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Recensioner 

Mats Larsson & Eva Olsson (red). Regionalt och 
inlerregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och 
Mellansverige. Riksantikvarieämbetet, Arkeolo
giska undersökningar, Skrifter nr 23. Stock
holm 1997. 300 s., ymniga s/v illustrationer, 
kartor och tabeller. ISBN 91-7209-077-4. ISSN 
1102-187X. 

Vid ett inlerregionalt seminarium om stenäl
dersboplatser i Kungsbacka 1988 fann man att 
den svenska stenåldcrsforskningen var starkt 
regionaliscrad och att övergripande synteser 
ens över ett så litet område som Sveriges södra 
tredjedel saknades. Föreliggande bok, som i 
folkmun kallas »UV:s stenåldersbok«, är ett led 
i en strävan att rätta lill detta missförhållande. 

Boken behandlar den skandinaviska stenål
dern från senpaleolitikum till och med senneo
litikum. Geografiskt begränsas framställningen 
av UV-kontorens arbetsområden, vilket inne
bär att man mest håller sig inom nio landskap: 
Mälardalen, de två Götaländerna, Västkusten 
och Skåne. Blekinge, Dalsland, Gästrikland, 
Dalarna och Hälsingland berörs flyktigt; me
dan Småland, Ostersjö-öarna och Norrland 
helt lämnats utanför diskussionen. 

Av bokens sju artiklar är fyra periodsynteser 
med presentation av nya data framtagna ge
nom exploateringsarkeologin. Mesolitikum, ti
digneolitikum, mellanneolitikum och senneo
litikum behandlas alla genom regionala studi
er av Sydsverige, Västsverige och Östra Mellan
sverige, med avslutande interregionala jämfö
relser och synteser. Undanlagd frän delta 
schema är att senneolitikum i Sydsverige av 
oklara skäl inte behandlas. Till detla kommer 
tre mera specialiserade studier: en över väst
svenska grönstensyxor, en över strandlinjekro-
nologi och en över stenålderns hustyper. 

Boken är utmärkt och har bara två viktiga 
svagheter. Irriterande men inte fatalt är atl för
fattarna nästan mangranl saknar slörre stilis
tisk förmåga och kännedom om kommater
ingsregler. Kommateringen är genomgående 
gjord enligt andningspausprincipen. Mest väl

formulerad och tillika metodiskt stringent är 
Britta Kihlstedt 

Allvarligare är den fullständiga förvirring
en rörande den mesolitiska absolutkronologin 
och dateringen av skiftet till TN. Här märks till 
att börja med en diskrepans mellan det sam
manfattande schemat i tabell 1:1 på sid. 14 och 
löptexten, med skillnader på upp till 500 år. 
Felen verkar finnas i tabellen, och tycks bero på 
att man prydligt men felaktigt paralldliserat 
kvartärgeologins absolutdaterade perioder med 
sydskandinaviska och västsvenska arkeologiska 
kulturer. Inom varje kolumn är den relativa sek
vensen korrekt, men långs den horisontella axeln 
är både absolutdateringarna och samtidigheten 
i de tre sekvensernas periodskiften felaktiga. 
Denna tabell är alltsä inget att ha. 

Bokens bild av den mesolitiska absolutkro
nologin hänger dock inte ihop även om man 
bortser från tabell 1:1. Mats Larsson anger två 
olika dateringar för skiftet till TN i Syd
skandinavien: 4100 BC på sid. 16 och 3800 BC 
på sid. 19.1 det neolitiska kronologischemat på 
sid. 8 anges det i stället till 3950 B(:, vilket stöds 
av bokens övriga författare och forskningsfäl
tets konsensus i övrigt. Det får väl betraktas som 
ett korrekturfel när skiftet mellan Sändarna 
(mellanmesolitikum) och Lihult (senmesoliti
kum) på sid. 44 sätts till 7500 BC i den prebo-
reala klimatperioden. I den mesolitiska synte
sen på sid. 48 förbigås Hensbacka med tystnad 
och begynnelsen lör Sändarna med sina hul
lingspetsar sätts till tidigmesoliiikinn, tvärt 
emol Bengt Nordqvisls avsnitt om Västsverige i 
samma artikel. Sammanfattningsvis ger det 
mesolitiska avsnittet ett amatörmässigt och 
slarvigt intryck. 

En vetenskapshistorisk lustighet är att man 
på två ställen i boken uttryckligen tar avstånd 
frän tydliga begreppsdefinitioner, pä sid. 13 be
träffande perioder ocb kulturer, på sid. 85 be
träffande neolitiseringen. Denna inställning, 
som fullt genomförd försias skulle göra boken 
helt obegriplig, uppvisas dock endast i dessa 
programmatiska uttalanden. Den analyseran-
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de texten laborerar till större delen med tämli
gen väl definierade begrepp, fast definitioner
na sällan är tydligt och pedagogiskt uppställda 
utan oftare framgår i bisatser och av samman
hanget. 

I avsnitten om neolitikum framgår en in
tressant skillnad mellan lämningar som låter 
sig indelas i väldefinierade arkeologiska kultu
rer (Ertebölle, TRB, STY) och sådana som slin
ker mellan fingrarna på den som söker kultu
rell konformism (Mälardalens mesolitikum, 
GRK). Detta bör reflektera en viktig aspekt av 
de inblandade samhällenas organisation och 
.självuppfattning. Faktum är att materialet från 
Mälardalens mesolitikum tycks sakna typolo
gisk identitet och alltså måste definieras nästan 
helt utifrån '4C-dateringar. Vad GRK beträffar 
gäller ännu Malmers uppgivna definition: GRK 
är sådana mellanneolitiska fynd som inte upp
fyller definitionen för TRB eller STY. I båda 
dessa fall har vi rimligen att göra med folk som 
var organiserade på mycket låg nivå och inte 
deltog i några interregionala folkrörelser i stil 
med STY. 

Den sammanfattande tabellen över kol-14-
daterad gropkeramik på sid. 184 innebär den 
slutgiltiga dödsstöten för de fyra Fagervik-sti
larna som finkronologisk ryggrad. Sekvensen 
sträcker sig över 1300 kalenderår från TN I till 
MN B, F I-III överlappar under drygt 500 år 
(3620—3110 cal AD), och även den mest kort-
livade stilen (F IV) sträcker sig över drygt 500 
kalenderår. Den mest matnyttiga kvarlevan av 
ryggraden är att F I och F IV faktiskt tycks ute
sluta varandra med ett skifte omkring 3100 cal 
AD. 

Regionalt och inlerregionalt innebär ett myck
et stort kliv framåt för den svenska .stenålders-
forskningen och kommer säkert med tiden att 
betraktas som en milstolpe för forskningsfältet 

Martin Rundkvist 

Brita Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinage c. 
095—/020. Commentationes de nummis saeculo
rum IX—XI in Suecia repertis. Nova series 9. 
Stockholm 1997. 634 s. 

Är 1989 publicerade Brita Malmer The Sigtuna 
Coinage c. gcj^—ioo^, den första delen av en tri
logi som skall behandla det stora materialet av 
skandinaviska imitationer av anglosaxiska mynt 
från tiden 995—1030. Materialet bestod då av 
ca 1 100 mynt, med den andra delen har det 
överskridit 5 000. Eftersom mynten bevaras i ett 
flertal museer, inte endast i Skandinavien utan 
också bl.a. i den förra Sovjetunionen, har redan 
insamlandet av materialet krävt ett mycket stort 
arbete. Att sedan behandla och analysera mate
rialet bevisar en sällsynt arbetskapacitet. 

De båda första delarna består huvudsakli
gen av kataloger, för det är forf.s syfte att spara 
syntesen till den tredje delen, The Anglo-Scan
dinavian Coinage c. 1020— I O J O . I båda fall bör
jar boken dock med en kommentar, som här 
består av ca 40 textsidor. 

De första mynten av anglosaxisk typ som 
präglades i Danmark, Sverige och Norge ca. 
995 hade tydliga inskrifter, men sedan fortsat
te myntningen till Knut den stores och Anund 
Jakobs tid huvudsakligen i form av olikartade 
imitationer med förvirrade inskrifter, f stort 
sett kan imitationerna indelas in en nordlig 
(Sigtuna) och sydlig (dansk) grupp. Att trilo
gins första del heter Sigtuna Coinage c. 
995—1005 och den andra delen Anglo-Scandi
navian Coinage c. 995—1020 antyder, att grän
sen mellan dessa grupper är problematisk; an
nars kunde man ju ha publicerat skilda verk om 
myntningen i Sigtuna och Sydskandinavien. 
Detta är också den andra delens centrala forsk
ningsproblem: det har visat sig, att en stamp-
kedja kan omfatta stampar från både Sigtuna 
och Sydskandinavien. Att även engelska origi-
nalstampar ingår i kedjorna visste man redan 
tidigare. Så mycket nytt material har dessutom 
kommit till sedan den första delen gavs ut, 
att förf. måste medge, att titeln The Sigtuna 
Coinage »inte skall tagas för 100% korrekt, så
som ibland har hänt«. 

Det gäller således i första hand om lokali
seringen av imitationerna. Den naturliga ut
gångspunkten är studiet av stampkopplingar -
mynten präglas ju alltid med två stampar. 
Inalles ingår det nästan 2 000 stampar i mate
rialet. Såsom den tidigare volymen visade, kan 
kopplingarna mellan olika stampar bilda otro-
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ligt månggreniga komplex: år 1997 ingick i en 
av kedjorna inle mindre än 236 stampar. 

Kedjorna ger möjlighet att studera stam
parnas inbördes relationer och så småningom 
tillskriva dem till en eller annan myntort. Men 
eftersom stampar från olika myntorter kan in
gå i en och samma kedja, måste man också stu
dera stamparna själva, och en stilanalys är då 
den naturliga utvägen, i synnerhet när det re
dan finns flera studier av de (äkta) engelska 
myntens stilar. Med en stilanalys förstår man i 
anglosaxisk numismatik det, att fastän myntty
pen i hela landet var densamma, fanns det i re
gel mer än en myntgravör, och det är vanligen 
möjligt att identifiera deras individuella 
handstilar. En likadan analys kan tillämpas på 
det skandinaviska materialet, och en stor del av 
den inledande kommentaren består av etl ka
pitel som heter Style. (Här skulle jag gärna ha 
sett att förf. också skulle ha noterat min artikel 
i Sigtuna Papers). 

Det är bekant för var och en som har han
terat dessa mynt, att de ofta visar säregna drag, 
såsom originella bokstavsformer. När det gäller 
porträttbysten kan man nämna de »klassiska» 
Sigtunamynten med Olof Skötkonungs namn 
som ett gott exempel på tidig Swedish design: 
man kan se, hur samma gravör med en indivi
duell och kraftfull stil har tillverkat stamparna 
för både Crux- och Long Cross -mynten. 
Imitationerna med förvirrade inskrifter kan 
däremot indelas i ett antal varierande stilar, 
som inte alltid är lika lätta att definiera. A 
andra sidan kan stilistiska särdrag också imite
ras, eller imitationer kan likna varandra helt 
enkelt på grund av att de har samma förebild. 
Således påpekar förf. att bysten i den sk. LQ-sti-
len visar påfallande likhet med O-stilen, fastän 
LQär en sen och troligen sydlig stil och O ät li
dig och tillhör Sigtuna. I ett annat fall (D-sti
len) a ren och samma frånsida kopplad med in
te färre än åtta åtsidor, som alla är barbariska 
men annars har ganska litet gemensamt Od i 
sedan finns det mänga enstaka mynt som inte 
kan anknytas till någon grupp, vare sig genom 
stil eller stampkoppling. I sådana fall måste de 
ovannämnda metoderna kompletteras med en 
analys av de oberoende tekniska särdragen el
ler »primary individual data«, sådana som vik

ten och diametern. Eftersom det dock är fråga 
om imitationer har även denna metod i prakti
ken sina begränsningar. 

Såsom läsare av Mynt och människor (19(18) 
vet, är Malmer en utmärkt tecknare. Hennes 
avritningar av de förvirrade inskrifterna bidrar 
väsentligt till katalogens användbarhet för del 
skulle ha varit omöjligt att reproducera de van
ställda bokstäverna på något annat sätt När det 
är fråga om dåligt präglade eller utnötta exem
plar kan ritandet naturligtvis innebära ett ele
ment av subjektiv tolkning: man kan t. ex. re
konstruera en helt förvirrad inskrift så att den 
börjar likna elt namn. Med sin erfarenhet bå
de som numismatiker och tecknare kan förf. 
dock effektivt minimera denna fara. När hon i 
diskussionen om svårtydda namn frågar, vem är 
»Emasrn on Orni« (s. 19), gör hon det med en 
nypa salt. 

Helhetsintrycket är, att katalogen har satts 
ihop ytterst noggrant. Det är självklart, att det i 
ett så stort material också finns problematiska 
fall. Ett förbryllande exempel är åtsidan nr 
764, en »tvpvai iant" som visar bysten mellan 
två spiror. Om man tyder inskriftens andra bok
stav (G) som A, kan man läsa dess början som 
NARDCT — . Detta påminner om Hardeknm 
(HARDACNVT), vars namn även på engelska 
mynt ibland börjar med N. I fråga om dater
ingen (efter 1040) passar en sådan tolkning 
naturligtvis dåligt i det här sammanhanget, och 
man är benägen att se det hela som en tillfäl
lighet (»fortuilous imitative anlicipation«, 
skulle Michael Dolley ha sagt). Ändå är det li
tet störande, att myntets besynnerliga design 
faktiskt påminner något om Hardeknuts Arm-
and-Sceptre, och man kan t. o. m. urskilja tre 
»kulor» på skaftet av den ena spiran, en detalj 
som ibland förekommer på denna typ. 

Efter att ha diskuterat stampkedjorna och 
deras kronologiska och geografiska utsprid
ning i ljuset av fynden slutar förf. inledningen 
med kapitlet Where, How and Why? Här pre
senteras i korthet de viktigaste resultaten (och 
om läsaren inte är van vid det numismatiska 
materialet kan det vara nyttigt att börja här) . 
Ungefär hälften av stamparna har hittills klas
sificerats geografiskt. Således kvarstår del 
mycket att utreda, men å andra sidan är det 
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möjligt att kalkylera, att största delen av stam
parna i alla fall redan är kända. Om man antar, 
att man skulle ha präglat 5 000 mynt per stamp, 
blir resultatet ett teoretiskt totalantal av 8 mil
joner mynt (för beräkningsgrunderna se s. 54). 
Sådana kalkyler är visserligen riskabla, efter
som det är osannolikt att alla stampar utnyttja
des till fullo, men i alla fall är det klart att mynt
ningen t.ex. i Sigtuna var mycket mer omfat
tande än vad man tidigare trodde. Importen av 
stampar från England synes också ha förekom
mit i större skala än vad man bar tänkt Såsom 
förf. konstaterar, kan man här »urskilja kontu
rerna av Skandinaviens första industri, den all
ra första massproduktionen av föremål». 

Syftet med denna tidiga myntning har dis
kuterats mycket Var det helt enkelt en ekono
misk, vinstgivande aktivitet, eller var det mer 
en fråga om prestige, att de lokala kungarna vil
le efterlikna sina kolleger i den stora världen? 
Malmer synes föredra den ekonomiska tolk
ningen. Om man tänker att befolkningen i all
mänhet knappast kunde skilja mellan engelska 
mynt och deras imitationer, kan man faktiskt 
fråga sig, hur mycket prestige kan Olof 
Skötkonung ha vunnit genom att betala med 
hemgjorda mynt som bar en annan konungs 
namn? För en mera uttömmande framställ
ning om sådana frågor måste vi invänta verkets 
tredje del. 

1 n ukka Talvio 
Museiverket 

PB913 
FI-00101 Helsingfors 

Kent Andersson (red.), Suionum Hinc Civitates. 
Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre 
järnålder. Occasional papers in archaeology 1 9. 
Institutionen för arkeologi och antikaens histo
ria. Uppsala 1998. ISSN 1 100-6358. ISBN 91-
506-1320-0. 274 s. 

Bakgrunden till boken är de omfattande un
dersökningar som gjorts p.g.a. stora infrasti tik-
tnrella satsningar i Mälarregionen under de se
naste 15 åren. Dessa undersökningar berörde 
lill stot del marktyper som inte tidigare varit ak

tuella och kom därmed i kontakt med ett del
vis nytt fenomen. Dagens åkrar visade sig näm
ligen dölja en ytmässigt omfattande bebyggel
se. Några av samlingens elva bidrag diskuterar 
gravarkeologi, men flertalet behandlar dessa 
»åkerboplatser». Förspelet till boken var en se
rie föreläsningar inom projektet Uppdrags-
arkeologi ocb forskning i Uppsala under våren 
1997. Del källmaterial som artiklarna baseras 
på är framgrävt både av UV Uppsala och Ar-
keologikonsiilt AB. 

Att på detta sätt samla en del av uppdrags-
arkeologins resultat finner jag vara en utomor
dentlig idé. Ofta kan man tycka att spännande 
undersökningar försvinner och att de inte får 
den uppmärksamhet som de vore värda. Or
saken till detta finner man nog både i forskar
världen och inom nppdragsarkeologin. I in
ledningen visar också Kent Andersson att man 
länge (och på sina håll än i dag) hållit fäst vid 
hypotesen att järnålderns boplatser återfinns 
pä impediment, och att forntidens människor 
genomgående undvikit att lokalisera sina bop
latser till lermarker, alltså dagens åkrar. Jag tror 
också att Andersson bar rätt i att det framför 
allt är inom boplatsarkeologin som de största 
löt ändringarna har skett under senare år och 
att det här linns etl särskilt behov av fortsatt 
forskning. 

Men nppdragsarkeologin har också ägnat 
sig åt gravfältsundei sökningar och Jonas 
Wikborgs bidrag behandlar den äldre järnål
derns vapengravar i Mälarområdet Syftet är att 
relatera dessa till stridsteknik, makt, organisa
tion och politisk utveckling. Gravar från hela 
Mälarområdet behandlas men även här har 
ämnet aktualiserats av senare års grävningar i 
Västmanland ocb Uppland. Artikeln innehål
ler en ordentlig genomgång av områdets hit
tills pan fil lade vapengrav ar ocb åtföljs av illust
rationer av fynden och rekonstruktioner av va-
penuppsättningar, mänga införda av författa
ren själv. Wikborg använder sig gärna av 
Tacitus i sin argumentation, något som blivit 
allt mera vanligt idag. Fat itus kan säkert vara 
en bra inspirationskälla men ibland kan man 
ifrågasätta relevansen i de ofta förekommande 
historiska analogierna. Man kan fräga sig om 
den ökade användningen av Tacitus och andra 
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skriftliga källor inom arkeologin beror på en 
tveksamhet inför vad den materiella kulturen 
kan säga oss om det forntida samhället 
Personligen tror jag atl det skulle vara mer gi
vande all låta det arkeologiska materialet ha en 
starkare roll, snarare än att i så hög grad appli
cera Tacitus uppgifter på det. 

I sin uppsats om de romarlida kvinnogra
varna i Uppland och Västmanland slår Kent 
Andersson an en tolkande ton när han inleder 
med all konstatera att arkeologin förändras 
över tid, eftersom alla tolkningar görs med oss 
själva som utgångspunkt Artikeln »Rik eller 
fattig - medveten eller omedveten?» kan delvis 
ses som ett diskussionsinlägg där Andersson 
kritiskt granskar en uppsats av Synnöve 
Reisborg från 1994. Inledningsvis görs en kro
nologisk analys där Anderssons resultat skiljer 
sig från Reisborgs både i mängd (Andersson 
kan härleda etl större antal kvinnogravar till ro
mersk järnålder) och till datering. 

Andersson kan genom den finare kronolo
giska analysen av gravarna konstatera att de ri
ka kvinnogravarna framför alh härrör från en 
relativt kort period, ocb ban tolkar detta som 
att man haft behov av att legitimera en ny elit. 
När eliten konsoliderats menar han alt det in
te längre finns samma behov av att investera i 
gravarna. Intressant nog ser han också en dy
namik i denna process då han finner ett un
dantag i form av ett gravfält som har cn status-
kontinuitet mellan äldre och yngre romersk 
järnälder. Detta ser han som belägg för att den 
»gamla eliten inte bara gav upp kampen». 

Lite mer frågande ställer jag mig till arti
kelns slutkläm där Andersson, i en syftning på 
artikelns titel, svarar att kvinnorna varken var 
rika eller medvetna. »Istället kan man säga, att 
det slumpade sig så, att de dog vid en tidpunkt, 
då de kunde användas som brickor i elt spel...» 
Jag undrar just vem som antas ha drivit detta 
spel, och varför Andersson förutsätter att kvin
norna varit passiva och omedvetna och inte 
mera aktivt deltog i det spel som pågick. 

Hans GÖthbergS bidrag behandlar bebyg
gelsestrukturen i Trögd och på Håbolandet i 
Uppland, och skrevs med utgångspunkt från 
Ei ^undersökningarna mellan Enköping och 
Bålsta. Han inleder med en diskussion om by-

begreppet, en fråga som har engagerat fler av 
bokens författare. Göthberg har elt omfattan
de källmaterial som visar på svårigheten att hit
ta mönster i bebyggelse-utvecklingen. Han fin
ner dock en omfattande omstrukturering i bör
jan av yngre järnålder, eftersom få boplatser 
har en kontinuitet in i vendeltid. Även från det
ta finns dock undantag och exemplen är en he
terogen samling. En del gårdar tycks flytta ofta, 
andra bar platskontinuitet; en del gårdar över
ges, andra inte; några av boplatserna ligger vid 
den historiska bytomten, andra inte o.s.v. Att 
bygga stora modeller som kan appliceras på 
järnålderns kulturlandskap verkar inte längre 
vara möjligt, men å andra sidan linns ett mate
rial som säkert kan säga mycket om den skill
nad som fanns mellan gårdar (och människor) 
och den förändring som pågick. 

Även den undersökning som behandlas av-
Håkan Aspeborg berörde den »nya» slags järn-
åldersboplats som ligger på idag uppodlade 
lerslätter. Undersökningen vid Västra Skälby i 
Västmanland har också mycket gemensamt 
med andra boplatsundersökningar under se
nare år, bl.a. del faktum att den trots alt man 
banade av en stor yta endast berörde en del av 
ett större boplatsomräde. Inom undersök
ningsområdet om 6 hektar fann man 2 1 hus
konstruktioner och så mycket som 49 brunnar. 
1 tC-prover har daterat bebyggelsen till äldre 
järnälder. 

Även här behandlas by-begreppet ingående 
och Aspeborgs slutsats är alt boplatsen vid 
Västra Skälby bör betecknas som en by. Som i så 
många fall när det gäller boplatser är materia
let svårtolkat eftersom '-tC-värdena trots allt ger 
så vida dateringar. Antalet hus talar onekligen 
för en »by», men frågan är hur länge varje hus 
har varit i bruk. Husen har trots allt inte stått så 
länge pä varje plats att de genererat något 
tjockt kulturlager, vilket (ätt till följd att de till 
största delen plöjts b o r t 

Per Frölund behandlar även ban ett b o 
platsmaterial lian bronsålder od i äldre järnål
der samt någol in i den yngre järnåldern. 
Boplatsen ligger vid Skämsta i Llppland, och 
förutom boplatsen med de t | busen under
söktes sex skclettgravar från 1000-1 100-talen 
e.Kr. Även Frölund inleder med en diskussion 

fornvännen 96 (2001) 



48 Recensioner 

om by-begreppet och man inser alt detta var ett 
ämne som engagerade arkeologerna på det nu
mera nedlagda UV-Uppsala. Frölund konstate
rar dock att avsaknaden av debatt om bosätt
ningens struktur under järnåldern inte endast 
beror på brister i begreppsapparaten. I jämfö
relse med Danmark så var Sverige sent ute med 
att maskinavbana stora ytor, något som är nöd
vändigt för denna typ av bebyggelsearkeologi. 
Förhoppningsvis kan dock diskussionen i före
liggande bok få fart på debatten. 

Som synes har denna typ av boplatsunder-
sökningar gjort att de gamla bosättningsmo-
dellerna ifrågasatts, och den diskussion som 
förs av Göthberg, Aspeborg och Frölund bar 
länge varit efterfrågad. Men jag kan också se cn 
fara i att diskussionen om by-begreppet får så 
stort utrymme. Här finns en risk att man låser 
sig i en definitionsdebatt i stället för att disku
tera vad byn kan ha haft för innebörd. Om det 
för en by inte nödvändigtvis krävs att gårdarna 
skall ligga tätt samlade så är det något annat som 
håller dem samman. Vad var det? Här tycker jag 
Per Frölunds diskussion om hur begreppet 
»gård» tycks förändra innebörd över tiden pe
kar på en väg framåt. I stället för att försöka fast 
definera vad en by eller gård är och har varil i 
olika tider så krävs en diskussion om vad man 
kan tänkas ha lagt för betydelse vid gården och 
dess gemenskaper. 

Anneli Sundkvist behandlar den inre upp
delningen i husen. Hon inleder med ett anlal 
reservationer, bl. a. att hon troligen inte skulle 
ha valt det uppdragsarkeologiska materialet 
om hon hade haft ett fritt val. Orsaken till det
ta är att andra lokaler bar kvaliteter som bättre 
skulle ha passat hennes syfte. Jag skulle ändå 
vilja tillägga att det uppdragsarkeologiska ma
terialet har en kvalité just på della sätt. Ofta 
väljs forskningsmaterial ut p.g.a. dess rikedom 
på fynd och bevarade strukturer. Risken med 
detta är atl man väljer ut platser som inte är ty
piska för sin samtid, och vi kan också konstate
ra bur etl litet antal platser ständigt återkom
mer i debatten. Uppdragsarkeologin tvingar 
oss att intressera oss för material som vi kanske 
annars hade galt förbi men som kan förutsättas 
vara minst lika representativt. 

En problem med de flesta huslämningar 

som påträffas är att de är så dåligt bevarade. 
Eftersom knltiniager ofta saknas är det vanligt
vis ogörligt att genom föremålens utbredning 
bestämma husens funktion och rumsindel-
ning. Sundkvist utgår ifrån husens konstruk-
tionsdetaljer och härdarnas placeringar, och i 
något fall tar hon också fosfatkartering till 
hjälp. Husen är ofta anmärkningsvärt lika va
randra och i liera fall är slolpsättningen i del 
närmaste identisk. 

Den vanligaste hustypen är uppdelad i tre 
funktioner: bostad, fähus och ett exlrannn. 
Funktionen bos detta extrarum är osäker. Det 
ligger i anslutning till fädelen och kan ha varit 
ett förrådsrum eller, som ocksä har föreslagits, 
ell rum för tjänstefolk eller trålar. En annan 
hustyp som är representerad i materialet har 
ytterligare ett antal rum och kan liknas vid 
järnäldersgården vid Gene i Ångermanland. 
Tolk-ningen av materialet verkar i de flesta fall 
trovärdig, även om det i några fall »proteste
rar» mot den mall som läggs på det. Ett exem
pel är hus 5 frän Fågelbacken i Västmanland 
där en stor härd finns i det som tolkals som lä-
del. Detta bör hällas i minnet när num i framti
den använder dessa resultat pä andra under
sökta huslämningar. 

Helena Hulth behandlar samma undersök
ningar som Sundkvist, men gör det ur elt annat 
perspektiv. Snarare än all presentera resultat 
frän grävningarna diskuterar hon huvudsakli
gen olika typer av undersökningsmetoder och 
deras lör- ocb nackdelar. En sådan öppen dis
kussion om strategier vid boplatsundcrsök-
ningar är angelägen och kommer förhopp
ningsvis att fortsätta Hlllths redovisning kan 
dock kännas väl grundläggande ibland. An var
je stolphål registrerades med i snitt Ivra mät
punkter eller att man först använt förtryckta 
A-,- och sedermera .Ai-formulär kan kännas 
som aningen överflödiga uppgifter. 

Intressant och tankeväckande är dock slut
diskussionen, där Hulih bl.a. tar upp faran i an 
överskatta den kunskap som finns om bebyg
gelselämningarna. Att allt för mycket betona 
förförståelsen och att arbeta med en i huvud
sak deduktiv metod anser bon vara förhastat 
Man måste vara medveten om att det kan leda 
lill cirkelresonemang, och som ovan konstate-

Fovnvännen 06 120011 



Recensioner 49 

råts måste modeller och hustypsmallar prövas 
och kanske ibland förkastas. Det gäller således 
att värdera hittills vunna resultat som tolkning
ar och hypoteser för fortsatt forskning och inte 
som färdiga modeller. 

Det i mitt tycke kanske mest intressanta bi
draget i samlingen kommer från Thomas Eriks
son, där han diskuterar förekomsten av härdar 
från äldre järnåldern i olika sammanhang. 
Härdarna hade cn mängd funktioner: de fun
gerade som värme- och ljuskälla och användes 
vid matlagning och i samband med en rad 
hantverk. Men härdar och eld har också an
vänts för rituella och symboliska ändamål. 

Eriksson studerar de kontexter som här
darna uppträder i, liksom deras placering i 
landskapet På boplatser förekommer inom
hus- och (itomliushärdar, varav de senare är de 
vanligaste. På gravfalten kan härdar tex . tolkas 
som spår av rituell matlagning, men i flera (all 
är härdarna av äldre datum än gravarna. Det 
förekommer också till synes ensamliggande 
härdar, utan direkt kontakt med boplatser eller 
gravar. 

Utifrån härdarnas placering föreslår 
Eriksson flera intressanta tolkningar rörande 
den äldre järnålderns människors syn pä sin 
omgivning. Förutom de mer funktionella an
vändningsområdena antas härden också ha 
markerat gränser i landskapet Med eldens 
hjälp synliggjorde man sina ägogränser - och 
dä inte bara gentemot andra markägare utan 
också mot onda makter och andra väsen. 
Genom härden visade man dessniom att mar
ken brukades, något som var ett argument i 
hävdandet av äganderätten. 

I kontrast lill tidigare forskning, som ofta 
räknat med elt gravfält per boplals, menar 
Eriksson att skilda gravfält och härdkomplex i 
ett område bör kunna knytas till cn och samma 
bebyggelseenhet Gården skulle således ha 
spridit ul sina aktiviteter i området och gravfält 
och boplats behöver inte ha övergivits samti
digt. En sådan tolkning skulle föi klara både de 
mindre gravfäll som knappast kan represente
ra en gärd under någon längre tid samt att bo
platser ocb intilliggande gravfäll ofta är oliklida. 

Från denna spridda anläggningsbild i äldre 
järnälder koncentreras bebyggclsespären i 

yngre järnålder. Den äldre bebyggelsebilden 
där graven och härden symboliserar hela 
gårdsreviret speglar »en ideologi där gränsen 
är viktigare än kärnan». I yngre järnålder för
ändras detta och centreringen i landskapet 
överensstämmer med en centrering av makten 
i samhället Att på detta sätt använda konkreta 
bebyggelselämningar för att tolka människors 
föreställningar om landskap ocb spåra en forn
tida samhällsstruktur visar på de möjligheter 
som finns i uppdragsarkeologins resultat. Det är 
ju endast vid undersökningar där stora ytor kan 
avtäckas som den här typen av »osynliga» och i 
viss mån ensamliggande lämningar påträffas. 

Ytterligare en artikel av Kent Andersson be
handlar det osteologiska materialet från en bo-
platsundersökning vid Tibble i Uppland. Ar
tikeln inleds med ett längre referat av de skrift
liga källornas vittnesbörd om förkristen kult 
och offersed, där det konstateras att den ge
mensamma måltiden har haft en framträdan
de plats. Framförallt intresserar sig Andersson 
för hästen, som man vet har haft en särställning 
i kulten. Frågan är huruvida del arkeologiska 
materialet överensstämmer med de tidsmässigt 
senare skriftliga beläggen. 

Vid boplatsundersökningen i Tibble påträf
fades en mängd hästben, varav en större del i 
något som tolkades som ett vattenhål. De osteo
logiska undersökningarna av boplatslämning
ar används oftast för att beskriva vardagslivet 
och djurhållningen på gården. Här har 
Andersson i stället försökt visa att det delvis kan 
tolkas som sakrala lämningar där de utgör res
ter efter en kult 

Under det att ben av boskap finns spridda i 
olika lager och verkar vara rester efter en re
gelbunden nedläggning tycks hästbenen gå att 
knyta till färre enskilda nedläggningar. Anders
son tolkar bendepositionerna som resultaten 
av en offerkult, där den vanliga boskapen re
presenterar en individ- eller familjerelaterad 
kult, medan hästbenen kopplas till en »sub
ventionerad kult», utförd av en storman. 

Tolkningarna kominer säkerl all väcka de
batt, själv tycker jag att det är uppfriskande att 
försök görs atl sätta in del osteologiska materi
alet i annat än beskrivningar av gårdens eko
nomi ocb mathållning. Samtidigt måste jag t i 11— 

Fornvännen 06 12001 > 



50 Recensioner 

stå att jag känner mig en aning tveksam till de 
ganska långtgående slutsatserna om en stor
mans legitimeringsbehov bakom hästbenen i 
gårdens brunn. En sådan offentlig kull skulle 
jag nog förvänta mig lokaliserad till en annal 
typ av plats, vilket ju också det refererade ex
emplet från Skedemosse pekar på. 

Samlingen avslutas av Svante Norr med en 
artikel som avviker från de övriga i det att den 
behandlar ' tC-dateringar från järnåldersgår-
den vid Gene i Ångermanland. Denna boplats 
är ju en av de mer kända och flitigt refererade 
i Sverige, och dess kronologi är av vikt för de 
jämförelser som ofta görs. Norr ifrågasätter 
den vedertagna dateringen av Gene till ca 100— 
600 e.Kr. och menar att startpunkten snarare 
bör förläggas till andra halvan av 300-talet En 
typologisk jämförelse med huskonstruktioner 
från Mälarområdet skulle också tala för detta. 
Eftersom Gene in tar en sådan betydelsefull plats 
i forskningen om järnålderns gårdar fär vi säkert 
höra mer om denna omdatering framöver. 

Som jag hoppats ha visat i denna recension 
bar Kent Andersson lyckats samla bidrag skriv
na från en mängd olika infallsvinklar och per
spektiv. Kanske är detta också en av samlingens 
siöista förtjänster - att visa hur rikt det upp
dragsarkeologiska materialet är och locka till 
fortsatt debatt och forskning kring det. 

Kerstin Cassel 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms Universitet 
SE-106 91 Stockholm 

kerstin.cassel@ark.su.se 

Howard B. Clarke, Mäire Ni Mhaonaigh & 
Raghnall Floinn (red.), Ireland and Seandi
navia in the Early Viking Age. Dublin 1998. 491 
s., ill., diagr., kartor. ISBN 1-85182-235-6. 

Irland og Norge har lenge delt ct skjebncfel-
lesskap som angivelige reliktområder utenfor 
de generelle europeiske kulturstiöinninger i 
den perioden som i kontinental forskning gar 
under betegndsen tidlig middelalder. Det har 
delvis sammenheng med de to lands felles er

faring som juniorpartnere i större multietniske 
stater i det 19. århundre - med de folger det 
fikk for nasjonal selvforståelse i den formative 
perioden til fag som arkeologi og historie. Men 
bildel er i ferd med å endre seg. 

»Too much was said in the past about the 
alleged backvvardness and retarded political 
system of Ireland before ihe Viking period. 
Irish society has been seen as archaic, isolated, 
backward-looking, and tribal - an 'old order ' 
that had survived unchanged since antiquity (if 
not remote Indo-European times, whenever 
they were) and ihat was shattered by the Viking 
attack,» skriver Donnchadh Corråin i bidraget 
som avslutter publikasjonen med foredrag fra 
konferansen »Ireland and Seandinavia in the 
Early Viking Age». Han lortseiier: »The annals 
and genealogies tell a different story and reve-
al a pre-Viking Ireland ruled by aristocrats and 
kings, some claiming to be kings of Ireland, 
who bad been engaged in predsely the activiti
es [earlier research] would refer to the Viking 
impact - and engaged in them for a long time.» 

Charles Doberty beskriver irske forhold på 
700-tallel og hevder at »the Irish world ... was 
not a collection of petty tribal kingdoins, as bas 
been suggested so often and continues to ap
pear with monotonous regularity in some 
works. This is not to say that tribal communiti
es or groups with a collective identity had di
sappeared. Thery were everywhere but thev 
were rapidly being reduced to the status of 
districts within powerful ovcrlordships.* 

Doberty hevder at den politisk-okonomiske 
utviklingen i Irland fra det 7. århundre av ut
gjor en parallell til den i de angcl-saksiske om-
rådene (og indirektc i de frankiske), med på 
den ene siden »the creation of larger political 
entities controlled by new side branches of 
emerging dynasties at the top» og på den an
nen side fremveksten a »an ever increasing ba
se of commoners, many of whom were losing 
their free status». Med henvisning til Susan 
Reynolds arbeider mener han al »there is no 
longer any reason why Ireland should remain 
outside the 'feudal' debate. When the Anglo-
Normans arrived in Ireland in lhe twelfth cen
tury, they entered a feudal-manorial system 
that was not unlike iheir own. Indeed it was 
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simply a local variant of the system of lordsbip 
that had been evolving all över Europé since 
the tenth century.» 

Corräin awiser på sin side den popuhere fo-
restillingen om at de skandinaviske vikingene 
mötte en »simple and unwordly monkdom» i 
Irland. Lederskikkelsene i den irske kirken var 
aristokrater med naere band til de verdslige 
herskerdynastiene, og var vant til så vel geistli-
ge som verdslige maktkamper, og voldsombc-
tene som gjerne ledsaget dem. Disse forbolde-
ne var bestemmende for den irske kirkeorga-
nisasjonens reaksjon på vikingangrepene: 
»they trusted in God and in their own strengtb, 
for they knew God helped those who helped 
themselves». 

Flere av bidragene i boken bar samme ten
dens: man frembever at irske kullur- og sam-
funnsfoiiiold ikke kan forståes isolert fra utvik
lingen utenfor öya, og vektlegger i större grad 
enn tidligere parallellene mellom kontinental-
Europa og Irland, mens de saeregenheter som 
tidligere gjerne stod i fokus nndcrlegges dette 
större perspektivet Interessant i så mate er 
Mäire Ni Mhaonaighs artikkel om den hedens
ke viking som topos i irsk litteratur i de 11. og 
12. ärhundrer, og diskusjonen om »viking-
kongen» Amlaib (äiarän som ifölge Charles 
Doberty var »a man who had the genius to use 
the ambiguities of his times—Christian and pa
gan, Irish and Norse—to rise in the political 
world of the tenth century.» 

Men om vikingraidenes öddeggende kon
sekvenser for irsk kultur Og politisk okonomi er 
betydelig tonet ned i den foreliggende artik-
kelsamlingen, så er skandinavenes karakter av 
utenförstående »Andre» fortsatt til stede i be
tydelig nionn. At del all har gått fem är siden 
konferansen ble avholdt, må ta noe av skyiden 
for det. For det har skjedd en til dels kraftig 1 e-
vnrdering av synet pä iallläll den norske vi
kingtiden, nettopp i disse årene. 

Når Corräin sammenligner irsk og (vest-) 
skandinavisk kongeideologi i tidlig middealder 
kan ban derfor hevde at »the Viking world of 
the eight and ninth centuries was far removed 
from such complex ideas.» Jeg har vanskelig 
for å förstå hvordan det irske at istokratiets 
(kristne) idéer om kongens embete uten for-

behold kan hevdeså vaere »mer kompleks» enn 
de norrone (hedenske) fyrsteideologiene, slik 
de senest har blitt fortolket av religionshistori-
keren Gro Steinsland. 

Og mens Irland folger den samme politiske 
utviklingen som sentrale områder på Konti
nentet, gjör Corräin fortsatt et unntak for 
Norge: »All that we can expect in the early 
Viking Age are local kings and lords ovcr whom 
a few more powerful kings exerdsed personal 
and fitfiil overlordship. Effective Norwegian 
royal power emerged in the early eleventh cen
tury.» 

Corräin stiller spörsmål ved én av de 
gjengse, prosessuelle forklaringer på utbrud-
det av vikingtoktene - nemlig teorien om at en 
styrket (regional) kongemakt flere steder i de 
skandinaviske landskapene ledet til aristokra
tisk dissidens som fikk utlöp gjennom plynd-
ringstokter utenlands. »The power of local 
kings ... is ollen said lo have been increasing 
and one would like to know why?» skriver han. 

Ett svar får han gjennom Björn Myhres bi
drag, som blant annet tar for seg den proble
matiske merovingertiden i Norge. I en norsk 
forskningstradisjon har tesen om den saernors-
ke utviklingen i middelalder - med den selvei-
ende bonden som en viktig ingrediens - vaert 
naert knyttet til tanken om merovingertid/ven-
deltid som en krisetid da bosetninger forlates 
og gamle autoritetsbånd brytes ned. 

Meget nytt arkeologisk materiale er frem
kommet oger i ferd m e d å g i oss et helt nytt bii
de av yngre jernalder og vikingtid. Borte er kri-
se og nedgangstid - i stedet ser vi at bruken av 
innlandet faktisk tikar og intensiveres samtidig 
som gravfinmene drastisk minsker i antall. 
Likeledes er det påvist spesialisert fiske og 
längst fra regnlaTC fiskevaer på de ytre öyene i 
Vest-Norge i yngre jernalder. 

Radiokai bondatc-ringer fra hustufter i Vest-
Norge bar avslort at bruken av siolsområdene 
der var på det mest intensive fra romertid til 
höymiddelalder - og ingensteds lar det seg gjö
re å pävise noe brudd i utnyttelsen av fjellet ved 
övergången folkevandringstid/merovingertid. 
Det synes heller som om stölsdriften intensive-
res i merovingertid. 

Det er liten grunn til å regne med at en »kri-
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se» kan forklare fimnlakunen i yngre jernalder. 
Heller må vi tro at det er en omstrukturering 
av bosetning og bebyggelse vi har å gjore med, 
en storstilt konsentrasjon av bosetningen lil de 
störste gårdene, slik Ottar Rönneseth hevdet 
for mange år siden. Myhre mener å se en initi-
erende kraft bak denne prosessen - en klasse av 
»powerful landowners», og bar gjennom 1990-
årene fått stötte fra så vel historisk (Tore 
Iversen) som arkeologisk hold (Dagfinn Skre, 
Birgitta Berglund) for sin tanke om at det jor-
deiende aristokrati vi möter i middelalderen 
representerer en tradisjon for godsbesittelse 
med rötter tilbake i romertid og folkevand
ringstid. Ifölge Myhre er det mulig at denne 
aristokratiske omstruktureringen ved innled
ningen lil merovingertiden henger sammen 
med övergången til el intensivt énvangsbruk 
med Plaggendiingung, hvis introduksjon i vest-
norske områder tradisjoneh har blitt oppfattet 
som en middelaldersk företeelse. 

Oppsummeringsvis hevder Myhre för Nor
ges vedkommende at »major cultural changes 
seem to have occured c. 600 rather than c. 8< K >. 
Dermed er utviklingen i Norge mer i overenss-
temmelse med den irske og den kontinentale 
utviklingen. Denne konklusjonen leder natur
lig över til spörsmålet om når vikingiidcn be
gynte. 

To ulike oppfa tn inger-en historisk som tar 
de dokumentertc pryndringene fra 790-årene 
av som sitt utgångspunkt, og en arkeologisk-ty-
pologisk, hvis målsetning er å fremskaffe abso
lutte dateringer av del formforrådet som tradi-
sjonelt har blitt assosiert med den historiske v i-
kingtiden - brytes mot hverandre i boken. 

Det bandier selvsagt om to ulike perspekti-
ver, og det er vanskelig å se at det ene perspek
tiv er »riktigere» enn det andre. Men rent prak
tisk kan det oppleves forvirrende at arkeolo
gisk funderte fremstillinger lar vikingiidcn be-
gynne i 750, ja endatil i 700, mens historikere 
Hest bölder seg til »omkring år 8oo«. 

Myhre tar opp igjen den gamle diskusjonen 
om en mulig norrön bosetning på Vester-
bavsoyene allerede i 700-årene. Björn Ambro
siani peker også på kulturkontakt för den hi
storiske vikingtiden: »It is also clear thal con
tacts between western Europé and the North-

men did not begin with the first Viking raids i 11 
the 790S. Many cultural phenomena indicate 
that contacts between Seandinavia and western 
Europé were a feature of earlier centuries. 
Several of lhe early towns in Seandinavia and 
the Baltic region were in the process of being 
established long before the Viking raids began. 
In the historie Viking Age, bolh lhe people of 
the north and the contacts between them and 
the outside world became visible in a different 
way: Seandinavia became part of the known 
world.» 

Et tredje perspektiv som ikke kommer klart 
frem i Ireland and Seandinavia in the Early 
Viking Age er (let politisk-okonoiniske, som ser 
vikingtoktene som en integrert del av de eks-
terne plyndringer som i flere hundre är av den 
tidlige middelalder var en akseptert praksis 
blant europeiske aristokrater. Bl.a. Thomas 
Lindkvist har tidligere lagt et slikt strukturell 
perspektiv til grunn for sin fortolkning av den 
svenske middelalderstatens fremvekst. 

I de norske kystlandskapene kan stor-
mannsbosetninger spores i det arkeologiske 
materialet senest fra og med yngre romer-
tid/folkevandringstid. All i merovingertid kan 
disse sentraene sees å ha Ialt i bruk iilprcgel 
maritim maktsymbolikk gjennom båtgravskik-
ken. Det synes rimelig å anta en sammenheng 
mellom skipet som maktsymbol og ptyndring 
og ha-rferd som sosial praksis. 

Förstått som den perioden da plyndringso-
konomiskc innslag spille en betydelig rolle for 
samfunnene ved Nordsjoens kyster, kan vi leg-
ne biidet av den länge viking) iden - f ra Hygelac 
)il Svein Asleifarson. Og det tillörer sä vel kro
nologisk som geografisk perspektiv til Dtiblin-
kontcransens påpekning av det Corräin kaller 
»an Hiberno-Norse world of cultural inlerplay 
-Ireland, Britain, Norway, the Faroe Islands and 
keland.» For så vidt er det bart- mot én side ved 
dette st0rre Nordsjosamspillct de reagerer, ikke 
bare Alcuin, men også Gildas långt tidligere. 

Frans-Arne Slylegar 
VestAgder fylkeskommune 

Postboks 770 
N- (titili Kristiansand 

lransariie.stylegar@vest-ag(lcr-f.koniiiinne.iio 
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Tim Malim &John Hines, The Anglo-Saxon ce
metery at Edix Hill (Barrington A), Camlmdgeshire. 
Excavations ig8t)—i()C)i and a summary catalogue 
of material from iglh century interventions. CBA 
Research Report 112. York 1998. 343 p., ill., 2 
microfiches. ISBN 1-872414-82-6. 

In recent years, there have been a proliferation 
of Anglo-Saxon cemetery reports, many of high 
quality and produced to an increasingly poli
shed formula. In many ways, the publication of 
the Edix Hill Anglo-Saxon inhumation ceme
tery is typical of these reports; providing a cata
logue of graves with fine illustrations and grave 
plans as well as a discussion of tbc finds and the 
importance of the site. The site provides an 
important contribution to our growing know
ledge of Anglo-Saxon mortuary practices and 
society. In another sense, the exeavation report 
is quite exceptional both in the detail and ex-
pertise brought to bear on the cemetery, but al
so in filling an important gap in our unders
tanding of the Cambridge region. 

The region is well known for its Anglo-
Saxon cemeteries. This is an area between the 
hislorically attested 71b century kingdoms of 
Merela and East Anglia, sometimes referred to 
as »Middle Anglia» and incorporating a range 
of possibly small tribal groupings recorded in the 
Sth century Tribal Hidage. The region is very im
portant, with cemeteries incorporating a range 
of artefact types traditionally defined as Saxon 
in addition to a diversity of objects and coslu
me styles familiar to the Anglian cultural zone. 
Migration Period (r,th and 6th centuries AD) 
cemeteries contain either predominantly in-
humation graves as at Linton Heath and Mel-
bourn or bolh inbumation and cremation graves 
as at Girton, Great Chesterford and Hasling-
field. At Barrington, two separale inhumation 
cemeteries were discovered in the 19th century. 
Furtbermore, the area is well known for the ex
cavations of cemeteries of the »Final Phase» 
(7th century AD) by T C . Lethbridge induding 
Burwell and Shudy Camps. However, our de
tailed understanding of the burial rites of the 
region is limited because most of the burial si
tes were subject to relatively poor-quality exca-
vations and publications in the iqth and early 

2oth century. Consequently, when metal-de-
tector enthusiasts rediscovered the Barrington 
A cemetery in 1987, it provided the first op-
portunity for the large-scale exeavation of an 
Anglo-Saxon cemetery in the Cambridge regi
on using completely modern methods. 

Excavations directed by Tim Malim of Cam-
bridgeshire County CounciTs Archaeological 
Unit took place 1989— 1991. The publication, 
under joint authorship between the excavator 
and the leading j\nglo-Saxon authority John 
Hines, draws together a wide range of specia
lists contribuling to specialist and technical re
ports. The cemetery report is important in ma
ny ways. Combining the I9tb century discove
ries with the graves uncovered in the 1989— 
1991 season, this represents one of the largest 
Anglo-Saxon inbumation cemeteries so far dis
covered, comparable with Morning Thorpe in 
Norfolk and the Lincolnshire cemetery of 
Sleaford. 115 grave locations were identified 
between 1989 and 1991, with additional igth 
century finds suggesting a total of at least 300 
burials. Eqnally important is the fact that the 
recent excavations revealed that the Barring
ton cemetery continued to be used beyond the 
end of the Migration period and well into the 
Final Phase. It was more common for late 51b 
and 6th century cemeteries to be abandoned 
and 7th century graves located elsewhere. 
These new 71b. century sites display numerous 
changes in mortuary rites induding a decline 
in the provision of grave goods, the cessation of 
cremation rites and new elements of costume 
and weaponry (cf. review of Geake 1997, 
Fornvännen 1999:2. Ed.). In lhe Edix Hill ce
metery, these changes in mortuary rites can be 
charted in lhe same cemetery, allowing a uni
que opporlunity of investigating the dating, ra-
pidity and character by which the Final Phase 
rituals developed. Eqnally interesting is the pre
sence of two wealthy bed burials within the 71b 
century phase, suggesting lhe use of the site by 
a relatively high status group at this lime. 

The quality of the publication is difficult to 
fanlt, especially when it is considered tbat only 
nine years elapsed between the completion of 
the excavations and the final report being pub
lished. The lack of time, money and adequate 
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planning can create Anglo-Saxon cemetery re
ports that are little more than tedious catalo-
gues with limited technical and social analysis, 
that läil to place the discoveries in their wider 
historical and regional context It is therefore 
pleasing to see an extensive introduction outli-
ning the geological, topographical and histori
cal context of the site (Chapter i) as well as a 
detailed review of the methods employed 
during fieldwork, from fieklwalking and geop
hysical survey to the exeavation strategies 
tbemselves (Chapter 2). Of particular value is 
the reinterpretation of 191b century accounts 
to ascertain the whereabouts of earlier Anglo-
Saxon discoveries. Chapter 3 contains a conci-
se and readable review of the burial practices 
with a particularly interesting examination of 
the body postures of the skeletons, in which it 
was observed that those flexed to the left were 
usually female, while those individuals flexed 
to the right were males. This is followed by a 
well-organised grave catalogue, illustrations of 
each grave assemblage and grave plans. The ca-
talogue greatly benefits from being intersper-
sed with photographs of graves and objects, as 
well as detailed drawings of complex lind-
groups such as necklaces and pnrse/bag con
tents. 

The report on the human skeletal material 
by Corinnc Duhig (Chapter 4) is also excep-
tionally good: comprehensive, informative and 
accessible to both the specialist and general 
reader. For the non-specialist, it represents an 
invalnable introduction to me full range of data 
recoverable from human remains, from age, 
sex and stature determinations to occupational 
patbologies and trauma. Among the bighlights 
is the observation that one of the 71b century 
bed burials, a young woman (Sk42B - grave 
18) showed signs of changes to the skull indi-
cative of leprosy (facies leprosa). The disease 
has been identified in a small number of burials 
from 71b century England. The apparent care 
and respect afforded to this individual in death 
stånds in sharp contrast to attitudes towards 
the disease in the låter Middle Ages, when suf-
ferers were isolated both in life and dealh. 
Perhaps this deinonstrates the extent to which 
attitudes and treatments of diseases are cultur-

ally specific and can vary significantly with-in the 
archaeological record. Another valuable aspect 
of the report is the study of a selection of cra
nial and post-cranial non-metric (epigenetic) 
traits. In combination, a whole variety of quali
tative differences in the skeleton are be-lieved 
to indicate elements of hiological distance 
between individuals—those wilh the same non-
metric traits may be related. This allows 
Corinne Duhig to identify individuals with the 
same non-metric traits—metopism and wor-
mian bones—buried in close proximity within 
the cemetery. If these individuals were biologi-
cally alfiliated then we may be seeing binis of 
family or household groupings within the ce
metery organisation. 

The description of the finds (Chapter 5) 
can be complimented in the same way as other 
chapters as readable and with a valuable intro
duction to earlier work. However, as with many 
reports, there is an insistence upon detailed de
scription where a simple illustration would suf-
fice. For instance, in discussing brooch types, it 
would be ideal for a simple schemat ic diagram 
to explain typologieal dassification rather tban 
paragraph after paragraph of unwieldy de
scription. On at least one occasion, these prob
lems are exacerbated by a reliance 011 unpub
lished or old typologieal schemes that only tlie 
dedicated specialist will be familiar with. 

Another exciting and valuable aspect of the 
volume is the substantial number of technical 
repoils (Chapter (i). In addition to the discus
sions of organic remains, textiles, non-ferrous 
metalwork, glass beads, punchmarks 011 cop
per artefacts, and the female girdle groups, 
there are two reports of outstanding interest 
The first by Brian Gilmour & Chris Salter treats 
the knives—one of the most common types of 
grave goods from the cemetery—documenting 
a surprisingly high degree of technical compe-
tence in their construction. Many of them nti-
lised combinations of iron alloys from plain 
iron to phosphoritic iron and steel to enbance 
their effectiveness. Clearly the makers were a-
ware of the dilféi ing qualities of these materials 
and sometimes a steel cutting edge was welded 
to plain iron and low carbon iron blades to add 
strengtb. Yet, there are examples where iron-al-
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loys were combined for purely decorative ef
fect. In one case, they argue that a white phosp-
horitic iron cutting edge was welded to a black 
steel blade to give the knife a striking visual ap
pearance despite the fact that a steel cutting ed
ge may have been a more sensible means of ma
king the blade efficient to use. This suggests so
me new lines of enquiry of the importance of 
decoration, style and symbolism among even 
the most mundane of Anglo-Saxon domestie 
artefacts. This is particularly pertinent if we be
ar in mind Heinrich Härke's analysis of knives 
in Anglo-Saxon graves, suggesting a symbolic 
relationship between blade length and the age 
and gender of the deceased. The second 
technical report of special note is the recon
struction of the funerary beds in graves 18 and 
60 from a range of metal fittings. These struc
tures are an important addition to a small num
ber of beds found in wealthy 7th century graves 
from across England. Both bed burials at F,dix 
Hill contained the remains of young females, 
and this supports evidence from the Wiltshire 
sites of Swallowdiffe Down and Roundway 
Down that usually women were given this män
ner of interment. 

The final three chapters of the report try to 
interpret the site and place it in its social and 
regional context. The results are only partially 
effective. The discussion of the chronology of 
the burials (Chapter 7) is a valuable introduc
tion to Hines' opinions on Anglo-Saxon chro
nology as well as a case study of the use of cor-
respondence analysis in seriating burial assemb
lages. The social analysis (Chapter 8) is com
petent if slightly limited. The full range of vari
ables in the mortuary rite are not examined 
(such as the position of the body discussed in 
Chapter 3), but age and gender variations are 
identified. Most interestingly, correspondence 
analysis is able to identify three distinctive, con
temporary Migration Period female costumes. 
What is particularly frustrating is the continu
ed uncritical insistence that individuals were 
buried in such a way as to reflect their roles in 
life. This is a view that seems to continue 
among Anglo-Saxon archaeologists despite 
consistent theoretical discussions in British fu
nerary archaeology över the last two decades 

that indicate very different ways of thinking 
about grave goods and grave structures. The 
authors admit that the absence of tools and ob
jects pertairting to daily and farming activities in 
the graves does indicate that artefacts were 
symbolic, but they insist that the symbolism 
portrayed the identities of the deceased in a 
straightforward and simplistic way. This is a ma
jor failing, which, to my mind, seems out of step 
with the otherwise progressive combination of 
data, methods and theory found elsewhere in 
the report. Following current trends in Anglo-
Saxon archaeology, because burial rites are 
treated as a purely social phenomenon, there is 
no discussion of the cosmological and ontolo-
gical importance of mortuary practices. While 
the use of the pbrases »pagan period» to defme 
the 51b and (ith centuries AD, and »paganism» 
to refer to a coherent non-Christian Anglo-
Saxon worldview is extremely unfashionable, 
the complete avoidance of religions and ritual 
themes in relation to Anglo-Saxon burial rites 
is unförtunate and misleading. 

The report condudes by reviewing the re
gional context of the cemetery, with discus
sions of other well-known cemeteries in the 
area. The Barrington B cemetery found near
by in the 19th century is discussed. The as
sumption is made that we are dealing with two 
distinctive contemporary communities living 
in proximity but using different burial sites. 
However, this is only one of many possibilities 
to explain the relationship between Bar
rington A (Edix Hill) and Barrington B, espe
cially as contemporary settlement sites remain 
to be discovered. Across England, archaeolo
gists are increasingly finding pairs of closely si
tuated and contemporary Anglo-Saxon ceme
teries, and the exact logic behind their use re
mains unclear. We know thal the larger crema
tion cemeteries of eastern England such as 
Spong Hill may have each served several com
munities, and we know cases such as Mucking 
where a single settlement seems to be served by 
at least two cemeteries. Such complexities 
should not surprise us. There are numerous 
anthropological examples to illustrate the dif
ficulties of assuming a one-to-one relationship 
between social unit and burial site. Decisions 
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governing where one is buried can be extre
mely complex, especially for the presumably 
exogamous communities with complex social 
interactions över a wider region tbat we mayex-
pect to have existed in England between the 
5th and 71b centuries AD. Because the two Bar
rington cemeteries appear contemporaneous 
and contain similar ranges of material culture, 
a difference in status between the two burial 
communities is difficult to identify, but there 
remain a variety of horizontal social differen
ces that may have influenced burial location. 
Perhaps both sites were used by a range of com
munities with cross-cutting social relationships. 
Eqnally under-discussed is the precise location 
of the Edix Hill cemetery. The situation of the 
burial site on a prominent chalk hill and re-use 
of a Bronze Age barrow are common features 
of Anglo-Saxon sites, yet, as with many other ex
eavation reports, the landscape context is given 
limited attention. Anglo-Saxon archaeology is 
only beginning to contend seriously with theo-
rising lhe nature of cemeteries and the impor
tance of their topographical location for the 
way relationships between the living and the 
dead were perceived and reproduced. It is ho
ped tbat future site reports will take the spaiial 
and topographic setting as seriously as the ob
jects discovered in graves! 

Despite these minor criticisms, the Edix 
Hill cemetery report is superb. To my mind— 
witness the high quality of the prose, structure 
and illustrations—this cemetery report is not 
only the best Anglo-Saxon cemetery report to 
date, it also stånds as an ideal introduction to 
the archaeology of Anglo-Saxon cemeteries 
and a supreme credit to all those involved in its 
creation. 

II in värd Williams 
School of .Archaeology 

Trinity College 
(larmarthen SA31 3EP 

UK 
arcwilli@trinily-ciii.ac.uk 

Lutz FL von Padberg, Die Chrislinnisieriiiig 
Europas im Mittelalter. Stuttgart 1998. ISBN 3-
15-017015-X. 307 s. ill. 

Del berättas i en skildring av biskop Wulframs 
liv från tidigt 800-tal, Vila Vulframni, att friser
nas furste Radbod redan hade ena foten i dop-
källan när han på fråga till biskopen, som stod 
i begrepp att döpa honom, fick till svar att hans 
förfäder befann sig i helvetet. Denna upplys
ning fick Radbod att vägra ta emot dopet med 
motiveringen att han inte kunde avvara ge
menskapen med sina frisiska företrädare en
dasl lör all fä vistas i himmelriket tillsammans 
med en liten skara fattiga. 

Professor Lutz E. von Padberg i Paderborn, 
som gjort sig känd genom en rad publikationer 
som rör olika aspekter av kristningsprocessen i 
Europa som helhet, lyfter fram bland annat 
denna legendärt återgivna händelse kring furst 
Radbods uteblivna dop som ett exempel på de 
svårigheter som de kristna missionärerna kun
de möta, och betraktar berättelsen som »ett 
eko av faktisk missionserfarenhet». Det gör von 
Padberg i en liten behändig bok i fickformat, 
lättläst och språkligt behaglig, vilken utgör ett 
slags sammanfattning i handboksform av tidiga
re forskningsresultat när det gäller kristnandet i 
Europa alltifrån 300-talet fram till dess att den li
tauiske storfursten Jagiello som den siste icke-
krislne härskaren i Europa lät sig döpas år 1386. 

En kronologisk framställning upptar hu
vuddelen av boken, där också arkeologiskt ma
terial används både primärt och till belysning 
av de skriftliga källorna. Del två är tematisk och 
tar upp grundläggande problem inom den eu
ropeiska missionshistorien såsom exempelvis 
källorna till kristningsprocessen, predikans be
tydelse, användningen av Bibeln och sociala 
konsekvenser till följd av kristnandet Del tre 
slutligen innehåller till tyska översatta utdrag 
ur centrala källtexter med hänvisningar till var 
källan återfinns i originalutgåva. Till detta är 
en omfattande bibliografi fogad, som följer 
den kronologiska framställningens kapitelin
delning. 

Två huvudteser, som man gärna instämmer 
i, återkommer gång på gång i boken. För det 
förs-ta all kristnandet var en långt utdragen 
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process där förkristen och kristen religion har 
existerat bredvid varandra men även ömsesi
digt påverkat varandra. Motstånd av det slag 
som furst Radbod visade biskop Wulfram åter
ges mera sällsynt i de bevarade källorna, efter
som de nästan uteslutande har kyrklig proveni
ens och syftade till att framhäva mis
sionsverkets från kyrkans synpunkt sett lyckade 
resultat. En viktig iakttagelse som följer av te
sen om religionernas samexistens blir att kyr
kan, dess lära och dess kultiska uttrycksformer 
alltsä inte har varit något statiskt under den ak
tuella processen i Europa, och man kan notera 
att andra forskare ibland har tenderat att glöm
ma detta. Dessa har i stället bedömt den tidig
medeltida kyrkan utifrån dess sätt att framträ
da pä 1100- och 1200-talen. Den fallgropen 
har von Padberg inte gått i. För det andra fram
håller han att nytto- och maktaspekten spelade 
en avgörande roll för om exempelvis nordeu
ropéerna - i synnerhet kungar och stormän, 
vilka var föremål för missionsinsatserna i det 
första skedet - kunde tänka sig acceptera ock
så den kristne guden. 

Även om de övergripande teserna i boken 
framstår som hållbara, kan man här och var sät
ta frågetecken i kanten för enskildheter. Det 
gäller inte minst framställningen av krist
ningsprocessen i de nordiska länderna, vilken 
tenderar till att ha blivit alltför litet problema-
tiserad, bland annat till följd av att Adam av 
Bremens skildringar i grunden inte ifrågasätts. 
Därmed får dessa också bilda underlag för 
presentationen av den förkristna polyteismen 
ända nere i 700- och 800-talen. Det förefaller 
metodiskt vådligt. 

Men hur som helst är det en högst använd
bar och värdefull bok som von Padberg försett 
oss med, där den genomgående röda tråden är 
det missionsvetenskapliga perspektivet som 
förf. medvetet håller fast vid genom hela fram
ställningen. Därigenom förlorar sig inte läsa
ren i enskildheterna, trots det heltäckande geo
grafiska perspektivet. 

Bertil Nilsson 
Johamielundsgatan 4 

SE-753 34 Uppsala 
bertil.nilsson@rdigion.gu.se 

Westerlund, D. (red.). Religioner i norr. Svensk 
Religionshistorisk årsskrift 1998. Svenska Sam
fundet för Religionshistorisk Forskning. Stock
holm 1998. 313 s. ISBN 91-973063-2-0. 

Svensk Religionshistorisk Årsskrift 1998 har 
som tema Religioner i norr. Denna skrift, utgi
ven av Svenska Samfundet för Religionshisto
risk Forskning, innehåller en spännande bland
ning av artiklar, varav flera är av stort intresse 
också för arkeologer. Flera av artiklarna är 
skrivna av tongivande religionsforskare, bland 
vilka kan nämnas Bruce Lincoln, Äke Hult
krantz, Carl-Martin Edsman, Hilda Ellis David
son och Britt-Marie Näsström. De 17 artiklarna 
har sorterats i olika avdelningar, varav Forn
skandinaviska och keltiska religioner utgör cn. 
Jag avser att i anmälan främst fokusera på ar
tiklarna i denna avdelning men jag kommer 
även att kort beröra andra artiklar som på ett 
eller annat sätt har anknytning till nordeuro
peisk arkeologi. 

Bokens första avdelning, Forskningshisto
ria, innehåller endast ett bidrag som dock är av-
betydelse för alla som intresserar sig för jämfö
rande indoeuropeisk religionsforskning i all
mänhet och förkristen skandinavisk religion i 
synnerhet. Bruce Lincoln, professor i religion
shistoria i Chicago, behandlar här religi
onsforskaren Georges Dumézil och koppling
en mellan indoeuropeisk mytologi och hö
gerextrema politiska rörelser. Artikeln har ti
teln På spaning efter den germanska krigsguden. 
Georges Dumézil, politik och forskning under det 
sena 1930-talel. Under hela sin historia har 
forskningen kring indoeuropeisk mytologi på 
ett problematiskt sätt blivit sammanflätad med 
olika kvasivetenskaper och vetenskapliga avar
ter, inte sällan med anknytning till extrema och 
rasistiska politiska rörelser. Detta utgör i hög 
grad ett problem också idag. Ibland åberopas i 
sådana sammanhang arbeten av Georges Du
mézil (1898—1986), professor vid Sorbonne 
och en gång i början på 1930-talet också verk
sam som gästforskare vid Uppsala universitet. 
Rent allmänt kan sägas att Dumézil var en både 
duglig och osedvanligt lärd forskare, bl.a. be
härskade han ett mycket stort antal språk, och 
han har haft stort inflytande på senare forsk-
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ning. Inte minst av det senare skälet gör det vik
tigt att synliggöra den tids- och miljömässiga 
bakgrund mot vilken hans forskning bedrevs. 
Att Dumézil under 1930-talet visade en drag
ning åt fascism och nazism tycks det tyvärr inte 
råda mycken tvekan om. Han verkar dock sam
tidigt ha strävat medvetet efter att inte låta des
sa värderingar framträda i de vetenskapliga 
verk han skrev. Mest känd för eftervärlden är 
han förmodligen för teorin om det s.k. tredel-
ningssystem av sociala och religiösa grupper 
som skulle vara speciellt för indoeuropeiska 
folk. Även om Dumézils arbeten varit mycket 
inflytelserika har de också blivit hårt kritisera
de under senare år. Med utgångspunkt från 
hans omtolkning av guden Tyr visar Bruce 
Lincoln på problematiska, politiskt påverkade-
delar av Dumézils texter under perioden 
1936—40. Artikeln utgör både en intressant ge
nomgång av den indoeuropeiska forskningen 
under denna tid och en viktig påminnelse om 
de problem som finns kopplade till sådana 
tolkningar också idag. 

Lincolns inledande artikel kompletteras väl 
av volymens avslutande bidrag vilket återfinnes 
inom avdelningen Sekularisering och moder
na religionsformer. Denna artikel har titeln 
Gudarnas återkomst: asatro, rasmystik och etnisk 
identitet i Förenta staterna och är skriven av 
Mattias Gardell, forskare vid Teologiska insti
tutionen vid Uppsala universitet och Centrum 
för invandrarforskning vid Stockholms univer
sitet Artikeln behandlar dagens situation vad 
gäller vissa av de yttringar som också nämndes 
i Lincolns artikel: avarter i uttolkningen av 
fornskaiidinavi.sk religion men också till synes 
mera oskyldiga förmer av modern asatro. 
Gardell behandlar modern asatro i USA, ett fe
nomen som utvecklades under sent 1960- och 
tidigt 1970-tal. Här handlar det i första hand 
inte längre om forskning ulan om olika försök 
att återskapa en tänkt fornnordisk religion. De 
nutida asatroende i USA är uppdelade i en ra
sistisk och en antirasisitisk gren samt en gren 
som menar att asatron ska förslås som en etnisk 
nordeuropeisk religion, tolkad i neo-jungians-
ka termer. 1 artikeln beskrivs de olika nätverk 
som existerar för respektive inriktningar vad 
gäller nutida asatroende i USA samt bakgrun

den för deras framväxt Till skillnad från orga
nisationerna för rasistiskt asatroende är de an-
tirasistiska grupperna öppna för alla, oavsett et
nisk tillhörighet tidigare religion etc. Mellan 
de olika grupperna råder konkurrens och elt 
sorts propagandakrig pågår. 

I avdelningen Fornskandinaviska och kel
tiska religioner finns som nämnts flera artiklar 
som är av intresse för arkeologer. Hilda Ellis 
Davidson, tidigare universitetslektor och vice
president vid Lucy Cavendish College, Uni
versity of Cambridge, behandlar i en artikel 
kallad The goddess of northern hunters före
komsten av en jakt- och naturgudinna som bör 
ha dyrkats över ett stort geografiskt område 
under förkristen tid, från norra Europa och ös
terut genom Asien men med paralleller också i 
helt andra områden. Denna gudinna hade som 
uppgift att skydda djuren och del vilda men un
nade samtidigt människan en del som jaktbyte. 
Kulten av henne har enligt Ellis Davidson varit 
förbehållen män och tillbedjan har gått ut på 
att blidka henne och skapa en relation som ger 
god jaktlycka. Gudinnan har levt kvar senare i 
folktron, i vårt område bl.a. i form av skogsrået. 
Hon kunde i vissa områden upplevas som en 
självständig giidinnegestalt, vilket kan exemp
lifieras med Artemis i den grekiska mytologin. 
Reminiscenser av skogsgudinnan har också in
korporerats i mytologier och dikter som Beo
wulf och Kalevala Också jungfru Maria tycks 
ha fått överta en del drag och funktioner frän 
denna giidinnegestalt Ellis Davidson tar avs
tamp i arbeten av andra forskare, bl.a. Äke 
Hultkrantz ocb Gunnar Granberg, saml i sagor 
och folksägner. 

Marianne Görman, docent och universi
tetslektor vid Teologiska institutionen, Lunds 
universitet, behandlar bildstenarna på Gotland 
ur ett religionshistoriskt perspektiv, i en artikel 
kallad Folkvandringstida stenkonst på Gotland 
- uttryck för nordisk forntidstro? Hon behand
lar de äldre bildstenarna som tycks ha utgjort 
delar av gravkonstruktioner till skillnad från de 
yngre som verkar ha varit resta på platser där de 
varil i blickfånget för förbipasserande. De yng
re stenarna har bilder och bildserier vilka ofta 
kan tolkas utifrån innehållet i den vikingalida 
religionen. Bilderna på de äldre stenarna me-
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nar Görman måste tolkas på ett annat sätt. 
Motiven på de äldsta stenarna, från 400—500 
talen, är ofta hjul- och spiralfigurer i varieran
de utformning. Under dessa förekommer ofta 
skeppsbilder eller människo- och djuravbild-
ningar. I artikeln diskuteras ursprunget till mo
tiven. Görman vill revidera de teorier som 
framförts om att keltiskt-romerskt idégods som 
importerats till Skandinavien under 3 0 0 4 0 0 
talen ligger bakom bildstenarna. Hon menar 
att motiven kan ha ett ursprung i hällristningar
nas bildvärld och återkopplar därmed till sina ti
digare arbeten om likheter mellan keltisk- och 
sydskandinavisk religion under yngre brons
ålder. 

Olof Sundquist, Tel. Dr. vid Teologiska fa
kulteten, Uppsala universitet, behandlar i en 
faktaspäckad artikel, Kultledare och kultfunk-
tionärer i det forntida Skandinavien, kopp
lingen mellan världslig och sakral makt under 
yngre järnålder i Skandinavien. Även om de di
rekta beläggen är få kan Sundquist övertygan
de visa att världsliga makthavare också bör ha 
haft en framträdande roll i den religiösa kul
ten. Den världslige härskaren tycks ha haft en 
roll både som beskyddare av heliga platser och 
som offidant i viktiga kultfester. Sundquist ut
går i första hand från skrivna källor men jäm
för också på ett utmärkt sätt med moderna ar
keologiska resultat. Han utreder vissa ord och 
begrepp som förekommer i de isländska käl
lorna och identifierar dessa som benämningar 
på personer med sakrala funktioner. Sam
mantaget ger artikeln en mycket övertygande-
bild av den koppling som bör ha funnits mel
lan världslig och sakral makt i det fornskandi
naviska samhället Sundquist föreslår termerna 
kultledare eller kultftinktionär istället för präst 
när det gäller den person som förestått kulten 
i forntidens Skandinavien. Han ansluter sig till 
de forskare som menar att ett professionellt 
prästerskap saknades under förkristen tid i 
Skandinavien. Istället bör det ha varit en ledar
gestalt med på en gång religiösa, juridiska och 
politiska funktioner som förestod den offentli
ga kulten. 

Utgångspunkt för Bergur Tborgeirssonsar
tikel, Toves roll i NjåLs saga: en representant för 
Oden'?, är den mångtydiga Odensgestaltcn, ett 

omtyckt ämne under senare år för såväl reli
gionshistoriker som arkeologer. Tborgeirsson 
är doktorand vid Litteraturvetenskapliga insti
tutionen, Göteborgs universitet, och förestån
dare för Snorrastofa nicdeltidscentrum, Reyk-
holt, Island. Enligt fornnordiska texter tycks 
Oden ha varit en mera mångtydig gestalt än 
andra gudar och han framträder såväl som 
diktningens, krigets, magins och handelns 
gud. Ofta uppträder han kamouflerad och i an
nan hamn (skepnad). Artikeln behandlar 
främst hur Oden används som litterär figur i 
den fornisländska släktsagan Njäls saga och vil
ka berättartraditioner som ligger bakom. 
Artikelförfattaren menar att de personer som 
uppträder i sagan under namnet Tove inne
håller många drag av Oden. Tove är inget känt 
namn för guden men Tborgeirsson menar att 
det finns skäl att tro att författaren till sagan 
har använt detta namn för att beskriva gestalter 
som har drag av guden. Sagaförfattarna hade 
en repertoar av otaliga berättelser som kunde 
brukas fritt till form såväl som innehåll. 

Ytterligare artiklar i avdelningen är förfat
tade av Britt-Marie Näsström, biträdande pro
fessor i religionshistoria vid Göteborgs univer
sitet, och Catharina Raudvere, docent och 
forskarassistent vid Religionshistoriska avdel
ningen, Teologiska institutionen, Lunds uni
versitet Näsström bidrar med artikeln Bortförd, 
bländad och befriad. En nordisk Tannhäuser i en 
isländsk saga, vilken behandlar de s.k. fornal-
darsagoma eller historiska sagorna i den is
ländska litteraturen. Randveres artikel har ti
teln »Sigdrivas råd. Erövring av kunskap i den nor
röna eddadiktningen* och diskuterar hur synen 
på erövringen av visdom och kunskap fram
ställs i Sigdrifiimäl i den poetiska Eddan. 

I avdelningen som behandlar finsk-ugriska 
religioner finns också bidrag som kan vara mat
nyttiga för arkeologer. Framför allt föll jag för 
en artikel av Lars-Gunnar Larsson, professor i 
finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet 
Denne skriver om västsibiriskt gravskick som 
del fortlever ännu idag. Den svenske etnogra-
fen Fredrik Martins resa lill chanterna vid flo
den Jugan i västra Sibirien bildar bakgrund till 
en skildring av en resa i samma trakter som ar
tikelförfattaren företog 1997, till tvä platser 
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med namnen famgort och Aj wosj. Larsson ha
de under denna resa möjlighet att på plats stu
dera gravskicket, med gravhus av trä och grav
gåvor. Gravgåvor i form av bl.a. en cykel och 
andra moderna föremål visar på en tradition 
som fortlever ännu idag, med bibehållet idéin
nehåll. Gravgåvorna är inte enbart en kvardrö
jande reminiscens utan fyller fortfarande en 
funktion. På gravarnas gavel finns ofta en deci
meterstor lucka in till graven för att man skall 
kunna tillföra den döde mat och dryck vid spe
ciella minnesmåltider. Resebeskrivningen från 
de västsibiriska gravplatserna ger en inblick i 
ännu levande gravritualer som kan ge perspek
tiv på arkeologiska tolkningar också av förhi
storiskt gravskick. 

I samma avdelning finns också en artikel av 
den som jämte Äke Hultkrantz får beskrivas 
som nestorn inom svensk religionshistoria: 
Carl-Martin Edsman, professor emeritus i reli
gionshistoria vid Uppsala universitet. Denne 
behandlar en tidigare opublicerad text av A.A. 
Hulphers (1734—1798) vilken varit avsedd att 
ingå i dennes stora Norrlandsbeskrivning. 
Hulphers text, som återges i artikeln, ger bl.a. 
inblickar i samiskt offerskick. Texten kommen
teras i jämförelse med andra källor. 

Ytterligare ett antal författare bidrar med 
intressanta artiklar men jag nöjer mig med de 
ovannämnda i denna anmälan som i första 
hand är gjord utifrån en arkeologs perspektiv. 
Min uppfattning är att den aktuella volymen av-
Svensk Religionshistorisk Tidskrift är angelä
gen att sprida också bland arkeologer. Sam
arbete mellan religionshistoriker och arkeolo 
ger är av stor vikt och det är nödvändigt med 
kunskap om den aktuella forskningen inom re
spektive disciplin. Detta inte minst med tanke 
på det uppsving som behandlingen av religion 
och föreställningsvärld fått inom skandinavisk 
arkeologi under de senaste åren. Ett källkritiskt 
förhållningssätt samt kunskap om religionshi
storisk forskning och teoribildning blir då av 
än större vikt för att skapa trovärdighet åt arke
ologiska tolkningar. Inte minst viktigt är detta 
med tanke på det ifrågasättande av religionsar-
keologins nödvändighet och relevans som kom
mit att framföras av vissa arkeologer. Självklart 
bör inte religionen plockas ut som en särskild 

del av arkeologin när det gäller övergripande 
tolkningar, men med tanke på den kunskap
smängd, både vad gäller teori och data, som 
finns inom olika specialområden idag måste 
nog den arkeolog som med trovärdighet vill 
diskutera religion vara noga insatt i just detta 
ämnesområde. Annars riskerar arkeologers re-
ligionstolkningar att bli dilettanteri. Samtidigt 
som vi arkeologer måste hålla oss äjour med re
levant religionshistorisk forskning har vi själva 
en viktig roll att fylla gentemot religionshisto 
rikerna. Detta är särskilt viktigt när det gäller 
forskning kring fornskandinavisk religion un
der perioden före vikingatid, med dess totala 
avsaknad av skriftligt källmaterial. 

Anders Kaliff 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Uppsala universitet 
S:t Eriks torg 5 

SE-753 10 Uppsala 
anders.kaliff@arkeologi.uu.se 

Gro Steinsland & Preben Meulengracht Sören-
sen, Människor och makter i vikingarnas värld. 
Ordfronts förlag. Stockholm 1998. 224 s. ISBN 
9i-7324-59 ' -7-

Vikingatiden är förmodligen den del av Skan
dinaviens förhistoria som fascinerar flest män
niskor. Många populärvetenskapliga böcker 
om perioden har givits ut under årens lopp. 
Ytterligare en sådan finns sedan en tid: Män
niskor och makter i vikingarnas värld, först ut
given på norska år 1994. Boken är ett ambitiöst 
försök att beskriva vikingatidens människor 
och samhälle utifrån en helhetssyn. Författar
na är Gro Steinsland och Preben Meulen
gracht Sorensen, båda forskare vid Oslo uni
versitet, professorer i religionshistoria respek
tive filologi. Författarnas bakgrund avspeglar 
sig tydligt i bokens innehåll, där en stor tonvikt 
läggs vid människors föreställningsvärld och sy
nen på livet och omvärlden. 

Boken inleds med en genomgång av olika 
vägar till kunskap om vikingatidens samhälle. 
Här poängteras arkeologins betydelse för ny 
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kunskap om vikingatiden. I stor utsträckning är 
dock utgångspunkten för boken skriftliga käl
lor. Eddadiktningen utgör ett samtida källma
terial för kunskap om tankelivet under vikinga
tiden, delvis med ursprung i ett gemensamt in
doeuropeiskt arv. Skaldediktningen är också 
samtida men svårare att uttolka. Sagorna är 
som bekant nedtecknade och åtminstone del
vis omformade under medeltid men med ut
gångspunkt frän äldre muntliga berättelser. Ett 
viktigt påpekade i boken är att sagorna ibland 
kan ha blivit orättvist nedvärderade av sentida 
historiker. Visserligen skrevs de i en medeltida 
kristen miljö men av lärda människor med go
da kunskaper om det förflutna. 

Författarna målar upp en levande bild av 
den norröna kosmologin och världsbilden 
med Midgård som den kända, normala och ut
forskade världen och Utgård, det bortomlig-
gande okända, som två väsentliga grundförut
sättningar. Den enskilda gården, med inägor 
och utmark, kan ha fungerat som en avbild av 
detta; ett mikrokosmos som organiserats som 
en fysisk bild av världsordningen. Ett lokalt 
Midgård skapades genom hårt arbete, kult och 
riter med det egna gårdstunet som tillvarons 
centrum. Ordningen i världen hölls uppe av en 
skör tråd. Endast med ansträngning kunde 
världsordningen bevaras intakt och inte ens då 
för evigt. Kaos hotade ständigt och människor 
och gudar måste hjälpas åt för att upprätthälla 
ordningen. Motsatserna befruktade varandra 
samtidigt som de alltid utgjorde ett hot. Ragna
röksmyten - berättelsen om världens under
gång - samlar allt det som vikingatidens män
niskor fruktade. Social upplösning liksom na
turens nyckfullhet var företeelser som kunde 
sätta den ömtåliga ordningen ur spel. Kampen 
mellan jättar och gudar kan vara en symbolbild 
för de ättefejder man fruktade så mycket. 

Vi närmar oss religionen och makterna in
gående i kapitel tre. Den nordiska religionen 
var vari man kan kalla en etnisk religion, en re
ligion som man föds in i om man tillhör cn viss 
folkgrupp. Föreställningsvärlden var befolkad 
med många väsen ocb gestalter: människor, gu
dar och jättar men också diser, alver, vättar och 
dvärgar. Författarna menar att den fokusci ing 
som ofta görs vid de manliga gudarna i vi

kingatidens panteon inte har stöd i källorna. 
Att en sådan bild vuxit fram beror dels på kris
tendomens androcentriska guds- och världs
bild, dels på att vikingatidens diktning avspeg
lar förhållanden hos kungar och stormän - en 
i huvudsak manlig värld. De kvinnliga makter
na var lika talrika och hade förmodligen en 
framträdande roll också i kulten. 

Det framhålls att dyrkan av kvinnliga g u d o 
mar kan ha sitt ursprung i bronsåldern, då vis
sa forskare anser att dyrkan av en fruktbarhets-
gudinna varit av central betydelse. Här blir 
man dock som arkeolog betänksam. Statyet
terna med kvinnliga attribut från bronsålder 
utgör endast ett av flera möjliga kullobjekt och 
på hällristningarna är konkreta bilder av kvin
nor ovanliga. Det är svårt att på ett oproblema
tiskt sätt hävda att bronsålderns religion i förs
ta hand kretsade kring en giidinnegestalt 
Möjligen blandas här vetenskaplig objektivitet 
med författarna önskan om hur det borde ha 
varit. Ett annat mycket omdebatterat skeende 
från äldre tid nämns i texten som ett faktum: 
indoeuropéernas eventuella invandring under 
bronsåldern, kanske någon gång kring 1500 
f.Kr. (s. 70). Detta är en traditionell uppfatt
ning som idag är högst omdiskuterad. Den in
tresserade kan med fördel läsa J.P. Mallorys 
noggranna genomgång av problematiken 
kring indoeuropéerna i In search of lhe Indo-
eurofieans (London 1989). 

Något som är intressant i boken är att mak
terna och gudagestalterna vävs samman med 
kultfester och tolkas i samklang med speciella 
förhållanden i Skandinavien. Ett sådant exem
pel bland flera är berättelsen om giftermålet 
mellan vanaguden Njord och jättekvinnan 
Skade. Den senare ville bo i fjällen och älskade 
vinter och kyla, medan Njord var knuten till 
kusten och varmare trakter. Genom en kom
promiss uppehåller sig dessa gndomar period
vis hos varandra. Detta kan ses som en avspeg
ling av årstidernas växlingar och är en mytolo
gisk berättelse med paralleller i många olika re
ligioner. 

I kapitel fyra, »Rit och kult», presenteras 
den etablerade tolkningen av den fornskandi
naviska religionen som kultkonservativ men 
mera liberal i trosfrågor. Exempel på dessa för-
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hållanden hämtas från sagorna, bl.a. från 
Snorres kända berättelse om biotet på Maere i 
Tröndelag. En del av kapitlet om kult och riter 
berör den omdiskuterade frågan huruvida det 
förkristna hovet utgjorde en egen byggnad el
ler syllar på en del av bygdens stormannagård. 
Författarna drar slutsatsen att speciella sakrala 
byggnader kan ha uppförts på vissa platser. 
Exempel på arkeologiska fynd hämtas från un
dersökningarna under medeltidskyrkan i 
Maere samt från utgrävningarna vid Gamla 
Uppsala. Det är i detta sammanhang tråkigt att 
inte ett av senare års kanske mest spännande 
fynd tagits med: kulthuset från Borg i Öster
götland. Detta utgör ett av de tydligaste arkeo
logiska beläggen fören separat vikingatida kul-
tbyggnad. Visserligen är den norska utgåvan av 
boken från 1994 men en liten notis om detta 
fynd (publicerat 1996) kunde ha förts in i den 
svenska översättningen. 

Avstampet i religion och föreställningsvärld, 
efter vilket man nalkas vardagslivet, känns som 
ett nytt och pedagogiskt riktigt grepp. I kapitel 
fem beskrivs den vikingatida gården och livet 
där. Också nu används mytologiska motiv som 
illustrationer. Berättelsen om den gåtfulle gu
den Heimdals vandring i dikten Rigsthula visar 
exempelvis en förklaringsmyt om hur samhälls
klasserna uppstår: trälar, bönder och stormän. 
De skrivna källorna visar dock hela tiden över
klassens synsätt på hur de sociala skillnaderna 
uppslår. En viktig distinktion gick mellan fria 
och ofria och avsnittet om trälamas lott ger en 
skrämmande bild av ett allt annat än jämlikt 
samhälle. 

Bröllopet betraktades som en av de vikti
gaste övergångsritualerna i en människas liv. 
Det var samtidigt en transaktion och förening 
mellan olika släkter, något som ger en bild av 
den fundamentala roll som släkten och ätten 
hade i det vikingatida samhället. Man framhål
ler att det kan vara både rätt och fel att betrakta 
det gamla nordiska samhället som ett ätt- eller 
släktsamhälle. Till vardags tillhörde människor 
en gemenskap på den enskilda gården, även 
om man också ingick i en stor släkt. I boken be
handlas såväl det avtalsmässiga äktenskapet 
som, vilket är mera ovanligt i böcker av detta 
slag, den roll som sexualitet och kärlek givetvis 

hade under vikingatiden liksom i alla tider. 
Med utgångspunkt från vissa sagostycken påvi
sas en relativt stor sexuell likställdhet mellan 
könen. Där framskymtar att såväl kvinnans som 
mannens sexuella lust ansågs som viktig. Mera 
skrämmande inslag i vikingarnas värld beskrivs 
också. Ett sådant är den dåtida synen på män
niskovärdet. Livskraftiga människor mitt i livet 
ansågs värdefulla medan den orkeslösa gam
lingen liksom det lilla barnet var av mera dis
kutabelt värde. De gamla kunde möjligen be
handlas med respekt med utgångspunkt från 
den livsvisdom och kunskap de besatt. Fysisk 
styrka och förmåga att klara sig själv var dock de 
egenskaper som sattes högst 

Från vardagssamhället förs skildringen över 
till ett kapitel om Makt och härskarideologi. 
Kunga- och stormannamakt var inte allenarå
dande. Tinget var en mycket viktig inrättning 
för de fria männen och utgjorde det kanske 
främsta intrycket för en social organisation och 
administration. Även kungar och jarlar var un
derställda de beslut som fattades på tinget. 
Begreppet »det sakrala kungadömet» omnäm
ns i detta kapitel. Benämningen står för en fö
reställning om att härskaren var förmedlare 
mellan den gudomliga sfären och samhället. 
Genealogin - frågan om härstamning - var 
mycket viktig i den vikingatida härskarideolo
gin. I ett sakralt kungadöme hävdas den rege
rande släktens stamfader ofta ha varit av gu
domligt ursprung. 

Kapitel åtta ägnas det ämne som är mest 
förknippat med vikingatiden: resor och upp
täckter. Att detta dröjer så länge upplevs när
mast som en befrielse och bidrar också till att 
boken känns annorlunda. Det är också en för
del att inte enbart de mera omtalade viking
afärderna behandlas utan resor i allmänhet, 
även strapatsrika landresor, där floder och våt
marker var de främsta hindren. Bilden målas 
upp av ett samhälle där flertalet hade kontakt 
med resande människor och deras upplevelser. 
Erfarenheter av resor betraktades som tecken 
på bildning ocb vidsynthet. Vikingarnas påver
kan frän Orienten liksom deras egen påverkan 
österut berörs. I detta sammanhang kunde 
dock mera utrymme ha ägnats förbindelserna 
med östra Östersjöområdet och Ryssland. 
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Nestorskrönikan och varjagernas - nordbor
nas - betydelse för grundandet av det ryska ri
ket avverkas raskt i ett enda stycke. Här skulle 
arkeologiska källor ha kunnat komplettera. De 
vikingatida krigstågen ges annars relativt stort 
utrymme och med all rätt. Dessa var omfattan
de företag och hade både ett militärt syfte och 
avsikten att skaffa byte genom plundring. 
Behandlingen av krigstågen är av intresse med 
tanke på att det under senare år har funnits en 
tendens att försöka tona ned vikingatidens kri
giska sida. 

Det avslutande kapitlet behandlar religi
onsskiftet och kristendomens inträde på den 
nordiska scenen. Här framförs den syn på krist
nandet som blivit etablerad under senare år: att 
stormännen står bakom kristendomens ut
bredning som offentlig kult. Bakgrunden är 
delvis pragmatisk, man skaffade sig maktpoli
tiska fördelar, men orsaken kan också sökas i en 
ökande kristen mission inför millennicskiftet 
år 1000. Apokalyptiska stämningar var vid den
na tid förhärskande i det kristna Europa. Det 
var dock knappast tiosskäl så mycket som poli
tiska fördelar som gjorde att stormännen i 
Skandinavien anammade den nya läran. 

Makter och människor i vikingarnas värld 
bar faktagranskats av Anders Hultgård, profes
sor i religionshistoria vid Uppsala universitet. 
Innehållet bygger på högaktuell religionshisto
risk och filologisk forskning. Nägra små fel av 
arkeologisk art har dock smugit sig in. I en bild
text omnämns Norges förnämsta folkvand
ringstida svärd - Snartemosvärdet - som här
rörande från vikingatid. Ett annat märkligt fel, 
kanske inte av arkeologisk natur och möjligen 
förklarligt i den norska utgåvan från 1994, är 
uppgiften om att den skotska kungastenen 
Stone of Scone, vilken fördes till England år 
1300, nu finns infattad i den engelska krö-
ningstronen i Westminster Abbey. Detta var 
sant så sent som för få år sedan, då stenen åter
fördes till Skottland, där den nu finns i 
Edinburgh. Detta är dock detaljer som inte på
verkar vederhäftigheten. De är mera att betrak
ta som skönhetsfläckar på en i övrigt mycket 
god bok. 

Man kan slutligen fräga sig om det linns be
hov av ännu en populärvetenskaplig framställ

ning om vikingatiden. Ett spontant svar på den 
frågan, innan jag läste boken, skulle lätt ha 
kunnat bli nej. Efter läsningen blir svaret an
norlunda. Vikingatiden, liksom andra äm
nesområden, är möjliga att se utifrån så många 
olika synvinklar att den ena boken inte tar ud
den av den andra. Ämnet blir inte u t tömt För 
den som redan har en hyfsad bild av vikingati
den återkommer naturligtvis en del allmäng
ods. Samtidigt är helhetsgreppet annorlunda 
och som yrkesverksam arkeolog känner man 
att mycket faller på plats vid läsningen av 
Människor och makter i vikingarnas värld. 

Anders Kali/f 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Uppsala universitet 
Sa Friks torg 5 

SE-753 10 Uppsala 
anders.kalirf@arkeologi.un.se 

Ward, Rachel (red), Gilded and enamdled 
glass from the Middle East. British Museum 
Press. London 1998. 212 s., 180 sv/v ill., 31 i 
färg. ISBN 0-7141-1478-2. 

Fynd av islamisk-arabiska eller bysantinska glas 
lian arkeologiska undersökningar i Sverige, 
men även från övriga Norden, erinrar 0111 täta 
handels- och kulturkontakter i österled, via 
polska och ryska floder mot Konslantinopel ocb 
Damaskus. 

Föreliggande bok är ett resultat av en kon
ferens 1995 vid British Museum, i samarbete 
med en rad internationella organisationer. 
Texterna, författade av internationellt ledande 
forskare, diskuterar en rad problemställningar 
mot bakgrund av aktuellt fynd- och forsknings
läge kring islamiska, bysantinska och syrofran-
kiska förgyllda och/el ler emaljbemålade glas. 

En röd tråd, ibland övergående i en bred 
slagskugga, kan följas genom i stort sett alla b o 
kens uppsatser - den svenske forskaren Carl 
Johan Lamms enastående betydelse för inter
nationell forskning. Ännu idag, bortåt (io—70 
år efter författarens huvudsakliga arbelen kring 
de »orientaliska» glasproduklerna - Mittel 
allerliebe Gläser und Sleiiisebnilltirbeileii aus dem 
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Nahen Osten (Berlin 1929—30J och Oriental Glass 
of Medieval Date Found in Sweden and the Early 
History of Lustre-Painling (Stockholm 1941) -
måste i huvudsak varje vetenskapligt ställnings
tagande ta utgångspunkt i Lamms klassificer
ingar, kronologi och kulturhistoriska analys. 
Lamms egna samlingar av islamiskt och »orien
taliskt» glas, en av de mest betydande i världen, 
vårdas av Medelhavsmuseet i Stockholm. 

Summer S. Kenesson föreslår att »Such a wi
de spän [islamiska emaljbemålade glasbägare] 
gives beakers the potential to act as a paradigm 
for the development of enamel decoration. 
Once the beakers have been placed in c h r o n o 
logical order, a vision of the progression of ena-
melled decoration can develop and other ves
sels can be placed into the chronology based 
on parallels with the decoration of the bea
kers». Uppgiften är långt ifrån okomplicerad 
då ornamentrikedomen är karakteristisk för 
dessa perioder. Lamm kunde själv konstatera 
»There is probably no problem in the history of 
art more difficult to solve than that of the ear
liest application of lustre ornamentation». 

George T. Scanlons bidrag heter »LamirTs 
dassification and archaeology». Scanlon kan 
bl.a. konstatera att »...From that date [1929— 
30, 1941, 1957] to the present, all Islamic ex
cavations which have yielded glass fragments 
have depended 011 Lamm for explication of ty
pology and chronology and purported source 
of manufacture». Lamms klassificering av pro-
veniensgrupperingarna i Fustat, Raqqa, Aleppo 
och Damaskus granskas kritiskt Scanlons slut
satser är inte oväntade: »Only archaeology can 
prove or disprove his heroic attempts at dassi
fication and chronology». 

Rachel Ward analyserar de emaljbemålade 
glasens kronologi relaterad till parallella kärl-
former i brons eller mässing med snarlik orna
mentik. Det tidigaste emaljbemålade glaset, i 
Museum of Islamic Art i Kairo, återfinns med 
sultanernas av Aleppo (1237—60) och Damas
kus (1 250—60) namn. Glasverkstädernas imita
tioner av metallverkstädernas produkter inne
bar en ofta extrem utmaning. Metallernas or
namentik och bildmotiv studerades - och över
fördes i glasets ytor. Metallformerna kan ofta 
knytas till kända och väldaterade företeelser. 

Flera av glasens beställare kan identifieras. 
Sultaner och emirer såg gärna sina namn eller 
olika hyllningstexter i ornamentikens guld-
och färgprakt. Även på enskilda glas kan in
skriptioner med namn identifieras. Fyra iden
tifierade exemplar diskuteras. Ward föreslår 
dateringar för glasen som är ca 50— 100 år äldre 
än Lamms. 

Intressanta uppgifter i samtida egyptisk och 
syrisk administration tycks visa på gasproduk
ternas relativt låga status. Guld, silver och ki
nesiskt porslin, i stora mängder, föredrogs för 
den privata taffeln. Fenomenet bekräftas av 
tystnaden om glasprodukter i samtida texter. 

I och med industrialismens genombrott un
der iSootalet skapades en lång rad historiero 
mantiskt imiterande eller klassicistiskt färgade 
produkter i de europeiska verkstäderna. Hant
verkarnas häpnadsväckande skicklighet skapar 
bryderier för vår tids forskare: äkta eller falsa
rium? Gustav Schmoranz Allorientalische Glas-
Gefässe (Wien 1895-98) innehåller bl.a. u t o 
mordentligt informationsrika färglagda teck
ningar vars avsikt var »to serve the artist as a m o 
del for imitation». 

Den berömda Cavour-vasen, nyttjad av 
Lamm som omslagsbild till hans magnum opus 
från 1929—30, har länge varit ifrågasatt angå
ende sitt islamiska ursprung och sin äkthet. 
Martine S. Newby, som även i tidigare uppsat
ser uppmärksammat samma föremål, kan nu 
med hjälp av laboraliv analys (Julian Hen
derson, University of Nottingham) konsultera 
att glasmassorna i de olika emaljbemålade or
namenten stämmer överens med erfarenhe
terna av tidigare analyser av medeltidens ori
entaliska produktion. Vasen, som kan dateras 
till tiden från 1200-talets slut till ca 1350, är rikt 
ornerad med vita, röda, gröna och gula emal-
j o m a m e n t samt med en inskription av klassiskt 
innehåll: »Glory to our lord the sultan, lhe 
king, the learned, the diligent... suppressor of 
blasphemy and polytheism, reviver of justice in 
the world». Till sin form är vasen synnerligen 
ovanlig och har få motsvarigheter. Jämförbara 
skärvor återfinns i Lamms samling i Stockholm. 

Det bysantinska materialets terminologi 
och kronologi diskuteras av Axel von Saldern; 
»What is Byzantine glass? It is glass made within 
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the Byzantine empire between the death of 
Theodosius in 395 to soon after the säck of 
Constantinople in 1 204. It encompasses more 
than eight centuries and an enormous area— 
and glass production was not limited to the ca
pital, Constantinople. By the second quarter of 
lhe seventh century, the Byzantine empire bad 
löst its territories (and glass workshops) in 
North Africa and Palestine to the Muslims. 
This marks the advent of'Islamic" glass». 

Den glasteknologi som beskrivs av Theo
philus i hans De Diversis Artibus (sannolikt för
länad under perioden 1110—1140) analyseras 
av David Whitehouse. Författaren inleder »We 
know surprisingly little about the glass vessels 
made in tbc Byzantine empire after the seventh 
century.» Av särskilt intresse för svenskt (och 
internationellt) vidkommande är relativt rika 
fynd av bysantinska skärvor bl.a. av Paphos-typ 
från Sigtuna. Robert de Clari och Geoffrey de 
Villebardouin beskrev år 1 204 de enorma ri
kedomar som mötte besökaren i palats och kyr
kor i Konstantinopel. Sigtunaskärvorna torde 
vara lämningar efter skatter som Sigiunabor 
med möda kunnat frakta hem, kanske hem
vändande från väringagardet under Alexios III. 

Även de »syrofrankiska» glasen behandlas. 
Termen emanerar från Lamm, som tidigt fö
reslog att dessa glas sannolikt tillverkats i Syrien 
för en europeisk marknad. Idag är enigheten 
stor kring uppfattningen att de tillverkats i 
Venedig, möjligen även i södra Tyskland, un
der östliga influenser. Dessa går ibland under 
begreppet »j\ldrevandin group». På glasen må
lades ibland signaturer av från venetiansk-nm-
ranesiska arkiv kända glasmålare; Aldrevan-
dini, Gregorio, Bartelomeo, Donino eller Pe
trus pictor. 

Ingeborg Krueger berättar om relativt nya 
fynd från Tyskland tillverkade i blå glasmassa, 
ett kunskapstillskott inom gruppen. Även från 
Sigtuna linns ett nyfunnet blått fragment 

Denna bok är sällsynt välkommen, »the firsl 
major publication» sedan 1930. Sällan är ett 
arkeologiskt material så informationsrikt som 
dessa artefaktgrupper. Starkt narrativa bildse
rier speglas i bländande färgprakt, inskriptio
ner och ikonografi ger ett ofta dalerbart per
songalleri, att jämföra med etl rikt utbud av öv

riga skrivna källor. Fyndmängderna är påtagli
ga utom möjligen gällande de bysantinska gla
sen. Spridningsbilden, »From Hama to Häl
singborg», berättar om de »orientaliska» gla
sens attraktion och statusvärde. 

Lars G. Henricson 
Fi idhenisgalan 14 a 

SF-i 12 40 Stockholm 
.se lars.g.henricsontrv suipnet 

Maja Hagerman & Claes Gabrielsson, Tusen
årsresan. Värnamo 1999. 237 s. ISBN 91-518-
3 6 2 0 3 . 

Det är en märkligt känsla. Jag sitter här i detta 
elfenbenstorn som också kallas universitet ocb 
har uppgiften att recensera en bok, som till sin 
upplaga överstiger hela årsproduktionen av 
böcker vid landets alla arkeologiska institutio
ner. Målgruppen är naturligtvis inte en skara av 
på sin höjd etthundra arkeologer, ulan istället 
en bred, historie/arkeologi-inliesserad publik. 
Framsiällningen är därför en helt annan, b o 
ken skall underhålla och informera. Den skall 
presentera nya odi gamla forskningsresultat i 
en fräsch förpackning genom färgbilder av hög 
kvalitet och cn flytande, lätt läsbar text Resan 
genom tusen år skall bjuda pä en avslappnad 
läsning. 

Det skall redan här sägas att journalisten 
Maja Hagerman och fotografen Claes Gabriels-
son lyckats med denna tusenårsresa både i bok
förin ocb TV-version. Men i jämförelse med TV 
har dock boken sina fördelar. Medan TV-ver-
sionen riskerar att hamna i en videokassett ocb 
börja damma längst borta i hyllan, är boken 
mer anpassad till alt plockas ut vid behov, läs-
resan kan börja och sluta efter eget behag och 
måste inte följa några sändningstider. Men det 
finns också en annan viktig skillnad, medan 
TV-tiltaren glider med Maja 1 lagerinans Volvo 
genom landskapet väljer läsaren sitt eget färd
medel och sin egen fantasi. 

Maja Hagerman bar - som i den forsla bo
ken om »Spåren av kungens män» - lyckats 
med ambitionen att integrera vetenskapliga 
metoder i en populärvetenskaplig bok. Här 
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saknas inte litteratur- och bildhänvisningar 
men de är inte klädda i motsvarande fotnoter 
eller bildtexter utan istället tematiskt ordnade 
i skitet av boken. I jämförelse med den första 
boken skall man inte förvänta sig några nya 
rön. »Tusenårsresan» skall istället hellre be
traktas som en illustration ocb punktuell för
djupning av »Spåren av kungens män». 
Fokuseringen ligger återigen på maktens elit 
och dess manifestation i form av gravar, depä
fynd, kultplatser ocb kyrkor. Det är mycket tal 
om platser med centrala och politiska makt
funktioner, om personer med prestigeföremäl 
etc. Hagermans bok återspeglar här den a r k e o 
logiska forskningen från 1980 och 90-talet 

Mediet är en gammal och beprövad metod 
av cn text-bild dualism. Med bilden på den ena 
och texten på den andra sidan skapas en direkt 
association och dialog sinsemellan. Metoden 
är även känd inom den vetenskapliga världen, 
som exempel kan nämnas danskarnas »Da-
nefac* frän 1980 eller den betydligt äldre 
»Medeltidsminnen lian Östergötland» av Otto 

Janse från 1907. Men i dessa äldre publikatio
ner strävade fotografen efter att avbilda objek
tet i sin he lhe t Claes Gabrielsson har däremot 
oftast valt den nya formen av ett lilthälsper-
spektiv. Betraktaren ser oftast bara ett utsnitt, 
blicken är försedd med en sorts skygglappar, 
den skall fästas på detaljen och inte i onödan ir
riteras eller sväva omkring. 

Texten skall föra läsaren på en resa tillbaka 
i liden, vi skall la höra en version eller rättare 
sagt en tolkning. I lär ligger kanske den största 
skillnaden i förhållande till vetenskapliga ar
tiklar och avhandlingar. Maja Hagerman kan 
och vill ime skapa cn förvirring hos betrakta
ren genom att föra en diskussion mellan olika 
tolkningsmodeller. Hon presenterar bara den 
ena sidan av medaljen för publiken medan den 
andra förblir i mörkret Det blir tydligt när hon 
diskuterar politiska strukturer, religiösa före
ställningar, kulturella fenomen ocb könsroller 
i (ioo-1 200-lalels samhälle (varför heter boken 
egentligen tusenårsresan trots att del i realite
ten är 700 är?). Som exempel pä politiska 
strukturer kan man nämna hennes allmänna 
beskrivningar och skildringen av vissa land
skap. Storleken pä Skalundahögen är enastå

ende, men det räcker inte med att beskriva 
platsen som ett »regionalt maktcentrum*. 
Uttrycker begravningsformen även en central 
funktion av ett politiskt, ekonomiskt och/el ler 
religiöst centrum? Ett särskilt fall är den i forsk
ningen mycket omdiskuterade politiska situa
tionen på Gotland. Bildstenen från Broa i 
Hälla visar en ryttare och en valkyria med ett 
dryckeshorn. Är ikonografin - s o m Maja Hager
man tror - ett belägg för ett hierarkiskt sam
hälle med en klass av stormän på ön, eller är 
motiven snarare relaterade till en mytologisk 
vätld med dess hjältar och onda krafter, en 
värld som inte avspeglar verkligheten utan fan
tasin? Resumén kan i mina ögon tyckas väl en
kel, atl Gotlänningen från Hunninge »betedde 
sig lika imponerande som dessa sagofigurer». 
Och skall man bara betrakta run- ocb bildste-
nar som ett uttryck för makt ocb dess manifes
tation, eller även som ett tecken pä all samhäl
let är insatt för stress, där den nya politiska ord
ningen med kungen i spetsen ifrågasätter gam
la maktstrukturer och egendomsrätter? Maja 
Hagermans myckel förenklade framställning 
av de politiska processerna blir särskilt ivdligt 
när bon försöker att förklara riksbildningen. 
Enligt henne grundade man ett rike genom att 
•Övertyga de viktigaste personerna 0111 att det 
hade b ä n t [...]. Det gällde att med så stora 
gester som möjligt påstå att ett kristet rike hade 
skapats...». Detta påståendet är nu bara delvis 
trovärdigt Mer sannolikt är det alt den konti
nuerliga kontakten med Europa sedan 600-
700-talet skapade en Strävan bos de skandina
viska stammarna att imitera den politiska, eko
nomiska och kulturella löt ändringen på konti
nenten och att etablera en liknande politisk 
struktur. Beträffande runstenarna är det också 
viktig! atl påpeka, att inspirationen till skapan
de! inte är ett nordiskt fenomen som Hager
man ger uttryck för, de hade frankiska och brit
tiska förebilder. 

Spännande blir det när Maja Hagerman 
presenterar nya forskningsrön om den hednis
ka religionen. Upptäckten av kultplatsen Borg 
i Norrköping ined en manlig och kvinnlig /on, 
där djuren separerades efter kön, kunde ba in
vecklats ännu mer. Uppdelningen av djurvärl
den kan vara etl belägg för att elt dualistiskt 
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tänkande genomsyrade det vikingalida sam
hället, ocb att den inle alls var så ensidigt man
ligt präglad, som man skulle kunna tro. 
Kvinnornas roll i samhället med sina ledande 
funktioner inom kulten (se uppträdandet av 
vagnskorgar med kvinnobegravningar på vi
kingatida gravfält) för oss nära tesen, att en dua
lism från början var ett uttryck för balansen in
om samhället där männen först efter kristnan
det lyckades att ta över båda kontrollfunktio
n e r n a Det är kanske inte en ren tillfällighet atl 
den kvinnliga överklassen i många delar av 
Europa introducerade kristendomen. Exem
pel på kvinnliga härskare linns i såväl Tyskland, 
Polen, Ryssland och Danmark. Med den i det 
hedniska samhället förankrade formen av dua
lism lyckades man även att skapa en glidande 
övergäng till kristendomen och dess dualistiska 
tänkande, där könssegregeringen på kyrkogår
dar står som det tydligaste uttrycket i det arkeo
logiska materialet 

På det här fältet behövs det tydligen mer 
forskning, vår kunskap om den vikingatida 
kvinnans roll i samhället är allt för fragmenta
risk. Maja Hagermans påstående, att kvinnor 
satt »alldeles vid högsätet ocb eldstaden, och 
vävde pä vävstolar och snurrade upp kardad ull 
på enkla sländor», återspeglar 1900-talets 
mansdominerade forskning med dess syn på 
arbetsfördelningen under vikingatiden. De se
naste årens genusforskning ger en betydligt 
mer komplex bild. Tusenårsresan är långt ifrån 
avslutad, del finns mänga nya idéer och tolk
ningar som är i behov av en populärvetenskap
lig förmedling. 

Jörn Slitet kt 1 
Arkeologiska inst i unionen 

Lunds universitet 
Sandgatan 1 
223 50 Lund 
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Per Persson, Neolitikums början. Undersökningar 
kring jordbrukets introduktion i Nordeuropa. 
Gotarc Serie B No. 11. Kusi-till-Kust-böcker nr. 
1. Institutionerna lör arkeologi vid Uppsala 
och Göteborgs Universitet 1999. 263 s. 89 fig. 
ISBN 91-973674-0-0. 

Ett så omfattande och vittfamnande arbete 
som Per Perssons väcker förvisso en betydande 
mängd frågor. Arbetet s o m är en akademisk 
avhandling i arkeologi, behandlar neolitikums 
början i Nordeuropa. Arbetets undertitel, 
»Undersökningar kring jordbrukets introduk
tion i Nordeuropa», sammanfattar på ett illust
rativt sätt vad boken handlar om: olika nedslag 
i detta under inånga decennier så bett diskute
rade forskningsfält. 

Före en behandling av Perssons slutsatser 
och idéer är det lämpligt att diskutera avhand
lingens uppläggning. Den är uppdelad i åtta 
kapitel där det förslå utgör inledningen. 
Kapitel 2 heter Begränsningar ocb metoder, ka
pitel 3 Det äldsta jordbruket, kapitel 4 Trattbä
garkulturen, kapitel 5 Ackulturation, kapitel 6 
Kulturdualism, kapitel 7 Befolkningsutveckling
en och kapitel 8 utgör avhandlingens diskus
sion. Sammanlaget är detta en klar ocb tydlig ka-
pitelinddning. Möjligen kunde kapitel 7 ha 
kommit tidigare i dispositionen, kanske efter ka
pitel 3. 

Persson formulerar följande fem proble
mområden som skall diskuteras. 
1. Hur tidigt har vi belägg lör jordbruk i olika 
delar av Nordeuropa? 
2. Till vilka perioder kan vi datera trattbägar
kulturen i dess utbredningsområde? 
3. Finns det belägg för kontakter mellan den 
mesolitiska populationen och de äldsta jord
brukarna? 
4. Vilken är den kronologiska relationen mel
lan den sena Erteböllekulturen och den tidiga 
trattbägarkulturen i Sydskandinavien? 
5. Finns det några belägg lör en population-
sökning i samband med introduktionen av 
jordbruk i Nordeuropa? 

Av stort intresse år vilka teoretiska utgångs
punkter som Persson bygger sina resonemang 
på. Han inleder med att konstatera all det finns 
många teorier kring neolitiseringen men det 
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är slående hur få av dessa som egentligen dis
kuteras. Persson avfärdar kort de forskare som 
försökt att se människans bakomliggande m o 
tiv för neolitiseringen: »sådana tänkta scenari
er är givetvis trevliga att sysselsätta sig med men 
leder ingen vart». Så talar en sann empiriker. 
En diskussion av senare års debatt kring neoli
tiseringen saknas och detta är en klar brist. En 
avhandling från det sena 1990-talet utan några 
referenser till Hodder, Thomas eller Tilley 
känns ganska märklig. Därefter konstaterar 
han att några nya revolutionerande nytolk
ningar inte kommer att presenteras utan att 
ambitionen är att diskutera data bakom fakto
rer som många funnit intressanta. Ambitionen 
har varit att finna sådana mekanismer som kan 
förklara varför jordbruket spreds till Nord
europa. Han konstaterar dock att han »inle 
lyckats i denna ambition». I vilka ambitioner 
bar då Persson lyckats? På många sätt lyser det 
faktum igenom all det tagit närmare 20 år att 
slutföra avhandlingen. Det är tydligt att det rör 
sig om material som insamlats under en läng 
följd av år. Här ocb var kan boken kännas 
o-strukturerad och kanske inte alltid så väl dis
ponerad. I det följande tänkte jag att kortfattat 
behandla de olika kapitlen för att därefter sum
mera mina intryck. 

Kapitel 2 behandlar ingående '4C-meto-
deiis begränsningar. Det finns en ärlighet i 
denna diskussion som känns äkta. Källkritiska 
problem behandlas på ett lättfattligt sätt Dis
kussionen fokuseras framför allt på problem 
med matskorpedateringar och '-'C-balter. 

I kapitel 3 behandlas ingående de olika be
lägg för odling som finns. Det linns en i grun
den källkritisk hållning i kapitlet Avtryck i sä
deskorn i keramik avfärdas som etl källkritiskt 
ohållbart material lör alt diskutera lidig od
ling. Sä avfärdas t.ex. de ofta omtalade Erte-
böUeskärvoma med sädesintryck från Löd
desborg som oanvändbara. De skulle kunna 
härröra från öppna boplatslager och kan där
för inte användas. Persson påpekar också när 
det gäller Löddesborg svårigheten att dela in 
keramiken i Ertebölle- respektive trattbägarke
ramik. Här får man nog tillägga alt Persson be
finner sig på tunn is. Otvivelaktigt röt det sig i 
fallet Löddesborg om Erteböllekeramik! 

Diskussionen kring halten av ' SC fortsätter 
i detta kapitel men tenderar att bli alltför ab
strakt Förklaringar las upp, testas och förkas
tas, men inte alla. Förändringar skulle, som så 
mänga tidigare påpekat, kunna hänföras till 
förändringar i kosten. Persson påpekar t.ex. alt 
det under mesolitikum framför allt rört sig 0111 
kusinära fiske. Denna slutsats blir dock proble
matisk när vi betänker att det på den sena 
Ertebölleboplatsen Norsminde på Jylland 
framför allt belagts djupliavsliskel Ytterligare 
ett problem i samband med detta kapitel är da
teringen av det s.k. almfallet. Persson tar en
dast upp ett fåtal små danska undersökningar 
som daterar almfallet till perioden 3800—3600 
cal BC, viket är betydlig! senare än vad t.ex. 
Hans Göransson observerat vid flera pollenstu-
dier i södra och mellersta Sverige. Persson skri
ver t.ex. att inget skulle hindra oss att se både 
trattbägarkulturen och introduktionen av jord
bruk som äldre än almfallet Detta är enligt 
min uppfattning, utifrån del sydskandinaviska 
materialet, att dra det hela en aning för långt 
Den vanliga uppfattningen idag är att almfallet 
inträffade ca 4000 cal BC. 

De icke strandbundna boplatsernas bety
delse diskuieras ingående med avseende på od-
lingsindikatorer och förekomst av tamdjurs-
ben. I samband härmed finns det dock ett stort 
problem som Persson inte berör: lokalisering
en av dessa tidiga tratthägarboplatser. I och 
med att de i de allra flesta fall är belägna på san
diga jordar linns sällan organiskt material be
varat, vilket man måste la hänsyn till i diskus
sionen. Här finns det säkert flera osäkerhets
faktorer. 

I kapitel fyra behandlas den tidiga trattbä
garkulturen ingående. Diskussionen fokuseras 
inte minst pä de tidiga ' IC dateringarna från 
Mossbyboplaiseu i Skåne och stratigrafiska iakt
tagelser frän de jylländska kökkenmöddingar-
na Norsminde och Björnsholm. Persson kon
staterar att de äldsta dateringarna placerar den 
tidiga trattbägarkulturen ca 4000—3950 cal 
BC. I kapitlet diskuieras vidare utvecklingen sö
der om Östersjön. Mycket riktigt påpekas all 
det centrala Polen (Kujawien) på mänga sätt 
intar en central roll i utvecklingen. Här linns ti
diga dateringar, tidiga långhögar samt tecken 
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på kontakter mellan jägare och bönder. Just 
denna fråga, ackiiliurationen, tas upp till en 
omfattande diskussion i kapitel fem. Ordet syf
tar på de förändringar som sker när två olika 
kulturella system kommer i kontakt med va
randra. Flera av de klassiska men ofta dåligt 
publicerade lokalerna söder om Östersjön som 
Boberg, Hude, Rude, Rosenhof m.fl. behand
las ingående. Keramiken uppträder söder om 
Östersjön ca 5000—4750 cal BC medan den i 
Danmark introduceras 4500-4400 cal BC. Det 
är svårt att se en så tidig introduktion av kera
mik i Skåne. Dateringar från Skateholm I kan 
dock vara relevanta i sammanhanget. Här da
teras keramiken till 4650 cal BC, men som 
Persson mycket rikligt påpekar rör det sig om 
dateringar från omfattande kulturlager som in
te kan knytas till introduktionen av keramik. I 
diskussionen nämns också boplatsen Breda-
sten som enligt Persson skulle ha de yngsta icke 
keramikrelatciadc dateringarna i Skåne. Han 
menar att platsen skulle kunna ha en lång kon
tinuitet men detta kan avfärdas med hänsyn till 
strandlinjeförskjutning och ren typologi. B o 
platsen ligger helt enkelt för lågt för en läng 
kontinuitet Sammanfattningsvis menar Pers
son att ackulturationen ökar kraftigt i Syd
skandinavien efter ca 4000 cal BC. 

Det sjätte kapitlet som berör kulturdualism 
är centralt i avhandlingen. Här behandlar 
Persson de bakgrundsfakta som presenterats 
och diskuterats i de föregående kapitlen. Flera 
platser i Sydskandinavien tas upp lill behand
ling. Vissa platser accepteras medan andra för
kastas. Utgångspunkten är tydlig: det gäller att 
kunna belägga kulturdualism under den äldre 
delen av tidigneolitikum, d.v.s. en samtidighet 
mellan jägarkultur och bondekultur. 

Lyckas då Persson med att belägga en sådan 
kulturdualism? Enligt min upplänning gör 
han det inte, och jag skall i det följande ta upp 
några av de belägg som Persson menat sig att 
ha för en kulturdualism. Utgångspunkten för 
hela diskussionen är att det rört sig om en lång 
process, dvs. att neolitiseringen tog ett par 
hundra år och inte gick så snabbt som t.ex. 
Sören Andersen mena t Denna diskussion var 
livaktig under början av igSO-talet då Kristina 
Jennbert utifrån undersökningarna vid Lod-

desborg hävdade att det rörde sig om en lång 
process och att kulturdualism förelåg. Detta 
ledde till en stundtals animerad debatt. Vilka 
belägg tar då Persson upp 15 år senare? 
Intressant nog är flera av platserna desamma. 
Nya i sammanhanget är dock Anders Fischers 
under,sökningar i Aamosen på Själland. Dessa 
lokaler skulle bilda en lokal sekvens på 
200—300 år, och ligger till stor del till grund för 
Perssons uppfattning. Tyvärr är dessa under
sökningar till stora delar opublicerade och det 
finns endast smärre meddelanden att tillgå. 
Detta gör inte det hela lättare att utvärdera! 
Det rör sig också om små riktade insatser. Vid 
boplatsen Praestelyngen skall det röra sig om 
5—6 kvm vilket inte är mycket att bygga på. 
Fischer sägs mena att de icke strandbundna lo
kalerna skulle härröra från en invandrad be
folkning. Var någonstans Fischer skulle ha sagt 
detta framgår dock inte av Perssons text. 

Persson tar också upp ocli diskuterar plat
ser som Siretorp, Löddesborg, Norsminde och 
Björnsholm, Han förkastar Andersens resultat 
från de ytterst omsorgsfulla undersökningarna 
vid Norsminde och Björnsholm på Jylland. 
Persson menar att vi i fallet Norsminde har det 
bästa exemplet på en fas med blandning av ke
ramik från båda kulturerna. Detta är i sig en in
tressant tolkning men bygger på resultatet av 
endast cn uppmätt ocb publicerad profil. Det 
är på Norsminde inte heller så belt enkelt att 
klart skilja på tunnväggig Erteböllekeramik 
och trattbägarkeramik. Enligt min uppfattning 
är det dock så att vi i materialet från både 
Norsminde och Björnsholm klart kan se att 
kulturskiftet här gick mycket snabbt Andersen 
pratar om 50—60 år. Sen är det en helt annan 
sak om detta också är relevant för t.ex. Skånes 
del. 

Beläggen för en kulturdualism anser jag 
fortfarande vara mycket otydliga. Dessutom 
bör man vara försiktig med att överföra resul
tat från ett geografiskt område till ett annat. 
Här tycker jag att Persson brister en aning i sin 
källkritik. Del ärviktigt all se till de lokala föi ut
sättningarna. En klar brist i avhandlingen är 
ocksä avsaknaden av en diskussion av de olika 
tidigneolitiska gruppernas förhållande till va
randra. Detta blir inte minst kännbart i just dis-
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kussionen av de danska lokalerna och i synen 
på flinttekniken. En kort diskussion av detta 
skulle ha gjort avhandlingen mer heltäckande. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avhand
lingen är ett viktigt bidrag till diskussionen 
kring neolitiseringen i Nordeuropa men att 
den till delar lider av för lite arkeologi. Med 
delta menar jag att en mera ingående diskus
sion av det arkeologiska materialet klan skulle 
ha lyft hela boken. Jag hade velat se mindre av 
den naturvetenskapliga diskussionen, som en
ligl min uppfattning inte används särskilt kon-
Struktivt i diskussionen, men mer av kronologi, 
krukskärvor och modern teori. Det känns ock
så en aning förvånande att det hela mynnar ut 
i en diskussion av kulturdualism. Det är här 
som jag känner att en kombination av en m o 
d e m teoribildning ställd i motsats till den dis
kussion som Persson för skulle ha lyft avhand
lingen ytterligare. 

Mats Larsson 
Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 

mats.larsson@hik.se 

Fredrik Svanberg & Bengt Söderberg, Porlen lill 
Skåne. löddeköpinge under järnålder orb medeltid. 
Riksantikvarieämbetet avdelningen för arkeo
logiska undersökningar. Skrifter No. 32. Ar
keologiska studier kring Borgeby och 
Löddeköpinge 2. Lund 2000. 366 s. ISBN 91-
7209-174-6. 

Med denna andra del i serien Arkeologiska stn-
dier kring Borgeby och Löddeköpinge har för-
fattarparet Svanberg och Söderberg återföre
nats för att fortsätta publiceringen av utgräv
ningar från Löddeköpinge- och Borge by
området i Skåne. Till grund för den första de
len i serien låg den arkeologiska undersök
ningen av den vikingatida ringborgen i 
Borgeby. Denna andra del baseras på UV Syds 
undersökningar av två platser i Löddeköpinge 
och delvis också på de tidigare undersökning
arna i Löddeköpinge som påbörjades för 35 år 
sedan. Perspektivet pendlar, från övergripande 
diskussioner om bland annat politiska struktu

rer i Skåne under vikingatid och tidig medel
tid, till detaljstudier av keramik. 

Huvuddelen av publikationen är skriven av 
Svanberg och Söderberg, men bidrag från Eva 
Andersson och Torbjörn Brorsson ingår också. 
De inledande och avslutande kapitlen har skri
vits gemensamt av Svanberg och Söderberg, 
medan Söderberg själv ansvarar för tre kapitel 
som behandlar UV Syds två utgrävningar i 
Löddeköpinge under 1990-talet, andra vi
kingatida boplatser i område! sam! köping-
eortsproblematikcn. Svanberg står som ensam 
författare till två kapitel om fynden i området 
och förhållandet mellan Skåne och Själland 
under vikingatiden. Svanberg har också sam
manställt en katalog över vikingatida och tidig
medeltida fynd och lämningar från 
Löddeköpinge och Borgeby och deras närmas
te omgivningar. Två kapitel är mer specialise
rade till sin natur. Andersson bar skrivit om tex-
tilproduktion i Löddeköpinge och Brorsson 
om keramik. Med boken följer en CD-ROM-ski-
va där UV Syds två undersökningar i 
Löddeköpinge under 1990-talet presenteras. 
Programvarorna ArcExplorer och Acrobat 
Reader medföljer. Det material som finns på 
CD-ROM-skivan motsvarar drygt 130 sidor rap
portskrift och dessutom databaser med sam
manlagt nära 3700 fyndposter. En särskild d o 
ge bör ges för presentationen av utgräv-
ningsområdena i ArcExplorer där användaren 
själv kan välja om hus, härdar eller andra an
läggningstyper ska framträda på ritningarna. 

En allmän uppfattning lill och med början 
av 1980-talet var att groplmsen var den alle
narådande be bygge lse for men i Skåne under 
mellersta och yngre järnålder. 1990-talets un
dersökningar i Löddeköpinge har givit ny in
formation som är avgörande för tolkningarna 
av de vikingatida boplatserna i området. 
Undersökningar år 1990 och 1996 pä ömse si
dor om en äldre undersökningsyta visar att 
stolphål bar funnits (lär men inte dokumente
rats. Söderberg menar hypotetiskt alt en »nor
mal gårdsenhet» i Löddeköpinge under perio
den 800—950 bestod av ett eller tvä långhus 
med tillhörande grophus där antalet förekom
mande grophus är av bängigl hur länge gärden 
nyttjades. Många grophus har varit bebodda, 
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kanske av ofria eller eljest egendomslösa per
soner och flertalet grophus har använts för 
hantverk. 

I avsnittet om köpingeorterna görs en in
tressant forskningshistorisk sammanfattning 
om uppkomsten och utvecklingen av orterna. 
Varje enskild köpingeort i Skåne analyseras 
och det perspektiv som Söderberg slutligen fö
respråkar är diskonlinuerligt Betydelserna av 
köpingeorterna har varierat. Ett motsvarande 
diskonlinuerligt perspektiv kan också sägas 
känneteckna lörfättarparets syn på Lödde-
köpingeområdets utveckling under järnålder 
och tidig medeltid. De skriver att »Lödde
köpinge och området kring denna ort var ing
en oföränderlig fixerad storhet under järnål
der och medeltid, som spelat precis samma roll 
under länga lider». Tolkningen av bebyggelsen 
som handelsplats i och invid den medeltida 
Löddeköpinge by under perioden 7 0 0 9 5 0 
ifrågasätts. Området kring Löddeköpinge kan 
istället huvudsakligen ha fungerat som sam
lingsplats lör den »sociala eliten» inför färder 
västerut, d.v.s. Löddeköpinge fungerade som 
en port till och från Skåne. Strax efter 900-ta
lets milt expanderade byn i Löddeköpinge och 
före år 1000 uppfördes ringborgen i Borgeby. 
Författarna menar atl eventuellt kan Lödde
köpinge ses som en skyddad produktionsan
läggning, där bl.a. segeltyg tillverkades. Om
kring är 1000 blir Löddeköpinge cn del av 
kungalevsorganisationen. Området kring Löd
deköpinge och Borgeby hade en fortsatt viktig 
kunglig och kyrklig betydelse under medelti
den. 

Publikationen är eit föredömligt sätt att be
handla Riksantikvarieämbetets arkeologiska 
undersökningar. Det omfattande materialet 
finns tillgängligt genom en kalalog på en CD-
ROM-skiva ocb materialet bearbetas i den pub
licerade texten. Intresset för Löddeko-
pingeområdet under järnåldern bar varil stort 
alltsedan de förslå grävningarna, men sedan 
dess har forskningsläget ändrats i grunden. 
Denna publikation uppdaterar forskningen 
kring omrädet. 

Detaljkritik kan riktas mot författarnas an
vändning av källor kring skattfynden. Upp
gifterna om skattfynden har huvudsakligen 
hämtats från Märta Strömbergs ocb Birgitta 
Hårdhs avhandlingar från 1961 respektive 
1976. Skattfynden från Borgeby och Stävie som 
diskuteras i publikationen har därefter nog
grant bearbetats och publicerats i CNS-serien 
(Corpus Ninnmmoriim Saeculoi inn IX-XI) år 
1985 och 1987. Onödiga fel kring dessa skall-
fynds sammansättning och datering hade en
kelt kunnat undvikas om CNS-volynierna hade 
använts. Dessa fel har dock inte någon inver
kan pä publikationens slutresultat I det stora 
hela överväger dess slora förtjänster. 

Cecilia xnni Heijne 
Numismatiska forskningsgruppen 

Bollhusgränd iB 
SF.-i ti 31 Slockholm 

ffi9cp6c60students.su.se 
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Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaii-
henswechsd im Ostseeraum während des S.—14. 
Jahrhunderts. Hand l-ll. Red. Michael Miiller-
Wille. Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur. Abhandlungen der Geistes- und sozi-
ahvissenscbaftlichen Klasse Nr. 3, I-II. Mainz 
1997-98. 831 s. ISBN 3-515-07184-5 (I) & 
ISBN s-r, 15-07498-8 (II) . ' 

Åren 1997 och 1998 utkom två symposieband 
kring missionen och religionsskiftet i Nordeu
ropa. I 40 artiklar om sammanlagt 831 sidor på 
engelska och tyska bar utgivaren Michael Miil
ler-Wille från Kiels universitet lagt fram ett im
posant verk över kristnandet i hela Öster
sjöområdet, där resan börjar med del saxiska 
området, följt av Danmark, Sverige, Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen och slutligen 
Ryssland. Norge saknas. Uppsatserna är förfat
tade av arkeologer, (religions-) historiker, teo
loger, lingvister och konsthistoriker. Sympo
siet, som hölls hösten 1994 vid Kiels universi
tet, var det första av sitt slag som förenade en så 
stor grupp forskare från öst och väst efter järn
ridåns fall. Båda banden erbjuder läsaren en 
snabb inläsning kring den specifika regionen 
med en aktuell litteraturförteckning och illust
rationer. Den stora skaran av forskare från oli
ka discipliner gör del ibland lite svårt att hitta 
cn röd tråd, men samtidigt blir publikationen 
spännande eftersom den visar att missionen är 
ett myckel komplext och mångfacetterat tema. 
I slutet av band två finns en kort sammanfatt
ning av samtliga bidrag, skriven av Miiller-
Wille, men den bjuder inte på någon analys. 
Del är upp till läsaren att summera resultaten. 

Som deltagare i symposiet uppskattade jag 
verkligen möjligheten att kommunicera kors 
och tvärs över Östersjön utan några som helst 
hinder. Kanske kan jag här uppfällas som jävig, 
incn jag vill ända framföra mina synpunkter. 
Jag kommer i det följande framför allt att för
djupa mig i artiklarna om religionsskiftet och 
utelämnar de övriga. Jag hoppas på författar

nas förståelse av att inte alla aspekter kommer 
med. 

De två banden inleds av kyrkohistorikern 
Reinbard Staats. Han efterlyser forskning inte 
bara kring missionshistorien utan även kring 
kulturhistorien, d.v.s. på vilket sätt kristnandet 
ledde till en kulturell förvandling av hela sam
hället Personligen tycker jag att just dessa krav 
har uppfyllts i Sverige med projektet »Sveriges 
kristnande» samt talrika monografier kring äm
net. Inom den moderna landskapsforskningen 
är just undersökningen av mentala förändring
ar ett mycket aktuellt ämne. Dessutom efterly
ser Staats en undersökning av motivationen 
bakom kristnandet Vilka ideal och värdering
ar ledde till missionen? Här poängteras fram
förallt medvetenheten hos den medeltida 
människan om att man trots skillnaderna mel
lan Rom och Bysans tillhörde samma communi-
las christiania, vilket var utslagsgivande för reli-
gionsskiftet. Skillnaderna i missionsstrategin 
(Bysans: världsmission, Rom: dop och politisk 
makt), de etiska motiven (fred, ekonomi, ut
bildning), Kristusuppfattningen och eskatolo-
gin ledde här lill olika nyanser, inte till olika 
uppfattningar. 

Det som tyvärr saknas i Staats artikel är en 
mer ingående diskussion kring Övergångsfasen 
och dess kännemärken som t.ex. prinisigning. 
Det skulle ba varil mycket givande att fördjupa 
sig i den diskussionen eftersom behovet upp
står i nästan samtliga följande artiklar. De cent
rala frågorna: När blir gravplatsen kristen? När 
anses gravens placering som krislen? När blir 
själva graven kristen och när indikerar gravgå
vorna en kristen individ? Frågorna dyker upp 
om ocb om igen ocb blir en aning tröttsamma 
eftersom alla bidrar ined sina personliga åsik
ter. En djupare teoretisk och historisk diskus
sion som exempelvis Bertil Nilsson och Armed 
Nedkvitne harbidragit med i böckerna Sveriges 
kristnande och Kyrka-samhätte-stat skulle ha givit 
ett bättre underlag. Trots denna brist genomsy
ras båda banden av en gedigen materialpre-
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sentation som ger gott underlag till framtida 
forskning. 

Band i inleds med tre »dekonstruklivister» 
och band 2 avslutas med en sådan. I Signe 
Horn Fuglesangs bidrag demonteras begrep
pet »bysantinsk». Hon påpekar med rätta att 
begreppet »byzantine influence» är alltför lud
digt. I stället kräver hon att man skiljer mellan 
begreppen a) bysantinsk, d.v.s. föremål från 
det bysantinska riket, b) rysk-bysantinsk, d.v.s. 
föremål med ursprung i Ryssland, c) bysantins
ka element i den romanska konsten, d.v.s. med 
ursprung i Tyskland, Frankrike eller England, 
och d) italiensk-bysantinsk stil, d.v.s. förmed
ling via Tyskland eller Frankrike. Därmed för
mår Horn Fuglesang inte se några spår av en 
bysantinsk mission i Norden. Kors- och kruci-
fixhängsmycken, skedar, kammar, runstenar, 
kalkmalerier, snickerier och dopfuntar reflek
terar bara ryska konstnärer eller kanske i den 
bysantinska världen skolade hantverkare, men 
aldrig en planmässig bysantinsk mission. 

I mitt egen bidrag bar jag också försökt be
svara frågan vad den materiella kulturen kan 
berätta om missionen. Det primära ämnet är 
att visa hur komplicerat det är att bestämma ur
sprunget för de olika vikingatida kors- och kru-
dfixhängsmyckena. Så pekar t.ex. de enkla sil
verplåtkors, som man har tillskrivit biskop l i i -
nis mission i Birka år 936, snarare mot Eng
land. Men samtidigt är det svårt att uttala sig 
här eftersom även Tyskland var föremål för mis
sion och influenser från England. Även andra 
föremålstyper, som kmcifixbängsmycken, visar 
trots en tydlig spridning i Ryssland pä stilistiska 
särdrag typiska för Nortlunnbria. Det är bär in
te lätt att uttala sig om deras härkomst. Slut
ligen är dateringen av bysantinska föremål 
mycket osäker p.g.a. bristande forskning i de 
bysantinska kärnländerna. Exempelvis sträcker 
sig de föreslagna dateringarna av ett och sam
ma enkolpion från 500-talet till 900-talet. 

I slutet av det andra bandet tar Mats Ros
lund upp samma tråd. Han beklagar att arkeo
logerna har blivit »bländade av de vita mar
morpelarna». Forskningstyngdpunkten har lagts 
på antiken medan medeltiden till slora delar 
har förblivit outforskad. Jag instämmer helt 
ined Roslund, men jag anser att man bör söka 

förklaringen i politiska orsaker (se min avhand
ling Rex regum el dominus don/iiiorum). Det by
santinska riket har aldrig varit politiskt rums
rent eftersom det överskred gränser som den 
moderna människan med all maki försöker 
upprätthålla. Varje land har valt sin del av-
historien, det gäller inte bara antiken (Grek
land) utan också det ottomanska arvet (Tur
kiet) och den bibliska arkeologin (Israel). 
Ingen vill kännas vid Bysans. Som följd saknas 
grundforskning kring den materiella kulturen 
mellan 400 och 1200 e.Kr., och det drabbar oss 
i Norden när vi försöker rekonstruera histo
rien. 

Roslund vänder sig mot tesen att de flesta 
bysantinska mynten funna i Norden kom hit 
via den bysantinska kejsarens väringagarde. I 
stället anser han att intensiv handel med Nov
gorod ligger bakom. Det svaga bysantinska in
flytandet gör sig även märkbart i den nordiska 
myntproduktionen som till stora delar kopie
rade engelska och tyska mynt. Hår kunde inan 
ha önskat sig atl Roslund även diskuterade 
myntproduktionen under Sven Estridsen. Det 
är knappast en tillfällighet alt den danske kung
en, som enda nordisk härskare, valde en imita
tion av bysantinska mynt under sin reger
ingsperiod. Hamburg-Bremen-stiftets försök 
att införliva det danska riket i ett gigantiskt pat
riarkat ledde till Svens motstånd och tydliga 
markering. Mynten är etl belägg för att han ut
nyttjade det bysantinska symbolspråket för att 
markera sin självständighet Men en ortodox 
mission kom aldrig på tal (se artikel i Kul/uren 
.998) . 

Egon Wamers föi söker demontera tors
hammaren ocb dess funktion såsom den fram
ställs i den skandinaviska forskningen. Wamers 
betvivlar att det handlar om en reaktion på kor
set. Enligt honom talar förekomsten av tors-
hammare i England ocb Norra Tyskland under 
Son-talet emot detta. Men här kan jag inte hål
la med honom. Uppträdandet av de hedniska 
symbolerna följer ju missionens förlopp, tidi
gare i de nämnda regionerna. Wamers vikti
gaste argument för en annan funktion är att 
man bar hittat liera torshammare med inrista
de kors. Men korset är oftast inte alls sa tydligt 
som Wamers påstår, del bar mera en 01 nainen-
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tal karaktär. Ännu längre gär ban när ban tol
kar Hiddensee-I länge nas upphängt ii ngsanord-
ningsom ett örnhuvud pä ett kors. Motivet tol
kas som »örnen pä korset», ocb därför skulle 
torshammare med denna typ av upphängning 
ha haft samma innebörd som ett hängkors. 
Wamers gör nu förbindelsen med Sigurdsagan 
där Sigurds seger över draken liknar Kristi se
ger över ormen. Sigurd är sä alt säga en prae-
figuratio Christi. I likhet banned anser Wamers 
att Tors kamp mot Midgårdsormen ,"n identisk 
med bur Gud langade havsodjinel I.evialban. 
Tor skulle därmed också ha varit en praefi-
guratio Christi och ha tillhört de »harmlö
sa» gudarna. Däremot likställdes Oden med 
Satan. 

Jag delar ej Wamers tolkning och förmår 
inte se någol piaeliginatio. Tvärtom visat före
komsten av torshammare i Norden att symbo
len dyker upp så fort missionen på någol sätt 
botar det hedniska samhället Sä är fallet i 5 0 0 
talets och Soo-talets England, ocb i vikingati
dens Skandinavien. Kronologisk) sammanfal
ler torshammaren precis med den finsta mis
sionsfasen. Del är svårt att föreställa sig an de 
skulle indikera någon form av synkretism, 

Missionen i det saxiska området under det 
sena 700-lalel od i Soo-lalet är Ole Harcks och 
Rolland Apel/ ännu-. Bada tvä visar tydligt alt 
Karl den Stores Capitulatio de partibus Saxoniae 
från 782—785 och Capitulare Saxonicum från 
797 med sina förbud mol att bränna lik och att 
begrava i närheten av gravhögarna inte lick av
sedd effekt. Inget markant avbrott i de hednis
ka gravfäll en kan registreras. Tvärtom fortsatte 
begravningarna under hela 800-talet Samtidigt 
är det anmäl"kningsväi 1 all lagtexterna inle 
gjorde några föreskrifter beträffande gravori
entering ocb gravgods. Apetz tolkar de fortsatta 
begravningarna på elt sätt som liknar Anne-
Sofie Gräslunds för det vikingalida Uppland: 
avsaknaden av en kyrklig administration och 
bristen på präster kan ha tvingat kyrkan att ac
ceptera en övergångsfas, då man i ställd place
rade (le kristna i gravfältets periferi och där 
man även i enstaka fall byggde ell kapell. 
Analysen av grav fallens topografi visar enligt 
Harck och Apel/all nian övergick lian etl grav
skick med en samling av ättegravar lill en indi

viduell gravläggning. Samma fenomen märks i 
Norden, analyserad i Birka band IV. 

Etl annal redan känt fenomen är att man 
kan iaktla en gradvis förändring av gravskicket 
redan under 700-talet d.v.s. innan frankerna 
erövrade del saxiska området Det sker en suc
cessiv övergång från brandgravar till skelett
gravar, från N-S- till V-O-orientering, och en in
skränkning av gravgåvorna till dräktdetaljer 
kan skönjas. Samma sak gäller i princip för hela 
Östersjöområdet I de flesta läll verkar den kul
turella påverkan balt en stor betydelse för grav
skicket Men kanske återspeglar det även arke
ologernas syn på religionsskiftet: kriterierna, 
dvs. kraven på begravningsplats, V-O-orienter
ing, kista, kroppens position och avsaknaden 
av gravgods, är alltför bari knutna till kyrko
gårdsbegravningar. Dessa kriterier avspeglat 
dock bara all skiftet bar ägt rum, de ger ingen 
bild av övergångsfasen då vi kan tänka oss en 
blandning av gamla och nva seder. 

Det kanske mest spännande forskningsre
sultatet är att inan kan konstatera en regional 
uppdelning där missionen ger olika utslag. 
Enligt Harck linns i det södra saxiska området 
redan under 800- ocb 900-lalen stenkyrkor, 
men i det norra området bara träkyrkor. Bygg
nadsteknik och materialtillgång medverkar, 
men H a n k poängterar framför allt en "iniio-
vationslinje» mellan biskopstädei na Köln och 
Magdeburg som gynnade området däremel
lan. Även under senare tid, 1200-talet, kan 
denna linje påvisas genom närvaron av judiska 
samhållen som var delaktiga i regionens eko
nomiska expansion. Uppdelningen i regioner 
ined respektive nian stenkyrkor är ju känd även 
från Skandinavien, så kanske kan också bär lik
nande förbindelser ligga lill grund lör reg io 
naliseringen. F.n annan skarp gräns kan 1 larck 
dra mellan väst och öst I del av Köln och 
Hanibiirg-Biemen-stiliei kontrollerade områ
det väster om Weser finns spännen med kristen 
symbolik enbart |iä boplatser, däremot ät sam
ma symboler enbart kända Iran gravfynd i det 
av Main/siiliet kontrollerade området öster 
om floden. Harck menar att nian bar den krist
na symbolen i de levandes värld i den västia re
gionen medan nian i den öslra bar den i de (lö
das. Han frågat sig om orsaken är en »post-
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hednisk" reaktion eller en »slappare kyrko-
nppsikt». Tänker vi på de skandinaviska för
hållandena så är det inte alls osannolikt att te
sen om olika kyrkliga kontrollområden är kor
rekt. 

Det medeltida danska riket behandlas av 
Dietrich Meier, Inga Hägg, Else Roesdahl, Anne 
Pedersen och Inge Skovgaard-Pctersen. Med 
exempel från den vikingalida boplatsen Kosel 
diskuterar Meier religionsskiftet på den lokala 
nivån. Boplatsen grundades under det sena 
8oo-ialet och flyttades norrut omkring år 1000. 
Även en begravningsplats från 900-talet bar do
kumenterats. Gravarna tolkas som typiskt hed
niska p.g.a. konstruktioner odi gravgods. Bland 
annat fann man tre gravar ined vagnskorgar, 
vilket anses känneteckna förnäma kvinnor. 
Liknande gravar är kända från Thumby-Biene
bek, men här hade en av kvinnorna ell häng
kors med sig. Kanske är det alltför enkelt att, 
som Meier, avfärda dessa gravar som hedniska 
med hänsyn lill att gravplatsen sedan flyttades 
lill kyrkan. Ett annat viktigt fenomen omnämns 
bara kort av Meier. Han konstaterar all bygg
nadsskicket ändrades från treskeppiga till en
skeppiga bus fr.o.m 1000-talet Det ligger här nä
ra till bands att se ett samband med kristnandet 
och de mentala förändringar som följde i dess 
spår. Gården var inte längre strukturerad d i e r 
den hedniska religionen (se Aron Gurevitj) 
utan i stället efter kristna principer. Människor, 
djur och foder skiljdes nu lian varandra och 
bildade inle längre en enhet. Föi ändringen av 
byggnadsskicket kan iakttas i nästan bela 
Norden med viss tidsmässig förskjutning. Det 
kunde vara värt att forska vidare om detta. 

Else Roesdahl och Ann Pedersen har båda 
undersökt en helt annan social klass. Del år de 
tika gravarna från Mollemosegård, Sollested 
och Jelling som är föremål för en betraktelse ur 
religionsskiftes-aspekten. Både Mollemosegård 
(ca 950 e.Kr.) 01 b Sollested (950—75 e.Kr.) räk
nas med sina vagnsgravar till de typiska hed-
nagravama ocb till hednarenässansen i 900-ta-
lels Danmark. Men i motsats till Roesdahl, som 
tolkar gravarna som ett uttryck för en hednisk 
reaktion, menar Pedersen alt inan hellre skall 
se dem som en manifestation mot del tyska ri
ket. Hon citerar Leyser och Hedeager som an

ser att denna typ av gravar inte bara tjänade in-
lerna socio-poliiiska ändamål utan också inne
bar kommunikation med omvärlden. Den ma
teriella kulturen skulle här ses som ell uttryck 
löt den religiösa och politiska identiteten. Det 
år därför ingen tillfällighet alt majoriteten av 
dessa »klassiska hedniska gravar» påträffats i 
Jylland och Schleswig. Trots överflödet av mate
riella ting i graven fanns det även en fingervis
ning om kontakter med den kristna vät Iden i 
form av etl vaxljus i Sollested. Elt enda ljus kan 
knappas! göra de tvä kvinnorna kristna, men 
man kan notera all den rikt utrustade balkam-
niargraveii lian Hedeby (ca 850) senast av 
Wamers har tolkats som Harald Klaks grav. 
Denne Harald blev 82(1 döpt under Stor pom
pa och ståt, men förutom importföremålen i gra
ven minner ingenting om hans religiösa bekän
nelse. 

Else Roesdahls artikel 0111 Jelling ger in
trycket all alla frågor kring Danmarks vagga nu 
ändigen är besvarade. Den ursprungliga brons
åldershögen utnyttjades av kung Gorm någon 
gäng mellan 940 och 960 som nordlig begräns
ning lör en gigantisk skeppsrättning över hans 
drottning Thyra. Gorms runsten ingick som 
stävsten i detta monument. Efter Gorms död 
lät Harald Blåtand 958 /59 bygga ut bogen lill 
sin nuvarande storlek, med en stor gravkam
mare lör fadern, vilket det »maskulina grav-
godset* visar. Därefter reste han sin egen run
sten och började riva skeppssättningen, medan 
den norra högen fick stå kvar. 1 stället byggdes 
den södra högen omkring 970 som monument 
Över Thyra och Harald själv. Enligt Roesdahl 
skulle skeppssättningen ha varit oacceptabel 
lör de kristna, medan en gravhög vore tillåten. 
Det lida slutade ined byggande) av träkyrkan 
och äletbegravningen av (.01111. Men Roes
dahls rekonstruktion av historien år kanske för 
enkelt tecknad. Man önskar all även kritiska 
röster som t.ex. Harald Andenens kommenta
rer i Acta Archaeologica 1995 skulle ha bemötts. 

I tre bidrag analyseras kristnandet i Sverige, 
Wladyslaw Duczko och Carl F. Hallencreutz ar
betar med frågan om en ortodox mission och 
kommer i princip till samma resultat som »de-
konslruktivistema». Ainie-Solie (ii åslunds arti
kel behandlar en ofta utelämnad aspekt: kvin-
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nornas roll vid kristnandet Efter cn inledande 
etno-arkeologi.sk diskussion om kvinnornas roll 
i Tanzania, Bysans, Mellaneuropa, Indien, 
Grönland och Nigeria kominer bon lill resul-
tatel att kvinnor alltid har varit delaktiga i den 
föi sta missionsfasen för att sedan trängas ut av 
männen. Kristendomen ger förhoppningar 
om båltre livsvillkor, möjligheter till utbildning, 
omhändertagandet av barn e t c som senare of-
ta grusas av det manligt organiserade samhäl
let 

Fut stor insats gör Finland med Ivra bidrag 
från Unto Salo, Jouko Vabiola, Paula Ptirbo-
nen och Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. Salo 
diskuterar ringspännen och kedjedelare med 
kors- eller kristen ornamentik från 700-talet 
Enligl hans uppfattning hämtade inan inspira
tionen från Bysans, trots atl liknande fynd finns 
lian Frankrike och Tyskland. Dessa fynd är 
knappast belägg för mission utan återspeglar i 
slället tidens kontaktnät. I Vabtolas bidrag görs 
tydligt bur Finland delades upp i cn svensk och 
en rysk intressesfär, med Tavastland på den ena 
sidan och Karelen pä den andra. Det som 
kanske ger anledning till framlida forskning är 
gotlänningarnas insats i korståget Även om 
den militära insatsen var ganska blygsam så 
profilerade nog de gotländska köpmännen på 
östexpansionen. Kanske förklarar detta även 
delvis den starka ställning som Gotlands lands
bygd lyckades behålla under 1 200-talet Det är 
ingen tillfällighet att ekonomin rasade i början 
av 1500-talet då svenskarna erövrade Kinden 
1 293 och freden mellan Novgorod ocb Sverige 

slöls I323. 
Kristnandet har undersökts nr elt arkeolo

gisk! perspektiv av Purhonen och Lebtosalo-
I [ilandet Medelst gravanalyser konstaterar Pur
honen olika faser som börjar ca 1050 i västra 
Finland och slutar ca 1300 i östra Finland. Det 
ortodoxa inflytandet begränsas till Karelen, be
lägg liir mission väster därom saknas. Det är 
också bara i det karelska området som man kan 
iaktta N-S-riktade gravar med kristna symboler 
ocb gravgods. Purhonen menar sig kunna se en 
skillnad i religiositeten, Sa tolkar hon liera inans-
gravar i Äbotrakten, utrustade bl.a. med kors
hängsmycken, som synkretistiska, dvs. anlagda 
lör primsignade köpmän. Däremot anser hon 

att barngravar med korshängsmycken indike
rar en framgångsrikt genomförd lokal mission. 
Med exempel från Finlands största förhisto
riska gravfält, I.uistari i Eura. visar Lehtosa
lo-Hilander alt det inte alltid är möjligt att skil
ja mellan hedniska och kristna drag i grav
skicket. Gravfaltet, som användes kontinuerligt 
mellan 500-ocb 1400-talet. uppvisaringen tyd
lig föi .indi ing i gravskicket genom missionen. 
Gravgodset försvann redan under 1100-talel 
men SV-NO-orienteringen bibehölls ända till 
slutet. 

Från F.stland kommer tre bidrag av Toomas 
famla. I leiki Valk odi Enn Tarvel. Valks artikel 
behandlar den kontinuerliga användningen av 
estniska bygravfält upp till 16—1700-ialen. F.n 
helt annal ämne las upp av Tamla beträffande 
1200-talets mission. I F.stland har nian påträf
fat många bronskärl från 1000 och 1100-talen, 
s.k. »Hanse» hiisseln», med produktionscent
rum i Rhen-Maas-Westfalen-området Den störs
ta koncentrationen av dessa fynd finns i Vir
land. Regionen kristnades av danskarna i ett 
slags kapplöpning ined tyskarna. Tamla tror au 
kärlen kan ha använts till en form av snabbdop 
då de danska prästerna enligl skriftliga källor 
gav i uppdrag till den byäldste an döpa bybor
na. I stället för att använda skålarna till detta 
ändamål skulle de ha samlats in odi gömts un
dan i depåer. 

Tarvel försöker på lingvisliska grunder av
färda en rysk mission i Estland. Han poängte
rar med tälta att lånord från elt annat språk, 
speciellt rörande kristnandet med dess nya ter
minologi, ger möjlighet till studium av ur
sprunget lians granskning av lånorden visar 
att de mestadels är tyska, medan bara tre ord: 
rist (kors), pagan (hedning) och paast (fastan) 
har sitt ursprung i det ryska området. Samtidigt 
använder Tarvel även arkeologin som stöd lör 
tesen att ingen rysk mission skulle ba ägt rum 
i Estland. Bland 150-200 korshängsmycken, 
mestadels av ryskt ursprung, finns inga relik
kors (enkolpion). Tarvel ser detta som etl till
räckligt belägg, men själv ställer jag mig lite 
tvivlande. Vi vet inte mycket 0111 den ryska mis
sionsverksamheten i de baltiska länderna un
der 1000—1 100-talen. Det linns etl stort antal 
ryska importfynd med sakral anknytning odi 
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även vissa lokala kopior. Rysk aktivitet under 
perioden är därmed inte alls osannolik. Kanske 
sianades den bäde på individuell och militär 
basis men tvingades sedan göra [ilats lör tys
karnas och skandinavernas expansion. Anled
ningen till all man idag inte arbetar med alter
nativa tolkningar kan sökas i Sovjetockupa
tionen, och det lär ta sin tid innan tolknings
pendeln återkommer lill viloläget 

Ännu en bekräftelse på delta lat man i de 
lettiska bidragen av Andris Caune, F.valds Mu
gurevics och (.milis Zemitis. Liverna och lett-
gallema var tvungna atl betala tribut till Ryss
land under IOOO och tioo-talen. Missionen 
gav även resultat: Mugurevics citerar Henriks-
krönikan som nämner att tyskarna träffade på 
redan döpia personer. Den tyska missionen rik
tade sig därför inte bara till hedningar man 
även lill ortodoxa kristna. Men man vill idag 
ändå inte riktigt tro på att hängsmyckama re
flekterar övergången till en annan religion. 
Kombinationen med andra föremal talar emot 
en religiös symbolik och i stället lör en använd
ning som amulett Men (launes argumentation, 
att man inte hittar några korshängsmycken på 
kyrkogårdarna som egentligen borde vara ful
la av dem, måste tillbakavisas. Inte ens på de 
skandinaviska kyrkogårdarna bar inan hittat 
många kristna symboler, de flesta kommer från 
hedniska gravfält. 

Dessa punkter upprepas även i de litauiska 
bidragen av Alvydas Nikzenlailis, Saule Ur-
banaviciene och Vladas Zulkus. Ryska kultföre
mål tolkas bara som tecken pä kontakter med 
den »bysaiiliiisk-slaviska» (citat från Zulkus, 
observera begreppet 1) världen. Anmärknings
värd är sliiden mellan litauerna och letterna 
ovcr Adam av Bremens notis att den danske 
kungen på begäran av en köpman byggde cn 
kyrka i Kurland. Var det norra eller södra 
Kurland? Skall man betrakta övergången till 
skelettgravar i norra Kurland som belägg, eller 
hellre fynden av bämstensavfall från Palanga i 
södra Kurland, då dessa kanske ät halvfabrikat 
lill hängkors? Del kan bur som helst inte röra 
sig om mi »Halskors, som Zulkus tror, men möj
ligen sådana frän i i oo-talet 

Betydligt lugnare och inte lika politiskt in
flammerat är del på det polska och västslaviska 

området, som med fem bidrag (Lech Lecie-
jewicz, l.eszek Pavvel Slupecki.Jerzy Strzdczyk, 
Michael Parczewski och Helena Zoll-Ada-
inikovva) visat på (len viktiga roll Polen spelade 
under det sena 900-talet och 1000-lalet. Miez-
kos dop år 965 skedde nog inte jiå hans hustru 
Dobrowas initiativ utan framförallt på grund av 
hans strävan att imitera det frankiska riket och 
att bygga upp ell försvar mol en västslavisk 
grannstam. På så vis skapades en kristen stat i 
hjärtat av det hedniska slaviska samhället Den 
snabba övergången lill kristendomen märks 
även i del arkeologiska materialet där över
gången från brand- till skelettgravar sker först 
fr.o.m. 975 e.Kr. Parallellt fortsätter bygravfäl-
tcn fram lill 1 1 oo-talet. F.n helt annan situation 
kan man däremot iaktta i del nordvästslaviska 
området. Trots den direkta kontakten ined 
Tyskland, som ledde till .skeletigravar fr.o.m. 
700-talet i den södra gränsregionen, behöll 
man bär brandgravskii kel lill slutet av 900-ta-
let Missionsförsök i slutet av 900-talet kollap
sade p.g.a. en stark hednisk reaktion. Först un
der slulel av 1 1 oo-talet, när tyskar och danskar 
gemensamt krossade motståndet, Kikades 
man med missionen. Deli häftiga reaktionen 
måste ha haft sin orsak i all de hedniska plas
terna här hade en beil annan folklig förank
ring än i Skandinavien. Ur arkeologisk syn
punkt kan man tillägga att det är betecknande 
att man funnit sa lä kristna symboler i denna re
gion. (.1 änsen var sa skarp atl den förhindrade 
all infiltration, vilket jag även visal i en analys av 
vikingatida depåfynd (LAR 1997). 

Avslutningen i resan runt Östersjön utgöra 
av missionshistorien i Ryssland, presenterad av 
Petr 1. Tolocko, Vladimir Va. Petrukhin & Ta-
niara A. Pushkina, Nikolaj Makarov, Alexandr 
Musin ocb Oleg loamiisvan. Del skriftliga käll
materialet ger oss tydliga indikationer på att 
Vladimir Svjatoslavics dop 988 inte vat dei förs
ta stegel mol kristnande. Med utgångspunkt i 
det bysantinska, ryska (Povest' vremennych 
let) och tyska källmaterialet kan inan teckna 
följande bild: redan 944 omnämns den fot sta 
kristna församlingen i Kiev, 955 läi prinsessan 
Olga döpa sig i Konstantinopel och 9(11/62 
försökte den ivska munken Adalbert förgäves 
att missionera i Ryssland. 
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Del arkeologiska materialet verkar stämma 
överens med dessa dateringar. Redan från mil-
len av 900-talet finner man gravar med kristna 
symboler i Kiev, Gnézdovo, Timcrovo och Va-
siliki. I dessa gravar har man hittat flera häng
kors med sina närmaste paralleller i Birka. Det 
ansågs därför tidigare som rimligt all gravarna 
skulle representera väringar som hade blivit 
döpta i hemlandet. Men Pctriikhin <<.- Pushkina 
och Musin menar att hängkorsen i stället re
flekterar en bysantinsk mission. Del ligger i och 
för sig nära till hands, men problemet är att 
man vid en kritisk granskning måste konstate
ra att just denna korstyp saknar paralleller i det 
bysantinska riket. I slället hittar inan den i ring
land. Tolkningen blir därför mer komplicerad: 
var det engelska präster som försåg svenskar 
och väringar med dessa kors? Eller kan det va
ra tyska präster, influerade av den anglo-saxis
ka konsten, som siar bakom korsen? Frågan 
kan än så länge inte besvaras, en noggrann 
granskning av korstyperna år nödvändig innan 
man försöker alt anpassa arkeologin lill historie
skrivningen. 

Vid sidan av dessa gravar från hedniska 
grav fäll så år det spännande alt läsa 0111 den nya 
tolkningen av gravarna runt Desyalinnava-kyr-
kan i Kiev. Platsen, som innehåller brandgra
var, kammargravar odi skelettgravar med grav
gods, tolkas nn som kyrkogård odi som ett tyd
ligt uttryck för synkretism. Avvikande från den 
myckel försiktiga tolkningen av gravar med 
kristna symboler i de baltiska länderna har 
man på den ryska sidan övergäll lill att se dem 
som belägg lör kristnandet Makarov visar för 
de norra delarna i Ryssland bur missionen suc
cessivt gick framåt Samtidigt är Makarov den 
ende författaren som öppenhjärtigt berättar 
bur denna tolkning föredrogs under Sovjetti
den eftersom man gärna ville se elt hedniskt 
motstånd från de lägre klasserna. Detta slags 
reflektion saknar man tyvärr bos de andra för
fattarna, 

De ryska bidragen avslutas ined loannisyans 
artikel om kyrkoarkitekturen. Artikeln saknar 
tyvärr motstycke från de andra länderna. Det 
skulle ba varit spännande att jämföra regioner
na ined varandra, men bär behövs kanske ell 
annal symposium, loannisyan diskuterar fram

växten av den 1 vska arkitekturen som gjorde sig 
oavhängig av Bysans fr.o.m. mitten av iooo-ta
let och som använde sig av romanska stilele
m e n t I den andra riktningen, d.v.s. förekoms
ten av rysk arkitektur i Sverige, citerar han St. 
Lars od i Ryska kyrkan i Visby samt St. Olofs kyr
ka i Sigtuna, men varnar för feltolkning: kyr
korna är trots allt gjorda av andra byggmästare, 
d.v.s. de tre kyrkorna är romanska mo n u men t 

Sammanfattningsvis kan man konstatera au 
dessa två band ger en mycket god uppfattning 
om forskningslägel 1994 kring missionen i Ös
tersjöområdet Artiklarna ligger på en relativt 
jämn nivå även om det linns några svackor. 
Men kvalitetsskillnaden är inle öst-västlig utan 
snarare individuellt fördelad. I liera samman
hang kan man bär la del av forskningsproces
sen, där vissa författare bara löt några är sedan 
förfäktade en annan tes beträffande östkvrkli-
ga aktiviteter i Norden än vad de gör idag. Så 
länge vi kan ändra oss är det nog inte sä dåligt 
ställt med arkeologin. 

pii 11 Staecker 

Arkeologiska institutionen 
Lunds universitet 

Sandgatan 1 
SE-833 50 Lund 

Jorn.Staccker@ark.lu.se 

Burenhult, G. (red.), Ajvide och den moderna ar
keologin. Natur och Kultur. Falköping 1997. 
192 s. ISBN 91-87-06593-6, 

Del är inte man etl v isst intresse man tar sig an 
en bok som via sin titel lanserar sig som den mo
derna arkeologin. Har man sedan haft nöjet all 
besöka Ajvide under de utgrävningar som fö
retagits här sedan sommaren 1983 sa stegras 
intresset ytterligare. Undersökningarna bar 
nämligen blottlagt ett av de största gravmateri
alen från mellanneolitikum (MN) i norra Ku
ropa och det är följaktligen dessa som tilldrar 
sig störst intresse vid läsningen av denna bok. 
Sammantaget presenteras 46 av de 50 gravai 
som hitintills är undersökta och bearbetade 
1997, 

Boken består av 1 ••> kapitel saml fem mindre 

Fornvännen oO 120011 

mailto:Jorn.Staccker@ark.lu.se


12() Recensioner 

diskussionsinriktade artiklar av en mer me-
todpresenterandc karaktär. Boken inrymmer 
bidrag från inte mindre än tolv författare som 
företräder åtta olika ämnesdiscipliner! Del är i 
detta sammanhang knappast görligt att i detalj 
redogöra för alla enskilda bidrag, som i ensta
ka fall divergerar mellan de olika författarna, 
utan jag vill i ställe! uppehålla mig vid några te
man som jag tagit lasta på vid låsningen. Först 
vill jag ge en kort och allmän karakteristik över 
Ajv ide-utgrävningarnas resultat 

Mellan 1983 och 199(1 har drygt 2 000 av 
en ca 200 000 1112 (= 1%) stor sammanhäng
ande bo- ocb gravplats undersökts på fastighe
terna Jakobs och Ajvide i Eksta sn, belägna på 
Gotlands västkust Lämningarna daterar sig 
lian senmesoliiikum till äldre bronsåldern, 
ined en tyngdpunkt i MN. Utgrävningen har 
skett under ledning av Göran Burenhult och 
Inger Österholm i form av seminarieutgräv
ningar lör studenter vid Stockholms Univer
sitet ocb Gotlands Högskola, sann som enstaka 
sommarkurser i arkeologi vid Hemse Folkhög
skola. Sammantaget rör det sig om ett drygt tu
sental studenter och andra intresserade som bi
dragit lill de undersökningsresultat som nu fö
religger i en populärvetenskaplig presenta
tion. Boken är även tänkt att säljas som kalalog 
till den utställning 0111 Ajvide som öppnade i 
maj -97 på Gotlands Fornsal. 

Huvudparten av del utgrävda materialet 
tillhör MN. Lokalen, som har varit känd sedan 
1922, har praktiskt taget undgått sentida stör
ningar från modernt jordbruk etc. Tillsam
mans ined den gotländska jordens förnämliga 
bevaringslöihållanden bar detla medfört att 
Ajvide kanske är den främsta lokalen där en in
tern social analys av MN-samhället är möjlig 
att genomföra i skrivande stund. Inte minst 
därför att både boplats och samtida gravar är 
Utgrävda ocb kan relateras till varandra. Där
utöver tillkommer de inånga andra kända MN-
lokaiema på Gotland, ett utsökt jämförelsema
terial. 

Sammantaget har över 20 OOO artefakter re
gistrerats vid Ajvide, tillsammans med över två 
ton keramik och tre och ett halvt ton ben. De 
50 gravarna, från ca 2750—2300 f.Kr., bar grävts 
ned på en äldre boplatsyta vilket tillsammans 

med en transgression gett en god förutsättning 
för att skikta materialet kronologiskt. De äldre 
gravarna, varav åtta stycken utgör »begravning
ar» utan påvisbara spår av människa, synes vara 
orienterade i N-S medan de yngre även intar en 
V-O-orientering. Detta tolkas av Österholm 
som att en från början strikt och reglerad grav-
ii11 iiil långsamt luckras upp under loppet av 
MN, kanske till följd av inre sainhällsmotsätt-
iiingar. Ajvidcgrävningama indicerar att vi har 
att göra med veritabla gravfält med rituella an
läggningar under MN som ligger separerade 
från den egentliga boplatsen, vilket torde vara 
en ny iakttagelse för gotländskt vidkommande. 
Aven antagna habitusbrott till senneolitikum 
och äldre bronsålder ifrågasätts utifrån utgräv
ningsresultaten, då boplatsens slutfas kring 
1000 f.Kr uppvisar etl likartat livsmönster och 
materiell kultur som under MN. Jordbruket 
under den äldre bronsåldern torde närmast 
kunna beskrivas som extt-nsiv I od i mer som etl 

komplement till en maritim basekonomi om vi 
följer Burenhult et al. Om detta skulle visa sig 
äga generell giltighet för hela Gotland sä öpp
nar sig spännande vägar mot en omprövning av 
tidigare syn på fenomen som de gotländska 
storrösena och den tidiga metallkulturen på 
ön. 

Bland det mest fascinerande som framkom
mit vid utgrävningarna är det s.k. kåutaltaret: en 
rituell slaktplats försal. Från början bar Ajvide 
troligtvis utnyttjats som en tillfällig jakt- odi 
slaktplats och som en framställningsplats för 
trän. När lokalen så småningom blev perma
nent ändrades slaktplatsens innebörd, o th 
utifrån ingående studier av keramikmaterialet 
bar Österholm kunnat rekonstruera händelse
förloppet Efter att slaktaktiviteterna upphört 
tillkommer en palösadliknande inhägnad ocb 
platsen får en mer rituell funktion. Bl.a. åter
vänder människorna bit för att begrava sina 
nära ocb kära i närheten av kåutaltaret Aven 
lämningar som tolkats som gravplattforinai 
och dödshus har dokumenterats bär. Vidare 
har keiamikanalvsei na visal all gravkärlen har 
framställts med en belt annan lerart och teknik 
än brukskarl från boplatserna. Detta kommer 
atl få konsekvenser både för MN:s keramikkio-
nologi och, inte minst, synen på de religiösa 
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förhållandena under MN om vi följer Öster
holm. Resultaten är inte bara otroligt intres
santa utan visar även på att ingående studier av 
keramikmaterial från en utgrävning bar myck
et att tillföra tolkningen av olika aktivitetsytor. 

En betydande del av boken (ca 15%) upp
tas av tecknandet av den moderna arkeologin med 
Göran Burenhult som visionär. Här tecknas i 
mvcket optimistiska ordalag en ljusnande 
framtid lör den arkeologiska vetenskapen med 
stort T: den numera digitaliserade tvärvetenska
pen. Bokens presentation avsubdisciplinersom 
osteobiograli. arkeo-osteologi, bisloiisk osteo
logi etc. är talande nog och efter de heurisliskt 
kona bidragen av Stora, Lindqvist, Possnert, 
Äppelblom, Götberström och Burenhnll d.v. 
kan man inte annat än bejaka Burenhults d.ä. 
vision: atl varje större arkeologiskt projekt med 
självaktning och med avsikt an bibringa nv kun
skap om redan studerade fenomen bör inne
hålla företrädare från flera ämnesdiscipliner. I 
en möjligen utopisk framtid kanske även före
trädare lian de alltmer divergerande teoretiska 
inriktningarna inom arkeologin kan samlas 
kring olika projekt. 

Del år i ljuset av den allt mer avancerade da-
tateknologin som Burenhult ser framtidens ar
keologi, och »Ingen tolkning eller rekonstruk
tion av förhistoriska händelseförlopp kan bli 
bättre än den dokumentation på vilken dessa 
år baserade« lyder hans motto. Lite märkligt 
verkar en digitaliserad dokumentation ba ell 
egenvärde. I kapitlet kring Stenålder och digital 
arkeologi raljeras det rent av över ik andra arkeo
logernas ovilja (?) att ta till sig ny digital teknik 
och nya metoder: »Det ligger nära lill bands atl 
aula atl traditionellt länkande, ointresse och 
kanske även rädsla för den nya tekniken inom 
en, som regel, utpräglat humanistisk förs-
karkår istället är huvudorsaken till alt nu li
standet varit så starkt«, skriver Burenhult. 
Orsakssammanhanget torde endast delvis vara 
korrekt. Finns det inga andra orsaker lill detta? 
T.ex. en äldre generations ev. iniiovaiionslusia 
och förståelse för behovet av inköp av ny och 
dvr utrustning, som dessutom snabbt blir omo
dern, samtidigt som de allra flesta grävande 
och utbildande institutioner drabbas av rejäla 
budgetnedskärningar. 

I de fall då jag balt möjligheten att delta och 
rapportera rena forskningsgrävningar (inom 
andras projekt) bar det t.o.m. varil svårt att er
hålla medel för i sammanhanget elementära 
kol-14-dateringar. Tanken på bärbara datorer, 
georadar, digitala kameror lör tiotusentals kro
nor och diskussioner i fält via Internet är vis
serligen roande, men knappast en reell möjlig
h e t Och kanske ännu viktigare: innebal della 
automatiskt att cn bättre arkeologi bedrivs? 
Om vi accepterar ett likhetstecken mellan tek
nik och god arkeologi blir svaret givetvis ja. 
Men är det så enkeli? Burenhult uppger t.ex. 
att utgrävningen sedan 1994 skett »digitalt, 
med en optimal nivå av exakthet vad avser fynd
lägen och fyndsammanhang* - gon sa - för ait 
några sidor längre fram upplysa läsaren om atl 
arkeologerna inte längre behöver ägna sig al 
den lids-och tålamodsprövande planritningen 
lör band eftersom digitaliserade kameror och 
datorer med avancerade och förfinade (=dyra) 
layoutprogram linns att lillga. »Konventionell 
handritning på millimeterpapper är ej nöd
vändig-, som lian skriver i en figurtext. 

Optimistiska ordalag som nu sprids till lekt 
och lärd, men jag har svårt att bli övertygad. 
Burenhult tycks hysa en tro att subjektivitets-
spöket kan elimineras från arkeologin ocb en 
verkligt modärn vetenskap dagas, om bara ar
keologerna själva elimineras via olika subjekti-
vitctsbefriade (?) tekniker och metoder vid ut
grävning och dokumentation. En grov missupp
fattning som för övrigt redan är närvarande i 
redaktörens avhandling Iran 1973 och 1980. 
Visst. Teknik-odi metodutveckling är och kom
mer alllid all vara en viktig del av (len arkeolo
giska vetenskapen, men knappast som en lös
ning lör olika epistemologiska problem eller 
som primus motor för forskningsdisciplinen 
som sådan. För övrigt kanske vi kan kosta på oss 
att stanna upp inför en närmare 5000-årig grav 
innan vi förpassar den till något arkiv under etl 
anonymt dnr-nummer. Min erfarenhet sägei 
mig även att det ofta är i samband med själva 
dokumentationsarbetet som tolkningen av an
läggningen i fråga sket. Att i stället för de tåla
modsprövande ritningarna för band förlita sig 
på ett snabbt tagel fotografi och en ömtålig 
hårddisk kan län framstå som oansvarigt. 
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Av bokens inånga kapitel är det tre bidrag, 
tillsammans en tredjedel av hela boken, som in
te direkt utgår från utgrävningarna i Ajvide, vil
ket jag tolkar som ett försök att vidga dialogen 
och göra boken mer attraktiv som kurslit
teratur. Dels är det ett kort bidrag frän Wulf 
Schicfenhövel, Om aggressioner i ett traditionellt 
samhälle, som med en dramatisk fotoserie redo
gör för bur aggressioner kan yttra sig i Nya 
Guineas högländer. Kopplingen till Ajvidema-
terialel framgår dock inte helt och fullt för un
dertecknad. Dels utgörs de av Thomas Ljung
bergs och Staffan Lindebergs kapitel Den biolo
giska människan respektive Hälsa ocb ohälsa un
der forntiden. Ljungbergs biiinanelologiska bi
drag betraktar människan ur ett evolutionis-
tiskt perspektiv ined belöningen på Homo Sa
piens Biologiens. Förutom människans plats i 
djurriket presenterar Ljungberg bland annat 
sin syn på barn och barnavård i traditionella 
samhällen, ocb vi får reda på att det inte före
kommer några trotsiga barn där. Kul! Som lar 
till tvä väl viljestarka barn bar jag skäl att med 
Ljungberg konstatera en deevolutionl Skämt å 
sido, jag har svårt att se hur jag skall tolka den
na och liknande uppgifter av Ljungberg annal 
än som en allvarligt menad civilisationskritik, 
De traditionella samhällena framställs av 
Ljungberg som en idyllisk reminiscens av ett 
lyckligare tillstånd som vi via utgrävningarna i 
Ajvide återigen kommit i kontakt med. 

Temat återkommer i Lindebergs bidrag där 
Västerlandets osunda kostvanor, med efterföl
jande sjukdomar som övervikt, bjärt- och kärl-
sjukdoinar m.m., späs leda oss mot en ödes
mättad Utveckling ined närmast apokaivptiska 
undertoner. Kapitlen är både läs- och tänkvär
da, men idealiserar möjligen tillvaron under 
MN ined tanke pä resultaten av de osteologiska 
undersökningar som gjorts av skelettmaterialet 
från Ajvide. Att nästan alla människor här upp
visar patologiska skelettförändringar, förslit
ningar och förkortad livslängd, samt att en och 
annan begravts utan huvud kan kanske tolkas 
pä andra såll än som tecken pä en fredligare, 
sundare och lyckligare tillvaro? 

Boken Ajvide och den moderna arkeologin är 
orienterad mol en jämförande etnoarkeologi 
vilket bör ses i ljuset av att få svenska arkeo

loger torde vara så beresta och ha tillbringat sa 
mycket tid ute på etnoarkeologiska uppdrag 
som Göran Burenhult Men just de enskilda 
författarnas bruk av analogier är, enligt mitt 
förmenande, något som fordrar mer tanke
verksamhet inför kommande bearbetningar. 
Analogierna är nu av två slag. Dels bar förfat
tarna använt sig av etnografiska analogier från 
traditionella samhållen, dels av analogier som 
närmast kan betraktas som historisk etnoarkeo
logi. Del kan framhållas atl del inte bör och 
kanske inte heller finns någon direkt innebo
ende motsättning mellan dessa förfaranden, 
men vad jag saknar i den aktuella framställ
ningen är en diskussion om del arkeologiska 
materialets essens, om bruket ocb, senare, tolk
ningen av materiell kultur. I den nuvarande 
formen år analogisluten farligt nära del Bivonv 
Orme kallar jiieeeiiienl parallels, där enskilda be
teenden frän olika tids- och rumshorisonter 
jämförs tämligen okritiskt. Att t.ex. svinbetar 
symboliserar manlig maki ocb rikedom i Nya 
Guinea behöver inte automatiskt betyda att det 
gjorde del på (lodand under MN. De åteiiinns 
även i kvinnliga gravar på ön och bär lämnar 
framställningen mer att önska, både vad gäller 
referenser lill del övriga MN-inaterialci från 
Gotland och vad del gäller teoretiska infalls-
vin klar. 

Själv linnet jag del mer givande ait koncent
rera analogierna till hur den materiella kultu
ren används i människors sociala praxis och 
vad löt slags kunskapen dylik förståelse kan till
föra tolkningarna av andra materiella läm
ningar. I lur skall vi tex. se pä mölel indian ett 
västerländskt länkande och de traditionella 
samhällenas mångtydiga katcgorisering av sin 
omgivning? Hur skiljer sig användandet av den 
materiella kulturen i en verifierande, neglige
rande och förnekande social praxis, mellan do
minerande och dominerad? Kring liknande 
aktuella frågor lämnas läsaren ensam, men om 
vi ser tiden an så borde det finnas goda förut
sättningar all diskutera liknande frågor utifrån 
det föreliggande materialet Vidare borde kon
textudla spridningsanalvser av Ajvideinaleria-
let kunna utfalla väl med tanke pa den slora yta 
som utgrävts och ined den noggranna uigiäv-
ningsmetodik som tillämpats. Men om en så-
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dan skall bli mer fruktbar kanske vi måsle sluta 
au gräva m stenålderns boplatslämningar i kvad
ratmeterstora »kontexter*. Hur förhåller sig 
t.ex. det inre gravskicket till den upplösning i 
gravarnas orientering som Österholm velat se i 
det med tiden allt mer divergerande gravskick
et? Sammanfaller detta med en ökad ojämlik
het mellan kön och ålder? 

Boken lämnar minst lika mänga frågor som 
svar vilket gör läsningen ytterst stimulerande. 
Härtill bidrar även all boken är välkomnande, 
med ett vänligt format och att den bar försetts 
med 170 figurer varav majoriteten, över 130 
s t , utgörs av färgfotografier. De rikliga illustra
tionerna bar dock medfört att en del av bilder
nas storlek är väl snålt tilltagen. Med tanke 
på all boken främst är avsedd lör en bredare 
läsekrets sä är det synd all det bilvis saknas 
hänvisningar i texten till alla dessa bilder. 
F.inellanal hänvisas del även lill litteratur som 
inte linns i referensförteckningen i slutet av bo
ken, vilkei bor ses som en miss av redaktören. 

Med Ajvide och den moderna arkeologin förval
tar och förankrar Burenhull en lin tradition, 
au pa eit låttfattal och intresseväckande sån 
förmedla arkeologi od i enskilda utgrävnings-
resultat lill en bred kuiiskapstörstande allmän
h e t Burenhult framstår alltmera som arkeolo
gins egen Herman Lindkvist en jämförelse 
som är avsedd att vara smickrande, bör kanske 
tilläggas! Bokens välkomnande format, dess 
spännande material och, inte minst, den peda
gogiska texten gör den lämplig som lättare 
bredvidläsning för studenter och den intresse
rade allmänheten, eller varför inte som en pre-
senlbok? Som fackman väntat man dock med 
spänning pä kommande bearbetningar från 
Ajvide. [Manus inkom sommaren 1997, reds. 
anm. I 

Joakim Goldliiihii 
Lunds Universitet 
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The Oxford Illustrated History of the Vikings. Red. 
Peter Sawyer. Oxford 1997. 298 s. ISBN o-19-
885365-1. 

Peter Sawyer, de senaste årens mest aktiva pro
ducent av övei-siktsverk om vikingatiden, kan till ar
beten som The Age of the Vikings (1968), Kings and 
Vikings (19S2). Da Danmark blev Danmark (1988), 
Når Sverige blev Sverige (1991) och Medieval Sean
dinavia (1993) numera även lägga redaktörska-
pel fören nv och förmodligen snart vida spridd 
och använd vikingatidshistoria från Oxford. 

Boken behandlar vikingatiden i elva tema
tiska ocb i viss man fristående artiklar skrivna 
av experter på olika områden. I fokus slår .skan
dinavernas möten med västra Europa, som be
handlas i fem artiklar eller ca hälften av bokens 
sidor, medan själva det vikingatida Skandina
vien och skandinavernas aktiviteter i österled 
giv ils etl långt mindre utrymme. De behandlas 
i en artikel vardera. 

Den vikingatidshistoria som serveras är skri
ven av väl etablerade historiker och med un
danlag löt (an Bill bar ingen arkeolog ingan i 
arbetsgruppen. De historiska framställningar
na präglas teoretiskt av den gamla europeiska 
historieskrivningens intresse för kungar, anal, 
politik och inriktningen på att med Leopold 
von Rankes ord »berätta vad som verkligen 
hände*. Den politiska historien ses som histo
riens kärna. I lår märks löga av de senaste årens 
inflytelserika europeiska trend mot kultur- och 
mentalitetshistoria, företrädd inte minst inom 
medeltidshistorien av forskare som exempelvis 
Duby, LeGoffoch Gurevitch. Något inflytande 
från del postmoderna tänkt-komplex som allt
mer vinner i inflytande inom både historia och 
arkeologi kan knappas! heller urskiljas, möjli
gen då i valet av ett sagoaktigl rubriktypsnitl 
och i omslagets för ait vara ett akademiskt ar
bete märkbart äventvrsbetonadc stil. 

I Sawyers inledande och avslutande kapitel 
betonas vikingarnas aktiviteter i västerled. Saw
yer intresserar sig för vilka källor som finns, hur 
vikingatågen egentligen bör betraktas - bar vi
kingarna behandlats orättråt i den tidigare 
historieskrivningen? - när och varför vikinga
lagen började och slutade samt vad deras kon
sekvenser blev. Sawyer gör en poäng av sin tes 
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från 19(12 att vikingarnas brutalitet och plund
ringsiver överdrivits av forskningen och menar 
att dessa aktiviteter överensstämde med samti
dens krigiska kulvin samt att vikingarna faktiskt 
sysslade med mycket annat än plundring. Den 
vikliga men kanske något inaktuella frågan bn-
ruvida vikingarna i Västeuropa mest var plund
rat c ocb våldsmän eller mera av upptäckare, k o 
lonisatörer och handelsmän är den enda fråge
ställning som framhålls i bokens baksidestext 

Efter inledningen följer artiklar om viking
arna i Frankerriket, England, övriga Storbri
tannien och atlantöarna av Janet Nelson, Si
mon Keynes, Donnchadh ö Gorräin och Svein-
björn Rafnsson. De faktarika, problematiscra-
de och förnämligt översiktliga presentationer
na illustreras ined utmärkta kartor och alla ger 
med avseende pa faktainnehållet ett uppdate
rat intryck. Att bara väldigt lite utrymme i des
sa kapitel ägnas al arkeologiska resultat fram
står som mindre betydelsefullt emedan vikinga
tiden i dessa områden lill stor del kan beskrivas 
inifrån skriftliga källor, medan arkeologin här 
aldrig kan ge samma helhetsbild. Framställ
ningarna hade dock vunnit på utförligare pre
sentationer av de arkeologiska resultaten från 
platser som York, Dublin och Dorestad. 

Thomas Noonans kapitel om skandinaver
na i del europeiska Ryssland är liksom de tidi
gare kapitlen inesi en diskussion utifrån det 
skriftliga materialet. Denna översikt är visserli
gen grundlig ocb utreder väsentliga frågor som 
namnen Rus och Varjager och presenterar en 
nyanserad syn på det ryska rikeis uppkomst 
Men i fräga om helhetsgreppet om den skan
dinaviska närvaron i dessa Irakier är den bris-
tande presentationen av arkeologiska resultat 
mera betungande. Forskningen kring skandi
naviska gravplatser i des.sa områden, utgräv
ningarna av centralplatser, de experimentella 
färderna längs vattenvägarna med rekonstrue
rade skepp och slutligen inte minst återkopp
lingen till Skandinavien, där etl mycket omfat
tande arkeologiskt material österifrån finns ex
empelvis från Birka och Gotland, borde ha fått 
ett större utrymme. Det är anmärkningsvärt atl 
inget av Ingmar Janssons översiktsarbeten om 
del östliga materialet i Skandinavien förekom
mer i litteraturlistan för kapitlet 

Den påföljande artikeln av Niels Lund diskute
rar mestadels södra Skandinavien med fokus 
på Danmark i allmänhet och de danska kung
arna under 900-talel och iooo-talet i synnerhet 
I vissa sammanhang kominer även Norge och 
Mellansverige in i bilden. Kiipitlet bygger på 
Lunds egen forskning som presenterats exem
pelvis i Ud, Lediugogl.andevwrn (199(1) och Dt 
hänger og de bränder (1997). Temat, den danska 
politiska historien med dess viktigaste källor, 
platser och personer, behandlas utmärkt och 
med djup sakkunskap. 

Efter denna artikel hade man väntat sig lika 
fylliga texter om Sverige och Norge, gärna ined 
andra fokus än kungarnas ocb politikens histo
ria, och med tanke på källäget helst skrivna av 
arkeologer insalta i de senare årens många om
välvande resultat Men sådana texter saknas. 

Isuillei följer på Niels Lunds text en artikel 
av Jan Bill om skepp och sjömanskap som är 
precis så detaljerad och aktuell som man kan 
vänla sig av en forskare knuten till det ledande-
centret för kunskapen om vikingatidens skepp 
ocb sjöfart - Nationalmuseets center för marin
arkeologi i Roskilde. Kapitlet är en god teknisk 
och faktamässig redovisning av vad som är känt 
om konstruktion, prestanda ocb segling av vi
kingatidens skandinaviska skepp. 

Preben Meulengracht Sorensens artikel 
handlar om nordisk förkristen religion ocb my
tologi samt vad kristnandet innebar. Framställ
ningen är innehållsrik och översiktlig men 
kanske skulle nian ha kunnat önska sig en mer 
problematiserande inställning till den på sena
re ål allt mera ifrågasatte Adam av Bremen. Det 
är givande att se hur fornlämningar som de 
golländska bildslenarna och arkeologiska fynd 
som guldgubbar vävs in i resonemanget, vilket 
ger en helt annan tyngd än om bara det skrift
liga materialet behandlats. 

Bokens sista stora kapitel är kanske också 
det intressantaste. Lars Lönnroth diskuterar 
bär ingående vikingatidens användning i skan
dinavisk historieskrivning och skönlitteratur 
från 11 oo-talet ocb framåt Här demonstreras 
banden mellan föreställningarna om vikingati
den och den allmänna nordiska samhällsut
vecklingen på ett sätt som gör kunskapen om 
vikingatiden till en relevant samhällskunskap. 
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Bokens styrka är sammanfattningsvis de ak
tuella ocb problematiserade presentationerna 
av de vikingatida skandinavernas historia i väst
ra Europa, medan presentationen av historien 
i östra Europa är svagare och avsaknaden av or
dentliga diskussioner av Skandinavien en oför
klarlig brist Niels Lunds artikel, som på ett för
tjänstfullt och aktuellt såll behandlar de teman 
ban valt, räcker inle som en allmän presenta
tion av Skandinavien. Var är diskussionen av 
nyckellokaler som Hedeby, Birka, Gamla Upp
sala. Kaupang od i Sigtuna, som givit spännan
de resultat och ägnats stora forskningsinsatser 
på senare år? Vikingatidens skandinaviska kul
tur i form av gravskick boplatser och byar, va
pen, smycken ocb annat borde väl ba hall en gi
ven plats i boken? Kanske berol avsaknaden av 
sådana framställningar på en snäv syn på be
greppet historia. 

Fredrik Svanberg 
Ai keologiska institutionen 

Lunds universitet 
Sandgatan I 

SE-223 5° Lund 
Fredrik-Svanberg*' ark.ln.se 

Alfred Geibig & Hann Paulsen, Das Archäo
logische Fundmaterial VI. Berichte iiber die Aus 
grabungen tn Haithabu j -1. Schleswig 1999. 147 
s. ISBN 3-589-01933-X. 

I den langa raden av publikationer av material 
Iran I ledebv är del nu dags för I va bidrag som 
behandlar vapen. Allied Geibig lar sig i arti
keln Die Schwertern aus dem Hafen von 
Haithabu an de svärd och svärdstillbehör som 
påträffats i olika delar av hamnen utanför 
Hedeby. Hann Paulsen diskuterar i artikeln 
Pfeil und Bogen in Haithabu de pilbågar, pilar 
och olika bågskyttetillbehör nian hittat vid un
dersökningarna. Bidragen är hell fristående 
men alt de publiceras tillsammans resulterar i 
cn mer fyllig redovisning av vapen under vi
kingatid. 

Geibigs bidrag skall ses som en kompletter
ing till tidigare sammanställningar och publi

kationer av samme författare. I Hedeby har 
man allt som allt påträffat 48 vikingalida svärd, 
varav 1 2 i hamnen. Detta gör materialet lill ett 
av de slöt sta i norra Europa. Författaren bar ti
digare publicerat svärden från landgrävningar
na (1989, Offa |<>) och gjort en större sam
manställning över svärd lian vikingatid och ti
dig medeltid (1991, Beiträge zur morphologischen 
Entwicklung des Schwerles im Mittelalter). Detta 
medför att diskussionerna i föreliggande skrift 
ibland blir något korthuggna med referenser 
lill författarens tidigare arbeten. Något hel
täckande arbete 0111 svärd odi svärdstypologi är 
del således inte. Artikelns styrka ligger istället i 
att publicera material frän de exceptionella be-
varingsföihållanden den väta fyndmiljön lelt 
till. 

Stor vikl läggs vid atl inplacera de 12 svär
den frän hamnen i en sedan tidigare utarbetad 
typologi. De typologiska indelningarna bygger 
på författarens tidigare arbeten men gar i 
mångt och mycket tillbaka på äldre forskning 
som Peteraens indelning från 1919 i Dt norske 
vikingesverd. Arbetet är således starkt förankrat 
i en typologiserande forskningstradition. Detta 
bör man ha i åtanke när man läser boken ef
tersom den indelning som görs inle förklaras 
närmare, ulan man hänvisas till andra arbelen. 
Detta kan giveivis ses som en brist och under
stryker artikelns karaktär av komplement sna
rare än som självständigt arbete. 

Den tvpologiska indelningen bygger främst 
på knappens och hjaltets utformning och på 
hur olika element på dessa svärdsdelar kombi
neras med varandra. Des.sa kombinationer lig
get sedan till grund lör vidare diskussioner rö
rande kronologi och proveniensbestämning av 
svärden. Del är dock inte helt läll att fastställa 
dessa basfakta i vikingatidens internationella 
vapenhandel. 

Svärden analyseras även med utgångspunkt 
från utsmyckning och speciella tillverknings
metoder, som olika typer av inläggningar i 
klingan och damaskering. Två av svärden från 
Hedebys hanni bör betraktas som praktvapen 
eftersom de är tauscherade med silver- ocb 
koppartråd. Minst tre av svärden är damaske-
rade och två är försedda ined inlagda korsvid 
klingans bas. 
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I och med att svärden hittats i våt miljö bar 
i flera fall organiskt material bevarats excep-
lionelli väl. Därför kan författaren även dra in 
saker som svärdsgrepp och svärdsskidor i dis
kussionen. Detta är kanske det mest anmärk
ningsvärda i hela materialet och den viktigaste 
kompletteringen av författarens tidigare arbe
ten. Dessa oumbärliga attiraljer lill vapnen är 
ytterst sällan bevarade och var kunskap om 
dem är därför begränsad. 

På sex svärd finns greppet bevarat och del 
föreligger tio svärdsskidor. Svärdsskidorna är 
gjorda i olika material som läder, textil och trä 
och med olika tillvägagångssätt Vid jämförelse 
med andra nordeuropeiska lvnd och bildfram
ställningar förefaller det som om svärdsskidor
na knappas! förändras, man ha ren och samma 
Utformning under hela perioden 8oo—1 200. 

Att datera vikingatida svärd är elt svar upp
gift. F.n stor del av svärds!vnde 11 är lösfynd ulan 
daterbar kontext Därmed bliren närmare lids-
fästning av de vikingatida svärden svår. Vi
kingatidens kronologi är liir vissa fyndgruppcr 
inle hell fastlagd ocb även della försvårar ar
betet att bygga upp en svärdskronologi. Aven 
svärden från Hedebys hamn måste betraktas 
som lösfynd eftersom de ime framkommit i 
slutna, daterbara kontexter. Därför hänvisat 
Geibig lill sina tidigare arbelen där cn genom
gång av större material tillåter kronologisk 
strukturering. Framförallt är dei de olika till-
verkningsprinciperna lör hjaltet som går alt an
vända lör kronologisk indelning. Aven damaske-
rade klingor och klingor med olika typer av in
läggningar kan i vissa fall dateras närmare in
om perioden. De tolv svärden från Hedebys 
hamn härrör lian lida den period Hedeby an
vändes som handelsplats, alltså från sent 700-
lal till omkring år 1 100. Geibig drar slutsatsen 
au eftersom de flesta av svärden är påträffade i 
skidorna år det mindre sannolikt au deskulle ha 
hamnat i vattnet i samband med krigiska hand
lingar. För Hedebys del bar vi historisk vetskap 
all sådana skall ba ägt ruin. Dessvärre går del 
därmed inle atl knyta svärdens datering till des
sa händelser. 

Svärden från Hedeby, bäde de från själva 
staden ocb de här behandlade från hamnen 
har en varierad proveniens. Det linns svärd 

från Skandinavien, Nordosteuropa, anglosax
iskt ocb frankiskt område. Denna variation är 
större än i de flesta andra material. Detta visar 
på de långväga och varierade kontakter man 
hade ined omvärlden på cn plats som Hedeby. 

Geibigs artikel är rikt illustrerad med bilder 
och teckningar på alla de behandlade svärden 
och svärdstillbehören. Detta gör givetvis kata
logen l.iitaiiv.ind och överskådlig. 

Paulsens bidrag behandlar pilbågsfynden 
Iran I ledebv. Artikeln är lill viss del upplagd på 
samma sät 1 som (.cibigs med en noggrann ma-
terialpresentation. Det som skiljer artiklarna åt 
i upplägget är atl Paulsen bar gjort moderna 
kopior av pilbågar, pilspetsar och pilar ocb ge
nomför experiment med dem. 

I Hedeby bar nian påträffat sju pilbågar el
ler delar av sådana. Materialet är iniiki efter
som man på vikingatida boplatser, i gravar och 
i andra sammanhang har påträffat tusentals 
pilspetsar men gjort ytterst la fynd av bågar el
ler andra föremål av organiskt material höran
de till bågskytte. Därför är Paulsens artikel 
central för den som vill studera vikingatida 
bågskytte närmare. De goda bevaringsförhål-
landena bar även bär höjt detaljnivån drama
tiskt på de studiet som kan göras. 

Sex av de sju pilbågarna är gjorda av ide
gran och en av alm. Bada är historiskt kända 
träslag för pilbagiillvei kning. Den bäst bevara
de, kompletta, pilbågen är hela 191 centimeter 
läng. Av de andra bågarna finns endast störte 
eller mindre delat bevarade. 

Eftersom ytterst fä vikingatida pilbågar linns 
bevarade blir författarens materialjämförelser 
begränsade. Paulsen tar upp paralleller med 
Nydamfyndet, som är några århundraden äld
re, en vikingatida pilbåge lian Ballindery på 
Irland och ett fragment från borgen Olden
burg i Ostholstein. Författaren gör även en del 
jämförelser med pilbågar pä bildframställning
ar som Bayeuxtapeten och runstenar. Det är all
tid svan alt översätta en bildframställning till 
realistiska återgivningar och av dessa kan man 
endasl la begränsad kunskap om hur tidens pil
bågar säg ut. 

Elier att ha presenterat pilbågarna från 
Hedeby övergår Paulsen lill att beskriva pilar
na. Sammanlagt linns 102 lösfunna pilspetsar 
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av järn från Hedeby. Detta omfattar endast 
dem som är möjliga att typbestämma. Utöver 
des.sa finns det ett stort antal korroderade ex
emplar ocb fragment De måste räknas som lös
fynd eftersom de hittats i lager utanför låsta 
kontexter. Det finns dessutom ytterligare något 
dussin pilspetsar från båtkammargravar. Paul
sen använder sig av Wegreaus bearbetning av 
Birkamaterialet i Systematische Analysen der Grä
berfunde. Birka 2.2. Eftersom breda pilspetsar av 
Wegreaus typ B och F. saknas i Hedeby drar 
Paulsen slutsatsen att pilspetsarna frän Hedeby 
i huvudsak haft en militär användning och inte 
använts till jakt Detta eftersom man anser all 
man till jakt använt breda pilar för all bytes
djuren skulle tillfogas breda sår och snabbt för
blöda, medan man i strid främst var intresserad 
av alt sia igenom sköldar och rustningar, vilket 
bäsl åstadkoms med smala, ibland mejselfor-
inade pilspetsar. Trots denna funktionsmässiga 
begränsning i materialet är det stort och varie
rat. 

De mycket goda bevaringsförbällandena bar 
lell lill all inte bara pilspetsar av järn bevarats 
ulan även klubbpilar av trä. Dessa användes för 
jakt på småvilt, framför allt dä det var viktigt att 
skinnen inle skadades. Dessutom kom spetsar
na lill användning vid övningsskytte. Samman
lagt finns det 45 sådana spetsar från Hedeby. 
Dessa spetsar är unika lvnd och jag vel ingen 
annan kontext där de återfunnits. 

Bevai ingslöi hållandena bar lett till att även 
andra delar av pilen än själva spetsen bevarats. 
Del linns sålunda rester av pilskaft. Utifrån des
sa går det all rekonstruera hur styrfjädrarna 
seit u t Eu annal viktigt fynd är läderrester som 
kan lolkas som pilkoger. Aven detta är ytterst 
ovanliga lvnd odi kan endast jämföras ined 
samtida bildframställningar som till exempel 
Bayeuxtapeten. 

Den noggranna materialgenomgången 
och redovisningen av lvnden leder fram lill en 
experimentalarkeologisk försöksserie. Kopior 
av den bäst bevarade pilbågen od i ell anlal vi
kingatida pilspetsar av olika typer nvlillverka-
des lör aii ge insikt dels om tillverkningsmeto
d e r n a dels om pilbågarnas effektivitet och oli
ka spetsars egenskaper. Kanske är den mest in
tressanta diskussionen bär den som rör själva 

tillverkningen av pilbågen. Idegranslräet mås
te väljas och bearbetas pa etl mycket kvalifice
rat sätt för att önskat resultat skall erhållas. 
Kanske kan man förutsätta au vikingatida pil-
bågstillverkare själva planterade, gallrade och 
"skördade" sina träd. Före förfärdigandet av en 
pilbåge lagrades idegranen upp till fem år, 
även om man vid den experimentella nytill-
verkningen fick korta denna tid något Det 
noggranna materialvalet, materialbehandling
en och tidsåtgången talar lör alt pilbågar till
verkades av professionella hantverkare. I alla 
fall är detta fullt tänkbart för en plats som 
I ledeby där pilbågar bör ba tillverkats i stort 
antal. Paulsen tar även upp bur sträng och pi
lar tillverkas. 

Själva skjutexperimenten är även de intres
santa men bekräftar till stor del genom tidiga
re experiment vunna kunskaper om att pilbå
gen var ett ytterst effektivt vapen både till jakt 
od i i strid. Denna slutsats bar diskuterats av ex
empelvis Peter Lindbom i TOR 1997. 

Aven Paulsens bidrag är försett med först
klassiga illustrationer, bäde fotografier och teck
ningar. Del säger en d d 0111 fyndens kvalité alt 
man kan studera de skrapmärken som pilarna 
gjort på bågarna och därav dra slutsatser om 
den skjutteknik som använts. 

För au sammanfatta boken som helhet in
nehåller den noggranna materialredovisning-
ar som till sin hjälp bar ett överflöd av bilder, 
hade fotografier ocb teckningar. Man önskar 
aii fler framgrävda material kunde få denna 
publiceringsform. (.cibigs artikel är den minst 
självständiga av de båda bidragen och bör läsas 
tillsammans med författarens tidigare publika
tioner över vikingatida svärd. Den är dock ett 
viktigi komplement till dessa arbeten, främst 
genom aii den redovisar svärdsdelar och svärds-
tillbehör av organiskt material, som grepp, ski
dor ocb gehäng. Därför blir artikeln viktig fot 
den som vill arbeta ined vikingatida svärd på 
djupet Paulsens artikel innehåller redovisning 
av flera unika lvnd som berör bågskytte.Jag be
dömer all artikeln med dess redovisade mate
rial är oundgänglig lör den som arbetar ined 
forntida bågskytte. Den händige lär dessutom 
noggranna beskrivningar av hur inan nvlillver-
karen vikingalida pilbåge med tillbehör! Gcn-
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om de goda bevai'iiigsföiiiållandcna och den 
noggranna materialbearbctningen kan nya in
sikter vinnas om vikingatidens beväpning och 
stridssätt. Bada föi lånarna har lyckats väl med 
denna målsättning! 

Pavel Nicklasson 
Ellstorpsgatan ;ic 

212 17 Malmö 
pavel.nk klass(infeiiialmo.mail.lelia.coin 

Arne Espelund, Bonde/em i Norge. Arketype For
lag. Trondheim 1999. 158 s. 41 fig. ISBN 82-
993430-6-8. C a 200 NKr. 

Arne Espelund er en meget flittig forsker og 
formidler, der i de sidste 15 ar i foredrag og 
skrift bar belyst metallernes historie i Norge. I 
n.eiva-rende bog samler ban opma-rksonibe-
den om jernet og opdeler stoffet i lie afsnit 1 
det forste finder vi en kommenteret genudgi-
velse af Ole Evenstads vigtige kildeskrift om 
jernfremstilling fra 1782. I del andet finder vi 
noter om norsk jern og tanker sal i gäng ved 
laesningen af Evenstad. Del tredje er en gen-
nemgang af norske arkseologers arbejder i 
1980'eme og 1990'eme, med vaegt på ud-
forskningen af de gamle blaesterovne og orga
niseringen af »jemvinnepladseme«. 

Med titlen bondejem sigtes der til jern 
fremstillet al jorddyrkende bönder i inodsa-i-
ning lil jern fremstillet på de jernvei ker som al
lerede så småt kom i gäng i 1500-tallcts Norge. 
Ole Evenstad (1739-1806) var storbonde i 
Osterdalen. Han var inilialivi ig og velscl, aller
ede 28 år gammel blev han lensmand og gjor
de meget for at fremme landbrug og husfrid på 
sin hjemegn. Han mente at der var okonomisk 
basis for at genoplive tidligere tiders jernfrem
stilling ogudarbejdede dei loren stor »Alhand-
ling om jern-inalm, som findes i nivrerog 1110-
radser i Norge og omgangsmåden med al for-
vandle den til jern og slal«. Denne indsendle 
han 1782 til Del Kongelige Landhuushold-
nings-Selskab i Köbenhavn. som belonnedc 
ham med en guldmedalje og lod den trykke i 
1 790. Som Espelund påpeger bai vi ber el ene-
st,unde kildeskrift lil belysning al fremgangs-

måden ved jernlteinsiilling, idet alle detaljer 
ved myremalmens behandling, ovnens drift og 
udbyllels allia-ngigbed af driflsinadcn er om
talt. Da del for en möderne forsker naermest er 
umuligt at ga-tte sig til procesforingen ud fra 
rester af ovne tide i naturen, fra slaggeanalyser 
eller fra gamle tegninger af udstyiet, er Even
stads afhandling af stor vaerdi. F.n anden sag er, 
ai Evenstad var for sent ude. 0sterdalens skove 
gav en sikieie induegl i form af tömmer end 
som braendsel i ovnene, og jemvaerkemc längs 
Oslo Fjord var efterhanden blevet i stånd til at 
levere fremragendc jern lil förnuftige priser. 

Forfatteren er inetalhng og bat i mange år 
virket på Norges Tekniske Universitet, senest 
som professor i metallurgi. Han vil i sine kom
mentarer gerne vise hvilke fysisk-kemiske prin
cipper der ligger lil grund for jenilieinsiilling-
en, men bei övervindcrerhan heseren. I lan in-
troducerer (s. 14) kemiske ligninger og lige-
vaegtskonstanter, men uden at give dvu for-
nodne baggrund, og heseren må hurtigt opgi-
ve at förstå den i og for sig vigtige diskussion af 
slaggedannelsens betydning for processeme. 

Bogens andel alsnil hedder jemliemstil-
ling i 1.400-1800 tallet Afsnitu-i daekker imid
lertid cl långt s lone tidsrum, idel der olies be
tydelig opmaerksomhed |iä teknikker i såvel 
den romerske jernalder som i vikingetiden. 
Illusli al ioneme af rekonsinieiede jernovne og 
mideiiiggeiidc principper er klare og opfysen-
de. Forfatteren gor opmssrksom på at anlaeg-
gene arkaeologisk set er i meget god stånd. De 
hat" stort sel ligget urorl i fjeldene, siden de 
blev opgivet, for nogles vedkommende for me
re end 2000 år siden. En dansk recenscein nia 
ghede sig över disse usaedvanlig gunstige fund-
oinsla-ndigbeder. I Danmark er el betydelig! 
materiale desvaerre gået tabt ved jordens bear-
bejdning, i nyeste tid ikke niindsi ved dybde» 
|il0jning af både mark og skov. 

Espelund disktiteiei baggrunden for f^ven-
Stads publikation. Han Iremheggcr fra såvel 
norsk som svensk side en raekke 1 700-lalsdoku-
ineniei" og illustrationer som behandler lignen
de ovne og processer. Sa-rligt oplysende er L.T. 
Sdnili/e's manuskript fra 1732. Skönt del ikke 
blev liv kl for 1 845 var del kendt al indel kiedsen 
omkring Jernkontoret i Stockholm. Bäde Garl 
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von Linné (1734) <>g Emanuel Swedenborg 
(1734) har benytlet Schultze's viden, ligesom 
senere Sven Rinman (1782) og Carl Rinman 
(1794). Her savner laeseren en reference lil 
den kommenterede nyudgivelse af Carl 
Rinman (Jernkontorets Bergshistoriska Utskott 
11 66, 1997), en yderst laesevacrdig fremstilling 
af jernfremstilling ud fra myremalm i Finland. 
Del er faktisk en samtidig paralld til Evenstads 
norske arbejde. Arne Espelunds konklusion er 
vel na?rmesl at der i de norske og svenske graen-
seegne (Oslerdalen, Trysil, Dalarne, Värmland) 
såvel som i Karelen i 1700-tallel forelå en ud-
bredl viden om jemfrcmstiTling i blaesterovne, 
og at Evenstad og Garl Rinman nedskrev og il-
lustrerede denne almene viden i tidens patrio
tiske imd, uden al »skrive af«, ja uden at kende 
hinanden. Espelund citerer Evenstad: »En ret-
skaffen mand gor ingen hemmelighed af den 
kundskab lian opdager og ejer, som kan be-
fordre almindelig nytte«. Man kan sammenlig-
ne ined dvi kningen af kai lollen i Xorge, de rpä 
denne tid blev fremmet af »potetpraester», der 
havde lignende boldninger. 

Mens vi i bogens forste to afsnit står överfor 
materiale, (U'r tidligere har va?ret trykt (1992), 
moder vi va-sentligt nyt stof i del sidsle afsnit 
Typografisk erkenderman også forakellen, idet 
afsnittet er trykt med en taettere sats. og alle si
der - bojsi utraditionelt - er markeret med et 
fedl romersk II foroven. Indledningsvis bring
es 1 5 sider metallurgisk diskussion, som ikke er 
let tilgaengelig. Specielt lykkes del ikke forfat
teren ai lä laeseren til at förstå Baucr-Glässner-
diagrammet, som er gengivet som lig. ig og 
som belyser ligevaegtsforholdene i el system af 
jern, kiilstol og oxygen. Det kta-vei nok såvel 
en vis kemisk-melalliiigisk traening som en 
grundigere förklaring, end der her er bragt 

Behandlingen af norske arfcaeologera, geo
logers og historikeres indsats er lykkedes långt 
bedre. F.n loiegangsinand vat statsgeologen 
Koll Fak k-Muus (1889-1970), som gjorde op-
maerksom på de mange slaggeforekomster i 
fjeldene og opbyggede ei arkiv haserel pa talri
ge oplysninger Ira lokalbefolkningen. T. Dan-
nevig I lauge publicerede i 1946 en doktordis-
putats 0111 jernet i Norge, en bog som stadig 
kan heses ined udbvlle. Men derefter var der 

mange ars relativ slilhcd i jcinloi skningen. 
Forfatteren praesenterer den sidsle snes års 

mange udgravninger, dels i Hallingdalen, dels 
i Hedmark, Opland, Rogaland og andre steder. 
Saerlig interessant er de ovne, der er fundet i 
Tröndelag (1..E Slenvik m.fl.). Tronddagsoy-
nen var en skakiovn med undciiiggende slag-
gegrube. Den var placeret pä kanten af en bak-
ke, sa grubens slaggeindhold med mellemrum 
kunne råges ud og Styrtes ned ad skräningen. 
De arka-ologiske vidnesbyrd lyder pa, al slag
gen lappedes ned i gi ullen i portioner pa om
kring 10 kg, og ai inan fortsatte til gruben var 
fyldt al slagge, ialt ca. 150 kg. Nedenloi cn en
kelt ovn ba rman kunnet registrere op mod 10 
ton slagget. Fra Rugldalen i syd lil Namdalen i 
nord kendes for tiden 300 anlaeg. Normalt lig
ger ovnene i grupper på tre lil lem, og man me
ner at en sådan ovngnippe bar kraevct 10—1 2 
inands besa-tning. Resultatet vat bheslet jern i 
klumperpå 15-sokg. Bogens lig. a6 viser et så
dant halvfabrikat, det er naesten klovet i to dele 
al el okscliug, mens jernet endnu var gloden-
de. Trondelagsovnenc er meget tidlige. De aelds-
te dateres iii 300 f.Kr., de yngste iii 500 e.Kr. 

Fra merovingertid til hojmiddelalderen (700-
1300) dominerede cn anden ovntype, som kan 
beskrives som en lerklinet ovn ined sidetap-
ning af slaggen. En sådan ovntype er svaer ai lo-
kalisere, fordi den efterlader fa spor. Sikre lev-
ninger er dog pa\ isl i bl.a. Rogaland. Gaul-
dalen, Dokkllovvann og Mossirond. Ordet 
bhestei jern dukkerop i iniddclaldei lekslei ved 
denne tid, bl.a. ijönsbok (1 281), og vi bar her 
åbenbart samtidens betegnelse fot dei jern, 
som produceredes i sådanne anlaeg. Der har 
vaeret en stank organisering, og halvfabrikatet 
bheslei jei nel er Ira ovnene inde i Ijeld- og s,e-
terområdeme blevet bragt ned iii tetstedet in
for rensning og videielorarbejdning. Således 
er der i Nidaros fundet el storl vaerksted fra 
1 100- 1 200-lallel hvor både jern, kobber og bly 
loiarbejdedes. 

De arkaeologiske undersogelser tyder-på 
en vis liindloinbed i 1300-tallet, bvorpå ovne 
af Evenslad-lvpen dukker op. Man kan måske 
lienloie denne hiatus lil de inegel vanskelige 
tider der fulgte ined Den Sone Dod. Elier-
spoigslen pa jern er sikkert faldet meget. Espe-
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lund anforer at der indtil nu cr fundet benved 
200 anla-g al Evenstad-typen, heraf alene 130 i 
Älvdal i dalforet ned mod elven Solna. I 
08terdalen ligger den sydligste ovn lige nord 
for Koppang. På et kort, S. 145, vises Evenslad-
ov nens udbreddse sammenlignet med andre 
ovnes udbreddse. Desvaerre er kortets signatu
rer ikke vellykkede, og steder, hvor ovntyper 
ovei lapper hinanden, står noget uklare. I en af-
sluttende oversigt, s. 146, prassenteres de ovn
typer der er påvist i Norge, og der redegores på 
udmaerket made for driftsvilkår og slaggedan-
nelse. Man savner dog en naermere omlale af 
selve hovedproduktet, af jernet. 

Dette bliver nok ogsä hovedindtrykket af 
bogen. Skönt dens titel cr Bondejern i Norge, så 
bandier bogen isaer om böndernes ovne og om 
driftsvilkårene. Om selve produktel, om gens-
landene, får vi kun spredte oplysninger. 
Hvilken kvalitet havde bondejernct, hvor me
get jern og stål blev der fremstillet og hvordan 
var strukturen, hårdheden og slaggeindhol-
det? Kunne inan skelne det jern, der blev lavet 
i cn Evenstad-ovn fra det jern, der samtidig blev 
fremstillet på jernvaerkerne i Nes, Möss og 
Ba-rum? 

Det ancs, ai forfatteren selv har fomemmet 
denne skaevhed, og et par steder antydes det, ai 
nye arbejder er undervejs, bl.a. for at un
dersoge halvfabrikatet, luppejernet Laeseren 
vil glaede sig til disse supplerande arbejder. og 
tor måske tillige håbe på, at forfatteren så vil 
forsyne dem med et register, noget som des-
vaerre må savnes i naervaerende bog. 

Vagn litbriiiiis Buchwald 
Ingeborgvej 1 

DK-agao (Ihai lottenlund 

John Hines, Karen Hoilund Nielsen & Frank 
Siegmund (eds.), The Pace of Change. Studies m 
Early Medieval Chronology. Oxbovv Books. Ox
ford 1999. 204 pp. ISBN 1-900188-78-3. 

Chronological studies are the backbone of 
Early Medieval archaeology, yet surprisinglv 
few volumes are dedicated solely to the subject. 
Tbis may be because the topic is perceived as 

unfashionable and atheoretical, or altemately, 
perhaps chronology is regarded a.s so pervasive 
and integral to archaeological studies that a vo
lume assigned to the topic seems surplus to re
quirements. Whatever the reason, the negled 
of the subject is reciified bv The Pace of Change 
that draws together current research into Early 
Medieval cemetery sites and boards by leading 
specialists in the field. Tlie book siictessfullv 
provides two equally valuable services. It pre
sents a series of delailed and np-to-date case 
studies for the specialist reader, as well as col-
lectively forming a useful and accessible intro
duction for those unlainiliai with lhe subject 
The wide geographical scope of the volume is 
another ofils sircngtbs. since few will be fami
liar with all of tbc work presented. 

Throughout lhe volume, traditional typolo
gieal and seriation techniques, mainly of me
talwork from mortuary contexts, provide tbc 
main focus. In addition, most chapters provide 
useful sections discussing the history of chro
nological studies in their particular region of 
research. From an English perspective, the re
views by Nieveler & Siegmund, Theune, 
Kristolleiseii and Hoilund Nielsen present 
helpful introduciions to lhe complicated Con-
tinental and Scandinavian chronological se
quences, and Brugmann provides similar in-
sights into the use of Continental metalwork to 
dale graves in easlern Kent. Their complex ar
guments are rendeied clear and comprehen-
sible with the aid of vvell-arranged tables and il
lustrations. Although lhe papers by Hines and 
Scull & Bavliss provide interesting case studies 
from Anglo-Saxon England, lliev lail lo deliver 
a comparable introduction to the artefacts, da
ting methods and the history of chronological 
research. This is icgiellable. since to mv know
ledge such an account for England remains 
unwrittcn and tbis volume would bave provi
ded an ideal context for such a review. 

Many of the studies focus upon particular 
regions, others limit tbemselves to specific ar
tefact types (gold bracteates, weapon graves) 
whereas others eniplov (ase studies from indi
vidual sites. In addition to traditional typologi-
es and seriations, many papers eniplov compu
ter packages to aid their task. Hoilund Nielsen, 
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Hines and Axboe provide examples of the va
llie of correspondence analysis for chronologi
cal research. One important application of tbis 
method by Hines illustrates the rapid change 
in female dress assemblages between cemeteri
es of the »Migration Period« (51b and (ith cen
turies AD) and the »Final Phase« (late (ith and 
7th centuries AD) in the Cambridge region. 

Some papers integrate a range of other da-
ling methods alongside typology and seriation. 
Coin-dated graves are ollen used in Con-
lincntal research to create cemetery and regio
nal chronologies and Theune emphasises both 
the potential and difficulties of tbis method. 
The potential for coinage to pin down relative 
chronologies precisely is hampered by their 
fréquent (mation, circulation and use for a va
riety of functions as weights, pendants and bul-
lion över a long duration prior to deposition. 
For example, Theune shows tbat the coins of 
Theoderic are found for up to eighty years 
through a number of chronological phases in 
the Alamannic graves. Further north still, 
Axboe argues ihal Roman coins may have pro
vided the inspiration for Scandinavian gold 
bracteate designs, but tbis does not allow us to 
dale the bracteate itself as a relatively old coin 
could be used as a lemplate by tbc goldsmith. 
Despite these difficulties, the relative precision 
of Continental regional chronologies aided by 
coin-dated graves cannot be matched in 
Seandinavia and F.ngland where coinage in li
mited to rare imports in this period. 

The Continental studies of Rhinish and 
Alcmannic row-grave cemeteries by Nieveler & 
Siegmund and Theune also discuss the use of 
cemetery topography to bolster the chronolo
gical phasing of a site. The assumption seems 
to be thal wdl-furnisbcd and diagnostic graves 
can help to date those graves in immediate pro-
xiinitv and aid ilu- construction of a horizontal 
Stratigraphic sequence across a site. Tbis is a 
method rardy employed in British archaeology, 
since as St"ull and Bavliss demonstrate in their 
paper (see below), cemeteries can develop in 
complex ways that defy our assumplions. A mo
re detailed and critical discussion of lins me
thod would bave been interesting. Certainly 
polyfocal cemeteries with many reused grave 

plots might confuse malters considerably, and 
it is unfortunate that such difficulties are not 
addressed. 

The chronologies of (kontinental row-grave 
cemeteries have also benefited from dating by 
dendrochronology and in the future there is 
the potential for other scientific methods such 
as thermolumincscence dating to make a con-
tribution. Despite being mentioned in Hines' 
introduction, il is disappoinling that additio
nal papers were not incorporated into this vo
lume to discuss these topics. 

Tbc most exciting Study in tenns of apply-
ing new techniques does not come from lhe 
Continental or Scandinavian fields bul from 
the middle Saxon Bullermål ket cemetery. This 
cemetery was excavated on the periphery of 
ilu- seventh and eighth century emporium or 
wie of Ipswich in F_.ssex. Christopher Scull and 
Alex Bavliss demonstrate the value of recently 
available high-precision radiocarbon dating 
techniques for F.arly Medieval research. 
Although the cemetery is highly disturbed by 
låter activity and only partially excavated, by 
combining traditional dating methods with 
high precision radiocarbon dating the authors 
are able to defme the duration of cemetery use 
securdy. This use of absolute and relative da
ting methods is shown to have great benelits. 
Scull & Bavliss show how radiocarbon dating 
can support and confirm the middle seventh 
century date of graves initially dated by their 
imported Continental metalwork. In other in
stances, tbc scientific dating method also chal-
lenged and contradicted artefact-based dates 
since the dating of poorly furnished graves 
questioned earlier assumplions about the to-
po-chronological development of the site from 
a single focus. One grave contained a coin of 
Offa, suggesiing that the cemetery remained in 
use beyond the seventh centuiy for at least 
another centuiy. However, radiocarbon dates 
from lhe grave fell in the seventh cenlury, so 
the coin was regarded as inti usive or misplaced 
during post-excavation analysis. This funda
mentally altered tbc interpretation of the ce
melery. Vet the full potential of combining ar-
tefacl and radiocarbon dating bas vet lo be rea-
lised. In the future, systematic radiocarbon 
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dating programs from graves could help to re-
solve a number of important archaeological 
questions, such as the precise dating of the end 
of the Migration Period in England and Sean
dinavia. 

Collectively these studies provide a clear 
statement of current approaches to Early Me
dieval chronology, yet there are a number of 
criticisms that can be made of this volume. 
Many artides do not adequatdy and critically 
discuss their methods and results, and in some 
cases conclusions are completely absent Conse
quently, one cannot help feel tbat a number of 
important theoretical issues are being overloo-
ked, or at least, under-played. Furthermore, 
there is no clear attempt to explore future di
rections, whether in terms of refining existing 
methods, applying new techniques, or in crea-
ting superregiona] master-chronologies. 

In particular, I would like to question the 
perspective highlighted by Hines in the intro
duction and implicit throughout many of the 
papers in the volume, ihal chronological re
search can achieve a precise and objective re
presentation of change in past societies upon 
which other research can securcly rest. In con
trast, social interpretations are regarded as mo
re »speciilative«. This empiricisl strain distracts 
from the many difficulties, biases and theoreti
cal assumplions behind chronological re
search that, individually, most authors in the 
volume accept. It is important to remember 
tbat chronologies are tbemselves speculative 
abstraciions based upon a raft of assumplions 
about the ways in which artefacts were used and 
replaced över time by past communities. Fur
thermore, chronological studies should not 
pretend to any higher degree of object ivitv 
simply because they use scientific and coinpu-
ter-based techniques. No matter how relined 
techniques may be, they still require interpre
tation, based upon assumplions and theories 
concerning bow and why societies changed in 
the past. 

Equally, there is also a surprising absence of 
discussion of the impact of the mortuary con
text itself upon ihe nature of chronological se
quences. It is assumed tbat artefact assemblages 
reflect in an unproblematic way collections of 

objects ol similar date and used by the deceased 
or bis /ber conlempoiaiies during their life-
time. In many cases this is a reasonable and 
well-supported assumption. However, a belief 
that the burial rite reflects the realities of ob
ject use in everyday life can be extremely mis-
leading, as many researchers into mortuary 
practices frequently discuss. At one level, the 
reliance on graves influences the kinds of ob
jects that are discovered and of value for da
ting. Il is often remarked upon tbat in compa
risons between regions lhe same object can be 
found in very different depositional contexts. 
Hence, graves provide only a selection of arte
facts, and ones deliberately brought together 
and deposited as an active statement by mour
ners as part of a ritual pcrfonnance. The im
pact of this selection process upon the kinds of 
objects placed in graves, and their varied anti
quity, needs further discussion. A burial repre
sents only a snap-shot of society at one mo
ment, and the objects associated with the dead 
may have very different life histories from that 
of the deceased. Any given grave assemblage 
may incorporate objects of varied antiquity. 
Tbis difficulty is particularly apparent wben 
long distance imports, or local copies of im
ports, are used to date entire assemblages for a 
region. For instance, when Brugmann uses 
Continental and Continental-inspired arte
facts to construet lhe chronological phases for 
easl Kent, we are left wondei ing bow patterns 
of lhe (inalion and icusc of objects may bias 
the results. As well as the problem of lieirlooms 
discussed in a number of papers, we need 10 
consider objects at the other end of the scale, 
those produced especially for the funeral. In 
olher words, tbc processes of production, ex
change and deposition within the sphere of 
mortuary ceremonies may have a significant 
impact on the range, character and age of 
objects being placed in graves. Perhaps pro
grams of wear analysis might help lo elucidate 
tbc relative ages (oratleasl differential use) of 
objects found iii graves. Even if this does not 
help in chronological studies, it may reveal in
teresting patterns in funerary ritual and lhe sig
nificance of tbc acts of ritual deposition in re
lation to the different functions and »lile-bislo-
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ries« of objects. The different temporalities 
that objects can evoke in the funerary context 
may impact upon the wider significance and 
symbolism of the ritual process. 

Finally, and most importantly, very few of 
the studies actually address why changes take 
place, or equally, why societies sometimes re
main relatively static in tenns of their material 
culture. Magnus and Norgård Jörgensen appear 
exceptional in this regard, since they discuss 
changing combinations of weaponry in graves 
and hoards in terms of the altcring social, poli
tical and military composition of Scandinavian 
communities in the Migration and Vendel pe
riods. In this sense, many papers seem to lose 
.sigh t of why they are expending their efforts in 
the purauit of chronology, if they cannot say 
something interesting about people in the past 
and their social and political environment. 
Without such discussions, the volume is less a 
discussion of the pace of change, tban the de
scription of change. 

In condusion, this is an excellent and im-
portant survey and the authors bave shown the 
true potential for the research they are con-
dueting, whose full implications and signifi
cance will provide a starting point and inspira
tion for a whole generation of scholars. Bul in 
a successful bid for a coherent and progressive 
volume, many difficulties and theoretical con-
sideralions have been unduly suppressed. 

Howard Williams 
School of Archaeology 

Trinitv College 
CannarthenSAgi SEP 

UK 
ai( uillic trinitvK3n.ac.uk 

Sverre Fjellheim, Samer i Roroslraklene. Snäsa 
1999. 442 s. ISBN 82-992522-3-7. Distribu
tion: Saemien Sijte, 7760 Snåsa. 

Den märkliga norska gruvstaden Röros, idag 
världsarv, är eii stort turistmål för många svens
kar med sitt läge strax väster om svensk-norska 
glansen i Härjedalen. Säkert inte lika många 

känner lill den långa samiska historien i områ
det, såväl innan Röros etablerades på 1600-ta-
let som därefter. 

Etnologen Sverre Fjellheim, själv sydsame 
och sedan länge verksam vid Samisk kiiltur-
minneverns/Samisk kulturminneråds kontor i 
Snåsa i Nord-Tröndelag, bar nu gett ut en tjock 
och faktaspäckad bok om sydsamisk historia i 
området, rikt illustrerad med kartor och foto
grafier i färg ocb svartvitt. 

Det författaren kallar »R0ros-traktene« mot
svaras av Sor-Tronddag och Hedmark reinbei-
teområde, det sydligaste av Norges samman
lagt sex renbetesområden, enligt en indelning 
från 1800-talets slut. Tyngdpunkten ligger på 
tiden 1500—1 800-talen, dvs. tiden före denna 
indelning. Spår finns kvar av den gamla samis
ka indelningen i H)/>områden, vilka dels var 
geografiska områden, dels hade att göra ined 
den sociala organisationen. 

Området som behandlas är stort Del om
fattar delar av Nord- och Sör-Trönddag samt 
norra delarna av Hedmark jämte stora områ
den söder och väster därom som tidigare bru
kats lill samisk renskötsel, före det generella 
förbudet i norsk lag av år 1897. Det sträcker sig 
fram till svenska gränsen i öst, från ovanför 
Storlien i Jämtland i norr till kring Fulufjållei i 
norra Dalarna i syd, samt söder därom till om
råden ned mot Värmland, För samerna har 
riksgränsen av år 1751 naturligtvis inte varit av 
avgörande betydelse. Del har däremot den 
markanta skillnaden mellan lav-beten i södra 
delen av området och gräs-beten i den norra. 

Utgångspunkten föi arbetet är de omfat
tande inventeringar av kulturminnen som på
gått sedan 1980 i det aktuella området. Resul
taten illustreras med en rad digitaliserade kar
tor, allt nu i en och samma dalabas. 

Arkeologer har särskilt mycket att hämta i det 
första kapitlet, kallat »Fra fangstbasei 1 lil norna-
disk remdrift« - se mera nedan. Kap. 2, »No-
madisme med melkebruk», behandlar främst 
samhällets och områdets organisation. I kap. 3, 
»Rett og inelt«, ger förf. en myckel god över
sikt över den sedan länge omstridda frågan om 
»vem som var först*. Han belyser bur frågan 
om samernas rätt till renbete pä sydsamiskt om
råde på norska sidan genom tiderna baserats 
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pä upplänningar som inte längre stämmer med 
vad vi vet om historiens förlopp. Han brukar 
framhålla att man på andra håll i världen 
fastslagit att innan verklig försoning kan ske 
måste oförrätterna belysas. 

Förf. har gjort sig känd som cn klok och för
siktig forskare, och häller en saklig och låg
mäld ton. Anda framgår del tydligt hur trakas
serandet av samerna i slutet av t 700-talet och 
början av 1800-talet —alltså långt innan den lid 
vi vanligen förknippar med hårda motsättning
ar - innebal våldshandlingar och försök till re
gelrätt etnisk rensning. Bönderna ville lör sina 
fäbodar komina åt de frodiga gräsmarker som 
samerna av hävd haft till betesmarker, 

1794 inlämnade tolv samefamiljer i Riasten 
en klagoskrivelse över hu r ett antal bönder lian 
AU-n på sommaren, medan samerna tillagade 
renmjölksost, kom och slog ut maten och tog 
samemas kopparkittlar - som de naturligtvis 
var beli beroende av lör såväl matlagning som 
ostproduktion. Bönderna ansåg all samerna 
höll till pä deras ängar. 1 801 fortsatte del i sam
ma slil - nu vankades inle bara hugg odi slag, 
man samemas kåtor brändes också ner. 

Våren 1810 kom 40—50 bönder, beväpnade 
med gevär, liar 111.111. Bönderna slaktade nästan 
bela renllockeii odi drev boi l samerna från de
ras kåtor. Det blev rättssak och bönderna döm
des betala ersät tning- men samerna masle flyt
ta Iran område t De fick inte heller någon gläd

j e av pengarna, utan slutade som tiggare längs 
vägarna. Fjellheim skriver att del sägs atl när en 
a\ samerna hämtat pengarna i banken, drack 
han sig full - eller någon såg till att han gjorde 
d e t Tydligt är att han miste eller blev lianstu-
Kii alla pengarna. 

Fjellheim gör sa en noggrann utredning av 
vilka områden och vilka samer del gällde. I lan 
kan pä samma sålt helt vederlägga den teori 
han 1 880-lalel som ville pasta all samerna i des
sa irakier skulle invandrat bil först under sena
re tid. Han visar ocksä att läboddrifien i områ
de! är senare än man trott, odi daterar sig lin si 
till ca 1 700. 

Kap. 4, »Spor*, ägnas kulturlandskapet, och 
består liänisl av biologen Ki isl in l.iaviks studi
er av de ekologiska förhållanden i två del
områden. Kap. 5, »Samebycr i lid og rom«, ut

gör hallien av bokens omfång. Här presente
ras, utförligt och överskådligt, alla de kultur
minnen som inventeringarna fått fram. 

I del följande skall bokens första kapitel dis
kuteras. Fjellheim indelar den samiska tensköl-
seln i tre huvudfaser; •fangstbascrt reindrift«, 
»reindrili ined melkebmk« och sa dagens e\-
tensiv reindrift* eller halv lamienskötsel. Del äl 
intressant och viktigt nät han hävdar att fångst-
samhällets vildrensfängsl i princip också var en 
form av renskötsel - han kallar den »fångstba-
seiad renskötsel*. Fångstmännens »ledegjer-
der« av sten eller trä hade samma funktion som 
de fångstarmar som idag leder in i ett modei 111 
rengärde. Också fångstfolket hade tama djur 
som mjölkades odi användes vid transporter. 
Den viktigaste skillnaden var alt vildrensflock
en var fångstsamhällets gemensamma egen
dom, medan renhjorden fr.o.m. etablerandet 
av den noniadisk-pasiorala renskötseln blev 
privat egendom. 

Fångsten i gropar ocb konvergerande gär
den kunde bli riklig. Frän 1 700-talel finns upp
gifter om att en same med sina 30 tjänare kun
de langa 1000 renar på en gång med hjälp av 
sådana fångstgärden! Rester finns i Engerdal i 
Hedmark av en fångstarm av sten som är 1800 
m lång! 

Samerna väster om sjön Feniunden hade 
relativt slora renhjordar redan kring ilioo-ta-
lels mill, och de drev handel ined Röros kop
parverk lian dess första tid. Det bedrevs en om
fattande vildrensfängsl i Rörosområdel enligt 
ifioo-talskällorna. Del var därmed en stark 
konflikt om resurser mellan samer och bönder 
om viltet 

Stora varutransporter skedde uppenbarli
gen över omrädet redan pä 1500-talet De bör 
ha sken efter ren, och till stor del omfattat kött 
och skinn. Sa länge längsliesiu serna räckte till, 
fanns del inle orsak att ga (iver lill en mer ar-
beisintensiv verksamhet Vildieiisiannnen de
cimerades i takt ined alt lannenskölsdn utvid
gades. På 1860- och 70-talen utrotades vildre
nen i Härjedalen, I södra Norge finns den dock 
kvar. 

Den enda sak jag känner atl jag behöver op
ponera mig mot - eller åtminstone komplette
ra förfs ord - är när ban säger alt »Reinen bar 
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til alle tider hatt en helt sentral rolle i samisk 
naeringsliv, kultur og historie*. Det gäller helt 
visst de fjällhedar ocb de tider han själv främst 
behandlar, men inte äldre samisk kultur i det 
skogsland som dagens Sverige - och också öst
ra Hedmark - till stor del består av. Här hade i 
stället älgen en helt avgörande roll såväl ur för-
sörjningssynpunkl som i mytologi och kosmo
logi. Först under det första årtusendet e.Kr". 
tycks renen ha tagit över alltmer i betydelse 
också i det svenska skogslandet. 

Fjellheim kommer också in på de resulta! 
som den norska arkeologen Lil Gustafson lagt 
fram om förhållandena under järnålder och 
nyare tid i Innerdalen. Hon frågar sig vilka som 
nyttjat området under tidernas lopp. Han drar 
slutsatsen att det bör ha varit ett kontinuerligt 
samiskt utnyttjande från vikingatid lill omkring 
1600-talet Särskilt intressant blir detta, fortsät
ter Fjellheim, sett i samband ined pollenanaly
ser som visar en stark ökning av pollen vid 
1500-talets slut, av Gustafson tolkat som tecken 
på fäboddrift. Fjellheim anser att det istället 
sammanfaller med att samer i Rörosområdet 
gick över från en mer fångstbaserad ekonomi 
till nomadisk renskötsel. 

Förf. refererar också till den norske arkeo
logen Ame Skjolsvolds uttalande om att arkeo
loger haft svårt alt medge att fångstfolket hade 
fasta boplatser. Det menar Skjolsvold är för att 
»det er blitt noe av et aksiom i norsk arkeolo
gisk forskning at fångstfolk aldri har bodd i 
egentlig loisland noen steder, men bar flyttet 
mndl fra boplass lil boplass all etter årstider Og 
fangstsesonger*. Det gäller inte bara norska ar
keologer... 

Fjellheim håller med undertecknad 0111 alt 
begreppet fångstkultur är en olycka som bara 
bidrar lill att osynliggöra äldre samisk kultur. 
Det var en självständig kultur, med eget språk 
och egen religion, och med ett varierat när
ingsliv. Dessutom är begreppet i samiskt sam
manhang direkt missvisande, säger lian. 

Förf. citerar så de norska historikerna Hal
lan och Salvesen om att det mest rimliga är att 
detta gamla fångstfolk bar varit samernas förfa
der. Om nian nekar lill det så måsle man införa 
en annars okänd folkgrupp i Skandinavien, och 
del är melodiskt betänkligt, hävdar de. 

Fjellheims slutsats blir att samerna i Röros
området sannolikt från slutet av 1500-talet har 
gått över från en fångstbaserad renskötsel till 
en nomadisk. 

Sammanfattningsvis har förf. förmågan att 
klart och åskådligt skildra komplicerade för
lopp. Han drar nya och intressanta slutsatser av 
ett rikt material, ofta inte tidigare framdraget i 
ljuset Det är ett stort arbete som ligger bakom. 
Det är därtill ett mycket klargörande och syn
nerligen genomarbetat verk med vacker typo
grafi och med ett stort arkeologiskt grundma
terial av inventeringar, utomordentligt väl il
lustrerat ined kartor, färgbilder m.m. samt en 
lika väl genomarbetad diskussion om den hi
storiska bakgrunden till dem. Författaren, sa
merna i Rörosområdet och alla andra intresse
rade är att lyckönska lill arbetet! 

Inger Zachrisson 
Sälgstigen 23 

SK-1K1 6a Lidingö 

Völker an Nord- und Ostset- nnd die Franken. Akten 
des ./(V. Sachsensymposiums in Mannheim vom 7. 
bis 11. September 10,0,7. Eds. U ta von Freeden, Ur
sula Koch & Alfried Wieczorek. Römisch-Ger
manische Kommission des Deulschen Archäo
logischen Instituts, Kolloquien zur Vor- und 
Fruhgeschichte Bd. 3. Mannheimer Geschichts
blätter Neue Folge Beibeli 2. Bonn 1999. 240 
pp., richly illustrated, partly in colour. ISBN 3-
7749-*94°-8-

The name of the organisation might lead to an 
interpretation of Die Arbeitsgemeinsehaft fur 
Sachsenforschung as a group of loca) historians 
in Saxony. Tbis is, however, not lhe (ase. Rather, 
the Arbeitsgemeinsehaft is an association of 
scholars in the Early Medieval field of northern 
and northwestern Europé in its entirely, and its 
connection to Saxony is not very pronounced. Il 
bas been organising annual svinposia rotating 
among the countries under study since 1949 — 
see Albert Genrich's and Jan Peder Lannifs in-
troduetions in Fornvännen 1986:1. The volume 
under review bere presents the proceedings of 
the 1997 Sachsensymposium in Mannheim, 
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where the theme, as shown by the title, was the 
contacts between the peoples (I) around the 
North and Baltic seas and lhe Frankish Realm. 

As a general verdict must immediately be 
said that the research presented in the volume 
is exceptionallv good. Out of 18 papers, all in 
German and English, only three are not top-
notch; but even these would seem entirely ac
ceptable in less exalted company. Good resear
ch must of course combine siringently collec
ted and analysed data with a fertile theoretical 
framework, leading to useful conclusions, and 
it is all too easy to miss out on one or more of 
these desiderata. It is impossible to select con
tributions for detailed discussion on grounds 
of quality, so I bave chosen simply to follow my 
piedilections and comment on the papers that 
piqued my interest the mosi strongly. 

John Hines conlributes an overview of the 
Stånd der Forschung in Anglo-Saxon chronolo
gy, affording a pretty bleak perspective but also 
indicating directions that may provide grounds 
for cautions optimism. The problem with the 
Anglo-Saxons is iheir utter typologieal idiosyn-
crasy. Not only do brooch types vary more with
in English counties than they do within entire 
countries elsewhere — different types also, per-
versely, exhibit strict social exclusivity in con
temporary find contexts. Add to this the dearth 
of coins in Anglo-Saxon graves, and it is hardly 
surprising thal Anglo-Saxon brooch chronolo
gy remains a quagmire after a century and a 
half of intense research. 

Consolation is provided by Christopher 
Scull and Alex Bayliss in iheir paper 011 the in
tensive radiocarbon dating program for the se
venth century Ipswich Buttermarket cemetery. 
Selecting their dating samples against the back
ground of previously formulated questions, 
and processing the calibration results with long 
somewhat controversial but now accepted 
techniques of Bayesian statistics, they reached 
fruitful and consistent results. Unfortunately, 
one of these results was thal at leasl one of the 
two coin-dated graves at the cemetery must re-
present secondary addition to the burial trench, 
rendering the lind association useless and cas
ling doubt on the precious few other coin-da
ted Anglo-Saxon graves. 

Karen H0ihmd Nielsen's paper is a brief in
troduction to recent advances in Late Ger
manic or Vendel Period chronology in Seandi
navia, sumniarising studies by herself pub
lished in The Pace of Change (1999) and those of 
Jörgensen & NorgårdJörgensen in NfrreSande
gård Vest (1997). This work includes the areas 
wilh rich graves of the period — Bornholm, 
Gotland, southern mainland Sweden, south
ern Norway - and subsunies the local chrono
logies into an interregional scheme arrived at 
by computerised seriation and corresponden-
ce analysis and fixed in absolute dates through 
the finds' affinity with coin-dated continental 
material. Among the interesting results are the 
return to a system with four rather than five 
main phases, that is, to the one of Stjerna's and 
Nermans papers from the 1910S and not the 
one proposed in VZG and incorporating Early 
Viking Period material as a fifth phase; and the 
realisation that the Vendel Period assemblage 
was adopted 10—20 years earlier in the male 
dress than in the female one. I hope in the fu
ture to contribute to tbis discussion with some 
rather extensive unpublished materials from 
Barshalder in Gotland. One point of criticism 
though, as always wilh these Danish chronolo
gy papers: the figures are very nice, but where 
are the type definitions!? 

The history of research into Migration Pe
riod bracteate chronology is in large parts a fru-
strating one where impressionism has preven-
ted any significant advances since Montelius 
(1869). This was documented by Malmer as 
the main case study in Metodproblem (1963), 
and he demonstrated his method of typologi
eal seriation in construeting the skeleton of a 
stringent chronology. This, however, came un
der heavy lire from Bakka (Fruhmittelalterliche 
Studien 1973) for blind formalism; and, worse, 
Malmer failed to put bis system into a cultural 
context or even suggest absolute dates for his 
phases. Malmer's bracteate chronology bas 
lims languished in obscurity and now finally 
been superseded by Morlen A\boe's work. 
Axboe is one of the authors of the Ikono
graphische Katalog (1985—1989) with superi
or insight into the material, and he has applied 
lhe same computerised techniques used by 
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Hoilund Nielsen et al to the details of human 
heads depicted on the bracteates, arriving at a 
four-phase system introduced in his contribu
lion to the volume under review. Today's seria
tion software essentially implements a genera-
lised and more work-intensive version of 
Malmer's methods. Neverthdess, the sequence 
of 36 bracteates dated and illustrated in 
Axboe's paper is utterly incompatible with 
Malmer's system. I look forward keenly to the 
publication of the complete details of Axboe's 
seriation in the ultimate volume of the IK, with 
which I will be able tojuxtapose the two systems 
to understand why they differ so fundamen
tally. 

An interesting sign of the measured theo
retical awakening going on in German archaeo
logy is provided by Babette Ludowici in her ex
cellent paper on Early Medieval monument re-
use in Lower Saxony. Multi-period monuments 
were long considered mere curiosities until 
elevated to a prime concern by post-processua-
lism, with an eye to the propaganda value for 
struggling interest-groups of approprialing 
monuments of the ancestors. Although Ludo
wici makes no reference to recent English 
works in the field, I would be very surprised to 
learn of papers with this perspective having 
been read at Sachsensymposia, or anywhere in 
Germany, before the late 1990S. 

Another refreshingly innovative study is 
presented by Frank Siegmund, who juxlaposes 
the strict conformity to burial ritual norms 
among the Franks and Alemanni of Merovingian 
times with the much more variable habits in 
Saxony. Indeed, the results of the study inad-
vertently underline how ill-chosen the name of 
the Arbeitsgemeinsehaft really is — Early Me
dieval Saxons were apparently not in their own 
view a group etbnically well enough defined to 
be recognisablc in lhe archaeological record. 

The volume closes with a long paper by 
Eg« ni Wamers which, in my view, stånds a chan
ce of finally putting the dme-hallowed debate 
on the origin of the gripping-beast to rest. The 
paper's litle is »Zwischen Salzburg und Ose
berg», summingWamers' position up niceiy. Ac
cording lo Wamers, and contra Steuer, the g r i p 
ping-bcasts were born to Early Carolingian li

ons in the eastern Frankish workshops of the 
Tassilo chalice and Older Lindauer book cover 
at the end of the eighth century, before the 
acanthus revival of the Carolingian renaissance. 
Around 800 AD, objects and craftsmen repre
senting this short-lived style of ornamentation 
were sent with missionaries to aristocratic cent
res in southern Seandinavia under the influen
ce of the Danish kings. Here the religious pro
paganda was politety turned down but the ar
tistic impulses, both gripping-beasts and para
dise imagery, embraced wilh eniluisiasin. Thus 
Berdal, thus Broa, thus Oseberg. Wamers de-
monstrates how the gripping-beasts were adop
ted together with the birds, window-technique 
and cross-motifs that characterise Arwidsson's 
Style E/F, thus placing the major stylistic break 
between Style D and E, not between the Vendel 
styles and the gripping-beasts. This argumenta
tion is strong for two main reasons: firstly, the
re is little if any impressionism and lhe simila
rities between ornamented objects are pointed 
out in typologieal detail; secondly, the whole 
process is placed in a historico-political context 
beyond the realm of aesthetics. I was also relie-
ved to learn of recent reconsideration of the 
Ribe stratigraphy's dating, which returns the 
Berdal brooches firmly to their late eighth cen
tury fold (Feveile & Jensen 1992, in the year-
book of the Antikvariske Samling in Ribe). 

The Sachsensymposia clearly seem as the 
place to be if you want to know what is going on 
in northern European Early Medieval Studies. 

Marlin Rundkvisl 

Göran Burenhult (red.), Arkeologi i Norden 1. 
Natur och Kultur. Stockholm 1999. 495 s. 2 1 (i 
fig. ISBN 91-27-07345-9. 

Väl inom mannaminne benämndes det exa-
mensämne som numera rätt och slätt heter »ar
keologi*, långt och omständligt och med mycket 
underförstått innehåll, »nordisk ocb jämföran
de fornkunskap*. Namnbytet, som tog vägen 
via »arkeologi, särskilt nordeuropeisk», speglar 
en intresseförskjutning inom ämnet mot all ar-
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keologis gemensamma kunskapsteoretiska de
batt och mot en identifikation med ett globalt 
tänkande. 

Det är svårt att säga, om bytel av ordet »Sve
rige» mot »Norden« i Göran Burenhults se
naste utgåva av hans snart tjugoåriga serie av 
översiktsläroböcker i arkeologi skall värderas 
som ett steg bakåt eller framåt Det är i vilket 
fäll som helst en katastrofal lögn, när bokens 
baksidestext annonserar »en samlad bild av 
den forntida kulturutvecklingen i Norden.» 
Boken är en översikt över förhistorien i Sverige 
söder om Dalälven med lite tillfälliga utblickar 
mot angränsande områden inom Norden och 
någon gäng tvärs över Östersjön. Arkeologin i 
de norra två tredjedelarna av Sverige är appen-
dixartat behandlad på 15 sidor (s. 388—404). 
Den samlade nordiska överblicken får fortfaran
de på gott odi ont läsas i Birgitta Hårdhs kom
pendium Nordens förhistoria (1985—1993). 

Carl Olof Gederlunds marinarkeologiska 
avsnitt i boken är ett lysande undantag (s. 54— 
67). Här ges en komprimerad, systematisk nor
disk översikt. Har Carl Olof Cederlund miss
uppfattat sin uppgift? Eller är det resten av b o 
ken som har gjort det? 

Den första delen av Arkeologi i Norden, om
fattande tiden fram till den äldre bronsålderns 
slut 1100 f.Kr., innehåller en sammanhållande 
text av Burenhult jämte kona avsnitt av inte 
mindre än ytterligare 40 författare. På detta vis 
har boken kunnat skrivas med delvis stor aktu
alitet och sakkunskap. Delar av boken är emel
lertid med måttliga omarbetningar ned 
flyttade från tidigare upplagor. Avsnittet om 
»Naturvetenskapliga dateringsmetoder» (s. 
81—85) är sålunda i uppenbart behov av över
syn. Andra delar av boken är besvärande dubb
leringar mellan huvudtext och faktarutor. 

Det kanske skulle ha gått att engagera nor
diska arkeologer att skriva vardera fyra sidor 
0111 delar av de olika nordiska länderna, såsom 
Noel Broadbent har gjort om ell område som 
är slörre än del som resten av boken behandlar 
på fyra hundra. 

Burenhull bar ambitiöst tagil på sig uppgif
ten all förvalta en lärobok i arkeologi. Del är 
emellertid egentligen etl omöjligt företag. En 
bok som i dag ges ut på ett kommersiellt förlag 

måste under de 2—3 första åren sälja i så stor 
upplaga att AB-studentema på alla landets 
högskolor och universitet inte är ett tillräckligt 
underlag. Den föreliggande boken kominer i 
tvä delar också att vara för stor och för dyr för 
att passa kraven på moderna akademiska 
grundkurser i arkeologi. Det är inte utan att 
Kerstin Öjners lilla bok (LT 1998) eller Evert 
Baudous inledande 38 sidor i Boken om Sveriges 
historia (Forum 1999) är beaktansvärda alterna
tiv. Arkeologi i Norden torde få sina flesta köpare 
och läsare »bland alla som har ett intresse lör 
Nordens förhistoria», som förordet formulerar 
saken, inte bland AB-studenter. 

Bokhandelsbesökarna och bokklubbsmed-
lemmama kommer att kunna läsa boken utan 
att särdeles ofta behöva förarga sig över att ord 
och begrepp som inte ingår i allmänbildning
en inte är förklarade. »ATA« och »artefakt» är 
måhända exempel. Här och var förs kanske 
också resonemang som kan se förbryllande ut 
för läsare som inte har en bakgrund i de senas
te decenniernas fackarkeologiska debatt. Dis
kussionen av »Det arkeologiska lyndmateria
let» (s. 44—45) är ett exempel. 

Frågan är om man bör begära av en lärobok 
för nybörjare att den skall vara konsekvent i an
vändningen av sina grundläggande termer. För 
arkeologins del gäller detta den alltid besvärli
ga kronologiska terminologin. Burenhults bok 
deklarerar en ambition att konsekvent bygga 
sin kronologi på kalibrerade kol-14-år. Det har 
naturligtvis inle lyckats, utan boken innehåller 
en blandning av okalibrerade och kalibrerade 
årtal, och kanske ytterligare etl eller annal slags 
årtal. Det är sällan katastrofalt, men ibland är 
det förargligt som när Kristina Jennbert i sitt av
snitt använder okalibrerade kol-14-årtal (s. 
86a). Uppenbart förvirrande är årtalsbland
ningen egentligen bara för de läsare som vill 
jämföra mesolitikum i Norden med neolitikum 
pa kontinenten, även om också några av över-
siktsschemana (t.ex. s. Sti) måste användas ined 
försiktighet vid läsningen av resten av boken. 
Ar detta dåligt redaktörs- eller lektörsarbele? 
Björn Berglunds avsnitt förefaller ha råkat värst 
ut (s. 250-255) . 

På s. 88, i vänstra spalten, finns för övrigt en 
utmärkt motivering till varför termerna »jägar-

linnviiin/en i)0 (200 11 



Recensioner '39 

stenålder» och »bondestenålder» är olämpliga. 
Bokens huvudrubriker använder också alterna
tiven »den äldsta stenåldern», »den äldre sten
åldern», »den yngre stenåldern» och »kop-
parstenåldern». Det skall bli intressant att se 
om termen »kopparslenålder» kommer att vin
na burskap. Mårten Stenberger misslyckades 
en gång i världen med att introducera den mel
lersta bronsåldern genom den för sin tid do
minerande läroboken. 

Burenhults lärobok är en framställning av 
Sydsveriges förhistoria i ett nordiskt perspektiv. 
Huvuddelen av boken är en berättelse i krono
logisk ordning avbruten av medförfattarnas fak
tarutor om vardera 2—4 sidor. En lång fiirsta del 
är därtill en metodöversikt och en essay i arkeo
logiskt tänkande och arkeologins raison d'etre. 

Boken betonar hur naturvetenskapliga me
toder och undersökningar har skapat ny kun
skap inom arkeologin. Detta gäller inte bara 
data och tolkningar av data. Det gäller grund
läggande synsätt Boken betonar en biologism 
som innebär att alla människor lever, som indi
vider och som samhällen, med ett i tidig förhis
torisk tid uppbyggt och därefter nästan oför
ändrat genetiskt arv, vad avser anatomi, fysiolo
gi och beteende (t.ex. s. 9, 13, 18). Det är väl 
detta synsätt som motiverar att ett avsnitt om 
människoblivandet och den mänskliga evolu
tionen, den biologiska och kulturella, finns 
med som vinjett till avsnittet »Den äldre stenål
dern i Norden». Sidan om äldre och mellersta 
paleolitikum i Norden är för övrigt i sin korthet 
okunnigt skriven (s. 1(13). 

Konsekvent i linje med det biologistiska 
synsättet är några moraliska pekpinnar till lä
sarna och mänskligheten utifrån den arkeolo
giska, eller möjligen evolutionsmedicinska ocb 
etologiska, erfarenheten (t.ex. s. 13, 18,97—98). 

1 belysning av den starka betoningen av det 
genetiska arvet och av genetiskt nedärvda soci
ala beteenden skulle det ha varit intressant alt 
ba fått se en liten utredning av vad Burenhult 
menar med begreppet »kulturarv», som an
vänds i texten för att motivera arkeologins exis
tens (s. 9). Det handlar i varje fall inte om det 
arkeologiska kulturbegreppet, såsom det an
vänds i lill exempel sammansättningar som 
»trattbägarekullur». Detta klargörs tydligt (s. 

22). Snarare handlar det om ett komplext sam
spel mellan »vårt biologiska arv och våra kultu
rella yttringar* (s. 19). Dä Burenhult skriver 
om kulturell variation och den snabba föränd
ringstakten i »del kognitiva beteendet» (s. 19), 
kan nog en del läsare börja tvivla på det intres
santa i de biologistiska teserna. Burenhults svar 
skulle möjligen utgå från hans syn på etnoar
keologi som sammanställandet av tvärkultnrel-
la generaliseringar ocb hämtandet av analogi
er från likartade ekologiska miljöer. 

Mats Burströms faktaruta om »Skilda syn
sätt ger skilda forntider* (s. 40—41) är fascine
rande annorlunda. Enligt den skulle nog Bu
renhult klassificeras som en processuell arkeo
log ined en stark tro på att nya utgrävningar 
och uppfinnandet av nya metoder gör de ar
keologiska tolkningarna bättre och bättre (s. 
18—19). En estraddebatt mellan de Ivå kring te
sen »Del arkeologiska fyndmaterialet är nämli
gen alldeles sant» (s. 19) skulle ha förutsätt
ningar att bli en kostlig upplevelse. Ett nyttigt 
empiriskt exempel alt använda som illustration 
i debatten vore Burenhults korta utläggning 
om stridsyxekulturens båtyxor, mansgravar och 
fyndfrekvenser. Har Burenhult någonsin fun
derat på bur många osteologisk) bestämda 
mansgravar som innehåller båtyxor? 

Utläggningen är därtill ett av många ställen 
i boken där det inte gått att undvika en an
vändning av det arkeologiska kulturbegreppet. 
Mals Burström skriver emellertid också (s. 41) 
om bur arkeologer har en benägenhet att i si
na inledningar framföra polemiska åsikter som 
sedan har en benägenhel atl synas måttligt i de 
faktiska berättelserna om forntiden. Det är in
te utan att det ser ut som en profetisk utsaga 
om Arkeologi i Norden. 

Om det är önskvärt att en lärobok är kor
rekt och konsekvent i bruket av de termer och 
begrepp som bygger upp bokens skelett så rå
der kanske det motsatta fallet med avseende på 
tolkningar och åsikter. Arkeologi är en förvir
rad och förvirrande vetenskap. Det förhållan
det bör en lärobok inte sopa under mattan. 
Avsiktligt eller ej - Burenhults bok kan inte an
klagas för att sakna självmotsägelser. 

Burenhult framställer en arkeologisk ut
grävning som en mödosam brottsplatsunder-
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sökning där gamla hypoteser kan prövas ge
nom att man gör nya undersökningar för att 
finna nya fakta (s. 22). Han skriver emellertid 
också att informationen från varje utgrävnings-
plats är unik (s. 18) och lämnar därmed åt de 
förbryllade läsarna att fundera över vilken plats 
de arkeologiska undersökningarna har i den 
arkeologiska kunskapsteorin. Mats P. Malmer 
skriver i sin faktaruta om »Arkeologisk teori 
och metod» (s. 36—39) alt varje utgrävning mås
te dokumenteras så noggrant som möjligt med 
tanke på framtida arkeologers frågor (s. 38). 
Burenhult framhåller dock att de äldre utgräv
ningarna ofta utfördes med otillräckliga meto
der. Nya utgrävningar måste göras för att svara 
på de nya frågorna (s. 23). Förhoppningsvis 
blir de tänkande läsarnas förvirring konstruk
tiv. 

Läsarna inbjuds också till att ta ställning till 
följande två deklarationer på s. 13: »... att socia
la strukturer, etnicitet, ideologi och religiösa 
föreställningar i grunden är framsprungna ur 
ett samhälles samlade behov, till stor d d präg
lade av del näringsfång och det ekologiska 
system som föreligger vid varje enskilt tillfälle.» 
respektive s. 96: »Men det finns inånga gemen
samma drag i traditionella kulturformer 
världen över, oavsett ekologiska förhållanden, 
som ...«. 

Jag brukar försöka lära mina studenter att 
den kulturella variationen är större än den eko
logiska variationen. Burenhult ställer sina läsa
re inför en mera spännande tankeuppgift. Än
nu en sådan erbjuds de läsare som vid läsning
en om livet i Dordogne under den senaste isti
den (s. 161) erinrar sig läsningen av faktaru
torna om »Hälsans arkeologi» (s. 138—139) 
och »Arkeologi och humanetologi» (s. 140— 
143). Burenhults förhoppning är säkerligen 
att läsarna inte skall resignera inför arkeologin 
som en omöjlig vetenskap, utan att de skall se 
arkeologin som en äventyrlig diskussion. Jag 
lämnar åt denna recension läsare att själva gis
sa i vilken betydelse jag använder ordet »även
tyrlig». 

Arkeologi i Norden är rikl illustrerad. Sam
manlag! finns 2 16 numrerade illustrationer och 
ett stort antal utan nummer. Det finns uppslag 
ulan bilder och del finns svan-vita bilder. En 

del bilder känns igen från tidigare upplagor. 
Det gäller både en del fotografier som är mera 
estetiserande och romantiserande än infor
mativa, och en del mindre lyckade teckningar. 
Många av bilderna är emellertid nya, och 
många är bra. Det är en tilltalande bok att 
bläddra i. 

Lika spännande är det varje gång vid öpp
nandet av de olika upplagorna av Burenhults 
läroböcker att leta fel. I Arkeologi i Norden mås
te felfinnarblicken skärpas mera än i de före
gående upplagorna. Franske har det varit bra 
att byta förlag och lektorer, men är alla danska 
arkeologer på s. 24 rättstavade, hur är det med 
»ante», »post» och det latinska språket på s. 48, 
odlades inte havre på bronsåldern (s. 89) och 
så vidare? Ett och annat fel är igenkännligt från 
tidigare upplagor, trots påpekanden i recen
sionerna av dem. På s. 166 finns ett, och därtill 
ett litet, fel i skrivandet av det utdöda tyska språ
ket, utdött inom svensk arkeologi, vill säga. 

Om Burenhults Arkeologi i Norden arbetades 
samman med Evert Baudous Norrlands forntid 
(1992), om ytterligare några tiotal faktarute
skribenter engagerades, om någon energisk 
och kunnig person utvecklade den redan hygg
ligt omfattande not- och referensapparaten, 
och om några fackkunniga lektorer sattes i 
samvetsgrant arbete, så skulle en ny svensk 
Br0ndsted kunna se dagens ljus: en egensinnig 
huvudtext tillsammans med sin tids totala lär
dom inom svensk förhistorisk arkeologi. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora 

Mitthögskolan 
SE-831 25 Östersund 

Stig.Weliiider@huni.mh.se 

Richard Meurnian, Silverberg i pirnbiirarland. 
Occasional Papers in Archaeology 21. Institu
tionen för arkeologi och antik historia, Upp
sala Universitet 2000. 184 s. ISBN 91-506-

Ett pressmeddelande från Uppsala universitet 
2000-04-10 hade rubriken »Ny metod för att be
stämma bergsbrukets ålder*, vilket torde ha väckt 
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intresse för Richard Meurmans avhandling bos 
alla med anknytning till bergshistoria och ar-
keometallurgi. 

Åldersliestäniniiigsnietoden använder Schmidts 
testhamniare, ett instrument som invecklats för 
att testa hållfastheten i betongkonstruktioner. 
Inom Sverige har testhammaren använts bl.a. 
av Rabbe Sjögren som i olika rapporter (Re
search Reports, Center for Arclic Cultural Re
search, Umeå, 1987—93) redogör för dess an
vändning vid relativ datering av bergartsytor. 
Principen är att ju äldre en yta blir desto mera 
vittrar den. De undersökta lokalerna sträcker 
sig från Kåseberga till Bjuröklubb. Inom varje 
lokal bestäms bergartstypen, höjden över havet 
och exponeringsförhållandena. Undersöknings
proceduren är normerad och resultaten pre
senteras oftast som medelvärde, varians och 
standardavvikelse. Regressionsanalyser utförs 
på erhållna dala. 

Dessa rapporter, bland annat, tycks ha 
initierat Meurmans CD-uppsats Medeltida Sala-
silver vid institutionen för arkeologi, Uppsala 
universitet, höstterminen 1994. Han inför »dif
ferenstestet*, dvs. skillnaden i hållfasthet mel
lan vittrat ocb färskt berg. Med ledning av ett 
antal historiska dateringar presenteras till sy
nes perfekta linjära korrelationer mellan diffe
rensvärdena och kalenderår för totalt 16 gruv
hål i Salaområdet Bergartstyperna definie
ras inte bättre än »doloinil-leptitforinationen» 
och man får intryck av att det förväntade resul
tatet förelåg innan slagserien utfördes (s. 17). 
Statistiken inskränker sig lill medelvärden och 
standardavvikelser för en enda slagserie, pre
senterade i grafisk form. 

Dessa stimulerande resultat krävde givetvis 
en fortsättning, nämligen den doktorsavhand
ling som recenseras här. Denna kan dock inte 
betecknas som stimulerande läsning. Viitrings-
processerna, dvs. basen för metoden, behand
las ytterst kortfattat och på ett sätt som endast 
vittnar om författarens djupa okunskap. På
ståendet att kalk och leptit vittrar pä samma sätt 
(s. 67) är ägnat att förvåna inte bara geologen 
utan även gemene man. Hur är det med ke
misk vittring? Kan man vänta sig droppstenar 
av It-ptit? Detla och mer frågar sig vän av ord
ning. 

Meurman bar i avhandlingen lyckats med att 
ytterligare minska den näst intill obefintliga 
inaieinatisk-statistiska delen från CD-uppsat-
sen. Avhandlingen redovisar slagserier från en
dasl en lokal i diagramform. I övrigt handlar 
det bara 0111 differensen mellan medelvärdena 
lör vittrat och färskt berg samt en linjär regres
sion baserat på två historiskt daterade punkter 
(åren 1623 och 1686) samt nuet, år 2000. Del 
är anmärkningsvärt alt Meurman inte inklude
rar de övriga 16 historiskt daterade punkterna. 
Regressionskoeflicienten för Meurmans kalib-
reringslinje är 1,000. För samtliga 18 punkter 
skulle den ba blivit 0,975. Linjens lutning be
stämmer den s.k. »bergartsinulliplikatorn» till 
17,985, och den ger multiplicerad med diffe-
rensvärdet bergartens exponeringsålder i ka
lenderår. 

Nu är det emellertid så att vittringen inte 
kan vara linjär gentemot tiden. Den bestäms av 
globala, regionala ocb lokala faktorer. Sjöberg 
(rapport 19, 1990) bar demonstrerat hur vitt
ringen påverkas av omgivningen, t.ex. om det 
är ängsmark eller granskog, och visat alt stensi-
dor som vetter mot havet vittrar snabbare än de 
som vetter mol land (rapport 23, 191)3). Värme-
och köldperioder sätter sin prägel på bcrgvitt-
ringen lika mycket som på trädens tillväxt. 

Låt oss nu granska själva dateringsresulta
ten. Meurman avrundar till närmaste tiotal år, 
vilket kan ge intryck av att osäkerheten (ett sig-
ma) torde ligga kring ±5 kalenderår. Hur för
håller det sig med den saken? Tar man slagse
rien från Stens botten (diagrammet, s. 73 i av
handlingen), för övligt en av de Ire kalibrer-
ingspunktema, får man följande resultat (me
delvärde, standardavvikelse): 

färskt berg: 48,60+6,95 
vittrat berg: 25,55±7,97 

Differensen mellan medelvärdena, som används 
för dateringen av berget, är således 23,05. 
Felmarginalen i differensen mellan två me
delvärden blir emellertid inte mindre än bos 
de ingående talen, tvärtom: sqr(6,95exp2+7,97 
exp2)=io,5747. 

Differensvärdet = 23,05110,57. 
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Multiplicerat med Meurmans bergartsmuliipli-
kator erhåller vi 4151190 kalenderår för expo
neringstiden. Detta innebär att brytningen i 
Stens botten på det provtagna stället började 
mellan AD 1395 och 1775. Ett föga sensatio
nellt resultat, ocb rimligen dödsstöten för >ka-
libieringsskalan». 

Tar man dessutom hänsyn lill att ytan först 
bearbetats med geologhammare och rensats 
ined slälborste (s. 63), alternativt med c a r b o 
mnduin-slipsten (s. 13), undrar man hur pass 
representativa mätningarna är. Saken blir inte 
bättre av att det i avhandlingen, liksom i CD-
uppsatsen, uppenbarligen rör sig om förvänta
de värden som vid besök pä lokalen infriats 
med cn noggrannhet som torde vara långt över 
förväntan. Detta trots (eller tack vare?) att test

hammaren enligt geologen Johan Holmgren i 
Sala (citerad på s. 59) är »en grov mätmetod». 

Det finns mycket mer att säga om arbetet 
och jagar uppriktigt ledsen över att inte kunna 
hitta något positivt. Det år ett mysterium att av
handlingen kunnat bli godkänd ined två tred
jedelars majoritet och jag är övertygad om att 
dess bestående »värde» endast kommer att va
ra alla de skador som åsamkats ell Otal bergshi
storiska lämningar i Mellansverige. 

Peter Kresten 
Geoarkeologiskt Laboratorium 

Portalgatan aA 
754 23 Uppsala 

Peter.KrestenC" i aa.se 
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Danske klostre. Arkäologiske undersogelser / 0 7 2 -
igg6. Hikuin 25, igg6. Moesgård 1998. 203 s. 
ISBN 87-87270-88-9. 

Rubricerade bok behandlar medeltiden men 
ger även spännande utblickar över vad som hänt 
efter reformationen. Tretton forskare medverkar. 
Olaf Olsens inledande kapitel framhäver Dan
marks hedersplats bland de nordiska länderna 
när det gäller bevarandet av medellida kyrkor. 
Här står nästan samtliga frän denna period 
kvar, oftast med romansk kärna och i många fåll 
med gotiska eller senare om- och tillbyggnader. 

Antalet medeltida kloster i Danmark upp
gick till ett hundratal. Alla fungerade inte sam
tidigt, men vid reformationen 1536 fungerade 
åtminstone åttiosex. Blott två är bevarade med 
samtliga kända byggnader: karmeliternas klos
ter i Helsingör och dominikanernas i Ribe. 
Olsen nämner i detta sammanhang även Helge-
andsklostret i Ålborg, vars kyrka dock är riven. 
Som en något haltande jämförelse kan nämnas 
att det i våra dagars Sverige blott linns tvä klos
ter med byggnader bevarade under tak: birgit-
tinemas anläggning i Vadstena och franciska
nernas konvent i Ystad ined kyrkan och en av 
de fyra flyglarna. Del sistnämnda ordenshuset 
byggdes dock i medeltidens Danmark. 

Av klosterkyrkorna i Danmark står trettio
sex kvar, dvs. ca 1/3, alla mer el let 111 indre intak
ta sedan medeltiden. Så gott som samtliga är 
numera församlingskyrkor. Två av dem är dom
kyrkor: de gotiska mästerverken benediktiner-
nas S:l Knud i Odense och biigillinernas 1400-
talskyrka i Maribo. 

Den traditionella planen lör ett medeltida 
kloster var minst en kringbyggd gård med kyr
kan som en av flyglarna, alla med en inre kors
gång som förbindelse. Denna planlösning var 
etablerad i norra Europa först vid 1400-lalels 
slut, alltså kort innan reformationen vann 
insteg. Fler än en fyrlängad gärd kunde före
komma. Både grundplan och rumsdisposition 
följer i stort sett cisterciensernas mönster, jfr. 
min recension av Kroongaard Ki islensens lied 
ogArbejd. 

Flertalet klostcrbyggnader på landsbygden 
äi" rivna. De bevarade ligger huvudsakligen i köp
städer och tillhör senmedeltiden. Efter reforma
tionen omvandlades ordenshusen ofta till hos
pital, en form av äldre-boende, och i några fall 
lill skolor. Nunneklostren kunde omorganise
ras till adliga damstift. Här fick kvinnorna bo 
kvar efter att ha bekant sig till den lutherska läran. 

I allmänhet tycks västflygeln ha varit förbe
hållen lekbröder/systrar men kan även ha rymt 
gästrum för högt uppsatta personer, kungar 
och kanske donatorer med eskort Denna fly
gel tycks inte alltid ha varit murad utan kunde 
t ex . vara byggd i korsvirke, åtminstone i det 
danska område t Från klostrets kärna kunde ut-
löparflyglar sträcka sig. Pa någol större avstånd 
härifrån låg av praktiska skäl friliggande hus 
som tvättstuga, sjukstuga, kvarn och smedja. 
Förutom den sistnämnda brukade inle heller 
des.sa bus vara murade. 

Under de senaste åren har ett stort anlal 
kloslergrävningar ullörts. Del gäller både kyrka, 
byggnader kring klostergården och hus utan
för denna, men även kyrkogårdar och andra 
marker som tillhön ordnarna. Uppmärksam
heten riktas på funktionerna: hur bar lokaler
na använts, och av vilka personer? Beträffande 
rumsdispositionen framhäver Oben att den kan 
ha skiftat under tidernas lopp. Att uppföra ett 
kloster var ju en långvarig process som kunde 
ta upp till tre, fyra sekler i anspråk, om den ens 
kunde avslutas. Byggnadsverksamheten sked
de etappvis beroende bl.a. på ekonomiska för-
utsättningar. 

Trots att inånga klostcrbyggnader kvarstår 
kompliceras lösningen på många problem av 
att materialet angående byggnadernas ut
sträckning, ålder och funktion är ytterst frag
mentariskt Mänga utgrävningar och andra un
dersökningar har kunnat utföras endast i be
gränsad omfattning. Motsvarande problem be
träffande kyrkorna är mycket enklare atl lösa. 
Här är ju de ursprungliga od i huvudsakliga 
funktionerna ständigt förlagda till samma plat
ser. 

Olsens utförliga och sakliga inledning bil-
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dar både sammanfattning av och utgångspunkt 
för de följande avsnitten. Här redogörs främst 
för utgrävningar. Flertalet är utformade som 
rapporter i sedvanlig stil, dock med spännande 
utvikningar. Angående benediktinerna upp
märksammas munkarna i Ring och nunnorna i 
Randers, av vilka de sistnämnda ordenshuset 
senare koin alt tillhöra birgittinerna. Boken re
dogör sedan för augusiinerna i Tvilum, johan
niterna i Diiebolm på ön Mors, franciskanerna 
i Randers, Ribe och Naestved, dominikanerna 
i Naestved och Århus samt Hdgeandsklostret i 
Ålborg, det sistnämnda ett s.k. dubbelkloster 
med både munkar och nunnor. De avslutande 
kapitlen behandlaren vattenmölla från i 100-
lalei i cisterciensernas Löguin ocb ell nvie-
staurerat rum i franciskanernas Viborg, inredd 
lill festsal kort efter reformationen. 

Tillsammans med Hans Kroongaard Kris
tensens bok ger Hikuin 23 cn vittomspännan
de, levande ocb belysande bild både av dansk 
forskning ocb av medeltida klosterliv. 

Iloel Almqvist 
Riksantikvarieämbetet 

Box g 1 o-, 
SE-114 84 Stockholm 

Panse, Carl. Sjiäliiiillelnller/iebe Cdasfuitde ans 
Venedig. Ein archäologischer Beitrag ~m deutschrve-
nezianischen Handel.sge.schichle. Universitätsfor-
schungen /.ur prähistorischen Arcbäologie 28. 
Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte der Uni
versität Freiburg. Bonn 1996. 159 s., ill. ISBN 

:'.-7749-2744-8-

Det venetianska glashantverket torde ha en 
mer än looo-årig tradition. 1 224 etablerades ett 
skrå för glasarbetarna, samtidigt som staden ut
vecklades till en internationell handelsplats. 
1 2()i tvingades verksamheten pä grund av brand-
fåran Bytta ut till den närbelägna ön Muraiio. 
Frän denna tid växte ryktet om Venedigs glas-
konst i Europa. Fram till 1400-talet karakteri
serades produktionen av protektionism och ex
portförbud. Hemligheterna skulle behållas in
om republikens gränser. 

Den venetianska glaskonstens ursprung är 

fortfarande delvis höljt i dunkel. Tidiga kon
takter med flera vikiiga produktionscentra som 
Altare vid den franska Rivieran eller med 
spansk glaskonst kan ha varit avgörande för 
dess framväxt Den venetianska flottans eröv
ring av Konstantinopel 1204 gav omedelbara 
kontakter med det högtstående hantverket i 
Bysans. 

De tidigaste kända svenska glasbruken eta
blerades under vasatiden. Hyttorna rekom
menderades att eftersträva kvalitet »ä la facon 
de Venice«. Vid det mest betydande glasbruket 
under 1 700-lalel (1686—1816), »pä denna Stad
sens västra Förstad, Kongsliolmeii. beläget*, 
var produktionen tidigt venetianskt influerad. 
Flera italienska arbetare verkade vid bruket un
der dess första tid. 

Den engelske konstkritikern Morton Shand 
präglade 1930 begreppet »the Swedish grace« 
kring den svenska konstindustrins tidiga fram
gångar under tjugo talsklassicismens tid. Vene
tiansk renässans gavs på Orrefors glasbruk en 
innovalivl modernistisk klangfärg. I den frans
ka kulturdebatten talade man om »le Muraiio 
du Nord«, betyget beskrev respekt och beund
ran. 

Venedigs glashantverkare är legendlöi kla
rade. Renässansens venetianska glasprodukter 
uppvisar en häpnadsväckande virtuositet som 
skapade delta rykte. Släden anses ba lett ut
vecklingen i Europa under perioden 1200— 
1600. Från senmedeltiden och framåt linns tal
rika skrivna källor kring glashanteringen i 
Venedig. 

Bortsett från C.J. Lamms betydande arbe
ten från 1930—40-talen är medeltidens glasma-
terial från svenska fyndorter nära nog lämnat 
okommenterat Delar av detta glas kan sanno
likt hänföras till venetiansk produktion. 

Flera skärvor ined latticino-teknik (opakvit 
trådornanientik) från undersökningar i svens
ka städer visades på Meddtidsiniiseets utställ
ning »Skål! Skärvor från medeltiden» hösten 
1999. Tekniken betraktas som en av den vene-
liauska glaskonstens glaiisniimmer. 1420 be
nämns tekniken »låtemo* i venetianska källor. 
En annan källa omnämner en mästare, Angelo 
Barovier, i samband med utvecklingen av blås-
bar opakvit glasmassa vid 1400-talets mi t t 
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Carl Panse beskriver fynden från sex olika 
platser i Laguna Veneta, i huvudsak från perio
den 1350—1450. »Niippenbediern« eller »Rip-
penbechem« är vanliga i samtliga kontexter, ty
per som är kända även från svenska städer. 
Intressant är förekomsten av relativt många oli
ka llasklormer i Venedig. Atl döma av nuva
rande kunskaper om det svenska materialet 
har dessa endast sällan exporterats nor ru t 

F.n bysantinsk skärva med klassisk niedal-
jongornamentik, med starka paralleller t.ex. i 
Sigtuna, torde vara spår efter Venedigs period
vis intensiva kulturkontakter med arabiska och 
bysantinska handelsmän. Panse diskuterar dock 
möjligheten att även denna kan vara tillverkad 
i Venedig. 

F.n enda skärva från en s.k. syrofrankisk bä
gare linns från de nu presenterade undersök
ningarna i Venedig. Flera glas inom denna 
»Aldrevandin group« har även nått Öster
sjöområdet C.J. Lamm föreslog tidigt atl dessa 
skulle ha tillverkats i Syrien för den europeiska 
marknaden. Idag anses glasen vara tillverkade 
i Venedig (Murano). Märkligt är att endast ett 
litet fåtal av dessa har påträffats i Italien. 

Venedigs kontakter med arabvärlden sti
mulerade den stilistiska och teknologiska ut
vecklingen. Staden kom med sitt engagemang 
i korstågen att fungera som Europas port mot 
islamiska områden. Några forskare har mot 
bakgrund av fyndens spridningsbild argumen
terat för en begränsad tillverkning av Aldre-
vandin-glas även i södra Tyskland, men samti
digt beskriver flera venetianska källor en bety
dande export just lill Tyskland. 

I arkiven berättas även om glasmålare från 
1 276 och vidare mol 1 300-talets milt. Kemiska 
analyser av en rad Aldrcvandin-skärvor har vi
sat stora likheter med andra former av vene-
lianskl glas. 

En fascinerande historia kan tecknas med 
hjälp av de ofta väldaterade skriftliga källorna. 
I lät ger Pauses framställning en betydande be
hållning. Arkivens mästarnamn, verkstadsplat
ser, frakter och recept kan diskuteras mot bak
grund av det arkeologiska materialet 

Jämförande sakforskning kräver goda bil
der. Bokens tecknade illustrationer är tyvärr 
skissartade ocb saknar begriplig skala. Det fo

tografiska materialet är magert och färgfoto
grafier saknas. Det blygsamma utförandet kan 
bero pä alt skriftserien är avsedd att föra fram 
»Exainensarbeiten und andere Forschiingsleis-
tungen vomebmlichjiingerer Wissensdiaftler«. 

En viktig erfarenhet från Pauses redovis
ning av glasfragmenten från Venedig är atl 
tolkningarna av det skandinaviska materialets 
proveniens och dess vägar mot Norden måste 
ges breda perspektiv. Samma typer bar produ
cerats i Venedig och på andra italienska 01 ler. 
liksom i stora delar av del kontinentalgerman
ska området och i bysaniinsk-arabiska verkstä
der. 

Lars G. Henricson 
Fridhemsgalan 14a 

1 1 2 40 Slockholm 
lars.g.lu-micson@swipnet.se 

Hans Krongaard Kristensen, lied ogArbejd'. Livet 

/ de östjyske klostre, Moesgård 1997. 55 s. 1SBN-

87-87-334-05-4-

I det medeltida Danmark stiftades fler kloster 
än i någol annat nordiskt land. Det gäller även 
om man bortser från Skåne, Halland, Blekinge 
ocb de under tidig medeltid danska områdena 
i norra Tyskland. Alla dessa kloster fungerade 
dock ime samtidigt 

Frän Danmark kominer även den viktigaste 
nordiska litteraturen om kloster, främst i arkeo
logiskt ocb konsthistoriskt avseende. Ett av de 
senaste alstren är rubricerade bok. Författaren 
är lektor och docent i medeltidsarkeologi vid 
Ärhus Universitet och har utarbeta! en rad 
skrifter 0111 kloster. Boken tillkom inför en ut
ställning med samma namn, visad i Moesgård 
under 1 997 odi 1998. Både boken och utställ
ningen avser det medeltida Århus stift vid 
fyllands ostkust Här stiftades kloster och kon
vent av inte mindre än tio ordnar, vilket resul
terade i drygt tjugo anläggningar. Inte så lile 
med tanke på att det inom nuvarande Dan-
märka glänser stiftades omkring ell altiotal! 
Dessutom tillkommer ett tjugotal i de gamla 
danska, nu svenska landskapen. 

Eftersom samtliga de i Norden kända ord-
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narna redovisas, kan med fog sägas att boken 
ger ett tvärsnitt av bur livet kunde gestalta sig i 
ett nordeuropeiskt kloster, även om den blyg
samt formulerade titeln ju uppger sig behand
la ett ytterst begränsat område. Glädjande nog 
riktar sig intresset inte blott mot munkarna 
utan även i viss mån mot nunnorna och lek
bröderna/systrarna. I stort sett har forskning
en angående kloster hittills koncentrerat sig på 
munkarnas levnadsförhållanden. 

Klosterlivets bakgrund tecknas med utgångs
punkt från dess ursprung, eremitlivet i norra 
Afrikas öknar. Läsaren får veta, att det första 
klostret stiftades år 320 av den sedermera hel
gonförklarade S:t Antonius. Härifrån spred sig 
tanken med kloster kring hela Medelhavet 
Söder om Rom grundades klostret Monte Cas
slno år 529 av Benedicl av Nursia, sedermera 
S:i Benedictus. Han betraktas som fader till he
la dei västeuropeiska, romersk-katolska klos
terväsendet, dock med undantag av Irland. 

Bokens titel å r en direkt översättning av Be
nedictus uppmaning ocb motto »Ora et labo-
ra«, bed och arbeta. Han utarbetade en regel 
som i stort sett blev riktlinje for all nordeuro
peisk kloslervei ksainbel, Irland fortfarande 
undantaget 

Benediktinema var den första orden som 
slog sig ned i Danmark ocb stiftade kloster re
dan under iooo-talet - ett tidigt skede efter
som Danmark officiellt kristnades 965. Med ut-
gångspunkt från dessa följer spännande redo
görelser för de olika ordnarna, många med nå
got kloster som paradexempel. En mera kor
rekt benämning lör anläggningar inom tigga-
rordnama, främst dominikaner och franciska
ner, är dock konvent. 1 denna anmälan kom
mer recensenten att liksom författaren använ
da termen kloster, den gängse benämningen 
för ordenshus. 

Hela boken är rikt illustrerad med färgbil
der på så gott som varje sida och innehåller kar
tor, planer, sektioner, foton och rekonstruktio
ner. Texten utgörs av lättlästa redogörelser löt 
utgrävningar och för dendrokronologiska rön. 
Boken vänder sig kanske främst till allmänhe
ten men även fackfolk hittar flera guldkorn 
med tanke på att klosterlivet är så pass outfor
skat och atl det är ont om sammanfattande un

dersökningar som behandlar de olika ordnar
na. Här har man dessa i ett nötskal. Ordnarna 
presenteras i kronologisk ordning alltifrån de 
äldre, mer kontemplativa som benediktiner 
och cistercienser, till de utåtriktade tiggarord-
narna, som främst representeras av dominika
ner och franciskaner, fram till de .senmedeltida 
birgittiner- ocb Helgeandsordnama. 

Trots det tydligen begränsade utrymme 
som författaren haft till sitt förfogande hade 
det varit på sin plats med några rader om att va
riationen av kyrkornas utformning hos de olika 
ordnarna bl.a. hade liturgiska orsaker. Här ha
de det även varit befogat att avfärda den segli
vade myten om tornförbud hos tiggarordnar-
na. Åtminstone franciskanerna hade inget så
dant förutom en lidig regel enligt vilken man 
inte fick bygga fristående klocktorn. I stället fö
rekommer i några fall ett torn, sammanbyggt 
med koret eller rest intill en länga eller i ett 
hörn inne på klostergården mellan två längor. 
Ett exempel på detta är Vor Frue i Århus. Det 
hade även varit befogat att nämna atl kalkmål
ningar var förbjudna hos cistercienserna. Detta 
gällde även åtminstone franciskanerna för
utom i högkoret, den enda plats i kyrkan där 
valvslagning var tillåten. Båda des.sa förbud bar 
dock kringgåtts i Norden, i valvens fall framför 
allt med tanke på den brandrisk som är före
nad med trätak. 

Givetvis utgjorde kyrkan den viktigaste 
byggnaden i klostret Beträffande inventarier
nas antal och prakt torde de inte ba stått andra 
kyrkor efter. Här visas bl.a. bilder av korstolar 
för munkar och nunnor. De sistnämnda hade 
vanligen sina platser på en läktare i kyrkans 
västparti, men även särskilda nunnekor nere i 
kyrkan kunde förekomma - dock inte i det öst
ligaste partiet. 

Författaren framhåller att själva planen för 
kloster liksom i stort sett nunsdispositionen var 
fastslagna vid den tidpunkt då ordensväsendet 
nådde Danmark. Det är välkänt att byggnader
na formade åtminstone en gård med en kors
gång som genomgående förbindelse. Mindre 
välkänt är varde praktiska funktionerna kunde 
förläggas, men om detta berättas här. Hos mun
karna tjänade öslflygeln som den egentliga bo
staden. I övervåningen låg dormitoriet, sovsa-
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len, under äldre tider gemensam, senare upp
delad i enrumsceller. Här i öster var det nära 
ner till de nattliga och morgontidiga mässorna 
i koret. Hos nunnorna var förhållandet det 
nioisatta. Eftersom deras platser i kyrkan van
ligtvis befann sig i väster brukade västflygeln 
fungera som bostad. 

Flygeln mitt emot bostadsflygeln hade olika 
funktioner under tidernas lopp, vilka dessut
om varierade ordnarna emellan. Som exempel 
nämner författaren att den bland cistercien
serna först brukades lör lekbröderna/systrarna. 
Systemet tycks ha vunnit efterföljd inom flera 
ordnar, dock med undantag för birgiltinerna. 
som hade speciella regler och mycket mer 
komplicerade kyrkobyggnader. 

Beträffande övriga utrymmen tycks ett fak
tum ha stått sig under hela medeltiden och det 
kan sägas så gott som generellt: köket förlades 
långt bort från kyrkan, vanligen i flygeln mitte
mot, delta för att undvika besvärande matos. I 
anslutning till köket eller i närheten av någon 
av bostadslängorna inrymdes matsalar, skilda 
för invigt klosterfolk och lekmän. Bottenvå
ningen i bostadslängan inrymde även kapitel-
salen, etl samlingsrum, och vanligen ett biblio
tek. Övriga rinn användes lill en mängd funk
tioner liksom i ett profant hushåll, nämligen 
förråd och mycket annat. 

Utanför den fyrlängade gården stod andra 
av klostrets hus: tvättstuga, sjukstuga, kanske 
smedja och kvarn och ännu fler byggnader. 
Här låg också örtagården med läkeväxter. Sjuk
vård bedrevs dock framför allt av Helgeands-
och johanni terorden. 

Klostrens betydelse för omgivningen be
handlas i kapitlet »Teknisk och praktisk verk
samhet". Här betonas klostrens internationel
la kontakter och goda ekonomi. Vid klostren 
kunde förekomma de mest skilda verksamhe
ter som tegelslagning, tillverkning av fönster, 
även med glasmålningar, järnframställning ocb 
bronsgjutning, Alla dessa göromål utfördes 
dock inte av munkarna själva, snarare av ex
perter utifrån. Eller, vill denna recensent till-
lägga, kanske av lekbröder. 

Med tanke på att det rörde sig om storhus
håll bör det ba varit ett sjudande liv i klostren, 
där alllid nagol hände, både i de mer konlemp-

lativa ordenshusen och i de mer utåtriktade. 
Del är en i dubbel mening färgstark bok som 
Hans Krongaard Kristensen lämnar oss. 

Boel Almqvist 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405 
SE-i 14 84 Stockholm 

Arkeologiska horisonter. Red. Ola W. Jensen & 
Håkan Karlsson. Brinns Ostlings bokförlag Sym
posion. Slockholm 1998. 260.S. ISBN 91-7139-
411-7. 

De vetenskapshistoriska traditionerna väger tungt 
vid arkeologiska institutionen i Göteborg, och 
det är just perspektiven på den egna vetenska
pen som behandlas i denna samlingsvolym 
med ett dussin olika uppsatser från institutio
nen. Uppsatserna behandlar arkeologins egen 
historia, genus och identitet, göticismen, och 
arkeologins förutsättningar i samhälle och teo
ri; här kommenteras dock endast ett urval. Fler
talet av texterna är ganska krävande atl läsa, 
och man bar ofta valt att använda ovanliga ord 
och begrepp. Läsekretsen är exklusivt begrän
sad till fackfolk. Den uppmärksamme läsaren 
ser att jag berör männens uppsatser mer än 
kvinnornas, och det är ingen avsiktlig diskrimi
nering ulan beror enbart på att deras intressen 
mer sammanfaller ined mina egna. En genom
läsning av boken väcker så många stora och 
uppfordrande frågor att en viss förvirring är 
oundviklig lör den oinvigde, och det är kanske 
det som är meningen. Boken är en given läs
ning lör den som vill förslå arkeologins mål 
och mening, även 0111 den är myckel lidstypisk. 

Anna-Carin Andersson ställer viktiga frågor 
om det generella och det speciella. I arkeolo
giska sammanhang utgår man nästan enbart 
lian dikotomin inanligi-kviiinligt och bon me
nat att man då förlorar vikliga nyanser i del 
mänskliga, och att man inte kommer åt Lex. 
barn, handikappade ocb homosexuella. Allt 
avvikande blir (\.\ nagol annorlunda-. Som lä
sare undrar man bur man skall vara konsekvent 
och demokratiskt låta alla lå sin förhistoria och 
ändå vara hederlig. Förr eftersökte arkeologer 
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så vanliga data som möjligt, men bur man skall 
komma åt och förstå ovanliga data går inte för
fattaren in på. 

Även i uppsatsen av Fiona Campbell och 
Jonna Hansson varnas för att använda dikoto-
rnier. Genom att tänka i termer av vän och fien
de leds man in i ett riskabelt moraliserande. 
Genom att arrangera materialet i »prydliga on-
tologiska förpackningar", menar de, försöker 
man skapa ordning, upprätta gränser och ter
ritorier. Föreställningen om identitet kan inte 
behandlas i termer av nationella och kulturel
la gränser då abstrakta och konkreta gränser 
ständigt omdefinieras. Författarna vänder sig 
mot gammal nationalism och moral, men nian 
bar förstås en egen moral som inte är mindre 
sträng eller analyserbar. Det sägs inte rent ut, 
men i det nya mångkulturella Sverige kominer 
del frän olika håll atl ställas krav på arkeologin 
som kan bli svåra att förutse och hantera. 

I en genusinriktad uppsats visar Tove Hjo
rungdal med arkeologihistoriska exempel hur 
län de tä ra t l bedriva cirkelresonemang. Ibland 
bar man låtit skeletten visa vad som är kvinnli
ga eller manliga föremål, ocb tvärtom har före
mål fått utvisa om gravarna rymmer män eller 
kvinnor. Problemen med könsidentitet får ett 
intressant exempel i ekkistgravarna i Danmark, 
där del tycks ha funnit två kvinnliga identiteter 
och en manlig. Författaren är mycket kritisk 
mot den äldre borgerliga arkeologin, och att 
ekkistgravarna på ett simpelt borgerligt sätt 
skulle kunna innehålla fruar, fröknar och her
rar ter sig förstås uteslutet. 

Genus kominer igen i Linda Lövkvists kri
tik. Även hon ifrågasätter om begreppen kvinn-
ligl-manligi räcker till. Hon förordar istället ell 
humanismens exodus eller ett uttåg ur dikoto-
miernas värld, och diskuterar ingående pro
blemet med att för mycket eller för litet ta hän
syn lill människans biologiska funktioner. Be
greppet biologiskt kön räcker inte, utan man 
måste beakta genus som ett »socialt kön« med 
betydelse för reproduktion av sociala värde
ringar etc. Den teoretiska begreppsapparat 
som skisseras kan medge stor flexibilitet och 
dynamik Del inan som läsare bar litel svårt alt 
förstå är om och bur en arkeologisk tillämp
ning skall bli möjlig; de mest fruktbara arkeo

logiska teorierna brukar ju stelna i det som vi 
kallar empiri. Exempelvis etnologin odi antro
pologin har naturligtvis helt andra förutsätt
ningar, då man kan fråga Studieobjekten rent ut. 

Elisabeth Arwill-Nordbladh belyser hur ar
keologi och politik hängde samman vid åter-
begravningarna av skeletten från Osebergs
högen i början av 1900-talet Lämningar från 
det förflutna omformulerades och en viss tids 
uppfattning om samhällets ordning kom till ut
tryck. Tidstypiskt nog upphöjdes drottningen 
från Oseberg samtidigt som trålen osynliggjor-
des. Uppsatsen väcker indirekt frågor om vad 
som är tidstypiskt idag. 

1 en intressant uppsats tar Ola W. Jensen 
upp göticismen på elt inlevdselullt sätt, som 
för tankarna till Johan Nordströms pionjär-
forskning lör mer än ett halvsekel sen. Att det 
fanns olika riktningar inom göticismen på 
1600-lalet bar alltid varit känt, men lör (ensen 
måste man koppla den ortodoxa riktningen till 
den mer bibeltrogna kristendomen. Detta för
klarar varför den kom att leva vidare under 
1700-ialei, uots att vetenskapen redan då ut
vecklat en ny mer vetenskaplig typ av källkritik. 

Mer än de flesta bar Håkan Karlsson käm
pat för att ge filosofin en plats i arkeologin, el
ler kanske är det tvärtom. Han menar atl man 
inom arkeologin varit alltför upptagen med 
frågor om tingens natur. Men ined Heidegger 
som grund kastar han sig in i en kritik av hur 
man alls vinner kunskap, och en analys av 
grundbegrepp som tiden och Varat Det fram
går inle, men likt Heideggers lärofader Nietz
sche söker Karlsson en syndabock till den be-
greppsmässiga förvirringen, och finner inte 
oväntal Platon och Aristoteles. Tiden blir där en 
oberoende kvalitet som kan mätas och som ska
par en bedräglig trygghet Karlssons resone
mang kring liden och Varat verkar kloka, men 
är knappast mer överskådliga än Heideggers 
egen oavslutade filosofiska byggarbetsplats. 
Man kan misstänka att del i hög grad handlar 
om alt man måsle förstå att även mätbara säkra 
sanningar är fiktioner, och all del mänskliga 
strävandet efter kontroll, rationalitet, logik och 
dominans egentligen inte redovisar verklighe
ten i sig man fiktioner. Detta har emellertid ut-
tryckts utan svära ord och mycket begripligare 
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av Nietzsche och Vaihinger, och inom arkeolo
gin av Mals Malmer. Karlssons ambitiösa dis
kurser väcker dock bos mig stor beundran och 
många förhoppningar, trots att jag är gammal 
pragmatisk fiktionalist. Om inan tror att de fi
losofiska frågorna är ett särintresse som inle 
har någon relevans för s.k. empirisk forskning 
och att man kan låta artefakterna tala för sig 
själva så bedrar man sig sannerligen, där har 
Karlsson helt rät t 

Kristian Kristiansen tar etl helhetsgrepp på 
arkeologins roll i samhället Han betonar den 
stora splittring som råder på olika plan. Dels 
har arkeologin en stark ställning inom popu
lärvetenskapen, dels tycks arkeologerna själva 
ba drabbats av en identitetskris. Bland yrkes
verksamma arkeologer har del uppstått en klyf
ta mellan administratörer, fackutbildade grava
re ocb tekniker, museiintendenter, monument
förvaltare och universitetslärare. De sistnämn
da formulerar den teoretiska och melodologis-
ka dagordningen samtidigt som museiinten
denter och kultunniljövårdare är en tyst majo
ritet eller har utvecklat cn egen identitet De se
naste 25—30 åren analyseras och orsakerna lill 
utvecklingen står atl finna i disciplinens popu
laritet och expansion. Idéerna bar utvecklats i 
brytningen mellan förhistoria och historia, na
turvetenskap och humaniora, kunskap och int
resse, förvaltning ocb forskning, od i mellan ut
bildning och forskning. Han identifierar tre 
huvudområden lo rden nya arkeologiska prak
tiken: cn historisk ,11 keologi/landskapsaiTeo
logi, en antikvarisk verksamhet och kulturmil
jövård, och en sammansmältning mellan kul
tur och miljö. Dei Kristiansen sei som dei störs
ta problemet är Inn man skall bina cn strategi 
fiir samarbetet mellan kiilturniiljövården od i 
universiteten som skaparen mera koordinerad 
arkeologisk forskningspolitik. Det inan saknat 
i Kristiansens analys är möjligen någon socio
logisk vinkling. Dei är ju faktiskt ofta samma 
människor som tex. är doktorander ocb kul-
turmiljövårdare, och såvitt schizofreni inte är 
vanligare än inan föreställer sig känns då beto
ningen av klyftorna litet överdriven. 

Jarl Nordbladh efterlyser en arkeologisk 
självsyn utifrån antropologiska och sociologis
ka perspektiv. Han frågar sig varför arkeologin 

ser ut som den gör, hur den är inplacerad i den 
akademiska världen, hur den fungerar i sam
hället och på vad sätt den är nyttig. Arkeologer 
är ofta hämmade av begrepp som forsknings
front och erövring av nya kunskapsområden. 
Del är, menar han, av synnerligt intresse att för
stå teoriernas liv i vetenskapen, hur de växer 
fram och samvarierar. Vetenskapens komplexi
tet framgår av att både forskarna som människor 
och idéerna lever sitt eget liv, och man får inte 
bortse från något av dem. Lika viktigt är det att 
följa vad som händer internt inom vetenskapen 
och externt i samhället runtomkring. Ingen 
historia kan passa alla och vetenskapshistorien 
måste ständig! skrivas om och vara mångfacet
terad och mångtydig. Man undrar 0111 Nord
bladh kanske är en Popper och en Feyerabend 
i samma person. Dels skall metodologi och in
tellektuella tvångströjor rensas bort, dels skall 
man se systematiskt kritiskt rationellt pä vad 
som är fel; dels finns det inga sanningar, dels 
skall man samla erfarenheter och undersöka 
bur del verkligen förhåller sig. 

Antologin avslutas ined ett kunskapsteore
tiskt inlägg av Anders Strinnholm. Utgångs
punkten är Charles Pierces pragmatism, som 
bl.a. gär ui på all kiinskapsinbämtaiidc varken 
kan vara ensidigt induktivt eller deduktivt 
Strinnholm liknar detta vid att arkeologerna 
antingen lägger pussel med det förflutnas pus
selbitar, eller att man som detektiver letar spår 
cliei uppställda antaganden. Induktion eller 
deduktion sägs ba uppfattats som de enda al
ternativen och ömsesidigt uteslutande. Fast det 
är nog inånga år sedan del förhöll sig så, och 
kritiken har nog rån väl ventilerats redan med 
Arne B. Johansens och Mats Malmers episte-
mologiska diskussioner på 1970—1980-ialen. 
Mer intressanta är Sn imibolms ansatser lill ana
lys av intentionaliteten bakom objekten. Det vi 
gör, menar han, är au vi tillskriver objekten in
tentioner och målsättningar utifrån en tolk
ning av dem. Del sägs inle. men del handlar 
alltså om en inlevelse i forntiden utifrån all
mänmänskliga utgångspunkter. 

För den som var arkeologistudent i Göte
borg forell kvartssekel seu äi (let läll atl känna 
igen sig, alniinsione avseende nagol slags »fö
retagskultur» vid institutionen. Fastän mänga i 
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studentleden inte förstod vart den genom
intellektuelle ('ari Axel Moberg egentligen v il
le komma, så lyckades han ändå prägla de fles
ta i en viss tungsint grundinställning: en djup 
misstro mot det arkeologiska källmaterialets 
egenvärde och praktiken med smutsigt grävan
de eller inventerande, att samtiden och framti
den var viktigare än forntiden, uppfattningen 
att vetenskaperna innerst inne måste vara sub
jektiva partsinlagor och inte minst ett svårmo-
digi existentiellt missnöje med den egna arkeo
logrollen. Au bli arkeolog var mer ett kall än 
nagol roligt. Denna Inställning, som för den 
utomstående litet orättvist känns som snobbis-
liskt glädjedödande, tycks ha nedärvts till nya 
generationer. Att bli nöjd var oförenligt med 
Mobergs person. Men det faktum att sjuttiota
lets grupparbeten med moralmarxism och kon-
spirationsinisstankar har bytts ut mot mer Indi
vidualistisk och estetiserande idéhistoria, filo
sofi och genusdiskussioner skulle kanske ha 
gjort Moberg nästan litet nöjd. Nn skriver inan 
ju ned sina tankar, och utelämnar sig förändras 
kritik, och på delviset gjorde man högst ovilligt 
tidigare. Tungsinnet lill trots är det ändå viktigt 
att del (inns några forskare som envetet frågar 
»varför», mer än »när, var, bur«. 

Leif Gren 
Arkeologiska institutionen 

Stockholms universitet 
SE-ioli gi Slockholm 

leif.gren@raa.se 

Eketorp III. Den medeltida befästningen på Öland. 
Artefakterna. Red. Kaj Borg. KVHAA. Stock
holm 1998.371 s. ISBN 91-7402-277-6. 

Vi är inte bortskämda med föremålspublikatio
ner inom svensk medeltidsarkeologi. Trots att 
artefakter är ett av de viktigare källmaterialen 
begränsas kunskapen om dem av bristen på pub
likationer som ger goda dateringar samt disku
terar funktion och relationen till valdagens 
Strukturer. Orsaken kan vara rent praktisk ined 
svårigheten atl gripa över ett heterogent mate
rial diet göra ett urval av massmateria] och uni
ka fynd. Tvekan kan även vara orsakad av bris! 

på ett perspektiv eller problem med indel-
ningsprinciper. Oftast blirarlelåklpublikationer 
materialindelade resulterande i monografier där 
samtliga ben-, järn- eller läderföremäl presen
teras var för sig. Därför är det viktigt med böcker 
där författarna både argumenterar medvetet 
för sin tolkning och presenterar källmaterialet 
på ett sätt som närmar sig den medeltida situa
tionen. 

Nu kan vi följa en mycket säregen plats un
der dess korta ocb specialiserade tillvaro i boken 
Eketorp III. Det är den fjärde volymen i publika
tionsserien om ringborgen ingiven av KVHAA, 
och turen har kommit lill den omdiskuterade 
tredje fasen som undersöktes under liden 1964 
— 1974. Den riki illustrerade boken kommer att 
fylla flera viktiga funktioner. Vi lär stifta be
kantskap med många medeltida föremål, både 
sådana som utgjorde basen i vardagslivet och 
rariteter. Jag tänker i det första fallet på före
mål kopplade till hushållets utrustning, dci\ 
personliga utsmyckningen och hygienen. I del 
andra är det vapnen, hästiitrustningen, låsen 
och nycklarna som i Eketorp III utgör en stör
re andel än i andra urbana och agrara miljöer. 
Att hitta 54 sporrar och 225 pilspetsar i 1 100-
och 1200-ialslager är mycket ovanligt i städer. 
Redan ined dessa kategorier för ögonen skiljer 
platsen ul sig som speciell. En andra orsak till 
att boken är viktig är den snäva dateringsra
men för aktiviteterna. Under en period på 50-
70 år under slutet av 1 100- och början av 1200-
talet levde och verkade en stor grupp männi
skor pä Eketorp. Just under denna lid föränd
rades sammansättningen av utländska gäster i 
de nordiska städerna och man tog nya steg mol 
en utvecklad urban kultur. Perioden bar varil 
sv.n langad i del arkeologiska källmaterialet 
och flera artefakter får sin kronologiska hem
vist bekräftad genom Eketorp lll-piiblikatio-
nen. 

Frågeställningarna i boken sträcker sig 
dock bortom funktion och kronologi. I det in
ledande kapitlet formulerar bokens redaktör 
Kaj Borg en bred målsättning som inramar 
verket Man vill »pie.senleraeltniaiiglaseiiei.il, 
i lid och rinn slutet Ivndinalei ial på ell lättill
gänglig! sätt, saml all försöka göra en arkeolo
gisk utvärdering av densamma» (s. 11). En än 
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tydligare målsättning är »att inifrån andakter
nas spridning över område! försöka utröna en 
enhets- eller funktionsuppdelning inom be
byggelseområdet* (s. 15). Men mest grundläg
gande är ändå sökandet efter ett mönster som 
skulle kunna bekräfta »två skilda historiska mo
deller; en vars funktion och organisation bor
de resultera i en storskalig indelning av det till
gängliga utrymmet, dvs. olika specifika aktivi
teter bedrivna i helt skilda delar av bebyggel
sen, en annan småskalig, där funktionerna, 0111 
än separerade från varandra inom en mindre 
enhet, återfinns i ett flertal uppsättningar, 
kompletta enheter, över borgens hela bebyg-
gelseyta* (s. 24). Med dessa ord läggs den teo
retiska grunden för hela arbetet med fyndma
terialet. 

Det linns inte utrymme här för en närmare 
diskussion av medlen lör all na kunskap om 
föremålens spridning och deras koppling till 
funktionerna i borgen. Frågan om massmateria
lens representativitet är ett område för ständig 
utvärdering som Eketorp ///get förnyad aktuali
te t Helhetsanalysen av Kaj Borg drivs emeller
tid av ett engagemang som lyser igenom i tex
ten. Argumentationen för att artefaktemas 
spridningsbild avspeglar en verklig funktions
uppdelning under medeltiden förs på ell över
tygande sätt med en nära koppling mellan me
tod och tolkning. Om boken hade givits ut un
der slutet av 1970-talet eller del tidiga 80-talet 
hade den varit ett pionjärarbete för spatialana-
lyser av det medeltida rummet Eketorp. Som 
det är nu har den teoretiska diskussionen om 
rumsligt utnyttjande od i landskapsperception 
nån längre än vad som framgår av bokens in
ledning. Styrkan ligger i det konkreta genom
förandet av vad många teoretiska inlägg sak
nar: kopplingen mellan eii i dei närmaste kom
plett artefaktmaterial och den befintliga be
byggelsen. Samtidig! presenterar Borg meto
diska redskap lör hanteringen av artefakterna 
med syftet att besvara frågorna om rummets an
vändning. Tolkningen att borgens funktion hu
vudsakligen varit militär med en centraliserad 
organisation är övertygande underbyggd. 

Aven om huvudintresset lör denna anmä
lan är inriktad på spridningsmönstret skall 
man inle glömma det digra arbetet all klassifi

cera varje enskild artefakt Till publikationen 
har knutits personer med djup kunskap om re
spektive materialgrupp, och i många fall avslu
tas presentationen av en diskussion odi tolk
ning. Personligen luk jag nya insikter av artik
larna om metallkärlen av kopparlegering, kni
var, mynt och vapen. Delta beror mest pä mina 
egna magra kunskaper i dessa ämnen odi mind
re på brister i bokens övriga artiklar. Andra lä
sare kommer atl finna egna russin i kakan. 

Boken lider något avat tdet tagit lång lid att 
nå från lext lill tryck. Slutförandet av processen 
kan säkert fylla en egen volym med anekdoter. 
Mångfalden i materialet och bland författarna 
gör färdigställandel av publikationen till en nog 
sa stor bedrift som att försvara en medeltida 
borg. Slutdatum för de flesta artiklarna ger en 
antydan om bokens tid i moderlivet Övervä
gande delen av dem är skrivna under 70-talet, 
fem under 80-talet och tio under 90-talet Detta 
gör referenslistan inaktuell om man vill bota
nisera i de enskilda ä m n e n a Allvarligare kritik 
kan framföras mot behandlingen av ett par ma
terialgrupper som är särskilt viktiga lör frågor
na om borgens funktion ocb datering. Keramik
kapitlet borde ba strukits eller arbetats om ef
tersom det har karaktären av ett råmanus och 
ime är användbart lör jämförelser med andra 
material. Kunskapen om keramik bar dessu
tom tagit så stora steg framåt sedan 1 975 alt en 
revision hade varit pa sin plats. Antalet skärvor 
från Eketorp III är litet, vilket hade gjort en så
dan insats fullt möjlig. Kammarna bar under 
80- och 90-lalet lått ny dateringsramar som ha
de stärkt presentationen av denna material
grupp om de integrerats (se Dt arkeologiske Ut-
gravninger i Gamlebyen, Oslo. Bind j . (1987) och 
Kammctkeri i Trondheim ca IO0O-l6o0 (Flodin 
1989)). 

Trots den uttömmande samlingen artiklar 
0111 specifika föremål saknar jag ibland reflek
tion. Som exempel kan nämnas de 378 föremål 
som använts som textilredskap. Traditionell! setl 
är de förknippade med kvinnliga göromål och 
visat med sin komplexilet och mångfald alt 
Eketorp ///hvsl en ansenlig mängd kvinnor. Del
ta är i ocb för sig inle förvånande eftersom de 
flesta borgmateria] innehåller kvinnliga före
målskategorier. Antalet förvånar dock och be-
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kräftar att borgen trots sin centraliserade be
byggelsestruktur haft bushåll med kvinnor, och 
ined största sannolikhet även barn. En sådan 
sammansättning är intressant för helhetsbil
den av ett militärt läger och den sociala sam
mansättningen stämmer väl med mönstret för 
senare tiders härar. Slaget vid Lund 1676 drog 
inte bara soldater till Skåne. Man har räknat 
med att också det kungliga hushållet, högre of
ficerare med hushåll och fruar, köpmän, mar-
ketenterskor, prostituerade och andra ökade 
på den oformliga massan på slätten (se Fö
reningen Gamla Lunds årsbok nr 78. Wahlöö 
& Larsson 1996). Hur såg det då ut i 1100- och 
1200-talets Eketorp? En annan fråga är var 
inan begravde sina döda. Själavård kunde be
drivas med spartanska medel, men även efter 
det yttersta sakramentet kräver människan 
plats. 

Med ett så rikt och fascinerande anefakt-
material som det från Eketorp III är det svårt 
att hålla frågorna på avstånd, Därmed bar syf-
let ined publikationen i mitt tycke nått bortom 
den spännande tolkningen och materialpre-
sentationen. Slutresultatet är en seger för en 
satsning på etl långsiktigt arbete utlagt på flera 
händer. Att slutpunkten till sist bar nåtts är 
samtliga författares förtjänst, men i mångt och 
mycket är Eketorp III Kajs borg. Del är gläd
jande att ban fick uppleva sina länkat i tryck fö
re sin bortgång. 

Mals Roslund 
Institutionen lör arkeolog 

Lunds Universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 5° lund 
mats.roslund@ark.lu.se 

J.R. Hunter & M.P. Heyworth, wilh contribu
tions by W. Fletcher.J Henderson, D.C.W. San
derson, S.E.B Warren and D. Whithom. The 
Ilamwic Glass. CBA Research Report 116. 
Council for British Archaeology. York 1998. 
139 s, ill., 8 färgplanscher. ISSN 0141-7819. 
ISBN 1-872414-87-7. 

Forskningen kring glasbägarens arkeologi har 

under senare decennier koncentrerats på stu
dier av den enskilda skärvan. Kompletta glas 
påträffas endast ytterst sällan, men skärv-mate
rialet ökar ständigt Endast ett fåtal större ma
terial bar bearbetats och eftersläpningen inom 
forskarsamhället är betydande. Undantag finns 
dock, senast Stjernquists uppsats i Fynden i cent
rum (red. Birgilta Hårdh 1999). 

Arkeologiska undersökningar hat med nå
gra avbrott pågått i Southamptons föregångare 
Hamwic sedan 194(1. J.R. Hunter och M.P. Hey
worth bar nu, i samarbete med en rad experter, 
publicerat glasskärvorna från dessa undersök
ningar; »...lhe single mosi important assemb
lage of European glass of the 71b to 91b centu
ries». 

Framställningen är baserad på 1 735 frag
ment från 32 undersökningar i staden. 32% av 
dessa skärvor kan relateras lill en känd eller an
tagen bägarkategori, 19% till ej definierbar ka
tegori men med specifik ornamentik. 45 % har 
inte kunnat identifieras. Återstående 4 % här
rör från planglas, pärlor eller annal glasmate-
rial (jfr. även ca 100 fragment frän Melbourne 
Street som tidigare diskuterats av Hunter 
(1980)). 

Materialet härrör i huvudsak lian 600-och 
700-talen, dvs. efter det att seden med gravgå
vor nära nog helt hade upphört på de brittiska 
öarna. Perioden, som motsvarar vår yngre ven
dellid, kännetecknas bl.a. av de stora skärv-
mängderna från baiidbägaie/lrallumlare/ tratt
bägare, ined ljust blå eller ljust gröna relativt 
anonyma skärvformer. Till dessa grupper hör 
även majoriteten av skärvorna frän Hamwic. 

Skärvorna bar bearbetats med kvantitativ 
analysmetod, dvs. bägarformernas olika form-
element bar definierats. Grupperingarna be
skrivs beträffande kärlform, ornamentik och 
material. Metoden är rationell och erbjuder en 
överblick över glaset i Hamwic under perio
den. 

Intressant är att konstatera variationen i de
taljernas utformning (i huvudsak mynningar 
ocb botlenpai lici), vilket erbjuder en ytterst 
svag, 0111 alls, klassilikatori.sk grund. Periodens 
glas är friblåst i sin helhet, ulan preciserade 
normer lör bägarnas detaljutformning. Pahn-
bägarens generella utveckling från en låg skål-
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form till den successivt allt högre trattbägaren 
kräver dock närgångna detaljstudier. 

De mänga undersökningarna från olika de
lar av staden försvårar möjligheten atl söka 
passningar od i därmed sätta ihop större parti
er av enskilda bägare. 

Undersökningarna i Hamwic anses visa att 
glas varil vanligare än vad man tidigare noll . 
Relaterat till erfarenheterna från de stora han-
ddsbaserade bosättningarna i västra Europa 
kan vi tala om ett massmatcrial. 

Ett omfattande program med olika labora
tiva analysmetoder har genomförts på stora 
skärvmängder. I jämförande perspektiv kan 
skillnader sökas mellan analysresultaten från 
Hamwic och tidigare utförda analyser frän and
ra, även skandinaviska material. Här ges även 
grund för diskussioner kring handel och gla
sens proveniens. En viktig diskussion förs kring 
periodens relativt ovanligt förekommande fär
gade glasmassor. Kring relationen mellan röd-
ilanmiiga och helröda glas görs nya iakttagelser. 
Fenomenet belyser verkstädernas eviga prob
lem ined den i smäliningsproccssen svårkon
trollerade röda färgskalan. 

Mycket arbete har lagts ned på tecknade il
lustrationer av ca 100 skärvor, men som så ofta 
i engelska arbeten, med läg budget, är flera av 
dessa obegripliga. Färgplanscher redovisar skär
vor framför allt från de mera ovanliga varian
terna och bägarformerna, dock konsekvent i 
förminskad skala, vilket dramatiskt försämrar 
deras informationsvärde. 

Glasinaieiialci från Hamwic är centralt för 
den klassiska frågan om handelsutbytet mellan 
England och Skandinavien under perioden. 
Flera varianter av formdetaljer och ornamentik 
är flerfaldigl representerade i Hamwic last de 
nära nog hell saknas tex . i Mälarlandskapen. 
Delta skapar förutsättningar för detaljerade 
frågeställningar kring relationerna mellan om
rådena. 

Lars G. Ilenricson 
I i idlieniscr.ii.nl i (a 

113 40 Stockholm 
lars.g.hem-icsoii@svvipnel.se 

Ingalill Pegelow (red.), Ting och tanke. Ikono
grafi på liturgiska föremal. KVHAA. Slockholm 
1998. 351 s., ill. ISBN 91-7402-278-4. 

Föreliggande volym innehåller 2 1 föreläsningar 
hållna vid det 15:1- nordiska ikonografiska sym
posiet i Undersvik 21—s6 september 1996. Det 
första symposiet hölls hösten 1968 på Hinds-
gavi i Danmark. Ivrig lillskyndare till delta var 
Kund Banning, knuten till kyrkohistoriska insti
tutionen vid Köpenhamns Universitet Ban
ning var just då i färd ined alt tillsammans med 
studenter—teologer och konsthistoriker- åstad
komma en fullständig inventering och seder
mera publicering av det danska beståndet av 
medeltida kalkmälningar. Initiativet att pä det
ta sätt samtidigt ocksä skapa ett ikonografiskt 
register kom senare att efterföljas i de andra 
nordiska länderna. 

Föreläsningarna i Hindsgavl kom aldrig au 
publiceras, men fr.o.m. dei andra ikonografis
ka symposiet i julita 1970 har bidragen ingivits 
i boklonn. Symposium hålls vartannat är och väx
lar mellan de nordiska länderna. Föreläsning
arna vid symposiet i Reykjavik 1990 publicera
des i form av artiklar i Den Iconographiske Post, 

Boktiteln röjer en avsikt att belysa dels den 
konsthistoriska sidan, dels den mer teologiskt 
orienterade sidan av de liturgiska föremålen. 
Deltagarna i symposiet var emellertid till över
vägande del konslvetare. Denna snedfördel
ning avspeglas också i uppsatserna. Det är på
fallande all den rent litiirgiski-sakrameniala 
funktionen hos lingen fäll sia tillbaka löt andra 
aspekter, såsom ikonografiska särfall (t.ex. Try-
defuntcn). Man kan också konstatera en viss 
snedfördelning vad själva tingen beträffar. Inte 
mindre än åtta av bidragen behandlar dopfun
tar. De fem förslå berör romanska funtar och 
behandlar visserligen spännande ikonografis
ka motiv, dock utan atl frågan ställs om deras 
rel.nion lill dopfuntens renl andliga funktion. 

I det sjätte bidraget repareras denna brist 
Henriette Christie Loken behandlar nämligen 
»Nytestnnenllige billedsykluser tolket pä bak-
gniini av dåpsi itualeis utvikling". Hon analyse
rar närmast två typer av bildcykler pa 1 1 oo-ta
lets dopfuntar: sådana som bar motiv från Jesu 
barndomshistoria ocb frän passionshistorien 
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saml sådana som enbart återger motiv knutna 
lill Jesu barndom. Hon menar att den förra ty
pen återspeglar en äldre dopteologi, enligt vil
ken dopet ger full delaktighet i frälsningen, un
der det att den senare typen avspeglar en syn på 
dopet som i första hand en befrielse från arv
synden. Dopets hela frälsningsgåva fullbordas 
då först i och med konfirmationen, som ger 
Andens fullhet. Detta är nya och ganska djärva 
tankar. Förf. ullovar en mera fullständig analys 
od i presentation av materialet i en kommande 
avhandling om Byzantios-funtama på Gotland. 

Karsten Bach-Nielsen behandlar efterrelör-
maloriska dopfuntar under temat »Typologi -
liturgi - ikonografi«. Här visas hur den luthers
ka dopsynen mycket snart satte spår i dopfun
tarnas ikonografi: bibliska motiv som väl före
kommer i kalkmåleriet som prototyper (t.ex. 
Noaks ark och vandringen genom Röda Havet) 
dyker nu upp i dopsannnanhang. I den inan 
medeltida dopfuntar ännu användes - och sa 
var ej sällan fallet - försågs de med dopfät, vil
ka kunde ba motiv från i luthersk leologi sär
skilt accentuerade bibelställen. Dessutom kun
de dophimlar och dopskrank utnyttjas för ut
förligare bildserier ined motiv från såväl gamla 
som nya testamentet. En nyhet från den senare 
sfären är avbildandet av Jesu omskärelse som 
ett dopmotiv. Andra nytestamentliga motiv 
som knyter an till dopet är t.ex. Jesus välsignar 
barnen, samtalet med kvinnan vid Sv kars brunn 
och Förklaringsberget. Dessa motiv bör hem
ma i den tidiga lutherdomens biblicism. Under 
ortodoxin sker ibland förskjutningar mot mer 
symboliska eller allegoriska framställningar, så
som när Fortuna plötsligen blir en bild av dopets 
gåva, som en seger över avgrundsmakterna. En 
studie av dopfaten utöver Bach-Nielsens smak
prov borde ha myckel all ge. I Sverige linns 
inånga sådana, i regel från Augsburg eller 
Niimberg, där man tex . kan finna motiv som 
syndafallet och spejama med druvklasen men 
även Marie bebådelse. 

F.n speciell form av dopredskap behandlas 
av Lena Ångström Grandien, »Barockens dop
änglar och I bot valdsens». Redan under den 
lutherska ortodoxin tid dyker dopängeln upp i 
Tyskland, och den är inle sällsynt i Sverige un
der 1700-talet då bl.a.Jämtland luk mänga sa 

dana. Del linns två typer: svävande och på gol
vet stående. Det måste givetvis från början ha 
funnits en teologisk motivering till dopänglar-
11a, ocb förf. refererar också tidigare förklaring
ar till de svävande änglarna. De stående äng
larna ges en närmast praktisk förklaring: de var 
lätta att placera i koret och tog inte stor plats. 
Förf. pekar på reformationens strävan att låta 
dopet ske i församlingens mit t men råkar i det 
sammanhanget ge en felaktig motivering: lut
heranernas betonande av dopet som sakra
m e n t Man torde knappast kunna göra gällan
de att medeltidskyrkan saknade en liknande in
sikt! 

Fyra av bidragen har anknytning till natt
varden men på ytterst olika sätt. S0ren Kas-
persen ger en presentation av »Gyldne altre og 
nadverlilingi", underde l all Mereth Lindgren 
beskriver »Sakramentsskåpens ikonografi«. Av
slutningsvis gör hon gällande att sakristiorna, 
som bon menar skulle ba blivit vanliga först på 
1300-talet (!), skulle ha betraktats som sakra
mentshus. Hon motiverar påståendet genom 
att hänvisa till att i vissa fall två änglar med en 
monstrans avbildas över ingången lill sakristi
an. 1 två fall, säger Lindgren, har monstransen 
över donen vuxit och utgör centrum i en stor sak
ramentscykel. Hon glömmer i sammanhanget 
att nämna den som först gjorde denna iaktta
gelse ocb publicerade materialet om de sju sak
ramenten i Tortuna och Rimbo. Det är väl en 
ödets ironi att den sistnämnda kyrkan bevarar 
ett förnämligt sakramentsskåp från 1400-talet 
Dylika senmedeltida skåp har l.ö. bevarats i 
ganska mänga mellansvenska kyrkor. Tanken 
pä sakristian som senmedeltida sakramentshus 
verkat inte övertygande. 

Ingalill Pegelows uppsats om bilder på svens
ka medeltida paténer visat vilken inolivrike-
dom dessa rymmer. I samband med framställ
ningar av de heliga fem såren kunde även ba 
nämnts en patén från Säterbo kyrka och inte 
mindre än två i Hammarby kyrka, båda i Sö
dermanland. En intressant innovation erbju
der Marie-Louise Franzén i sin uppsats om »Bro
derade bildlranislälliiingai på medeltida bur-
sor«. Åke Andrén är en grand old man bland 
de deltagande teologerna. Han brukar gärna 
hålla sig lill reformationstiden. Denna gäng 
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bar han valt ett ämne som berör både medelti
den och den efterreformatoriska tiden: »Från 
primklocka till skriftklocka*. Andréns prim-
klocka är en omdiskuterad term: andra talar 
t.ex. om sanctusklocka. Oavsett terminologin 
handlar del om små klockor som använts och 
fortfarande används i den katolska mässlitur
gin, närmast då vid elevationen. Efter reforma
tionen kom dessa klockor ur bruk men fick i 
stället funktionen att kalla fram folk till skrifte-
mål i koret eller i sakristian. Att så skett belyses 
av ett stort antal bevarade skriftklockor från 
Sverige och Finland. Som tidiga exempel på 
bilder av primklockor anför Andrén bonader
na från Overhogdal och Skog. Dateringarna av 
dessa till tiden 900— 1200 respektive 1200-talet 
är ju livligt omdebatterade. Det är dock intres
sant i detta sammanhang att så tidiga belägg för 
elevationsringning bevarats i vårt land. 

Bengt Ingmar Kilström 
Eskilstunavägen 8 

645 33 Strängnäs 

Palle Eriksen, Poskcer Stenhus, myter og virkelig-
hed. Moesgård Museum 1999. 118 s., 60 fig. IS-
BN 87-87334-34-8. 

Poska-r Stenhus - en dös på Mols ca 4 mil nord
ost om Århus - är en av Danmarks flera tusen 
megalitgravar. Fornlämningen behandlas här 
monografiskt av Palle Eäiksen. Arbetet bygger 
dock icke på någon modern utgrävning utan 
på arkiv- och fältstudier. Dosen, som blivit nå
got av en nationell symbol, har utnyttjats såväl 
ideologiskt som kommersiellt, bl.a. av nazister
na i den politiska propagandan, i agitationen 
mot kärnkraften och inte minst i ölreklamen. 
Allt detta har bidragit till att göra Poskaer 
Stenhus känt, men inte på det sätt som en ar
keolog och kulturhistoriker skulle önska. Palle 
Eriksen blev redan i samband med en skolresa 
1967 imponerad av mystiken kring den mäkti
ga stendösen, vilket nu resulterat i en kärleks
full skildring av fornminnet ur många aspekter. 
Det handlar inte bara om arkeologi utan även 
om etnologi, ortnamnsförskning, juridik, tek
nikhistoria och religionshistoria. 
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Ar 1859 hade gården med Poskaer Stenhus 
fått en ny ägare som var rationellt och ekono
miskt sinnad. Denne satte igång med att söka 
avlägsna dosen, som för honom utgjorde ett 
odlingshinder. En inre, tidigare dokumente
rad, stenkrets runt dosen avlägsnades bl.a. in
nan prästen J.G. Tilemann ingrep och lyckades 
förhindra ytterligare skadegörelse. Arkeologen 
J.J.A. Worsaae vid Nationalmuseet kontakta
des. Dosen blev därefter fridlyst enligt dåva
rande dansk lagstiftning, som ju skiljer sig från 
den svenska. Men trots fredningen av dosen 
kvarstod hotet mot den genom att bonden plöj
de alldeles invid den, varvid kantstenarna un
derminerades och föll. De kullfallna stenarna 
restes dock. Många människor kom sedan un
der det tidiga i goo-talet att besöka Poskaer 
Stenhus. Den nye markägaren tänkte 1930 
bygga en restaurang invid dosen, vilket skulle 
ha förstört miljön. Detta hot kunde emellertid 
avvärjas genom alt markägaren beviljades eko
nomisk ersättning. Sedermera har en generell 
fredningszon skapats kring fornminnet Miljö
medvetandet har ökat Men hoten mot våra 
fornlämningar kommer säkerligen inte minska 
i framtiden. Oväntade problem torde nog dyka 
upp. 

Poskaer Stenhus har en golvyta på 5 m2 . 
Den har en dörröppning som satts i samband 
med dödskult Eriksen menar att särskilda per
soner som släktingar och »andeframkallare« 
kan ha uppehållit sig i kammaren i samband 
med religiösa ceremonier. Han kommer där
vid in på tankar som tidigare föresvävat Oscar 
Montelius beträffande stenkammargravarnas 
funktioner som både gravar och tempel. Han 
refererar därvid till Niels H. Andersens publi
kationer av det ceremoniella komplexet vid 
Sarup på Fyn och dess samband med megalit
gravarna (jfr Mats Larssons recension i 
Fornvännen 1999,8. 117-118). 

Eriksen menar att det var en social hand
ling att bygga stendösar. Folk från ett bestämt 
område stärkte sin samhörighetskänsla genom 
bygget. Arbetet utgjorde en social motivation 
som gav livet mening. Döskammaren ses som 
en livmodersymbol för återfödelse och evigt liv. 
Eriksen betraktar Poska-r Stenhus som en fix
punkt i stenålderns religiösa landskap. Men 

Fornvännen 96 (2001) 



2 14 Recensioner 

han är samtidigt medveten om att vi aldrig kan 
komma att helt förstå stenåldersmänniskornas 
tankar och idéer. 

Boken om Poskaer Stenhus utgör en syn
nerligen välskriven och lättläst framställning 
med mycket arkeologisk information. Bilderna 
består av foton i färg och svartvitt jämte konst
närliga avbildningar och ritningsmaterial, allt 
av hög klass. Tyvärr saknas sammanfattning på 
något främmande språk, vilket hade ökat bo
kens värde ytterligare. Dosen utgör uppenbar
ligen ett populärt internationellt kuliiiristiskt 
besöksmål. 

Lennart Lundborg 
Brogatan 43 

SE-30C! 518 Halmstad 

Olaf Olsen, Da Danmark blev til — seks radioföre
drag. Forlaget Fremad. Köpenhamn 1999. 107 
s., ill. ISBN 87-557-2249-0. 

Förre rigsantikvaren vid Nationalmuseet i Kö
penhamn, dessförinnan professor i medeltids-
arkeologi vid Århus Universitet, Olaf Olsen, 
har i denna lilla skrift publicerat fem populär
vetenskapliga föredrag i Danmarks Radio om 
landets äldsta historia. Efter ett första avsnitt 
om relationen mellan arkeologi och historia 
tar han upp en rad viktiga frågor i dansk vi
kingatid och äldsta medeltid. 

Artiklarna är välskrivna och informativa rö
rande de senaste årens forskning kring dessa 
frågor i Danmark. Skriften saknar litteratur
hänvisningar, men Olsen diskuterar problem
ställningarna i en rad olika forskningsprojekt 
på ett lättfattligt sått. Inte minst förhållandet 
mellan arkeologi ocb historia bar länge varit 
omdiskuterat. (>lsen framhåller med all rätt att 
gamla, pä skriftliga källor byggda uppfattning
ar av perioden kompletteras, förändras och ut
vecklas genom de omfattande arkeologiska ar
betena och de dendrokronologiska dalering
arna av t.ex. de geometriska borgarna. Dane
virke, de tidiga städerna och de många vikinga
tida byarna. Mänga gånger ger också arkeolo
gin långt äldre dateringar för städer och andra 
anläggningar än de skriftliga källorna. 

Riksbildningen bör ha nått en betydande 
mognad redan under tidigt 700-tal, då stora 
anläggningar som Danevirke och grundandet 
av de första städerna knappas! kunde ha åstad
kommits utan en stark kungamakt Relationer
na till frankerriket med Kul den Store, till OttO-
nernas Tyskland och till 1000-talets England 
gav ofta incitamenten till de beslut som forma
de Danmark. 

Om jag på någon punkt skulle vara tveksam 
till Olsens tolkningar så är det hans uppfatt
ning om den vikingatida nordbons karaktär. 
Han uppfattar dem med en västeuropeisk, på 
skriftliga källor byggd tolkning, vilket förråar 
dem och fär deras samhälle atl framstå som far
ligt lör främmande besökare. När man i dei ar
keologiska materialet ser den dynamiska ut
vecklingen av jordbruk och stadskultur, lokal 
ocb central administration, handel, konsthant
verk od i teknik verkar det snarare vara ett gans
ka sofistikerat samhälle. Krig, sjöröveri och 
plundring var kanske bara tidsbegränsade 
»nöjen- som kommit att missfärga vår bild av 
perioden. 

Del finns därför all anledning att läsa Ol
sens texter med eftertanke, men också att än 
mer betona det arkeologiska materialets utsa
gor om det nordiska samhället under den ak
tuella perioden. Självklar! bör man då också 
kunna fundera över hur motsvarande riksbild-
ning längre mot nordost, i Gammalsverige, 
gick till, ocb på vad sätt andra politiska och kul
turella kontakter än med Danmark kan ha på
verkat detta händelseförlopp. 

Björn Ambrosiani 
Engdbreklsgatan 4 1 

SE-i 14 (2 Stockholm 
birkprqjOraa.se 

Alf Åberg, Claes Ellchag & Anna Hamilton 
(texl); Hans Hammarskjöld (foto); Riddar
huset. Bygglöi laget 1999. 207 s., ill. ISBN 91-
7988-194-7. 

Den röda singans yttersta och yppersta förebild 
och den svenska karolinergärdens fadder, Rid
darhuset, har fått en lika praktfull som insikts-
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full presentation i en härlig bok närmast i fo
lioformat. För det praktfulla svarar främst Hans 
Hammarskiöld, som i magnifika bilder visar 
byggnaden vid olika årstider och i skilda dag
rar, dess inredning, inventarier, ritningar och 
användning. Allt är utsökt vackert, inte minst 
sköldarna och arkivalierna. 

För det insiktsfulla svarar först Alf Äberg 
som med sedvanlig stringens och elegans skild
rar adelns och addsväsendets historia från Als
nö stadga år 1280 genom storhetstider och ned
gångsperioder fram till år 1865, då adeln för
lorade sitt politiska inflytande. Därefter tar Claes 
Ellehag vid, vår främste kännare av 1600-lalets 
palatsarkitektur, och beskriver byggnadens långa 
och komplicerade byggnadshistoria från Simon 
de la Vallées första förslag, via bl.a. Heinrich 
Wilhelm, Justus Vingboons, Jean de la Vallée, 
båda Tessinarna och Carl Hårleman fram till Carl 
Fredrik Adelcrantz, som fick avsluta fasadutform-
ningen. Vi får också möta murmästare, stenhug
gare, målare, bildhuggare, stuckatöreroch gulcl-
dragare. Det är således ej blott byggnadens till
komst som avhandlas utan även inredningar
nas. Också efterföljarna, de röda karolineigat-
darna, blir omnämnda. 

Nästa avsnitt är författat av Anna Hamilton 
och beskriver hur Riddarhuset används och 
har använts. Här skildras hur ett adelsmöte går 
till, vilka donationsfonder som finns, hur många 
släkter som fortlever, vad Vadstena adliga jung
frustift är och de spännande gärdar som tillhör 
Riddarhuset: Löfstad och Föllingsö i Östergöt
land och Kronovall i Skåne. Hamilton beskri
ver också Ehrenstrahls väldiga plafondmålning 
över Riddarhussalen, utiörd 1670-1675. 

Boken är således mycket lärorik, praktfull 
och vacker. För det vackra svarar inte bara Ham
marskjölds foton utan även i hög grad Dick 
Norbergs formgivning. Redaktör och producent 
för boken har Rebecka Millhagen varit. 

Ralph Edenheim 
Tryfall 
Motala 

Gunhild Eriksdotter, Stefan Larsson & Viveka 
Löndahl (red.), All tolka stratigrafi. Det tredje nor
diska straligrafitnötel. Äland iggg. Meddelanden 
från Ålands Högskola, nr. 1 1. Mariehamn 2000. 
ISSN 0789-9629. ISBN 952-9735-10-3. 243 s., 
s/vill. 

Sedan början av 1990-talet går en metodolo-
gisk väckelserörelse genom den skandinaviska 
fältarkeologin, särskilt vad gäller stadsgräv-
ningarna. Man har till sist nåtts av glädjebud
skapet från England om hurusom komplicera
de lagerbildningar bäst skall grävas och doku
menteras för att tillvarata mesta möjliga infor
mation och skapa material som kan avrappor
teras och som är forskbara för eftervärlden. 
Evangelium är Edward Harris bok Principles of 
archaeological stratigraphy (1979), till vilken hör 
epistolariet Pradices of archaeological stratigraphy 
(1993). Det rör sig om en fältmetodik av sant 
stratigrafiskt slag, d.v.s. motsatsen till stickgräv
ning, där varje lager grävs för sig i omvänd stra
tigrafisk ordning, där nedgrävningar och avröj-
ningshorisonter dokumenteras som fullvärdiga 
stratigrafiska enheter, och där de stratigrafiska 
relationerna åskådliggöres i en Harris-matris. 

Att denna strömning är livaktig framgår av 
att man hittills har anordnat fyra skandinaviska 
straligrafimöten. Föreliggande bok utgör rap
port från Älandsmölet 1999, raskt utgiven 16 
månader efter dess slut Den innehåller 22 
uppsatser, bland vilka man efter att ha skalat 
bort kringtexter och några halvdana som inte i 
nämnvärd grad behandlar stratigrafi finner 14 
stycken som representerar det skandinaviska 
forskningsläget på området. Kvaliteten är ge
nomgående hög. Här bör dock noteras att inte 
en enda dansk finns bland författarna. Hur 
danska arkeologer arbetar med stratigrafi kun
de man dock få veta vid påföljande stratigrafi-
möte i augusti 2001, som ägde rum i jylländska 
Viborg (redovisat under Kongresser och ut
ställningar, ovan s. 198). 

En terminologisk lustighet framträder vid 
läsningen. Artikelförfattarna talar gärna om 
kontextuell arkeologi, men bara i något ensta
ka fall markerar man att termen här åsyftar nå
got annat än lan Hodders post-processudla 
program för att tolka det arkeologiska källma-
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terialet utifrån »the totality of the relevant en
vironment* {Reading the past, 198(1,s. 139).Vad 
de stratigrafiska specialisterna menar med »kon
textuell arkeologi« och »kontextuell metod» är 
i stället en fältmetodik av sant .stratigrafiskt slag 
som beskrivits ovan. I svensk arkeologisk folk
mun har metoden ofta kallats »single-context-
metodik«, »Harris-metodik« eller »matrisgräv
ning*. Denna begreppsblandning är förstås in
te så lyckad, men den är ändå förståelig. Dels 
har Hodders vetenskapsteoretiska term inte 
slagit lika fast rot som det bredare begreppet 
»post-processuell arkeologi», och dels finns det 
ingen klatschig term för sant stratigrafisk fält-
metodik. Alla de tre ovannämnda bar svaghe
ter, och begreppet »grävning i 11,11 inliga lager» 
är etter värre då del ju inte finns något mera 
onaturligt än just kulturlager. Själv föredrar jag 
•Harris-metodik* eller »matrisgrävning» trots 
deras brister. 

Nägra av artikelförfattarna menar att dub-
beltydigheten hos ordet »kontextuell* i själva 
verket bottnar i en harmoni mellan de två be
greppen, så alt sant stratigrafisk fältmetodik på 
nagol vis skulle förkroppsliga Hodders velen-
skapsteoretiska position, och tvärtom. Detta är 
i min tycke obskurantistiska drömmerier och 
dessutom vetenskapshistoriskt tvivelaktigt: Har
ris publicerade sin klassiska bok efter åratal av-

metodutveckling vid brittiska stadsgrävningar. 
Tryckåret sammanfaller visserligen med de förs
ta tecknen på en hermeneutisk reaktion mot 
den processuella arkeologin, men de postpro
cessuella bildstormama var av allt att döma för 
upptagna av aii läsa postmoderna kulturkriti
ker för att bry sig om handledningar i fältme
todik. Harris kallar heller aldrig sin metodik 
»kontextuell», och han saknas i referenslistan 
till Reading lhe pasl. 

För den som söker inspiration för stratigra
fiska fältundersökningar erbjuder Ålandsbo
ken rikligt materia] om stadsgrävningar i Lund. 
Norrköping och Trondheim. Här finns också 
exempel från helt andra fornlåmningskatego-
rier, främst slående byggnader; men också från 
medeltida bytomter utanför Malmö, en senvi
kingatida gård i Finland, en epineolitisk kvarts-
boplats i finska Lappland och ett hålvägssystem 
utanför Tönsberg. Den stratigrafiska medve
tenheten ser alltså ut att vara på väg atl spridas 
även bland förhistorikerna, vilket för Mälar
dalens del böljade ske redan under Arkeologi-
konsults storhetstid under första hälften av 
1990-talet Ingen svensk förhistoriker har dock 
lämnat någol bidrag lill föreliggande bok. 

Marlin Rundkvist 
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Evert Baudou och Jan Moen (red.), Rannsak
ningar efter antikviteter. Ell symposium om 16oo-la-
leis Sverige. KVHAA konferenser 30. 207 a., 20 
ill., 5 tabeller. Slockholm 1 995. ISBN 91-7402-
2 (6-6. 

Nils-Gustaf Stahre, Rannsakningar efter antikvite-
ter, band TV. Ortnamns- mb personnamnsregister. 
KVHAA. Slockholm 1998. 162 s. ISBN91-7402-
281-4. 

Vid Vitterhetsakademiens 200-årsjiibileum 1953 
erhöll Akademien en donation Iran Knul och 
Alice Wallenbergs stiftelse, som skulle göra del 
möjligt att publicera Rannsakningama efter an
tikviteter. De omfattar åren 1667-70 (74) samt 
1678—93. Vissa delar hade redan tidigare blivit 
tryckta, men nu skulle det ske i enhetlig form. 
Volym 1:1 komm 1960,11:1 1969 och III:] 1992. 

Det är mycket glädjande lör forskningen att 
tre publikationer som behandlar Rannaakning-
ama har kommit under 1990-talet, efter en 
läng tystnad. I och med del III föreligger nu 
samtliga inventcringsrapporter i trvck. Här 
skall nn de tvä senaste arbetena om Rannsak
ningama presenteras. 

1953 beslöt inan - aningslöst kan inan nu 
tycka—att till de tredelarna foga kommentarer. 
Om svårigheterna i detta arbete skriver Evert 
Baudou i förordet till Rannsakningar IV: »Se
dan 1950-talet har fornminnesinventeringen 
för den ekonomiska kartan gått över hela lan
det och hundratusentals fornlämningar bar re
gistrerats och mänga grävts ut. Delta i förening 
ined den arkeologiska forskningens snabba teo
retiska utveckling gör kommentaren till rann
sakningama till en långt svårare uppgift än 
som kunde föi utses 19530. 

Pä initiativ av Nils-Gustaf Stahre, som hela 
liden hade medarbetat i publiceringen, tillsal-
tes 1991 en arbetsgrupp, med målet att ge ut 
vetenskapliga kommentarer till Rannsakning
ama, for Ivra forskningsfält: del språkliga, del 
antikvarisk-topografiska, del idéhistoriska och 
det etnologiska. Fu tvärvetenskapligt symposi
um med 34 deltagare ägde 111111 i oktober 1993, 

varvid sjutton specialister höll föredrag som 1111 
är publicerade. De ger fylliga och intresseväck
ande smakprov på de olika ämnesområden 
som är representerade i Rannsakningama. 

Nils-Gustaf Stahre skildrar utförligt Rann-
sakiniigarnas organisation och förlopp. Inven
teringen resulterade i inte mindre än 500 do
kument från 1200 socknar. Alla föredragshål
lare betygar Johan Hadorphs viktiga roll. Gun
nar Eriksson ger den lärdomsbistoriska bak
grunden. Bl.a. lar vi vela ait Olof Rudbeck 
skröt med att ha satt spaden i 16 000 gravar. 
Sven Lundquist presenterar de första antikva
riernas arbete; bakgrund, instruktioner, ut
formning ocb resultat; och han ocb liera andra 
av föredragshållarna framhåller stormakten 
Sveriges mycket angelägna behov av ett ärorikt 
förflutet Det gällde, för alt citera Rhezelius, att 
inför det övriga Europa, speciellt Danmark, 
skaffa fram bevis för all »wij thet äldste folket» 
hade en historia och kultur som kunde följas 
längre tillbaka i liden än något annat europe
iskt lands, och att våra förfäder ingalunda var 
de barbarer »som oss Vililändske wäle kalla». 

Klas-Göran Selinge och Even Baudou bely
ser ur olika synpunkter bur Rannsakningama 
bedrivits i några utvalda regioner. Enligt 
Baudou säg man i de norrländska landskapen 
inget samband mellan fornlämningarna och 
sin egen tids människor, till skillnad från 
Hadorph m.fl. som betraktade »jättegravarna* 
etc. som minnen av »hedniska löt läder». 

Torsten Edgren granskar Rainisakiiingen i 
Finland. Del föreligger endast 20 rapporter 
från Åland och södra Österbotten. Sannolikt 
sändes mänga fler rapporter till Abo ulan atl vi
darebefordras lill Slockholm. 

Berta Stjernquist ger nägra skånska exem
pel. Hon framhåller värdefulla iakttagelser av 
natur och växtvärld i Visseltofta socken, redogör 
för undersökningar av äldre kyrkor i Näsum odi 
framför en spröd men fascinerande teori om en 
myckel tidig kyrkobyggnad i Gudahagen, vidare 
anlägger Mats Burström cu arkeologiskt pers
pektiv pä lörnminnesuppiet kningar. 

Nils-Arvid Bringéus ger länkvärda och roan-
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de prov på folkloristiska »biprodukter» i Rann
sakningama, bl.a. sägner om jättar, offerkällor, 
kyrkobyggnadasägner och vandringssägner mm. 
Han nämner bl.a. en s.k. Kristi grav i Genarps 
kyrka, till vilken inan offrade vid midsommar-
lid. Det kan tilläggas att det från biskopens sida, 
enligt utförliga uppgifter i kyrkans arkivalier, 
gjordes allvarliga ansträngningar 1685 och se
nare att utrota denna vidskepelse. »Belätet» 
skulle föras till Lund, men eftersom det var så 
stort att det krävdes tvä par hästar lör transpor
ten, nöjde man sig i stället med all endasl föra 
Kristusbilden till Lund. Emellertid fortsatte 
man i Genarp ännu någon tid att offra - i 
Kristusbildens tömda kista (se vidare Genarps 
kyrka. Historik inb beskrivning. 1 lelge Andersson 
och Kinin Andersson, Skurup 1993). 

Sven Lange och Beng! Pamp gör i var sina 
artiklar intressanta språkanalyser. Den förre re
dogör bl.a. för den planerade språkliga kom
mentaren till Rannsakningama ocb den sena
re har bl.a. observerat all prästerna i de nv ligen 
danska provinserna i allmänhet inte ansträng
de sig att skriva på svenska, utan använde sitt 
modersmål, kanske emedan »de inte trodde alt 
svenskarna skulle förbli vid makten sa länge au 
del lönade sig att lära sig ett nytt skriftspråk. An 
hade slagcl vid Lund inte stått». 

Helmer Gustavson framhåller betydelsen 
även för Sverige av den kungliga danska för
ordningen av 1 (122. Det stora intresset för run
stenar, framför allt i Uppland, avspeglar upp-
giftslämnamas ambitioner ait genom dem be
lysa vår storslagna forntid. Rannsakningama vi
sar också sambandet mellan runstenar och den 
yngre järnålderns gravfält Guatavaon ger också 
en utförlig översikt över runologina historia, 
över moderna forskares skiftande värderingar 
av Rannsakningama sann apostroferar det om
fattande och mödosamma arbetet med hand
skriftsmaterialet som resulterat i textutgåvans 
epigrafiska relevans. Han berör också 1600-ta-
lets framväxande medvetenhet 0111 »de skriftli
ga källornas betydelse i historieskrivningen» 
och betonar att Johannes Burens »förenade ett 
varmt intresse för det egna språket ined en ator 
språklig begåvning.. 

Arkeologin i Danmark startar med den sto
re Ole Worm. Klavs Randsborg berättar utför
ligt 0111 -(len danska fornforskningens fader». 

Denne mångsidige forskare inspirerades, lik
som sina samtida, framför allt av Saxos Gesta 
danorum och Olaus Magnus Historia. Worm 
studerade i utlandet, bl.a. i England, där hans 
intresse lör topografi väcktes. Worm låg bakom 
den kungliga förordningen av 1622 om insam
lande! av information om antikviteter i del då
varande Danmark-Norge, sannolikt det första 
frågeformuläret i arkeologins historia. Del har 
även varit av den största betydelse för Sverige. 
Randsborg redovisar ocksä det överväldigande 
lika resultatet av Worms ocb hans medhjälpa
rea insatser samt presenterar dennes efterfölja
re, P.H. Resen och E. Pontoppidan. Myckel 
gick dock förlorat vid Köpenhamna biand 
172S. Följderna var lika ödeadigra för forn
forskningen som slottsbrandens i Stockholm 
1697. Christian Adamsen gör en utmärkt pre
sentation av en dansk inventering 1808-1809 
vilken utkom 1995 (se min anmälan i Fomvån 
nen 1997.S. 39-41). 

Mycket spännande läsning är Anders Bro
bergs försök till källvärdering avJ.H. Rhezelius' 
Monumenta Uplandica. Denne gjorde en in-
venlei iiigsresa på Öland ocb i Småland 1634 
ocb erhöll efter denna •provtjänstgöring* rege
ringens fullmakt som antikvarie odi hävdaaöka-
re. Under åren 1636, 1637 och 1639 gjorde ban 
täta resor i Uppland, bl.a. till tre regioner i land
skapets norra del där han beskrev spär av en me
deltida by i Hållnas sn, en i det närmaste utplå
nad kvrkplats ca 200 111 SO om Österlövsta sen
medeltida kvrka saml rester av en äldre kvrka i 
Valö, Dessa områden bar undersökta närmare i 
vår egen tid, bl.a. genom Barknäre-projeklei vid 
Stockholms universitet Man fär stor behållning 
av Brobergs granskning av Rhezelius i relation 
lill modernt fältarbete. Den unge 1600-ialsan-
tikvarien lär dei högsia betyg, han är pålitlig in i 
minsta detalj. Jag instämmer belt i Brobergs lov
ord över Rhezelius, som i snart (io är har varit 
min oumbärliga källa i studiet av de öländska 
kyrkorna Jag är också liksom Broberg djupt im
ponerad av Rhezelius arbetskapacitet 

Staffan Hdmfrid behandlar del svenska lant-
mäteriet i Pommern 1698—1709, det äldsta i 
sitt slag i Tyskland od i av oskattbart värde, inte 
bara lian kulturgeografiska och andra syn
punkter pä Pommerns historia, ulan även av 
den största betydelse när efterlevande ull Byd-

Fomvännen 96 12001 > 
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d a e l ler l ikviderade g o d s ä g a r e efter Berlin

m u r e n s fall söker s töd för sina rä t tmät iga krav 

att å ter få konf iskerad e g e n d o m . Utg ivn ingen 

s t a r t ade 1912, avbröts av d e b å d a vär ldskr igen 

och fortsat te sp r idda år ( 1 9 4 4 ) , 1948 , 1960 

o c h 1962. Det h a n d l a r o m ca 1500 ka r to r o c h 

t io tusenta ls s idor text. 

Mats M a l m e r skriver o m lekt och lärd i Rann

s a k n i n g a m a och granskar förhållandet mel lan 

d e realistiska obse rva t ione rna som b ö n d e r n a 

svarade för och d e n antikvariska l ä r d o m e n och 

speku la t ionen som präs ten b id rog med . H a n 

gö r också d e n iakttagelsen att p räs te rna i de t 

småländska Kronobergs län h a d e liten känne 

d o m o m och intresse för hällkistor, trots att d e 

fanns i s tor t anta l , m e d a n d e skånska p räs te rna , 

som k ä n d e till Ole Worms D a n i c o r u m Monu-

m e n t o r u m Iiber sex, in t resserade sig för dösar. 

Sympos ie fö red ragen från 1994 visar alltsä 

at t k o m m e n t a r e n till R a n n s a k n i n g a m a h a r 

k o m m i t i mycket g o d a h ä n d e r och ge r också e n 

inblick i det jät teverk som väntar. Vi alla s o m ut

nyttjar R a n n s a k n i n g a m a i fo r skn ingen kan 

ined tillförsikt se fram e m o t k o m m a n d e de l a r 

o c h ö n s k a r k o m m e n t a t o r e r n a all f r a m g å n g i 

det viktiga a rbe le l . 

Med Band IV av R a n n s a k n i n g a m a förelig

ge r n u o r t n a m n s - o c h p e r s o n n a m n s r e g i s t e r till 

d e tryckta u tgåvorna . De är u t a r b e t a d e av Nils-

Gustaf S t ah re o c h k o m m e r att i h ö g g r ad un

der lä t t a a n v ä n d n i n g e n av d e t mäkt iga invente

ringsmaterialet. 

Med u t g å n g s p u n k t från reg is t ren b e g a g n a r 

jag tillfället al t l ä m n a n å g r a små b i d r a g angå

e n d e Ö l a n d till d e n f ramt ida k o m m e n t a r e n . 

J a g bör jar m e d o r t n a m n s r e g i s t r e t 

som Karums älvar. Den märkliga skeppssällning-

en »Noaks ark« fängslade uppgiftslämnaren 1 667 

(s. 18) lika myckel som Linné 1741, sä atl båda 

ritade av den. 

liltägg lill ortnamnsregistret: 
borg (Gräborg), fornborg, Algutsrums sn., s. 15. 

Kvrkhamns kapell = &tJohannes kapell. Ås sn., 1200 

talets senare del, utgrävt 1974. 

Mariae klosler, Runstens sn., s. 14, är identiskt med 

Saa Margaretas kapell. Kapellet, omtalat 1515, 

revs 1872 och resterna ligger nu under gräsmat

tan på c-n gård i Bjärby. Det är myckel vanligt att 

ruiner i folkmun går under beteckningen klos

ter. Se även nedan, Applerum. 

Under Applerum, by, Räpplinge sn., s. ib , lillägges: 

profan byggnad, s, 1Ö-17. Den beskrivna ruinen 

av en förmoda) kloster är de ännu bevarade res-

lerna av en profan byggnad, elt s.k. källarehus. 

Tillägg lill personregistret: 

F.luff Wechter, helgon, kapell (felaktigt kallat »Borga 

Cappell-

Räpplinge sn., s. 17. 
källa. Köpings sn., s. 30. 

folkvisa. Köpings sn., s. 20-22 

Måns, registret s. 138, är med all säkerhet identisk 

med Magnus Erici Calmariensis, kyrkoherde i 

Kasllösa (inte Katslösa) och Segerstad. Det var 

han som 1634 i kyrkboken införde en känd re

dogörelse för antikvarien Jonas Haquini Rhe

zelius' besök i Segerstad »S jacobi dagh* samma 

år (ValA, Segerstad K:i, s. 1 1 5 - 1 1 6 ) . Detta är, 

egendomligt nog, den enda gäng som Rhezelius 

nämns i bevarade öländska arkivalier under hans 

resa på Öland. 

Del som pa s. 17 och i registret s. 1 15 kallas »Borga 

Cappell* är en kapellrnin på en numera land-

bunden holme där Borgholms begravningsplats 

är belägen. Kapellet som revs 1820, bar det l< »kala 

helgonet S:l Elofs namn, vilket mycket riktigt ock

så är förknippat med en källa nedanför Köpings 

klinl och en folkvisa (s. 20). Beteckningen »Borga 

Cappell* borde i stället användas lör resterna av-

Borgs kyrka, strax öster om Borgholms slottsruin, 

riven l ö i o o c h utgrävd 197 |. Borg var ursprung

ligen den 34 :e av Ölands medeltida socknar, men 

lades pä (.nslav Näsas lid under Räpplinge. 

»Kaderums Ääs«, Högsrums sn., är numera k.ini 

Utan all känna lill orsaken lill beslutet, beklagar jag 

.111 inte också runtexlei nas personnamn har lagils 

med i personregistret 

M e d all säkerhe t k o m m e r b å d e symposieföre-

d r a g e n från 1993 och d e e f t e r l äng tade regis

t ren at t locka inånga nya läsare även u t an fö r 

specia l is ternas skara till s t u d i u m av Rannsak

n i n g a m a . 

Ragnhild Boström 

Katarina Bangata 37 
SE-i 16 39 Stockholm 
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I lackens, Tony: Königsson, Lars-König & Poss
ne r t Göran (red.), ' iC Methods and Applications. 
A Symposium Dedicated lo Ingrid Olsson on lhe 
Occasion of a Birthday. PACT 49. Rixenart 1995. 
158 s. ISSN 0257-8727. 

Denna anmälan av festskriften till Ingrid U. 
Olsson kanske kan tyckas någol senkommen. 
I n skäl att nu uppmärksamma PACT-volymen 
är all det i skrivande stund är jämt femtio år se
dan inan log de första stegen till inrättandet av 
ell ' IG-Iaboialoiiinn i Norden. Ar 1951 publi
cerades också de första radionuklid-datering-
arna i Science. Dessa dateringar Utfördes av no
belpristagaren Willard F. Libby och hans team. 
Festskriftens inledande artikel är en överblick 
Över de skandinaviska ' iG-laboraloi iernas his
toria fram till 1990-talets mi t t Reidar Nydals 
framställning är saklig och ger en god inblick i 
laboratoriernas framväxt Förutom kännedom 
om pionjärinsatserna och utvecklingsarbetet 
får man sig ocksä flera intresseväckande detal
jer lill livs. Bland annat omnämns laboratoriet 
vid Chalmers Tekniska Högskola. Frågan om 
de någonsin genomförde nägra dateringar läm
nas dock obesvarad. Laboratoriet li(k ända en 
identitetskod (G-), som fortfarande är noterad 
i tidskriften Radiocarbons förteckning, men 
med noteringen att laboratoriet inte är i drift 
Med denna noggrannhet frågat jag mig varför 
Nydal inle invecklat artikeln lill all gälla hela 
Norden genom all ocksä behandla verksamhe
ten vid universitetet i Reykjavik. 

Flier det att festskriften koin 111 bar villko
ren lö r ' i( laboratoriernas verksamhet föränd
rats pä ett avgörande sätt Framliden förefaller 
ligga i direkt mätning av kolisotoperna istället 
för sönderfallsräkning. De konventionella la-
boratoriema läggs i malpåse eller upphör. I 
Lund har man nu helt övergått till AMS-teknik. 
I Uppsala pågår också projekteringen och byg-
gandei av en ny accelerator. Trenden är inter
nationell. Bland de många nedlagda konven
tionella laboratorierna märks lill exempel det 
vid British Museum. 

Metie Skovhus Thomsens bidrag handlar 
just om mätning med AMS-teknik sann prepa
rcring av datei bait material lör detta ändamål. 
Möjligheten atl datera smä provmängder ska

llar helt nva förutsättningar. Kopplingen mel
lan daterat material ocb den sökta händelsen 
kan på delta sätt förenklas. Päll Theodörsson 
är dock i sin artikel lätt kritisk till den ensidiga 
satsningen på AMS-tekniken. Theodörssons 
konstaterande atl den tekniska och laborativa 
utvecklingen vid de konventionella laboratori
erna kan drivas betydligt längre är helt riklig. 
Vid mitten av 1990-talet genomgick det nu 
nedlagda Laboratoriet för Isotopgeologi vid 
Naturhistoriska Riksmuseet i Slockholm en om-
lättande ombyggnad. Detta medförde att labo
ratoriet uppnådde en mycket hög kvalitet Ty
värr innebar de höga ambitionerna ocksä stör
re kostnader, vilka inte kunde täckas av högre 
avgifter för dateringarna. 

I i användarnas synvinkel är mätmetoden 
endast en av de aspekter som måste övervägas. 
Lika väsentligt är det att preparcring och mät
ning utförs (iä ett korrekt och kontrollerat sätt. 
Centrala begrepp är således materialval, preci
sion och tillförlitlighet. Jag tycker nu inte att 
man ska ställa de olika mätmetoderna mol var
andra. Till sisl äl" del ändå den kronologiska 
tolkningen som är avgörande. Den konventio
nella tekniken uppvisar än så länge en större 
precision än AMS-mäiningarna. Della äravvär-
de vid datering av händelser i nära anslutning 
till någon av de mänga svängningar på griind-
knrvan. Detta förutsätter naturligtvis alt un
derlagd är cn stor materialmängd med be
gränsad och känd egenålder. Theodörsson är 
nagol otydlig vid användningen av begreppen 
»accuracy* och »precision*. Jag finner det 
lämpligare att ge begreppet accuracy innebör
den tillförlitlighet. Hög tillförlitlighet innebår 
att laboratoriet ger de utförda mätningarna 
korrckia väntevärden (medelvärden). Precisio
nen avser da mätningens standardavvikelse. 
Denna jakt pa bog mälleknisk kvalitet skall 
dock inte ben aktas som en isolerad företeelse. 
Utan kontext bar dateringen litet källvärde. 
Härav följer atl höjda krav på laboratorier ock
så medför höjda krav pä (len som lämnar in ma
terial för datering. 

Författarna lill artikeln »On the applicabi-
lity of the ' tG method t<> interdisciplinary re
search* anslår en något pessimistisk lon n ä r d e 
konstaterar att «... there is still 110 absolute da-
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ting method which is ready to use without dis
cussion, i.e. as a routine method*. I samman
hanget är det kanske lämpligt att hålla isär mät
ning och tolkning. Mätningarna har idag i 
mångt ocb mycket uppnått en standardisering 
som ligger nära rutinmässig hantering. I ett 
perspektiv där tolkningen av de erhållna date
ringarna ingår kommer nog aldrig ' tG-meto 
den kunna anses som en rutinmässig hante
ring. Författarna redogör för det faktum att det 
inte verkar gä att sammanföra de geologiska 
och arkeologiska iakttagelserna av strandför
skjutningen i östra Mellansverige under stenål
dern i en gemensam modell. Disciplinerna kan 
var för sig uppvisa dateringar med en god sam
stämmighet, men följer man den kvartal geolo
giska modellen hamnar vissa ' iG-datcrade bo
platser under vatten. I den fortsatta framställ
ningen gör författarna en noggrann metodo
logisk ocb kontextuell genomgång av de utför
da dateringarna. Nägra av olikheterna i mate
rialet redovisar författarna i tabellform. Jag 
tror att valet av material för datering bar en stor 
betydelse för resultatet Den arkeologiskt in
riktade samplingen av daterbart material skil
jer sig ofta från motsvarande kvartärgeologiska 
provtagning. De geologiska dateringarna är i 
flera läll ett resultat av bulkdateringar av gyttja 
där sedimentationshastigbeten förutsatts vara 
konstant Den radiometriska tiden ('iG-ål-
dem) är nu inte linjär vid jämförelse med den 
kalendariska tiden. Denna bör vara utgångs
punkt för beräkning av sedimentationshastig
beten. Detta skapar oreda när företeelser som 
förändras med kalendarisk regelbundenhet 
skall analyseras utifrån ' iG-åldern. En förnyad 
Studie baserad pä AMS-daletade material vore 
intressant Friare val av underlag för datering 
och små provmängder skulle innebära att liera 
av de källkritiska aspekterna skulle kunna kon
trolleras. Artikeln bar också publicerats som 
appendix i Agneta Åkerlunds avhandling Ila 
man responses. 

Den kemiska förbehandlingen av sediment 
diskuteras utförligt i bidraget frän Ann-Marie 
Robertsson ocb Ingrid U. Olsson. Presentatio
nen omfattar en pollenanalys frän Koppcröd, 
beläget nordväst om Uddevalla. Syftet ined ar
tikeln är alt datera invandringen och sprid

ningen av hassel och al vid slutskedet av yngre 
Dryas samt att med HC-datering fastställa över
gången från pleistocen till holocen. 

I en artikel som bland annat berör ' iC-da-
teringar och paleozoologi i kombination med 
förändringar av strandlinjen redovisar Kaj 
Strand Petersen och Kaare Lund Rasmussen de 
äldsla beläggen för ett flertal däggdjur i Dan
mark. I förteckningen ingåräven dateringarna 
av ett stort antal mollusker. Artikeln är primärt 
av zoologiskt och kvariäi geologiskt intresse. 
Dock bar det smugit sig in en notis av arkeolo
giskt intresse. Frågan gäller dateringen av den 
vanliga sandmusslan (Myaarenaria). Människan 
förmodas ha varil behjälplig vid artens intro
duktion i europeiska vatten. Denna har av hävd 
förlagts lill liden efler Columbus resa. De pre
senterade dateringarna antyder dock att arten 
förekommit utefter Danmarks kust redan tidi
gare. 

Rainer Berger och William Matthews tar i 
sin artikel upp frågan 0111 dateringen av ett por
trätt föreställande den engelske författaren 
Geoffrey Chaucer. Målningen inköptes på 
1 960-talet av UGLA. Dateringen av målningen 
baseras på dendrokronologi, konsthistoriska 
jämförelser och en '-iG-datering av ckträ från 
målningens bakstycke. Jag finner syftet med ar
tikeln något oklart. Det kan inte enbart ha va
rit en önskan att fastställa porträttlikhet eller 
klarlägga vein som målat verket. Chaucer dog i 
februari år 1400. Det ligger naturligtvis ett in
tresse i alt fastställa 0111 porträttet ulförts under 
lians senare levnadsår. Eftersom det finns yt
terligare några porträtt med snarlik utform
ning kan det även vat a av värde att klarlägga i 
vilken ordning de olika bilderna framställts. 
Till svaret på des.sa frågor kan 'iG-daieiingen 
ge löga bidrag. Det beskrivna projektet har i ar
gumentationen stora likheter ined uppdragen 
att datera Vinlandskartan odi svepningen i 
Turin. Den fråga som ställs är egentligen inte 
av kronologisk natur. Del handlar mera om 
objektens autenticitet odi i viss mån om ett 
rättfärdigande av objekten i sig. Ett oönskat re
sultat är dock lätl att ifrågasätta. '4C-metodens 
precision är alltför låg för att i detta samman
hang ge ett oomtvistligt resultat 

TUOVO K.inkainens bidrag är bäde intres-
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sant och konstruktivt Artikeln redogör för för
söken att datera de äldsta byggnadsfaserna vid 
slottet i Kexholm (Räkisalmi). Genom att ut
nyttja grundkurvans oregdbundenbeter i nå-
gi it som närmast påminner om den metod som 
används inom dendrokronologin kan inan vä
sentligt skärpa den kronologiska utsagan. 
Materialet som daterats är stockar från botten-
lagren. Enligl källorna skall svenskarna ha er
övrat ett mindre försvarsanläggning pä ön år 
i 294 och året därpå låtit bygga elt mindre fort. 
Eller det att ryssarna erövrat området år 131 o 
uppfördes en ny anläggning. Artikeln berör 
bland annat frågorna om var det ursprungliga 
fortet var beläget ocb om det pä platsen finns 
bevarade spär av de försvarsanläggningar som 
föregick svenskarnas erövring. Den framräkna
de dateringen av en av stockarna blir AD 
122511 2 år vid is. Tidsangivelsen låter sig pla
ceras ut i kalenderår trots att den är förlagd på 
en mindre platå i kalibreringskurvan. En be
byggelse före den svenska fortifikationen kan 
alltså bekräftas. Metoden är högintressant och 
öppnar nya möjligheter framför alh för medel
tids.nkeologin. Grundkurvan frän vikingati
den ocb fram till 1640-talet uppvisar många 
platåer och oregelbundna språng. Efter 1600-
talets milt är ' iG-dalei ingår i oftast oanvänd
bara då de kalibrerade resultaten ger alltför 
stora intervall. Metoden kan också med fördel 
användas för datering av träslag som inte läm
par sig lör dendrokronologiska dateringar. Jag 
vill rekommendera artikeln och mana lill efter
följd. 

Festskriftens artiklar har en klar ocb natur
vetenskaplig ton. Reidar Nydal citerar inled
ningsvis Niels Bobr. Han lär vid något av de in
ledande mötena i Köpenhamn ha sagt »The 
1 iG-inetbod is not a matter of faith, it is a mat
ter of fact*. Kanske avsåg han då de laborativa 
delaina. När resultaten skall integreras i ett ar
keologiskt, kulan-geografiskt eller annal sam
manhang tillkommer källkritiska och kontex
tudla problem. I litteraturen linns exempel på 
tolkningar av '-iC-resultat som varit närmare 
tro än faktum. Denna festskrift. PAGT 49, inne
håller flera goda exempel på ett resonerande 
kring dateringar ur en strikt faktabaserad syn
vinkel. Innehållet spänner över flera vetenskap

liga inriktningar med ' iG-metoden som sam
manhållande länk. Detta för med sig all voly
men inte låter sig läsas från pärm till pärm av 
andra än den som är speciellt intresserad av-
kronologiska frågor ocb ' iG-metodens tillämp
ningsområden. Tabellerna tynger ofta fram
ställningen. Dessa artiklar blir mera material-
publikationer än bidrag i en festskrift. Kanske 
hade man också önskat en artikel om de delar 
av '-tC-analysen som inte primärt sysslar med 
dateringsfrågor, Bland de ämnesområden som 
jag har i åtanke återfinns bland annat miljö
vård och medicin. Vidare hade del varit väl
kommet med inslag frän kulturgeograliski hall 
liksom lian arkeologiska studier av brons- och 
järnålderns äldre skeden. Det ofta förkolnade 
terrestriska material som utgör underlag lor 
dateringarna innebär kanske inte så stora pro
blem när man diskuterar förbehandling och 
datering. Däremot medför materialinsamling, 
urval av dateringsunderlag, kalibrering och 
tolkning av dateringsresultatet avsevärt huvud
bry. Kanske hör dessa frågor hemma i cn an
nan, ännu oskriven volym. 

I Ij Strucke 
Raä UV-Mitt 

Instrumeiilvägen 19 
SE-i 26 53 Hägersten 

ulf.sirucke@raa.se 

Jörgen Jensen, Fra Uronze- til Jernalder - en kro
nologisk undersegelse. Nordiske Fortidsminder, 
Serie B, Bind 1 5. Del Kongelige Nordiske Old
skriftselskab. Köbenhavn 1997. 325 sider tekst, 
98 planchesider. ISBN 87-87483-37-8. 

Jörgen Jensen, Manden i kisten. Hvad bronzealde
rens griivho/e getnle. Köbenhavn 1998. 203 sider, 
utallige illustrationer. ISBN 87-00-34714-0. 

Jörgen Jensen, Rav, Nordens guld. Köbenhavn 
2000. 196 sider, mange illustrationer. ISBN 87-
00-39428-9. 

Gennem de seneste tre år har Jörgen Jensen, 
nuiseumsinspekior ved Nationalmuseet og 
gennem mange ar ansvarlig for udstillings-
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virksombeden, begavet den arkaeologiske ver
den med tre monografier, to popuherviden-
skabelige og en strengt videnskabelig. Forin-
den havde vi i 1992 fäet den store monografi 
'Thomsens Museum, hvor C.J. Thomsens liv og 
virke blev beskrevet og fortolket i sin samtidige 
konstekst - et både populaert og videnskabelig! 
arbejde, som indbragte forfatteren den ansete 
Sören Gyldendalpris. Dette er en litteraer pris, 
som fortaeller at Jensen idag bar placeret sig 
som sin generations mest suveia-ne populaer-
arkaeologiske forfatter. Han l0f'ter og viderefo-
rer her arven efter Johannes Bröndsted og PV. 
Glob, som opdyrkede og tidviklede genren, der 
har sine r0dder i Sophus Möllers store vaerk Vor 
Oldtid fra 1897. Dette, at tagets fomemste for
skere populariserer deres viden på et höjt fag-
ligt og lilteraert niveau, er en saerlig dansk tra
dition, og baggrunden for faenomenet Skalk og 
den alment store opbakning bag arkaeologien. 
I England etablererie Gordon Childe og ikke 
mindst Glyn Daniel tidligt en lignende popu-
laervidenskabelig tradition, som gennem de se
neste 10—15 år har spredt sig eksplosionsagiigi 
över det meste af Europa. Men fä steder er der 
knyttet så megen prestige til popularisci ingen 
som i Danmark. Det vi idag kälder forskning
ens tredje opgave har således en läng og ha-
derkronet tradition indenfor arkaeologien, og 
er som historisk faenomen et studium vaerd i sig 
selv. 

Men tilbage til traditionens nyeste resulta
ter. I Manden i kisten får vi for forste gäng hele 
historien bag egekisterne fra bronzealderen; 
en historisk og kontekstuel indramning af 
Wilhelm Boyes klassiske monografi fra 189(1 
Fund af Egekister fru Bronzealderen i Danmark. 
som fortsat kan kobes i genoptryk på Skalks for
lag. Mens Globs bog IHjfolkel pra?senterede en 
storslået fortadling om bronzealderens verden, 
så er Jensens bog en storslået fortadling om his
torien bag fundene og udforskningen af dem 
op til idag, hvor dendrokronologiske datering
er ätter har bragt hojfolket taet på os. Vi kan nu 
på året tidsfaeste begravelserne. I Borum Eshoj, 
hvor den gamle mand er gravlagl ca. 1351 f.Kr. 
ogden unge mand ca. (i år senere, antagelig lat 
og son efter den antropologiske beslemmelse, 
får vi et ojebliksbillede al en fäniilieskaebne. 

Lignende samtidige begravelser finder vi i 
Guldhoj med tre egekister fra 1389 f.kr. (den 
aeldre del af periode 2). Egtveripigen blev be
gravet kort tid efter, en sommeidag i 1 370 f.Kr"., 
mens Muldbjerg-krigeren blev begravet ca. 
13(15 f.Kr., otte är senere end den plyndrede 
hovdingegrav fra Storehöj 1 373 f.Kr, ca 1 5 km 
derfra. Jensen bliver lyrisk når han beskriver de 
syv velbevarede maend og kvinder som blev be
gravet i Jylland indenfor relativ kort tid i det 14. 
århundrede: »Del er naesten, som kender vi 
dem alle syv. Ja, vi ved ting om den, som ikke er 
umiddebart synlige. At den gamle mand havde 
gigtsmerter i ryggen og i knadeddene, og at 
den unge pige fra Egtved havde den vane altid 
at bide med taenderne i hojre side af inlinden. 
Kendte de mon hinanden? Det er nok ikke 
sandsynligt, når undtages de to maend fra Bo
rum Eshöj, faderen og s0nnen. Men de kan 
f.eks. ogsä godt have modt manden fra 
Trindhoj. Og den gamle mand fra Borum Es
höj kan som ung have h0rt om pigen fra Egt
ved, da Inni dodc som 16—18 ärig. Dengangvai 
han i sin bedste ålder, omkring de tredive. Han 
kan ogsä bave moclt Muldbjei g-inanden, inden 
han blev lagt i sin kiste derude i det åbne for-
blaeste Vestjylland.« 

Bogens fortadling er historisk. Hvert af de 
sex hovedkapitler indledes med en beskrivelse 
af de politiske, ökonomiske og ideologiske for
hold på den tid hvor fundene blev gjort 
Kapitel 4 starter således ved århinidredeskifiet, 
og Jensen beskriver her det ideologiske om-
sving i malerktmsien og litteraturen, tilbage til 
en slags nyromantik, hvor oldtiden og dens 
monumenter blev vigtige ingredienser. Johan
nes V. Jensen digtede om Borum Esboj-man-
(len »Manden i Kistcn« som udvikler sig lil et 
stort epos om verdciisbisloi ien frem til vor lid, 
mens Skrydstruppigens sensationelie opdagel-
se i 1935 inpirerede Piet Hein til digict:»Var 
det hende jeg skulle have elsket, en brydende 
stenaldaervår med lys i de bvide taender og lin 
i det vådc hår, en pige som smiler lil mig igen-
neni tre insind år«. 

Hvert kapitel består herefter al en raekke 
fortadlinger - siluationsbilleder - om opdagel-
serne og udgravningerne. Vi moder b0nder og 
konger (Fredrik d. VII), arkaeologer og digte-
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re. Vi folger Wilhelm Boyes kamp mod vejrgu-
derne og regnen under udgravningen af 
Guldhoj i 1891, illustreret af de forste fotogra
fier af en egekisieudgiavning. Boye fik dette 
fund som en foraering til sit store vaerk om 
Bronzealderens Egekister, som udkom nogle få år 
senere. Og Boyes egen omtumlede tilvaerelse 
som arkeolog og journalist får vi også med. En 
sarkastisk og jovial figur, som siges at have prae-
senteret sig på sine rejser med dette lille rim: 
»Mit navn er Boye, jeg gräver dysser og gamle 
h0je«. 

Også illuslrationerne er strålende. Jensen 
har gravet i arkiveinc og fundet gamle teg
ninger og fotografier frem fra iidgiaviiingci ne 
i forrige århundrede, ligesom der er gjort nye 
pragtfulde farvefotos af fundene. Flere af dem 
fremtraeder på en helt ny made. 

Denne bog kan inan ikke hegge fra sig. Den 
sammenlletter den store og den lille historie 
på en medrivende made. Det er populaervi-
denskab og fortadlekunsi al bojeste klasse, en 
postprocessuel arkaeolog ville måske kalde det 
kontekstualiserede narrativer, for Jensen för
mår at give en social og kritisk, kullurel dybde 
lil historien om bronzealderens egekistegrave. 
som vi hidtil harsavnet Derfor er delte en bog 
både lör forskeren og for den alment kultur
historisk interesserede. 

I vaerket Fra Bronze- til Jernalder moder vi 
grundforskeren (ensen, som gennem 200 si-
ders systematiske, kronologiske analyser af 
samtlige rundkategorier fra bronzealderens 
periode VI og tidlig förromersk jernalder p re 
senterer en samlet kronologisk og kulturhisto
risk beskrivelse af Danmark og Sydskandi
navien i denne arkaeologisk vanskeligc og his
torisk vigtige övergångstid. Arbejdet har sin 
oprindelse helt tilbage i Jensens guldinedalje-
afhandling fra 1965, som omhandlede periode 
VI, men aldrig blev publiceret. Her er lemaet 
videreudviklet og udbygget bl.a. med en om
fattende dokumentation af grav-, boplads- og 
depotfund pä naesten 100 plancher, ligesom 
den ergennemillustreret også i teksten. Til bo
gen horer endvidere et omfattende kalalog 
ovcr Bere hundrede fund, samt de vigtiste le-
defund fra Skandinavien og Nordtyskland/ 
Polen. Der er således tale om et nordeuropa?-

isk standardva-rk for alle der arbejder med 
denne periode, og vel det forste samlede vaerk 
siden Mobergs banebrydende afhandling fra 
1941: Zonengliederungen der vorchrisllichen Eisen
zeit in Nordeuropa. Afhandlingen, som blev en 
dansk doktorsafhandling (dr. phil), har vaeret 
1 o år undervejs, og det forstår man når nian ser 
det store illustrationsmateriale og den fuld-
staendige dokumentation af alle periodens 
fund. 

I seks kapitler föres laeseren igennem peri
oden og dens arkaeologiske materiale. Kapitel 
1 skitserer situationen i Europa i midten af det 
1. årtusind, en nodvendig historisk baggrund. 
Derefter folger i kapitel 2 en diskussion af de 
kronologiske problemer ved övergången fra 
bronze til jernalder i del iiordeuropa-iske lav-
landsområde, som til slut sammenfattes i et 
kronologisk diagram (fig. 13), der viser at ud
viklingen har vaeret synkron i hele område t I 
kapitel 3 folger en systematisk typologisk-kro
nologisk gennemgang af bronzegenstande fra 
grav- og depotfund, i kapitel 4 gores det samme 
for keramikken - til stor nytte for konnnende 
bopladsundersogelser. Også her viser materia
let en ensartet udvikling i Sydskandinavien. 
Kapitel 5 er en omfattende analyse og diskus
sion af deponer ingeme af metalgenstande 
som dominerer periodens fundbillede. Det 
fremgår på figurerne 106 og 108 över udbre-
delsen af depoter i Nordeuropa at det nord-
vesteuropaeiske lavlandsområde, som bliver ho-
vedcentret forjasdorfkulturcn, er fattig på de-
poneringer. På trods af l ighedeme i materiel 
kultur under periode VI ser vi ogsa regionali-
sering i rilualerne - og måske i metaltilforslcr-
ne. Kapitel (i med titlen •Vendepunktet* er den 
kulturhistoriske sammenfatning af forandring-
erne, hvor Jensen påviser hvorledes Norden fra 
al have vaeret läst sanniieiibinidet med Syd- og 
Centraleuropa bliver et marginalområde. Det 
viser sig f.eks. i de hamrede metalkars udbre
ddse , som stort set Stopper ved Elben og Oder, 
med undtagelse af nogle lä i 0stskandinavlen, 
speciell pä Gotland (lig. 33). Delte lälder sam
men med omfattende löi andi inger i både be
byggelse og gravskik i Norden. 

Afhandlingen er et strålende eksempel på 
cn desvaerre uddoende forskningstradition i 
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Skandinavien, som blev grundlagt af Ingvald 
Undset og Oscar Montelius - hvor de vigtigste 
feltindsatser var i museernes magasiner og ar
kiver. Man rejste ganske enkelt rundt til alle 
museerne i Skandinavien og Nordeuropa, re-
gistrerede og tegnede, for derefter at ordne 
materialet kronologisk og historisk. Det gav et 
både materialcmaessigt og kulturhistorisk over-
blik, hvilket er en forudsaetning for at kunne 
saette lokale og regionale analyser og tolkning
er ind i deres rette historiske perspektiv. 

Til slut skal jeg omtale endnu en lille popu-
laerarkaeologisk perle, Raw Nordens Guld, som 
er en nyrevideret udgave en en aeldre version 
fra 1982. Mens de to tidligere omtalte boger er 
i forstorret A4 format er denne bog snarere i 
handskerumsformat. Jensen tager os med på 
en historisk odyssé över ravets betydning for 
Norden under hele förhistorien. Forst får vi ra
vets historie og dannelse for 55—35 millioner 
ar siden, dernaest dels anvendelse og betydning 
fi a sienalder lil yngre jernalder. Störst vaegt er 
der lagt på bronzealderen, «Ravets årtusind*, 
hvor det indgår i bytte for metal og danner en 
af fonidsactningerne lör Nordens blomstrende 
handel med Syd- og Centraleuropa. Igen får vi 
koblet Norden og Europa sammen i en serie 
fot udlingei" centreret om beromte fund, un
derbygget af pragtfulde illustrationer og lärve-
billedcr af ravsmykker og fund hvori rav indgår 
som dekoration. 

1 de to populaervidenskabelige boger mo
der vi den brillante fortolker og fortaeller som 
förmår at rulle hele historien op — fra indivi
duellt' skaebner til de store europadske linier. I 
afhandlingen Fra Bronze- lilfernaldet derimod er 
del den torre forsker som bar ordet og viser sin 
respekt for forskningstraditionen, selvom det 
indledende og afsluttende kapitel tnekker de 
lidt större tolkningsinaessige linier op. Men 
man maerker traditionens greb. Er delte en 
universel modsaetning mellem grundforskning 
og popuheividenskab, eller kan den overvin-
des? I Jensens forsker- og forfatterskab kan der 
iagttages en udvikling bort fra traditionen og 
henimod en litteraert fortaellende og tolkende 
stil, også i de videnskabelig! funderede arbej
der, som i bogen om Thomsen. Det er som om 
(ensen her loisogei at forene de to genrer, 

mens afhandlingen som naevnt har röddt-i lil-
bage i tiden. Der er naturligvis grasnser for 
hvor litteraer fremstillingen af typologiskc og 
kronologiske forandringer kan göres, og arbej
der af denne type behoves så helt åtgjort 
Jörgen Jensens tre boger illustrer en forsker 
som på suveraen vis behersker, og efterhanden 
forener, grundvidcnskab og populaervidenskab. 

Krislian Kristia osen 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs Universitet 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
k.kristianscn@archaeologv.gii.se 

Hoff, Annette, Lov og landskab. I.andskabslover-
nes bidrag lil forslat-Isen af landbrugs- og landska/is-
iidvikliiigen i Dun mark cn. cjoo—1250. Århus 
1997. 423 s. ISBN 87-7288-717-6. 

Diskussionen om landskapslagarna i Norden 
har länge influerats av Elsa Sjöholms enkelspå
riga betraktelsesätt Sjöholm gjorde det helt 
riktiga påpekandet alt landskapslagarna skapa
des i sin tid, och omformades när de skrev ned. 
Hon hade ocksä belt rätt i all lagarna påverka
des av den överhet som lät skriva ned dem. Vad 
hon däremot inte begrep var att lagarna ändå 
bibehåller skikt av äldre lagstiftning som kvar-
bällils därför all lagbildning är en process och 
därför att lagstiftare söker legitimitet för sina 
förändringar i del vedertagna. Hon begrep hel
ler inte atl lagstiftning inte enbart äger rum ge
nom dekret uppifrån, utan sker i klassmotsätt
ningarnas och andra samhälleliga motsättningars 
spänningsfall där olika strävanden sammanfal
ler eller leder till kompromisser. 

Nu pågår lyckligtvis en omsvängning. Etl 
exempel är Stefan Brinks {Beretningfrafemtende 
Ivcerfaglige vikitigesymposium, 1996) utredning 
kring Forsaringen där ban visar au dess lagbe
stämmelser är frän dvn tidiga vikingatiden ocb 
därmed visar pä förekomsten av fastlagda lagar 
redan under denna tid. Ett annal är förelig
gande utredning av de nordiska lagarna som 
källa till jordbrukets ocb landskapets historia, 
skriven av Annette Hoff som tidigare var chef 
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för det danska lantbruksmuseet på Gl. Estrup i 
Jylland. Jag tog upp dessa frågor redan min av
handling (Medeltidens åkerbruk, 1985) och pe
kade på att landskapslagarna ger oss den äldsla 
hållpunkten vid sidan av de västnordiska sa
gorna for kulturhistoriska studier utifrån skrift
ligt källmaterial-givetvis med hänsyn tagen lill 
de källkritiska problemen. 

Annette Hoff bar försökt urskilja några oli
ka tidsskikt i lagarna. Ett kriterium för att skilja 
nt olika skikt är järnbördsprovet, som avskaffa
des indian 1171 och 1215. Även språket an
vänds som skiljande indikator. Hon sätter in de 
nordiska lagarna i ett sammanhang med de 
närmas! kringliggande områdenas - tyska, eng
elska och irländska lagar - och visar också på 
samband mellan de olika nordiska lagarna. 
Della förefaller vara ett minst lika rimligt tillvä
gagångssätt som att försöka visa att lagarna 
hämtats från langobardisk rätt eller ur Mose
böckerna, fastän dessa givetvis också spelat rol
ler i den stora rättsomvandlingen. 

Hoff tar upp några utvalda teman. Exem
pelvis gör hon en detaljerad genomgång av fö
rekomsten av olika hus i lagarna. Här tar hon 
bland annat upp den för arkeologer viktiga frå
gan 0111 stackar av hö och säd för långlidsförva-
ring. Sädana förekom både med och utan tak 
(»hjälm«) och är i det senare fallet svåra all 
identifiera vid utgrävningar. Vattenkvarnens 
införande kan delvis dateras med Hoffs metod. 
Hon tar också upp förekomsten av termer för 
all ärja eller plöja som belägg för olika typer av 
redskap och arbetsmetoder. 

En stor del av boken ägnas åt landskapet 
En av Hoffs teser är att odlingen till en början 
skedde pä tomten, och att den först därefter ut
vidgades till åkergärdena. Utvidgningen av-
åkern till gärden utanför tomterna bidrog lill 
att skapa »dyrkningsfaelleskab« motsvarande 
de svenska gärdeslagen. Här blir hennes jäm
förelse mellan olika tidsskikt och mellan lagar 
av olika älder mycket fruktbar och ger direkt ny 
kunskap. 

Avhandlingen är detaljrik och tar också 
upp teman som utmärker och skogar samt vä
gar och vägbyggen. Där finns också elt appen
dix om den kanoniska rättens inflytande på 
den nordiska lagstiftningen med diskussion 

och kritik av Sjöholms tankegångar. 
Man skulle kunna gå vidare och göra en för

nyad ocb fördjupad analys av landskapslagarna 
ined målsättningen att urskilja lagtexternas in
re kronologi. Förhållandet mellan lagarna kan 
då tänkas visa sig vara betydligt mera kompli
cerat än man hittills trott. Redan 1951 påpeka
de Folke Dovring detta i en PM och inledde en 
analys med utgångspunkt från bl.a. bötesbe
loppen. Han skrev att »en yngre redaktion kan 
ha influerats av en lag i ett annat landskap, som 
i sin tur influerats av en äldre redaktion av den 
text den påverkar*, och hans arbetshypotes var 
att lagarna bland annat bygger på diverse nu 
förlorade källor som liknade Forsaringens. 

Janken Myrdal 
Institutionen för landskapsplanering 

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Box 7070 

SE-75O 07 Uppsala 
Janken. Myrdal@lpul.slu.se 

Lisbeth Pedersen, Anders Fischer & Bent Aaby 
(red.), Elie Danish Storebalt since the Ice Age -
man, sen and jon si, A/S Sloieba-ltslorbindelsen 
i samarbete med Kalundborg og Omegns Mu
seum, Miljö- og Energiininisteriet, Skov- og 
Naturstyrelsen samt Nationalmuseet Köpen
hamn 1997. 339 s., 263 ill., 7 tab. ISBN 87-
89566-98-O. 

Denna bok är cn engelsk översättning av Store-
/m-Il i 10.000 år—Mennesket, havet og skoven, som 
ingavs samma år, 1997. En stickprovsjämförelse 
mellan den danska och engelska texten har av
slöjat förvånansvärt få fel. I själva verket före
faller översättningen vata av yppersta standard 
och kan i allt väsentligt med liilit nyttjas av engels
ka läsare. Till och med de i engelskan känsliga 
substantiven som syftar lill diverse vattentyper 
har översatta med bravur, såsom kopplandet av 
det danska ordet nor omväxlande lill de tvä 
engelska orden cow och ereek. Översättningen 
lever därmed upp lill bokens allmänt mycket 
höga kvalitet vad avser utgrävningspresenta
tion, statistiska analyser, fyndfotografier, layout, 
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läsaivänlight-i ocb publicistisk nivå. Denna lina 
insats är del bara alt la av sig hatten för. Dansk 
loriitidsforskning baren läng tradition av snabb, 
pålitlig och saklig publikation av nya material. 

Nyss nämnda över.sanning är dock inte hell 
klanderfri. I avsnitt 2.6 står att »The skeletal 
linds from Korsör Nor portrav the population 
of tbc end of the earlier Stone Age. Tbis is 
mainly due to two unusually well-preserved 
skulls...*. I den danska originaltexten skrivs 
istället »Skeletfundene fra Korsör Nor er saer-
ddes velcgnedc som repraesentanter for be
folkningen i slutningen af aeldre stenålder. Det 
skyldes ikke mindsl to usaedvanligt velbevarede 
kranier...«. De danska meningarna avslöjar att 
författaren aktivt bar valt ut dessa tvä skallar 
som representanter för en tänkt befolkning, 
som är en modellbefolkning lör hela senmeso
litikum. Den engelska texten säger, som vore 
det ett enkelt och obestritt faktum, att skelett
fynden visar hur populationen säg Ut i äldre 
stenålder, särskilt lack vare tvä kranier. Utifrån 
den antropologiska tolkningen presenteras 
skallarna tråkigt nog som om (le tillhör) tvä me
delålders män. Följaktligen framstår tvä för
ment manliga individer, med av våld åsamkade 
skallskador och åtminstone i det ena fallet kraf
tig och muskulös kropp, som normala ocb nor
mativa representanter för hela perioden. I själ-
\a verket tolkas alla ben, som uppvisar promi
nenta muskelfästen, med tillhörande kranium 
eller ej, av Pia Bennike som »sannolikt, manli
ga. Detta trots andra osteologen kritik av såda
na enkla och automatiska slutsatser, särskilt när 
del gäller äldre individer. En individ med kvin
nokropp som slitit i hela sitt liv har i de flesta 
fall de facto kraftiga muskelfästen och massiva 
ben (se t e x . Ceiin). Bennike (s. 102) tar to.111. 
själv upp del sakförhållande! atl studier av per
soner som tränar kroppen hårt in i vad vi idag 
kallar medelåldern får tyngre ben med försto
rade muskelfästen, utan att hon noterar sin 
egen androcenlrism. Dessa beklagiga tenden
ser i dansk stenåldersforskning bar kritiserats 
föi 1. Till exempel skrev Marek Zvelebil om dem 
redan 1995 i sin avslutande och reflekterande 
artikel A Final Word 011 'Man and sea in the 
Mesolithic' - Good News for Womeit-. i boken 
Man and Sea in lhe Mesolithic, också den för öv

rigt redigerad av Anders Fischer. Han påpeka
de med vissa omsvep att nämnda bok, liksom 
inånga andra lexter han dä hade tagit del av, 
med liv ocb lust byggde vidare på den obrutna 
ocb verkligen uttjatade Hemingwavska »man 
and sea«-lemalikcii i danska arkeologiska pu
blikationer som behandlar stenåldern, ocb då 
i synnerhet dess mesolitiska skeden. Boken 
som här recenseras utgör tyvärr inget undan
tag. 

Alt söka pästäu manliga anletsdrag pä kra
nier ät inle en tillförlitlig metod all könsbedö-
ma individer Ii an äldre stenålder, någol som en 
bok av denna dignitet borde la upp. Del är en 
dyr läxa som borde vara inlärd vid del bär laget 
med tanke på alla felaktiga eller tveksamma 
könsbedömningar som gjordes initialt vid Skate
holm- odi Vedback-projekten under 1970- talet 
och del tidiga 1981 Hålet I del ljuset blir Bennikes 
besatthet av de tvä kraniernas anletsdrag ån trå
kigare. I lon föi klarar själv pä s. 1 ost—103 all in-
tressel härrör lian den mer eller mindre utta
lade uppgiften att särskilja de danska sten
åldersmänniskorna lian eskimåer och Lappar! 
Att använda dessa nedsättande termer istället 
för de mer önskvärda termerna inuiter och sa
mer antyder ett danskt kolonialistiskt arv, en 
subtil nationalism som ime släppt greppet om 
osteologin: åtminstone inte den som är speciellt 
inriktad pa kranier. Liksom förövare i d l brotts
register eller »lreaks« i en rasbiologisk invente
ring frän 1950-talet bar skallarna fotograferats 
framifrån och frän sidan. En av dem beskrivs i 
termer av »framträdande haka- och •välut
vecklat näsben*, Ansiktet sägs vata »långt med 
regelbundna drag«. Hon följer, ined ursäkten 
an dei a r e n tradition, gamla fördomsfulla ras-
beskrivningar och betecknar skallens individ 
som tillhörande cn nordisk typ (s. 100-101). 
Den andra skallen beskrivs som robust och do-
likocefalisk med en hjärnvolym pa 1350 ml, vil
ket ungefär motsvarar dagens genomsnittsman 
(sid). Huvudet utmalas som brett odi kon 
med Ined näsa ocb låga, breda och grovhugg
na ögonhålor. Kranietoppen är »tydligt kölfor-
mad«. Skallen beskrivs som bor,inde till en Cro 
\ lagi 101 i-lik individ. Gro Magnon benämner hon 
sinn tidiga människor som nvss förlora! sina 
mera »apliknande drag., (s. 101). Dessa upp-
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gifter och liera andra av samma slag är inte ve
tenskapligt relevanta, inte ens ur ett kranialtv-
pologiskt perspektiv. Hjärnvolym bar ingen in
verkan på intelligensen. Det som är grövre, 
kantigare och plattare är inte mera primitivt 
Bennike (s. 105) säger dock till sist, som en 
ganska oväntad brasklapp, att det kulturellt 
ocb språkligt sen ät myckel stor skillnad mellan 
dagens människor och de som levde i Syd
skandinavien på stenåldern, något som boken 
i övrigt dock inte alls tar hänsyn till. 

Sektion 3.3 a r e n udda fågel i boken. Pa tvä 
sidor, mitt i etl huvudsakligen funktionalistiskt 
och ekonomiskt kapitel om fiske och redskaps-
tillverkning i forntidens Halsskovfjord, avhand
las ett stycke arkeologisk idéhistoria av Lisbeth 
Pedersen. Hon lar upp hur arkeologin helt 
samspelar med eller försöker göra motstånd 
mot samtidens rådande tankegångar och vär
deringar i form av religion och vetenskap, men 
bara vad avser 1 800-talets arkeologi. 

1900-talets danska arkeologi, inklusive den 
berörda boken odi dess författare, har enligl 
avsnittets anda uppnått ett vetenskapligt nii va
na där objektivitet neutralitet od i transparens 
är som luften man andas - självklar. Del antyds 
nästan au dei inte längre linns något grund
läggande all debattera inom arkeologin - de 
stora frågorna löstes under loppet av det förra 
å rhundrade t Exempelvis skulle man ju ba kun
nat diskutera varför praktverkets alla texter 
samklingar sa väl med dem som giv ii pengar till 
undersökningarna och publikationerna: A/S 
Storebaelt Fixed Link, Miljö- og Energiminis
teriet, Skov-og Naturstyrelsen, Nationalmuseet 
samt Kalundborg og Omegns Museum. Di
rektören lin brokonsortiet, Mogens Bund-
gaard-Nielsen, skriver klart och rakt i sin natio
nalistiska förord atl Storebaeltsförbindelsen 
bokslav ligen är byggd pä våra förfäders grund, 
och att detta ined all tydlighet visas i ocb med 
denna bok om Danmarkhistoriens själva be
gynnelse. Boken, likt en skapelsemyt, handlar 
enligt samma person om bur naturen, likt en 
högre kraft, formade Danmark, som vore det 
av modellera eller sand, till det högteknologis
ka under del är idag. läck vare ett nära od i po
sitiv t satnai bete med arkeologerna säger direk
tören atl hans bolag kunde presentera veten

skapliga data av internationell vikl som relate
rade direkt till Danmarks kulturella utveckling. 

Det sägs atl sjövägen mellan Fyn odi Själ-
land alllid vat farlig löt 1. men blev alh bättre ge
nom årtusendena, tills nu, då modern leknik 
från A/S Storebaelt Fixed Link har fixat en 
trygg och säker länk och därmed överbryggat 
årtusenden av ångest (märk väl ait det fanns 
danskar, förvisso ganska lä. som ville behålla 
färjeförbindelsen). Korsör Nor är idag lite av 
en spökslad i jämförelse med bur del var förr, 
så även pä sommaren, mitt i turisttider. Detta 
märks inle minst i trenden där hotell skickar ut 
erbjudanden 0111 kraftiga rabatter bara lör att 
nian ska övernatta där istället lör atl åka nå
gonstans (läs: vidare). 

I övrigt handlar boken, som brukligt är i 
denna typ av dansk forskning, mestadels om 
fynd, klimat- och miljötolkningar. Därtill före
kommer (iä sina ställen frågor som berör kon
takter ocb social organisation. Henrik Schilling 
(s. 97—98), exempelvis, påvisar »osedvanligt la
ta» kontakter mellan s.k. senmesolitiska grup
per som levde i det vi idag kallar Jylland och 
Själland, men nämner aldrig vad lör kontakter 
ocb (iä vilket sätt Däremot sägs all föreliggan
de kontakter var en fråga om tillkämpad fritid 
tack vare god fisktillgång, en sorts Ivx-aklivitel 
således. Havet beskrivs som en funktionell 
»routeway« att nyttja löt transporter. Kranier 
med skador efter kraftiga yxslag lian Korsör 
Nor sägs antyda modiga män som mer eller 
mindre framgångsrikt försvarade ett för trak
ten osedvanligt attraktivt fiskeläge, kallat "ter
ritoriet., mot ljuvfiskare och andra avundsjuka 
angripare. I lavet betraktas av Schilling som ett 
ekonomiskt nyckelfenomen, en källa till stän
diga spänningar, och han jämför med dagens 
konflikter mellan olje-, fiske- och mineralin
dustriområdena. 
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