessa rosen inte hade 
tilldragit sig någon större uppmärksamhet, att 
man inte klart definierat formen eller hade 
nått någon klarhet i dateringen, bestämde hon 
sig för att ägna sig helt åt just åsrösena. Hon 
valde att studera förekomsten i ett begränsat 
område på Ostlandet, nämligen Vestfold, på 
grund av att hon här hade de bästa förutsätt
ningarna. De är nämnda i skrifter redan under 
andra hälften av 1800-talet och även dessförin
nan sporadiskt och kortfattat omtalade. Nu är 
de registrerade för den ekonomiska kartan och 
lätt tillgängliga via databasen för fasta forn
lämningar. 

Asrösen är rosen som i stor utsträckning lig
ger nära hav och strand, och de är vanligt fö
rekommande på många håll i det svenska kul
turlandskapet Själv har jag under årens lopp 
sett många, bl.a. i Bohuslän, och har i regel fö
reställt mig dem som tillhörande bronsåldern 
just för att de ligger högt i terrängen. Men jag 
har också varit medveten om att man bör vara 
försiktig med att generellt hänföra dem till en 
enda period. 

I norsk litteratur har man understrukit ås-
rösenas belägenhet på höjder med utsikt över 
vatten. Men man har också påpekat att date
ringen till bronsåldern inte gäller utan undan
tag eftersom det även finns rosen med järnål
dersfynd. Man har hävdat att bronsåldersrö-
sena talar för ett samband med europeisk 
högkultur. Det har också sagts att åsrösena 
skulle ha markerat vägsträckningar och att en 
del rosen anlagts över sjöfarare och handels
män. Särskilt Sverre Marstränder understryker 
bronsprodukternas stora betydelse i byteshan
deln. Ostfolds åsrösen är bristfälligt undersökta 
såväl vad gäller spridning som datering. 

Ett avsnitt i B0e Sollunds bok ägnas åt folk
liga uppfattningar om dessa rosen. Detta är en 
infallsvinkel lör forskning som man tidigare 
mycket sällan intresserade sig för. Vid registre
ring av fornlämningar har man visserligen 
pliktskyldigas! angivit vad markägare och när

boende kallade de mest markanta fornläm
ningarna och även vad de för övrigt fick höra 
om folktro och sägner förknippade med forn
lämningarna. Men det är egentligen först på 
senare tid som man på allvar börjat intressera 
sig för sådana uppgifter. Förf. nämner några 
exempel på äldre berättelser. Åsrösena kan vara 
gravplatser för kämpar som bott i trakten eller 
de kan knytas till övernaturliga väsen, t.ex. troll 
som kastat sten på varandra. De kan också ha 
namn med anknytning till personser som t.ex. 
kung Ring eller »Ulfners grav». Det finns säg
ner om skatter i rosen, vilket förklarar många 
plundringar. Stensamlingar på berg och åsar 
kunde vara tecken på att man härifrån signale
rat om fiender i antågande eller helt 
enkelt vara utvalda platser, där man höll ut
kik. Stenarna kunde ha använts som kaststen 
mot inkräktare. Uppslagen är som synes 
många. 

Förf. ställer följande frågor angående rö
sena: Vad är ett åsröse och hur kan det analy
seras? Kan en ingående undersökning bekräfta 
en bronsåldersdatering? Kan åsrösenas förmo
dade funktioner återspeglas i konstruktion, 
läge och spridning i landskapet? 

För sin forskningsuppgift har förf. valt Vest
fold på grund av att där, inom en icke alltför 
stor areal - 2 216 km2 - , finns såväl kust som in
land och samtliga fornlämningar är registre
rade på den ekonomiska kartan samt att mate
rialet där är lätt åtkomligt i registren. Detta är 
väsentliga förutsättningar när del gäller en ar
betsuppgift, som inte får ta alltför lång tid i an
språk. Landskapet är småkuperat och rikt på 
fornminnen. 

Även om åsrösena är belägna utanför jord
bruksbygden har de uppmärksammats av lo
kalbefolkningen, vilket bidragit till att de har 
blivit registrerade i högre grad än andra forn
minnen, som ligger mera avskilt från gård och 
åker. 

Definitioner av rösena granskas, och förf. 
hänvisar till Äke Hyenstrands inträngande ana
lyser av svenskt material, men hon anpassar be
nämningarna efter norska förhållanden. Ett ås
röse är ett gravminne som består av mellan
stora till stora stenar utan synlig inblandning 
av lösa jordarter. Profilen är välvd till toppig. 

Fornvännen 93(1998) 



218 Recensioner 

Rösena har placerats på fjällmark eller där det 
finns berg i ytan. Hon gör en ambitiös genom
gång av olika slags rosen för att nå fram till ett 
neutralt och objektivt definitionssystem. 

Asrösenas läge beror inte på en tillfällighet. 
Det kan här påpekas att recensenten i samband 
med en serie undersökningar i slutet av 60-talet 
och början av 70-talet av megalitgravar i Skåne 
konstaterade att dessa monumen t i samtliga 
kontrollerade fall visade sig vara placerade i vad 
man kunde kalla ett mellanläge och framlade 
synpunkter härom i olika skrifter. De låg inte så 
markant högt i terrängen som många bronsål
dershögar och inte heller påfallande lågt. Man 
kan i sina tolkningsförsök använda olika argu
ment. Givetvis är det arbetsbesparande att inte 
behöva släpa de tunga stenblocken upp till 
högsta punkten, men det är ändå inte säkert 
att människor resonerade så praktiskt. Kanske 
har mellanläget valts för att man därifrån hade 
den bästa utsikten såväl uppåt som nedåt eller 
för att just detta läge var viktigt i ett rituellt 
landskap under neolitisk tid. Men åsrösena till
hör en annan tid än megalitgravarna och land
skapet där de ligger är annorlunda. 

För att få fram vilka rosen som är just åsrö-
sen har förf. eliminerat alla gravrösen som inte 
passar in i sammanhanget. Resultatet blir 155 
rosen på 130 platser. Flertalet åsrösen finner 
man nära kusten, vilket är främst i de södra och 
sydöstra delarna av Vestfold. Det finns dock 
även sådana inne i landet. De flesta förekom
mer endast som udda anläggningar med mer 
än 50 m till närmaste åsröse. Ibland ligger de 
tillsammans med andra gravformer. Anlägg
ningarna är oftast plundrade. 

Rösena är runda eller i det närmaste runda. 
Diametern är i de flesta fall 8-12 m men det 
har registrerats rosen från 4 till 30 m. Eftersom 
man har kastat ut så mycket sten från rösena i 
samband med plundring är det svårt att ange 
höjdmåttet närmare än mellan en och två me
ter. Stenmaterialet är av skilda slag. Höjden 
över havet anges som mellan 5 och 387 m, var
av de flesta ligger mellan 15 och 29 m. Utsikten 
är också varierande. I många fall ser man åt alla 
håll genom att läget är så högt, medan man el
jest har en begränsad utsikt i åtminstone nå
gon riktning. 

Man har påvisat olika sorters stenkistor, eller 
spår av sådana, i en del rosen. Men endast i fyra 
fall har man funnit daterande föremål, alla från 
bronsåldern. När det gäller gravformen är un
derlaget för litet för att möjliggöra en säker 
kronologi. Förf. har därför studerat gravfynd 
från åsrösen i angränsande områden. Det visar 
sig då att det i rosen utanför Vestfold även finns 
järnåldersfynd. 

Av strandlinjedateringen att döma kan 
minst tre av åsrösena i Vestfold inte vara byggda 
under bronsåldern utan först under järnål
dern. Förf. framhåller att varje förhistorisk pe
riod valde gravplats efter speciella kriterier, vil
ket kan betyda högt läge under vissa perioder 
och lägre placering i andra. Fynd från såväl 
bronsålder som jä rnå lder gör det rimligt atl 
dra den slutsatsen att åsröset varit en anlägg
ningstyp med lång livslängd. 

Som nämnt har byggnadsmaterialet bestått 
av olika slags sten, men åsikterna bland fors
karna har gått isär om hur mycket valet varit 
noga övervägt - och då ibland inneburit mö
dosamma transporter - eller mera slumpartat, 
vilket senare närmast betyder mest praktiskt på 
grund av tillgängligheten. 

B0e Sollund ställer frågan om en del av rö
sena ursprungligen har anlagts för att vara fun
dament till vårdkasar. Hon anser att man bör 
diskutera detta eftersom det är så få fynd från 
åsrösena. Har kanske vissa rosen varit något an
nat än gravar? Det skulle i så fall innebära ett 
närmande till de folkliga förklaringar, som går 
ut på att de varit just underlag till vårdkasar. 
Det skulle då vara ett »förstadium» till vad som 
är känt i historisk tid, nämligen att man ville 
varna bygdens folk för fara genom eldar på höj
der i terrängen. Förf. kommer dock fram till 
att åsrösena troligen primärt är gravar men att 
en del av dem i ett senare skede har använts 
som vårdkasar. Uppgifter om denna funktion 
har förts vidare i bygden och sedan blivit en 
tradition. 

En viktig fråga gäller åsrösenas placering. 
Har de anlagts med avsikt att ses från havet och 
alltså vara landmärken längs kusten? Förf. stu
derar spridningen och kommer fram till att ett 
mindre antal åsrösen kan ha varit landmärken 
för seglare och människor i roddbåtar, men 
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hon anser inte att detta har någon generell gil
tighet för Vestfold främst för att många rosen är 
för små för att ha varit tillräckligt synliga från 
havet. De finns inte längs hela kusten och inte 
heller på de mest utsatta ställena. Anledningen 
till deras placering är enligt henne i stället att 
man från gravrösena skulle se havet och de
monstrera deras anknytning till bygden. 

I sina slutkommentarer återkommer hon till 
den utsträckta användningstid som hon anser 
sig ha kommit fram till. Men hon påpekar 
också att det i Sande kommun finns ett område 
där man har såväl åsrösen från bronsålder som 
andra fynd och anläggningar från samma tid. 
Härigenom skulle detta vara ett lämpligt om
råde för en djupanalys. 

Åsrösena har enligt undersökningen haft en 
väsentlig funktion som gravar i kombination 
med att de åtminstone i vissa fall anlagts för att 
markera sambandet med bygdens befolkning. 
Placeringen i höjdläge innebär dock ett visst 
geografiskt avstånd från det etablerade jord
brukssamhället 

Förf. åberopar Evert Baudous undersök
ningar av rosen i Ångermanlands kustbygd, där 
det är fråga om såväl gravar som markörer. Den 
anförda skriften är dock inte, som förf. anger, 
Baudous doktorsavhandling utan en åtta år se
nare utgiven publikation. 

May-Liss B0e Sollund avslutar med att ut
trycka åsikten att åsrösena inte har behandlats 
tillräckligt ingående i tidigare norsk arkeologi. 
En systematiskt uppställd katalog över Vestfolds 
åsrösen är ett värdefullt inslag i denna skrift. 

Eftersom det här rör sig om en s.k. hoved-
fagsoppgave har arbetsinsatsen måst begränsas 
för att vara rimlig. Förf. har därför inte kunnat 
gå vidare med olika intressanta studier om rö
senas förekomst i ett större arbetsområde för 
att där exempelvis studera sambanden med bo
sättningar i två eller flera utvalda bygder eller 
rikta uppmärksamheten på kontaktleder mel
lan centrala och mera perifera bygder. Det hon 
har presterat är dock gott nog. Hon har arbetat 
systematiskt och resonerat på ett förutsätt
ningslöst sätt om de problem hon har stött på. 
Hon har uppenbarligen! satt sig före att reda ut 
begrepp och »sortera» rösena efter en rad kri
terier, som har bedömts vara viktiga. Detta har 

skett utan att i någon påfallande grad ägna sig 
åt teoretiska resonemang. Det utförda arbetet 
ger en god bas för fortsatta studier med skilda 
inriktningar. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Ann-Charlott Feldt och Göran Tagesson (med 
bidrag av Freddie Hallberg och Bengt Wigh), 
Två Gårdar i Biskopens Stad. Om den arkeologiska 
undersökningen i kvarteret Brevduvan, Linköping 
1987 och 1989. Östergötland Fakta 3. 

Att göra historia levande inte bara för en in
tresserad al lmänhet utan även i viss mån för 
kollegor inom arkeologi och kulturhistoria är 
det uttalade syftet med denna bok och ligger 
till g rund för presentationen av den arkeolo
giska utgrävningen i kvarteret Brevduvan un
der åren 1987 och 1989. 

Författarna har skrivit olika kapitel i boken 
och på så sätt delat upp materialet emellan sig. 
Göran Tagesson har skrivit de kapitel som be
handlar Linköpings medeltida historia, den ar
keologiska undersökningen, bebyggelsehisto
ria samt kapitlet om keramiken medan Ann-
Charlott Feldt framför allt behandlar de fynd 
som påträffades under den två år långa utgräv
ningen. 

Freddie Hallberg behandlar tiden efter år 
1700 med tomtindelning och ägostrukturer i 
kvarteret och Bengt Wigh har analyserat de på
träffade djurbenen. 

I de skriftliga och arkeologiska källorna om 
det medeltida Linköping ges en bakgrund till 
stadens framväxt i tidig medeltid. Linköping 
blev stiftscentrum redan omkring 1100 och de 
båda kyrkorna, S:t Lars och Domkyrkan, har 
spelat en viktig roll i stadens identitet som kyrk
ligt cent rum. Urbaniseringsprocessen i den 
växande staden blir också föremål för en ge
nomgång samt en allmän diskussion kring ter
mer som urbaniseringsförlopp, det tredelade 
stadsbegreppet etc. 

I avsnittet om bebyggelsehistoria är det ett 
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plus att det finns rekonstruktionsteckningar 
över några av bebyggelsefaserna. De utgör ett 
utmärkt komplement till de arkeologiska rit-
planer som unders tundom nog kan bli något 
svårpenetrerade för gemene man. 

Överhuvudtaget är bildmaterialet stort och 
väl valt i denna publikation och förtydligar den 
arkeologiska verklighet som författarna vill för
medla. De svartvita fotografierna och teck
ningarna balanserar varandra väl och illustre
rar ämnet på ett bra sätt. 

Ann-Charlott Feldt behandlar det stora 
fyndmaterial som påträffades i kvarteret Brev-
duvan. Hon gör en noggrann genomgång av 
varje fyndkategori och hänför den till olika 
bebyggelsefaser och verksamheter. Redovis
ningen är klar och tydlig och lämnar inget tvi
vel hos läsaren om hur arkeologen går till väga 
för att via fynden berätta om det liv som tidi
gare levts på den numera utgrävda platsen. 

Den uppgift som författarna till denna bok 
tagit på sig är att med ett stort och sammansatt 
arkeologiskt medeltida stadsmaterial försöka 
nå ut till en bredare allmänhet och inte bara 
låta kunskapen stanna kvar inom den arkeolo
giska världen i form av rapporter, som kommer 
ytterst få människor till godo. Denna bok har 
en tydlig målgrupp i den lokalhistoriskt intres
serade allmänheten och visar på ett bra och in
struktivt sätt hur en arkeologisk utgrävning går 
till samt hur man behandlar resultaten från 
denna. 

På detta sätt blir boken ytterligare en viktig 
byggsten i kunskapen om Linköpings medel
tida historia. 

Kerstin Engdahl 
Statens historiska museum 

Box 5405, 114 84 Stockholm 

Herber t Jankuhn t und Henning Seemann 
Hrg. Bearbeitet von G. Korbel. Untersuchungen 
zur Handel und Verkehr der vor- und fruhgeschicht
lichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Register zu 
den Teilen I-VI. Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen - Philolo-

gisch-historische Klasse, Dritte Folge Nr. 227. 
Göttingen 1997. 279 s. 

Aren 1985-1989 redovisades, i sex volymer om 
sammanlagt 2 817 sidor, en lång serie av inter
nationella symposier vid universitetet i Göt
tingen, ägnade handel och samfärdsel under 
förhistorisk och tidig historisk tid i Mellan-och 
Nordeuropa. Flera av dessa volymer har an
mälts i Fornvännen av Nils Ringstedt (1986 s. 
206-210-213; 1989 s. 90-100). 

Nu har en sjunde volym utkommit, vilken 
utgör en synnerligen noggrant redovisad re
gisterdel. Den skisserades och påbörjades av 
Herbert Jankuhn och fortsattes och slutfördes 
på medel från tyska AMS av Dr Gunter Korbel. 
Helt säkert hade det mycket stora arbetet prak
tiskt sett varit omöjligt att genomföra utan so
fistikerad databehandling. Sådan har nämligen 
utförts i samarbete med institutionen för nu
merisk och tillämpad matematik vid universi
tetet i Göttingen. 

Registret består av två delar - ett sakregister 
och ett namnregister, det förra omfattande 191 
och det senare 86 sidor. Till läsarens ledning 
kompletteras namnregistet ofta med ledupp-
gifter om den omnämda personen. 

Den så ambitiöst skapade registervolymen 
är naturlgtvis först och främst avsedd att un
derlätta användandet av symposiehandlingarna 
men utgör samtidigt nyckeln till en faktabank 
med användbarhet långt utöver huvudända
målet. Envar som behöver elementär basinfor
mation om den europeiska järnålderns handel 
och samfärdsel kan använda registret med stort 
utbyte. Med några statistiska exempel ur mäng
den av vad man kan hitta i denna guldgruva 
vill jag avsluta denna anmälan. Först saxar jag 
antalet ingångar till några för nordiska arkeo
loger intressanta geografiska uppslagsord: 

Danmark med avledningar 95, Estland 6, Finland 
med avledningar 21, Gotland med avledningar 79, 
Lettland 2, Litauen 7, Island med avledningar 68, 
Norge med avledningar 136, Polen 39, Sverige med 
avledningar 109, Birka 80, Helgo 37, Kaupang 45, 
Konstantinopel 100, Lund 11, Paviken 13, Ribe 20, 
Sigtuna 17, Mälaren 24. 

Bland de många ekonomiskt viktiga ingång
arna märks: 
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elfenben 12, exogami 4, guld med avledningar 334, 
päls 100, silver med avledningar 350, slavar och slav
handel 272, säl 3, valfisk 5, valross 11, vapen med av
ledningar 80. 

Exemplen kan mångfaldigas men talar för sig 
själva om volymens användbarhet. 

Jan Peder Lamm 

1. Birgitta Berglund, Tj0tla-riket. En arkeologisk 
undersökelse av maklforhold og senlrumsdannelser 
på Helgelandskysten fra Kr.f. til 1700 e. Kr. Dr. Phi-
los. avhandling 1995. Fakultet for arkeologi og 
kulturhistorie/avh. Universitetet i Trondheim. 
2. uppl. feb. 1996. 619 sid. ISBN-82-90896-91-3. 

Boken om TJ0ttariket är en doktorsavhandling 
som behandlar centrumbildningar i mellersta 
Norge under järnålder, medeltid och historisk 
tid. Tjotta är en gård och tillika en ö i lands
området Helgeland, som ligger mitt i Norge i 
höjd med Polcirkeln. H d g d a n d består huvud
sakligen av kust med skärgård och fjordar som 
skär in i landet. Viktiga näringsgrenar har av 
tradition varit fiske, sälfångst, jakt, åkerbruk, 
boskapsskötsel och båtbyggeri. 

Avhandlingen är uppdelad i fyra huvuddelar 
med avseende på källmaterialet. Del 2 och 3 är 
huvuddelarna och ägnas åt det arkeologiska re
spektive historiska materialet. Avhandlingens 
syfte är att utreda om det funnits maktcentra 
vid Helgdandskusten under den aktuella tids
perioden och hur dessa varit organiserade i för
hållande till varandra och till sina omland. Med 
maktcentrum avser Berglund en plats med eko
nomisk makt, vapenmakt samt ideologisk, tek
nologisk och administrativ kontroll. Omlandet 
är den periferi som står i relation till centret. 

De mest omfattande undersökningarna så
väl ur arkeologisk som historisk synpunkt gör 
författaren på gården Tj0tta, belägen på Tj0tta-
ön i Vefsnfjordens mynning. Gården har en s.k. 
gårdshög (no. 'gardshaug ' ) , dvs. en yta med 
tjocka kulturlager. Där linns också en kyrka och 
ett stycke därifrån en ringformad tunanlägg-
ning. Berglund finner att bosättningen på ön 

börjat i r ingtunet under 400-talet men flyttat 
till den nuvarande gårdsplatsen vid slutet av vi
kingatiden. Anledningen var bättre jordbruks
mark och bättre hamnplats. Behovet av dessa 
resurser har varit viktiga orsaker till förflyttning 
av bebyggelse överhuvudtaget i området , till 
följd av landhöjningens inverkan på det flacka 
ö landskapet Flera kriterier på ett maktcent
rum iakttas vid Tj0tta. Ringtunet med sina hus
grunder och plats för hundratalet människor 
är ett sådant, likaså kulturlagrets stora omfatt
ning i gårdshögen, importvaror och mängden 
j ä rn i kulturlagret, storhögar i omgivningen, 
kyrkan vid gården, m.m. Men det kanske vikti
gaste sett ur Berglunds synpunkt är de natur-
geografiska förutsättningarna, som skapat eko
nomiskt välstånd. Maktcentret på TJ0tta, som 
etablerats under 600-talet, har legat vid mycket 
goda kommunikationer, dels vid den s.k. skips-
leia - sjövägen längs Norges Atlantkust, dels vid 
en fjordmynning som gjort kommunikation in 
i landet lättvindig. Därtill har det resursrika 
grundhavet utanför kusten gjort det möjligt att 
fånga och samla flera eftertraktade råvaror så
som dun, ägg, fågel, säl och fisk. Berglund visar 
också att gården Tj0tta kontrollerat produk
tionen vid täljstcnsbrotten på kringliggande 
öar. 

Boplatser i omlandet undersöks för att se 
om de är annor lunda än centrumboplatsen 
och för att se om de har förbindelser med cent
ret på Tj0tta. Flera tidigare okända boplatser 
påträffas på de intilliggande öarna, där man 
haft kombinationsnäringar av boskapsskötsel, 
åkerbruk, fiske och täljstensproduktion. Flera 
andra maktcentra än Tj0tta hittas också i om
rådet. Dessa gårdar har de kriterier Berglund 
uppställer för maktcentra. I korthet är det går
darna med störst ekonomisk bärkraft 

Ett av kriterierna för ett maktcentrum anses 
vara en frekvent användning avjärn. Det krite
riet anser jag i likhet med Berglund är viktigt. 
Men man hade önskat sig en mer differentie
rad analys av j ä rne t som påträffas på boplat
serna. Endast mängden järn i kulturlagren an
vänds. Det delas inte upp i olika funktioner så 
att man vet vad det är för slags j ä rn som an
vänts. Bruket avjärn har ändrats under den tid 
Berglund studerar, både kvantitativt och till sin 
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funktion och sociala tillhörighet, vilket inte 
framkommer i en sådan undersökning av järn
mängden. Så som jä rne t utnyttjas av Berglund 
får det endast en ekonomisk dimension. Dess 
eventuella inverkan på makt eller ideologi i 
maktcentret kan inte framträda. En fråga som 
uppkommer när man läser avhandlingen är: 
Hur viktigt var jä rne t för etableringen av bo
sättningarna och kombinationsbruket vid Hel-
gelandskusten? Etableringstiden för bosätt
ningarna vid tiden kring Kristi födelse sam
manfaller nämligen med ökningen av bruket 
avjärn i Skandinavien och dess ökade integre
ring i samhället 

I avhandlingens kap. 8 diskuterar Berglund 
de ringformade tunanläggningarnas och gårds
högarnas funktion (no. ' r ingtun ' och 'gards-
hauger ' ) . På alla platser i Nordnorge där det 
finns ringtun har det också funnits maktcentra. 
Etl ringtun har varit huvudboplatsen i ett makt
centrum finner Berglund, men har också haft 
en funktion för ting, byteshandel och kult vid 
speciella tillfällen. Ringtunen har haft goda sjö
kommunikationer, och att tunanläggningarna 
övergavs berodde på att hamnarna blev sämre 
genom landhöjningen. 

Gårdshögar är särskilt knutna till Nord
norge men de finns också på andra ställen, som 
på Orkneyöarna och i Holland och norra Tysk
land (Friesland). Berglund konstaterar att de 
bildats genom speciella natur- och kulturgeo-
graliska betingelser som finns vid Nordsjökus
ten, såsom särskilda klimatiska omständigheter 
som lett till långsam nedbrytning av organiskt 
material, stabil bosättning, byggnadsmaterial 
av torv, m.m. Gårdshögar är inte särskilt knutna 
till maktcentra finner Berglund, utan finns 
också på gårdar i omlanden. 

När författaren undersöker de historiska 
källornas upplysningar om maktcentra och 
samhällsorganisation på Helgdandsktisten ut
nyttjar hon dels episka, dels icke-episka källor. 
Sagalitteraturen tillhör den första kategorin. 
Den har som bekant ett begränsat källvärde. 
Berglund anser att dess genealogiska data är 
mest trovärdiga. När vissa släkter med makt 
knyts till namngivna gårdar i Helgdandsområ-
det ger de därför en bekräftelse på maktcentra. 
Sagornas uppgifter om handelskontakter väs

terut överensstämmer också med importvaror 
i det arkeologiska materialet. Författaren ut
nyttjar också i begränsad utsträckning ortnamn 
som bekräftelse på att maktcentra funnits. 
Även om hon inte anser sig vara specialist på 
det icke-episka källmaterialet gör hon en ut
tömmande analys av skifteshandlingar, jorde
böcker, skattelängder, diplom, m.m. från om
rådet. Även beträffande detta källmaterial upp
ställs kriterier på vad som speglar ett 
maktcentrum. Det är hög gårdsskatt (no. 
' landskyld'), stor mängd tjänstefolk, hög be
folkningsmängd på gårdarna, m.m. Det skrift
liga källmaterialet visar på ett övertygande sätt 
överensstämmelse med det arkeologiska om 
vilka gårdar som varit maktcentra, när de blivit 
det och vilka maktrelationer som funnits mel
lan gårdarna och mellan kungamakten och 
gårdarna på Helgdandskusten . Berglund 
tvingas visserligen till det som alla kulturhisto
riker måste acceptera vid bruk av historiskt ma
terial om äldre tid, nämligen till retrospektiva 
slutsatser. Huvuddelen av källmaterialet är i 
Berglunds fall från tiden efter 1600. Att käl
lorna även visar en bild av det medeltida sam
hället måste hon förutsätta. Men hon är väl 
medveten om problemet och diskuterar det 
troliga i att samhället endast genomgått en 
långsam förändring i sin organisation. 

Tj0tta var ett av fem maktcentra på Helge-
landskusten under järnålder. Under medelti
den när kungamakten fick större inflytande i 
området etablerades fler och en ny typ av cent
ra. Dessa, som Berglund endast vill kalla centra 
i motsats till de tidigare maktcentra, hade till 
uppgift att konkurrera ut befintliga maktcent
ra. De fick ofta ett ideologiskt inflytande ge
nom kristna kyrkobyggen men hade i flera fall 
dessutom administrativa funktioner. Exempel 
på sådana centra var gårdarna Alstahaug, 
Br0nn0y och R0d0y. Vid medeltidens slut åter
fick dock gamla maktcentra något av sin tidi
gare makt i området. 

Berglunds avhandling är ett utmärkt exem
pel på hur man kan kombinera arkeologiskt 
och historiskt källmaterial för att få en mer 
komplett bild av järnåldern och den äldre hi
storiska tiden. Den arkeologiska metoden är 
därtill mer differentierad än vad som fram-
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kommit här. Författaren har använt sig av oste
ologi, naturvetenskapliga dateringsmetoder, 
paleobotanik och marinarkeologi för att kom
plettera det rent arkeologiska fyndmaterialet 
En fördel har också varit att hon huvudsakli
gen använt sig av boplatsmaterial. För, som hon 
själv skriver, fördelen med det arkeologiska bo
platsmaterialet är att det är omedvetet lämnat. 
De skriftliga källorna är oftast skrivna i en be
stämd avsikt Hon konstaterar till sist att de ar
keologiska resultaten inte givit en helt annan 
bild än de historiska källorna utan justerat 
dem. 

Ulf Ragnesten 
Lenvädersgatan 1, 418 35 Göteborg 

Fredrik Svanberg. Marina spärranläggningar i 
östra Bkkinge. Nya undersökningar 1995 och sam
manställning av arkeologiskt arbete 1966-1974. 
Rapport. Blekinge Läns Museum 1995. 90 s. 

1995 vaknade forskningen kring de marina 
spärranläggningarna i Karlskrona skärgård på 
nytt, 21 år efter att undersökningarna under 
dåvarande landsantikvarien Ingemar Atter-
mans ledning slutade. Fredrik Svanberg sam
lade och utvärderade nu den befintliga doku
mentat ionen samt ledde besiktningen av det 
kända beståndet av fornlämningstypen i områ
det (nio av tio anläggningar), lokaliseringen av 
tre för forskningen tidigare okända anlägg

ningar och detal jdokumentationen av en av 
dessa. Arbetet utfördes huvudsakligen ideellt 
med frivilliga krafters hjälp, men stöddes i slut
fasen av länsstyrelsen och länsmuseet. I mitten 
av november var rapporten färdigskriven och 
kunde tryckas genom bistånd från Marinkom
mando Syd i Karlskrona. 

I korthet förefaller detta vara ett av de mest 
lyckade svenska arkeologiska projekten utan
för exploateringssfären på många år. Här bjuds 
gedigen empiri, noggrant redovisade metoder, 
ingående administrativa och forskningsprak
tiska uppgifter, utvärdering och ingående pre
sentation av tidigare resultat och museimate-
rial på området, ymniga kartor och en insikts
full kulturhistorisk analys. Den föredömligt 
snabbi publicerade rapporten är med sin stora 
öppenhe t en lockande inbjudan till vidare 
forskning: »Såhär kan man göra, svårare är det 
inte», tycks Svanberg vilja säga. 

Svanbergs arbete är insiktsfullt och inspire
rat, men ändå genomfört och presenterat med 
en närmast militärisk stringens. Man kan för
stås tycka både det ena och det andra om de 
ideologiska aspekterna på ett arkeologiskt pro
jekt kring sjömilitära anläggningar i närheten 
av en stor modern flottbas, sponsrat av den
samma. Oavsett detta önskar jag verkligen att 
fler svenska arkeologer besutte driftighet och 
stringens som Svanbergs. 

Martin Rundkvist 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 
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Anders Carlsson, Tolkande arkeologi och svensk 
forntidshistoria. Stenåldern. Stockholm Studies in 
Archaeology 17. Stockholm 1998. 79 s„ 8 fig. 
ISBN 91-630-7006-5. 

Anders Carlssons lilla häfte är det första an
nonserade i en serie om fyra, som skall disku
tera svensk förhistoria och arkeologi från me
soliticum till historisk tid. Det skall emellertid 
inte bli en ny länk i den tunna, men ibland 
glänsande kedjan från Axel Emanuel Holm
bergs Nordbon under Hednatiden till Göran Bu
renhults Arkeologi i Sverige. Tvärtom, Anders 
Carlssons häfte är uttryckligen avsett för läsare 
som redan har läst alla dessa böckerna. Den är 
mera en kommentar och ett tillägg än ett al
ternativ. 

Häftena är samlade och systematiserade fö
reläsningar för A-studenterna i arkeologi vid 
Stockholms universitet. Föreläsningarnas syfte 
synes möjligen ha varit att få s tudenterna att 
tappa tron på att arkeologin har något fotfäste 
eller, kanske snarare, att få dem att se hur ar
keologin är en ständig diskussion. Sammanfat
tande översiktsverk är tillfälliga stoppmärken i 
denna diskussion. Anders Carlsson skriver 
också i sin inledning, hur han har måst avbryta 
diskussionen mellan sig själv och den ständiga 
strömmen av intressanta arkeologiska publika
tioner för att lämna häftet till tryckeriet. 

Anders Carlsson har undvikit att skriva ett 
nytt översiktsverk. I stället försöker han i första 
delen av häftet kommentera några av de klas
siska översiktsverken, sätta in dem i sina re
spektive tidssammaiihang och därmed göra de
ras ambitioner och begränsningar förståeliga 
och mänskliga. 

I häftets andra del finns Anders Carlssons 
diskussion. Han refererar spridda iakttagelser 
ur de senaste ett eller två decenniernas stenål
dersforskning och sätter in dem i sitt eget tan
kebygge: Stenålderskulturerna är ideologier. 
De är inte analytiska konstruktioner, inte eko
logiska anpassningar, inte folkslag, inte tanke-

spöken ... Det första och sista är viktigt. Anders 
Carlsson accepterar att s tenålderskulturerna 
faktiskt fanns redan under stenåldern. De skall 
tolkas, och Anders Carlsson tolkar dem som de 
rituella och materiella uttrycken för olika ide
ologier. 

»Ideologi» är nyckelbegreppet i huvuddelen 
av boken. Om läsarna förstår det begreppet, så 
förstår de Anders Carlssons stenålder. I sann 
post-processuellt pluralistisk anda pådyvlar 
emellertid Anders Carlsson inte läsarna någon 
definition eller definitionsliknande beskriv
ning av innehållet i begreppet »ideologi». Or
det bara börjar användas på sidan 23 och följer 
sedan med till sidan 66, som är häftets näst sista 
sida. På vägen får läsarna bilda sig en egen upp
fattning om begreppet »ideologi» och i vad 
mån det kan vara intressant för att förstå be
greppet »kultur» i sammansättningar som 
»stridsyxekultur». 

Anders Carlsson har själv funnit ideologibe
greppet så intressant att han inte bara använ
der det för att förslå de vanligaste kulturerna 
som trattbägarkulturen och kontroversiella kul
turer som den gropkeramiska kulturen. Han 
har också ur arkeologins ballast lyft fram skug
gor som skifferkultur och trindyxekultur, och 
han har skapat några nya kulturer som röse-
ktiltur och kvartsitspetskultur. Det vore läsar-
vänligt om det andra häftet i serien, såsom ett 
addendum till det första häftet, innehölle ett 
tid-rumschema över kulturernas förekomst å la 
Childe. 

Kulturerna är dock inte bara ideologier. I 
enlighet med modern struktureringsteori är de 
också ständigt fortgående handlingar, som ut
förs av aktörer (detta fikonspråk finns inte i 
bältet). Dessa aktörer är etiketterade medlem
mar i kulturerna. De benämns med uttryck 
som »Ertebölle-människorna», »gropkerami
kerna» och »stridsyxefolket». Länken mellan 
aktörerna och ideologierna förefaller vara ri
tualerna, men den saken får läsarna själva fun
dera över. Kulturerna är således g rupper av 
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människor, som ibland använder materiell kul
tur och deltar i, eller utför, rituella handlingar 
för att manifestera en gemensam ideologi. 
Människorna är ibland igenkännliga såsom ar
keologiska fynd, som kan byrålådeplaceras i 
kulturerna, oftare är de mera svårgripbara i det 
att de inte har efterlämnat kulturernas ledfos
sil på de platser där de har livat och kivat. An
ders Carlsson är på väg mot att samtidigt förstå 
1970-talets både antropologiska kultur och ar
keologiska, det vill säga analytiska, kultur på en 
och samma gång. Det är beklagligt att nästa 
häfte skall handla om senneoliticum och brons
åldern, där kulturerna brukar ta slut. Det första 
häftets avslutningssidor antyder emellertid, att 
Anders Carlsson kan tänkas ha något i bak
fickan. I det tredje häftet dammas nog vendel
kulturen av. 

Apropå mitt skrivsätt »vendelkultur», Anders 
Carlsson kan litet omväxlande förväntas 
komma att skriva »Vendd-kultur», »Vendelkul
tur» och »Vendel». Likaså kommer han litet 
slumpvis att växla mellan »Vendelgrav» och 
»vendelgrav», och det går också med ledning 
av det första häftets text att förvänta sig, att han 
kommer att skriva »s.k. venddbåtgravar». Vilka 
ord, som han kommer att sätta inom citations
tecken, går det däremot inte alls att förutse. I 
det första häftet är det ett fascinerande och helt 
oförutsebart urval med hög numerär. Om An
ders Carlsson under sina föreläsningar för A-
studenterna låter alla dessa ord ledsagas av vif
tande pek- och långfingrar på höjda händer, så 
torde hans föreläsningar göra ett livfullt in
tryck. 

Antagligen kommer Anders Carlsson också 
någonstans i kapitlet om vendeltidens samhälle 
att använde uttrycket »krigarsamhälle» i ana
logi med »jägarsamhälle» under mesoliticum. 
Kan vi förvänta oss, att det i fjärde häftet kom
mer att kunna läsas om ett »väverskesamhälle» 
på sidor illustrerade av Överhogdalstapeten 
och de otaliga tygbitarna i de medeltida stä
dernas latriner? 

Det är en svår konst, att i en forskningsin-
formerande och forskningsdiskuterande text 
välja begrepp, ord och skrivsätt. Konsten ligger 
i att skriva enkelt och begripligt, och samtidigt 
problematiserande och med tankedjup utan att 

sopa komplexitet och konflikt under mattan. 
Axel Emanuel Holmberg lyckades bättre än 
Göran Burenhult. Hur Anders Carlsson lyckats 
är det kanske bäst att fråga studenterna i Stock
holm, sedan de har läst hans häfte mot slutet av 
den första terminens studier. Tack vare Anders 
Carlssons beredvillighet att trycka sina föreläs
ningar går det bra att fråga studenterna på alla 
andra institutioner också. Förresten, vad skall 
Anders Carlsson säga på sina föreläsningar i 
fortsättningen? Jag tänker inte trycka mina fö
reläsningar förrän jag har blivit pensionerad. 

Kerstin Cassel har heder av en behändig och 
tilltalande layout. På häftets framsida pekar en 
man med hög hatt och spatserstock mot en ru
inerad gånggrift belägen i en tom rymd. Det 
är Anders Carlsson, som visar det lilla häftets 
ambitioner: att låta det konkret materiella i 
forntiden vara starten för en tankeflykt utan 
gränser. Vid läsningen av häftets baksida kan 
man falla i tankar kring de snart tjugo senaste 
årens arkeologi från Arkeologiska institutionen 
vid Stockholms universitet, sådan den ter sig i 
»Stockholm Studies in Archaeology», voly
merna 1-17, från 1980-talets »New Archaeo
logy» till 1990-talets »Tolkande arkeologi och 
svensk forntidshistoria». 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora, Mitthögskolan 

831 25 Östersund 

Thomas B. Larsson, Materiell kultur och religiösa 
symboler. Mesopotamien, Anatolien och Skandina
vien under det andra förkrislna årtusendet. Arkeo
logiska studier vid Umeå universitet 4. Umeå 
1997. 118 s. ISBN 91-7191-353-X. 

Den nordiske bronsealder - slik vi kjenner den 
fra den mater id le kulturen - framstår på 
mange vis som et eksotisk mellomspill i vår for
historie. De ruvende gravminnene, ofte med 
eventyrlig rikt og velbevart innhold; prang-
ende, naermest barokke smykker og vapen la
get av metaller som ikke fantes i den hjemlige 
grunnen; bergkunst og offernedleggdser med 
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mytiske og religiöse övertoner - dette er funn 
og fornminner som innbyr til tolkninger om 
fi0vdingd0mmer og sosial lagdding, om oko
nomisk overskudd og langvegs handelskontak
ter, om politiske allianser og maktkonstellasjo-
ner, om ideologiske og religiöse overbygningen 

Gjennom flere tiår er det utforskingen av de 
sosiale og ökonomiske strukturene i bronseal
deren som har stått i fokus. Innenfor den pro-
sessudle ideologien var disse forholdene lettest 
ettersporbare, mer »objektivt» påvisbare, enn 
forhold knyttet til religiöse trosforestillinger, 
myter og kosmologi. Den postprosessudle me
ningspluralismen - en «la hundre blomster 
blomstre» holdning til arkeologiske tilnaer-
mingsmåter - har imidlertid åpnet for pro-
blemstillinger som fokuserer på de åndd ige si-
dene ved bronsealderens samfunn. 

Det er dette problemfdtet Thomas B. Lars
son behandler i en perspektivrik liten bok: Ma
teriell kultur och religiösa symbokr. Larssons hypo
tese er at det ideologiske og religiöse symbol-
sytstemet i eldre bronsealder i Sor-Skandinavia 
hadde sitt utspring i det östlige Midddhavs-
området, naermere bestemt i Mesopotamia og 
det hetittiske Anatolia. Han finner påfallende 
likhetstrekk både i materiell kultur og religiös 
symbolikk i de to områdene, noe han mener 
må forklares ut fra en felles kosmologi. Han ser 
for seg en «pan-europeisk kosmologi» som 
hadde oppstått i de sumeriske tempelstatene i 
nedre Mesopotamia i begynnelsen av det tred
j e årtusen B.C, og som ble spredt över Europa 
i samband med de kontakt- og utvekslingssys-
temene som forte til spredningen av metall
teknologien mot slutten av tredje årtusen B.C. 

Larsson er ikke den forste som har argu-
mentert for naere förbindelser mellom Skandi
navia og det östlige Midddhavsområdet i eldre 
bronsealder. 

I begynnelsen av århundret var Oscar Mon
telius en av de fremste eksponentene for det 
syn at den nordiske bronsealderkulturens opp-
havsområde var å finne i Midtosten (ex oriente 
lux). Oscar Almgrens tolkning av bronsealde
rens helleristninger bygger bl.a. på sammen-
likninger med Midddhavslandenes religioner 
slik de kjennes fra skriftlige kilder. 1 de seinere 
årene har Klavs Randsborg aktualisert spors

målet om påvirkning fra Midddhavsområdet i 
samband med en analyse av dekoren på hel
lene i Kivikgraven. 

Larsson innrommer at hans teoretiske ut
gångspunkt er diffusjonistisk i den forstand at 
han tror at trosforestillinger, religiöse symbo
ler og ritualer i Sor-Skandinavia i eldre bronse
alder, gjennom ulike former for kontakt, var 
påvirket av Midtostens kosmologi og rituelle 
praksis. 

I forste del av boka gir Larsson en kortfattet 
översikt över politiske, samfunnsmessige og re
ligiöse forhold i Mesopotamia i forste del av 
2000-tallet og i det hetittiske området i perio
den 1700-1200 B.C. Et rikholdig skriftlig ma
teriale - epos, hymner, myter, ritualer, bonner 
o.l. - sammenholdt med ikonografisk materi
ale - bl.a. figuriner, dekor på gjenstander, berg
kunst - gir informasjon om religiöse forestil
linger, guder og gudinner, kultbruk og moral-
begrep. Det er denne östlige kosmologien 
Larsson mener å gjenfinne i den materidle kul
turen i sorskandinavisk eldre bronsealder. 
Grunnlaget for spredningen av et kosmologisk 
symbolspråk fra et religiöst «kjerneområde» i 
midtosten til en nordlig «periferi» i Skandina
via finner han i de sosiale nettverkene som ble 
etablert i Europa i löpet av det andre årtusen 
B.C. Han argumenterer for at spredningen av 
bronsemetallurgien var en forutsetning for ut
viklingen av den «pan-europdske kosmolo
gien». Han mener det eksisterte en spesiell re-
lasjon mellom religion, mytologi og metallurgi 
som gjorde bronsegjenstandene til de fremste 
baererne av en religiös symbolikk. Saerlig leg
ger han vekt på framveksten og utviklingen av 
metallteknologien i det sorlige Russland og 
Kaukasus i tredje og andre årtusen B.C, der 
bruken av metall synes å ha vaert knyttet til spe
sielle religiöse trosforestillinger, kosmologiske 
symboler og myter. 

I andre del av boka tar Larsson opp utvalgte 
deler av den materidle kulturen fra eldre bron
sealder i Sor-Skandinavia, som han mener kan 
knyttes til en kosmologi og gudeverden som 
fikk sin symbolske utforming i Midtosten i tred
je årtusen B.C. Han legger hovedvekten på of
ferfunn og helleristninger. Eksempdvis disku
terer han krumsverdene, den såkalte «solvog-
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nen» fra Trundholm og funnet fra Balkåkra, 
hvis funksjon er uviss og hvis eneste (og prak
tisk tält identiske) parallell fins i Ungarn. Han 
trekker inn helleristninger fra Bohuslän, Ös
tergötland og Skåne og ser gjenstandsfunnene 
i forhold til ulike enkdtstående ristningsfigurer 
og sceniske framstillinger og »tester» deres 
symbolske mening mot den hetittiske gudever-
den og kosmologi i det andre årtusen B.C. De 
mange likhetstrekkene som Larsson på denne 
maten påviser mellom symbolsystemene i Sor-
Skandinavia og det östlige Midddhavsområdet, 
tar han som indikasjon på at det eksisterte en 
eller annen form for kontakt mellom de to om-
rådene. 

Det er et spennende, men også dristig sce
nario Larsson streker opp. 

Tolkningene hans er dristige, fordi han for-
utsetter et omfattende kontaktnett med sterke 
og naere forbinddseslinjer, ikke bare på det ma
ter idle , men også på det åndd ige plan, mel
lom to så fjerntliggende områder som Sor-
Skandinavia og Midtosten. Hvilken form kon
takten har hatt, om det f.eks. dreier seg om 
migrasjon, berorer han bare sporadisk. Men 
p.g.a. bronsemetallurgiens kompleksitet, ute-
lukker han ikke at spredningen kan ha skjedd 
gjennom forflytning av eksperter. Han ser 
spredningen av bronsealderens symbolspråk i 
Europa som ledd i omformingen av samfun
net, der okte rangsforskjeller, utviklingen av 
metallteknologien og bruken av vapen og 
smykker av bronse var sentrale virkemidler. Selv 
om en naermere konkretisering av disse spors-
målene kunne vaert Onskelig, er det fullt för
ståelig at det ikke har vaert plass til en fyllest-
gjorende drofting innenfor rammene av den 
foreliggende boka. Når det er sagt, vil jeg også 
presisere at j eg ikke har problemer med å ak-
septere at det har eksistert vidstrakte kontakt
nett og utstrakt sosial samhandling över store 
områder i förhistorisk tid. 

Larssons tolkinger er spennende, fordi han 
påviser så mange slående likhetstrekk i de sym
bolske uttrykksformene i Sor-Skandinavia og 
det östlige Midddhavsområdet I mange tilfd
ler er imidlertid sammenfallet så påfallende at 
en kan vaere fristet til å sporre om Larsson i for 
stor grad har försökt å tilpasse terrenget til kar

te t Han understreker selv at han har «lest» den 
skandinaviske mater idle kulturen ved h jdp av
en «grammatikk» fra Midtosten. Men det er et 
begrenset utvalg sorskandinaviske kulturele
ment han trekker fram, i forste rekke unike 
funn og gjenstander og enkd t s tående rist
ningsbilder. Det er derfor uklart hvordan bii
det ville sett ut dersom et större utsnitt av den 
materidle kulturen hadde vaert med i analysen. 
Saerlig når det gjelder helleristninger, er det 
länge tradisjoner for tolkninger basert på mer 
eller mindre troverdige sammenlikninger mel
lom unike figurframstillinger og myter og ritu
aler hentet fra ulike religioner og tidsperioder. 
Larsson understreker imidlertid selv at det ikke 
er en direkte överföring av sumerisk eller he-
tittisk kosmologi til Skandinavia han argumen-
terer for. Hans tolkning er et forsok på å finne 
mening i strukturelie likheter i en del materi
d l e kulturelement som han oppfatter som sym-
bolladete og metaforiske. Det sentrale i hans 
argurnentasjon er å vise at likheter i symbol
språkets utforming i to fjerntliggende områder, 
muligens kan bety likt kosmologisk innhold. 
Dette innebaerer ikke at han dermed awiser al-
ternative tolkninger. Selv om den religiöse 
strukturen kan ha hatt sitt opphav i det östlige 
Midddhavsområdet, mener han at den må ha 
blitt omformet og endret i de ulike delene av 
Europa i löpet av diffusjonsprosessen. 

Dette er også et sporsmål som med fördel 
kunne vaert u tdypet Hvis en godtar Larssons 
hypotese om at en «pan-europeisk kosmologi», 
med utspring i Midtostens religiöse forestil-
lingsverden, ble spredt til ulike deler av Europa 
i löpet av det andre årtusen B.C, vil det vaere 
interessant å studere på hvilken mate den nye 
kosmologien og det nye symbolspråket er blitt 
integrert i de ulike samfunnene. Dette er et 
tema Larsson bebuder at han vil ta opp i en an
nen sammenheng, der han vil trekke Sorost-
og Mellom-Europa inn i diskusjonen. 

Selv om Larssons analyse reiser en del spors
mål, og selv om en kunne onsket enkelte te-
maer utdypet, er helhetsinntrykket at boka er 
en spennende og informativ reise i symbolik-
kens verden. Larsson argumenterer overbevi
sende for sine tolkninger, og de sammenlik-
ningene han gjor, er vel funderte og tankevek-
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kende. Boka frister leseren til videre refleksjo-
ner, til utforsking av andre sider ved problem
feltet materiell kultur og religiöse symboler. 
Og da er vel noe av hensikten oppnådd? 

Gro Mandt 
Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 
Haakon Sheteligs plass 10, NO-5007 Bergen 

Centrala platser - centrala frågor. Samhällsstruktur 
under järnåldern. En vänbok till Berta Stjern
quist. (Acta archaeologica Lundensia. Series in 
8°. 28.) Red. L. Larsson & B. Hårdh. Lund 
1998. 326 sidor. ISBN 91-22-01793-3. 

Titeln Centrala platser - centrala frågor kan sägas 
vara mycket typiskt för 1990-talet och är därför 
sällsamt väl vald som titel på en vänbok till 
Berta Stjernquist när hon fyller 80 år. Hade 
man för 20 år sedan valt denna titel är jag över
tygad om att många hade skakat på huvudet 
och funnit den svår att förstå. Kanske till och 
med hävdat att den var direkt missvisande. Men 
idag är centralplatser ett inarbetat begrepp i 
järnåldersarkeologin och ett begrepp som ge
nom nya undersökningar ständigt kommer att 
vara centralt inom forskningen kring perioden. 
Boken är ett resultat av ett möte i Skåne 1997, 
som utgjorde upptakten till projektet »Sam
hällsstruktur i Sydsverige under jä rnåldern». 
Avsikten med mötet var att låta forskare från 
andra stora projekt med likartad inriktning dis
kutera sina resultat och erfarenheter, vilket i 
sin tur kunde bli vägledande för det sydsvenska 
projektet. 

En framträdande plats i »Samhällsstruktur i 
Sydsverige under järnåldern» intar undersök
ningarna i Uppåkra och det är därför inte så 
märkligt, att man finner att flera av de 21 för
fattare som lämnat bidrag, tar Uppåkra som ut
gångspunkt och belyser denna plats ur skilda 
synvinklar. Speciellt värdefullt är detta eftersom 
man låter arkeologer, såväl förhistoriker som 
»meddt idare», möta ortnamnsforskare och 
kulturgeografer. Av detta kan nästan bara in
tressanta resultat komma. 

Som redan sagts innehållen boken sammanlagt 
21 uppsatser. Raden inleds av Ulf Näsman som 
under rubriken »Sydskandinavisk samhälls
struktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk 
analogi, eller i vad är det som centralplatserna 
är centrala?» diskuterar några till synes enkla 
frågor: Vad är centralplatserna centrala i, och 
vilken funktion har de haft? Genom att bena 
upp frågorna ytterligare visar han att de i själva 
verket bara är toppen på ett isberg. Vidden av 
dess nedre del kan vi inte ens ana oss till. Näs
man väljer att koncentrera sig på problemati
kens politiska aspekt och visar, att det finns två 
tolkningsmodeller som används inom nordisk 
järnåldersforskning när man diskuterar den 
politiska strukturen. Båda utgår från analogier 
hämtade från historiskt kända händelseför
lopp, den ena främst från det merovingiska ri
ket och den andra från det anglosaxiska. Näs
man framhåller Renfrews peerjiolity interaction 
som en mycket lämplig modell för analys av 
den politiska strukturen i Norden under järn
åldern och därmed även av centralplatsernas 
»funktionella» inordning i det politiska rum
met eller i den politiska geografin. Och här har 
han uppenbarl igen funnit ett mycket funge
rande analysinstrument, inte minst när man vill 
diskutera och förstå skilda centralplatsers in
terna relation. Det kan gälla allt från deras in
bördes hierarkiska relation till innovationsför
lopp och -vägar. Näsman menar att samspelet 
mellan par terna ofrånkomligt leder till en 
ökad hierakisering och ett stärkande av elitens 
maktposition. Detta illustreras av den föränd
ring och »centralisering» eller hierarkisering 
som man ser från äldre romersk järnålder till 
vendeltid. Det visar även att den process som 
ledde fram tiil det slutgiltiga riksbildandet har 
rötter långt tillbaka i tiden. Det kan alltså inte 
uteslutande förklaras som ett utslag av den 
egna samtiden, utan de mer djupliggande or
sakerna ligger längre tillbaka i tiden. 

Näsman uppsats betonar behovet av analo
gier i järnåldersforskningen, men han fram
håller samtidigt att detta måste ske på ett 
mycket medvetet och metodiskt sätt, där man 
prövar om analogierna verkligen är tillämp
bara. Och här har han satt tummen på en av 
kä rnpunkerna i hela denna diskussion. Det 
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räcker ju inte bara med att finna bra paralleller, 
man måste också visa att dessa är överförbara. 
Utgör de bara intressanta paralleller är de mer 
eller mindre värdelösa för de egna frågeställ
ningarna. Jag tror att detta är något som inte 
bara gäller järnåldersforskningen utan en dis
kussion av det här slaget har mycket mer gene
rell giltighet och skulle exempelvis kunna an
vändas när man diskuterar etnografiska paral
leller i högre grad än vad som görs idag. 

Ytterligare en sak vill jag lyfta fram som Näs
man framhåller: »Men utan ett ingående stu
dium av den regionala variationen i materiell 
kultur kommer vi knappast mycket längre i för
ståelsen av bygdernas inbördes placering i en 
politisk hierarki.» Man skall alltså inte räkna 
med några lättköpta segrar utan för att den 
fortsatta diskussionen skall få mening krävs 
djuplodande analyser på flera plan. För oss 
svenska arkeologer, där ju den materiella kul
turen idag till viss del har en tendens att glöm
mas bort, kan detta vara nyttiga och inspire
rande ord. 

Johan Callmer diskuterar i sitt bidrag några 
konkreta problem i relationen mellan han
delsplatser, kustplatser och lokala politiska sys
tem. Bland annat berörs olika typer av kustnära 
platser, och deras olika arkeologiska karaktä-
ristika behandlas. Handelsplatserna är en så
dan grupp. De utgör en mycket heterogen ka
tegori vad avser exempelvis storlek, livslängd 
och sammansättning av aktivitetsspår. Callmer 
utgår i sin diskussion företrädesvis från platser 
i det nuvarande Skåne och en rad intressanta 
lokaler, där tyvärr ännu bara bristfälliga arkeo
logiska data är tillgängliga, lyfts fram. Och han 
betonar hur viktigt det är att förstå handels
platserna om man vill förstå den politiska och 
social strukturen under yngre järnålder och vi
kingatid. 

»Vad är centralt?» frågar sig Bertil Helgesson i 
sin uppsats. Han diskuterar där »de centrala 
företeelser som normalt inte styrs och handhas 
av bondebefolkningen». För att förstå termen 
»centralt» diskuterar han fyra andra termer 
som han anser vara mer neutrala: fenomen, 
funktion, lokalisering och person. Fenomen 
kan ju tyckas vara ett märkligt ord i samman
hanget, men Helgesson definierar det som 

»det som syns», »det som uppfattas» och avser 
därmed inte bara materiella lämningar utan 
även styrelseskick etc. För mig framstår det 
emellertid delvis som om begreppen flyter sam
man, och de blir på så vis något av tautologier, 
teoretiskt fungerande men praktiskt ohållbara. 
Visserligen är »hantverk/produktion» ett fe
nomen men det är samtidigt en funktion. Sak 
samma gäller styrelseformen och kultutövan-
d e t I mitt tycker är »fenomen» och »funktion» 
inte laborativa i detta sammanhang, vilket dock 
»lokalisering» och möjligen »person» är. Att jag 
är litet tveksam till »person» beror naturligtvis 
på att vi som arkeologer sällan eller aldrig har 
förmånen att konfronteras med en »person», 
med allt vad det innebär. En anonym individ 
kan vi nå fram till genom olika källmaterial, 
men personen är ofta dold för oss. Jag tycker 
därför att tanken med att lyfta fram personen 
är god, men går den på ett meningsfullt sätt att 
tillämpa på ett arkeologiskt material? Helges-
son är medveten om alla dessa brister, det fram
går av hans text, men jag tycker ändå att han 
borde söka efter en mer stringent terminologi, 
som är förankrad i empirin. På så vis skulle han 
göra modellbygget mer intressant, trovärdigt 
och användbart för oss övriga. 

Helgesson diskuterar även de modeller som 
tidigare tagits fram för att hierarkisera boplats
material, bland annat av Charlotte Fabech och 
Jytte Ringtved. Hos de två sistnämnda har en 
pyramidform använts och en modell uppställts 
som i många avseenden är bra och lätt att till-
lämpa. Den behöver sannolikt en lokal anpass
ning men fungerar alltså i grova drag. Helges
son avser i ett kommande arbete att vidareut
veckla denna modell och bland annat ta 
hänsyn till »rättsväsen» och »lokalt styre». Detta 
låter mycket intressant, men jag kan inte låta 
bli att fråga mig hur det skall ske. Är det inte 
svårt, för att inte säga omöjligt? Däremot tycker 
jag diskussionen kring det kronologiska djupet 
är väsentlig, och om man har ett material där 
detta är möjligt att diskutera bör man göra det. 
Fabech och Ringtved utgick ju i sin modell från 
metalldetektorfynd och fick på så vis en kro
nologisk blandning. 

Från det centrala till det mer perifera går 
man i Berta Sljernquists uppsats »En ordinär 
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järnåldersby i Uppåkras omland», där resultat 
från undersökningar av en vanlig agrar bosätt
ning inte långt från Uppåkra diskuteras. Här 
finns alltså möjlighet att ställa det »centrala» 
mot det »vanliga» och frågor kring enheten i 
sig själv diskuteras liksom förändringar och de
ras eventuella samband med Uppåkra. Byn Hö
tofta, som det rör sig om, har haft kontinuerlig 
bosättning från bronsålder och framåt. I fynd
materialet fäster jag mig själv vid det osteolo
giska materialet, som är förhållandevis omfat
tande. Det visar klara skillnader mellan brons
ålder och järnålder, bland annat med hänsyn 
till frekvensen av hästben. I bronsålderslagren 
är andelen så hög som 27,7 procent men under 
j ä rnå ldern sjunker den till 8,3 procent. Ben
materialet diskuteras inte närmare , men jag 
tycker att det skulle kunna användas som en 
parabel på boplatsens sociala status och där
med dess relation till centralplatsen Uppåkra. 

Stjernquist behandlar även det omfattande 
och varierade keramikmaterialet samt det stora 
antalet o rnerade s.k. eldbockar. När frågan 
kring Hötoftas relation till Uppåkra diskuteras 
konstateras det att det är svårt att finna kon
kreta belägg för kontakter. Detta är intressant, 
och andra undersökningar av likartade platser 
kan kanske kasta ljus över samspelet på det re
gionala eller lokala planet. Kanske vi forskare 
har för höga förväntningar på hur dessa kon
takter skall ge sig till känna i det arkeologiska 
materialet, och det vi letar efter kanske inte alls 
finns där. Istället skulle vi leta efter andra fe
nomen och tolka dessa i termer av »kontakter», 
»beroende» etc. 

Jan Persson diskuterar en annan av de bo
platser som ligger i omlandet kring Uppåkra, 
Toftanäs. Här påbörjades undersökningar 1987 
till följd av anläggandet av ett nytt industriom
råde, och totalt har omkring 600 000 m2 un
dersökts. Bosättningen, som beslår av ett flertal 
gårdar med gemensamt utnyttjande av en all
männing, startar redan under bronsålder men 
upplever sin största blomstring kring Kristi fö
delse. Under romersk järnålder upphör emel
lertid bebyggelsen för att återkomma först un
der vikingatid. Någon egentlig paralldlitet, om 
man avser hela jä rnå ldern , råder därför inte 
mellan Toftanäs och Uppåkra, men relationen 

mellan de två platserna kan kanske belysas ge
nom de kronologiska sekvenser som är sam
tida. Intressant är att Toftanäs ligger i anslut
ning till en av de viktigare landvägarna genom 
Skåne, som också ledde mot Uppåkra. 

Joakim Thomasson utgår i sitt bidrag till bo
ken från »rummet», i dess vida bemärkelse. 
»Rummet» är ju en term som inom den mo
derna arkeologin fått stor genomslagskraft, och 
Thomasson avser att studera hur rummet an
vänts i skilda sociala strategier för att stödja 
framväxten av en feodal struktur, dvs. se hur 
landskapets ideologiska beståndsdelar tas till 
vara och manipuleras. Och detta är mycket in
tressanta infallsvinklar, inte minst sedda i ett 
långtidsperspektiv. Människan har ju nästan all
tid strävat efter att domesticera landskapet, att 
ladda det med ideologiska signaler med skilda 
syften. Studien baserar sig på en analys av be
byggelseutvecklingen i Skåne, och försök görs 
att diskutera denna utifrån en postprocessuell 
teoribildning där rummets aktiva status beto
nas. Vikt läggs vid rummets konstruktion och 
sociala kontext samt bebyggelsens struktur och 
karaktär. Dessa aspekter har inte betonats till
räckligt i äldre forskning, menar Thomasson. 

Det finns många spännannde aspekter i 
Thomassons uppsats - skillnaden mellan de 
skånska och de jylländska gårdarna exempel
vis. De jylländska förefaller redan under äldre 
järnålder ha varit väl definierade enheter, vilket 
framgår av de hägnadssystem som omger dem. 
I det nuvarande Skåne finns sådana hägnader 
bara i undantagsfall, och dessa olikheter visar 
alltså en viktig skillnad mellan de två områdena 
vad gäller bebyggelsens struktur och karaktär. I 
Sydvästskåne kan man se att en förändring in
träder vid slutet av 1100-talet eller början av 
1200-talet Bytomterna regleras och rännor skil

j e r gårdarna åt. Thomasson menar att detta vi
sar övergången till en feodal organisations
form. Samma reglering sker i Nordvästskåne 
cirka 100 år senare. 

Maktens ikonografi är ett annat tema som 
behandlas. Här betonas de kollektiva ritualer
nas betydelse för enigheten i samhället och för 
dess ident i te t Rundresor, frikostiga gästabud 
och gåvogivande var olja i detta ideologiska ma
skineri. En källkategori som anses ha betydelse 
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som tecken på framväxten av en ny elit, ett 
frälse, är runstenarna, där Thomasson menar 
att det formaliserade symbolspråket kan ges 
ideologisk innebörd. Runstensresarna kan ha 
»utgjort delar av den organisation som skulle 
upprätthålla ordningen i den nya maktstruk
turen». Tanken är tilltalande och borde kunna 
prövas mot annat material. Finns tidigmedel
tida skriftligt material som det kan prövas mot? 
Hur relaterar sig stenarna till speciella typer av 
kyrkor eller högmedeltida godsbildningar? Har 
tolkningen generell giltighet, och vad innebär 
den i sådana fall för Mälardalens vidkom
mande? 

De två därefter kommande bidragen ankny
ter direkt till Uppåkra. Lars Larsson diskuterar 
vad som gjorts och vad som återstår att göra 
där, och Birgitta Hårdh presenterar några av de 
fynd som framkommit vid metalldetektorav-
sökningarna. 

Uppåkra är ju inte direkt en ny lokal i skånsk 
arkeologi. Redan 1934 utfördes en begränsad 
undersökning på platsen, och det kunde fast
ställas att där fanns ett mycket tjockt och starkt 
fyndförande kulturlager. Enstaka mindre un
dersökningar har skett efter detta och några 
gravar har även undersökts. Orsakerna till att 
ett projekt kom att skapas kring Uppåkra un
der 1990-talet var flera, bland annat hade det 
stegrade intresset för centralplatser ökat 
trycket på Uppåkra. En annan bidragande or
sak var att en ökad samverkan mellan den ar
keologiska institutionen och uppdragsarkeolo
gin hade skett genom projektet »Uppdragsar
keologi och forskning», ett projekt som 
initierats av Riksantikvarieämbetet och som syf
tar till att skapa en högre integrering mellan 
universiteten och de uppdragsarkeologiska in
stitutionerna. I fallet Uppåkra kom detta att in
nebära att intressenter från en rad skilda insti
tutioner kom att samarbeta på ett sätt som helt 
ligger i linje med RAA:s intention. Inte minst 
viktigt kommer det att bli att utvärdera de stora 
boplatsmaterial som framkommit genom upp-
dragsarkeologiska undersökningar genom 
bland annat UV:s försorg. 

Ett mycket viktigt inslag i undersökningarna 
i Uppåkra har de upprepade metalldetektor-
avsökningarna varit. Utfallet av dessa har varit 

mycket gott, dvs. resulterat i ett stort fyndma
terial (!), vilket i sig är intressant. Men saken 
blir än mer intressant när man jämför med lik
artade undersökningar av andra, mer ordinära, 
järnåldersboplatser i anslutning till den nya 
Öresundbron och längs den nya Västkustba
nan, där resultaten inte alls varit så slående. 
Metallrikedom kan därför användas som en 
centralplatsindikator även rent kvantitativt, 
inte bara kvalitativt. Metallföremålens sprid
ning på boplatsen är även av intresse, och fyn
det av ett 10-tal spjutspetsar från äldre järnål
der antyder att en offerplats kan ha funnits i 
direkt anslutning till en boplatsyta. Detta är in
tressant eftersom torrmarksoffer från den ti
den är ovanliga. Eftersom spjutspetsarna är 
destruerade på ett för offerfynd välkänt sätt är 
det inte sannolikt att tolkningen är felaktig. 
Istället måste man fråga sig varför offret skett 
på detta sätt och om man kan se det som ett 
utslag av kultmonopol från en stormans sida. 
Här får man hoppas att diskussionen kommer 
att föras vidare och att likartade fynd på exem
pelvis Sorte Muld och 1 Gudme berörs. Om det 
rör sig om offer ger ju detta en intressant di
mension till boplatsens sociala status. 

Ytterligare ett fynd förtjänar att nämnas: av
fall från kamtillverkning. Detta är kanske inte 
så märkligt kan det lyckas, men dateringen gör 
fyndet extra intressant: det härrör från romersk 
jä rnå lder och måste vara det äldsta belägget 
inom nuvarande Sverige på centraliserad kam
tillverkning. 

En annan prospekteringsmetod som prövats 
i Uppåkra är borrning för att fastställa kultur
lagrets tjocklek över boplatsen. Dessa borr
ningar har visat att kulturlagret är upp mot 2 m 
tjockt men också att denna tjocklek bara finns 
på begränsade områden. I genomsnitt är kul-
tiniagrets mäktighet cirka 0,5 m. Sägas skall 
även att geofysiska mätningar genomförts. 

Slutligen har även arkeologiska undersök
ningar genomförts. Hos Larsson relateras de 
som utfördes under 1996 och 1997, bland an
nat i anslutning till en av områdets storhögar, 
intill en yta som undersöktes 1934 samt vid en 
jordvall som visade sig vara från sent 1700-tal el
ler tidigt 1800-tal. Larsson avslutar sin fram
ställning med några tankar kring framtida mål 
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och insatser vilka jag dock lämnar därhän. Vi 
befinner ju oss där redan och undersökning
arna pågår för fullt när detta skrivs sommaren 
1998. 

Birgitta Hårdh behandlar den materiella si
dan av Uppåkraprojktet - det omfattande och 
intressanta fyndmaterial som framkommit vid 
detektoravsökningen. Innan denna påbörjades 
inskränkte sig kunskapen om Uppåkra i stort 
sett till vad Vifot i sin undersökning dokumen
terade, ett tjockt kulturlager som kunde date
ras till romersk järnålder och folkvandringstid. 
Yngre belägg saknades emellertid så gott som 
helt. Men dessa kom genom metalldetekto-
rerna. Ett mycket stort antal metallföremål hit
tades i de plöjda lagren och den kronologiska 
bilden blev betydligt mer nyanserad och tydlig. 
Totalt uppgick fyndens antal till över 3 000 när 
Hårdh satte punkt för sitt manus. Idag torde 
antalet vara betydligt högre. Fynden består 
bland annat av fibulor och andra spännen, de 
äldsta från romersk jä rnå lder och de yngsta 
från vikingatid, vapen och vapendetaljer, vikt
lod, beslag samt små figurer. Bland de sist
nämnda märks en som föreställer Odin, ett an
tal drakar samt en mansfigur i silver. Speciellt 
de »kultiska» föremålen inbjuder till intresse
väckande tolkningar, och tagna tillsammans 
med de äldre beläggen för kult (de avsiktligt 
förstörda spjutspetsarna från äldre järnålder) 
ger de en intressant fingervisning om en verk
samhet som kanske har mycket lång kontinui
tet. 

En annan fyndkategori behandlas av Ok Stil-
borg, som riktar intresset mot det mer vardag
liga, till brukskeramiken. Han menar att denna 
i den arkeologiska forskningen fått en oförtjänt 
undanskymd plats trots att den säger en hel del 
om teknologi, om fyndplatsernas funktion och 
intensiteten av aktiviterna där och om kontak
ter mellan och inom olika platser. Stilborg har 
tidigare arbetat med materialet från Lunde
borg på Fyn och skall i Uppåkraprojektet ana
lysera både den keramik som framkommit på 
platsen och keramik från andra, samtida bo
platser i Skåne och södra Halland. 

Anders Andrén diskuterar Uppåkra ur en an
nan synvinkel: den avsaknad av skriftliga belägg 
som gör platsen till ett historisk-arkeologiskt 

problem. Och den centrala frågan för honom 
är naturligtvis: Vad är det som gör att Uppåkra, 
trots sitt imponerande fyndmaterial, inte 
nämns i några skriftliga källor, vare sig av sago
karaktär eller i någon etnografisk skrift? An
drén anser att man inte skall låsa sig vid avsak
naden av uppenbara hänvisningar i skriftliga 
källor. Istället skall man inrikta sig på att »iden
tifiera vissa textudla spår» för att skapa nya, för
ståeliga sammanhang. Han menar sig ha hittat 
fem sådana referenser. En handlar om Ragnar 
Lodbrok som utkämpade en strid som möjli
gen kan ha stått utanför Uppåkra, en annan 
omtalar Egil Skallagrimssons strandhugg i 
Skåne och hans resa upp till Lund (som inte 
fanns på hans tid!) och en tredje är en hyll
ningsdikt av Einar Skålaglam till en icke namn
given dansk kung som beskrivs som »Lunds 
lands berömda furste». De två återstående är 
av yngre datum, den ena från senmedeltiden 
och den andra från 1500-talet Om den identi
fiering som Andrén gör är riktig antyder de an
förda källorna att Uppåkra varit känt som 
»Lund», varit omgärdat av en träborg, att plat
sen fungerat som en marknadsplats samt att 
kulten av Odin varit knuten till platsen. Det sist
nämnda är intressant mot bakgrund av de fynd 
med anknytning till Odinskult som gjorts. 
Namnet Lund, som ju ofta tolkas som »offer
lunden», blir även extra intressant i en sådan 
kontext, och platsen får då ett teofort or tnamn 
som så många andra likartade platser. Men, 
som Andrén själv framhåller, det finns tolk
ningsalternativ. Det viktiga är att nya källmate
rial tas in och diskuteras, och det framhålls 
också att de skriftliga »belägg» som han anfört 
kan användas för hypotesformuleringar och 
kanske prövas mot det arkeologiska materialet. 
Det återstår också att diskutera varför det är så 
tyst i källorna om Uppåkra. Men här står ju 
Uppåkra inte ensamt. Det finns många paral
leller - en närstående är H d g ö . Kanske kan 
Andréns uppsats verka som en form av »spark-
i-baken» för forskningen kring denna plats och 
inspirera någon till likartade analyser. 

Charlotte Fabech kastar i sin artikel nytt ljus 
över ett gammalt fynd, eller snarare en fynd
plats, Ravlunda i östra Skåne. Men innan hon 
når dit för hon en intressant diskussion kring 
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bland annat mer eller mindre kristna influen
ser i nordisk religion långt före det att kristen
domen införs. Hon menar bland annat att man 
i Norden kan ha påverkats på en generell nivå, 
exempelvis vad beträffar kontrollen över reli
gionen. På kontinenten är det känt att de älds
ta kyrkorna ofta uppfördes av stormännen eller 
kungarna, och vid samma tid kan vi i Norden 
se att s tormännen vinner kontroll över kulten 
och överför denna till sina gårdar. Detta skulle 
alltså kunna ses som en form av intellektuell 
import där ett koncept men inte en tro över
togs. En mycket tilltalande tanke onekligen. 
Hon diskuterar också kultkontinuiteten i en vi
dare bemärkelse och pekar på att den proble
matiken bäst kan lösas om man anlägger ett be
byggelsemässigt perspektiv på saken och tar in 
en vidare ram än vad som tidigare varit gängse. 
Genom ett exempel från det välkända Dejbjerg 
visar hon att man i vissa fall kan spåra en kult
kontinuitet, offermossen med vagnsfyndet av
löses av en stormansgård med hall, som i sin 
tur ersätts med en huvudgård med tillhörande 
kyrka. Fabech vidareutvecklar även tanken 
kring kultens monopolisering och hur kulten 
institutionaliseras under folkvandringstiden 
men menar också, att den bild hon tidigare 
presenterat i viss mån måste nyanseras. Bland 
annat pekar hon på de s.k. kulthus som fram
kommit vid några undersökningar där iögon-
fallade mycket osteologiskt material tillvarata
gits. Detta tyder på de rituella måltidernas stora 
betydelse, och hon efterlyser förnyade analyser 
av boplatsmaterial, där frågan kring sakrala och 
profana depositioner diskuteras. 

Det är emellertid Ravlunda som är Fabechs 
huvudtema. Denna plats är både välkänd och 
okänd i svensk arkeologi. Välkänd genom ett 
stort antal speciella fynd men samtidigt okänd 
eftersom ingen egentligen intresserat sig för 
platsen förrän Fabech tog sig an den. Kanske är 
detta att överdriva en smula, men eftersom 
platsen tycks ha en dignitet som låter den jäm
föras med Gudme eller Uppåkra är det märk
ligt att ingen mer omfattande undersökning 
har genomförts där. Fabech ger en samlad bild 
av områdets fynd och fornlämningar samt dis
kuterar det äldre kartmaterialet och de namn 
som finns i detta. Bland annat förekommer 

namn med anknytning till kult och rättsskip
ning. Hon tar även med det historiska källma
terialet, och dessa källor ger en relativt entydig 
bild: Ravlunda har unde r en lång tid under 
yngre järnålder och medeltid varit en central
plats eller knu tpunk t Detta ses inte minst av 
att det under medeltiden ligger i kunglig ägo. 
Fabech sträcker sig till och med så långt som till 
att anta att det nära kusten vid Ravlunda legat 
en centralplats av överregional karaktär, där 
kult utövats och tinget sammanträtt. 

Ravlunda diskuteras ytterligare av kulturge
ografen Mats Riddersporre som behandlar det 
äldre kartmaterialet i detalj. Han fokuserar på 
toftstrukturen där man kan urskilja en äldre, 
förmodligen vikingatida, reglerad (eller geo
metriskt ordnad) struktur som föregår den till 
synes oordnade placeringen av gårdstomterna 
som möter oss i det äldre kartmaterialet. Man 
kan även med hjälp av tofternas storlek rekon
struera och belägga stor- eller huvudgårdar. 
Riddersporres analys av toft inddningen i Rav
lunda, som grundar sig på enskifteskartan från 
1823 samt det tillhörande protokollet, visar att 
det dels finns små tofter, hörande till mindre 
eller normala gårdar, men också ett »gigantiskt 
toftområde» som omfattat bland annat platsen 
för kyrkan. Han menar att detta hört till en 
gammal huvudgård. Riddersporre ger också ett 
exempel på hur toftanalysen använts i Uppåkra 
och även där har det varit möjligt att få intres
santa resultat. Hans artikel visar hur viktigt det 
är att ta med det äldre kartmaterialet i analy
serna av landskapet och hur en grundlig analys 
kan skänka landskapet ett djup som vi som ar
keologer ibland har svårt att ge det. Samarbete 
med kulturgeografer och ortnamnsforskare 
skulle därför vara en självskriven del i varje 
större arkeologiskt projekt. 

Birgit Arrhenius får inleda en andra del i boken. 
Den första delen kretsar uteslutande kring 
Skåne och hänvisar möjligen mer generellt till 
Sydskandinavien. Men genom hennes bidrag 
inleds raden av utblickar till andra områden i 
Skandinavien. Arrhenius diskuterar naturligt
vis Vendel och de undersökningar som hon ge
nomfört där inom Uppåkraprojektets mellan
svenska »systerprojekt», SIV, centrala Svealand 
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under vendel- och vikingatid. Arrhenius inle
der sin uppsats med något som jag själv även 
tycker är väsentligt: hon efterlyser en definition 
av begreppen »gård» och »stormannagård», 
begrepp som används utan att vi egentligen 
tänker efter vad de innebär. Men jag tror Arr
henius är inne på ett sidospår när hon lägger 
allt för stor tonvikt på Ambrosianis och Hyen
strands arbeten. Visst har dessa haft en enorm 
genomslagskraft, men både Ambrosiani och 
Hyenstrand saknar egentlig empirisk förank
ring. När de skrev sina stora arbeten var antalet 
kända boplatser försvinnande lågt i Mälarda
len och de begrepp de laborerade med utgick 
från ett fåtal boplats- eller gravfåltsundersök-
ningar eller från fornminnesinventeringen. 
Skall man finna en fungerande terminologi 
måste man vända sig till det material som fram
kommit vid de stora uppdragsarkeologiska un
dersökningarna i Mellansverige, de som före
tagits inför anläggandet av exempelvis E 18, 
Mälarbanan, E 20, Arlandabanan e t c , etc. Ge
nom dessa undersökningar har vi ju fått en helt 
ny bild av bebyggelseutvecklingen och dess 
struktur och placering i landskapet. Och kan
ske kan även dessa undersökningar vara till 
hjälp när man diskuterar kolonisationsförlop
pet i det mer nordligt liggande Vendel? Att 
man i litteraturlistan inte hittar några referen
ser till dessa moderna boplatsundersökningar 
är därför en smula märkligt. De hade säkerli
gen kunnat ge en högre relief till framställ
ningen. 

Arrhenius ger efter den inledande diskus
sionen en redogörelse för de resultat som vun
nits vid undersökningarna i Vendel. Bland an
nat har något som man tolkar som ett platåhus 
framkommit, där fynd gjorts av bland annat ke
ramik, järnföremål, fibulanålar etc. Huset tycks 
vara anlagt vid slutet av 400-talet och övergavs 
först 400 år senare, mot slutet av 800-talet, en 
osedvanligt lång brukningstid kan man tycka. 
Arrhenius väljer att kalla den påvisade bebyg
gelsen mångmannagård istället för stormanna
gård. Med detta menar hon »den gårdsstruktur 
med flera bebyggelser .... där en bebyggelse 
har markant högre status». Vad man egentli
gen vunnit med detta framgår inte och per
sonligen tycker jag termen är förvirrande. Tan

karna kring kolonisationsförloppet, där ett 
agressionsförlopp skisseras och en erövring av 
området söderifrån omkring 450 e.Kr. postule
ras med efterföljande etablering av fyra mång-
mannagårdar, behöver nog värderas ytterligare. 
Hur ser bilden ut i ett större perspektiv? Vilka 
resultat kom fram vid förundersökningarna för 
den nya E 4 i Vendels socken? Och hur förhål
ler det sig med andra likartade »storgårdar»? 

Från Mälardalen förflyttas vi genom Lars 
Lundqvist till Västsverige och till de central
platser och centralområden som finns där. Na
turligtvis läggs stor vikt vid Slöinge, den bäst 
kända av dessa platser. Lundqvist försöker att 
sätta in Slöinge i ett större sammanhang och 
diskuterar platser och områden av besläktad 
karaktär i regionen. Han utgår från indikatio
ner i det arkeologiska materialet tillsammans 
med or tnamnens vittnesbörd och kan skissera 
en intressant »maktgeografi» i Västsverige. 

Margrethe Watt delar med sig av erfarenheter 
vunna på Bornholm, där ju samarbetet mellan 
arkeologer och detektoramatörer har lång och 
god tradition. I Danmark har den liberala lag
stiftningen vad beträffar metalldetektorer lett 
fram till att antalet kända »metallrika» boplat
ser med intakta kulturlager ökat närmast la
vinartat. Bara på Bornholm räknar Watt med 
att den årliga tillväxten av förhistoriska metall
föremål från dessa platser uppgår till mellan 
3 000 och 4 000! Siffran är nästan hissnande. 
Jag vet inte hur motsvarande svenska ser ut 
men kan föreställa mig att den är avsevärt mer 
blygsam. Att tillväxten ställer till bekymmer för 
de antikvariska myndigheterna är inte att för
vånas över. Många intressanta iakttagelser har 
kunnat göras genom detektorfynden. Exem
pelvis är det helt uppenbar t att bronshantver
ket haft en avsevärt mer decentraliserad prägel 
än vad som tidigare gjorts gällande. Det blir in
tressant att se, om man i materialet kan se en 
hierarkisering och skillnad mellan olika pro
dukter. Man har ju tidigare gjort gällande att 
produktionen av viktiga ideologiska föremål, 
såsom vissa spännetyper e t c , nogsamt kontrol
lerats av eliten så att den skulle ha monopol på 
dessa för dess ställning så viktiga föremål. Ex
empel på sådan kontroll är produktionen på 
H d g ö eller i Gene. Här kommer förhopp-
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ningsvis framtida undersökningar av de platser 
som Watt berör att kunna ge svar eller indika
tioner på hur förhållandena varit. 

Watt går vidare med att diskutera det Sorte-
muld-projekt som inletts under hennes ledning 
på Bornholm. Syftet är att få en bättre känne
dom om öns platser av denna karaktär och de
ras korrologi, inbördes relation, inre struktur, 
kronologi etc. skall studeras. Därtill skall me
todiska studier göras på fyndmaterial som be
finner sig i ploglagret för att se hur länge före
mål »överlever» i detta men också för att se hur 
lång tid det tar att tömma ett ploglager på me
tallföremål. Projektet kommer naturligtvis att 
få principiellt stor betydelse, inte bara för forsk
ningen kring platser av den här typen utan 
även för antikvariska myndigheter som skall 
hantera och skydda dem. 

Ett annat danskt exempel lämnas av Svend 
Åge Tornhjerg som behandlas Toftegård på östra 
Själland. Platsen har givit Själlands enda guld
gubbar, och undersökningar som företagits har 
givit ett rikhaltigt och varierat fyndmaterial till
sammans med bebyggelselämningar i form av 
fem långhus samt mindre hus. Flera intressanta 
detaljer finns hos långhusen, och i stolphålen 
har bland annat glasfragment och en guld
gubbe f ramkommit Bland fyndmaterialet 
märks lämningar efter bland annat bronshant
verk. Tornhjerg tolkar platsen som en central
plats av regional betydelse och jämför den med 
en ordinär boplats inte så långt därifrån, där 
fyndmaterialet och konstrukt ionerna har en 
helt annan prägel. 

På andra sidan Själland ligger Tisso, tidigare 
känd för fyndet av en stor vikingatida guld-
halsring men nu också för att en stormansgård 
framkommit där. Denna behandlas av Lars Jör
gensen. Tisso-boplatsen täcker en yta av cirka 
300x1500 m och inom denna yta fanns dels 
pe rmanen t bosättning, dels säsongsvis åter
kommande hantverksaktiviteter. Den perma
nenta bebyggelsen bestod av fyra gårdar vilka 
alla haft hantverksaktiviteter knutna till sig. Un
dersökningar av den centrala gården har visat 
på en kontinuitet från sen folkvandringstid el
ler tidig vendeltid till vikingatid. Undersök
ningarna var, när Jörgensen skrev sin artikel, 
ännu inte avslutade och resultaten är därför 

preliminära. Men det kan konstateras att man 
funnit en cirka 48 m lång hall från vikingati
den som haft en yta under tak av omkring 500 
m2. Under denna hall fanns spår efter ytterli
gare tre äldre hallbyggnader, dessa dock med 
mer blygsamma dimensioner. Fyndmaterial ty
der på att Tisso haft ungefår samma status som 
exempelvis Lejre, dvs. tillhört samhällets abso
luta topp. Några av de konstruktioner som på
visats har förmodligen samband med den hed
niska kulten, och benmaterial tyder på rituella 
måltider. 

En publikation om centralplatser utan en 
uppsats om Gudme skulle inte vara möjlig att 
ge ut tror jag. Henrik Thrane diskuterar kultin-
slaget på denna plats. De sakrala o r tnamnen 
ger en fingervisning om platsens centrala po
sition i den hedniska kulten, och i fyndmateri
alet finns flera kategorier som på mer eller 
mindre säker basis kan kopplas till kulten. 
Thrane lyfter fram de många djur- och män
niskofigurerna som en sådan grupp men näm
ner också brakteaterna och guldgubbarna. 
Brakteaternas koppling till Odin och asakulten 
kan tas som intäkt för att denna spelat en av
görande roll i Gudme. Guldgubbarna å andra 
sidan skall möjligen kopplas till vanerna och 
skulle därmed representera en annan kult-
form. Detta är intressanta tolkningar som kan 
leda fram till diskussioner kring olika platsers 
ställning. Odins koppling till härskarkulten är 
ju oomtvistad, och man frågar sig då varför 
man så ofta finner guldgubbar (som represen
terar en äldre fruktbarhetskult) i stolphålen till 
hallarna. Var det denna kult som stormännen 
monopoliserade? Varför inte Odinskulten? 
Hade de inte rätt till detta på grund av sin so
ciala status? Och vad betyder det att man på 
vissa platser, exempelvis H d g ö , hittar såväl 
brakteater som guldgubbar? Thranes uppsats 
leder fram till många intressanta frågor och 
kan säkerligen stimulera till nytolkningar av 
gamla fynd. 

Dietrich Meierger i sitt bidrag ett exempel på 
hur bosättningen i anslutning till en viktig cen
tralplats kan ha påverkats av denna. Hans ex
empel härrör från Kosd-Ost inte långt från He
deby. På platsen har såväl en bosättning som 
ett gravfält undersökts och givit vid handen att 
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bebyggelsen är kronologiskt parallell med He
deby och att ett intimt samband funnits mellan 
de två platserna. Och detta tycks gälla samtliga 
mindre bosättningar som omger Hedeby. 
Ingen av dem uppvisar drag, typiska för andra 
traditionella bondbyar. Det undersökta grav
fältet innehåller såväl kammargravar som kist-
gravar och skelettgravar utan kista. Även här 
finns paralleller med Hedeby. 

Mats Widgren försöker att se stensträngsbyg
den och dess förändring i ett socialt samman
hang. Han diskuterar bland annat en föränd
rad tolkning av den fossila åkermarken från 
mitten av järnåldern. Tidigare har denna setts 
som ett resultat av ett befolkningsöverskott, 
men Widgren vill nu istället se den som tecken 
på en strävan efter ett produktionsöverskott. 
Man har alltså medvetet överproducerat för att 
kunna avyttra detta överskott och på så vis sä
kerställa en social position. I hans uppsats dis
kuteras träldomens omfattning och ålder samt 
dess betydelse för det förhistoriska jordbruket . 
Dessa resonemang har stor betydelse för tolk
ningen av bebyggelsemönster och strukturer, 
och det är märkligt att diskussionen inte förts 
tidigare i Sverige i högre grad. Speciellt mot 
bakgrund av de stora boplatsundersökningar 
som genomförts under de senaste 10-15 åren 
borde frågor av denna typ ha hängt i luften. 
Widgren går vidare i sin diskussion och menar 
att man utifrån storlek och fyndmaterial kan 
urskilja fyra hierarkiska skikt av gårdar under 
järnåldern: det lägsta representeras av små går
dar för ofria och det högsta av stora gårdar 
med speciella fynd. Även detta öppnar för 
spännande tolkningar och diskussioner kring 
enskilda undersökningar eller vid jämförelser 
mellan olika undersökningar. 

Avslutningsvis diskuterar Stefan Brink, med 
hjälp av några bebyggelsehistoriska nedslag, 
»Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsve
rige». »Bygden», påpekar Brink, är något unikt 
för Norden och saknas i andra områden. Den 
har den fördelen, att den ganska lätt låter sig 
rekonstrueras eftersom den i allmänhet låter 
naturtopografin sätta gränser. Bygderna har ut
gjort byggstenarna i de större enheterna, i höv-
dingadömena, småkungarikeiia etc. och har 
förmodligen sina rötter i den äldre järnåldern. 

I centrala Uppland finns tre hundaredistrikt 
som tycks gå tillbaka på tre äldre »land» vilka 
varit mindre än de senare upprättade distrik
ten. Centralt i dessa land har ett Tuna funnits 
tillsammans med namn som antyder existen
sen av en hird. Även på andra platser i nuva
rande Sverige finns motsvarigheter till detta, 
Småland exempelvis, där till och med en lek
man förstår att landskapet består av en mängd 
små land. Brink går vidare i denna diskussion 
kring landen och menar att man inom landen 
bör finna dels stormannens gård, dels den plats 
där tinget sammanträtt , för varje land har 
haft eget ting. Ett redskap i denna »jakt» är ort
namnen , av vilka vissa kan betecknas som 
klart centralplatsindikerande. Men or tnamnen 
måste kombineras med andra källkategorier: 
arkeologiska fynd, äldre kartmaterial etc. I den 
fortsatta framställningen pekar Brink ut några 
platser eller områden med starka indikationer 
på att någon form av centralplats från järnål
dern funnits. Ett sådant område är trakten 
kring Laholm, där han har identifierat en 
namnmiljö som år karaktäristisk för en cen
tralortsmiljö. Ett annat område som lyfts fram 
är Tjustbygden, där en mycket intressant 
namnmiljö har kunnat påvisas. 

Or tnamnen ger en dimension till landska
pet som arkeologin har svårt att ge det, och ge
nom dem befolkas landskapet av individer (go
dår, karlar, rinkar etc.) och får därmed en me
ning och ett djup som det annars skulle sakna. 
Och förmodligen kan mycket vinnas om ett 
nä rmande sker mellan ortnamnsforskare av 
den typ som Brink representerar och arkeolo
ger; det finns många detaljer som skulle kunna 
bli föremål för diskussion mellan arkeologer 
och ortnamnsforskare. En sådan närmast ba-
gatellartad detalj är de sakrala ortnamnens vitt
nesbörd och landskapets organisation. De tycks 
i många fall ge vid handen att kulten försiggått 
vid andra platser än själva stormansgården. 
Inom den arkeologiska forskningen idag görs 
emellertid allt starkare gällande, att stormän
nen monopoliserat kulten och utövade denna 
i sin hall. Fynden av guldgubbar etc. i hallarna 
styrker en sådan tolkning, liksom anläggningar 
av den typ som påvisats i Tisso och i Borg. Hur 
förenar man detta med or tnamn på -harg och 
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-vi e tc? De verkar j u ofta vara avskilda från 
själva centralgården, alltså inte knutna till hal
len. Här tror jag att det finns möjlighet för en 
fruktbar diskussion där resultatet kan bli en av
sevärt mer nyanserad bild än den vi har framför 
våra nä th innor idag. Kan man kanske räkna 
med att det finns flera typer av kult? När Hauck 
tolkar brakteaterna som kopplade till Odins
kulten och guldgubbarna till kulten av vanerna 
kan kanske likartade förklaringsmodeller 
appliceras på ortnamnsmaterialet och övrigt 
arkeologiskt material. Kan man på så vis skänka 
ytterligar en dimension till landskapet? 

Innan jag avslutar denna anmälan måste jag på
peka att en sak slagit mig vid genomläsandet: 
det verkar som om H d g ö i Mälaren totalt 
glömts bort. Så vitt jag kan komma ihåg nämns 
inte H d g ö alls eller så finns det med bara i 
uppräkningar. Är det inte dags att en omvär
dering av denna »centrala plats» görs, i ljuset av 
den nya kunskap vi idag har om centralplatser 
och stormansgårdar? Idag borde ju möjlighe
ten till en sådan finnas. Men detta var en ut
vikning som inte direkt har med Centrala platser 
- centrala frågor att göra. Boken kommer säker
ligen att inspirera många till omtolkningar och 
nytolkningar och det är ju avsikten. Som ett av
stamp för ett större projekt av Uppåkra-typ 
måste den vara ovärderlig! 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 

Fra Stamme til Siat i Danmark. 2. H0vdingesam-
fund og Kongemagt. Red. P. Mortensen und B. 
M. Rasmussen. Jysk .Arkaeologisk Selskabs Skrif
ter XXIL2. Århus 1991. 298 s. ISBN 87 7288 
565 3. 

Dieser Rezension mufi zunächst eine kurze per
sönliche Bemerkung vorangestdlt werden. DaB 
sie erst jetzt, mehr als 7 Jahre nach dem Er
scheinen des zu besprechenden Bändes vor-
liegt, ist allein die Schuld des Rez. Dafiir mufi 

ich mich entschuldigen. Andererseits können 
einige Dinge, die im vorliegenden Band ange-
kiindigt werden, besprochen und unter heuti-
gem Gesichtswinkel tiberpruft werden. 

In Fornvännen 85 (1990) hat Kent Anders
son bereits umfassend den ersten Band der dä
nischen Reihe Fra Stamme til Stal. 1. Jernalderens 
Stammesamfund besprochen und hier die Kon-
zeption dieser Reihe, die aus insgesamt drei 
Banden bestehen soll, e r läu te r t Allgemein 
handelt es sich hierbei um ein dänisches For-
schungsprojekt, das im Jahr 1984 etabliert 
wurde und durch das die gesellschaftliche Ent
wicklung im ersten nachchristlichen Jahrtau
send aus historischer und archäologischer 
Sieht besprochen werden soll. 

Im vorliegenden Band werden nun insge
samt 19, zum Teil recht umfangreiche Aufsätze 
in dänischer und schwedischer Sprache vorge
legt; sie werden jeweils in englischen abstracts 
zusammengefaBt Der Band selbst ist in zwei 
Teile gegliedert, wobei der erste insgesamt 11 
Aufsätze enthält, die sich mit dem 7. Jh . befas-
sen und in denen j ene Umwälzungen bespro
chen werden, die die Wikingerzeit e inldteten. 
Der zweite Teil umfaBt insgesamt 8 Beiträge, in 
denen initerschiedliche, die Wikingerzeit be-
treffende Probleme behandelt werden. 

Wie schon Band 1, so wird auch Band 2 durch 
einen Beitrag von Klavs Randsborg e ingdd te t , 
der sich allgemein mit dem 7. Jh. beschäftigt 
und in dem er seinen Blick zunächst in das öst
liche Mittelmeergebiet r ichtet Dabei erkennt 
Randsborg eine deutliche Verlagerung des 
ökonomischen und politischen Zentrums tiber 
Rom (1. und 2.Jh.) nach Konstantinopel und 
den ägäisch-anatolischen Bereich (ab dem 4. 
Jh . ) , in die Levante und das islamische Damas
kus (7. und 8. Jh.) bis nach Bagdad und Sa
marra (spätes 8. und 9. Jh . ) . Randsborg be
schreibt kurz wesentliche Veränderungen in 
der politischen und ökonomischen Struktur in 
diesem östlichen Raum, die auch Auswir-
kungen auf das Frankenreich und das angel-
sächsische Gebiet gehabt haben durften; so 
musse im Westen in gewissen Phasen beispiels
weise mit einem erheblichen Nachlassen des 
Goldzustroms gerechnet werden. Abschlie-
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Bend fordert der Autor die Archäologen auf, 
in globaleren historischen Zusammenhängen 
zu denken, und sich von allzu lokalen Per
spektiven zu trennen. Das 7. Jh . in Dänemark, 
in dem sich so viele grundlegende Strukturen 
verändern, so Randsborg, sei ein gutes Beispiel 
dafur, daB entsprechende Phänomene nur vor 
dem Hintergrund groBer tiberregionaler Um-
bruche zu verstehen seien. Leider enthält die
ser Beitrag nur Hinweise auf einige wenige sei
ner eigenen Arbeiten, so daB die jeweiligen 
Quellen, aus denen der Verfasser schöpft, zu
nächst versiegelt bleiben. 

Sehr viel konkreter und befundbezogener 
ist der Beitrag von Torben Egeberg Hansen, Dorthe 
K. Mikkelsen und Steen Hvass, die sich mit länd-
lichen Siedlungen des 7. Jh . befassen. Aus
gangspunkt ihrer Uberlegungen ist eine Haus-
typologie, die sich auf Befunde in Vorbasse und 
Norre Snede stiitzt. Vom 1. bis zum 10. Jh. n. 
Chr. sind grundlegende Veränderungen in der 
Konstruktion erkennbar, die sich im wesentli-
chen auf die Position der Innenpfosten und da
mit die Breite des Mittelschiffes, die Konstruk
tion der Giebelwände und die Biegung der Sei-
tenwände bezieht. Auf dieser Grundlage 
gelingt es den Autoren, einen vorläufigen Plan 
von Vorbasse und Norre Snede im 7. Jh. vorzu-
legen. In eingegrenzten Hofarealen finden 
sich hier kleinere und gröBere Gebäude, die 
sicherlich in unterschiedlichen Funktionszu-
sammenhang gestelit werden können. Die 
Haus- und Hofformen des 7. Jh . stellen nach 
Meinnug der Autoren einen Ubergang zwi
schen den älteren (kaiserzeitlichen) und jun
geren (wikingerzdtlichen) Strukturen dar. We-
sentlich ist aber die Beobachtung einer grund
legenden Veränderung der Siedlungsstruktur 
sowohl in Vorbasse als auch in Norre Snede 
vom 7. zum 8. Jh.: Beide Siedlungen werden in 
diesem Zeitabschnilt um ca. 400 m verlagert, 
die Neuansiedlung scheint nach einem festen 
und iibergeordneten Plan entlang eines Weges 
zu erfolgen. Mit dieser Verlagerung, so die Ver
fasser, ist eine grundlegende Umvertdlung der 
von den jeweiligen Hofdnhe i t en genutzten 
Flachen verbunden. Es ist besonders diese Be
obachtung, die von groBer Bedeutung auch fiir 
j ene gesellschaftlichen Veränderungen sein 

durften, die einen wesentlichen Einschnitt in 
der Entwicklung vom Stamm zum Staat mar-
kieren. 

Johan Callmersetzt sich in seinem Beitrag mit 
Siedlungskomplexen auseinander, die in der 
jungeren germanischen Eisenzeit mit Handel 
und Handwerk in Verbindung gebracht wer
den können. Einldtend erörtert er einige theo-
retische Uberlegungen zu den sozio-ökonomi-
schen Bedingungen, unter denen Handel in 
der Vor- und Fruhgeschichte stattgefunden ha
ben konnte. Schon in diesem Zusammenhang 
weist er darauf hin, daB Handel nur in Kombi
nation mit den jeweils herrschenden Produk-
tionsbedingungen gesehen werden känn. An 
diese Einleitung schlieBt sich ein interessanter 
Abschnitt an, in dem die methodischen Vor
aussetzungen zum Studium fruhgeschichtli
cher Handdsplä tze aufgezählt werden. Nach 
Callmer sind solche Faktoren wie die antike To-
pographie genauso zu beriicksichtigen wie die 
Anbindung entsprechender Platze an das Hin
terland oder aber die möglicherweise in der 
Nähe gelegenen Gräberfelder. Um hier zu ge-
sicherten Erkenntnissen zu kommen, sind na
tiirlich umfassende systematische Studien not-
wendig, die, wie Callmer zurecht beklagt, nicht 
von allén forschungsfördernden Einrich-
tungen richtig bewertet werden. 

Interessant und bemerkenswert ist das Mo
dell, mit dem Callmer die Entwicklung von ei
nem nicht permanenten Handelsplatz mit gu-
ter j\nkermöglichkeit, uber nicht permanente 
und permanente Markplätze hin zu Handels-
emporien und Handdszent ren beschreibt, wo
bei die einzelnen Schritte hier nicht weiter re
feriert werden können. 

Im konkreten archäologischen Milieu er-
läutert Callmer dann seine Forschungen an-
hand der Verhällnisse in Nordost-Schonen, wo
bei es sich insbesondere auf den Handelsplatz 
Ähus am Unterlauf des Helge Flusses konzen-
tr ier t Hier können die im Modell geforderten 
unterschiedlichen Handdsplätze im zdtlichen 
Verlauf zwischen 700 und 850 bis hin zum 
Mittelalter naehgewiesen werden. Mit der Ver
lagerung des Handdspla tzes vom Sud- zum 
Nordufer des Helge Flusses änder t sich zu
gleich sein Charakter von einer nicht perma-
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nenten zur einer pe rmanen ten Lokalität. 
Schwierig erscheint im Moment der Vergleich 
mit ähnlichen Plätzen in Siidschweden, da hier 
die Forschungen noch nicht weit genug vor-
angetrieben werden könnten. 

Im Zusammenhang mit dem „Fra Stamme 
til Stat i Danmark-Projekt" ist sicherlich von 
groBer Bedeutung, daB Callmer ab der zweiten 
Hälfte des 8. Jhs. einen deutiichen Zuwachs der 
Handdsaktivitäten verzeichnen känn. Ein Ver
gleich mit Dänemark erscheint ihm aber auf
grund des Fehlens entsprechender Platze im 
heutigen Dänemark selbst nicht möglich. Den
noch entwickeln sich in dieser Periode also 
j ene Strukturen, die fiir die mittelalterliche 
Handelsorganisation von wesentlicher Bedeu
tung sind. 

Peter Vang Petersen stellt in seinem Beitrag 
Metallfunde der j i ingeren germanischen Ei
senzeit aus den Jahren 1966 bis 1988 aus Dä
nemark vor. Dabei handelt es sich fast aus
schliefilich um Detektorfunde; diese Methode 
war in den 80er Jahren stark umstritten. Fur 
die germanische Eisenzeit Dänemarks sind die
se Funde von besonderer Bedeutung, da hier 
(auBer Bornholm) Grabfunde dieser Periode 
fast ganz fehlen und die zur Verfugung ste-
hende Materialmenge (etwa im Vergleich zu 
Gotland) sehr gering ist Die geographische 
Verteilung der Neufunde zeigt einige Schwer-
punkte, die sich u.a. im östlichen Limfjordge-
biet, in Siidostfunen und um Neble auf See
land befinden. Die von Vang Petersen vorge-
legte Karte deckt sich somit im wesentlichen 
mit der, die Hoilund Nielsen im gleichen Band 
(Fig. 1, S. 131), allerdings auf anderer Quel-
lengrundlage vorlegt In seinem Katalog er
wähnt Vang Petersen insgesamt 52 Lokalitåten, 
von denen fast 50 Funde abgebildet werden. 
Kurz bespricht der Autor die einzelnen Fund-
gruppen. Bemerkenswert sind neben anderen 
Dingen Patrizen u.a. zur Herstellung von ge-
waffelten Goldfolien (Gudme) , die b d cloi-
sonniertem Goldschmuck verwendet oder aber 
drei Vogdf ibdn aus Bejsebakken, die offen-
sichtlich in derselben Form gegossen wurden. 
AbschlieBend versucht Vang Petersen eine er
ste vergleichende Analyse des neuen Fund-
stoffes, wobei sich fiir Gudme, Neble und Bej

sebakken unterschiedliche chronologische 
Schwerpunkte abzuzdchnen scheinen. Fiir das 
„Fra Stamme til Stat i Danmark-Projekt" ist die
ser Fundstoff sicherlich von i ibergeordneter 
Bedeutung, der sich zudem in den letzten Jah
ren weiter vermehrt hat (so z.B. AUD [Arkwo-
logiske udgravninger i Danmark] 1995, S. 232 ff; 
AUD 1996, S. 235 ff) . Wie so oft wird der Wert 
dieser Kollektionen aber erst nach einer um-
fassende Publikation des Fundstoffes erfåfit 
und so Teil einer historischen Interpretation 
werden können. 

Dies gilt insbesondere auch fiir das Gebiet 
um Gudme, das mit den zahlreiehen spekta-
kulären Neufunden der letzten Jahre (z.B. 
Gudme-Hallen, s. Ostergaard Sorensen, Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1994, S. 25 ff.) zu den 
wichtigsten archäologischen Fundlandschaften 
des ersten nachchristlichen Jahr tausends in 
Dänemark geworden ist. Henrik Thrane weist 
darauf das sich in diesem Bereich ständig ver-
ändernde archäologische Bild hin und gibt ein 
vorläufiges Resumee. Zunächst erwähnt er 
kurz die neuen Gräber von Mollegårdsmarken, 
die beweisen, daB dieses Gräberfeld keineswegs 
vollständig ausgegraben ist (s. z.B. AUD 1992, 
S. 164; AUD 1994, S. 51 f ;AUD 1995, S. 153 f ) . 
Uberraschenderweise wurden durch das fdne 
Sieben des Urneninhal tes in einigen der 
neuentdeckten Brandgräber kleinste Reste von 
Metallgegenstäiiden gefunden, so daB ein ganz 
neues Spektrum der Beigaben erkennbar wird. 

Die ältere germanische Eisenzeit z d c h n e t 
sich im Bereich von Gudme besonders durch 
Schatzfunde aus, von denen einige in der 
langen Geschichte des Fundplatzes erstmals 
unter wissenschaftlichen Bedingungen gebor-
gen werden könnten. Diese Hörte sind nach 
dem aktudlen Forschungsstand in Verbindung 
mit Gebäuden zu sehen, wo sie beispielsweise 
in Pfostenlöchern deponiert wurden. Hieraus 
ergeben sich zweifellos wichtige neue Inter
pretationsperspektiven. Thrane erwähnt dann 
die seinerzeit neuen Siedlungskonzentratio-
nen östlich des Gudme-Sees, die einen ersten 
Einblick in die umfassende Siedlungsstruktur 
dieses Platzes erlauben. Diese Ausgrabungen 
wurden in den letzten Jahren weitergefiihrt 
(AUD 1993, S. 146 f; s. auch The archaeology of 
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Gudme and Lundeborg, Papers presented at a 
conference at Svendborg, October 1991, Kö
benhavn 1994), so daB die vom Autor vorge
legten Angaben bereits zu aktualisieren sind. 
Interessanterweise ist diese Periode in Lunde
borg naehgewiesen, wobei dieses Fundmaterial 
sicherlich von zentraler Bedeutung fur Konti-
nuitätsfragen zwischen der j unge ren römi
schen Kaiserzeit und der älteren germanischen 
Eisenzeit werden wird. Die jungere germani
sche Eisenzeit ist in Gudme nur sporadisch ver
treten, wobei der Charakter dieser Funde (z.B. 
Vogel- und Schnabelfibdn) bislang nicht ein
deutig bewertet werden känn. Zweifellos ist das 
Gebiet um Gudme von zentraler Bedeutung 
fur das „Fra Stamme til Stat i Danmark-Pro
jekt". Es muB allerdings kritisch angemerkt 
werden, daB bis heute keiner der jeweiligen 
Platze in einer umfassenden (monographi-
schen?) Arbeit vorgelegt werden konnte. Erst 
dann wird eine breite Diskusssion der Funde 
und Befunde möglich sein. 

Von besonderem Interesse fur die Ge
schichte Jutlands sind die Verhällnisse im Um-
feld von Ribe. Stigjensen stellt in einem Aufsatz 
die seinerzeit neusten Forschungsergebnisse in 
einer informativen Ubersicht vor. Zunächst 
beschäftigt er sich mit Dankirke, einem der 
wichtigsten Siedlungsplätze an der jut ischen 
Westkuste. Zwar sind hier nur insgesamt 8 
Hausgrundrisse vollständig oder teilweise aus
gegraben, das Fundmaterial läBt aber erken
nen, daB die Funktion dieser Siedlung insbe
sondere in der jungeren römischen Kaiserzeit 
und der älteren germanischen Eisenzeit von 
uberregionaler Bedeutung gewesen sein muB. 
Bemerkenswert ist die Kartierung von Fund-
stellen des ersten nachchristlichen Jahrtau-
sends im näheren Umfeld von Dankirke (Fig. 
3). Sie zeigt ein reiches Cluster unterschiedli-
cher Anlagen, die zum Teil durch Luftbildpro-
spektion entdeckt wurden. Zwar wird die Sied
lung im 8. Jh. aufgegeben, sie hatte aber zu die
sem Zeitpunkt bereits einige Jahrzehnte 
paral ld zu Ribe bestanden. Durch die intensi-
ven Forschungen in dieser Stadt ist nun ein fa-
cettenreiches Bild entstanden, das auch fur das 
weitere Umfeld paradigmatisch ist. Die bis 
heute vorliegenden 4 Bände der Ribe-Publika-

tion (M. Bencard, L. Bender Jörgensen & J . 
Madsen, Ribe Excavations, Esbjerg 1981-1990) 
geben hier einen umfassenden Eindruck, so 
daB hier auf eine weitere Kommentierimg ver-
zichtet wird. Fiir das „Fra Stamme til Stat i Dan
mark-Projekt" sind diese Forschungen ein be-
sonderer Glucksfall, weil sie u.a. durch die 
starke Westanbindung von Dankirke und Ribe 
belegen. Hier können sowohl die regionalen 
Verhällnisse in Dänemark selbst (Bornholm, 
Funen, Jutland) differenziert, als auch die Kon-
taktströme unterschiedlicher geographischer 
Provenienz analysiert werden. 

Zu den spektakulärsten Neuentdeckungen 
der letzten Jahre gehört sicherlich der Kom
plex von Sorte Muld auf Bornholm, wo u.a. ca. 
2 300 „Goldgubber" und eine Vidzahl anderer 
interessante Kleinfunde ausgegraben werden 
könnten. Margrethe Watt stellt dieses Material in 
einer informativen Ubersicht vor. Vorausset
zung fur diesen groBen Erfolg war die penible 
Untersuchung des Grabungsaushubes, so daB 
auch kleinste Fragmente von Handwerksaktivi-
täten und beispielsweise eine Unmasse von 
Fischknochen gesichert werden könnten (Fig. 
4). Auffälligerweise werden auf den Goldgub-
ben von Sorte Muld fast ausschlieBlich Männer 
dargestellt. Ihre Funktion känn am besten in 
kultischem Zusammenhang gesehen werden, 
was auch in dieser Beziehung die besondere 
Bedeutung von Sorte Muld belegt. 

In einem zweiten Teil setzt sich M. Watt mit 
den Siedlungsverhältnissen um Sorte Muld 
und in Bornholm in der älteren germanischen 
Eisenzeit auseinander. Auffällig zunächst die 
starke Konzentration zeitgleicher Siedlungs-
komplexe um Sorte Muld selbst, die allerdings 
kaum die Wikingerzeit e r rdchen . Dieser Sied-
lungskonzentration kommt eine wesentliche 
Rolle in der Verteilung von Importen in die iib
rigen Berdche Bornholms zu. Alle diese wich
tigen Beobachtungen und Schlusse werden am 
Ende des Aufsatzes thesenartig zusammenge-
faBt. Bemerkenswert ist allerdings der Hinweis 
von M. Watt, daB Sorte Muld wohl unter slawi-
schem EinfluB schon in der älteren Wikinger
zeit seine Bedeutung verlor. Zumindest auf die
sem Platz, möglicherweise aber auch auf ganz 
Bornholm, ist damit ein kontinuierlicher Uber-
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gäng ,fra stamme til stat" nicht zu beobachten. 
Lars Jörgensen gibt in seinem Beitrag einen 

Uberblick uber die Entwicklung Bornholms 
vom 6. bis 8. Jh . Anders als in den ubrigen dä
nischen Lan desteilen finden sich auf dieser In
sel eine ganze Reihe, zum Teil modern gegra-
bener Gräberfelder, die wei t rdchende Ein-
blicke in die Entwicklung dieser Insel und ihre 
Beziehungen zum Baltikum und nach Zentral-
europa erlauben. Der Autor setzt sich zunächst 
mit den breiten Holzkammern vom „Typ Mor-
ken" auseinander, die in Bornholm erstmals 
um 550 n.Chr. erscheinen. Jörgensen verbin-
det dieses Phänomen iiberzeugend mit der Eli
tebildung auf Bornholm, die nur vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung im merowingischen 
Bereich Mit tdeuropas verstanden werden 
könne. Ahnliches läBt sich auch fur die ersten 
Pferdegräber feststeilen, allerdings liegen die 
Tiere hier - änders als auf dem Kontinent - zu
sammen mit dem Bestatteten in der Grabkam-
mer. Es gelingt Jörgensen auch andere Phäno
mene , wie beispielsweise die Entwicklung in 
der Bewaffnung sowie den Import von männ
lichen Trachtbestandteilen oder Textilien in 
dieses Konzept zu integrieren, wobei sich bei 
diesen Materialgruppen enge Beziehungen 
zum alamannischen Milieu abzeichnen. Es ge
lingt dem Autor, diese Befunde in ein uber-
zeugendes Konzept der allgemeinen Entwick
lung von der ausgehenden römischen Kaiser
zeit bis hin zur j unge ren germanischen 
Eisenzeit in Bornholm einzubinden. Sowohl 
regionale Verschiebungen (von Sudbornholm 
nach Nordbornholm) als auch gesellschaftli-
che Entwicklungen uber eine Konkurrenzsitu-
ation im 6.-7. Jh. hin zu einer stabilen Elite im 
7.-8. Jh . werden klar erkennbar. Bemerkens-
werterweise sind diese Entwicklungstendenzen 
im 6.-8. Jh . auch im ubrigen Skandinavien 
(z.B. in Mittelschweden oder Gotland) wieder-
zufinden. 

Eine interessante Fragestellung verfolgt Ka
ren Hoilund Nielsen mit ihrem umfangrdchen 
Aufsatz zu Zentrum und Peripherie im 6.-8. Jh. 
Ausgangspunkt ihrer Untersuchung sind tier-
stilverzierte Gegenstände in Sudskandinavien. 
Das Ziel ihrer Analyse ist die Bestimmung von 
unterschiedlichen Kulturregionen und die 

Frage nach den Kontakten zwischen und den 
sozialen Verhältnissen in diesen Räumen. Auch 
der Themenbereich der sozialen Mobilität und 
die Stabilität entsprechender Systeme sollen 
aufgrund dieses Materials untersucht werden. 
Aus dem Untersuchungsraum sind tierstilver-
zierte Fibeln, Waffen- und Pferdegeschirr-
bestandteile mit entsprechenden Ornamenten 
verziert, die allerdings aus völlig unterschiedli
chen Fundzusammenhängen stammen kön
nen. In chronologischer Hinsicht erstreckt sich 
Hoilund Nielsens Arbeit von der Mitte bzw. 
dem Ende des 6. Jhs. (Phase VILA) bis zur zwei
ten Hälfte des 8. Jhs. (Phase VILD). Fur die je
weiligen Phasen werden Leitfunde definiert 
und kartiert; das gleiche gilt fiir die von der 
Autorin definierten Elementkombinations-
gruppen. Die jeweiligen Ergebnisse können im 
Rahmen dieser Rezension nicht im einzelnen 
vorgestellt werden. Hoilund Nielsens Arbeit 
stellt eine neue , statistisch orientierte und 
durchaus interessante Bewertung von Tierstil 
bzw. von Tierstildementen dar. So können Fra
gen nach der handwerklichen Produktion oder 
aber vom Export e inzdner Elemente in die je
weils definierten Räume untersucht werden. In 
zwei abschlieBenden Kapiteln versucht die Au
torin eine Synthese zu den sozialen und ge-
sellschaftlichen Verhältnissen in ihrem Ar-
beitsgebiet sowie zu den Abläufen in den von 
ihr definierten Regionen. Zum Teil zieht sie 
sehr weitreichende Schlusse, etwa zur Frage so
zialer Stabilität oder Instabilität Diese sollten 
jedoch zunächst anhand anderer archäologi
scher Erscheinungen uberpriift werden, die ja 
zum Teil im hier rezensierten Band ausfiihr-
lich besprochen werden (Zentren, Siedlungs-
abläufe). 

O/g/engi^rbeschäftigt sich in seinem Beitrag 
mit Aspekten der germanischen Rechtsord-
iitnig unter besonderer Beriicksichtigung des 
7. Jh . Einldtend halt er fest, daB das „ubi soei
etas, ibi jus" sicherlich auch fiir diesen Zeit-
raum fur die agrarisch orientierten Gemein-
schaften Dänemarks zu gelten habe. Viel kom-
plizierter ist aber die Frage, wie diese Rechts-
strukturen ausgesehen haben könnten. In 
einem recht unterhaltsam geschriebenen, kur-
zen forschungsgeschichtlichen Uberblick läBt 
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Fenger die Determinanten erkennen, die zur 
Etablierung des sog. „germanischen Urrechts" 
gefiihrt haben. Fenger formuliert aber sehr 
pointiert, daB es ein solches Recht nicht gege
ben habe. Also mössen andere Wege gefunden 
werden. Fenger schlägt nun vor, aus den rele-
vanten mittelalterlichen Texten solche Nor
men und Begriffe zu isolieren, die weder dem 
römischen Recht noch dem kanonischen 
Recht bekannt gewesen seien. Bei diesen 
konnte es sich dann um solche Normen han
deln, die aus dem germanischen Recht stamm-
ten. Ein Beispiel hierfiir ist die Fehde. Kurz 
diskutiert Fenger unter Hinweis auf weiterfiih-
rende Literatur die westgölisehe, langobardi
sche sowie die fränkische und verwandte 
Rechtsordnungen bis zu Karl dem GroBen. Die 
beiden ersten kennen die Fehde als grundle-
gendes Rechtsmit td, im fränkischen Recht 
sind dagegen eindeutige Tendenzen erkenn
bar, diese durch andere Mittel zu diminieren. 
Leider känn Fengers Gedankengang hier nicht 
in jeder Einzelheit nachgezeichnet werden, be
merkenswert ist aber seine Vermutung, daB die 
Fehde und die mit ihr verknupften Phäno
mene wohl auch im Dänemark des 7. Jh. funk-
tionierten. Fur diesen Zeitraum wäre dann 
nicht mit einer Rechtsordnung zu rechnen, die 
durch eine zentrale Machtinstitution, bei
spielsweise einen König, gesteuert werden 
konnte. Eine Veränderung scheint hier erst mit 
der kirchlichen Verwaltung und der weltlichen 
Königsmacht eingetreten zu sein. Fengers Bei
trag eröffnet dem Archäologen somit einen Be
reich, der seinem Forschungszwdg völlig ver-
schlossen ist. Aufgrund archäologischer Quel
len können Rechtsverhältnisse zwischen 
Individuen und Gruppen sicherlich nicht be-
schrieben werden. Der leicht verständliche 
Uberblick Fengers ist auch unter diesem Ge
sichtspunkt besonders wertvoll. 

Dieser 1. Teil der Publikation wird durch ei
nen resumierenden Aufsatz von Ulf Näsman 
unter dem Titel „Das 7. Jh. - ein dunklet Zeit
raum in neuem Licht" abgeschlossen. Er ver
sucht ein vorläufiges Gesamtbild und fiigt so 
die unterschiedlichen Blickwinkel der jeweili
gen Autoren des ersten Teiles zusammen. Aus
gangspunkt seiner Bemerkungen ist d n von 

ihm selbst als ..subjektiv" bezeichnetes Dia
gramm (Fig. 1), in dem unterschiedliche Quel-
lengattungen und deren Quantität im ersten 
nachchristlichen Jahrtausend zusammengefaBt 
werden. Der Einbruch im 7. Jh. wird mehr als 
deutlich, die spezidle Forschungsproblematik 
nochmals dokumen t i e r t So stellt der Autor 
fest, daB vor dem Hintergrund des in den letz
ten Jahrzehnten angewachsenen Materials und 
den im zu besprechenden Band vorgelegten 
Analysen die These von einem scharfen Bevöl-
kerungsruckgang und einer tiefgreifenden 
ökonomischen Krise nicht mehr aufrecht er
halten werden känn. Ergänzt werden diese Ver-
mutungen durch Forschungsergebnisse zur da-
maligen landwirtschaftlichen Produktion, wo
bei Näsman u.a. aktuelle pollenanalytische 
Untersuchungen heranzieht Weitere Aspekte, 
wie die Frage nach der Stabilität der sozialen 
Verhältnisse vor dem Hintergrund relativ rei-
cher Gräber werden anhand des Bornholmer 
Materials diskutiert; zwar erwähnt Näsman ein-
leitend die besondere Bedeutung der sich fiir 
eine archäologische Interpretation so ungun-
stig verändernden Grabsitte, in den von ihm 
darauffolgend formulierten Thesen, etwa zu 
unterschiedlichen sozialen Strukturen in Siid-
skandinavien einerseits und auf Bornholm bzw. 
in Schonen andererseits (S. 169) finden diese 
Bemerkungen allerdings keine Berucksichti-
gung mehr. Im weiteren Verlauf weist Näsman 
ganz zu Recht auf die Unsicherheiten bei der 
Definition von Zentralplätzen, Reichtumszen-
tren u.ä. hin. Nur fiir Gudme akzeptiert Näs-
mann vorbehaltlos die Bezeichnung „Zen-
trum" (was durch die neusten Grabungsergeb-
nisse bei den Gudme-Hallen eindrucksvoll 
bestätigt wird; s. Ostergaard Sorensen 1994), 
fur Dankirke formuliert er hier allerdings ei
nige Einschränkungen. Uberraschend ist in 
diesem Aufsatz das plötzliche Auftauchen des 
Begriffes „Danen" (S. 173) in Verbindung mit 
Sudskandinavien im 5. bis 7. Jh.; auf welcher 
Basis die Gleichsetzung erfolgt bleibt offen. Sie 
verwundert ein wenig, warnt doch gerade 
Fenger in seinen beiden Beiträgen vor einer 
allzu unkritischen Ubertragung j i ingerer Be
griffe auf ältere Zeitabschnitte. Trotz dieser 
Einschränkungen gelingt es Näsman, ein in-

Fomvännen 93 (1998) 



280 Recensioner 

teressantes Szenario zu entwerfen, das zweifel
los auch heute noch Gegenstand mancher Dis
kussion sein muB. 

Der zweite Teil der hier zu besprechenden Pu
blikation ist der Wikingerzeit gewidmet In 8 
Beiträgen werden ausgewählte Probleme unter 
dem Aspekt des „Fra Stamme til Stat i Dan-
mark-Projektes" diskutiert Den Anfang macht 
Ok Crumlin-Pedersen mit einem ausfuhrlichen 
Beitrag zu Seefåhrt und Gesellschaft in der Wi
kingerzeit Dänemarks. Es gelingt dem Autor, 
ein umfassendes und informatives Bild von je
nen Hinterlassenschaften zu entwickeln, die in 
enger Verbindung mit der Seefåhrt der Wi
kingerzeit gesehen werden können. Dabei sind 
Inschriften auf Runensteinen oder Ortsnamen 
in gleicher Weise zu beriicksichtigen wie Boots-
häuser, Handdsplätze, Burgen und sdbstver-
ständlich auch die Fahrzeuge selbst. Ganz si
cher trägt eben dieses facettenreiche Material 
wesentlich zur archäologischen und histori
schen Erforschung dieser Epoche bei. Crum
lin-Pedersen beschreibt eindrucksvoll das 
groBe Potential, wobei die Kombination un-
terschiedlicher Quellengattinigen methodisch 
besonders interessant ist. Einzdergebnisse sol-
len hier nicht hervorgehoben werden; gerade 
in diesem Bereich sind in den letzten Jahren ei
nige wichtige Monographien und Konferenz-
berichte erschienen, die die von Crumlin-
Pedersen formulierten Ansätze weiter vertief-
ten (z.B. O. Crumlin-Pedersen, E. Porsmose & 
H. Thrane [Red.], Allas över Fyns kyst i jernalder; 
vikingtid og middelcMer; Odense 1996; O. Crum
lin-Pedersen & B. Munch Thye [Ed.], The Ship 
as Symbol. Publications from the National Mu
seum, 1. Copenhagen 1995). Im zweiten Teil 
seines Beitrages beschäftigt sich der Verfasser 
mit spezidlen Problemen nordeuropäischer 
St biffsbautraditionen. Trotz der relativ sd te-
nen fruhgeschichtlichen Schiffsfunde lassen 
sich unterschiedliche Traditionslinien erken
nen, so etwa zwischen der skandinavischen und 
der friesischen Schiffsbankimst 

Brita Malmer setzt sich in ihrem kurzen Bei
trag mit den Zahlungsmitteln der Wikingerzeit 
ausdnander . Ihr Beitrag ist in drei Teile geglie
dert, wobei sie e in ld tend einige grundsät/li-

che Bemerkungen zur allgemeinen Charakte-
ristik von Zahlungsmitteln formuliert. Fiir die 
Wikingerzeit sind folgende Gruppen zu unter-
scheiden: Tauschmittel, die nicht aus Edelme-
tall bestehen; Eddmetal le , die nicht als Mun
zen zu betrachten sind; importierte, aber de-
monetisierte Munzen und einheimische 
Munzen. Fur das „Fra Stamme til Stat i Dan
mark-Projekt" sei sicherlich die letzte Gruppe 
von gröBter Bedeutung, da Munzen nur durch 
eine starke Staatsmacht geprägt und erfolg-
reich in Umlauf gebracht werden können. 

Der zweite Teil ihres Beitrages setzt sich mit 
den während der Wikingerzeit nach Skandina
vien importierten Munzen ausdnander . Dabei 
handelt es sich um mehr als 235 000 Stiicke, 
die aus dem Orient , England und aus dem 
deutschen Bereich nach Norden gelangten. In 
diesem Zusammenhang bespricht die Autorin 
kurz solche Phänomene wie das Zirkulations-
bild, Fragen des Zustroms sowie der Zusam
mensetzung von Depots und nicht zuletzt die 
Frage der Funktion dieser Miinzen. 

Der dritte Teil ihrer Untersuchung ist einem 
Spezialproblem gewidmet: Wann wurden die 
ersten dänischen Munzen unter Knut dem 
GroBen geprägt? Die komplizierte Argumen
tation soll hier nicht nachvollzogen werden. 
Wichtig ist aber ihr Ergebnis: Die erste Miinz
reihe ist möglicherweise schon auf die Zeit zwi
schen 1014 und 1018 zu datieren, als Knuts äl
terer Bruder Harald noch König von Däne
mark war. 

Hans Jörgen Madsen setzt sich in seinem recht 
umfassenden Beitrag mit einem spröden Ma
terial ausdnander : der wikingerzeitlichen Ke
ramik in Dänemark. Allgemein gehören kera-
mische GefäBe in dieser Periode nicht zum 
Standardinventar, so daB die Bewertung dieser 
Fundgruppe nicht unproblematisch ist. Mad
sen diskutiert zunächst die wesentlichen Typen 
in chronologischer und chorologischer Hin
sicht. Dabei tinterscheidet er halbkugdförmige 
GefäBe, flachbodige GefäBe mit einziehender 
Mundung, GefäBe mit ausscbwingender Mfin-
dung, GefäBe mit gerader Miindung, Ostsee-
keramik sowie westliche Importkeramik. 

Fur Dänemark tinterscheidet Madsen vier 
unterschiedliche Keramikprovinzen, die im 
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zdtl ichen Verlauf durch unterschiedliche Ty
pen dominier t werden. Ganz allgemein kön
nen seine Resultate wie folgt zusammengefaBt 
werden: Eine erste Zone, in dem halbkugel-
förmige GefäBe dominieren, umfaBt im we-
sentlichen Jutland. In der zweiten Zone, Sud
schleswig mit dem sudwestlichen Kustenbe-
reich um Ribe, finden sich sehr unter
schiedliche Tendenzen, die durch sächsich-
friesische, slawische undjutische Einflusse cha
rakterisiert sind. Die funische Inselgruppe wird 
als Zone 3 definiert, hier finden sich sowohl ju-
tische halbkugdförmige als auch einheimische 
flachbodige GefäBe. Die östlichen Inseln mit 
Seeland, Lolland-Falster und Bornholm (Zone 
4) sind durch einen relativ hohen Anteil flach-
bodiger GefäBe gekennzeichnet Diese sind al
lerdings erst in der entwickelten Wikingerzeit 
stärker vertreten. Ferner ist hier die slawisch 
geprägte Ostseekeramik häufiger zu finden. 

In einem abschlieBenden Abschnitt formu
liert Madsen interessante Ansätze zur histori
schen Interpretation des Befundes. So känn 
beispielsweise das Auftreten der Ostseekeramik 
in Zone 4 in der Zeit um 900 mit der slawi
schen Kolonisation von Lolland-Falster zusam-
menhängen. Möglicherweise spiegelt die Ver
breitung der jutischen kugdförmigen GefäBe 
in Zone 1 in der Zeit um 900 das Territorium 
der Stiddanen wieder, während die flachbodi-
gen GefäBe in Zone 4 demnach mit dem Stam-
mesgebiet der Norddanen zu verkniipfen sei. — 
Trotz des spärlichen und teilweise wenig cha
rakteristischen Materials gelingt Madsen ein 
guter Uberblick, wobei er abschlieBend die 
dngeschränkten Interpretationsmöglicbkeiten 
wikingerzeitiicher Keramik be ton t 

Mit grundsätzlichen Problemen der Inter
pretation archäologischer und schriftlicher 
Quellen setzt sich Preben Meukngracht S0rensen 
ausdnander. Die Geschichtsschrdbting der Wi
kingerzeit sei ganz wesentlich durch die Tatsa
che erschwert, daB die archäologischen Dalen 
zwar objektiv seien, aber nur schwer historisch 
interpretiert werden könnten, während die 
schriftlichen Quellen zwar interpretierbar 
seien, diese Modelle aber nur schwer zu verifi-
zieren wären. Sicherlich spielen gerade in die
sem zweiten Bereich persönliche Blickwinkel 

eine entscheidende Rolle, was Meulengracht 
Sorensen an einigen Beispielen vorfuhrt Zen-
trales Anliegens seines Aufsatzes ist aber die 
Frage, ob nicht auch in der schriftlichen Uber
lieferung etwa von Snorre historische Wahr-
heiten, Fakten erkennbar sind, die trotz der 
Subjektivität dieses mittelalterlichen Verfassers 
identifiziert werden können. Als Beispiel wählt 
Meulengracht Sorensen die Ereignisse um Hå
kon den Guten, der als Christ nach Norwegen 
kam, von den Bauern T rönddags aber ge-
zwungen wurde, wieder alte heidnische Tradi
tionen anzunehmen. Der Wahrheitsgehalt die
ser Episode war immer wieder Gegenstand 
kontroverser Diskussionen. Meulengracht So
rensen versucht eine Synthese dieser Ansätze, 
in die eine ganze Reihe konkreter Abläufe, 
aber auch abstraktere Konstruktion der mittel
alterlichen Uberlieferung einflieBen. Der Au
tor formuliert abschlieBend die These, die pri
mär quellenkritische geprägte Analyse der 
schriftlichen Uberlieferung nun zu vernachlä-
Bigen und so von der Suche nach „Wahrheit" 
zur Beschreibung von „Wahrscheinlichkdten" 
zu kommen. Diese Thesen werden auch wei
terhin zu heftigem Widerspruch bei zahlrei
ehen Mittdalterbistoriker fiihren. 

Noch kurz vor seinem viel zu friihen Tod 
konnte Leif Chr. Nielsen seine Untersuchung zu 
„Heidentum und Christentum" fertigstellen. 
Ziel dieser Untersuchung ist eine Gesamtdar-
s td lung jener archäologischen Quellen, die in 
Zusammenhang mit der Christianisiernng Dä
nemarks gesehen werden können. Doch greift 
Nielsen schon e in ld t end weit iiber dieses 
Thema hinaus, wenn er zunächst die Frage wi
kingerzeitiicher Reitergräber und die damit 
verbundenen Fragen der religiösen Situation 
der Oberklasse vor und während der Christia
nisiernng e rör te r t Im weiteren Verlauf dieser 
Untersuchung werden dann e rneu td ie Monu
mente in Jellinge diskutier t Besonders auf-
schluBreich sind Nielsens Bemerkungen /u r 
Neuanlage christlicher Friedhofe in Däne
mark; erst im Laufe des 11. Jhs. ist eine Verla-
gerung der Siedlungen hin zu den neuen 
Friedhöfen zu beobachten. Zusammenfassend 
rechnet Nielsen mit den letzten heidnischen 
Bestattungen in der Zeit um 1000. Doch erst 
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mit den Kirchenbauten des ausgehenden 11. 
und friihen 12. Jhs. scheint die neue Religion 
vollkommen verankert gewesen zu sein. Kurz 
stellt Nielsen die ältesten archäologischen Be
funde zu Holz- und Steinkirchen besonders in 
Dänemark zusammen, die in einigen Fallen 
uber älteren (christlichen?) Gräbern errichtet 
sind. Immer wieder greift Nielsen in seiner Un
tersuchung auf die kirchenhistorischen Uber
lieferung zuruck, um so beide Forschungs-
richtungen in einem höchst interessanten Ge-
samtbild zu vereinigen. Seiner Interpretation 
von wikingerzeitlichen Doppelbestat tungen 
von Mann und Frau als Gräber von Personen, 
die im weitesten Sinne als heidnische Priester 
oder Wahrsager zu verstehen seien, mochte 
Rez. allerdings nicht folgen. Das schmälert 
aber keinesfalls den auBerordentichen Wert 
dieser Untersuchung. 

Jens Jeppesen und Hans Jörgen Madsen geben 
einen interessanten Uberblick iiber die wi
kingerzeitliche Geschichte von Lisbjerg, nörd
lich von Ärhus. Hier wurden 1989 bei Bauar-
beiten im Umfeld der mittelalterlichen Kirche, 
die zu den ältesten Steinkirchen Ostjutlands 
gerechnet werden muB, zufällig Reste einer 
Umzähnung gefunden. Die Ausgrabungen, 
durch die mehr als 3000 m2 freigelegt werden 
könnten, zeigen eine dreiphasige Anlage der 
Zeit um 1000, wobei neben Langhäusern auch 
Gruppenhäuser festgestellt werden könnten. 
Dieser Befunde ist besonders interessant, da 
schon in den 30er Jahren aufgrund gewisser 
UnregdmäBigkeiten im Kataster Lisbjergs fur 
diesen Bereich mit einem „Königshof gerech
net wurde. Die Ausgrabungen bestätigen die
sen Befund und lassen somit auch den Stånd
ort der Kirche und deren kurzlich nachge-
wiesenen hölzernen Vorgänger (J. Jeppesen & 
H . J . Madsen, Kuml 1995-96, S. 149 ff.) ver-
ständlich erscheinen. Die besondere Bedeu
tung dieses Befundes liegt aber auch in seiner 
räumlichen Nähe zum wikingerzeitlichen Är
hus, das im Jahr 948 Bischofssitz wurde. 

Peter Sawyer gibt mit seinem Beitrag einen 
Uberblick iiber j ene Quellen, die schriftliche 
Nachrichten uber friihe Könige der Wikinger
zeit in Dänemark enthalten. Zu erwähnen sind 
hier Nennungen auf Runensteinen und auf 

Munzen sowie schriftliche Quellen. Er weist auf 
die wenigen skandinavischen Belege hin, an-
hand deren kaum ein vollständigeres Bild zu 
gewinnen sei, v i dmehr muB hier auf fränki-
sche und sächsische Quellen zuruckgegriffen 
werden, die in ihrem Charakter sdbstver-
ståndlich nicht objektiv sind. Es besteht aller
dings die Mögliehkeit, aufgrund der zahlrei
ehen Namensnennungen insbesondere im 9. 
Jh. zu einer gewissen Genealogie zu kommen, 
die - nach Sawyer - möglicherweise in zwei 
konkurr ierende Zweige aufgespalten werden 
könne. Auch bei der Frage der Erbfolge erge
ben sich fur diesen Zeitraum gewisse Pro
bleme, da eine Ubertragung vom Väter auf den 
ersten Sohn nicht vorbehaltlos vorausgesetzt 
werden känn. Den zweiten Teil seines Aufsatzes 
widmet Sawyer der interessanten Frage nach 
der Ausdehnung des dänischen Reiches im 9. 
und 10. Jh . So känn zwar im 9. Jh . die Sud-
grenze des Reiches von Godfred mit der Eider 
identifiziert werden, seine östliche Ausdeh
nung, insbesondere auf die dänischen Inseln 
ist allerdings zwdfdhaf t Dagegen waren ihm 
weite Bereiche Skandinaviens wie z.B. Vestfold 
tributpflichtig. Trotz der schwierigen internen 
Situation im 10. Jh . kam es unter Harald zu ei
ner wesentlichen Ausweitung des königlichen 
Herrschaftsbereiches, der jetzt wesentliche 
Teile Sudskandinaviens umfaBte. In einem letz
ten Abschnitt setzt sich Sawyer mit der Frage 
der königlichen Autorität und Administration 
ausdnander. So schildert der Verfasser kurz die 
Entwicklung der regionalen Aufteilung („Her-
red") vor dem Hintergrund des Leding-
Systems, aber auch andere Begriffe wie die 
Gastfreiheit und die Besteuerung. Der Aufsatz 
Sawyers zeigt wie auch die Beiträge O. Fengers 
im gleichen Band, dafi Archäologen sich gele-
gentlich allzu leichtfertig auf die schriftliche 
Uberlieferung stutzen. Auch diese ist frag-
mentiert und in höhem Grade subjektiv und 
darf besonders fur die Frage der friihen Kö
nige in Dänemark sicherlich nicht iiberstrapa-
ziert werden. 

Schon in seinem ersten Beitrag in dem hier 
zu besprechenden Band läBt Ok Fenger gewisse 
Vorbehalte zu einer allzu sorglösen Verwen
dung abstrakter Begriffe erkennen. Besonders 
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deutlich wird dies in seinem zweiten Beitrag, 
der das vorliegende Buch beschlieBt. Fenger 
beschreibt hier die rechtsgeschichtliche Be
deutung des Begriffes „Staat" und zeigt auf, 
daB dieser kdneswegs eindeutig und durchaus 
variabel war. Eindeutige Definitionen können 
vor dem Hintergrund der komplexen rechts-
historischen und historischen Entwicklung 
nicht gegeben werden. Sicherlich ist der Bezug 
seiner Bemerkungen zu den archäologischen 
Fragestellungen dieses Buches zunächst nicht 
erkennbar. Der Titel des Projektes „Fra 
Stamme til Stat i Danmark" enthält damit aber 
gerade einen jener Begriffe, die aufgrund ihrer 
komplexen Problematik eher gefährlich als 
hilfreich sind. 

Zweifellos sind die beiden vorliegenden Bände 
des „Fra Stamme til Stat i Danmark-Projektes" 
trotz einiger weniger Einschränkungen von 
groBer Bedeutung nicht nur fiir die dänische 
und skandinavische, sondern auch fur die 
mi t tdeuropäische Arcbäologie des ersten 
nachchristl ichenjahrtausends. Sie zeigen, daB 
diachrone, per iodenubergrdfende Konzepte 
durchaus zu sinnvollen und anregenden Er-
gebnissen fuhren können. Dabei kommt eine 
Tendenz in der dänischen Arcbäologie der 
80er und 90er Jahre besonders stark zum Trä
gen: die Identifikation von Zentren, wobei 
Siedlungen und Gräberfelder in gleicher Weise 
berucksichtigt werden. Insbesondere im Gber-
gang vom „Stamm zum Staat" muB diesem Phä
nomen unbedingt Aufmerksamkdt geschenkt 
werden: Gudme, Sorte Muld oder die Entwick
lung auf Bornholm belegen iiberzeugend, daB 
dieser Ansatz neue historische Interpretatio
nen erlaubt und unser Bild so wesentlich er-
weitert Hier liegt die wesentliche Bedeutung 
dieses Projektes auch fur die nicht-dänische Ar
cbäologie allgemein. 

Doch, so meine ich, zeigt dieses Vorhaben 
auch eine der groBen Schwächen ehrgeiziger 
Projekte: An die Ausgrabungsphase muB sich 
bei wichtigen Unte rnehmungen die langwie-
rige und schwierige Auswertungs- und Publi-
kationsphase anschlieBen. Und hier ist die Bi-
lanz leider nicht in allén Belangen positiv. Es 
fehlen auch weiterhin die grundlegenden Mo

nographien besonders zu Dankirke, Gudme 
und Sorte Muld. Die von Hoilund Nielsen an-
gekiindigte Dokumentation ihrer umfassenden 
Arbeit zum Stil II ist bislang ebensowenig er
schienen wie die Dokumentation der wichtigen 
Grabung in Lisbjerg, die Bearbeitung der rei
chen Detektorfunde des Danafae oder aber die 
angekiindigte zusammenfassende Arbeit von 
Ulf Näsman als dritter Teil dieser Publika-
tionsrdhe. Ein wirklich erfolgrdcher AbschluB 
des „Fra Stamme til Stat i Danmark-Projektes" 
wird aber erst möglich sein, wenn diese Eck-
pfeiler gesetzt sind. 

Claus von Carnap-Bornheim 
Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität 

Marburg, Biegenstr. 11, DE-35032 Marburg 

Nestorskrönikan. Översättning av Gabriella 
Oxenstierna. Förord av Per-Arne Bodin. Bru-
tus Östlings Bokförlag Symposion. Stock-
holm/Stehag 1998. 258 s. 

I det s.k. Grottklostret i Kiev satt vid början av 
1100-talet en munk vid namn Nestor och prän
tade ner en krönika, enastående i sitt slag, om 
det ryska rikets historia. Resultatet av hans mö
dor blev en av de mest omstridda, svårtolkade 
och gåtfulla texterna i den slaviska litteraturen, 
av författaren själv betitlad »Berättelser om för
gångna år» men i Sverige mest känd som Nes
torskrönikan. 

Denna krönika har varit av central betydelse 
inte bara i slavisk utan också i svensk historie
forskning, eftersom den bland annat handlar 
om det äldsta Rysslands förhållande till den 
nordiska vikingakulturen och speciellt till de 
svenska vikingar som färdades i österled på jakt 
efter rikedom och ära. Dessutom hör verket 
rent litterärt till de medeltida klassiker som spe
lat en viktig roll i rysk nationalism och rysk lit
teraturhistoria långt in i modern tid. Rent filo
logiskt bjuder texten dock på åtskilliga pro
blem, bland annat därför att den försetts med 
diverse ändringar och tillägg av andra händer 
än Nestors egen. De äldsta handskrifterna är 
från ca 1300. 

En översättning till svenska av A. Norrback 
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utgavs i Stockholm 1919, men denna översätt
ning är inte helt fullständig och delvis föråld
rad. Det är därför utmärkt att verket nu i sin 
helhet översatts på nytt till svenska av bibliote
karien Gabriella Oxenstierna i Uppsala. Hen
nes översättning, som stötts och uppmuntrats 
av slavistprofessorn Carin Davidsson, har varit 
på väg under flera år men nu äntligen förts i 
hamn. Själv kan jag inte bedöma den nya över
sättningens kvalitet, men den förefaller dock 
att vara omsorgsfullt gjord, och den svenska 
språkdräkten är utmärkt. Per-Arne Bodins för
ord är också mycket informativt. 

Tidpunkten för publiceringen är väl vald, ty 
forskningen kring Nestorskrönikan har på ett 
intressant sätt förnyats i Ryssland efter Sovjet
unionens fall. Om denna nya forskning får 
man visserligen tyvärr ingenting veta i Bodins 
och Oxenstiernas kommentarer, som i huvud
sak är av populärvetenskaplig art och hänvän-
der sig till en bred litteraturintresserad all
m ä n h e t Översättningen kommer förhopp
ningsvis ändå att bli till nytta inte bara för 
denna allmänhet utan också för de nordiska 
forskare som på nytt börjat intressera sig för 
ktiltiirförbinddsema mellan Ryssland och Nor
den under tidig medeltid. 

Det som gör Nestorskrönikans text spän
nande och samtidigt svår att förhålla sig till är 
- som Bodin framhåller - att den skrevs utan 
egentliga föregångare och på grundval av käl
lor som inte längre existerar. Visserligen knyter 
Nestor an till den bysantinska historieskriv
ningen, när han inledningsvis beskriver hur de 
olika folkslagen spred sig över världens yta efter 
syndafloden. På många ställen i sin framställ
ning citerar han dessutom Bibeln och den gre
kisk-ortodoxa kyrkans helgonlegender. Men så
dana lärda och fromma skrifter har inte kunnat 
ge Nestor vägledning när det gäller det huvud
ämne som han själv inledningsvis presenterar 
sålunda: »Varifrån det rusiska landet stammar, 
vem som först började regera i Kiev och hur 
det rusiska landet uppstod.» Ty om detta ämne 
fanns inget skrivet, och de historiska dokument 
som fanns i Kiev - antingen i Grottklostret eller 
i storfurstarnas eget arkiv - var av allt att döma 
bristfälliga, huvudsakligen från tiden efter krist
nandet omkring år 1000. Kiev-rikets ursprung 

och historia under hednatiden måste i stort sett 
skildras på grundval av muntliga traditioner. 
Flera av Nestors »berättelser om förgångna år» 
gör också intryck av att bygga på myter, skrönor 
och folksägner av osäkert ursprung. 

Det gäller inte minst den berättelse som i 
vårt land blivit allra mest berömd: den som be
skriver hur Rurik - en svensk »varjag» eller vi
king från andra sidan Östersjön - invandrar 
med sitt folk på 800-talet och tar makten i det 
land som senare kom att kallas Ryssland. Här 
påstås nämligen, att urinnevånarna i detta sla
viska land skall ha levt i sådan oreda, att de 
självmant beslöt att kalla in de nordiska främ
lingarna för att härska och skapa ordning: 
»Vårt land är stort och rikt, men det finns 
ingen ordning i det. Kom och var furstar över 
oss.» Som ett resultat av denna märkliga begä
ran skall Rurik och hans båda bröder Sineus 
och Truvor ha invandrat och tagit makten över 
det ryska folket. Rurik sägs vara stamfader till 
den senare furstedynastin i Novgorod och Kiev, 
och han framstår därmed som den egentlige 
initiativtagaren till ryska r iket 

Det är kanske inte så underligt att denna his
toria om Rysslands upprinnelse väckt mer en
tusiasm bland nordbor än bland ryssar. Tanken 
att Rysslands invånare självmant skulle ha bett 
att få utländska härskare - som därtill var hed
niska vikingar! - har inte bara uppfattats som 
kränkande för den ryska självkänslan utan 
ocksä som fullständigt orimlig ur marxistisk 
synvinkel. Ty enligt materialistisk historieupp
fattning kan stater endast uppstå genom klass
kamp, vanligtvis på så sätt att en härskande 
klass tillväller sig makten över produktions
medlen på det arbetande folkets bekostnad. 
Ryska och speciellt sovjetiska historiker avfär
dade därför länge Rurik som en ren förolämp
ning och förnekade ofta kategoriskt vikingar
nas betydelse för det ryska rikets uppkomst. 

Nationalistisk svensk historieforskning över
drev å andra sidan i äldre tid Ruriks betydelse 
som riksgrundare på ett sätt som i viss mån för
klarar den indignerade ryska reaktionen. M o 
derna svenska forskare har varit mer försikliga 
i sina bedömningar, men det är först på senare 
år som de haft möjlighet att samarbeta med sina 
ryska kolleger och därmed driva diskussionen 
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vidare från den nationalistiska grälnivån. 
Ty vid sidan av Nestorskrönikan finns det 

onekligen åtskilliga arkeologiska och språkliga 
belägg för att vikingarna faktiskt spelade en vik
tig roll i Rysslands äldsta historia. De tidigaste 
ryska härskarna bär odiskutabelt nordiska 
namn som Oleg (= Helge) och Igor (= Ingvar). 
Själva ordet »Rus» - som från början var nam
net på Rysslands härskande fursteätt - har en
ligt nordiska filologer samma språkliga rot som 
»Roslagen» och det finska namnet på Sverige, 
»Ruotsi». En mängd arkeologiska fynd längs de 
ryska floderna - inte minst från senare år - vi
sar också att nordiska vikingar redan på 800-ta-
let haft en dominerande ställning i tidiga ryska 
handelscentra vid Ladoga och i närheten av det 
nuvarande Novgorod, senare också i mer syd
ligt belägna orter längs de stora floderna. Även 
isländska sagor och skaldedikter vittnar om 
starkt nordiskt inflytande i Ryssland under vi
kingatiden. 

Frågan om Nestorskrönikans förhållande till 
verkligheten har därför blivit flitigt debatterad 
både i Norden och Ryssland, sedan den marx
istiska synen på Rysslands ursprung omprövats 
och nya kontakter etablerats mellan nordiska 
och ryska historiker. Allt fler forskare har också 
börjat intressera sig för denna krönika som lit
terär text och dess förhållande till olika genrer 
av såväl muntlig som skriftlig art. 

Ett av de senaste och viktigaste bidragen -
som också innehåller många hänvisningar till 
äldre forskning - är den ryska filologen Elena 
Melnikovas The Eastern World of the Vikings. Eight 
Essays aboul Seandinavia and Eastern Europé in 
the Early Middle Ages (Göteborg 1996; kan be
ställas från Litteraturvetenskapliga institutio
nen vid Göteborgs Universitet). Melnikova in
tresserar sig speciellt för Nestorskrönikans 
världsbild, vars förutsättningar i såväl bysantins
ka som nordiska källor hon påvisar. I sina reso
nemang om krönikans innebörd och historiska 
källvärde drar hon också ofta in resultaten från 
de senaste årens arkeologiska utgrävningar av 
vikingarnas boplatser i Ryssland såsom dessa 
framgår av bl.a. Ingmar Janssons, Vladimir Pe-
trukhins, Tamara Pusjkinas och Anne Stals-
bergs publikationer. 

Bland annat diskuterar Melnikova berättel

sen om varjagernas invandring och visar att 
den har litterära paralleller i latinska, fornis
ländska och fornengelska texter. Hon påvisar 
likheter mellan å ena sidan Rurik och hans brö
der, å andra sidan de anglosaxiska bröderna 
Hengest och Horsa, som i brittisk tradition sägs 
ha inbjudits från kont inenten för att härska 
över kelterna i England. En annan liknande 
historia är Snorre Sturlassons berömda berät
telse om hur Oden invandrar till Sverige och 
där grundar den äldsta svenska kungadynastin, 
Ynglingaätten. 

Melnikovas slutsats blir att berättelsen om 
Ruriks invandring förvisso är mytisk men att 
den inte desto mindre speglar en muntlig tra
dition med rötter i tidig vikingatid. Nordiska 
vikingahövdingar har då - som de senaste ut
grävningarna visar - gjort sig till herrar över 
handelsvägen från Östersjön till Svarta Havet. 
Ur deras krets har efterhand furstarna i Nov
gorod och Kiev rekryterats. Berättelsen om Ru
rik och varjagernas invandring har då kunnat 
användas för att legitimera det faktum att den 
härskande fursteätten var av nordiskt ursprung. 
Och det är denna funktion som berättelsen har 
också i Nestorskrönikan. 

Det avgörande steget mot det ryska riks-
grundandet togs enligt Melnikova först i slutet 
av 800-talet, då den nordiske fursten Oleg lyck
ades erövra Kiev från ett par andra vikingahöv
dingar och därmed få kontroll över hela den 
ryska handelsvägen längs med det flodsystem 
som sträckte sig ned till de bysantinska och ara
biska rikedomarna i söder. Något senare, i bör
jan av 900-talet, har Oleg lyckats samla så 
mycket makt att han på allvar kan hota det by
santinska riket. Det som berättas härom i Nes
torskrönikan innehåller åtskilliga legendariska 
motiv, som ofta för tanken till fornisländska 
mytsagor. Men texten innehåller också långa 
citat från ett av allt att döma äkta fredsfördrag 
mellan Oleg och den bysantinske kejsaren, där 
man bland annat kan konstatera att Kievhärs-
karens förhandlare i Konstantinopel bär genu
int nordiska vikinganamn som Ingeld, Ver-
niiiiid och Roald. 

Blandningen av stilarter blir påfallande i 
denna del av krönikan: den citerade fördrags
textens juridiska och bysantinskt högretoriska 
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formuleringar bryter sig mot den korthuggna 
sagastilen i de avsnitt som handlar om Olegs 
äventyr och hjältedåd. Just detta tyder på att 
Nestorskrönikan trots allt återger sina numera 
förlorade källor ganska troget, så att de åt
minstone delvis låter sig rekonstrueras med 
hjälp av paralleller i bysantinsk respektive forn-
isländsk litteratur. 

En av de mest fascinerande berättelserna 
handlar om furst Olegs försök att undkomma 
en spådom som gick ut på att han skulle dödas 
av sin älsklingshäst. Fursten undvek därefter att 
komma i närheten av hästen, men när han efter 
många år fick veta att hästen var död och be
gravd, trodde han sig ha undgått sitt öde. Han 
ville nu triumfera över ödet och befallde att 
man skulle föra honom till den döda hästens 
kvarlevor. »Och han kom fram till det ställe där 
dennes kala ben och kala skalle låg, och han 
steg ned från hästen, skrattade till och sade: 
'Var det denna skalle som skulle bli min död?' 
Och han trampade med sin fot på skallen, en 
orm kröp fram ur skallen och högg honom i fo
ten. Och av detta blev han sjuk och dog.» 

Exakt samma historia berättas om den nor
diske hjälten Orvar Odd i en fornisländsk myt
saga som skrevs ned omkring 1300 men går till
baka på en muntlig tradition som är åtmins
tone ett par hundra år äldre. Av allt att döma 
rör det sig om en gammal nordisk vandrings
sägen som förknippats med olika hjältar och 
går ut på att ingen, inte ens den störste och 
mäktigaste, undgår sitt öde. Den grundtanken 
återkommer också gång på gång i Eddan och 
de isländska sagorna. Här är det alltså uppen
bart att Nestorskrönikan utnyttjat nordiskt tra
ditionsstoff. De avsnitt i texten som bygger på 
slavisk eller bysantinsk tradition har en annan 
stil och anda - mindre kärv och hårdkokt, mer 
salvelsefull och retorisk. 

Ett annat avsnitt som tydligt bygger på nor
disk tradition handlar om den gruvliga hämnd 
som storfurstinnan Olga (Helga), änka efter 
storfurst Igor (Ingvar), utkrävde av sin makes 
banemän, drevljanerna. Liksom Sigrid Stor
råda och andra stolta sagadrottningar bidar 
Olga sin tid och förbereder hämnden med ky
lig noggrannhet, medan hon låtsas att hon vill 
försonas med sina fiender. När tiden är inne 

bjuder hon drevljanerna till fest och säger sig 
vilja gifta sig med någon av dem, sedan de först 
lögat sig i den bastu hon ställt i ordning åt dem. 
De godtrogna drevljanerna låter sig glatt luras 
in i bastun, varefter Olga låser dörren och låter 
dem allihop brinna upp, precis som Sigrid 
Storråda sägs ha gjort med sina friare enligt 
Snorre Sturlassons berättelse. Olga uppträder 
med andra ord just så som en fornisländsk 
hjältinna förväntas uppträda - ett be teende 
som i ättesagorna ibland kommenteras med 
ordspråket »kalla äro kvinnors råd». 

Men också de slaviska och bysantinskt influ
erade berättelserna i Nestorskrönikan är väl 
värda att ta del av. Mestadels handlar de om in-
bördesfejder där olika medlemmar av den re
gerande fursteätten kämpar om herraväldet 
med enastående grymhet men också med 
många fromma hänvisningar till bibelställen 
och helgonlegender. Den ryska historien upp
fattas av Nestor efter typologisk modell som en 
förlängning av den bibliska, så att furstarna av 
Novgorod och Kiev ofta framstår som motsva
righeter till liknande potentater i Gamla Testa
mentet . Blandningen av brutal realism och 
fromhet kan ibland verka vederstygglig, men 
ofta är den - som hos Dostojevskij - djupt gri
pande, så till exempel i den hemska berättelsen 
om hur den ädle fursten Vasillo får sina ögon 
utstungna av sina släktingar. Till de litterära 
höjdpunkterna hör också skildringen av hur 
storfurst Vladimir låter sig omvändas till den 
grekisk-ortodoxa kristendomen efter att först 
ha lyssnat till romersk-katolska, judiska och 
muslimska missionärer. Här får texten en filo
sofisk och teologisk lyftning som höjer den 
över de blodiga småfejdernas nivå. 

Nestorskrönikan kan alltså läsas inte bara 
som historisk källskrift utan också som littera
tur. Helst bör den dock läsas i småportioner. 
Dess framställning är ibland så tätt packad med 
våldsamma händelser och så starkt kryddad 
med olika slag av retoriska effekter, att läsaren 
nästan storknar. 

Lars Lönnroth 
Litteraturvetenskapliga institutionen 

Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg 

En tidigare version av denna recension publicerades 
som understreckare i Svenska Dagbladet, 10.5.1998. 
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Cult archaeology and creationism. Understanding 
pseudoscientific beliefs about the past. An expanded 
edition. Francis B. Harrold och Raymond A. 
Eve, utg. University of lowa Press. lowa City 
1995. 287 s., 39 fig., 4 tab. ISBN 0-87745-513-9. 

Ett symposium på 1986 års möte i »Society for 
American Archaeology» hade Cult Archaeology 
och Creationism som tema. Föredragen och en 
enkätundersökning som redovisades kom att 
bilda stomme i den bok som nu föreligger i en 
andra, något utvidgad utgåva. Skillnaden mot 
1987 års bok (ISBN 0-87745-176-1) består i två 
nya kapitel i slutet. Det ena tar upp »afrocen-
trism», ett numera betydande pseudoarkeolo-
giskt problem. Dess företrädare förfäktar tan
ken att de gamla egyptierna, som för övrigt var 
nubier och svarta, i kraft av sin alla senare civi
lisationer helt överlägsna kultur, spred all civi
lisation över världen - de g rundade bl.a. de 
mellanamerikailska högkulturerna ca 700 f.Kr. 
efter att ha korsat Atlanten i flodbåt. Det and
ra kapitlet är en avslutande summering av läget 
vid 1990-talets mitt. Boken består nu av elva bi
drag skrivna av tretton författare. Centralt står, 
som empiri och faktabas, några enkät- och re-
gisterundersökningar som belyser studenters 
och forskares förhållande till pseudoveten-
skaplig arkeologi och kulturhistoria (kap. 3—6 
samt 8). Det hela inleds med två kapitel som 
talar om vad Cult Archaeobgy och Creationism är. 

De empiriska undersökningarna är litet 
splittrade så till vida att det efter fyra redovis
ningar om studenter och pseudovetenskap 
kommer ett litet kapitel som ser tillbaka på hur 
man som pionjär på 1970-talet kunde möta fe
nomenet på grundutbildningsnivån. Därpå föl
je r en frekvensanalys av förekomsten av orden 
creationis/t, -ts, -m, i ett antal databaser, t.ex. ERIC 
(educational resources compiled by the U. S. 
Dept of Education), vilka bl.a. avslöjar hur ofta 
forskare gått tillrätta med kreationism. Under
sökningen följs av ett kapitel om hur vi, dvs. for
skare av facket, bör påverka al lmänheten i 
dessa frågor. Före det sammanfattande kapit
let har man alltså stoppat in ett om afrocen-
trism, som gör boken hackig på s lutet Det 
hade varit bättre att först läsa de två inledande 
kapitlen tillsammans med det om afrocentrism. 

Sedan kunde man ta del av alla empiriska un
dersökningar, därnäst av inläggen som disku
terar vad forskarsamhället bör göra och sist av-
summeringen. Jag rekommenderar andra lä
sare att först läsa kap. 1, 2 och 10, sedan kap. 
3-6 samt 8, därnäst läser man kap. 7 och 9 och 
sist begrundar man kap. 11. Boken rör sig alltså 
om hur vi bemöter kreationism och Cult Archae
ology i förhållande till studenter och allmänhet. 
Man anar fyrfältstabellens ordning bakom an
satsen. 

j\lice B. Kehoe (kap. 2) tar sig an begreppet 
kreationism - tron att världen skapades så som 
det skildras i Första Mosebok. I den idén är in
slaget av tro uppenbart , men det är också in
slaget av föråldrat vetenskapligt tänkande. Ke
hoe har rätt när hon säger: »Scientific creatio
nism is not pseudoscience, but an archaic 
out-dated version of science.» Att kreationism 
som socialt fenomen i kraft av sin fundamen
talism härbärgerar trångsynthet, förakt och ra
sism överraskar inte, ej heller att undervisning 
i kreationism i många amerikanska skolor er
sätter undervisning i utvecklingslära. 

När William H. Stiebing, J r (kap. 1) presen
terar begreppet »Cult Archaeology» visar han 
oss en vag samlingsterm för ett luddigt be
grepp, där den bristande bildningens följesla
gare, vidskeplighet, ockultism och kunskaps
förakt, bäddar för verklighetsflykt och bond-
fångeri ä la von Däniken. Kanske skulle man 
kunna säga att termen Cult Archaeology täcker 
fenomen som man ur skolarkeologins synvin
kel kan kalla avarts-arkeologi. Det är avarts
arkeologi, inte kreationism, som är det stora 
problemet, ty det faktum att sådan arkeologi 
existerar är en grav kritik av den skolforskning 
som inte förmått ståvja fenomenet Läser man 
nu med en gång Bernard Ortiz de Montella-
nos inlägg om afrocentrism (kap. 9) ser man 
tydligare än hos de två första författarna att av
artsarkeologi är ett vetenskapligt problem som 
bottnar i att gränsen mellan »art» och »avart» 
är flytande. 

Undersökningarna utgörs av Thomas Grays 
(kap. 3) text om »Educational experience and 
belief in paranormal phenomena», av Kenneth 
L. Feders (kap. 4), Luanne Hudsons (kap. 5) 
samt Francis B. Harrolds & Raymond A. Eves 
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(kap. 6) tre kapitel om en gemensam under
sökning av studenters attityder till kreationism 
och avartsarkeologi samt av en uppsats av Lau-
rie Godfrey & John Cole (kap. 8) »A century 
after Darwin: scientific creationism and aca-
deme». Alla undersökningarna är beskrivande 
hårddata-undersökningar som söker olika ty
per av samband, vilka uttrycks i hypoteser som 
testas med varierande resultat. Mycket skulle 
kunna sägas om student- och dataurvalets re
presentativitet samt undersökningarnas upp
läggning. Huvudsaken är emellertid att de alla 
är »mainstream social science». Att säga att de 
inte är spekulativa, är ett unders ta tement Tre 
typer av samband kommer fram: för det första, 
de uppenbara, »unsurprising», som, »oförvå
nande» nog, är sällsynta i ordböcker men van
liga här; för det andra, litet mera intrikata sam
band. Det visar sig att tendensen att tro på s.k. 
vetenskaplig kreationism är större bland mi
noriteter, t.ex. svarta eller amerikaner av 
spanskt ursprung, än bland majoriteten av 
amerikanerna. Det förvånar, eftersom kreatio
nism framställer den vite, protestantiske, nord
amerikanske mannen av nordvästeuropeiskt 
ursprung som den som Gud avsåg då han ska
pade sin avbild. Undersökarna stannar vid att 
påpeka gruppernas sämre studieresultat och 
bristande kunskap, men för många läsare leder 
sambandet snabbt till insikten om pseudove-
tenskaplighetens roll i de socialt missgynnades 
protest Det är också av den anledningen som 
afrocentrism på senare år, mellan bokens första 
och andra utgåva, spritt sig som förebild för 
svarta. Bara så länge man inte har andra alter
nativ väljer man kreationism. För det tredje 
finns det en grupp av samband som kommer 
författarna att säga att frågan om alla dessa ve
tenskapliga avarter är mycket komplex. Som 
det ofta händer i hårddatasammanhang, där 
variablerna inte är enkla att analysera, villar 
man bort sig i olika statistiska samband utan att 
skapa klarhet. Därför är det bestående in
trycket av undersökningarna att de inte lyckas 
förklara varför avartsarkeologi finns. För bo
kens undertitel, t 'nderslandingpseudosdenlifube
liefs about lhe past, finns det blott dålig täckning. 

Pseudoarkeologi finns och därför finns skäl 
att öva självkritik. Det gör naturligtvis alla för

fattare, men i boken är det Suzanne Knudson 
Engler, »Confronting pseudoarchaeology in 
the dassroom» (kap. 7), och Stephen Williams 
»What should we do about it?» (kap. 9), som är 
självkritiskt handlingsinriktade. Engler, som 
undervisade tillsammans med Luanne Hud
son, gav helt enkelt kurser om det socialantro
pologiska fenomenet pseudoarkeologi och tog 
även in dess företrädare som föreläsare för att 
lära sina studenter att pilla sönder pseudo-
argumentation. Alla verkar ha haft roligt, även 
pseudoarkeologen, som inte deltog i dissektio
nen av sig själv. Den enda icke-roliga upplevel
sen var att några av de vetenskapliga lärarna 
själva verkade tro på de pseudovetenskapliga 
fenomen de undersökte. Som en övertydlig il
lustration till enkätundersökningen pekar Eng
ler påpassligt ut en kollega av spansk-ameri-
kanskt ursprung. Englers och Hudsons metod 
gav säkert bra resultat och insiktsfulla studen
ter, men den var helt säkert dyr och ägnade 
lång utbildningstid åt ett vetenskapligt sett mar
ginellt fenomen. 

Stephen Williams åsikt om vad vi bör göra 
är enkel: »Skriv bra populärvetenskap!» Visst 
skall man bemöta de pseudoarkeologiska ytt
ringarna, och man skall göra sitt bästa att inte 
därvid hänfalla åt sarkasmer, men bättre är det 
att skriva bra populärarkeologi. Forskare borde 
göra det oftare. Det instämmer man gärna i, ty 
visst kan man kämpa ned en Västgötaskola, 
men det är viktigare att skriva en modern och 
intresseväckande populär framställning av Syd-
västsveriges förhistoria och följa upp med ett 
par tv-program. Likafullt undrar man efter att 
ha läst de två kapitlen, vad det vill säga att vara 
avartsarkeolog och vad god populärvetenskap 
är. Särskilt det senare är knepigt. Afrocentrism 
illustrerar problemet. 

Afrocentrism grundar sig i hög grad på en 
vulgäruppfattning om Maat, det ideala lev
nadssättet i det forntida Egypten, vilket skulle 
komma till uttryck i ett ansvarskännande liv i 
balanserad godhet. Den uppskattning idealet 
röner i populärvetenskapliga framställningar 
är ofta rimlig, men man måste se upp, så att 
man inte av pur entusiasm förleder sina läsare. 
I Gertie Englunds essäbok Så länk/c de (.Stock
holm 1997) ges en stundtals så uppskattande 
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beskrivning och plädering för Maat som ideo
logi, att de generella beskrivningarna av det 
egyptiska samhället i moderna termer får en 
värdeladdning som de idealiserade egyptiska 
texterna knappast ger täckning för. Tycker man 
t.ex. att den långa listan över missgärningar, 
som den döde vid mötet med Osiris rabblar 
upp att han inte begått under sin livstid, visar att 
altruism var det självklara i egyptisk kultur (si
dan 256), snarare än att man på den tiden ägde 
en mycket precis lista på allt som kunde be
traktas som brott, kan läsaren tycka att upp
skattningen av idealet tenderar att radera ut de 
sociala realiteterna i det faktum att brott som 
inte begås sällan har namn. Drar man slutsat
sen om altruism, måste man räkna med att en 
afrocentriker in spe finner handfast inspiration 
i följande sammanfattning: »De ledande hade 
dragit lärdom av det förflutna och konstruerat 
en statslära som kunde motverka stridigheter 
och hålla staten i jämvikt. Erfarenheterna hade 
tydligt visat att det behövdes en stark man i le
dande ställning för att hålla motstridiga kraf
ter i balans, ...» {Så tänkte de, s. 23.) Av och till 
är det med andra ord svårt som forskare att 
uppröras om en och annan afrocentriker råkar 
glömma bort att balansen mellan ideal och re
aliteter också i det forntida Egypten var det 
egentliga problemet. 

Då står vi till sist inför efterskriften, en be
skrivning av tillståndet vid 1990-talets mitt, 
nämligen F. B. Harrolds, R. A. Eves & Geertru-
ida C. De Goedes »Cult archaeology and crea
tionism in the 1990s and beyond» (kap. 11). 
Här blir det tydligt att författarna, trots att tio 
år gått, inte kommit längre i förståelsen av var
för fenomenen finns. De vet alltså fortfarande 
inte hur arkeologi ingår i vidare samhälleliga 
fenomen. De ser att pseudovetenskap finns och 
har blommat upp under 1970-80-talet i USA 
som på många andra håll, men kan inte sätta 
sin egen disciplin i förstådsemässigt samband 
med händelserna. Däremot känner de sig dolk-
stötta i ryggen av företrädare för något som kal
las anli-anti-pseudoscience, dvs. en inomveten
skaplig rörelse som enligt författarna riktar sig 
mot deras kamp mot kreationism och vidskep
lighet. Att del är fråga om kamp framgår bl.a. 
av språkbruket På tal om l4C-dateringen av lin

neduken från Turin, som övertygade de flesta 
om dess medeltida ursprung, skriver de på si
dan 153: »However, some shroud supporters 
refused to concede defeat» Men i intellektu
ella sammanhang kommer man till insikt. Det 
är inte en fråga om att »erkänna sig besegrad» 
- lo concede defeat. Sambandet mellan anti-anti-
pseudovetenskap och feminism så väl som post
modernism är enligt författarna tydligt, men 
inte ens i detta samband ser de embryot till en 
förklaring. Tvärtom, som en marginaliserad 
men kämpande grupp, vilken känner sig an
fallen från flera håll, slutar de med att fram
hålla att det gäller att: »work to tell the real 
story about the past». Men finns det verkligen 
en »real story»? 

Varför uppstår då problem med kreationism 
och avartsarkeologi? Jag tror att svaret ligger i 
vetenskapens egen karaktär och dess karaktär 
som samhälleligt fenomen. Ser vi på den egna 
karaktären måste vi erkänna att vi gärna ser en 
skillnad mellan det vetenskapliga hantverket 
och vetenskapligheten å ena sidan och forska
ren som människa å den andra. Man skall få ha 
politisk och religiös övertygelse fast man är ve
tenskapsman, och vi vill tro att det kan finnas 
bra forskare som samtidigt bekänner sig till 
kristendomen eller Maat. Skall det lyckas krävs 
det dock att forskningen är öppen och diskur
siv snarare än påstående, faktabdäggande och 
hypotesverifierande. Ty om forskning upplevs 
som förenklande och kategoriskt hypotesbe-
läggande, vad gäller det förflutna, svär det mot 
den oöverblickbara mångfald vi själva lever i, 
vilket leder till en utom- så väl som inomveten
skaplig reaktion. Vi lever dessutom, som ett ut
tryck för vetenskapens samhälleliga karaktär, 
sedan några decennier tillbaka just i en sådan 
reaktionstid då moderni te tens smala kun
skapsideal varit i kris. Man kan inte skylla krisen 
på postmodernismen, som blott är en del av 
det större och mer genomgripande sociala ske
ende vari också pseudovetenskaplighet och ur
modiga tankar som kreationism kan finna fot
fäste. De är avarts-reaktioner mot det förment 
eller skenbart objektiva forskningsideal som 
bl.a. bidragen i boken står för. Avarten är kom
plement till bidragens snäva definition av forsk
ning och därför också ytterst en protest mot 
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den forskning vars brister blir uppenbara, t.ex. 
i bokens enkätundersökningar. I dessa hänger 
just en mängd svårtolkade eller otolkade fakta
samband i luften för vem som helst att miss
tolka. 

Som man bäddar får man ligga, det har den 
positivistiska forskningen i 1970-80-talstapp-
ning fått lära sig, och vill man komma till rätta 
med sina avarter får man överge sin art och 
istället inse att det är med öppna forsknings
frågor och medvetenhet om dagens samhälle, 
dvs. med bredare kunskap, som man skapar så 
väl bra forskning som bra populärarkeologi. 
Mellan de två skall ingen principiell skillnad 
finnas. Förment objektivt utställda fakta och 
glorifiering av det förflutna, för att inte tala om 
beskrivningar av hur det förflutna verkligen var, 
hjälper föga. 

Jag har valt att läsa Cult archaeology and crea
tionism. Understanding pseudosdentific beliefs about 
the past. An expanded edition som arkeologi
historia och tyckt mig få störst utbyte av att läsa 
den kritiskt. Om man har lust att åter för sig 
själv ta upp Västgötaskolan eller om man vill 
bilda sig en uppfattning om den pågående de
batten i Populär Arkeologi om arkeoastronomi 
som hoppfullt eller farligt vetenskapligt gräns-
fenomen, kan boken vara en vettig utgångs
punkt också för den som till äventyrs anser sig 
behärska problemen kring pseudovetenskap. 

Frands Herschend 
Inst f. Arkeologi och Antik Historia 

S:t Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 

Martina Kuna och Natalie Vendovå (eds.), 
Whither archaeology? Papers in honour of Evzen 
Neustupny. Institute of Archaeology, Academy 
of Sciences of the Czech Republic 1995. 312 s. 
ISBN 80-901934-0-4. 

Ingen borde ha varit omedveten om att sovjet
maktens militär och ett enpartisystem i för
ening sedan slutet av 1940-talet utgjorde en 
ockupationsmakt, militärt, politiskt, ideolo
giskt, intellektuellt, i stora delar av Öst- och 
Centraleuropa. Berlin 1953, Ungern 1956, 

Prag 1968, Polen 1981 var påminnelser. Att 
göra karriär i de ockuperade länderna och få 
status och god privatekonomi förutsatte lojali
tet och ofta nog innehav av partibok. Detta 
gällde också arkeologer. 

Västeuropeiska arkeologer, inklusive j ag 
själv, reste regelbundet bakom järnr idån, del
tog i officiella kongresser och inbjöd kongress
deltagare och gästföreläsare till sina egna län
der. Man skrev i varandras publikationer, 
gjorde forskar- och studentutbytesavtal och del
tog i samarbetsprojekt i fält- och laboratoriear
bete. Huruvida denna verksamheten bidrog till 
att ge det bestående systemet i de ockuperade 
länderna prestige och befästa dess makt, eller 
om den fortlöpande dialogen medförde ett på 
lång sikt undergrävande idéutbyte, kan vara 
svårt att avgöra. Få arkeologer reflekterade 
över saken, medan den var aktuell. 

Efter 1989 är mycket annorlunda. Delvis gäl
ler detta också arkeologin. Utbytet länderna 
emellan inom Europa fortsätter som förut, 
men har intensifierats. För Sveriges del gäller 
detta i synnerhet Estland och Lettland. Några 
av de oftast synliga arkeologerna i de före detta 
kommunistiska enpartistaterna syns däremot 
inte längre. Då partiboken inte längre är till 
nytta, har de skjutits åt sidan. På kongresser 
och under resor syns i stället en ny generation 
unga arkeologer med nyfikenhet och öppen
het. Fortfarande finns dock mycket tröghet i 
forskningsstrategier och forskningstänkande. 
Den kvarvarande äldre generat ionen arbetar 
prestigebundet och fantasilöst som förut, men 
en beredskap för förändringar har vuxit fram 
och på många håll kunnat göra sig gällande. 

I länder som Polen och Tjeckoslovakien var 
dock arkeologin egentligen aldrig speciellt 
marxistiskt-leninistiskt präglad utom i en eti-
kettartad offentlig fasad. Det karaktäristiska var 
snarare en tystnad, ett inneslutande av arkeo
login inom ofarliga områden som typologi, 
kronologi och metodologi. Intressanta undan
tag fanns. B. Soudskys arbeten om bandkera
miska sociala och ekonomiska mönster nådde 
litteraturlistorna för tvåbetygsstudenterna i 
Lund på 1960-talet 

Evzen Neustupny var en av dem som genom 
hela det kalla kriget upprätthöll dialogen mel-
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lan östeuropeisk och västeuropeisk arkeologi, 
bland annat genom att å terkommande publi
cera artiklar i västeuropeiska tidskrifter. Då 
New Archaeology-debatten nådde sin kulmen, 
blev hans rubrik »Whither Archaeology?» ett 
nästan lika berömt uttryck som »Archaeology 
as Anthropology» eller »The Loss of Inno-
cence». Frågan, som på svenska skulle bli un
gefär »Quo vadis?» avsåg skiljelinjer inom den 
östeuropeiska kulturhistoriska arkeologin. 

Festskriften till Evzen Neustupny med hans 
fråga som titel har således en starkt internatio
nell prägel. Av de tjugofem artikelförfattarna 
är åtta från UK, sju från Tjeckien, tre från Po
len, två från vardera Australien och Tyskland 
och en från vardera Danmark, Ryssland och 
USA, varav den ryske numera lär bo i USA. För-
fattarurvalet anges i introduktionen tämligen 
tillfälligt spegla redaktionens kontaktnät. Har 
man ingen kontakt alls med arkeologer i Slo
vakien? Eller Frankrike? 

Inriktningen mot den engelskspråkiga arke
ologin torde till inte ringa del vara just ett re
sultat av Evzen Neustupnys dialog med den 
västliga arkeologin under 1970- och 1980-talen. 
Artikelsamlingens introduktion har också en 
starkt brittisk prägel i sin arkeologiska retorik 
(detta tycks vara ett lämpligt modeord enligt 
några av artikelförfattarna). 

Artiklarna själva sträcker sig från Torsten 
Madsens efterlysning av en metodiskt rigorös 
arkeologi, via John Bintliffs ironiska och ytliga 
avfärdande av de senaste decenniernas teore
tiska debatt, Leo Klejns komplicerade och 
eventuellt onödiga distinktion mellan »Prehis
tory» och »Archaeology», Martin Kunas fasci
nerande argumentat ion för att ingenting 
hände i förhistorien, Michael Shanks intro
duktion av nya ord och Stanislaw Tabaczynskis 
u t redning av betydelsen av marxistiskt tän
kande i polsk efterkrigsarkeologi till John Col
lins artikel, vars innehåll kommer att överraska 
de läsare som har gjort sig förväntningar efter 
att ha begrundat rubriken. Och ytterligare ar
ton artiklar, alla värda att läsa och tänka över, 
några beundransvärda, några upphetsande , 
nästan ingen likgiltig utom för den som är bla
serad på ekologiska och demografiska model
ler, kvantitativa uträkningar, hur man slår un

dan fötterna för indoeuropéerna (och deras 
hästar) eller nya omvärderingar av introduk
tionen av jordbruk. Den på sin tid senaste Hod-
derartikeln finns också med. 

Ett intryck är att tjeckisk arkeologi håller på 
att upptäcka 1970-talet Ett annat är att en ny 
generation arkeologer håller på att tänka 
samma saker en gång till, som den föregående 
generationen på sin tid också menade var nya 
och intressanta tankar. Det senare gäller inte 
bara de tjeckiska bidragen till festskriften. Ett 
tredje är, att västeuropeisk arkeologi tänkt ut 
tankar, som redan decennier dessförinnan 
hade tänkts ut i Östeuropa, men där blivit for
mulerade i ord och med språk och i tidskrifter, 
som var otillgängliga i väst. Rese- och kon
gressutbytet mellan öst och väst motsvarades i 
ringa grad av ett tankeutbyte. 

Festskriften speglar en varierad, livaktig eu
ropeisk arkeologi, full av nya och gamla tankar, 
vilka idag färdas fram och åter över kontinen
ten på ett sätt, som inte har ägt rum sedan 
Oscar Montelius dagar. Det återstår att se, om 
detta kommer att leda till en likriktning av ar
keologins tänkande eller till en ytterligare 
breddning av variationen i tänkandet. 

Avslutningsvis är bokens omslag rikare på 
bilder än bokens innanmäte. Den främre pär
men upptas av ett porträttgalleri med Evzen 
Neustupny, som boken är tillägnad även om 
det dåligt framgår varför, en gammal keltisk 
gubbe, som på sin tid också fanns i en bokhylla 
i biblioteket på Lunds universitets historiska 
museum, och slutligen Karl Marx, som giss
ningsvis skall symbolisera något. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora 

Mitthögskolan, 831 25 Östersund 

Tore Ahlbäck og J. Bergman (eds). The Sami 
Shaman drum. Published by The Donner Insti
tute for Research in Religious and Cultural His
tory. Åbo 1991. 

Et arkeologisk materiale er lydlost og bare i 
helt spesielle tilfdler har det bevart svake spor 
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av sin oppr inndige farge og lukt. På grunnlag 
av visudle observasjoner försöker arkeologene 
etter beste evne å frembringe bilder av de akti
viteter som ligger bak ett kildemateriale. Som 
kjent kan et arkeologisk materiale tolkes på like 
mange måter som det finnes tolkere til det, og 
ingen kommer noensinne frem til hele sann
heten. Men det er fritt frem for fantasien. Dess 
mer fremmedartet et arkeologisk materiale ter 
seg for arkeologene, dess mindre sannsynlig 
blir tolkningene av dette. Når det gjelder den 
nåtidige laerde diskurs om den samiske sjaman-
t rommen befinner den seg sikker lysår unna 
den virkdighet som den samiske sjaman og 
hans tromme befant seg i. 

Slike tanker rann meg i hu ved å lese artik-
kelsamlingen om den samiske sjamantrom-
men. Da hadde jeg i mellomtiden vaert på kon
sert med det finsk-svenske bandet Hedning
arna og opplevet deres smittende, ekstatiske 
etnorock der det inngår en sjamantromme 
blant instrumentene. 

Mennesker har åpenbart til alle tider skapt 
bestemte lyder og klanger ved h j d p av stem-
men eller »instrumenter». En »brummer» som 
den velkjente danske fra eldre stcinalder, er 
kjent fra store deler av verden, også fra de h d 
lenistiske myster ierdigionene som et rituell 
lydfrembringende instrument. Cajsa Lund har 
vist hvor enkelt det er å frembringe merkdige 
og gåtefulle lyder ved h j d p av t repinner og 
småstein, dyresener, horn, lemmeknokler, blae-
rer og huder. På grunnlag av det arkeologiske 
materialet er det lett å forestille seg at bronse
alderen må ha vaert den mest klangfylte av alle 
arkeologiske perioder med sine mange mulig
heter til (vel) lyd. De store bronseskjoldene 
må ha gitt helt spesielle gonggong-liknende 
klanger alt etter hvor man sio på dem og med 
hva slags »trommestikke»; med b ronsdurene 
har blåserne kunnet holde én läng vedvarende 
tone ved å alternere eller fått frem kortere, spe
sielle toner mens de svingte på lurene slik at 
alt blikket raslet De spesielle snoreskjortene 
med bronsebeslag må ha frembrakt en egen 
raslende lyd når kvinnene beveget seg eller ut
forte den kultiske akrobatikk. De store henge-
karene fra slutten av bronsealderen har kanskje 
vaert fylt med hårde fro eller nötter som kunne 

skape en spesiell lyd av f.eks. fallende regn til 
kvinnenes rytmisk bevegdse. 

Jernalderen kan ikke ha vaert uten lydbilder, 
men det arkeologiske materialet gir ikke 
mange ledetråder til lydskapende gjenstander 
bortsett fra benfloyten og sikkert seljefloyten. 
Strengeinstrumentet lyren synes å finne veien 
til de mest aristokratiske, germanske miljoene 
fra vendeltid av (jmfr. Sutton Hoo). Det er ikke 
u tenkdig a t d e n menneskdige rosten, kanskje 
i saerlig grad kvinnestemmer kan ha spilt en vik
tig rolle i förbindelse med forskjellige slags ri
ter. Kvinner som fremforer spesielle klagekvad 
eller gråtekvad finnes det overlevert tradisjon 
om både på finsk og nordisk område. I Eirik 
Raudes saga (kap. 4) får seidkvinnen Torbjorg 
en av husets kvinner til å fremfore den gåte
fulle vardlokkur som lokker åndene til henne . 
Derved kan hun fungere som deres taleror og 
besvare huslydens sporsmål om fremtiden. 

Trommen, derimot, som er et av de viktigste 
ins t rumentene til å frembringe ladete stem-
ninger av forskjellig karakter og som spiller en 
viktig rolle i store deler av verden, har vi ikke 
entydige spor etter i det nordiske, arkeologiske 
materialet fra förhistorisk tid. Men i middelal
deren er djevler med t rommer ikke ukjent i 
ikonografien. Instrumentet ble tolket som et 
symbol på jordisk forgjengdighet og dod fordi 
trommeskinnet var av et levende dyr. Men selv 
i den samiske kultur der t rommen har spilt en 
helt vesentlig rolle som rituell instrument, er 
den ikke kjent i det arkeologiske materialet for 
tidligst i yngre jernalder. 

I august 1988 arrangerte Donnerinstituttet, 
som et ledd i deres registrering av nordisk 
forskning om gamle religioner i Skandinavia 
og Finland, et spesialsymposium i Äbo. Temaet 
for symposiet var den samiske sjaman trommen, 
som det faktisk ennå finnes 70 eksemplarer av 
(mens sjamanene naturligvis ble utryddet etter 
forfolgdse fra stat og kirke). At det er mange 
måter å naerme seg den samiske sjamantrom-
men på viser de 9 artiklene i publikasjonen fra 
symposiet med bidrag fra såvel arkeologi, ant
ropologi og etnologi som kunst, musikkhisto 
rie, religionshistorie, astronomi og astrologi. 
Dette mangfold gir ny innsikt i forskningen 
som har utviklet seg etter Ernst Mankers bane-
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brytende arbeid fra 1938, Die lappische Zauber-
trommel. Men fremdeles glimrer samiske fors
kere med sitt fravaer i diskursen. 

Religionsforskeren Äke Hultkrantz gir i sin 
introduksjon til emnet, bl.a. en definisjon av 
sjaman: »a social functionary who, with the aid 
of guardian or helping spirits, attains a state of 
exstacy in order to create connections with the 
supernatural world on behalf of his tribes-
men». Hultkrantz hevder at trommen er en del 
av selve sjamanismen som igjen utgjor en ve
sentlig del av fangstkulturene. Utenfor den ark
tiske og subarktiske del av verden har trommen 
en svakere stilling avhengig av sjamanismens 
plass. I jordbruks-og kvegholdende kulturer vi
ker sjamanen for prester og kultoffisianter, me
ner Hultkrantz. Men som K. Hauck og andre 
har vist var sjamanismen et viktig innslag i 
folkevandringstidens Odin-kult og seidkunnige 
kvinner hadde viktige oppgaver i vikingtidens 
samfunn. 

Manker (1938) viste at det fantes to trom-
metyper: Den ene er rammetrommen der en 
dyrehud spennes över en tynn ramme av tre, 
born eller ben med håndtak. Den ble etter
hvert erstattet av bolle- eller kjeletypen som 
bare er kjent fra samisk kultur (blant de ark
tiske og eurasiske folkene der t rommen har 
spilt en vesentlig rolle for sjamanen). Bolie- el
ler kjeletrommen er relativt lav og rund, den er 
av tre eller ben med et dyreskinn spent över 
åpningen. En slik t romme ble i 1983 funnet 
gjemt i en bergskorte ved utlopet av Sepirjokk-
elven i Jokkmokk, Lappland. Dateringen er 
usikker ettersom den er et losfuiin. 

I sin artikkel utgår Inger Zachrisson fra ar
keologiske data for å besvare sporsmål om sja-
mantrommenes kronologi og korologi Hånd
tak av horn eller ben til rannnelrommer kjen
nes i flere eksemplarer. Den geometriske 
dekoren kan tyde på at trommetypen horer 
hjemme i yngre jernalder. Den kjennes fra en 
beskrivelse av en samisk sjamanseanse i Historia 
Norvegiae fra 1170-1190 og kan ha vaert en del 
av det sorsamiske kulturkompleks. Men det er 
den yngre, bolleförmete trommetypen som er 
blitt bevart i et flertall eksemplarer fra etterre
formatorisk tid med sine streksymboler malt på 
t rommeskinnet Til slike trommer borte en de

koren hammer av horn utstyrt med rasleblikk 
av je rn og en peker (arpa), begge gjenstands-
grupper kjent fra arkeologiske lokaliteter fra 
såvel Nord- som Midt-Skandinavia. En rune-
hammer funnet i 0vre Rendalen, Hedmark i 
Ost-Norge og senere l4C-datert til 1100-tallet, 
tyder på at samene har hatt sine boplasser 
lengre sor på den skandinaviske halvoy enn tid
ligere an tätt. 

Zachrissons hensikt er å vise at arkeologien 
kan spille en vesentlig rolle for å kunne trekke 
sikrere slutninger om såvel samekulturens ut
strekning i tid og rum som interaksjonen med 
jernalderns agrarsamfunn i Norden. Dette har 
hun utviklet videre i sin bok Möten i gränsland 
fra 1996. 

Religionshistorikeren Håkan Rydving påpe-
ker at uten det skriftlige kildematerialet fra 
1600- og 1700-tallet hadde t rommenes kilde-
verdi for studiet av samisk religion vaert meget 
begrenset For samene representerte sjaman-
trommene deres truete kultur, de gode tradi-
sjonene som måtte vernes om. Trommene fun-
gerte som symboler på deres motstånd mot 
kristendominens krav på å vaere den eneste 
sanne laere. For kirkens menn ble t rommene 
symbolet på hedendom og den onde som 
måtte tilintetgjores. 

Det er usikkert hvordan figurene som er malt 
på trommeskinnet skal tolkes. Rydving velger å 
se på dem som et biide på samisk indre utvik
ling - en konsekvens av mötet med den eksklu-
sive kristendommen. Dette avfodte tanker om 
den egne samiske religionen og et behov for å 
strukturere den. Kosmos var förståelig bare via 
mikrokosmos representert på trommeskinnet. 
Rydving innieder derfor en avmytologisering av 
figurene. Han viser bl.a. at flere forskere har 
valgt sin egen mytologiske tolkning fremfor en 
mer prosaisk gitt av samiske informanter. Trolig 
er en rekke av de s.k. gudommene som er hem-
sill! på trommene et resultat av hvordan sam
ene svarte når de ble utspurt av misjonaerene. 
Kildene må reevalueres og avteologiseres, hev
der Rydving; trommene må katalogiseres og de
res korologi klarlegges. 

Eero Autios bidrag er en studie av slange- og 
siksakmotivene på finske hellemalinger og sa
miske trommer. Utgangspunktet er en rekke 
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hulemalinger fra fem lokaliteter i Finland med 
menneske- og siksakfigurer, og han stiller spors
mål ved den tradisjondle tolkningen av denne 
figurkombinasjonen som sjamanen og hans 
hjelpeånd. Istedet vil han argumentere for at 
figurene har sammenheng med fruktbarhets-
kultus. Forst trekker han inn et beslektet mo-
tivmateriale av såvel skandinaviske (Älta) som 
karelske og uralske bergbilder fra typiske 
fangstmiljoer og slår fast deres hoye ålder. Sam
tidig påpeker han at motivet menneskdigur og 
siksakfigur (slange) finnes i de sorskandina-
viske bronsealderristningene og horer til i en 
fruktbarhetsrituell sammenheng. Hans kon-
klusjon er at motivgruppen menneskefigur og 
siksakbånd kan vaere et lån fra sorskandinaviske 
agrarkulturer til fangstkulturene sammen med 
idéer om fruktbarhet og regenerasjon. Når det 
gjelder l iknende figurkombinasjoner på en
kelte av de samiske sjamantrommene tror han 
at de er eldre enn t rommene, og at de bor tol
kes som uttykk for et onske om rikdom og över
flöd. 

Bo Lundmarks artikkel om Carl von Linnés 
samiske tromme fra Sorsele ga meg en helt be
stemt assosiasjon knyttet til ordren fra den 
tyske okkupasjonsmakt i Norge i 1942 om at 
alle radioapparater skulle innleveres. Det vik
tigste for en okkupasjonsmakt er å hindre eller 
forsinke informasjon utenifra slik at bare kon-
trollerte meldinger og ingen nyheter slipper 
igjennom til de okkuperte . Noijden (sjama
nen) var samenes »nyhetsformidler» som 
gjorde dem i stånd til å planlegge og ta viktige, 
långsiktige avgjordser. Trommen var det tek
niske instrument som »meldingene» ble gitt 
igjennom via noijden, og derfor satset den lut-
heranske kirke all kraft på å konfiskere og ode-
legge t rommene. 

Historien om hvordan Sorsde- t rommen 
kom i Linnés eie viser förbindelsen, ofte över 
länge avstander mellom de nordiske laerere og 
prester som var aktive i det samiske området 
på slutten av 1600-tallet og inn i forste halvdel 
av 1700-tallet Men fremfor alt illustrerer den 
hvor usikre opplysningene er, som de samiske 
noijdene ga ulike representanter for »herre
folket», om bctydningen av figurene som er 
malt på trommeskinnet. 

Rolf Kjellström skriver om tradisjonell sa
miskjaktteknikk i forhold til motivene på trom
mene. Hans materiale er 42 sorsamiske trom
mer med et nokså enhetlig motivskjema som 
egner seg for statistikk. Han påpeker at kunn-
skapen om tradisjondle jaktteknikker er 
mangdfull, og at det materialet som allerede 
foreligger bare er relevant for det området der 
informasjonen ble nedskrevet Selvom visse 
jaktmetoder har endret karakter som folge av 
»ildvåpnene», er det flere som har holdt seg 
inn i det 20 årh. Metodene er riktignok av 
ukjent ålder men kan vel vaere långt eldre enn 
t rommene, og teoretisk sett ville det vaere mu
lig å identifisere jaktvilt blant figurene på trom
mene. Kjellström identifiserer en rekke ville 
dyr- og fuglearter samt enkelte husdyr og deres 
plassering på trommens billedflate. Ikke uven-
tet identifiseres 58 prosent av figurene som 
reinsdyr. Han konkluderer med at bildene viser 
visse dyrearter som var viktige for sorsamene, 
men at deres prosentvise förekomst eller plas
sering på trommeskinnet ikke synes i å stå i for
hold til deres betydning som jaktvilt eller byt-
tedyr. 

Bo Sommarström som i flere år har arbeidet 
med eldre samisk kosmologi, gir i sin artikkel 
en kort presentasjon av sine mangeårige stu
dier av st jernehimmdens mulige påvirkning på 
figurenes plass på sjamantrommen. Han frem-
holder at visse figurer synes å ha samme posi-
sjon som tilsvarende figurer på tradisjondle 
stjernekart både med hensyn til enkelte stjer-
nekonstellasjoner og til enkelte stjernetegn i 
zodiaden. Det blir derfor viktig å undersoke 
hvilke av disse stjernekonstellasjonene som 
samene kunne observere fra den lengdegrad 
de oppholdt seg på og hvilke de ikke kunne se. 
Sommarström deler trommeskinnets billed
flate på 41 sorsamiske t rommer fra 1600- og 
1700-tallet inn i fire kvadranter ved å forlenge 
armene på den sentrale korsfiguren som dan
ner midtpunktet og får derved en slags rund 
himmelhorisont. De ovrige figurene relateres 
til kvadrantene. Figurene anses dels stå fritt i 
forhold til sentrum, dels som fäste deler av den 
sentrale korsfiguren og dels som fäste deler av 
den ytre kantmarkeringen. Ved å sammenlikne 
med stjernekart og i samarbeid med astrono-
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men Per Ahlin kommer forfatteren til det re
sultat, at av 17 stjernebilder synlige på den 
nordlige halvkule, var det visse som har stått 
klare og tyddige på himmdhvelvingen i flere 
måneder av året. Disse stjernebildene samt 
Melkeveien ( 'Vintergatan') og stjernebildet 
Orion finner han har tilsvarende figurer plas
sert i riktig posisjon på trommeskinnet. Han 
hevder at trommeskinnets billedflate både fun-
gerte som et slags »geografisk» kart, som viste 
veier sjamanen måtte folge som resultat av sva
rene t rommen hadde gitt. Men ved å löfte 
t rommen og holde den över hodet med bil-
ledflaten ned, ble kompassretningen omsnudd, 
og billedflaten ble et stjernekart. Sommer-
ström tror likevel ikke at stjernebildene har 
spilt noen viktig rolle som stjernesymboler i 
samenes astrale kosmologi. Trolig har figurene 
hatt en jordisk betydning for t rommeren (sja
manen eller lederen for husholdet). Men trom
meskinnets billedflate måtte vaere förståelig for 
folk både konseptuelt og grafisk. 

Rolf Kristoffersson redegjor for et annet as
pekt av sametrommen, nemlig dens lydbiide. 
Trommen hadde to hovedoppgaver: å fremme 
sjamanens ekstase og som hjelpemiddel i spå-
dommer. Kristoffersson utgår fra lydlaere og re
sultater innenfor nevrofysiologi som viser at 
t rommer har vaert i bruk över hele verden i re
ligiöse sammenhenger. Trommer påvirker sent-
ralnervesystemets dektriske aktivitet Den men
neskdige hörselen går över noe mindre enn ti 
oktaver, men sansereaksjonen på lydvolumet 
oker når frekvensen oker, dvs. med okt skarp
het. En trommes skarphet er avhengig av dens 
storrelse, trommeskinnets stramming og vek-
ten av trommeskinnet pr. cm2. De samiske sja-
mantrommene som er ovale av form men har 
ulik storrelse, har en lyd som består av lave, 
sterke toner med lave frekvenser, men med 
stort lydvolum. Det gjor at mer energi överfö
res til sentralnervesystemet enn ved en rekke 
andre typer av instrumentale lyder. En annen 
faktor som også påvirker nervesystemet er slag
frekvensen, og visse lydbolger er förbundet 
med transe, d römmer og plutselig innsikt Ly
den av sjamantrommen er ikke harmonisk, 
men kort og fluktuerende og ikke ulik en slags 
romling (som fjern torden) . Lyden avhenger 

dessuten av hvor på trommeskinnet tromme-
stikken ( runehammeren) treffer trommeskin
net. Kristofferssons studier av den samiske 
sjamantrommen fokuserer på to sporsmål: Er 
det mulig å finne lydpiktogrammet på noen av 
de eksisterende trommene? Finnes det bruks
spor som kan antyde hva slags lyder trommeren 
onsket? De fleste samiske s jamantrommene 
kan ikke lengre brukes, bortsett fra én som 
Kristoffersson fikk utfore lydeksperimenter 
med. Forövrig gjorde han sine tester med nye, 
enkle trommer, en ny r u n e b o m m e og en 
»arpa» (frosk, 'groda') - en gjenstand laget av 
en mengde små messingringer bundet til et 
messingkjede. Frosken plasseres på t romme
skinnet, og når runehammeren slås mot skin
net, »hopper» frosken med korte eller länge, 
hoye eller lave hopp. Etter tradisjonen tolket 
sjamanen arpaens bevegdser som guddomme-
nes vilje alt etter hvilke figurer den landet på. 
Kristoffersson påpeker hvor vanskelig det er å 
styre arpaen, og trekker den slutning at dens 
oppr inndige funksjon var å supplere tromme-
lyden med en hoyfrekvenslyd i samme rytme 
for å styrke t rommens innflytdse på sansene 
når t rommen ble anvendt som ekstasefrem-
mende instrument. Brukssporene på trom-
meskinnene antyder at denne praksis var mye 
mer utbredt enn det som fremgår av skriftlige 
kilder. 

Bente Magnus 
Saltmätargatan 6, 111 60 Stockholm 

Erland Lagerlöf och Bengt Stolt, Levide kyrka, 
Fardhems ting. Gotland band VIL4 (Sveriges 
kyrkor volym 220), 1996. 108 s. ISBN 91-7209-
028-6 (inb.), ISBN 91-7209-045-6 (hf t ) . 

Levide kyrka är en efter gotländska förhållan
den ganska enhetlig byggnad. Det är en absid
kyrka med torn i väster. Långhus, kor och absid 
är byggda av välhuggna kalkstensblock medan 
tornet är uppfört av endast tuktade kalkstens
block, som putsats. Hela kyrkobyggnaden har 
en enhetlig, rikt profilerad sockel. Kyrkans 
plan tycks således har lagts ut i ett sammanhang 
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även om det enklare byggnadsmaterialet i tor
net ger en klar antydan om att fullbordandet av 
kyrkan icke skett i ett sammanhang. Runt hela 
kyrkobyggnaden (med undantag av tornet) går 
en rikt utformad rundbågsfris. Eventuella mera 
storstilade planer för denna senromanska kyr
kas moderniserande har aldrig aktualiserats. 
Man har nöjt sig med att delvis förnya och go-
tisera några av kyrkans fönster, likaså långhu
sets sydportal. I motsats till många av sina sys
trar på ön framstår således Levide kyrka som 
en enhetlig byggnad. 

Kyrkans interiör blir däremot en överrask
ning för den som första gången träder in i kyr
kan. Det i det närmaste kvadratiska långhuset 
är täckt av nio valv, uppbu rna av fyra pelare 
med kvadratisk grundplan och med halvrunda 
knektar i de fyra hörnen . Kapitalen upprepar 
pelarnas grundformer. På ömse sidor om bå
gen mot koret har i murverket sparats ut 
g runda absider för kyrkans sidoaltaren. De 
största förändringarna inne i kyrkorummet 
har skett under 1300-talets förra hälft, då så
väl bågen mot tornet som triumfbågen försto
rats och gjorts spetsbågiga. En mur t rappa i 
långhusets västra mur, med en liten, välvd kam
mare, hör till de unika detaljerna i kyrkobygg
naden och har sina närmast motsvarigheter på 
Öland. 

De skulpterade detaljerna, främst på lång
husets sydportal och tornets västportal, tillskrivs 
anonymmästaren Calcarius, den förste av de 
gotländska sten mästarna som använde kalksten 
för sina skulpturer. Den dateras till 1200-talets 
andra fjärdedel, en datering som också bör 
gälla kyrkobyggnaden. 

Den beskrivning av kyrkobyggnaden som 
författarna ger, här kortfattat refererad, är 
gjord med omsorg och bildmaterialet väl valt. 
Något saknar man dock, bl.a. ytterligare någon 
bild av den märkliga kammaren i långhusets 
västvägg. Vid tryckningen har i en del fall bild
kvalitén inte alltid blivit den bästa. 

Levide kyrka saknar motsvarigheter bland 
de gotländska landsbygdskyrkorna. Erik Lund
berg har pekat på Drottens kyrka i Visby som 
den närmaste förebilden, medan Johnny Roos
val anser att Levide kyrka »färdigställdes till 
stora delar med en nu ej existerande Visby

kyrka som förebild». För icke-gotländska före
bilder har man främst sökt på westfalisk mark. 
En litet grundligare genomgång av de tänkbara 
kontinentala förebilderna, och då inte bara de 
stora monumenten, skulle troligen vara till stor 
nytta vid sökandet efter motsvarigheter. 

Beskrivningen av kyrkans fasta inredning 
och inventarier är också den grundlig och om
sorgsfull. Ett processionskrucifix från 1300-ta-
lets förra hälft, rester av en dopfunt från 1100-
talet och en senmedeltida nod i kyrkans natt
vardskalk är i stort sett de enda lämningarna 
från medeltiden. En svit målningar av den s.k. 
Passionsmästaren från 1400-talet hör till den 
utsmyckning som man är van att finna i en got
ländsk kyrka. Senrenässansen har bidragit bl.a. 
med en .sandstensdopfunt och en altaruppsats 
Ett föremål, en tryckt tidtavla till ett timglas, 
signerad Jacobus Hartman Sandnhrmacher in 
Leipzig hör till des.sa kuriositeter som dyker 
upp i flera kyrkor, bl.a. på Öland och i Öster
götland. Dess upphovsman har hittills, märk
ligt nog, inte kunnat identifieras, inte heller på 
vilka vägar de spritts i Sverige. En f lamskvävnad 
från slutet av 1600-talet är ett bra exempel på 
ett återanvänt föremål, som skulle ha förstörts 
om inte uppmärksamma sockenbor tagit hand 
om den - den hade använts som fyllning i en al
tarringsdyna från 1856, som utrangerades vid 
en omfattande restaurering av kyrkan 1957. 

Ett tiotal kyrkor återstår att inventera och 
beskriva innan samtliga Gotlands kyrkor har 
presenterats inom Sveriges Kyrkor. Av förordet 
till Levidevolymen framgår att arbete pågår 
med Fardhems kyrka. Turen skall därefter 
komma till kyrkorna inom Grötlinge ting. Un
der de år som gått när Gotlandsvolymerna pub
licerats har uppläggningen av beskrivningarna 
i de olika volymerna varit i stort sett densamma 
medan graden av detaljering varierar. Utgi
varna har dock hållit fast vid målet att samtliga 
kyrkor inom landskapet skall behandlas. Detta 
mål har tyvärr inte varit lika självklart när det 
gäller andra landskap. I första hand tänker jag 
då på Uppland, det landskap som ägnades Sve
riges kyrkors första volymer. Visserligen har se
rien Upplands kyrkor nu slutförts så att land
skapets samtliga kyrkor fått sina beskrivningar. 
Men dessa beskrivningar har ett annat mål än 
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en fullständig beskrivning av kyrkorna och vad 
de innehåller och kan inte ersätta ett inventa
rieverk med Sveriges kyrkors uppläggning. Det 
skall villigt erkännas att det är drygt arbete som 
väntar den eller dem som får uppdraget att in
ventera och dokumentera de återstående av 
Upplands kyrkor. Sveriges kyrkors nuvarande 
stab mäktar knappast med detta och saknar 
dessutom de ekonomiska resurser som erfor
dras. Om man sedan påminner sig de landskap 
där arbetet knappast påbörjats - t e x . Väster
götland och Skåne - är det kanske naturligt att 
resignera och stilla låta hela projektet i sin ur
sprungligen tänkta omfattning somna in. Visst 
tål det att diskutera hur detaljerade beskriv
ningarna av byggnader och inventarier behö
ver vara, likaså om alla inventarier, också de 
allra senast tillkomna, behöver beskrivas i detalj 
och avbildas. Med nutida teknik, utnyttjad re
dan under fältarbetet, borde det vara möjligt 
att minska tidsåtgången vid inventeringen och 
underlätta bearbetningen av det insamlade ma
terialet. För Levidebandet har man också åt
minstone partiellt arbetat på detta sätt Modern 
teknik vid publiceringen och mångfaldigandet 
av det insamlade och bearbetade materialet 
måste också prövas. Att t.ex. Gotlandsbeskriv
ningarna i huvudsak bör slutföras efter de ur
sprungliga principerna är väl ganska självklart 
även om man kan överväga något slags tids
gränser när det gäller nyare inventarier, detta 
både för att spara tid och utrymme. Men välj ett 
tillräckligt stort område i Sverige, gärna något 
av de återstående häradena inom Uppland, där 
ur vetenskaplig synpunkt godtagbara invente
ringar och beskrivningar är sällsynta och pröva 
en annan uppläggning av arbetet, från första 
början till den slutliga produkten. På något sätt 
måste Sveriges kyrkors ursprungliga idé, att 
publicera samtliga kyrkor, oberoende av ålder 
och uppfattningar om deras kulturhistoriska 
värde, väckas till liv igen. .Alla är väl överens om 
att våra kyrkor i många avseenden hör till det 
mest centrala i vårt kulturarv. Att dokumentera 
dessa värden och presentera dem är elt upp
drag som borde höra till de centrala för kul
turminnesvården. 

Åke Nisbeth 
Herserudsvägcn 6, 181 34 Lidingö 

Lilja Arnadöttir och Ketil Kiran (red.), Kirkja ok 
kirkjuskrud. Kirker og kirkekunst på Island og i 
Norge i middelalderen. Norsk institutt for kultur-
minneforskning (NIKU), Islands nasjonal-
museum. Reykjavik 1997. 126 s. ISBN 9997-
9005-3-9. 

Under 1997 och 1998 har man i Reykjavik, på 
Bryggenmuseet i Bergen och i Erkebispegår-
den i Trondheim visat en utställning som till
kommit i samarbete mellan isländska och nors
ka krafter. Ämnet var kyrkor och kyrklig konst 
Med det senare begreppet förstås kyrkoinred
ning, liturgiska föremål, kyrkliga textilier och li
turgiska handskrifter - allt som kan rymmas i 
det praktiska begreppet skrud - ett ord som 
också på svenska tidigare hade en vidare inne
börd än nu. Utställningen var inte omfattande 
- endast 52 nummer - men har ändå givit en 
god bild av medeltidskyrkan och dess föremål. 
Den hade varit utomordentl igt välkommen 
också i Sverige, med tanke på att det isländska 
materialet är så intressant och borde göras mer 
bekant. 

I samband med utställningen utgavs en be
händig volym - på isländska, norska och eng
elska. Ett tiotal av bokens 126 sidor utgör ut
ställningens katalog med de utställda föremå
len - 52 nummer - presenterade med små 
svartvita bilder. Resten utgörs av korta men in
struktiva uppsatser, illustrerade huvudsakligen 
i färg, om utställningens olika områden, för
fattade av isländska och norska forskare, där
till en uppsats av Marian Campbell, engelsk 
specialist på melallkonst Några skall jag kort 
referera här. 

Inledningen av Helgi Porlaksson ger den his
toriska bakgrunden från kristendomens infö
rande på alltinget år 999 eller 1000 (ur jubi-
leumssynpunkt är det litet snopet att man inte 
kan säga exakt tidpunkt) till början av 1500-ta-
l e t Kapitlet ger de historiska och kyrkohisto-
riska förutsättningarna för de områden som 
behandlas, men endast efter ett besök på Island 
kan man förstå de speciella geografiska förut
sättningarna. Det är märkligt att det kunde 
uppstå en så blomstrande kultur med en stor 
mängd kyrkor, flera kloster och ypperligt 
konsthantverk - låt vara att det ibland kan vara 
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omöjligt att avgöra vad som är tillverkat på Is
land och vad som är tillverkat i Norge. 

Erla Bergendahl Hohler introducerar läsaren i 
ämnet kyrkokonst i ett norsk-isländskt per
spektiv, presenterar förutsättningar, problem, 
frågeställningar, föremålsgrupper: Kan skillna
derna inom konsten säga något om nationella 
särdrag, vad betydde handelskontakterna, var
för är materialet så olika behandlat i de två län
derna? Huvudintrycket är ändå de gemen
samma dragen i konstutvecklingen. 

Hjörleifur Stefansson presenterar de isländska 
medeltidskyrkorna, av vilka dock ingen är be
varad. Det har förekommit flera typer. Stav
kyrkor har funnits, en del sannolikt komna 
som byggsatser från Norge: det berättas om en 
kyrka som år 1000 restes på två dagar av två 
män! Virke var tidigt sällsynt på Island, och det 
finns många exempel på att materialet till stav-
kyrkor hämtades i Norge. Även domkyrkorna 
i Hölar och Skälholt var träkyrkor. Vanligtvis 
hade dock medeltidskyrkorna väggar av torv 
på stenfot med takkonstruktion och gavlar av 
trä. 

Kyrkorna var indelade i ett komplicerat hie
rarkiskt system med huvudkyrkor (bl.a. sock
enkyrkorna) , halvkyrkor, kvartskyrkor och bön
hus. Kyrkorna var också talrika: man har hävdat 
att det vid 1000-talets slut skulle ha funnits gott 
och väl 2 000 kyrkor på Island. 

Pora Kristjånsdåtlir ger en kort översikt över 
isländsk kyrkokonst och förutsättningarna för 
utställningen. Avsikten var främst att skildra det 
som var gemensamt för den norska och den is
ländska kyrkokonsten. Men hon tar också upp 
ett antal föremål och företeelser som inte var 
representerade, bl.a. en del av de märkliga de
korerade plankor, kyrkliga byggnadsrester med 
figurristningar eller reliefsnideri, som har be
varats i sekundär användning, eftersom trä var 
så värdefullt. En del av dem visades på utställ
ningen, de ristade plankor som togs tillvara vid 
rivningen 1952 av torvgården Flatatunga i Ska-
gafjöröur. En forskare, Höröur Ägiistsson, tol
kar de ristade figurfragmenten som en fram
ställning av Kristus och apostlarna från koret i 
domkyrkan i Hölar, byggd vid 1100-talets bör
jan. Kristjansdöttir tar också upp de 13 gåtfulla 
ristade plankorna från Bjarnastaöaliö i Skaga-

fjöröur, som 1924 var tak på ett uthus. De har av 
flera forskare tolkats som en Yttersta domen-
framställning, enligt Ägustsson från Hölar. 

Erla Bergendahl Hohler skildrar i sitt bidrag 
träsnideriets historia i de bägge länderna och 
pekar på några av frågeställningarna: Hur nära 
kontakt hade islänningarna med Norge och 
resten av världen? Och hur skall de isländska 
arbetena, som är så skilda i teknik, dateras i för
hållande till de norska? Hon kommer fram till 
att islänningarna i stor utsträckning fann sina 
egna lösningar, och att de isländska verken ge
nomgående är något senare än motsvarande 
norska. 

Martin Blindheim tar upp de medeltida trä
skulpturer som bevarats på Island och jämför 
med norska motsvarigheter. Islands mycket 
nära kontakt med Norge har tagit sig uttryck i 
både stort inflytande och direkt import av 
skulpturer därifrån. Endast björk växte på Is
land under medeltiden, så man måste också ha 
importerat material till skulpturerna. 

Unn Plalher behandlar den märkliga grup
pen om 30 bemålade antemensalen av trä som 
bevarats i Norge; ett sådant fanns i Mööruvdlir 
kyrka på Island. Tekniken som använts i detta 
stämmer helt med den som använts i Norge, 
och antemensalet från Mööruvdlir måste alltså 
vara ett importarbete från Norge. .Antemensa-
lena har gjorts till föremål för noggranna un
dersökningar och grundlig forskning, som 
också publicerats, och utställningens två ante
mensalen ges en ingående beskrivning som ba
serar sig på denna. 

Dessutom presenteras isländska och norska 
textilier, isländskt bokmåleri, dopfuntar, natt
vardskalkar, relikskrin och kyrkklockor. 

Särskilt intresse väcker också en uppsats av 
Gunnar F. Gudmundsson om den isländska 
företeelsen måldagar, isl. maldag. På norröna 
mål betydde detta 'överenskommelse' eller 'av
tal', men också mer speciellt en katalog över 
en kyrkas egendom, rättigheter och förpliktel
ser. Det äldsta exemplet är från omkring 1120. 
Med tiden blir dessa förteckningar mer omfat
tande, så att t.ex. det helgon till vilket kyrkan 
var invigd anges. 

Måldagarna utgör ett mycket omfattande 
material, till en del bevarat i original, men till 
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största delen bevarat i 1600-talsavskrifter. De ut
gör en ovärderlig källa för kunskapen om kyrk
lig administration, kult, lantbruk och ekonomi 
men framför allt om kyrkans inventarier. 

Får den här boken bra spridning visar den 
på ett övertygande sätt att Island är ännu mer 
än en vidunderlig natur, en enastående littera
tur och stickade tröjor. 

Göran Tegnér 

Jan von Bonsdorff, Kunstproduklion und Kunst-
verbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters, 
Finska fornminnesföreningens tidskrift, Hel
singfors 1993. 172 s. ISBN 951-9057-09-9 

Författarens ledande idé bygger på en långli
vad konstgeografisk debatt som började under 
1890-talet Man uppmärksammade vissa sam
manhang mellan Östersjöstädernas konst
yttringar inom ramen för Hansans handels
förbindelser under senmedelt iden. Det har 
framförts olika uppfattningar om den yttre be
gränsningen och om omfattningen av dessa 
gemensamma drag tiderna igenom. I ett inle
dande avsnitt till sin doktorsavhandling vid uni
versitetet i Kiel och i ett antal mindre uppsatser 
har Jan von Bonsdorff redovisat en del av 
denna idéhistoriskt intressanta diskussion fram 
till Nikolaus Zaskes nyaste formulering, som 
växte fram under åren 1975-86. Bonsdorff gör 
Zaskes resonemang till plattform för en egen 
begreppsdefinition. Han glömmer emellertid 
en del nyare samlingsverk som betonar Öster
sjöområdets starka kulturella samband med 
Nederländerna, i synnerhet Flandern, företrä
desvis under senmedeltiden - detta bl.a av ling-
vistiska skäl. Brygge är idag den sista orten som 
i sitt ålderdomliga tonfall konserverar hansea-
ternas eget mål, som sedan 1450 började er
sätta latinet i städernas rättsväsende och för
valtning. I många avseenden, ej minst i konst 
och hantverk, har utbytet västeröver varit bety
dande och detta gäller även Norge. Om man 
vill ha Bergen med i sammanhanget (Norge är 
väl att märka ingen Östersjögranne i ordets 
egentliga mening) får även Brygge vara med. 

Detta är en logisk konsekvens som återspeglas 
i en mängd kulturhistoriska fakta. 

Jag kan således ej förklara mig införstådd 
med författarens konstgeografiska grundbe
grepp, som enligt min uppfattning borde stäl
las under deba t t Detta har inte med »interna
tionalism» att göra, något som Bonsdorff vid 
ett tidigare tillfälle beskyllt mig för. Tänk bara 
på en person som Notke, som kunde röra sig i 
ett område där han inte behövde byta språk, 
där han mötte förtrolighet och samma lev
nadsskick varhelst han kom i Hansans verk
samhetsområde - och dit hör Flandern i hög 
grad. Idag har Europatanken röjt vägen för en 
ny uppfattning av regionalismen som definitivt 
vänt ryggen till nationella fördomar från 1800-
talet som ej har det minsta att göra med sen
medeltidens mentalitet. Att använda uttrycket 
»tyskt inflytande» helt odifferentierat när det 
gäller medeltiden har varit ett oskick i den nor
diska kulturdebatten. Ännu långt in på 1500-
talet är klyvningen mellan lågtyskt och sydtyskt 
markant och detta rör ej blott språkliga förhål
landen, utan även bildande konst. 

En av de största svårigheterna som möter 
tanken om Östersjöområdets konstnärliga ho
mogenitet är emellertid Tyska orden som trots 
sin släktskap med Hansestädernas kulturella 
värld framstår i sin egenart som något annat. 
Även här hjälper kanske en blick på språkför
hållandena till en närmare förståelse: riddar-
munkarna brukade ännu minnesångarnas syd
tyska mål så det blev en del kommunikations-
svårigheter. Stundom fick man tillkalla tolk. 
Visst har Tyska orden påverkat städernas arki
tektur och omkring år 1400 utövat ett stort in
flytande på deras sakrala skulptur. Man borde 
därför skilja på ursprungsmiljöerna. I Bons-
dorffs avhandling tangeras detta problem som 
i förbigående på sidan 18. Man måste emeller
tid påminna om det faktum att det varit stä
derna som under de av författaren mest un
dersökta 1450-60-talen avgörande bidragit till 
ordensstatens nedgång och fall. Här hade man 
önskat sig en bredare litteraturredovisning och 
större mångsidighet i resonemangen. 

I sin forskningshistoriska tillbakablick be
klagar författaren ideligen den tidigare okun
nigheten om medelt idens skandinaviska trä-
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skulptur. Härtill måste anmärkas att konsthis
toriker som Willi Meyne, Hans Wentzel, Max 
Hasse och Nils von Holst mycket väl har stude
rat den del av det nordiska materialet som 
fanns att tillgå. Här borde författaren också ha 
anfört Viktor Habichts arbete Hanseatische Ma
lerei und Plastik in Skandinavien (1926). Det är 
snarare den nästan femtioåriga efterkrigspe-
rioden som avstängde södra Östersjökusten 
och Baltikum. Forskningen ägde ej tillträde till 
sina objekt och det är här som roten till kun
skapsglappet borde sökas. 

I nästa huvudavsnitt av avhandlingen tar 
Bonsdorff itu med en mångfasetterad under
sökning av hantverkarna som i vid bemärkelse 
varit inkopplade på tillkomsten av 1400-talets 
rika kyrkoinredningar. Det var väl att märka 
Max Hasse som gick i förväg på detta fält såvitt 
det gäller Lybeck. Bonsdorff, som övervägande 
arbetar med den kvantifierande metoden, har 
från början gått in för att skapa en vidgad ma
terialbas. För den skull har han valt fyra mo
dellfall: Lybeck, Danzig, Reval, Stockholm, vil
ket kanske ej varit det lyckligaste eftersom just 
Lybeckarkivet efter långvarig frånvaro från 
hemstaden fortfarande väntar på uppordning 
och till största delen ännu inte kan användas av 
forskare. Här fick Bonsdorff nästan helt lita på 
tryckt källmaterial. Det hade enligt min erfa
renhet varit mera givande att begagna sig av 
det intakta och mycket rika stadsarkivet i Lii
neburg. Mest inträngande blev på så vis förfat
tarens genomgång av Stockholms stads dom-
och tänkeböcker. Därav följer en viss slagsida i 
bedömningen. Såsom det framställs i avhand
lingen får man en suggestion av absoluta fakta 
när det i själva verket rör sig om relativa siffror. 
Det är alltid frestande att dra generaliserande 
slutsatser när det i talrika fall varit lämpligare 
med större försiktighet. 

Enligt Bonsdorffs koncept var det mest an
geläget att lägga fokus på »specialhantverkare» 
(ett begrepp som författaren infört) dvs. snit-
ker, målare, snickare, förgyllare, pärlbroderare 
osv. vilkas samarbete var nödvändigt för att 
skapa den tidens »Gesamtkunstwerk», altarskå
pet. Bonsdorff använder i direkt översättning 
från svenskan »Altarschrank» vilket emellertid 
ej motsvarar erkänd fackterminologi såsom 

den är fastställd i Realkxikon (RDK). Den kom
mer ej att accepteras inom ämnet. Detsamma 
gäller för andra egendomliga formuleringar 
som inte återfinns i tyskt språkbruk. 

Hantverkarnas korporativa struktur ter sig 
rätt så olika mellan städerna i fråga. Denna ob
servation kan betraktas som ett av avhandling
ens positiva resultat. Det måste anses vara en 
fiktion att man tidigare trott på ett enhetligt 
skråväsen inom Hansans samhällssystem. Det 
gemensamma begränsas till några få grundreg
ler och även dessa kan skifta från ort till ort. 
Bonsdorff har utgått från arbetshypotesen att 
lägga undersökningens nivå på genomsnitts-
hantverkaren. Han ville expressis verbis utesluta 
tidens främsta exponenter, t.ex. Hermen Rode 
och Bernt Notke. Detta får betraktas som ett 
lyckligt beslut vilket kan jämföras med nyare 
forskningar om sociala förhållanden i det flo
rentinska konstlivet under Quat t rocento där 
man likaledes har valt ett mellanskikt (the up
per middle class) som utredningsmoddl . Men 
Bonsdorff kommer ändå inte ifrån att längre 
fram i boken återvända till Notke i samband 
med den komplicerade frågan om verkstäder
nas storlek. Antalet typiska fall som källorna 
erbjuder är fortfarande li tet Då hjälpte inget 
annat än att falla tillbaka på Notkes väldoku
menterade medarbetare. 

Trots alla flitiga försök att bredda källun-
derlaget är det svårt att i en del centrala frågor 
komma fram till vederhäftiga insikter. Då hjäl
per heller inte några tabeller och diagram ut
arbetade på dator. Överallt är det relativa siff
ror som dominerar och osäkerheten förblir be
stående. Mest givande blev nog Bonsdorffs 
»Gattungsforschung» i hantverkarnas arbetsliv. 
Han urskiljer - enligt min åsikt med framgång 
- olika grupper och preciserar deras funktion, 
t.ex. »beredarens». Härmed preciseras hant
verkarnas ställning sinsemellan och inom 
skrået. Närmast följer arbetsdelningens pro
blem: delegerade uppgifter fick lämnas bort till 
andra verkstäder på grund av uppdragens väx
ande storlek och under trycket av snäva skrå
föreskrifter om medhjälparnas begränsade an
tal. I den tidigare litteraturen ältas olika hypo
teser om detta, som varit värda att konfronteras 
med avhandlingens nya resultat. Men sådana 
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överläggningar saknas tyvärr i Bonsdorffs text, 
inte ens sammanfattningsvis får man veta nå
got närmare. 

I bokens del II C är två sidor avgjort för litet 
för ett så viktigt ämne som hantverkarmigra-
tion. En skildring av ett par »typiska fall» kan 
inte göra problemet rättvisa. Här finns det oer
hört mycket kvar att vaska fram ur källmateria
le t Talrika personuppgifter skvallrar nämligen 
om härkomstorten. Att här nöja sig med citat 
av Andreas Lindblom och Aron Andersson 
samt att begränsa frågan till Sverige och Fin
land verkar alltför torftigt med tanke på av
handlingens vidspända ram. Som oftast förde 
gesällvandringarna ända till Flandern. Men vi 
äger också belägg för att det redan på 1300-ta-
let kom igång en öst-västvandring (familjen 
Apengeter). Att man sökte sig söderöver hände 
däremot ej förrän strax efter 1500 när den syd
tyska konsten gjorde sitt snabba segertåg. 

Även skråhantverkarnas skatteuppbörd, fa
miljeförhållanden och verkstadssuccession be
handlas av Bonsdorff med hjälp av en tabell 
och ett par karakteristiska fall. Den ger emel
lertid inget nytt till gagn för vår helhetsupp
fattning om konstproduktionen i Östersjöom
r å d e t Framemot slutet av detta huvudavsnitt 
gör författaren ytterligare ett försök att vidga 
infallsvinkeln med stöd av tull-listorna i olika 
hamnorter. Han hade satt sig som mål att finna 
närmare uppgifter om transporter av konst
verk. Det visade sig emellertid att tilllistorna 
som källa är föga givande i detta sammanhang. 
Det mest spektakulära fallet, högaltaret i Ros
kilde domkyrka, förbigår Bonsdorff med tyst
nad. Det lär ha fastnat i Öresundstullen på väg 
från Nederländerna till okänd uppdragsgivare 
och skall ha tagits i vederlag för oguldna tull
avgifter vid mitten av 1500-talet 

Kvalitetsföreskrifterna har det resonerats 
mycket om redan tidigare, de används sedan 
länge som hjälpmedel vid härkomstbestäm-
ningar och dateringar. Även detta viktiga av
snitt (sid. 58) är ytterst kortfattat. Detsamma 
gäller behandlingen av omstridda frågor som 
»Freimeister» och verkstädernas storleksbe
gränsning. Sist i exempelsamlingen inflätar för
fattaren den gamla kära berättelsen om Paul 
Benekes kaperi och vägen som Memlingaltaret 

tog till Danzigs Mariekyrka. För barnaöron var 
den en av de första sagorna man fick höra på 
den gamla goda tiden. Den utförligt skildrade 
episoden är typisk för avhandlingens framställ
ningsstil. .Anekdoter och en uppsjö av kultur
historiska detaljer tjänar som utfyllnad när käl
lorna sviktar, mest utan samband med under
sökningens egentliga uppsåt. 

Avhandlingens tredje huvuddel ägnas åt be
ställning, transport, pris och betalning av stora 
altarskåp. Det är förtjänstfullt att författaren 
noga granskat källmaterialet inför textorigina
len. En sammanställning som denna har länge 
saknats i litteraturen, där man också letar för
gäves efter jämförande studier och paralldlise-
ringsförsök. Bonsdorff rör sig med ett antal fåll 
som redan tidigare varit kända. Hans selek-
tioiisprinciper förblir emellertid oklara. Det är 
överraskande hur vidlyftiga förhandlingar som 
fördes kring vissa berömda exempel. Det för
blir dock svårbegripligt varför författaren ratar 
några av de viktigaste och mest väldokumente
rade fallen och detta ej blott för fullständighe
tens skull. 

Mycket har gått till spillo. Därför kan vi inte 
avstå från viktiga fakta som kompletterar bil
den. Analogierna i betalningssätt mellan Hes
ses och Stenrats Vadstenaskåp och Notkes Är-
husaltare är delvis slående. Då verkar det för
bryllande att Ärhusaltaret totalt hoppats över i 
boken utan närmare motivation. Här borde 
man också tänka på konst som investering. I 
förbindelse med en avlatsackumulation ut
gjorde altarskåpen - men även annan sakral 
konst - en betydande ekonomisk faktor, den 
enda som varit användbar för tidens kapitalte-
saurering (jfr Michael North, Geldumlauf und 
Wirtschaftskonjunktur im sudlichen Ostseeraum an 
der Wende zur Neuzeit 1440-1570, Stuttgart 
1990). Dessutom bar Bonsdorff förbisett att fa
miljen Greverade bedrev sin förmedlingsroll 
på ett helt bankmässigt sätt. Under åren ifråga 
g rundade Henrik Greverade den första och 
enda växelbanken som förekommit på hansea
tisk botten. Här finns det en del sakfel att rätta 
trots att en revision av Henrik Cornelis första 
mycket förtjänstfulla sammanställning av do
kumentationen länge varil önskvärd. Bonsdorff 
lyckas med hjälp av en ny kronologisk indel-
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ning klarlägga hela det långdragna förloppet. 
Men Adolf Greverade (»the banker who be
came a priest») blev aldrig »Pfarrer in Löwen» 
utan medlem i kanikkollegiet vid S:t Pietets, 
som utgjorde lärarkåren vid Leuvens universi
tet. 

Angående beställningen för franciskanerna 
i Bergen år 1465 borde man i vilket fall som 
helst anföra Willi Meynes verk om Luneburgs 
1400-talsskulptur från 1959, recenserat av Sten 
Karling. I detta utmärkta arbete behandlas Lu
neburgs skulpturexport till Norge i anslutning 
till Engelstads forskningar. Lybecks produk
tionskapacitet räckte tydligen ej till och det är 
av största vikt att uppdragen då lämnades vi
dare till »lillasystern» Luneburg. Liknande för
hållanden kan vi också konstatera vid andra se
kundärcentra inom Östersjöområdet även om 
dessa inte är lika väldokumenterade. Engelstad 
misstänkte redan 1936 att altarskåpet i Bergens 
Mariakyrka är detsamma som gardianen Lud
vig Franke år 1465 beställde i Luneburg. 
Meyne går närmare in på detta (sid. 48, 95, 
128-129) och infogar skåpet ifråga liksom en 
hel rad andra norska skulpturverk från tiden i 
Luneburgs konstproduktion på ett överty
gande sätt. Saltstaden tycks även ekonomiskt 
ha betytt mycket för fiskerinäringen i Norge. 
Meyne rör sig även i andra sammanhang med 
ett brett norskt referensmaterial. Bland hans 
jämförelseobjekt återkommer emellertid också 
finska skulpturverk (Nådendal; Nystadsskåpet i 
Helsingfors). Här hade det varit spännande att 
följa rivaliteten på expor tmarknaden mellan 
Lybeck och Luneburg. Den ansträngda pro
duktionskapaciteten tycks ha spelat en avgö
rande roll därvidlag. 

Det borde ha varit frestande att vid slutet av 
den behandlade perioden kasta en blick på im
portkonst från Flanderns tidiga manufakturer, 
vars alster översvämmade Skandinavien mer än 
andra regioner i Europa. Här hade det funnits 
tillfälle att åskådliggöra skillnaden mellan hant
verksarbete och manufaktur. I arbetsdelningen 
ligger det redan vissa moment som påminner 
om seriell tillverkning. Flandern låg i spetsen 
när det gällde nya produkt ionsmetoder och 
utan tvivel har även hantverksfolket i Östersjö
städerna tagit dessa förnyelser ad notam. 

Det lönar sig att kasta en blick tillbaka på 
Bonsdorffs magisteruppsats som behandlar en 
träskulptör från 1400-talets första hälft. Detta 
arbete gör ett mera systematiskt intryck än dok
torsavhandlingen. Marquard Hasse som skapat 
så betydande verk som Darsowmadonnan i Ly
beck och rådsstolarna i Reval vinner skarpare 
konturer i denna stilhistoriska analys, som även 
metodiskt försöker gå nya vägar. Anledningen 
är kanske den att det här fanns enklare linjer 
att följa och att handledaren Lars Olof Larsson 
hade ett öga på sin magistrand. Endast ett ut
drag på 17 sidor utkom i Konsthistorisk tidskrift 
vilket härmed beklagas. Man undrar varför den 
lättlästa uppsatsen aldrig publicerats i sin hel
het. Skulpturbeskrivningarna är lika skickliga 
som stilbedömningen. 

Samma konsekvens går - enligt min åsikt -
inte igen i doktorsavhandlingen. Viljan att föra 
undersökningarna i mål, för att nå nya insik
ter, är inte lika stark som förut. Sekundärlitte
raturen är otillräckligt penetrerad. Bland små
felen och mindre slarv kan bl.a. anmärkas på 
sid. 126: visst fanns det svenska systrar i Dan
zigs Birgittakonvent ännu långt efter reforma
tionen. Richard Stachnik har givit en gripande 
skildring av deras belägenhet ur handlingar 
han räddat undan förstörelsen vid krigsslutet. 
Men även i det närbelägna cistercienserklostret 
Pelplin förekom enstaka skandinaver intill 
1600-talet Eftersom det saknas ett monument
register i Bonsdorffs avhandling kommer man 
ej undan att ta sig igenom hela texten. Det är 
egendomligt att just han som så mycket åbero
par systematiken ansett det vara överflödigt 
med detta hjälpmedel. 

När man vill göra Jan von Bonsdorffs för
tjänster rättvisa så borde man framhäva hans 
arkivarbete. Det är fortfarande ovanligt att se 
en konsthistoriker som källforskare i samma 
omfattning. Han är kapabel att gå igenom stora 
textpartier och transskribera även svårlästa pav 
säger. På så vis kan han tillföra bevisföringen 
en del nytt primärmaterial. Likväl har han svårt 
att sedan utvärdera sina resultat och infoga 
dem i en större kontext. Hans för det mesta 
kvantifierande tabeller och diagram är stun
dom illa kommenterade. Icke sällan förirrar sig 
framställningen i mångfalden av pluralistiskt 
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utredda detaljer. Detta kan man ej blunda in
för, även om man äger stor respekt för förfat
tarens samvetsgranna källobservans. 

Nordisk medeltid har blivit ett ämne vars bi
drag till den sameuropeiska konstutvecklingen 
på sistone har ökat i vikt Detta framgick syn
nerligen tydligt med den breda presentationen 
av finsk medeltidsskulptur på Margaretautställ
ningen 1996-97. Den tidigare nedvärderingen 
av kontinentens »randområden» har övergivits 
till förmån för en ny uppskattning av regioner
nas särdrag och kreativitet. Jan von Bonsdorff 
har med sina undersökningar begagnat sig av 
fullständigt nya och tidsenliga metoder som 
förutsättning för en gränsöverskridande syn på 
det mångfaldiga materialet och dess skiftande 
tillkomsthistoria. Det förblir en uppgift för 
framtiden att fullfölja hans vidspända arbets
program. 

Gerhard Eimer 
Store Kannikestraede 10 
DK-1169 Köbenhavn K 

Carl-Olof Cederlund, Nationalism och vetenskap? 
Svensk marinarkeologi i ideologisk belysning. Stock
holm 1997. 136 s. ISBN 71-7203-043-3. 

Carl Olof Cederlund har under flera decennier 
intagit en central roll i svensk marinarkeologi. 
Han har dessutom en bred vetenskaplig forsk
ningsbas även i maritim etnologi. Under sin 
aktiva tid som marinarkeolog på Sjöhistoriska 
museet tog han fundamentala initiativ för ut
arbetande av utgrävnings- och dokumenta
tionsmetoder av stora skeppsvrak under vatten. 
Han arbetade också med förmedling till sport
dykare och andra intresserade. Redan 1969 ut
kom hans fortfarande läsvärda handbok Arkeo
logi under vatten (skriven tillsammans med Sten 
Lövstrand). Från 1975 bedrev han undervis
ning och forskarhandledning vid Stockholms 
universitet (numera vid Södertörns högskola). 
Cederlunds doktorsavhandling The Old Wrecks 
of the Baltic Sea (1983) behandlade de stora 
skeppsvraken i Östersjön, speciellt i Mellan
sverige. 

Föreliggande ideologikritiska bok är en an
tologi av artiklar, dels nyskrivna, dels sådana 
som utgjort bidrag i andra tidigare utkomna 
och delvis mindre utåtriktade fora. Författaren 
nämner själv uppsatsen »The Regal Ship» i Cur
rent Swedish Archaeology (nr 2, 1994). 

Texterna är välformulerade och tydliga. Ce
der lund urskiljer vissa komplex, som utgör 
speglingar av nationalromantiska och nationa
listiska strömningar: vikingaskeppen i Norge 
och Danmark; koggsyndromet, med anknyt
ning till den tyska dominansen under medelti
den; Nordsjön och Hansan; de svenska regal
skeppen under stormaktstiden (Vasa, Kronan). 
Vraken av örlogsskeppen, Kungens Skepp, har 
i Sverige sedan gammalt varit särskilt omhul
dade. De har utnyttjats av grupper i nutiden 
med särskilt intresse av att i historien glorifiera 
en närmast feodal samhällsordning med 
kungen i spetsen. Bakgrunden är en traditio-
nalistisk historieskrivning. Det förflutnas värde 
förhöjs av dess närhet till altaret, tronen och 
penningpåsen: »Sveriges historia är dess kung
ars». 

Cederlunds argumentat ion är anmärk
ningsvärt sofistikerad. Denna del av boken är 
särskilt läsvärd och har utan tvivel allmänt in
tresse. Det måste dock påpekas att kritiken ger 
ett något snedvridet intryck. Om en av de allra 
minsta arkeologiska specialinriktningarna är 
offer för sådana allmänna ideologiska tenden
ser var befinner sig då arkeologin i Sverige som 
helhet? Recensenten kan ytligt sett inte se ar
keologin i dagsläget utveckla någon märkbart 
nationalistisk tendens, vare sig i ämnesval eller 
reellt. Dessvärre för Cederlunds teser tycks en 
växande skara marinarkeologer i Sverige re
presentera ett synsätt som stämmer mera med 
arkeologi i gemen än med denna bild från 
1960- och 1970-talen. Det kan delvis vara Ce
derlunds egen förtjänst i hans egenskap av in
flytelserik lärare och forskare. Att pengar och 
anställningar uteblivit är beklagligt, men måste 
åtminstone delvis bero på desorganisation, inte 
bara på politisk alienation. Det är knappast ge
nom en bekännelse till traditionalistisk histo
rieideologi som Sveriges få marinarkeologer 
lyckats få fast tjänst. 

Andra viktiga ämnen i boken gäller t.ex. 
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lämningar i undervattenslandskap, marinarke
ologisk kulturminnesvård och rums- och tids
perspektiv i ä m n e t Det senare kapitlet är en 
annan version av en artikel i festskriften till Va
samuseets förre chef, Lars-Äke Kvarning. 

Cederlunds bok vittnar, som Mikael Jakobs
son, en annan recensent av boken givit uttryck 
för, om en viss självupptagenhet Inga person
liga referenser ges egentligen till några andra 
personer, trots att de verkat i samma anda som 
Cederlund själv. Det ger boken en märkbar 
slagsida. Ä andra sidan har författaren synbar
ligen inte velat tynga framställningen med hän
visningar. Ibland ger det ett något bisarrt in
tryck. Om man är intresserad av de intressanta 
men anonyma upptäckter (t.ex. s. 69 ff.) som 
Cederlund förmedlar lämnas man helt i sticket. 
Författaren missar därmed tyvärr en poäng. 
Det finns inte heller någon litteraturlista, vil
ket är synd! 

Recensenten har i åtskilliga sammanhang 
hävdat att den vetenskapligt-humanistiska ter
men för detta ämne borde vara maritim arke
ologi. Ceder lund hänvisar till SAOB och häv
dar att de två begreppen i huvudsak är syno
nyma (s. 23-24). Men i humanistisk vetenskap 
finns redan beteckningen väl etablerad i ma
ritim historia och maritim etnologi, som oftast är 
det arkeologiska ämnets närmaste släktingar -
och ibland kan verka nästan identiska med 
detta. 

Marina förhållanden avser i allmänt akade
miskt språkbruk det naturvetenskapliga studiet 
av en viss nisch (oftast ekologisk), nämligen 
den under vattnet: marin biologi, botanik, zoo
logi och geologi. Vi har stor nytta av dessa ve
tenskaper i all maritim arkeologi men deras 
fackområde är ett helt a n n a t Termen »marin» 
associerar dessutom i modern t svenskt språk
bruk till örlogsflottan. En av Cederlunds käpp
hästar är ju reduktionen av örlogsfartygens re
lativa roll inom ämnet. Det skulle följaktligen 
ses som logiskt även utifrån Cederlunds hori
sont om man med ett namnbyte kunde distan
sera sig från den betydelse som är den all
männa idag för marinarkeologi: studiet av 
skeppsvrak, gärna örlogsfartyg, under vatten. 
Därtill behåller man rimligen, utan något kul-
turanalytiskt perspektiv, med fördel beteck

ningen marinarkeologi för verksamhet uteslu
tande under vatten, t.ex. bland arkeologiska 
sport-eller yrkesdykare. Beteckningen är alltså 
av teknisk art. Cederlunds användning av ter
men är då logisk. Det intressanta förblir fortfa
rande, trots bedyranden om motsatsen, studiet 
av skeppsvrak under vatten. 

Om man uppfattar ämnet som ett studium 
av den maritima kulturen - eller de maritima 
aspekterna av äldre samhällen - blir det full
komligt oväsentligt om källmaleriakt befinner sig på 
land eller under vatten. I åtskilliga sammanhang 
hänvisar författaren till behovet av ett kulturellt 
inriktat synsätt, även om han svävar på målet 
när det gäller gränsen i vattenytan. Ibland an
ser Cederlund explicit att det permanenta un-
dervattenslandskapet i sig utgör ett kulturland
skap. Detta måste vara fd (om man inte sänker 
landet under vattnet, t.ex. vid Huskvarnaviken 
eller på danska stenåldersboplatser). Männi
skans historiska aktionsutrymme har alltid varit 
ovanför vattenytan och på land. Däremot kan 
kombinationen av land, strand och vatten ge 
ett kulturlandskap av maritim prägel. Men det 
är inte säkert, om vi bara uppfattar maritim 
som en topografisk bestämning. Även vid 
vatten har förekommit aktiviteter av icke-mari-
tim natur. Det intressanta bör väl vara kultur
historiska överväganden: Är detta som vi 
undersöker utslag av maritim kultur? Det är rim
ligen det maritimarkeologer är speciellt läm
pade att undersöka. 

Cederlund gör sig till tolk för behovet av för
nyelse. Det är sympatiskt. Han ger också exem
pel på de objekt som i så fall skulle kunna ut
göra källmaterial, t.ex. skeppsbyggnadsplatser 
och hamnar (s. 21), men ett helhetsperspektiv 
tycks saknas. När det väl blir tal om konkret ma
rinarkeologi stannar sökljuset alltid vid vraken, 
och de befinner sig alltid under vatten. 

Det är även märkligt att Cederlund förtiger 
sådana epokgörande insatser som Peter Nor
mans och Björn Varenius' doktorsavhand
lingar, som båda verkligen representerar för
nyelse med avseende på synen på maritim kul
tur och skepp i samhället. Recensenten har i 
många år sedan 1978 resonerat om aspekter på 
del maritima kulturlandskapet, och nyligen för
sökt att relatera detta till samhället: närings-, 
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makt-, resurs- och transportlandskap samt kogni-
tivt och rituellt landskap. I Norge har Marek Ja-
sinski försökt att ge begreppet »maritimt kul
turlandskap» förtjänsten att ha breddat även 
ämnet och definitionen av det. Detta är ett av 
utslagen e sikntio av den självupptagenhet hos 
författaren som tidigare påpekats. Maritim ar
keologi i Sverige är i varje fall inte identisk med 
den verksamhet Cederlund (tidigare) har re
presenterat - vilket kanske är tur både för ho
nom själv och för ämnet. 

Genom Cederlunds u t d ä m n a n d e n blir det 
visserligen polemiskt tydligare vad han angri
per i sin bok, men det blir j u samtidigt en 
vrångbild av vad svensk maritim arkeologi står 
för. Här anser jag alltså att författaren gjort det 
alltför lätt för sig. Eftersom även den norska 
och den danska »marinarkeologin» granskas i 
boken är undertiteln därtill delvis missvisande. 

Jag har i övrigt inga svårigheter att känna 
igen situationen som Cederlund beskriver den. 
Jag vill bara tona ned dess implikationer. Det 
gäller inte minst rekryteringen av marint in
tresserade och verksamma pionjärer. Vissa yr
kesgrupper är utan tvivel särskilt intresserade 
av ämnet. Om man så vill är arkeologin och all 
humanistisk forskning från början en över
klassföreteelse. Ingen annan än de privilegie
rade grupperna hade råd och möjlighet. Inte 
mindre viktig var och är bildningstraditionen. 
So what? 

Den nationalism som Ceder lund söker i 
svensk marinarkeologi är lika litet markerad 
som nationalismen i Sverige överhuvudtaget. 
Vetenskapligt spelar norsk nationalism inte hel
ler någon roll på det området. Jag tror dock att 
dansk nationell stolthet har haft betydelse för 
att dansk maritim arkeologi särskilt gynnats ge
nom ett forskningscentrum som idag är bland 
de största i världen. Anslagen till detta har vun
nits i strid med hela den vetenskapliga världen 
i landet, inklusive medicin, kärnfysik och mi
krobiologi, för att ta några exempel. 

Men som jag visade i mitt svar på Ceder
lunds uppfordran i Meta (Medeltidsarkeologisk 
Tidskrift, Lund) har inte detta center visat nå
gon särskild upptagenhet med vikingatid, även 
om det måste medges att diskussionen om stat 
och protostat har varit avgörande för inrikt

ningen. Den diskussionen är väl företrädd även 
i Sverige. Därtill baseras motiven för centret på 
en internationell tätposition inom skeppsarke
ologin som Danmark redan hade förvärvat, 
främst genom pionjären Ole Crumlin-Peder
sen. Inte minst viktigt var att den marinarkeo
logiska verksamheten i landet under Crumlin-
Pedersens ledning tidigt nått en organisatorisk 
stadga, som hela tiden saknats i Sverige. Ge
nom samordnade insatser av Nationalmuseet, 
flera lokalmuseer och Skov- & Naturstyrdsen 
(tidigare Fredningsstyrdsen) är de möjliga 
forskningsobjekten nu fördelade över en långt 
vidare period än vikingatid (och medelt id) . 
Från andra källor stammar också den enastå
ende potentialen i de danska stenåldersboplat
serna unde r vattnet, vilka är en av de nya 
grundvalarna för forskningen under nästa an
slagsperiod. Om Sverige söker en förebild för 
en allsidig maritim arkeologi är det lämpligt att 
ånyo blicka söderut Men även Norge är en god 
modell genom sin medvetna fördelning av re
surserna. 

Maritim arkeologi borde naturligtvis vara 
sällsport internationell. Studiet av sjöfart och 
andra maritima näringar borde nästan inte 
känna gränser, vare sig i rum eller i tid. Tyvärr 
har det hittills sett helt annorlunda u t Hur vik
tiga de nationella symbolerna överhuvudtaget 
varit för marinarkeologins möjligheter i Nor
den visar exemplet Finland. Det är det enda 
nordiska land som inte har etablerat sin mari
tima arkeologi i undervisning och forskning. 
Där är det i stort sett enbar t en mycket be
gränsad museal och antikvarisk angelägenhet. 
Detta gäller alltså trots Finlands även i interna
tionella sammanhang synnerligen intressanta 
maritima historia (t.ex. manifesterad i utställ
ningen »Sea Finland» på National Maritime 
Museum i Greenwich 1985-86). I åtskilliga 
sammanhang har recensenten själv försökt de
monstrera hur viktiga i ett generellt samman
hang Finlands inre vattenrutter och dess far
koster (ofta sydda och utspända snipor) är. 
Trots bristen på resurser är resultaten av fin
ländsk insjöarkeologi en god förebild (jfr Ce
derlund s. 19). Finlands aktiva marinarkeolo
giska dykare har lokaliserat mängder av stora, 
välbevarade skeppskonstruktioner från histo-
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risk tid. De är minst lika intressanta som de 
svenska. Men det har varit svårt att knyta dem 
till den finländska identiteten. Ibland har man 
en definitiv känsla av att den maritima sfären så 
starkt knutits till den finlandssvenska kustbe
folkningen att den förra inte alltid har uppfat
tats som en del av den finländska nat ionen 
utan som ett främmande e l emen t Dessutom 
är en stor del av Finlands historia, inte minst 
den maritima, gemensam med Sveriges. 

Sverige har »Vasa» (och »Kronan»), Norge 
har vikingaskeppen på Bygdoy, Danmark Skul-
delevskeppen (och nu en rad lika viktiga andra 
fynd, både från vikingatid, medeltid och histo
risk tid). Men den extremt välbevarade galjo-
ten (förlist 1747) från Borstö i Finland, »S:t Mi
kael», var oturligt nog rysk! 

Sannolikt är vår lilla granne Estland i öster 
det enda land där förutsättningar finns för en 
mari t imnationdl identitet av samma typ som i 
de nordiska länderna. Vid ett besök i Lenin
grad på 80-talet fick jag av guiden veta att det 
bara var i de baltiska republikerna - och hon 
menade egentligen Estland - som det fanns en 
naturlig »maritimitet», inte i Ryssland självt. 
Den inställningen var ingen slump. 

Vägen för kulturen i norr har alltid uppfat
tats starta i söder. Den skandinaviska halvön 
kan ur viss historisk synvinkel alltid ses som 
»hjälplös» mottagare av impulserna i det mera 
centralt belägna Danmark, brofästet till konti
nenten. Under stormaktstiden förnekades 
detta och Sverige framhävdes som nationernas 
urhem, redan från början i stark polemik mot 
Danmark. Man tog också fått i alla belägg för 
andra kulttirriktiiingar, om än de ofta var ba
rocka - i dubbel bemärkelse. 

När författaren med fog påpekar den 
»glömda» öst-västaxeln i kulturhistorien måste 
han vara medveten om de förhållanden som 
påpekats ovan. Han måste också vara medve
ten om att det framför allt i Norrland, inte 
minst i universitetsmiljö, arbetas med dessa öst
nordliga förbindelser. De är inte bortglömda, 
något som inte minst visas av recensentens 
egna arbeten kring t.ex. Norrlandskustens ma
ritima arkeologi och kring subarktiska amfi-
biska transportsätt i inlandet (jfr även det ma
ritimhistoriska projektet »Bottnisk Kontakt»). 

Särskilt har jag påpekat den potential för re
liktföreteelser som det nordligaste Europa in
nehar. Detta finns bara antytt i förbigående i 
Cederlunds text, som ett inslag i studiet av »ex
otiska» inslag (som sydda båtar) i folkkulturen. 
Hade inte den maktiiavande agrara majorite
ten betraktat det maritima Sverige på samma 
sätt så kunde vi kanske redan, som särskilt ma
ritimetnologen Olof Hasslöf ständigt framhål
lit, ha haft en bättre balans till förmån för den 
maritima kulturhistorien. 

Det kuriösa är att när Ceder lund vänder 
sina blickar åt öster är den riktningen faktiskt 
också den viktigaste expansionsaxeln för den 
svenska stormaktstiden. Allt beror ju i ideolo
gikritiska sammanhang på tolkningen. Hur 
man än vänder sig har man rumpan bak! Och 
det är alltid ens egen rumpa. 

Som slutvinjett kan recensenten rekom
mendera boken för läsning inte bara av mari
tima arkeologer, men av hela det arkeologiska 
och politiska etablissemanget Jag får då för kri
tiken även hänvisa till debatten i Meta för några 
år sedan. Ideologikritik är ett viktigt perspek-
tivskapande element i vetenskap. Det är bra att 
den också omfattar maritim arkeologi, etnologi 
och historia. Får vi därigenom efter hand en 
nyvärdering av det maritima kulturarvet - och 
då både över och under vattnet - är det säkert 
till viss del Cederlunds förtjänst Också jag vill 
reducera maktlandskapets roll till förmån för 
vardagens närings-, resurs- och transportland
skap. Och varför inte även för det rituella land
skapet? 

Christer Westerdahl 
Institut for arka-ologi og etnologi, 

Vandkunsten 5, DK-1467 Köbenhavn K 

Johan Rönnby och Jonathan Adams, Östersjöns 
sjunkna skepp. En marinarkeologisk resa. Tidens 
förlag. Stockholm. 151 s. ISBN 91-5504095-0. 

Boken omfattar 12 kapitel: Krigare och skepp 
- fartygsfynden från Foteviken; Oskarshamns-
koggen - en f rämmande siluett; Ringaren -
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nya vindar; Stora Kraveln Elefanten; Riksäpp
let - samhället som ett skepp; Jutholmsvraket -
om saker och ting ombord; Saltskutan alias 
Anna Maria - ett flöjtskepp med historia; Ex
pedition Högskär - en marinarkeologisk fält
undersökning; Jungfrun - ett vrak bland 
många; Trubbnos - Architectura navalis; Hjul
ångaren Östergöthland - mot en ljusnande 
framtid?; Briggen Margareta av Vätö - segel in 
i det sista. Sist återfinns en översiktskarta, 
en notförteckning, en litteraturlista och en 
skeppsarkeologisk ordlista. Rönnbys och 
Adams' bok är på en gång både traditionell 
och ovanlig. Det traditionella ligger i att det 
än en gång skrivits en bok på temat »sjöfartens 
historia», oklart för vilken gång i ordningen. 
Bara i anmälarens bokhylla återfinnes minst 
en handfull sådana böcker. Typiskt för »sjöfar
tens historia» är att ett visst tidsavsnitt väljs ut, 
belägg tas fram i form av vrak, bilder och om
n ä m n a n d e n och en utveckling skildras från 
»lägre» och »enklare» till »högre» och »mer 
komplexa». Så långt ser Östersjöns sjunkna skepp 
ut som många andra böcker på liknande tema. 
Det som befriande nog skiljer denna bok från 
flertalet är att utvecklingen inte skildras som 
om den ägde rum i ett socialt vacuum, där tek
niken frikopplats från samhället i övrigt. Båda 
författarna är i skrivande stund (maj 1995) 
inte bara rut inerade dykare och marinarkeo
loger utan även verksamma forskare vid Stock
holms universitets arkeologiska institution, 
och har därför också möjlighet att ta in en mer 
generell arkeologisk diskussion. Det betyder 
emellert id också att man har rätt att ställa 
ganska stora krav på att det som förs fram är 
väl analyserat ur olika synvinklar, inte bara fak
tamässigt. Vad gäller ansvarsfördelningen mel
lan de båda författarna antyds i förordet att 
Rönnby står för texten och Adams för de teck
nade illustrationerna, men detta bekräftas inte 
någon annanstans i boken. 

Det skall erkännas att en populär skildring 
av diverse Östersjövraks öden och äventyr inte 
är den mest tacksamma platsen att torgföra allt
för avancerade arkelogiska teorier, men trots 
allt finns här vissa goda ansatser. Författarna 
försöker att placera in de olika skeppen i en 
politisk och social kontext, något som påtagligt 

ökar behållningen av boken. Detta är mest 
märkbart när det vikingatida skeppsbyggeriet 
diskuteras, och de dåtida s tormännens och 
kungarnas maktsymbolik behandlas relativt in
gående. Ett annat exempel är den av Gustav 
(Eriksson) Vasa beställda »Stora Kraveln Ele
fanten», dvs. ett av de äldre kända kravell
byggda skeppen i Sverige, numera ett vrak i 
Kalmarsund. Skeppet som började byggas 1554 
på den då nyinrättade skeppsgården i Stock
holm diskuteras på ett intressant sätt mot bak
grund av Gustav Vasas strävanden att frigöra 
Sverige, dels från dansk, dels från lybsk (han
seatisk) dominans. Kungen ansåg uppenbarli
gen att den nya kravdltekniken, där bordplan
korna naglas till ett i förväg rest, kraftigt spant
skelett, var av stor betydelse i reformeringen av 
flottan, vilken i sin tur var en förutsättning för 
det politiska manövrerandet Detta rävspel be
skrivs på ett lättsamt och intresseväckande sätt, 
men att i populariseringsiver (?) övergå till att 
kalla kungen »Vasa», vilket stundom förekom
mer, är dock inget särskilt lyckat grepp. Risken 
för förväxling med det välkända regalskeppet 
är uppenbar. Huruvida namnformen i fråga 
har någon historisk autenticitet undandrar sig 
anmälarens bedömande. 

Den kanske intressantaste diskussionen ut-
spinner sig dock om »Riksäpplet», ett av flot
tans största örlogsskepp under 1670-talet, byggt 
i Göteborg på »engelskt maner». Fartyget sjönk 
vid Dalarö 1676, efter att ha deltagit i samma 
drabbning utanför Öland som blev »Kronans» 
undergång. Rönnby och Adams för ett resone
mang om skeppet som samhällelig metafor, 
men med en polemisk udd mot den vanliga in
fallsvinkeln som brukar utmynna i påståendet 
att 1600-talets krigsskepp var en spegelbild av 
samhället i land, fastän i miniatyr. Här hävdas 
istället att örlogsskeppet representerar samhäl
let som ideologisk konstruktion, ett tänkt ideal 
om hur tingens ordning borde vara, inte hur 
de faktiskt var. Författarna påpekar att 50 pro
cent av befolkningen, dvs. kvinnorna, saknade 
representation på örlogsskeppen, men också 
att 95 procent av befolkningen var bönder, 
vilka inte heller förekom ombord. Det är såle
des en fullständig missuppfattning att tro att 
dessa mycket speciella skepp skulle fungerat 
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som små Miniatyrsverige. Kritiska reflektioner 
av detta slag är ett välkommet tillskott till den 
marinarkeologiska debatten. 

Det är inte svårt att förstå vilken målgrupp 
författarna, medvetet eller omedvetet, haft i 
åtanke. Ser man mer kritiskt på texten kan man 
ju notera att kvinnor överlag blivit så osynlig-
gjorda i Rönnbys och Adams' historieskrivning 
att det ställe där avsaknaden av kvinnor om
bord på krigsfartygen slås fast är ett av de yt
terst få ställen i hela boken där de överhuvud
taget nämns. Även om kvinnor inte var om-
bordmönstrade på »Riksäpplet» har de väl 
ändå påverkat sjöfartshistorien på sitt sät t Hur 
har t.ex. tanken att betrakta båtar som femi
nina väsen uppstått? Den har ju uppenbarligen 
påverkat namngivningstradit ionerna. Har 
»Margareta av Vätö» fått sitt namn efter en 
identifierad person, för att ta ett närliggande 
exempel? Var hon med och förrättade dopet? 
Vem vet, hon kanske var gift med hemmans
ägaren Erik Andersson i Överlöpe. 

Det finns i övrigt ett antal smådetaljer som 
kan bokföras på bokens minuskonto. Man irri
teras av att de kapitelnummer (1-12) som in
delar fotnoterna i notförteckningen i övrigt 
saknas. Man måste för varje referens man vill 
slå upp först gå till innehållsförteckningen och 
handgripligen räkna sig fram till vilket num
mer i ordningen kapitlet har. Eftersom man 
ändå högst upp på varje uppslag dels talar om 
bokens titel, dels kapitelrubriken, borde detta 
ha kunnat lösas på ett enkelt sä t t Ett annat 
onödigt slarv gäller de lån av illustrationer där 
inte källan angivits, en försummelse som för
fattarnas vetenskapliga rutin borde ba kunnat 
undanröja. I en bok av populärvetenskaplig 
och kommersiell karaktär finns dessutom extra 
goda skäl att se upp. I några fall har dessutom 
bildkvaliteten blivit lidande av reproförfaran-
det, men flertalet illustrationer är ändå av bra 
teknisk kvalitet Boken är för övrigt rikligt il
lustrerad. 

Denna anmälan skall dock inte sluta i vekla
gan. Författarna är kompetenta, verbala och 
dessutom respektlösa på ett tilltalande sätt. 
Östersjöns sjunkna skepp är en bok att bli under
hållen av, att fascineras av och att bli inspire
rad av. Man kanske rent av skulle prova sin 

gamla dykardräkt för att se om den fortfarande 
passar. 

Björn Varenius 
Institutionen för arkeologi 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Das Wrack. Der antike Schiffsjund von Mahclia. 
Herausgegeben von Gisela Hellenkemper Sa-
lies mit Hans-Hoyer von Prittwitz und Gaffron 
und Gerhard BauchhenB. Kataloge des Rhei-
nischen Landesmuseums Bonn. Band 1/1 und 
1/2. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Land-
schaftsverband Rheinland. Band 1 und 2. Köln 
1994. 

Denna anmälan avser ett vetenskapligt arbete 
av hög klass, som redovisar en sentida antikva
risk och arkeologisk insats syftande till beskriv
ningen, analysen, konserveringen och beva
randet för framtiden av ett av de stora, marin
arkeologiska fynden i Medelhavet, vilket 
gjordes för 90 år sedan utanför Mahdia på Tu
nisiens östra kust. Detta fynd kom att öppna 
dörren för det internationella vetenskapssam
hället mot undervattensvärldens kulturvärden. 
Skälet till det intresse fyndet tilldrog sig var och 
är tydligt. Det förhöll sig nämligen så att inne
hållet i det vrak, som man påträffat och som 
man bärgade lasten från med tidens dykar- och 
bärgiiingsteknik, utgjordes av antika konst
skatter. Det var grekiska svampdykare som lo
kaliserade vraket år 1907. De rapporterade att 
de gjort upptäckten ca 5 km utanför kap Afrika 
på 40 m djup. 

Vrakplatsen dominerades av ett stort antal 
ämnen till marmorpelare - ett 60-tal - och mel
lan dessa ett stort antal föremål av marmor, 
brons och metall - uppenbarligen ursprungli
gen en fartygslast med detta innehåll. Detta 
fynd blev tillsammans med det, som gjorts någ
ra år tidigare vid ön Antikytera mellan Kreta 
och Kytera, upptakten till det som idag kallas 
marinarkeologi i Medelhavet Det är, sett i re
lation till vår nordeuropeiska marinarkeolo
giska vetenskapshistoria, intressant att se att 
Mahdia-bärgitingariia sammanfaller i tiden 
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med omfattande bärgningar av bl.a. kanoner 
och skeppsdelar från stora örlogsskeppsvrak 
från 1600-talet som Enighed och Nyckelen i 
Kalmarsund 1908-1909. Dessa utgör på ett lik
nande sätt en inledning till den svenska marin
arkeologin. 

Bärgningarna i vattnen utanför Mahdia på
gick under åren 1908 till 1913. Operat ionen 
var framför allt inriktad på att bärga lasten av 
konstföremål och andra antika ting från farty
get, som under 2 000 år legat på bottnen. Re
dan det första året kunde den första utförliga, 
vetenskapliga värderingen av fyndet göras. Den 
utfördes av den franske forskaren Alfred Mer-
lin, vid tiden direktör för den antikvariska or
ganisationen i dåv. Tunisien, sedan 1881 under 
franskt protektorat Han framlade sina resultat 
för Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
i Paris, och anförde därvid att det man funnit 
borde vara en last härrörande från det andra 
århundradet före Kristus av mycket ovanlig ri
kedom och konstnärlig kvalitet Det var i första 
hand de antika skulpturer man påträffat, som 
drog intresset till fyndet, helt naturligt. De ut
gjorde ju objekt med en mycket stor drag
ningskraft på både vetenskapsmän och all
mänhet med avseende på deras roll som sym
boler för den antika världen. 

Omkring trettio år efter den första insatsen 
togs en ny kontakt med fyndplatsen. Nu var det 
en dykargrupp ur den franska marinen som 
1948 under ledning av Philippe Taillez och 

Jaques-Yves Cousteau gjorde en kortare besikt
ning av vrakplatsen. Under 1954 och 1955 gjor
des två nya utgrävningar av en tunisisk expedi
tion. Nu tog man upp flera pelare och delar av 
fartygets köl och en planritning av vrakplatsen 
utfördes. I början av 1990-talet kontaktades 
Rheinisches Landesmuseum av Deutsche Ge
sellschaft fur Unterwasserarchäologie (De-
GuWa) i avsikt att få till stånd en modern un
dersökning av vraket med den berömda lasten 
av konstskatter. Efter en kontakt med den tu
nisiska organisationen för kulturmiljövård in
leddes och genomfördes tillsammans med 
denna 1992-1993 en vetenskaplig undersök
ning, vilken hade flera uppgifter. Bland de vik
tigare var: 
- uppmätning av vrakplatsen 

- fotografisk dokumentation av densamma 
- kartering med metallsökare 
- undersökning av friliggande trädelar på vrak

platsen 
- utförandet av en biologisk och sedimentär 

analys av förhållandena vid vraket. 

Målsättningen med undersökningen var att 
kunna öka insikten beträffande flera förhål
landen på och vid vraket, som trots de tidigare 
insatsernas omfattning hade förblivit oklara. 
Genom undersökningarna fick man nu ett un
derlag för utförandet av en omfattande veten
skaplig analys, både humanistisk och naturve
tenskaplig, av fyndkomplexet Det är resultaten 
av denna som nu i två tjocka band offentliggörs 
i det här anmälda arbetet. 

De föremål som för nu snart 90 år sedan lyf
tes upp från bottnen av de grekiska svampdy
karna utgjordes bl.a. av ett stort antal halv
fabrikat till pelare, marmorkapitäl av olika 
typer, pelarbaser av marmor, marmorkandela
brar, marmorvaser av kratertyp, flera olika 
bronsstatyetter och byster, bl.a. av Hermes, 
Eros, en herm, av dansande dvärgar, olika my
tiska figurer, tillika marmorstatyetter, metall
ornament till inredning och möbler - för att 
nämna det viktigare. I centrum för intresset för 
fynden från vraket utanför Mahdia och forsk
ningen kring dem står de bronsstatyer av Her
mes och Eros, som tillsammans med flera and
ra skulpturverk bärgades från vraket, och som 
anses vara av mycket hög konstnärlig kvalitet. 

Det fartyg som gick under för mer än 2 000 
år sedan utanför tunisiska kusten anses enligt 
dagens forskare ha varit på väg från Aten till 
det romerska riket med en last av byggnadsde
lar och konstföremål för försäljning någon 
gång under första hälften av första århundra
det före Kristus, förmodligen mellan år 80 och 
70. Att döma av analysen av blyplåtar, ur
sprungligen fästa på skrovets botten, har detta 
byggts på italisk mark. Lasten utgjordes av ob
jekt frän olika delar av Medelhavsområdet. Rå
varan för den mest omfattande delen av lasten, 
marmorobjekten, har hämtats ur grekiska mar
morbrott och arkitekturdementen har en gång 
tillverkats i atenska verkstäder. Det senare gäl
ler även ett flertal av konstföremålen. Hela las-
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ten hade uppenbarl igen lastats ombord i Pi
reus. 

En del av denna dyrbara last utgjordes up
penbarligen av relativt nytillverkade föremål. 
Andra var vad vi skulle kalla antikviteter, dvs. 
äldre konstföremål och andra ting av värde -
huvudsakligen framställda redan under andra 
århundradet före Kristi födelse. I fyndmateria
let ingår också en hel del mer allmänt gods, 
som tillhört besättningens utrustning, liksom 
mindre spektakulära delar av lasten. Dessa ob
jekt har vid den nu företagna undersökningen 
också varit av betydelse, inte minst för date
ringen av fyndet. Till detta material hör bl.a. 
amforor och brukskeramik. 

Av själva fartyget var vid påträffandet bara 
delar av bot tnen bevarade, bl.a. den mycket 
kraftiga kölen. Av vraket är idag mycket litet 
kvar p.g.a. att man vid vårt sekels början hade 
mycket små möjligheter att konservera de 
skrovdelar av vattendränkt trä som bärgades på 
ett tillförlitligt och beständigt sätt. Än idag är 
fartygets ursprungliga byggnad och typdrag 
obetydligt kända genom dessa ogynnsamma 
bevaringsförhållanden. En rekonstruktion av 
fartyget i form av ritningar har nu gjorts, som 
tyder på att det var ett omkring 40 meter långt 
och närmare 14 meter brett lastfartyg, kraftigt 
byggt för tunga laster. Man har diskuterat om 
det varit fråga om ett fartyg med rigg och segel, 
eller om en stor pråm, som bogserats av ett mer 
lättmanövrerat segelfartyg, t.ex. ett seglande ör
logsfartyg. Forskarna har dock stannat vid att 
det mest troliga är att lastfartyget gått under 
eget segel, och i så fall troligast med ett storse
gel av råsegeltyp på den enda masten. Det bör 
ha haft två sidoroder för manövreringen. 

Lasten kan endast ha haft ett mål, nämligen 
Italien och Rom. I inget annat område vid Me
delhavet fanns det en marknad för denna typ 
av varor. Det handlar säkert om gods avsett att 
försäljas till välbärgade köpmän i det romerska 
riket. Man har diskuterat om fartyget varit på 
väg att göra en avstickare till Afrika, när förlis-
ningen ägde rum, eller om det drivits ur kurs 
av en storm före förlisningen. 

Enligt en teori utgjordes lasten av plund
ringsgods som kommit romare till hända i sam
band med den romerske härföraren Sullas in

tagande av Aten år 86 f.Kr. Som ett alternativ 
till denna teori har man även framfört tanken 
att det inte handlar om plundringsgods från 
detta tillfälle, utan om varor som utförts vid 
denna tid men utan direkt samband med den 
nämnda krigshändelsen. Fartygets förlisning 
sammanfaller dock i tiden med Sullas angrepp 
på Aten. 

Carl Olof Cederlund 
Södertörns högskola 

Box 4101, 141 04 Huddinge 

Luden Musset, Nordica el Normannica. Recueil 
d 'é tudes sur la Scandinavie ancienne et mé-
dievale, les expeditions des Vikings et la fon-
dation de la Normandie. (Société des études 
nordiques, Paris 1998). 494 sidor. ISBN 2-
912420-00-8; ISSN 1279-7944. 

Denna innehållsrika volym består av 32 upp
satser, skrivna huvudsakligen 1950-1980 av Lu
d e n Musset, internationellt välkänd historiker 
och germansk filolog, professor vid universite
tet i Caen, nu emeritus. Han har bl.a. skrivit ett 
väl mottaget verk om »barbarfolkens» invasio
ner av romarriket, och ett arbete om runorna 
och runlitteraturen, som används i den akade
miska undervisningen. 

De trettiotvå uppsatserna rör alla ett av Mus-
sets specialområden, nämligen förbindelser 
och ömsesidig kulturpåverkan mellan Nor
mandie och Skandinavien. För en skandinavisk 
publik är de särskilt intressanta genom Mussets 
enastående kännedom om det normandiska 
materialet, och hans gedigna kunskaper om vi
kingarna och vikingatiden i s tor t Hans histo
riska bakgrundsbeläsenhet är enorm: boken 
om invasionerna i romarriket upptar t.ex. en 
klassificerad bibliografi på över 500 titlar. 

Nordica et Normannica har fyra huvudavdel
ningar: 1. Skandinavien under vikingatiden. 2. 
Vikingarna och Västeuropa. 3. Skandinavien 
och Normandie. 4. Angloskandinaviska fråge
ställningar i Normandie. 

Man imponeras av Mussets suveräna be
handling av framför allt det normandiska käll-
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materialet: or tnamn, personnamn, dokument, 
och naturligtvis de medeltida historikernas ofta 
mycket otillförlitliga uppgifter. De senare re
censeras i en uppsats som fyndigt betitlas 
»Normannernas kakogeografi», som exempli
fierar deras maniererade latinstil och deras 
svaghet för att förse samtida länder och folk 
med namn tagna från antika »auktoriteter» och 
deras efterföljare, sådana som Jordanes och 
Paulus Diaconus. Sålunda kallas Danmark för 
Dacia, svear blir Sveber, nor rmän blir Norici. 

Musset själv är däremot mönstergillt källkri
tisk, samtidigt som han utmärks av stor öppen
het och synpunktsrikedom. (Det kan nämnas 
att han i Medieval Studies 1972 skrivit en kort 
uppsats om »Lauritz Weibull vu de France».) 
En tanke som han ofta återkommer till är att vi
kingatiden bör indelas i två distinkta perioder, 
den ena från c. 790 till 930, den andra från ca 
980 till ca 1085. Den första utmärks av enskilda 
plundringsraider, den andra av välorganiserade 
och politiskt, rentav ideologiskt, betingade 
större företag. I detta sammanhang påpekar 
Musset att medan den första periodens krono
logi har utforskats grundligt, är detta inte fallet 
med den andra. Här, säger han, borde finnas 
rum för internationellt forskningssamarbete. 
Samma sak gäller utforskningen av de olika vi
kingagruppernas sociala bakgrund. 

Över huvud taget är Musset angelägen att 
stryka under att hans förslag till tolkning av det 
föreliggande källmaterialet är hypoteser, inte 
slutgiltiga problemlösningar. Han är också fri
kostig med att antyda vägar för ytterligare forsk
ning. Hans egen sökarglädje är omisskännlig. 
Där är granskning och tolkning av textmaterial 
det centrala. Men också arkeologiska och kul
turhistoriska data ges en väsentlig plats. Hans 
läsare kan inte undgå att fångas av hans enga
gemang. 

Proxima Thule, Revue d'études nordiques, Dir. 
Francois-Xavier Dillmann (Société des études 
nordiques, Paris). 

Tidskriften är avsedd att komma med ett num
mer per år. Jag har framför mig vol. 2, våren 
1996 (vol. 1 utkom hösten 1994). I vol. 2 skri
ver Carl Martin Edsman om björnfesten hos 
lapparna, F.-X. Dillmann om runo rna i den 
norröna litteraturen, Bjarne Fidjestöl om hov
poesin i Skandinavien under vikingatiden, och 
Luden Musset (fortfarande aktiv!) om en ny
utgåva av Svend Aggesens danska historia. Dess
utom innehåller volymen ett antal kortrecen
sioner av böcker inom ämnesområdet skandi
navisk kultur och historia och fransk-skandi
naviska förbindelser, samt en nära 20-sidig 
»Chronique des études nordiques», där förfat
taren, F.-X. Dillmann, lägger huvudvikten vid 
studier rörande Saxo grammaticus. 

Innehållsförteckningen för föregående 
nummer och kommande nummer visar på en 
liknande internationell spridning av både för
fattare och ämnen. Proxima Thule blir uppen
barligen en tidskrift att räkna med. Svenska me
deltidsforskare gör klokt i att bekanta sig med 
ett franskt perspektiv på deras ämne. Börja 
gärna med Mussets bok! 

Alvar FMegård 
Göteborgs Universitet 

Vasaparken, 411 24 Göteborg 

Alvar Elk.gård 
Göteborgs Universitet 

Vasaparken, 411 24 Göteborg 
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