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Anne Nörgård Jörgensen, Waffen & Gräber. 
Typologische und chronologische Studien zu skandi
navischen Waffengräbern 520/50 bis goo n.Chr. 
Nordiske Fortidsminder Serie B Volym 17. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Köpen
hamn 1999. ISBN 87-87483-43-2. ISSN 0105-
578X. 

Låt mig först av allt skriva att Anne Nörgård 
Jörgensens bok är ett viktigt arbete som kommer 
att ha stor betydelse för forskningen om yngre 
järnålder i Norden under överskådlig framtid. 
Vad jag menar med detta framgår bäst genom 
att ta upp del som författaren själv uppger i bo
kens förord. Då hon deltog i undersökningen av 
det stora gravfältet vid Norre Sandegård Vest på 
Bornholm under 1980 talet kunde de kvinno
gravar som påträffats under dagen dateras på 
något årtionde när samma kväll genom en 
snabb titt i Mogens Orsnes och Karen Hoilund 
Nielsens arbeten och kronologiska indelningar. 
Mansgravarna kunde inte på långa vägar be
stämmas med samma lätthet och säkerhet Det 
är kort och gott denna orättvisa mellan könen 
som NörgårdJörgensen rättat lill. 

NörgårdJörgensen ger i förordet till boken 
en personlig forskningshistorisk inledning till 
arbetet. I denna påpekas att avhandlingen är 
en del av ett större projekt där publiceringen 
av Nörre Sandegård Vest var den första etap
pen (Jörgensen & N0rgård Jörgensen 1997, 
Norre Sandegård Vest — a cemelery from the 6th—8th 
centuries on Bornholm). I denna bok lades grun
den för den kronologiska studien och stort ut
rymme ägnades åt de sociala och samhälleliga 
sidorna av vapengravarna. Därför har dessa 
aspekter tonats ner i avkandlingen ock tidiga
re resultat sammanfattas endast. Detta kan 
upplevas som en brist Jag vill därför föreslå att 
man parallelläser böckerna för att på så sätt för
stå den stora forskarinsats som utförts under 
lång tid. Författaren har även publicerat flera 
större artiklar där hennes kronologi samman
fattas. Därför är inte bokens ämne helt okänt, 
men här föreligger nu mer omfattande diskus
sioner och katalogsammanställningar än vad 
som tidigare presenterats. Vad man utifrån ett 
svenskt sätt att arbeta kanske främst saknar är 

diskussioner kring vapengravsseden och dess 
funktion i samhället. Detta kopplat till en dis
kussion kring varför vapengravar förekommer 
i stor mängd i vissa områden och helt saknas i 
andra hade kunnat vara fruktbar. 

Avhandlingen sysselsätter sig med perioden 
ca 530-900. Detta innebär i svensk terminologi 
vendeltid och äldre vikingatid. Det är viktigt att 
ha i minnet att under denna period sker vapen
utveckling och vapenhandel på ett internatio
nellt plan. Utvecklingen på slagfälten i Europa 
går från senromersk beväpning och stridssätt, 
över olika barbarfolks mer eller mindre avance
rade kamptekniker, till ett tidigmedeltida kamp-
sätt, där man kan börja skönja nya organisatio
ner som ledung och feodala strukturer. Väl ge
nomarbetade kronologisystem för vapen från 
denna period finns från stora delar av Väst
europa. Här är antalet fynd många gånger stör
re än i Norden. Författaren visar genom hela bo
ken sin stora förtrogenhet med det kontinenta
la materialet och jämför nordiska fynd med fynd 
från kontinenten. På detta sätt blir det uppen
bart att Norden inte var en barbarisk avkrok utan 
i högsta grad delaktig i större händelseförlopp. 

Undersökningen omfattar material frän 
Bornholm, Gotland och Norge. 1 dessa områ
den finns det gott om vapengravar. Även på 
andra håll i Norden finns vapengravar. I syd
västra Finland finns det mellan 300 och 400 va-
pengiavar som inte tagits med i arbetet. Även i 
fastlandssverige finns vapengravar. Dessa är ut
spridda och relativt få. Därför blir de svåra att 
använda som bas för en kronologisk studie. Ett 
område som dock i viss utsträckning tas med i 
analysen är Mälardalen med sina extremt rika 
vapengravar till exempel från Vendel och 
Valsgärde. Nörgård Jörgensen framhåller att 
den golländska kronologin i huvudsak är giltig 
även för fastlandssverige. 

Att koncentrera arbetet till tre regioner har 
flera effekter, både negativa och positiva. De 
negativa aspekterna är givetvis att stora delar av 
det skandinaviska området förblir oanalyserat 
och därmed kan perspektiven på de valda om
rådena bli förvrängt. Det finns en hel del va
pengravar i fastlandsverige som jag gärna hade 
velat ha med i analysen. Dessa hade säkert inte 
påverkat de kronologier som Nörgård Jorgen-
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sen ställer upp, men de hade förtjänat att kom
ma med i den fortsatta forskningsdebatten. De 
tre områdena har också mycket olika förutsätt
ningar som i vissa avseenden gör dem svåra att 
jämföra. Gotland och Bornholm är öar. Som 
det ofta kar påpekats kar öar ofta en särpräg
lad utveckling. Norge är ett land som kan sägas 
bestå av flera regioner. 

De positiva aspekterna är många och 
Nörgård Jörgensen gör det mesta av dem. Den 
viktigaste är givetvis att materialet blir hanter-
bar t Att fokusera på tre regioner gör att tre pa
rallella kronologier kan byggas upp. Genom 
detta får man gott grepp om vilka föremål som 
är lokall tillverkade, lokala kopior av interna
tionella förebilder eller direkiimporterade. Då 
de tre lokala kronologierna kombineras bildar 
de en fullgod kronologi för hela Skandinavien. 

En annan intressant aspekt är att fokuse-
ringen på tre regioner i tre olika hinder gör att 
man får sig en rejäl dos forskningshistoria till 
livs. Nörgård Jörgensen skildrar utförligt kur 
arkeologin om den yngre järnåldern vuxit 
fram i de olika områdena och hur fynden bär
gats på ett mer eller mindre fackmannamässigt 
sätt. Delta gör att man kommer in pä källkritik 
od i fyndens representativitet 

Från Danmark finns 100 vapengravar. Av 
dessa kommer 97 från Bornholm. Mänga av de 
äldre fynden grävdes fram av Vedel under sent 
1800-tal. För sin tid var grävningarna nyska
pande. Dock missade man mycket eftersom 
man i huvudsak grävde endast i centrum av gra
varna. Lars Jörgensen har gjort en studie över 
ett par av de gravfält som Vedel grävde ut 
(Jörgensen 1990, Beekkegård and Glasergård -
Iwo cemeteries from lin- Lale Iron Age nn Bornlttilin). 
Det stora problemet med de äldre bornholms-
ka fynden är atl de blev dåligt konserverade. 
Detta gör att en stor del av dem inte längre 
linns i sinnevärlden. Ett annat intressant pro
blem med fynden från Bornholm är att de näs
tan samtliga kommer från en socken på norra 
delen av ön. Det är i Oster-Larsker socken som 
alla de undersökta gravfalten Nörregård, 
Melsted, Melsted-Sandluiset, Kobbeå, Nörre 
Sandegärd Vest, Lousgärd, Baekkegård och 
Glasergård ligger. Hur representativa är dessa 
fynd för resten av Bornholm? Hur stor var den 

lokala variationen på en så liten, men rik ö? 
Även på Gotland startade arkeologin tidigt. 

Gravar undersöktes av flera av de ledande svens
ka arkeologerna. En stor del av det äldre mate
rialet har publicerat i Birger Nermans Die 
Vöbkerwanderungszeit Golkinds och Die Vendelzeit 
Gotlands. På grund av att mycket av de senaste 
25—30 årens lvnd ännu inte blivit publicerade 
har Nörgård j0rgensen valt att låta bli att an
vända detta material. Hennes katalog omfattar 
122 fynd från ön. Geografiskt har de gotländska 
fynden en jämnare spridning än fynden från 
Bornholm. Dock kommer många av dem från Ire 
i Hellvi socken. Även för de äldre gotländska fyn
den finns konserveringsproblem som försvårar 
studium. Ett problem inom gotländsk arkeologi 
ården omfattande plundring som ägt rum påön. 

I Norge är situationen annorlunda. F.n stor 
del av fynden är osakkunnigt bärgade under 
1800- och tidiga 1900-talen. Detta gör det gi
vetvis svårare alt dra slutsatser om dem efter
som man inte med säkerhet kan veta om de är 
från samma grav eller bur de är biitade. Även i 
Norge förekom under 1800-talet omfattande 
plundring av fornlämningar. Sammanlagt tar 
katalogen upp 1 1 (i fynd. Den geografiska 
spridningen är stor och det linns givetvis skill
nader vad gäller representativitet mellan öarna 
Bornholm och Gotland och ett helt land. En 
stor fördel med det norska materialet är de g o 
da bevaringsföihällandena. 

Trots allt kar Norgärd Jörgensen lic geo
grafiska grupper med fynd, som till storleken 
är i stort sett jämförbara. Varje grupp är dessu
tom tillräckligt stor för att en lokal kronologi 
skall kunna upprättas. 

Den största delen av boken upptas, som sig 
bör, av beskrivningar av de artefakttyper som 
förekommer i vapengravarna. Eftersom hu-
vudvapnet under perioden var det eneggade 
svärdet, scramasaxen, ägnas stor möda åt att 
särskilja olika typer od i varianter som kan an
vändas i daterande syfte. God hjälp linns här 
från den omfattande kontinentala forskningen 
på område t N0rgårdJörgensen pekar bäde pä 
bur internationell vapentillvci kningen och va-
peniiiventariei var ocb på att det finns nordis
ka särformer och lokala varianter. 

För övrigt finns i typgenomgången andra 
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vapen som tveeggade svärd: först senromerska 
spathasvärd och sedan tveeggade svärd av fran
kiskt eller nordiskt ursprung. Skölddelar, lans
spetsar, yxor, pilspetsar och knivar behandlas 
också. Genomgången visar vilken omfattande 
utveckling som sker från ett senromerskt in
ventarium till en tidigmedeltida vapenuppsätt
ning. Den typologiska genomgången omfattar 
även andra föremålstyper som påträffats i va
pengravar. Bland dessa finns remändebeslag, söl
jor och olika förmer av redskap. Genomgången 
blir inte här lika omfattande som för vapnen. 

Typindelningen ligger till grund för krono
logisk seriation. Här visar Nörgård Jörgensen på 
styrkan i sitt material genom att utarbeta tre pa
rallella kronologier som sedan ställs samman till 
en nordisk vapenkronologi. Hon delar in mate
rialet i sju kronologiska grupper. På Bornholm 
saknas fas VI och VII och på Gotland fas VII. 
Detta beror på när vapengravsseden upphörde. 
Fas I är svagare representerad än de (ivriga fa
serna och blir inte helt självständig. Därmed 
uppstår ett glapp mellan de folkvandringstida 
fynden och de äldsta venddtidsfynden. Fas II 
börjar cirka 560/570 och fas VII slutar cirka 
900. Det innebär att varje fas i genomsnitt om
fattar knappa 60 år. Genom denna samman
ställning får man en mycket god uppfattning 
över hur vapenutrustningen varierat över tid. 
Nörgård j0rgensens sammanställning är så om
fattande att även skandinaviska fynd som inte 
omfattas av seriationen kan dateras i hennes 
system. Hon påvisar detta själv genom att place
ra in de rika mellansvenska båtgravarna från 
Vendel ock Valsgärde i sitt schema Genom att 
flera av dessa gravar får en avvikande datering 
från vad tidigare forskare angett påvisas behovet 
för det arbete Nörgård Jörgensen genomfört. 
Det blir möjligt att datera dessa praktfynd nog
grannare och ställa dem i relation till andra nor
diska fynd och fynd på kontinenten. Detta bor
de vara av stort intresse för det pågående stora 
intresset i Sverige för så kallade centralplatser. 

Nörgård Jörgensen går vidare med en 
koppling av sin nordiska kronologi till den 
mycket omfattande kontinentala forskning 
som ägnats åt vapen ock vapenkronologi. Ge
nom de större material ock de stora undersök
ningar som kär är gjorda finns flera starka kro

nologisystem. På flera ställen kar man kunnat 
korta ner fäslängden till 30—40 år, vilket i 
Norden kanske skulle kunna vara möjligt att 
åstadkomma lokalt, till exempel genom bear
betning av stora gotländska gravfält. 

Sammankopplingen visar hur beroende 
man i Norden var av förändringar på konti
nenten. Flera vapentyper har direkta paralleller 
på kontinenten och man kan näppeligen tala 
om en självständig nordisk utveckling. Ett ex
empel är att frankiska vapen är relativt vanliga 
under Karl den Stores tid, omkring år 800. Hans 
efterträdare Karl den Skallige förbjöd export vil
ket genast visar sig i ett starkt minskat antil va
pengravar under fas VI och VII i Norden. 

Textdelen slutar med ett kapitel om det mi
litära systemet. Kanske hade man väntat sig nå
got mer av detta avsnitt efter de massiva mate
rialgenomgångar som föregått d e t Man skall 
dock ge Nörgård Jörgensen rättvisa genom att 
påpeka att mycket av hennes tankar kring sam
hället finns i den tidigare nämnda publikatio
nen över Nörre Sandegård Vest. Trots det får 
man känslan av att det hade gått att gå vidare. 

Delvis beror det på att debatten om de mi
litära strukturerna på kontinenten dominerats 
av historiker. Dessa har endast i undantagsfall 
använt sig av arkeologiska fynd för att belysa si
na teser. Nörgård Jörgensen framhåller Ed
ward James bok The Franks från 1988 som ett 
undantag. Man kan även påstå att en stor del av 
dessa historikers arbeten gått relativt spårlöst 
förbi bland arkeologer som varit mer intresse
rade av att upprätta kronologiska system än att 
diskutera samhällsstruktur. Nörgård Jörgensen 
tar upp Heiko Steuer som en arkeolog som i 
flera sammanhang dock har diskuterat sociala 
strukturer bäde utifrån ett historiskt och arkeo
logiskt källmaterial. Man kan till viss del påstå 
att Nörgård Jorgensens arbete lider av denna 
brist på synkronisering mellan historia och ar
keologi. Ibland blir hennes tolkningar om den 
militära .strukturen något schematiska. 

Ett exempel på detta är hennes beskrivning 
av Följet, Die Gefolgschaft, som en central mo
dell av den militära strukturen under järnål
der. Hon grundar sig till stor del på Lotte 
Hedeagers avhandling Danmarks Jernalder mel
lem stamme og stat från 1990. Det som inte sägs 
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är att detta är ett uttalat strukturmarxistiskt ar
bete som för sin teoribildning gör en lång rad 
antaganden om samhället. Nörgård Jörgensen 
drar följet tillbaka till Tacitus omnämnanden 
av germanska krigare. Tacitus arbete är dock ur 
källkritiska aspekter svårt att använda. Det är 
skrivet cirka 100 efter Kristus och såvida man 
inte vill se honom som sin tids främste fram
tidsforskare borde hans utsagor ha mycket li
ten bäring på förkållandena i Norden flera 
hundra år senare. Det är tveksamt vilka germa
ner Tacitus skriver om och hur pass generella 
hans iakitagdser var. Det stora kruxet är dock 
att Tacitus faktiskt skriver ytterst litet och vagt 
om Följet. Detär mycketsvaga utsagor som man 
använt sig av för att rekonstruera militära system 
med Tacitus som bas! Därmed blir Följet en 
vacker tankemodell som kan vara allt från Göran 
Perssons livvakter till Ingvarstågets vikingar. 

Nörgård Jörgensen använder sig av mero-
yingerriket som en jämförelsemodell för sin 
diskussion om militära strukturer i Norden. 
Hon finner klara samband i vapentyper, ned-
låggningsmönster och beväpningskombinatio-
ner vid olika tidpunkter mellan Norden och 
Merovingerriket. Dessa likheter beror, menar 
hon, på likheter i stridssätt, föreställningar om 
krig och de traditioner man hade. Av detta drar 
hon slutsatsen att det måste ha funnits likheter 
i den militära organisationen mellan område
na. Denna intressanta iakttagelse måste man 
insiämma i. Dock är jag inte övertygad av hen
nes tolkningar hur det militära systemet funge
rade i merovingerriket, vars struktur sedan del
vis förs över till Norden. Häri ligger, menar jag, 
en bristande förtrogenhet med vad historiker 
skrivit om periodens militära strukturer. Man 
skulle till exempel kunna framhålla ett arbete 
av Bernhard Bachrach, An anatomy of a little war 
från 1994, med en analys av krig på 500-talet 
som en motvikt till tankarna om det germanska 
Följet. Bachrach påvisar istället hur beroende 
man fortfarande var av det romerska tänkandet 
då man gick i krig. En annan historiker är 
Timothy Reuter som skrivit flera artiklar med 
militär anknytning (1985, Plunder and tribute 
in the Carolingian Empire, Transactions of the 
Royal Historical Society 51b ser. vol. 35.; 1996, 
The recriiiiment ol armies in lhe Early Middle 

Ages: wkat can we know?, Military Aspects of 
Scandinavian Society in a European Perspective, AI) 
I - I J O O ) . I dessa påvisar kan bland annat hur 
svårt det är att frikoppla det militära samhället 
från det civila, eftersom ekonomin under yng
re järnålder var phmdringsbaserad och därför 
behövde krig som smörjmedel. Han har även 
skrivit om hur litet vi egentligen vel om vilka 
det var som slogs och hur stora arméerna var 
under yngre järnålder. Tankarna om Följet som 
en integrerad del av det germanska militära 
systemet blir därför svår att upprätthålla. Trots 
allt är Nörgård Jorgensens arbete ett betydelse
fullt steg i rätt riktning och bon framhåller själv 
det genombrott som gjordes vid symposiet 
Military Aspects of Scandinavian Society i 
Köpenhamn 1996 för att börja jämföra förhål
landen i Norden med dem i Västeuropa. 

Jag vill trots allt inte kritisera Nörgård 
Jörgensen för mycket Det torde inte längre va
ra möjligt för en ock samma forskare att både 
sätta sig in i tidigmedeltida kistoria samt konti
nental och nordisk arkeologi på djupet Basen 
för en fortsatt diskussion om förkållandena i 
Norden kontra kontinenten måste till syvende 
ock sist bygga på noggranna kronologiska stu
dier. Författaren har begåvat oss med en sådan! 

Boken avslutas med en resumé på danska 
samt en rikt illustrerad katalog. Bilderna är ute
slutande enkla svartvita streckteckningar. Man 
kade givetvis kunnat önska sig en kögre kvali
tet på illustrationsmaterialet Det är dock i fles
ta fall fullt tillräckligt för den som vill kunna 
kontrollera typer och fyndmaterial. 

Jag vill avsluta med att återigen framkalla 
den stora ock betydelsefulla insats som Nör
gård Jörgensen gjort. Boken är en stark typolo
gisk och kronologisk genomgång av lyndmate
rialet Först nu är det på allvar möjligt att 
utifrån ett strikt kronologiskt ramverk börja 
jämföra militära strukturer ock förhållanden 
under yngre järnålder i Norden med dem som 
rådde i Västeuropa. 

Pavel Nicklasson 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

pavd.nicklasson@111aln10.mail.tdia.com 
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Fredrik Svanberg & Bengt Söderberg, Den vi
kingalida horgen i Borgeby. Med bidrag av Pär 
Karlsson, Anna Lihammer, Göran Prahl och 
Mats Regndi. Arkeologiska studier kring Bor
geby ocb Löddeköpinge 1. Malmö 1999. 72 
tekstsider inkl. referenser, 37 figurer (S/H) og 
1 tabel. Hertil 6 bilag. ISSN 9930961232. 

Det förste hasfte i en ny serie, der offentliggör 
unders0gelser omkring Borgeby og Lödde
köpinge ved Kävlingeå/Löddeå, omhandler 
en mindre prövegravning fra 1998 mellem 
Borgeby Slot og den tilhörende kirke. Ud
gravningen bestod af en 46 m läng sogegröft 
tvaers gennem en terraenformation, der formo-
dedes at skjule resterne af en ringborgs befaest-
ning. 

Haeftet er bygget op med en indledning, 
hvor projektet »Maktens Säte», der vedrörer 
Borgeby Slot, kort praesenteres. Herefter gen-
nemgås på to sider Borgebyförskningens stadi
er, fulgt af et kapitel om projektels förstudier. 
Her berettes om valg af opniälingsmetode til 
terraenanalysen, og kildekritikken kommer ud-
maerket med. I samme afsnit praesenteres et lil
le stykke af en st0beform, der i 1993 fandtes 
ved en udgravning på Borgeby Slotsplads. Stö-
beförmen er til en patrice til fremstilling afet 
böjstatussmykke fra 900-tallet Den fandtes 
sammen med andet gnldsmedeaffäld, og får se
nere, i forfattemes konklusioner, en meget 
prominent pläds. 

Selve frem laegge Isen af udgravningens re
sultater gores på 19 sider. Det er en meget 
grundig og meget aerlig praesentation af over-
vejelser, problemer, fejl og konklusioner, som 
gives. Forfattemes tolkninger af lagfölgen i 
den voldsektion, som nbestriddigt er til stede i 
Borgeby, skal ikke diskuteres. Beskrivelsen er 
detaljeret og ledsaget af fotos og stregtegning-
er, samt en folde-ud-prolil bagerst i haeftet. 
Eneste umidddbare beklagelse skal vaere, at 
der ikke er angivet en kotelinic pä prolilteg-
ningeme, när der i teksten direkte kenvises til 
eksakte niveauer över kavet (side 24). Så er det 
svaert at fölge med. Dateringen af volden er 
(som sa-dvanlig) problematisk. Bevarede trae-
fibre fra voldkonsti iiktionen blev sendt til ' IC-
analvse (AMS) med det interessante resultat, al 

dateringerne kom til at ligge indenfor tids
rummet 250-620 e.Kr. (kal. 2 sigma). Dette be-
tragtes af forfatterne som en fejl, og angiver, at 
det »... måste förklaras som ett resultat av ku-
musinfiltration» (side 32). Der meldes intet 
om kvorvidt ved-analysen kar vist noget mis-
taenkdigt i en störrdsesorden, der kan beretti-
ge til at tro på en regulaer forurening. Hvorfra 
er den kommet? Ganske vist er der aeldre gru
ber på pladsen, lidt tovende dateret til bronze
alder eller neolitikum, men ikke i förbindelse 
med proveudtagningen. En anden mulighed 
kunne vaere det brandlag, som fandtes umid
delbart under volden. Laget menes at hidrore 
fra nedbraendingen af en gård/landsby, der er 
blevet jaevnet med jorden, fordi ringborgen 
skulle rejses. Dateringen af dette lag er mellem 
770 og 1040 e.Kr. (kal. 2 sigma). Forfatterne 
stotter sig til denne tpq og — antagelig — for
di de ovrige ringborge horer til i slutningen af 
900-årene. 

Resultaterne fra Borgeby-undersogdsen 
bliver fra side 37 til side 57 dels sammenstillet 
med andre af vikingetidens faestningsanlaeg, 
dels perspektiveres den nyvundne viden om 
Borgeby i forhold til oplandet Inddragdsen af 
de ovrige ringborge er indlysende, ligesom be
tragtninger över konstruktion og datering af 
Kovirke, halvkredsvoldene om Hedeby og j \r-
hus nodvendigvis må indgå i arbejdet. Mindre 
förståeligt er det at begynde at filosofere över 
udaterede voldanlaeg som Löddeköpinges og 
helt ndokumenterede som Lommas og Vi
borgs (!). Parallelliseringen överdrives dog på 
side 37, kvor giildsmedeva'rkstedet fra Borge
by bliver knyttet til ringborgen, fordi det ligger 
nogenlunde i samme karré som et lignende 
vaerksted i Fyrkat. Imidlertid er der endnu ing
en, der kar vist, kvorvidt der findes en opde
ling i kvadranter med karréer i Borgeby. Dens 
mulige orientering af korsgade og porte disku
teres ganske vist kortfattet, men mulighederne 
er flere. Desuden kan vaerkstedet i Borgeby me
get vel höre til den forudgående landsbyfäse. I 
det hele taget tilddes guldsmeden i Borgeby 
en långt större rolle end han kan baere i for
hold til den arkaeologiske dokumentation. 
Allerede på side 16 er stobeformen en vigtig år-
sag til, at Borgebys vikingetid placeres på et 
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elitaert niveau, fordi det faerdige späende kar 
vaeret filigranornamenteret Det er dog ikke 
kun på pladser med et uanfaegtet stormands-
miljö, at sådanne patricer kendes. De findes 
fremdeles på andre lokalitetstyper, såvel på kys-
ten som inde i land. 

Som afrunding diskuteres det vikingetidige 
Borgebys mulige betydning i det lokale områ
de på baggrund af de kendte arkaeologiske fö
rekomster mellem Stävie og Oresundskysten. 
Hertil er föjet et godt oversigtskort (fig. 36) 
med fundsteder, vandlöb, veje og höjdekoter. 
Det er isaer udgravningerne omkring Lödde
köpinge, der dominerer redegördsen, men kér 
er intet nyt at finde. Borgebys placering i 10. 
årh.'s sydskandinaviske historie beröres sidst i 
haeftet Hér kommer man ind på vikingetidens 
magtbegreb, der anses for i hojere grad at vae
re magt över mennesker end magt över terri
torier. Det er vel en sandhed med modifikatio
ner, for der er naeppe tvivl om, at 10. årk.'s ba
sis for magt var råderetten över jord. Hovdinge 
og konger besad efter alt at domme råderetten 
över store landbrugs- og skovarealer. Det tyder 
de store anlaegsarbejder med umåddige 
maengder trae og graestorv på. De mennesker 
som dyrkede denne jord må vel henregnes til 
en given konges undersåtter i en eller anden 
forstand. 

Også begrebet »Danmark» behandles, og 
den efterhanden velkendte teori om, at Jylland 
var beboet af Daner, og deres graenseområde 
var Danmark, d.v.s. Fyn, Sjaelland og Skåne, 
naevnes. Ottars skelnen mellem de to begreber 
bruges som argument Det skal ikke afvises, at 
det har forholdt sig sådan. En rnnesten naer Ärs 
i Jylland priser den bedste og forste af »land-
maend» (if0lge Moltke en form for lensmand) 
i Danmark (tanmarku). Han har måske vaeret 
en af kongens udsendte medarbejdere i öst, 
men fik sine kumler hjemme i Himmerland. 

At afsnittet som sådan förekommer lidt svae-
vende haenger nok sammen med, at Borgeby 
endnu ikke kan bidrage med noget vaesentlig 
nyt i denne sammenhaeng. Men det gör ikke 
noget at få genopfrisket forskellige betragt
ninger om 900-tallets historie. 

Som afslutning praesenteres et forsknings
program for de forsatte undersogelser om

kring Borgeby med opland. Det er som dét skal 
vsere. Det er bredt formuleret af de enkelte ak-
t0rer, som vil beskaeftige sig med så interessan
te emner som miljoarkaeologi, landskabs-
arkaeologi, monter, skriftlige kilder med mere. 

Det beskedne udgravningsareal og gen-
standsmateriale til trods, er det lykkedes for
fatterne at producere en veldisponeret, in
teressant og laesevaerdig afhandling, der i frem-
tiden vil indgå som en uomgaengdig del af 
ringborgslitteraturen. Man kan kun se frem til 
at den store gravemaskine bliver sat i sving på 
graesplaenen ved Borgeby Slot 

Jens Ulriksen 
Roskilde Museum 
Sanki Olsgade 15 

DK-4000 Roskilde. 
romu@posl7.tele.dk 

Fredrik Svanberg, I skuggan av vikingatiden. Om 
Skinn: Halland. Blekinge och Själland. Report se
ries 66. Institutionen för arkeologi, Lunds Uni
versitet 1999. 155 tekstsider inkl. appendix, re
ferenser og 1 8 figurer i sort-hvid stregtegning. 
ISBN 91-972496, ISSN 0281-3440. 

Den skandinaviske vikingetidsforskning mang
ler hverken opmaerksomhed eller deltagere, 
men afföder kun sjaeldent samlede syntetise-
rende arbejder med udgangspunkt i det ar
kaeologiske materiale. Fredrik Svanbergs bog / 
skuggan av vikingatiden er et velkomment for
sög på at aendre dette faktum. Svanberg intro-
ducerer sin bog som en »lie-avhandling», udar-
bejdet i vinteren 1998—99, og opbygget som fi
re selvstaendige essays med en indledning og en 
konklusion. At der er tale om en universitet-
safhandling er meget tyddigt i bogens opbyg-
ning, men det gör den naturligvis ikke ringere. 
Svanberg gor grundigt rede for de problems-
tillinger, som han vil behandle, praesenterer sit 
materiale og företager sine konklusioner. Han 
definerer sit geografiske arbejdsområde som 
Skåne, Halland, Blekinge og - i nogen ud-
stra-kning- Sjaelland, og hans kronologiske ho
risont er den traditionelle fra 800 til 1050. 

Det er grundlaeggende interessant, at Svan-
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berg opfatter »vikingetid» som et litteraert be
greb, hvad jeg er helt enig i. Han fremkaever 
perioden som et forskningsområde, der er 
praeget af et meget komplekst kildemateriale, 
der bl.a. omfatter arkaeologiske fund, skriftlige 
overleveringer og slednavne. Bogens primaere 
målsaetning er at stille spörgsmålstegn ved en 
forskningstradition, med Sture Bolins arbejder 
fra 1930 og 1933 som katalysator, der giver vi
kingetiden et homogent praeg på trods af et 
meget forskelligt og ofte usammenligndigt kil-
degrundlag. Centralt i bogen er diskussionen 
af centrum/periferi , magtbegreber, og hvor
dan man med rimelighed kan udskille rumlige 
magtsfaerer på det foreliggende kildegnmdlag. 

I betragtning af at forfatteren selv laegger 
vaegt på, at hans bidrag skal vaere fornyende og 
med vaegten på det arkaeologiske materiale, 
bruger han uforholdsmaessig megen pläds på 
det skriftlige kildemateriale omtale af forskelli
ge geografiske områder, der måske - måske ik
ke - kan sammenstilles med midddalderens 
definerede gramser for landskaber som f.eks. 
Skåne, Halland og Blekinge. I lan opregner so
bert en raekke historikeres og arkaeologers ar
bejder, som han i sine konkluderende bemaerk-
ninger i sidste afsnit får samlet og saetter nogle 
vaesentlige spörgsmålstegn ved. Ikke mindst 
Halland bliver debatteret grundigt 

Svanbergs egen indfaldsvinkel er det ar
kaeologiske materiale, som han på klassisk vis 
läder domineres af gravfund. Man savner en 
lignende analyse af f.eks. hustyper, be bygge I-
sesstruktur, keramik, smykker m.m. Han prae-
senterer en raekke gravpladser, både med sigte 
på regionalitet og religionsskiftel omkring 
1000. Svanberg spekulerer i nogle smykkefor-
mers tilknytning til forskellige gravskikke. På si
de 31 ff naevnes bronzearmringe og ligearme-
de spaender som körende til brandgravskik-
ken. Det tidstiller efler min mening svagheden 
ved at bruge gravfundene som udtryk for regi
onalitet En begravelse er helt grundlaeggende 
rammen om en raekke riter, der signalerer de 
efterladtes og samfundets selvforstäelse. Det 
medgivne udstyr er i höj grad udvalgt med saer
ligt henblik på denne specielle situation. Det 
står lysende klart i områder, hvor der bliver an
vendt metaldetektor til eftersögning af bebyg

gelser. På Sjaelland var der jordfaestegravskik, 
og hér er fundet adskillige ligearmede spaen
der og bronzearmringe på forskellige boplads-
typer. Det rykker naturligvis ikke ved Svanbergs 
påvisning af en sammenhaeng mellem nogle 
smykkeformer og en saerlig ligbehandling. Men 
det viser, at disse smykkeformer også indgik i 
moden i områder med jordfaestegrave. Re-
gionaliteten er derfor knap så iöjnefaldende, 
som det antydes af Svanberg. 

Der savnes nogle klare betragtninger över 
det kronologiske aspekt i afvigende gravskikke. 
Gravfundene omtales overvejende som »vi-
kingetidige». Kun i afsnittet om den kristne på
virkning og ditto gravskik bliver der - og hér 
naesten överflödigt - sat årstal på. Når han går 
i detaljer med udstyret praesenteres det i meget 
overfladiske vendinger, som ikke tilgodeser lae-
serens behov for med sikkerhed at vide hvilken 
type cirkulaert späende, der egentlig omtales. 
Cirkulaere spaender kan vaere vidt forskellige, 
og en illustration ville kave vaeret velkommen. 
Det samme forkold gör sig gaeldende på side 
58, kvor et cirkulaert späende med et fletkors 
bliver opfattet som et kristent symbol. Cirku
laere spaender med koramotiv er mangeartede 
og kendes fra 500—600-årene til 900-tallet 
Korset er imidlertid et universell symbol, som 
oldticlskulturer har gjort brug af i årtusinder. 
Korsmotivet på nordiske spaender er i höj grad 
inkorporeret i den lokale stil, og skal kun tages 
som et ornamentalt udtryk. Da man i 1000-åre-
ne får brug for at skilte med sin kristne tro i 
smykkevalget, er det krudfikset eller Agnus 
Dei-vedkaeng, der anvendes. 

Det fjerde essay om Skåne og Sjaelland om
handler saerlig grad magtbegrebet, hvor selve 
bebyggelsesstrukturen i form af garde og lands-
byer også omtales. Svanberg noterer sig den 
manglende lyst eller evne fra danske arkaeolo
ger til at udbrede deres sammenlignende studi
er til Skåne. Det har han ret i. Danske arkaeolo
ger skal laere at rekvirere de mange publicerede 
udgravningsrapporter fra RAA. Den slags fin
des ikke i Danmark. Til gengaeld bliver en del 
udgravninger publiceret i lokalmuseernes år
böger, hvad Svanberg öjensynlig ikke har vaeret 
klar över. Den meget populaere svenske opde
ling af et landskab i slette-, ris- og skovbygder 
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har også nået Danmark, og Svanberg praesente-
rer et Sjaellandskort med opdeling i bygder og 
med fordding af nogle fund. Jeg skal ikke afvi-
se, at der er en sammenkaeng mellem land
skabet i 1700-tallet og vikingetiden. Men den 
meget kategoriske anvendelse af disse kort 
blandt nogle kolleger er efter min mening et 
fejlgreb. Trangen til at ordne, opdele og af-
graense ligger dybt forankret i den arkaeologis
ke forskningstradition, men for landskaber er 
det vanskdigt. Der findes adskillige slednavne i 
den såkaldte sjaellandske skovbygd, der kan ta
ges som udtryk for bebyggelse i vikingetid. 
Johan Callmers alt for udbredte bebyggelses
kort bör keller ikke bruges som grundlag for en 
analyse af danske forhold. Dertil er de alt for be-
haeftede med fejl og stor unojagtighed. Svan
berg omtaler ig8o'ernes og 1990'emes ud
gravninger i Lejre, Tissö, Stroby-Toftegård, 
Uppåkra og - ganske kort - Neblekomplekset i 
Sydvestsjadland. De to sidstnaevnte er långt 
overvejende kendte for et spektakulaert lösfund-
materiale mere end for udgravningsresultater, 
mens de tre förstnaevnte er blevet afdaekket i 
större eller mindre omfång. Svanberg naevner 
da også, at pladserne er vanskdigt sammenlig-
nelige, fordi der er anvendt uensartede un-
dersögelsesmetoder. Dertil må siges, at alle de 
naevnte pladser har vaeret genstand for intensiv 
afsogning med metaldetektor, der i hvert fald er 
een vigtig faellesnaevner. Som udtryk for den so
ciale d i te laegger Svanberg vaegt på spor efter 
bronzestöbning, kammageri, glasperlefremstil-
ling, rideudstyr, våben, fornemme fiankiske 
smykker og beslag, ekslusive genstande og mön-
ter. Nu er det imidlertid således, at der på flere 
sjaellandske lokaliteter kendes genstande fra de 
naevnte fundgrupper uden at de af den grund 
synes at vaere saerligt praeget af elitens tilstede
vaerelse. Dertil er hustomlerne alt for beskedne. 
Del er nemlig selve pladsens struktur, husenes 
storrelse, deres konstruktion, der sammen med 
genstandsmaterialet kan definere en bebyggel
se som en stormandsgård. Det kan man i Tissö, 
Lejre og Ströby. At Uppåkra er blevet beskrevet 
som havende flere garde, der har »... bildat en 
sladsliknande struktur ...» er for mig helt ufor-
ståeligt Uppåkra kendetegnes indtil videre 
mest af alt som en meget stor samling metal-

genstande, fundet med metaldetektor. Nogen 
struktur kan ikke siges at vaere påvist. 

Svanbergs afsluttende kapitel er udmaerket 
og redder for så vidt bogen. Han saetter spörgs
målstegn ved flere af de parametre, der af 
arkaeologer i 1990'erne er blevet hyldet som 
udtryk for di te , handel og småkonger. Imid
lertid er essaystilen et problem. Den tenderer til 
det overfladiske og snakkende. Det kan und-
skylde, at dokumentationen for Svanbergs gra-
vpladsanalyser er mangelfuld. Men som mini
mum burde der kave vaeret et appendix med de 
relevante fundoplysninger og henvisninger på 
en overskudig made. Svanbergs appendix på 
side 46 med kommentarer til figur 6 og 7, samt 
kans kenvisninger i förbindelse med figur 4 er 
alt for rodet sat op. Svanberg kommer ikke nok 
i dybden med kildekritik og sporgsmäl om re
praesentativitet for det arkaeologiske materiale. 
Enkelte steder viser Svanberg, at han godt er 
klar över denne problematik. F.eks. naevnes mu
ligheden for overrepraesentativitet af fund fra 
de intensivt dyrkede slettebygder. Det kan 
umiddelbart synes som en logisk slutning, men 
netop dyrkningen er blandt de betyddigste år
sager til at grave er försvnndet I slettdandet har 
plöjningen vaeret intensiv, og ikke mindst i de 
seneste par århundreder er der gået masser af 
gravminder til som fölge af plöjning. På det 
klippdöse Sjaelland er forhistoriske stensaet-
ninger blevet slået til skaerver og anvendt til vej-
fyld. Hvordan et stort gravfelt med lave köje 
omgivet af runde, trekantede eller skibsförme-
de stensaetninger har set ud, kan ses ved Älborg, 
hvor Lindholm Höje-gravfeltet i 1000-tallet 
blev daekket af flyvesand, og således var beskyt
tet mod dyrkning og vejarbejdere. 

Bogen er som helhed laesevaerdig. Men 
Svanberg opstiller for store krav til sig selv i for
hold til bogens omfång og art. De arkaeologis
ke sporgsmäl er kommet til at stå i skyggen af 
den omfattende behandling af historikernes 
kildemateriale. Han mener selv, at han opfyl-
der sin målsaetning, nemlig at påvise en långt 
s tone kompleksitet og större forskelle i det 
arka-ologiske materiale end kistorikere og ar
kaeologer hidtil har nient. Det er rigtigt, at 
Svanbergs konklusioner viser nogle forskelle i 
gravmaterialet. Det er imidlertid et åbent 
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sporgsmäl, hvor vaesentlige disse forskelle er 
blevet opfattet i dåtidens samfund. Karen Hoj-
lund Nielsens analyser af smykkefund fra ven
deltid viser f.eks. en tidpraeget samkörigked i 
det sydostskandinaviske område. Hendes ar
bejder savner man i litteraturlisten, ligesom Ulf 
Näsmans - i denne förbindelse relevante - ar
tikler om analogier i yngre jernalders forsk
ning. Trods sine skönhedsfejl er det absolut en 
bog, der bör laeses af de, som beskaeftiger sig 
med Sydskandinaviens vikingetid. 

Jens Ulriksen 
Roskilde Museum 
Sankt Olsgade 15 

DK-4000 Roskilde. 
rom11@post7.tele.dk 

Christopker Tilley, The. Dolmens and Passage 
Graves of Sweden. An Introduction and Guide. In
stitute of Arckaeology, University College Lon
don. 1999. 242 s. ISBN 0-905853-36-9. 

Av titeln framgår att boken är en introduktion 
ock vägvisare till svenska dösar ock gånggrifter. 
De megaliter som diskuteras i arbetet ligger i 
Skåne, Halland, Öland, Västergötland ock 
Bohuslän vilket också är de landskap där majo
riteten av dessa monument hittas. Verket är in
delat i två delar. Den första delen utgör själva 
introduktionen till gravarna på sammanlagt 44 
sidor. I denna presenterar Tilley valda delar av 
forskningen och forskningshistoriken kring 
dessa m onume n t Till stor del återger han ock
så detta kapitel sin egen forskning, av vilket det 
mesta känns igen från tidigare publikationer, 
även om vissa nya idéer och vinklingar också 
presenteras. Bokens andra del är själva vägvisa
ren på hela 197 sidor. Den har formen av en ka
talog i vilken 150 av de totalt 475 gravarna från 
de berörda landskapen presenteras. Väg
visaren har ordnats landskapsvis och i den hit
tar man mängder av bilder, kartor och fotogra
fier. Utförliga vägbeskrivningar till monumen
ten, hänvisningar till de topografiska kartblad 
gravarna kan hittas på och information om i vil
ka museer fynden från de undersökta gravarna 
kan hittas finns också. I stort sett allt som man 

behöver veta för att kunna planera ett besök pre
senteras, Tilley har till och med betygsatt anlägg
ningarna. De bästa har fått fem stjärnor, de näst 
bästa fyra, osv. beroende på hur visuellt impone
rande han tycker att de är eller hur miljön runt 
omkring dem ser ut. Det ges också tips om under 
vilka årstider man som bäst besöker gravarna, 
vad man bör ha på sig ock annat som kan vara 
bra att känna till, älgjaktsäsongen i Bohuslän till 
exempel. Ficklampa och kompass beskrivs som 
användbara föremål, både för att kunna se in i 
mörka kammare och för att själv kunna avgöra 
åt vilka väderstreck olika monument vänder sig. 

Som framgår av det ovan sagda avviker boken 
till synes betydligt från många andra av Tilleys 
publikationer. Syftet med boken är också ett an
nat. Den vänder sig inte till fackmän utan främst 
till en forntidsintresserad allmänhet Tanken är 
att locka människor att besöka dessa anläggning
ar. Målsättningen är dock inte bara att väcka ett 
intresse för monumenten utan även att väcka in
tresse för de idéer som en gång ledde till att de 
byggdes och användes. Boken är därför av in
tresse för professionella arkeologer. Det är dock 
inte tolkningarna som är det intressanta i sam
manhanget, de flesta har presenterats tidigare. 
Istället är det frågan om hur en tolkande a rkeo 
log presenterar sin forskning för icke fackmän. 
Vilken ställning tas gentemot denna allmänhet 
jämfört med den mer traditionella forskningen? 
Vilken bild ges av arkeologin och av arkeologer? 

Tilley nämner i inledningen att denna väg
visare inte har som syfte att minimera tolk
ningar och diskussioner om materialet Istället 
vill han lyfta fram uttolkning, förståelse och 
meningsskapande som en viktig del av det ar
keologiska arbetet. Det är därmed stor skillnad 
på vad Tilley försöker göra och hur en mer ve
tenskapligt lagd arkeologi vänder sig till all
mänheten. Där är det arkeologen som på en ve
tenskaplig grund avgör vad som hände förr 
och som sedan låter detta förmedlas till de in
tresserade. Ofta blir följden att komplexa för
hållanden förenklas och »populariseras». 
Allmänheten blir i detta scenario reducerade 
till mer eller mindre passiva mottagare av kun
skap. Tilley utgår från andra premisser och har 
därmed också andra möjligheter. Han försöker 
lyfta fram mångfalden och olikheterna hos de 
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olika monumenten. En diskussion förs om gra
varnas placeringar i landskapet, kur de föränd
rats ock byggts om, vilka slags föremål som de
ponerats invid dem ock kur olika deponer-
ingstraditioner råder vid olika gravar ock inom 
olika regioner. Tilley frågar sig kur dessa olika 
fenomen kan förstås: kur förstod forntidens 
människor sin värld, vilka meningar tillskrev de 
olika föremål ock monument? Tilley försöker 
peka på några av de sociala ock symboliska be
tydelser dessa monument kan ha haft under 
äldre mellanneolitikum för de människor som 
reste dem och använde dem. Först i slutet av in-
troduktionsdden erkänner dock Tilley, efter en 
lång rad av tolkningar, att svaret på frågan om 
varför människor under stenåldern byggde me
galitgravar, varför de ser ut som de gör och har 
placerats där de har, kräver insikter i hur fornti
dens människor förstod sin värld. Att empatiskt 
förstå vad de tänkt är dock inte möjligt Vi kom
mer inte att kunna förstå världen så som de för
stod den, den mening vi skapar i det arkeologis
ka materialet är subjektiv, den skapas av oss här 
och nu. Detta erkännande innebär att Tilley stäl
ler krav på läsaren: vi måste förstå att han endast 
levererar tolkningar av hur främmande männi
skor kan ha tänkt på och sett på världen. Den 
mening han presenterar är samtidens, och inte 
forntidens. Arkeologens uppgift är för Tilley att 
igångsätta samtal om hur olika forntida feno
men kan förstås. Det som skiljer en bra tolkning 
från en dålig är huruvida den gör materialet me
ningsfullt eller inte. Det kan således finnas både 
bra tolkningar liksom bättre eller sämre. En 
tolkning blir dock inte sann eller falsk. Att för
klara varför vissa tolkningar för närvarande ska
par bättre mening än andra blir då en av a rkeo 
logernas viktigaste uppgifter. Tilleys ansats in
nebär att höga krav ställs inte bara på läsaren 
och den intresserade allmänheten utan även på 
arkeologen, som inte längre kan betrakta sin 
publik som passiva åhörare som skall matas med 
fakta. De skall istället ses som meningsskapande 
individer med egna erfarenketer som själva ska
par innebörder och kan associera. 

Språket i boken är engelska. Tilley skriver 
lättbegripligt men med inslag av ord och be
grepp som »competetive emulation», »space-ii-
me externalisation», »objectification», »inalie-

nable», etc. För rättvisans skull skall sägas att in
slaget av krångliga ord är begränsat, men jag 
lindrar ändå om inte det engelska språket del
vis motverkar bokens syfte. Att begära av en 
engelsman att han skall skriva på svenska är 
kanske orättvist, men en ordlista över de fack
termer som använts skulle inte kännas fel i sam
manhanget. Det är även synd att erkännandet 
att detta är tolkande arkeologi inte görs i tex
tens början utan göms i slutet och därmed blir 
en »bekännelse». Om bekännelsen istället pre
senterats omgående så hade läsaren vid den 
första läsningen givits möjlighet att förstå att 
det är de forntida idéerna som omgärdat dessa 
monument som är det intressanta i samman
hanget och som är uppe till diskussion. 

Förutom megaliterna diskuteras sådant 
som depåer, boplatser och andra slags begrav
ningar eller anläggningar väldigt lite i boken. 
Det är synd att så lite av det övriga stenålders
materialet tillåts lysa igenom i diskussionerna 
eftersom det försvårar för läsaren att utvärdera 
många av de tolkningar som presenteras. Till 
exempel idén att Falbygdens megaliter kanske 
kan associera till ock referera till berättelser 
om de mytiska förfädernas invandring till om
rådet: upplysningen att det även finns mesoli-
tiskt och tidigneolitiskt material i regionen 
skulle ha gjort det lättare att utvärdera tolk
ningen, och kanske ställa sig kritisk till den. 

Tilleys intentioner med boken är tänkvärda 
och borde vara efterlängtade. Det är hög tid för 
den tolkande arkeologin att på allvar börja sö
ka upp en publik och göra sig känd för den 
bredare allmänheten. På ett liknande sätt är 
det också hög tid att meddela andra berörda 
humanistiska ämnen att även arkeologerna är 
redo att börja diskutera materiell kulturs me
ning, innebörd och värden. Tilley gör bägge 
delarna i denna bok och i och med det kojer 
han också ribban avsevärt för vad en arkeologi 
som vänder sig till »folket» skall ägna sig åt. 

Alexander Gill 

Arkeologiska institutionen 
Stockholms universitet 
SE-106 91 Stockholm 

Alex.C.ill@chello.se 
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Barbro Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets 
historia. Studentlitteratur. Lund 2000. 214 s. 
ISBN 91-01321-3. 

Barbro Holmdahl var under ett långt liv verk
sam som sjuksköterska och psykolog, till sist vid 
Vårdhögskolan i Uppsala. Hennes erfarenhe
ter av läsning och forskning kring barns histo
ria renderade henne 1990 ett hedersdoktorat 
vid Uppsala universitet Hon avled 1998. 

Böcker med titlar av det här aktuella slaget 
väcker intresse av två skäl. För det första är det 
nyttigt att se hur den arkeologiska forskningen, 
diskussionen och litteraturen har kunnat fång
as upp av en författare till ett översiktsverk, vil
ken inte tillhör arkeologernas egen krets. 
Ungefär halva den tid som Holmdakls bok be
handlar är ju föremål för en omfattande a r k e o 
logisk forskning. Sedan Grete Lillehammers 
banbrytande artiklar på slutet av 1980-talet 
(KAN 2; NAR 22:2) har inte minst barnens ar
keologi varit ett växande forskningsfält, där 
svensk arkeologi kunde ka varit världsledande 
om man kade publicerat mera på in ternat io 
nella kongresspråk (jfr. OPIA 10; CSA 6). Anta
let seminarieuppsatser är stort. 

Holmdakls bok är indelad i fem kapitel. Det 
första (16 sidor) är en allmän översikt över barn, 
barnuppfostran och idéer. Bland andra syns på si
dorna Quintilianus.JeanJaques Rousseau, Philip-
pes Ariés, Lloyd de Mause och Elisabeth Badinter. 
Det andra kapitlet (5 sidor) handlar om svenska 
barn under forntiden och medeltiden. De följan
de tre kapiden (156 sidor) behandlar samma tema 
från 1500-talet till 1990-talet med tyngdpunkten 
på 1800-talet och det tidiga 1 p/xHalet 

Boken är väsentligen en barnens socialhisto 
ria lör den tid från vilken de offentliga arkiven 
innehåller ett stort och informationsrikt skrift
historiskt material, utan att det är präglat av den 
nu derna, överväldigande, distanserande och a n o 
nymiserande byråkratin. Holmdahl har halt nö
je av att samla sitt källmaterial under många lim
mar, dagar och veckor vid arkivens läsbord, fast 
arkivhandlingarna och hennes barnens historia 
är ingen nöjesläsning. Det är cn grym historia. 

I det första översiktskapitlet bar »Jägarsam hål
let» fått elva och en halv rad. Den enda arkeo
logiska referensen är Bo Gräslunds klassiska ar

tikel om »The j\filuent Society» i Fornvännen 1974. 
Den andra referensen är en bok, som också den 
synes ha skrivit av Gräslunds artikel. Det efterföl
jande »Jordbrukssamhället» är beskrivet på 41 ra
der utifrån skriflhistoriska berättande källor. Där
efter följer »Uppfostringsideologier under anti
ken» och så vidare. 

1 kapitlet om svenska barn under forntiden 
och medeltiden finns i avsnittet »Forntid - un
der asatrons ock folktrons välde» en arkeologisk 
referens. Holmdahl har skrivit av ett stycke ur 
Maja Hagennans »Spåren av kungens män», 
där denna i sin tur har skrivit av Anne-Sofie 
Gräslund. Esaias Tegnér är citerad på flera ra
der än all svensk arkeologi. I avsnittet om »Me
deltiden - Sverige blev kristet och katolskt» står 
det mera om Hans och Greta än om den inne
hållsrika medeltidsarkeologiska forskningen 
om barn baserad framför allt på analyser av kyr
kogårdarnas många skelett, eller om de var
dagsnära glimtarna av barn i de insamlade vitt-
nesberättdserna om de kommittégranskade pre
sumtiva helgonen. Landskapslagarnas mustiga 
texter kunde väl ha gett åtminstone något citat. 

Uppenbarligen hade Holmdahl inte orkat 
fånga den arkeologiska litteraturen, då hon 
skrev sin sista, nästan testamentariska bok om 
barnens historia. Hon är kanske måttligt att 
klandra. Utgivaren och förlaget borde emel
lertid inte ha underlåtit att skriva ett tillägg lill 
det efterlämnade manuskriptet före publice
ringen. Dock: heder åt makarna Gräslund. 

Det andra skälet till att en bok som denna 
är intressant är naturligtvis dess värde som ut
gångspunkt för etnoarkeologisk diskussion 
och idéalstring. Den arkeologiska forskning
ens källmaterial är fullt av osteologiskt ålders-
bestämda små skelett och fynd och fyndsam-
manhang som mer eller mindre problematiskt 
pekar på närvaron av alla de barn som för
historien och medeltiden vimlade av. Alla har 
varit barn i början, och i äldre tider var halva 
den samtidigt levande befolkningen barn. Den 
arkeologiska forskningen behöver emellertid 
hämta orden lill sina berättelser om barn från 
historiska ocb kultiirantropologiska samman-
kang. Att vara barn, och att betrakta andra som 
barn, är kulturella konstruktioner. Begreppet 
»barn» är släkt med begreppen »genus» och 
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»ålder». Det är ett begrepp som behöver p r o 
blematiseras. Barndomens arkeologi är en vä
sentlig del av det just nu intresseväckande ar
keologiska studiet av livscykler. 

Holmdahls bok är en rik källa att ösa kun
skap ur om hur barn levde i Sverige på 18oota-
let och under första halvan av 1900-talet. De 
många bilderna, mycket fotografier, och de 
korta berättelserna om individuella barn och 
mödrar, mera sällan familjer, bygger en gri
pande historia om hur barn har farit illa och 
om hur det är tveksamt om ens 1900-talet blev 
»Barnets århundrade» med Ellen Keys för
hoppningsfulla ord. Boken innehåller alla de 
barn som finns i myndigheters och institutio
ners arkiv. Det är mest oönskade barn och un
dangömda barn. Frågan är förstås, om det är det 
rätta sättet att tränga in i hur de vuxna tänkte sig 
barn och hur barnen hade det som barn. Finns 
i det rika stoff, som Holmdahl har sammanställt, 
något att kämta för skapandet av arkeologins be
grepp och språk kring barn? Jag är tveksam, 
men hennes bok belyser hur halvannat, mycket 
annorlunda århundrade av barnaliv ligger mel
lan de två senaste generationernas barndoms
minnen och äldre tider, då barndomen likaså 
var mycket annorlunda fast på andra vis. 

Boken Tusen år i del n •ruska barnt-ls historia blir 
förhoppningsvis inte läst av dem som är nyfikna 
på barndomen före 1800-talet Däremot kan 
den läsas av arkeologer som vill skapa den kun
skap som inte finns i boken om forntidens och 
medeltidens barn, och som vill vidga sina tanke
horisonter om vad barn och barndom kan in
nebära i olika tider med olika samhällens olika 
förutsättningar för sina många olika barn. 

Boken är postumt utgiven med ett förord av-
Tor Httdner. Den hade också behövt en omfat
tande textgranskning och redigering för all bli 
fullt läsbar, eller åtminstone en förklarande ur
säkt. Det är måhända förlaget, eller kanske Tor 
Hudner, som skall ställas i den skamvrå där bar
nen numera inte står. 

Stig Welinder 
Institutionen lor humaniora 

Mitthögskolan 
SE-831 25 Östersund 
Stig.Welinder@111l1.se 

Bengt Jacobsson, Jämåldersundersökningår i 
Sydsverige. Katalog för Skåne, Halland, Blekinge 
och Småland. RAA 2000 1:1. Riksantikvarie
ämbetet, avdelningen för arkeologiska under
sökningar. Lund 2000. 328 s. (varav 304 s. ka
talog). ISBN 91-7209-172-x. 

Äntligen! För den som är slav under empirin 
och därtill intresserad av järnålder presenterar 
Bengt Jacobsson en efterlängtad sammanställ
ning avjärnåldersgrävningar som har utförts av 
UV-Syd. I vissa kretsar betraktas detta förmod
ligen som tämligen reaktionärt och med säker
het som antikvariskt och därtill tråkigt Det är 
det också. Men det är emellertid också, enligt 
min mening, fullkomligt ovärderligt Det är en 
självklar grund för framtida forskning ock ett 
ojämförligt snabbt sätt att söka efter relevant 
material för den enskilde forskaren. 

Det är inte slut med lovorden i ock med det
ta. Jacobssons sammanställning omfattar de 
grävningar som gjorts av UV-Syd under åren 
1970—1996. Som inledning ges en kort tillba
kablick över verksamheten och därefter en 
kommentar till katalogen. Kommentaren ger 
en klar och tydlig sammanfattning av t.ex. an
tikvariska och metodiska omständigheter kring 
undersökningar av en viss typ av fornlämning
ar över tiden, statistik över det faktiska antalet 
undersökta objekt av ett visst slag samt hur den 
kronologiska fördelningen av de undersökta 
lämningarna ser ut. Jacobssons kännedom om 
UV-Syds verksamhet genom åren och hans iakt-
tagelser av vad materialen speglar innehåller 
en mängd viktig information för den specia-
lintresserade. 

Själva katalogen innehåller 242 undersök
ningar av vitt skilda företeelser. Katalogen är 
klassiskt upplagd med löpande numrering efter 
landskap, kommun, socken o.s.v. Förutom kort
fattade men innehållsrika beskrivningar ges 
också fylliga referenser till rapporter och annan 
publicerad litteratur om de enskilda undersök
ningarna. Det hela avslutas med cn oklanderlig 
och mycket användbar referenslista. 

färnåldersundersökningar i Sydsverige är den 
förslå delen avJacobssons arbete, som är en av 
många delar inom ramen för Uppåkraprojek-
tel (det mer kända namnet för projektet »Sarn-
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hälhstrukturen i Sydsverige under järnåldern»). 
Den andra delen är aviserad att handla om om
rådet kring Trelleborg på Skånska sydkusten. 
Vi har redan sett flera resultat av projektet i 
form av flera volymer med Uppåkrastudier, 
Lennart Carlies avkandling om Hallands jär-
nålderskus (Bebyggelsens mångfald...) m.m. ock 
fler arbeten lär följa de närmaste åren. Det är 
tydligt att projektet är en viktig orsak till den vi-
talisering som sker inom järnåldersforskning-
en i Sydsverige idag. 

Något surmulet kan man dock kommente
ra Jacobssons val av titel. Titeln antyder, missvi
sande, att det skulle röra sig om alla grävning
ar av järnåldersmaterial i regionen, medan det 
i själva verket endast är de grävningar som har 
gjorts av UV-Syd som har sammanställts. Det 
kar givetvis grävts, ock grävs fortfarande, av fle
ra andra institutioner i Sydsverige — ingen 
nämnd, ingen glömd. Av det skälet känns titeln 
något förmäten, även om UV-Syd kar gjort 
ojämförligt flest grävningar av järnåldersläm
ningar i Sydsverige. Det är emellertid lätt att ka 
överseende med detta, tack vare att Jacobsson 
har gjort ett så föredömligt arbete. Jag hoppas 
att det kommer att få många efterföljare. 

Tony Björk 
Regionmuseet i Skåne 

Box 134 
SE-291 22 Kristianstad 

tony.bjork@regionmuseetm.se 

Dominic Ingemark & Henrik Gerding, Liv och 
död i antikens Rom. Historiska Media. Lund 2000. 
224 s., rikt ill. i färg. ISBN 91-89442-02-4. 

Standardverket på svenska för romerskt var
dagsliv har länge varitjéröme Carcopinos Dag
ligt liv i antikens Rom, skriven 1941 men om
tryckt i nya pocketutgåvor långt in på 19801a-
le t Kapitelrubriker som »Feminism och d e m o 
ralisering» skvallrar om att den blivit mer än 
lovligt föråldrad i flera avseenden. När Lunda
doktoranderna Henrik Gerding och Dominic 
Ingemark nu presenterar en helt färsk redogö
relse för romarnas liv ock leverne är det därför 
en välbehövlig uppdatering av ämnet. Fornti

dens vardagsliv är onekligen ett tacksamt ämne 
för populärvetenskaplig framställning, samti
digt som det ställer köga krav på författarens 
förmåga till selektion ock val av stilnivå. Efter
som antikens Rom efterlämnat en sådan upp
sjö av källor är det fullt möjligt att fylla separa
ta volymer med romarnas viner, kläder, medi
ciner, gladiatorspel m.m., utan att ens dessa 
lyckas bli riktigt heltäckande. En intellektuellt 
mer knivig fråga är kuruvida man bör söka för
medla känslor av igenkänning eller främling
skap inför forna tiders seder och bruk. 

Gerding och Ingemark lägger tonvikten på 
likheterna, men nämner också svårigketen med 
att definiera genomsnittsromaren. Italien med 
städer som Rom ock Pompeji utgör fokus ock 
perioden är de första årkundradena e.Kr. Ak
tuella frågor om etnicitet och raden av med-
och motkulturer i det vidsträckta mångkultu
rella imperiet faller därför utanför ramarna. 
Fem teman utgör bokens huvudkapitel: »Äk
tenskap, barn och kärlek», »Mat och dryck», 
»j\rbete och fritid», »Bostad och boende», 
samt »Döden». Läsaren får följa den romerska 
kvinnan och mannen från själva konceptionen, 
genom livets skiftande skeenden, fram till gra
ven. Att på detta utrymme räkna upp alla mil
jöer som skildras låter sig inte göras: bordeller, 
tavernor, åskådarläktare, badhus, byggarbets
platser, marknadsstånd m.m. passerar revy, och 
läsaren har bara att botanisera mellan högt och 
lågt, mellan matrecept, lekar, preventivmedel, 
regler för »bostadsrätter», grovkornigt klotter 
och mycket annat. För novisen framstår säkert 
informationsrikedomen som både medryckan
de och förbluffande, men även fackmän lär fin
na tankeväckande passager, som skildringen av 
kåkstäderna kring Rom. Analogier till dagens 
samhällen i Mellanöstern och runt Medelhavet 
understryker tidlösheten i vissa fenomen, utan 
att för den skull göra våld på sakligheten. Det 
märks att de senaste decenniernas mikrohisto
ria satt avtryck i texten, bl.a. vad gäller handi
kappade och barn; böcker av detta slag från 
1970-talet tenderade att sätta kollektivet i cent
rum, exempelvis slavarna. 

Bokens inledning utgörs av en 20 sidor lång 
introduktion till det romerska samhället och 
en genomgång av källorna, i syfte att ge läsaren 
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en bakgrund till de (ivriga kapitlens innehåll. 
Frågan är om inte samhällsdelen hade vunnit på 
att integreras i huvudkapitlen i stället. Resultatet 
känns som en olycklig kompromiss: dels blir r edo 
visningen något kompendieartad, dels gör den b o 
ken framtung. Till författarnas försvar och läsar
nas räddning kan dock nämnas att boken lämpar 
sig väl för att slå i; den behöver alltså inte sträck-
läsas. Ett vanligt inslag i denna genre brukar vara 
förklarande planer över exempelvis städer, hus el
ler badanläggningar, vilket här saknas helt Möj
ligen kan detta vara till förfång för den genoms
nittlige läsaren. Inte heller finns här rekonstruk
tioner, vare sig av byggnader eller av vardagsmil
jöer. Kanske är detta ett medvetet val med tanke 
på hur sådana under 1990-talet kritiserats i forsk
ningen för att projicera och cementera felaktiga 
uppfattningar om det förgångna. Den konsekven
ta användningen av fotografier av faktiska läm
ningar är därför sympatisk. Boken är späckad 
med vackra färgfoton av fotografen Martine (lasto 
riano, vilka kompletterar texten på ett utmärkt 
sätt Den höga kvalitén på tryck och layout gör att 
Liv och (bid nästan kan ses som en »soffbordsbok». 

Framställningen flyter mestadels ledigt i en 
trevlig resonerande ton, men stundom anas en 
collageteknik där egna tidigare artiklar skarvats 
ihop, och i några undantagsfall hemfaller man åt 
uppräkningar, inte olika dem hos Plinius d.ä. 
Ramen kan sägas följa det gängse sättet att skriva 
populärt om antiken. Sålunda finns citat och ut
drag ur antika texter, såväl litterära som epigrafis
ka, insprängda med jämna mellanrum, vilka ger 
relief till brödtexten. Ett annat vanligt grepp, som 
lätt blir en fälla, är användandet av latinska ter
mer i tid och otid. Sådant kan vara motiverat om 
något är av särskilt etymologiskt intresse, eller för 
romerska nyckelord, men urartar lätt till kliché
mässig jargong. Man anar här en viss moderation 
hos författarna, även om somligt känns överflö
digt: vem vill veta vad hyresgäst, baljväxt eller 
gårdsförvaltarhustru hette på latin? Däremot är 
framställningen befriande fri från klatschiga 
anekdoter, vars rika frekvens i antik litteratur ofta 
spiller över till moderna verk. 

Den omfångsrika bibliografin, liksom tex
ten själv, avslöjar att författarna i imponerande 
grad konsulterat den forskning som publice
rats i arkeologiska och historiska facktidskrifter 
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under de senaste decennierna. Tyvärr kar man 
inte lagt sig vinn om att förklara kur forsk
ningen utvecklats ock varför åsikter skiftar, 
utan griper till formuleringar som »äldre forsk
ning», »nyare forskning», »det finns de som 
menar», »en forskare kar kallat» osv. 

Som foiskningskistorik är sådant alltför lud
digt Vare sig det gäller reseledare, museiguider 
eller forskare brukar den oundvikliga frågan 
lyda: »hur kan man veta det?». Saken hade förtjä
nat att utvecklas, eller slopas helt, men kanske 
handlar det här om redaktionella ingrepp. En 
detaljkommentar: att Cato d.ä. förespråkade roma-
nitas är för mig något nytt. Denna senantika och 
dåligt belagda term har under de senaste åren 
ynglat av sig i forskningslitteraturen som bekväm 
etikett på allt som har med den romerska identi
teten och självbilden att göra. 

Det kan tyckas kitsligt att kritisera en bok för nå
got som den inte avser att behandla, men tankar 
kring hur populärvetenskap skulle kunna skrivas 
väcks onekligen under läsningen. För att nämna 
ett exempel från en annan disciplin undrar jag 
om inte biologen Richard Davvkins exempellösa 
säljframgångar beror på en stilistisk och pedago
gisk förmåga att på snart sagt varje sida delge lä
saren aba-upplevdser och förklara komplicerade 
vetenskapliga resonemang, vilka berikar läsaren 
med nya insikter och kunskaper om hur vår bild 
av verkligheten formats. Populärvetenskap om 
antiken, å andra sidan, tenderar ofta att bli katalog-
artad, med staplade konstateranden av typen 
»man gjorde si» eller »man gjorde så». Dessa ska
vanker hade här kunnat uppvägas av någon lot 111 
av sammanfattning, där forskningens mål, me
ning, framgångar och kontroverser kommenterats 
från fäcksynpunkt Eftersom ett sådant kapitel sak
nas och boken något mmphugget slutar efter ett 
Augnsiinusci tit, lämnas läsaren åt sig själv. Ä ena si
dan kan jag därför tycka att Liv och dödar ett gylle
ne tillfälle som gått författarna ur händerna. Ä 
andra sidan kan jag ocksä hävda att detta är det bäs-
ta som förmedlats om den romerska antiken till en 
bredare svensk publik pä bra inånga år. 

Allan Klynne 
Instilulionen för arkeologi och antik historia 

S;t Eriks torg 5 
SE-753 10 Uppsala 

Allan.Klynne@antiken.uu.se 
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Stefan Larsson, Stadens dolda kullurskikl. Lunda
arkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter 
uttryckt genom praxis för källmaterialsjiroduktion 
iSgo—iggo. Archaeologica Lundensia Investi-
gationes de Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. 
Kulturhistoriska Museet Lund 2000. 378 s., 89 
fig. ISBN 91-87054-19-1. 

Den 5:e oktober 2000 disputerade Stefan Lars
son vid Lunds universitet över föreliggande av
handling. Därmed blev de arkeologiska teori-
och metoddiskussionerna i ett slag betydligt rika
re. Larsson lyckas nämligen delvis med det konst
stycke som till stora delar saknats i lt)8ooch !()()(>-
talens (postprocessuella) teoretiska diskussioner: 
att på ett övertygande sätt sammanfläta teoretiska 
resonemang med det arkeologiska källmaterialet 
och med den arkeologiska metodologin. 

Larssons språkdräkt är genomgående per
sonlig och mustig, och hans tankegångar är he
la liden synliga på ett sätt som gör läsningen av 
detta omfattande verk till en angenäm, lärorik 
och mycket tankeväckande upplevelse. På dis
positionsplanet består avhandlingen av sju de
lar, uppdelade i 37 avsnitt, vars innehåll gestal
tar sig på följande vis: 1) bakgrund och 
målsättning, 2) (teoretiska) utgångspunkter, 
3) stadsarkeologins framväxt, förutsättningar 
och begränsningar, 4) framställningar av kul
turlager och stratigrafi, 5) Stadsarkeologi i 
Lund 1890- 1990, 6) upprätthållandet av 
stadsarkeologisk praxis, 7) sammanfattning 
och slutsats. 

Som antyds i titeln så utgör Larssons av
handling ett sökande efter dolda kulturskikt. 
På ett generaliserat plan kan sägas att kan när
mar sig de olikartade men kart sammanlänka
de kulturskikt som står i centrum för texten på 
tre breda fronter i vilka han diskuterar: 

1) De dolda kulturskikt som utgörs av de ba
komliggande tankestrukturer och kunskaps
teoretiska överväganden som tillsammans 
med sociala ocb ekonomiska förutsättningar 
på olika sätt utgör den arkeologiska verk
samhetens ramverk, 

2) De fysiska kulturskikt som består av de me
dellida kulturlagren och deras behandling 
av arkeologin i praxis. 

3) De institutionella och administrativa kultur-
skikt som bildas av den intima sammanflät-
ningen mellan arkeologins bakomliggande 
tankemässiga, historiska, sociala och e k o n o 
miska förutsättningar, och den praktiska 
konstruktionen av medeltida kulturlager. 

Larsson anlägger således ett metaperspektiv på 
den lundensiska medeltidsarkeologin ock de 
medeltida kulturlagren ock det är tveklöst en 
omfattande uppgift att försöka ro detta anslag 
i land. En risk med denna typ av metastudier är 
att penndragen blir olika täta i den tecknade 
bildens olika delar. Detta är dock, som vi skall 
se nedan, inte fallet i Larssons text då denna är 
både väldisponerad ock väl sammankallen. 
Larsson når den motsatta stranden välbehållen 
och med årorna i ett fast grepp. 

Larsson framhåller, i linje med delar av de 
senaste decenniernas postprocessuella argu
mentation och mot en fond av teoretiska stor
heter såsom Foucault, Giddens, Bourdieu ock 
Brandel, att all arkeologisk källmaterialspro 
duktion, likväl som arkeologin i sig själv, i förs
ta kand är en diskursivt bestämd social praxis. 
Vi skapar vårt källmaterial på det begreppsliga 
planet utifrån vår förståelsehorisont och det är 
detta som kommer till uttryck i vår praxis för 
källmaterialsproduktion. Det innebär att mate
riell kultur omvandlas till diskursiva objekt och 
att källmaterialet är beroende både av teori-
bakgrunden och den administrativa struktu
ren. Det finns därför olika, kontextuellt för
ankrade, sätt att betrakta storketerna tid ock 
rum, samtidigt som det i tid ock rum finns av
sevärda skillnader i det producerade källmate
rialet ock således även en relativitet i den arkeo
logiska metodologin. I detta sammankang vi
sar Larsson vidare med önskvärd tydligket kur 
stadsarkeologins framväxt, dess kistoriska 
förutsättningar ock begränsningar är produk
ten av en dialektik med det omgivande sam-
källets generella trender, behov, önskningar 
och mer eller mindre skruvade drömbilder. 

Trots textens tydliga koppling lill delar av 
den post-processudla retoriken - »Det förflut
na är nämligen något som vi i en bemärkelse 
skapar i nuet» (s. 31), »Man kan konstatera att 
all historieskrivning görs utifrån ett visst syfte 

Fornvännen gy (2002) 



156 Recensioner 

och enligt, för varje samhälle och varje tid, fast
lagda traditioner. Vilka förklaringar som än 
anges, är de placerade i >nuet> och relaterade 
till de behov vi själva har.» (s. 32) - så tycks 
Larsson dock vara ambivalent (eller kanske vill 
han undvika att etiketteras) då texten samtidigt 
uppvisar passager som antyder ett avståndsta
gande från vissa av de postprocessuella resone
mangen: »Frägan huruvida världen och sub
jektet är meningslöst bör lösas antingen på fi
losofiska institutionen eller puben.» (s. 35). 
Detta till trots så skulle jag inte tveka atl klassi
ficera Larssons verk både som en produkt, och 
en del av, den postprocessuella tanketradition 
som för närvarande tenderar att få ett allt stör
re inflytande inom den svenska arkeologin. 

Mot denna teoretiska fond närmar sig 
Larsson sedan de medeltida kulturlagren, som 
kan betraktar som stadsarkeologins grundläg
gande informationsbärare. Han tycks dock 
samtidigt mena att ämnet av tradition förfuskat 
den informationspotential som ryms i desam
ma. Här genomför Larsson en omfattande ki-
storiskt orienterad analys av de institutionalise
rade arkeologiska praktiker som under perio
den 18901990 skapade de urbana kulturlag
ren som en viss typ av kunskapsobjekt. Han me
nar att kulturlagren genom stadsarkeologins 
kistoria betraktats som mindre värda i förhål
lande till manifesta lämningar såsom tex . bor
gar, kyrkor, hus etc. De har samtidigt betraktats 
som avh innan iserade passiva fyndbehållare vil
ka i bästa fall kunnat bidra till kronologiska 
slutsatser. Kulturlagren kar inte diskuterats 
utifrån sina inbördes sammanhang och som 
ytor för social interaktion, utan utifrån sitt fynd-
innehåll. Larsson menar att en konsekvens av 
detta varit att den vertikala stratigrafiska sek
vensen primärt betraktats som en mer eller 
mindre slumpmässigt och oavsiktligt tillkom
men kronologisk sekvens och inte som en soci
al konstruktion av r u m m e t Kulturlagren har 
utifrån ett »vertikalt perspektiv» betraktats i 
analogi med geologiska formationsprocesser 
ock därmed som icke-sociala storketer. Be
grepp såsom »kulturgyttja», »sediment», »bild
ningsprocess», »avsättning» etc. understryker 
bara alltför väl detta förkållande. 

Detta synsätt på kulturlagren kar inte bara 

begränsat den kunskap som destillerats ur dem 
ulan det har även på ett självuppfyllande sätt 
påverkat den stadsarkeologiska praxisen. 1 det
ta sammanhang framhåller Larsson, som det 
konstruktiva elementet i hans skarpladdade 
dekonstruktion, att kultiniagren inte är passiva 
enheter utan istället produkten av unika socia
la handlingar och övergripande sociala struk
turer. Det skulle enligl Larsson vara möjligt att 
skriva en »kistorisk sociologi», att studera män
niskans levnadsvillkor ock kennes vardagliga 
men organiserade kandlingar i tid ock rum, 
med utgångspunkt tagen i kulturlagren. Detta 
kräver dock att dessa betraktas som aktiva ytor 
för social interaktion. Utgångspunkten är att 
de enskilda stratigrafiska enketerna kan be
traktas som kulturella meningsbärare inom 
varje socialt system - alltså, som uppbyggda av 
objektiverade handlingar i tid och rum. Lars
son menar att denna typ av frågeställningar 
funnits ock finns inom stadsarkeologin men all 
de metodologiska ock teoretiska verktygen lör 
detta sätt atl närma sig kultuiiagren kar varil 
trubbiga. Inte minst har de avtrubbats av det 
begränsade traditionella synsättet på kultur-
lagrens kunskapspotential. Han menar att det 
inom den lundensiska .stadsarkeologi 11 funnits 
en kontinuitet både i övergripande synsätt, 
problemformuleringar ock praxis under den 
aktuella perioden. Det kar mot bakgrund av 
epistemologiska och ontologiska övervägan
den funnits ett »riktigt» sätt att bedriva stadsar
keologiska undersökningar vilket redan frän 
början cementerats i en trögföränderlig prax
is. Enligt Larsson har det tidigt i den stads
arkeologiska verksamhet som bedrivits i Lund 
skapats ett fast förankrat »arkiv», bestående av 
ett antal axiom, för möjliga respektive omöjli
ga utsagor. Detta arkiv har sedan, genom alt 
den stadsarkeologiskt orienterade Lunda-
arkeologin till stora delar kommit att utgöra 
mall för stadsarkeologisk verksamhet på andra 
håll i landet, kommit att spridas och anammas 
utan några mer omfattande reflektioner. Diflu-
sionen av arkivet, och den okritiska hållningen 
till detsamma, har dessutom enligt Larsson 
hindrat impulser frän andra stadsarkeologiska 
traditioner, t.ex. från Norge, att få fäste inom 
svensk stadsarkeologisk praxis. 
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Mot bakgrund av den kraftfulla kritik Lars
son riktar mot den tidigare stadsarkeologiska 
praxisen hade man kunnat önska att han på ett 
ännu tydligare sätt hade utvecklat sitt alternati
va sätt att närma sig kultiniagren. Som det nu 
är inskränker sig beskrivningen av hur man en
ligt Larsson metodologiskt borde gå tillväga till 
sidorna 1 17—134. Med detta dock inte sagt att 
han inte lyckas knyta samman teori, praktik 
och metodologi, men att detta knypplingsar-
bete kunde gjorts än mer konsekvent än vad 
som nu är fallet 

När Larsson framhållit hur kulturlagren be
traktats och hanterats inom ramarna för det 
stadsarkeologiska verksamhetsfältet, samt hur 
kunskap skapats och omformats över tiden, går 
han vidare och visar på ett mycket tankeväck
ande sätt hur och varför detta kunskapsobjekt, 
liksom den stadsarkeologiska verksamheten, 
kommit att institntionaliseras, struktureras och 
regleras på ett visst sätt. Larsson återkopplar 
här till initiala resonemang då han pekar på att 
produktionen av källmaterial, i det här fallet 
medeltida kulturlager, är att betrakta som en 
social praxis. Det arkeologiska källmaterialet är 
således ett uttryck för många gånger outtalade 
sociala relationer och (makt)strukturer. Det 
finns en intim dialektik mellan tanke och prax
is och mellan hur handlingar och praktiker på
verkar andra handlingar och praktiker. Lars
son visar tydligt hur kulturminnesvården, ut
bildningen och forskningen har haft en viktig 
strukturerande betydelse för upprätthållandet 
av den stadsarkeologiska praxisen. Detta inne
bär att källmaterialsproduktionen kistoriskt 
ock socialt varit kopplad till storketer såsom or
ganisationer, målsättningar, ideologier ock 
maktförkållanden. I detta sammankang fram-
kåller Larsson i linje med Foucaults resone
mang att om man betraktar frågor kring meto
der ock källmaterialsproduktion som ideolo
giska uttryck så är det möjligt att se dessa som 
legitimeringstaktiker under stadsarkeologins 
framväxt Mer konkret pekar Larsson på att en 
alltför navdskådande metoddiskussion runt 
kultiniagren kanske uppfattades som störande 
ock i taktiskt känseende som destruktiv. Ge
nom att istället utgå från »arkivet», »det verti
kala perspektivet» ock de mer påtagliga spåren 

och lämningarna (byggnader etc.) så kunde 
tydligare och klarare berättelser om det för
flutna konstrueras. Dessa berättelser var på det 
taktiska planet användbara legitimeringsin-
strument då det gällde att framhålla nyttan och 
nödvändigheten av stadsarkeologiska under
sökningar. Legitimeringen var naturligtvis ex
tra viktig under perioder då det juridiska skyd
det för de medeltida kulturlagren inte var helt 
klarlagt och kanske även ifrågasatt. Larsson 
menar således att den teoretiska ock metodo-
logiska tystnaden, framkallandet av det verti
kala perspektivet ock arkivets dominans delvis 
kar betingats av »taktiska maktmetoder», som 
han väljer att kalla dem. Kulturlagrens potenti
al, ock metoddiskussionerna runt desamma, 
kan initialt sägas ka offrats till förmån för ett le
gitimerande av den stadsarkeologiska verksam-
keten, ock på sikt även till förmån för den 
stadsarkeologiska disciplinens framväxt. 

I detta sammankang framkåller Larsson vi
dare att kukurlagren kommit att betraktas som 
ett ointressant massmaterial inte bara som en 
konsekvens av det arkiv som skapats av den 
äldre praxisen, utan även som en konsekvens 
av denna praxis dialektiska relation till kultur
minnesvårdens organisatoriska ock administ
rativa krav. Osäkerhet och ett passivt synsätt har 
härskat kring kulturlagrens uttryck som själv
ständigt arkeologiskt källmaterial. De har, som 
vi sett, framställts som passiva media, ock i för-
kållande till andra fornlämningstyper ock kul
turminnen kar de urbana kulturlagren ansetts 
ha ett lägre upplevdsevärde samtidigt som de 
är mindre påtagliga. De har helt enkelt inte 
käft samma monumentala funktioner som bor
gar, kyrkor osv., och enligt Larsson har de där
med offrats på samhällsplaneringens altare -
eller snarare som en konsekvens av arkeologins 
taktiska knäböjande inför detta. Larsson me
nar att även skapandet av den akademiska me
deltidsarkeologin som definierat fält kan ses 
som ett led i dess maktskapande professionali-
seringssträvande ock som en ideologisk över
byggnad till den existerande praxisen. 

Larssons text kan sägas utgöra en naturlig 
del av ett fjärde kulturskikt, nämligen det som 
utgörs av det kritiskt/reflexiva (post-processu
dla) arkeologiteoretiska intresset. Därför är 
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det extra intressant att arbetet förmår integre
ra detta skikt med de övriga. På ett generellt 
plan utgör avkandlingen således både ett t e o 
retiskt ock ett metodologiskt/praktiskt steg 
framåt, inte bara för medeltidsarkeologin utan 
för arkeologin i sin he lhe t Visst kunde man, 
vilket redan påpekats, önska att Larsson på ett 
kraftfullare sätt presenterat sitt metodologiska 
perspektiv och kanske framför allt kur detta 
skall genomdrivas inom ramarna för de existe
rande organisatoriska (makt-) strukturerna. 
Då Larsson (av personligt taktiska skäl?) valt att 
låta den genomförda analysen avslutas år 1990 
så fäller ovanstående fråga kur som kelst delvis 
utanför arbetets ramverk. Visserligen skisseras 
kortfattat en väg mot en annan arkeologisk för
ståelse i det avslutande avsnittet, men Larsson 
väljer här att inte fullfölja sin argumentation 
med full kraft. Dessa är dock mindre skavanker 
i en i övrigt fläckfri text. 

Det är dock synd att boken är skriven på 
svenska då dess betydelse klart överskrider bå
de de medeltidsarkeologiska likväl ock de snävt 
svenska förkållandena. Arbetet riskerar nu att 
sjunka ner i den kulturgyttja av eminenta tex
ter, författade på ett litet språk, som aldrig når 
den internationella läsekretsen. Larssons verk 
kar en oerkörd bredd då det kan läsas som ett 
inlägg i den medeltidsarkeologiska metoddis-
kussionen likväl som ett kraftfullt argument i 
den samtida arkeologiteoretiska diskussionen. 
Det är på det sistnämnda planet boken, åt
minstone sedd från min horisont, har sin stora 
betydelse. På ett föredömligt sätt har Larsson 
åtminstone delvis dekonstruerat dikotomin 
mellan teori och metodologisk praktik genom 
att knyta samman dessa storheter i sina resone
mang och låta den teoretiska fonden genomsy
ra diskussionerna om den arkeologiska prakti
ken och det arkeologiska källmaterialet. Han 
har till avgörande delar framgångsrikt lyckats 
med det trollerinummer som betydligt namn-
kunnigare internationella arkeologiteoreliker 
gruvligt misslyckats med. 

Larssons text tangerar, och pekar i riktning 
mot, ett antal oerhört intressanta frågor röran
de den samtida arkeologin, frågor som han 
dock inte besvarar då hans analys inte på ett 
mer djuplodande sätt berör i g g o t a l e t 

För det första: sysslar vi som arkeologer fort
farande med en taktisk legitimeringsstrategi då 
flertalet av oss med åsnors envishet i alla offici
ella och utåtriktade sammanhang krampaktigt 
håller fast vid tanken på att det är fullt möjligt 
att rekonstruera det förflutna? Detta trots att 
flertalet av oss, i de inomvetenskapliga diskus
sionerna, utan tvekan är beredda att erkänna 
de problem och svårigheter som finns koppla
de till denna inställning. »Helt säkra kan vi ju 
aldrig vara ... vi får ge den mest sannolika bil
den ... det är en möjlig tolkning ...». Kort sagt: 
väljer vi fortfarande av taktiska legitimer
ingsskäl att presentera tydliga ock klara berät
telser rörande det förflutna istället för att p r o 
blematisera förutsättningarna för dessa berät
telser? Tror vi fortfarande att denna problema-
tisering skulle göra den arkeologiska discipli
nen mindre legitim? Ironiskt nog kanske det 
förhåller sig tvärtom. 

För det andra: inom ramarna för den dis-
kursiva praxisen så uppbär vi som utbildade ar
keologer ett tolkningsföreträde då vi betraktas 
som experter. Vårt tolkningsföreträde och vår 
personliga makt skulle således kunna destrue-
ras av ett problematiserande av de epistemolo 
giska och ontologiska förutsättningarna för vå
ra berättelser. Är det rädslan för detta som dri
ver oss att hålla fast vid tanken att vi kan re
konstruera förhistorien? Kanske är denna räds
la dessutom helt obefogad. 

Larssons text besvarar inte dessa frågor och 
jag har inte heller för avsikt att försöka besvara 
dem i detta sammanhang. Istället vill jag låta 
Larsson komma till tals med en avslutande 
tänkvärd fråga i citatform. »Det finns, avslut
ningsvis, även en moralisk aspekt i allt detta. 
Avsaknaden av en reflexiv och självkritisk dis
kussion kring hur vi framställer källmaterial 
och kunskap, mål och framför allt medel, ris
kerar att omvandla varje arkeologisk praxis till 
oreflekterad instrumenteli rutin eller slentri
an. När dokumentation, tolkning ock förståel
se reduceras till rutinartad ärendehantering' 
osynliggör vi de människor vi säger oss vilja för
stå. Har vi då inte på sätt ock viss förbrutit oss 
mot humanismen?» (s. 315) 

Det förhållande att ovanstående citat inte 
är författat av en institutionaliserad universi-
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tetsarkeolog som läst sig hög på Shanks och ta del av de dolda kulturskikt som Stefan Lars-
Tilley, utan av en arkeolog som i sin dagliga yr- sons utmärkta avkandling lägger i dagen, 
kesverksamket befinner sig med båda stövlar
na i den arkeologiska kulturgyttjan, bådar gott Håkan Karlsson 
inför framtiden. För att vara ä jour med den Department of Archaeology 
framtida arkeologin rekommenderar jag där- University of Cambridge 
för alla arkeologer, oavsett verksamhetsfält, att Downing Street 
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Svend Nielsen, The Domestie Mode of Production 
- and Beyond: An Archaeological Inquiry into Ur
ban Trends in Denmark, Iceland and Predynaslic 
Egypt Nordiske Fortidsminder Ser. B 18. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab, Copen
hagen, 1999. 392 pp. ISBN 87-87483-45-9. 

This is not an easy book to comprehend. As its 
title (or titles) indicate, it is about one topic — 
and something more. And tkese topics are con
sidered in relation to tkree quite distinct con
texts, wkick are geograpkically and ckrono lo 
gically diverse, and far from self-evidently apt 
for comparative study. But tke book is also p o 
sitively challenging by being thought-provo 
king (sometimes just provoking) and rewar-
ding a.s it undertakes a general study of proces
ses of economic and social development be
yond the 'domestie mode of production'. 
Nielsen proposed to dassify these processes as 
'urbanization'. 

The essential argument and notional struc
ture of this complicated book is sumined up at 
the end, and for those wko can, it is advisable 
to read the final 18-page summary in Danish 
first. Conceptually, the thesis starts with the 
household unit, seen as a 'panchronic' or uni
versal category (a feature that exists always and 
everywhere, not in an invariable form, but ap
parently within certain relatively narrow fixed 
parameters, at least for agricultnrally based 
communities). Broad as Nielsen's model is, it 
does not extend back into pre-Neolithic times. 
Each section of the book thus includes a care
ful discussion of the scope for identifying the 
household unit and characterizing its context-
spedfic peculiarities in close detail, a rchaeolo 
gically through studies of dwelling space, but 
wilh greater reliance on historical evidence in 
respect of Medieval Iceland. 

'Urban trends' comprise production beyond 
the immediate needs of the household unit, for 
trade and /o r exchange. Nidsen's wide-ranging 
empirical surveys of this phenomenon identify 
pottery as a crucial, almost ubiquitous, reflex 

of the development, especially the employ-
ment of the potter's wheel; this is closely follo
wed by other forms of craft specialization, par
ticularly metalworking. Urbanization is not 
conceived only in materialist and economic 
terms, kowever, and tke apparently crucial r o 
le of commnnal ceremonies and religion in tke 
development of urban settlements is stressed. 
Security and defence (fortification) are also 
identified as a factor. Carefully assessed in eve
ry case are tke conditions for tke production 
and transport of requisite supplies to maintain 
an urban population from its kinterland. 

Tke layout of tke book suggests that the 
principal area of interest for the author was his 
native land, Denmark, a discussion of which oc-
cupies Part II, covering the relevant archaeolo
gy there from the Stone Age (in effect, tke 
Neolitkic) to tke end of tke Viking Period, in 
15 ckapters. Part I kas been 1 2 chapters on 
'Theoretical and Methodological Issues'. The 
slightly less extensive surveys of Iceland and 
Predynastic Egypt in Parts III and IV serve to 
show a situation in which the conditions, in 
terms of population density, produetivity and 
Communications, were distinctly unfavourable 
and especially favourable to urbanization re
spectivdy. Nielsen is too sensible to fall into the 
trap of regarding Denmark as some form of 
perfect median state, seeing instead tke ratker 
late and tentative development of towns before 
the late loth century there as representing a 
'quaternary' stage in a five-part evolutionary 
scheme. 

This is a book the effort of reading wkick 
can repay tke reader, leaving him or her feeling 
informed, and not just mentally exhausted. It 
offers useful and convincing observations both 
on the general, theoretical issues, and the spe
cific examples discussed. I did not myself"find, 
however, that these amount to a paradigm shifl 
in tke arckaeology of settlement, society and 
economy, nor a profound transformation of 
one's understanding of tke areas examined 
empirically. Not tkat one should suppose tke 
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author so pretentious as to have thought he 
had achieved that. He evidently does not throw 
himself into the theoretical debate as substan-
tially as he does out of a positive enthusiasm for 
this domain of archaeological discussion; ra
ther he surveys and evaluates tkeory so exten-
sively in an attempt to free himself from what 
he perceives as determinative ideological pre-
conceptions, to try to replace those with a com
plex, inductive model. What this does achieve, 
in my view, is a serious and valid presentation 
of tke case for tke culturally relative status of 
tke category 'urban' ratker tkan tkat (like tke 
household unit) being an absolute and univer
sal entity. But if understanding the particular 
cases is the key, it is then very stränge that the 
study of Denmark does not extend to the rela
tive proliferation of Danish towns as the Viking 
Period gave way to the Christian Middle Ages, 
or the manifestly relevant urban foundations 
in Viking-period Scandinavian colonies over-
seas, such as Dublin, and Anglo-Scandinavian 
Jorvik (York) and Lincoln. 

Glancing back, as I come to condude tkis 
review, at tke beginning of the book, I find that 
the opening sentence of the Introduction reads 
'The present work has taken ages to finish'. 
These being the author's words, one feels free 
to admit, wryly rather than unkindly, that as du-
tiful reader and reviewer of the whole, one can 
echo them. The book makes substantial de-
mands on a reader's goodwill. The four sec
tions take us metkodically through their sepa
rate subjects, each discretely structured with its 
own sequence of chapter numbers and biblio
graphy. And Part I Chapter 1 starts dishearte-
ningly negatively, witk an unattributed quota-
tion: 'Wer nicht von der Sache weisst, spricht 
von der Methode'. Maybe modern readers are 
shamefully lazy, but there must have been a bet
ter way to impart to the reader a positive and 
sustaining sense of what the book is all about 
from the beginning. 

I have little doubt, however, that tkis is tke 
sort of compendious and reliable volume one 
will repeatedly — perhaps surreptitiously — go 
back to, for an overview of sites and finds ofin-
terest placed within what becomes, eventually, 
a clear interpretative context. It is not entirely 

a back-handed compliment to say that there 
will never be many books quite like tkis 
around. Some of tkem are well wortk kaving, 
despite tkeir eccentricities. 

John Hines 
School of History and Archaeology 

Cardiff University 
P.O. Box gog 

Cardiff GFi o 3XU 
UK 

Hi11es@cardiff.ac.uk 

Herman Bengtsson, Den höviska kulluren i Nor
den. En konsthistorisk undersökning. Handlingar 
43. Kungl. Vitterkets Historie ock Antikvitets 
Akademien, Stockholm 1999. 325 s., ill. ISBN 
91-7402-297-0. 

Dette er et vigtigt pionerarbejde. Ingen har tid
ligere givet en sådan gennemgribende prassen-
tation og vurdering af nordiske vidnesbyrd om 
kövisk kultur - ejheller på nationalt plan. At 
Herman Bengtsson har gennemfört sin under-
sögelse for hele Norden, er så meget mere im-
ponerende og en klar styrke. Pä fadlesnordisk 
basis er der materiale nok til at få et ganske rigt 
og facetteret helhedsbillede frem, som na t io 
nale undersogelser slet ikke kunne have givet. 
En forudsaetning for det vellykkede resultat er 
også forfatterens bekerskelse af det ganske om-
fangsrige skriftlige materiale og evne til at ople-
de relevant litteratur, både nordisk og interna
tional. 

Bogen er disponeret i seks kovedafsnit Efter 
en gennemgang af skandinavisk litteratur föl-
ger begrebsdefinitioner, der saetter kövisk kul
tur (af hof, jfr. dansk »hoflig») nogenlunde lig 
med ridderkultnr, men som ikke prover at 
tra"kke nogen grasnse til begrebet profan kul
tur. Forste afsnit afsluttes med »Teorierom den 
köviska kulturen», der også söger at tidsfaeste 
fremkomsten af eksempdvis ridderslag (»dub-
bing»), keraldik og ridderlige idealer i deres 
forkold til kirken og kvinden. Överfor forske
re, der som Georges Duby kar betonet ridder-
kulturens udvikling til 1 o 11 ootallet, stiller 
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forfatteren andre, der understreger de höviske 
idealers kontinuitet både tilbage til antikken og 
fremefter til i dag. 

Andet afsnit tegner et samlet billede af »En 
nordisk hov- och riddarkultur», först og frem-
est på grundlag af kr0niker, sagaer, hövisk lit
teratur, det norske kongespejl etc. Et kapitel 
om »Borgen som bostad och som representa
tivt centrum» bygger dog også på borgene selv 
og deres palatier. Tredje afsnit behandler »Kyr
kokonsten och det höviska idealet», dels i form 
af höjmiddelalderlige rytterbilleder, dels i ka
pitler om den götiske billedkunst, hvori den 
ridderlige kultur fremstår både som forbillede 
og modbillede. Fjerde afsnit bekandler fyrste-
billedet på segl, monter, gravmonumenter og i 
måleriet, mens femte afsnit ga'lder »Den p r o 
fana konsten» i form af slotsindretningers må
leri, skulptur og billedkakler samt i form af 
brugsgenstande som skåle, drikkekar, akvama-
niler, smykker og elfenbensskaeringer. 

Endelig er bogens sjette afsnit »Aspekter på 
den höviska kulturen» en sammenfatning, som 
bl.a. saetter de nordiske vidnesbyrd op imod de 
almene europeiske problemstillinger fra förste 
afsnit. Som hovedresultat fremstår, at Norden 
havde en hövisk kultur, der nöje sluttede sig til 
den europaeiskc, dog med de begraensninger, 
der lå i en mindre velstand, et barskere klima 
og öjensynligt deri, at vi savner vidnesbyrd om 
den svaermeriske kvindedyrkdse, som kendes 
fra de europeiske ridderromaner og trouba-
durlyrikken. 

Naturligvis aegger adskilligt til diskussion. I 
begrebsdefinitionen og materialets afgraens-
ning udfolder forfatteren sig mere harmonise-
rende end kritisk analyserende. Den uafklare-
de afgrxnsning mellem begreberne »hövisk» 
og »profan» giver vel ingen vanskdigkeder, så 
laenge der er tale om skriftlige vidnesbyrd, da 
disse jo alle gaelder de höjeste klassers såvel hö
viske som profane kultur. Når det derimod gael
der materidle vidnesbyrd, maerker man forfat
terens problem ved at afgraense sit emne til det 
höviske. Det får ham til lidt krampagtigt at hen-
före genstande til mere aristokratiske miljöer 
end nodvendig! og til generell at undervurde-
re nedsivningen af den köviske kultur til den 
mere jaevnt profane. Eksempdvis skal en i 

Oslofjorden funden skylleskål af fransk l imo 
gesarbejde absolut have haft en kongelig bru-
ger, mens - på den anden side - de enklere gra-
verede »mollinger» (tidligere kaldet »Hansa-
schusseln») lades kelt unaevnt, på trods af, a tde 
i deres parvise brug ved bordet har vaeret ud
tryk for en yderst »hövisk» bordskik (jfr. artik-
len »Mundlaug» i Kulturhistorisk Leksikon for 
Nordisk Middelalder). Forfatterens bestraebelse 
på udeladelse af den jaevnere profane kunst er 
med til at skabe et ikke ganske daekkende bil
lede af Nordens höviske kunst som udelukken-
de importeret og fyrstdig. Undersogdsen ef-
terlader således pläds for en kunsthistoriker el
ler arkaeolog, der vil studere den höviske kul
turs forudsaetninger og nedsivning i de nordis
ke samfund. 

Afgraensningsproblemet spoger også i be
handlingen af kirkernes kunst med mere eller 
mindre höviske motiver. Om de jyske »rytter-
friser» fra o. 1175—1250 fremsaettes således 
dette svaert förståelige .synspunkt: »Det finns 
emellertid inte någon anledning att överbeto
na sambandet mellan de här uppmärksamma
de riddarbildema och den framväxande rid-
darkulturen i Norden». Man må sporge sig, 
hvorfor disse riddcrbilleder således nedtones 
som kilder - er de for tidlige eller kan de ikke 
tilskrives et tilstraekkdigt köjt bestiller-miljo? 
Teksten leverer ikke svar, men giver sig i övrigt 
ud i en analyse, der indieder med at kritisere 
den brugte betegnelse »ryttarfriser» som »miss
visande». Dette begrundes skarpsindigt i, at nog
le fremstillinger ikke er egentlige friser, men 
kun er tvekampe mellem ryttere, mens andre 
»skadats svårt av överkalkningar eller stympats 
genom senare valvslagningar»! Mere keld kar 
forfatteren ikke med sine bidrag til tolkningen. 
En haemsko er, at han ikke vil godtage, at psy-
komakier (kämpe mellem dyder og laster) kan 
fremstilles i andet end kvindeskikkelse. Herved 
kommer forfatteren til at afVise oplagte og med 
rette etablerede tolkninger. Tilsvarende frem
står afvisningen af Otto Norns tanker om visse 
friser som Gralsförtaellinger i eucharistisk lys 
som maerkdigt bastant og forceret. Man får det 
indtryk, at forfatteren simpeltken ikke vil ac
ceptere, at disse friser skal kave noget at göre 
med tidens ridderromaner. 
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Trods bogens undertittel, »En konsthisto
risk undersökning», virker den egentlig ikke 
saerlig kunstkistorisk. .Afsnittet om kirkekuns-
ten og det köviske ideal körer således til b o 
gens svageste ikke mindst i behandlingen af 
den höviske gestik og dragtmode. Forfatteren 
skelner ikke rigtigt mellem höj- og sengolisk 
stil, og får derved ikke klargjort höjgotikkens 
(o. 1250—1350) saerlige stilling som midddalde
rens höviske stil - eller hofstil (»style de cour»), 
som den også kaldes efter sit udspring ved 
Ludvig den Helliges hof. Alene det, at kunsten 
med höjgotikken gik bort fra de antikke ge-
vandter og i stedet begyndte at vise både heili
ge og verdslige personer i elegant samtids-
dragt, er et faktum, som man gerne havde set 
diskuteret. Betyder dette således, at faenome
ner som stil og billedkonvention har betydning 
for höviske elementers förekomst i kunsten og 
derved i unders0gelsens materiale? 

Disse kritiske bemaerkninger til trods er der 
som naevnt tale om en god og vaegtig bog. 
Netop fordi litteraturlisten er så fyldestgoren
de, skal der ber for fuldstaendigkeds skyld an-
föres et par mere vaesentlige danske tider, som 
er gået forfatteren förbi. Mogens Bencard: Om 
et middelalderligt knivskaft fra Ribe, Fra Ribe 
Amt 19J5, s. 36—61, og Harald Langberg: Gun-
hiblskorset — Gunhilds Cross and medieval Court Art 
in Denmark, Kbh. 1982. 

Ebbe Nyborg 
Nationalmuseet 

Frederiksholms Kanal 1 2 
DK 1 220 Köbenhavn 

Danmark 
Ebbe.Nyborg@natmus.dk 

Roberta Gilchrist, Gender and Archaeohgy. Con-
testing the past. London 1999. 203 s., ill. ISBN 
0 4 1 5 - 2 1 6 0 0 1. 

Denna bok är en mycket bra presentation av 
genusteorins utveckling inom den anglosaxis
ka arkeologin under de senaste 15 åren, och 
kopplar denna process till den allmänna femi
nistiska och genusteoretiska utvecklingen. Ver

ket tar också upp den skandinaviska utveck
lingen, eller snarare den norska. Dock är den
na utveckling inte lika väl beskriven som den 
anglosaxiska, kanske beroende på bristande 
kunskaper hos författaren. 

Boken är välskriven och lättläst. Det finns 
en förklarande ordlista som gör texten lättill
gänglig för en nybörjare inom det feministiska 
eller genusteoretiska fältet. Verket är välstruk-
turerat ock de olika kapitlen kan lätt läsas för 
sig oberoende av om man är intresserad av de 
kopplingar som finns mellan arkeologin och 
feminismen eller av nyare teoretiska inrikt
ningar. Boken innekåller korta sammanfatt
ningar av många viktiga arkeologiska genusteo
retiska verk. Dessa verkar i mina ögon korrekt 
ock enkelt beskrivna. Skriften är mycket aktuell, 
allt från den feministiska kritiken från 1970 
ock 80-talen till det sena 90-talets queer-teori 
ock livscykelperspektiv finns med. 

1 första kapitlet ges en kort introduktion till 
boken samt till frågan om genus är biologiskt 
eller kulturellt, dvs. är man född till ett genus? 
Görs man till ett genus i enligket med Simone 
de Beauvoirs tanke att man inte föds till kvinna 
utan blir en kvinna? Eller är genuset något man 
lever? Redan kär presenteras olika synsätt på 
kön/genus-rdationen. Kapitel två avkandlar 
relationen mellan feminism ock arkeologi. Här 
beskrivs genusarkeologins utveckling från den 
tidiga feministiska kritiken och framåt. 

Det tredje kapitlet diskuterar den ameri
kanska utvecklingen och dess intresse för bland 
annat arbetsfördelning, kvinnors innovationer 
m.m. De fjärde och femte kapitlen behandlar 
den europiska utvecklingen och dess huvud
intresse för symboliska och kulturella manifes
teringar av genus, dvs. frågor om kur identitet, 
sexualitet m.m. upplevs av individen. Förfat
taren kopplar de båda traditionerna till olik
heter i de amerikanska och europiska samhäl
lena och arkeologiska utveckling. Den ameri
kanska feminismen kar ett starkt fäste i den s.k. 
andra vågens feminism samt dess solidare kopp
ling lill processuell arkeologi, medan den eu
ropiska utvecklingen snarare kan kopplas till 
den s.k. tredje vågens feminism samt den post
processuella utvecklingen inom arkeologin. 

Gilchrist efterlyser fler konkreta arkeolo-
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giska tillämpningar av de olika genusteorierna 
i forskningen. Kapitel 6 skall vara en genus teo 
retisk tillämpning på ett arkeologiskt material 
ock keter »Tke contested garden: gender, space 
and metapkor in the medieval English castle». 
Här kopplas trädgården till den kvinnliga sfä
ren till skillnad från exempelvis borggärden 
som anses tillhöra den manliga sfären. Jag tyck
er inte att studien är ett bra exempel på arkeo
logisk genusanalys. Studien är snarare en 
blandning av konstvetenskap och mentalitets-
historia. Visserligen finns det med planer över 
några medeltida borgar, men de spelar en un
derordnad roll. Den som vill läsa en bättre ge-
nusteoretisk analys av ett arkeologiskt material 
skall läsa Gilckrists avhandling istället, Gender 
and material culture — the archaeology of religious 
women (1994). 

Enligt min åsikt riktar sig boken huvudsak
ligen till studenter och nybörjare inom genus
teorin. Även den redan insatta bör dock läsa 
boken, om inte annat för att vara säker på att 
hon inte missat något viktigt verk. Om man vid 
läsningen blir intresserad av att fortsätta med 
feministisk teori eller någon specialinriktning 
inom genusforskningen så finns det lästips som 
gör det lätt att gå vidare. 

Sophie Bergerbranl 
Krusvägen 21 

SE-141 30 Huddinge 
sab35@hotmail.com 

Jane Geddes, Medieval Decorative Ironwork in 
England. Reports of" the Research Committee 
of the Society of Antiquaries of London, No. 
59. London 1999. 426 s., ill. ISBN 0-85431-
273-0. 

Det medeltida järnsmidet i Sverige är väl känt, 
även internationellt, genom Lennart Karlssons 
corpusverk från 1988. Ett årtionde tidigare 
doktorerade konstkistorikern Jane Geddes på 
motsvarande ämne i England. Först nu når 
emellertid kennes undersökning en vidare lä
sekrets, genom en rikt illustrerad publikation 
som omfattar både resonerande översiktstex

ter ock en fyllig katalog i ett ock samma band. 
1 likhet med Karlsson behandlar Geddes en
bart det dekorativa järnsmidet Undersök
ningen har alltså sin tyngdpunkt i en jämfö
rande stilanalys samt i en tolkning av järnsmi-
dets dekorativa och figurativa betydelse. Där
med inte sagt att författaren försummar de tek
niska aspekterna. Både järnframställningen i 
sigjämte dörrarnas ock kistornas snickerier äg
nas särskilda kapitel. 

Det engelska materialet är mer sammansatt 
än det vi är vana vid från svenskt håll. Det gäl
ler både de representerade föremålskategori-
erna och den kronologiska spännvidden. 
Exempelvis omfattar det engelska materialet 
förutom dörrar och kistor med påspikat järn
smide även åtskilliga gallerarbeten. Geddes föl
jer det engelska järnsmidets utveckling under 
nära nog 500 år, från de enstaka bevarade ang
losaxiska arbetena fram till medeltidens ut
gång. Förutsättningarna för att studera järn
smidet varierar kögst betänkligt under ett så
dant långt tidsspann, vilket också avspeglar sig 
i författarens analyser. De få bevarade dörrar
na med figurativ utsmyckning, företrädesvis 
från 11 oo-talet, kan visserligen relateras till en 
samtida skriftkiiltur, men de svårgripbara fi
gurscenerna låter sig inte självklart tolkas 
utifrån skriftliga referenser. Situationen under 
senmedeltiden är en annan. Här visar Geddes 
med flera åskådliga exempel kur en närläsning 
av skriftliga dokument på ett mycket konkret 
sätt kan kasta ljus över beställarens uppsåt och 
den enskilde smedens hantverksmässiga bak
grund. 

Boken är konventionellt upplagd. Den be
står av ett inledande resonemang som klargör 
förutsättningarna för undersökningen, följd av
en kronologisk genomgång av materialet samt 
en avslutande katalog. Dispositionen kräver 
helt naturligt en inledande diskussion kring 
tillämpliga dateringskriterier. Författarens fram
ställning är föredömligt öppen och problema-
tiserande, vilket också präglar det sätt varpå 
materialet presenteras i de kronologiskt ord
nade kapitlen. Hon betraktar föremålen ur fle
ra skilda vinklar, till en början utifrån de möj
ligheter som finns till absoluta dateringar. 
Dendrokronologi, får vi veta, har använts i någ-
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ra fall, men endast undantagsvis kunnat fast
ställa fällningsår för dörrars ock kistors trävir
ke. Under den senare medeltiden flödar de 
skriftliga källorna rikare. Framförallt de upp
drag som förknippas med aristokratins eller 
kungarnas beställningar kan i mänga fall date
ras på året när genom räkenskapernas uppgif
ter. 

De absoluta dateringarna bildar fixpunkter 
i en kronologi som väsentligen måste fastställas 
på annat sätt. Som författaren visar står de 
järnsmidda dörrarna i ett stundtals komplice
rat kronologiskt förhållande till omgivande 
murverk. Här lyckas också Geddes i sitt fortsat
ta resonemang komma fram till flera intressan
ta resultat. Huvuddelen av dateringarna måste 
emellertid utgå från smidets egenskaper i sig. 
Men författaren söker inga enkla lösningar. 
Istället betonas vid flera tillfällen teknikens ock 
ornamentikens traditionsbundenhet. Som 
Geddes visar kunde viss teknik och vissa motiv 
förekomma länge bland de lokalt verksamma 
smederna, samtidigt som nymodigketer obe
märkt introducerades på annat håll. 

Det engelska järnsmidets kronologiska ut
veckling följs i tre delar. En särskild utmaning 
för författaren utgör de romanska dörrar som 
äger ett figurativtjärnsmide. Med svenska ögon 
framstår emellertid det engelska materialet 
som påvert. Endast fem bevarade dörrar är de
korerade med mer omfattande bildprogram, 
alla dessutom förändrade i senare tid. För re
sonemangen kring dateringar och ikonografis
ka tolkningar hämtar Geddes jämförelser från 
det rikhaltigare skandinaviska materialet. 
Relationerna mellan England och Skandina
vien väcker också frågan om i vilken riktning 
som de konstnärliga influenserna gåt t Såväl 
vad gäller trä- som stenskulpturen förmodas i 
konsthistorisk litteratur att tidiga influenser 
nått Sverige från England. Beträffande järn
smidet vill Geddes snarare vända på resone
manget. Även om de äldsta bevarade dörrarna 
i Skandinavien är något yngre än de engelska 
motsvarigheterna är det inte uteslutet, fortsät
ter författaren, att traditionen med järnsmidda 
dörrar introducerades i England från Skan
dinavien, förslagsvis under den tid områdena 
var förenade i ett gemensamt Nordsjövälde. 

Mot Geddes förmodan kan invändas att mate
rialet framstår som allt för fragmentariskt för 
att vi skall kunna dra entydiga slutsatser i fråga 
om innovationscentrum ock kulturimpulser. 
Frägan torde också kompliceras av att influen
serna sannolikt gick i bägge riktningarna. 

Under andra fjärdedelen av 1200-talet sker 
såväl tekniskt som motiviskt en omorientering 
av det medeltida järnsmidet. Detta sammanfal
ler i kuvudsak med att ett gotiskt formspråk blir 
förhärskande. Geddes har dock valt att skildra 
detta skeende under rubriken »the foliate pha
se», vilket understryker att järnsmidet nu do
minerades av en växtornamentik, som på dör
rarna ofta tilläts breda ut sig över hela bladet, 
medan gångjärnsbanden doldes på dörrens 
baksida. Här, som så ofta i Geddes översikt, kan 
vi också se en teknisk korsbefruktning mellan 
järnsmidet och angränsande hantverk. Med ut
gångspunkt i stämplar för att göra mynt och 
brakteater kom en liknande teknik att nyttjas 
av järnsmederna för tillverkningen av blad ock 
rosetter, vilka monterades på de slingrande 
växtstammarna. 

Genom att i detalj studera ett stort antal 
stämplade arbeten kan Geddes följa i några av 
smedernas fotspår. En av höjdpunkterna i den
na genre representerar de arbeten som kan 
knytas till Thomas of Leighton, däribland det 
krönande gallret på drottning Eleonora av 
Kastiliens gravmonument i Westminster Abbey. 
Genom en jämförande analys av smide ock 
stämplar kan Geddes attribuera flera arbeten 
till denne mästersmed. 

I det sista stora kronologiska avsnittet skild
ras järnsmidet vid medeltidens utgång. Förfat
taren urskiljer här två parallellt löpande linjer. 
Den ena linjen kar avj . Starkie Gardner, en av 
Geddes mer namnkunniga föregångare, ka
raktäriserats som »Tke Age of tke Locksmitk». 
Med en teknik liknande finsmedens bearbeta
des nu det kalla järnet med mejsel ock fil. Den 
andra linjen framstår som mer konservativ ock 
kan betraktas som en fortsättning av den teknik 
och de dekorativa scheman som utvecklats re
dan under tidigare perioder, kännetecknad 
bl.a. av c-formade gångjärnsband och utarbe
tad växtornamentik. Under senmedeltiden fin
ner vi samma kategorier av järnsmide som fö-
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rekommit tidigare, såsom dörrar ock kistor, 
men också några mer uppseendeväckande ar
kitektoniska uppdrag, förnämligast den galler
grind som beställdes av Edward IV för St 
George's Chapel i Windsor. 

Genom att relatera gallergrindens teknik 
och formspråk till andra typer av hantverk ger 
Geddes nya infallsvinklar på detta väl utforska
de arbete. De kungliga räkenskaperna indike
rar att John Treslian var tidens förnämste ock 
kögst betaide smed vid tiden för gallergrindens 
tillkomst. Han kan emellertid inte med säker
het knytas till just detta verk. Gallergrindens 
tekniska framställningssätt och dekorativa de
taljarbete indikerar dock att hantverkaren 
framförallt kade erfarenket av finsmide. Som 
författaren visar finns det anledning att f ö r m o 
da att Jokn Treslian var kunglig klockmakare, 
ett ämbete som hans son Anthony bevisligen 
uppbar efter faderns död. John Treslian verka
de i en internationell konstnärlig miljö, med 
inslag av kantverkare från Nederländerna. 
Geddes menar också att detta kar betydelse för 
gallergrindens formspråk, i det att den fram
står som ett ramverk till ett Brysselskåp, över
satt i järn. 

Boken avslutas med en katalog, som bruk
ligt för denna typ av konsthistoriska studier. 
Den är alfabetiskt ordnad efter ortnamn och 
anger föremålets mått och placering, samt be
skriver snickeri, om sådant finns, samt smidets 
utformning. Dateringarna anges antingen som 
absoluta eller uppskattade. I slutet på varje ka
talogpost finns även hänvisningar till tidigare 
forskning. 

Geddes undersökning av det engelska järn
smidet är naturligtvis viktig i sig, men också för 
att det i vidare mening skänker relief åt ett in
ternationellt material. Från vår korisont fram
står den roll som tillmäts det skandinaviska 
järnsmidet som särskilt intressant. Utblickar 
görs dock även åt andra kall. Växtornamen
tiken på dörrarna till katedralen i Durkam, t r o 
ligen från 1100-talets sista fjärdedel, kar sina 
närmaste motsvarigketer i Frankrike. Bland 
järnsmidet under romansk tid förekommer 
också några gallerarbeten, nära besläktade 
med liknande arbeten i Spanien. Senmedel
tida ringbandtag och kistor visar flera förbin

delser med järnsmide från i Nederländerna, 
Frankrike och Spanien, och det är inte uteslu
tet att flera av dem faktiskt är importerade. 
Geddes nuddar bara vid de faktorer som under 
denna långa tidrymd påverkat de varierande 
stilströmningarna. Sannolikt kar både järnet 
som råvara och smidet som hantverk mer att 
berätta om det tidiga Europas handelsvägar 
och kulturella förbindelser än vad som ryms i 
Geddes undersökning. 

Som författaren konstaterar har intresset 
för det medeltida järnsmidet i England tidiga
re varit förhållandevis svalt från forskarnas si
da. Delvis kan detta förklaras av att man kelt en
kelt inte varit medveten om att så mycket fak
tiskt finns bevarat Geddes inventering lyfter 
alltså fram ett material som tidigare försum
mats. Att systematisera detta stoff kar ställt s t o 
ra krav på författarens uthållighet. Uthålligket 
fordras också av den läsare som avser tränga 
igenom materialet från pärm till pärm. Nu är 
det väl inte keller en bok man sträckläser. 
Snarare ligger styrkan i dess användbarhet och 
i de många ingångarna till materialet, anting
en genom karta, översiktstext, tabell eller kata
log. Boken är rikt illustrerad. Det bör dock på
pekas att de flesta bilderna är ganska små till 
formatet ock inte alltid kaller måttet i tekniskt 
ock estetiskt avseende. Men låt mig då inflika 
att vi i Sverige är lyckosamt bortskämda i detta 
avseende. 

Markus Dahlberg 
Institutionen för konst- och bildvetenskap 

Göteborgs Universitet 
SE-405 30 Göteborg 

Markus.Dahlberg@raa.se 

Odlingslandskap och uppdragsarkeologi. Artiklar 
från Nätverk för arkeologisk agrarhistoria. Red. Alf 
Ericsson. Raä UV skrifter nr. 29. Linköping 
1999. 84 s., ill. ISBN 91-7209-165-7. 

Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio 
artiklarfrån Hamnedaprojektet. Red. Per Lagerås. 
Raä UV skrifter nr. 34. Lund 2000. 244 s., ill. 
ISBN 91-7209-182-7. 
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Hösten 1999 gav Riksantikvarieämbetet ut en 
bok benämnd Odlingslandskap och uppdragsarkeo
logi under Alf Ericssons redaktion (kallas fort
sättningsvis »den äldre boken» alternativt »ag
rarboken»). Våren år 2000 gav man ut Arkeologi 
och pcdeoekologi i sydvästra Småland, redigerad av 
Per Lagerås (kallas fortsättningsvis »den yngre 
boken» eller »Hamnedaboken»). Den äldre bo
ken innekåller åtta artiklar av mer allmän art 
om agrarkistoria, den yngre är en så kallad 
steg-två-rapport från Hamnedaprojektet i Små
land, vilket per automatik innebär att den i 
mångt och mycket kretsar kring skogliga kul
turlandskap med många agrarhistoriska läm
ningar i form av röjningsrösen. 

Totalt finns sjutton författare representera
de i de bägge böckerna varav den absoluta ma
joriteten är UV-arkeologer. Fördelningen mel
lan män ock kvinnor är sedvanligt sned: det rör 
sig om sex kvinnor ock elva män. 

Lite förvånande är att inget av Hamneda-
materialet presenteras i agrarboken. Inled
ningsvis ger Alf Ericsson en mycket bra, dock 
något kompakt, översikt över modern, framför 
allt arkeologisk, agrarkistoria ock därtill rela
terad kulturmiljövård. Därefter kommer ytter
ligare en artikel av Ericsson som behandlar 
Närkes agrarhistoriska lämningar ur ett över
gripande regionalt perspektiv. Ericsson redovi
sar ett 50-tal kol-t 4-dateringar från agrara läm
ningar varav flertalet kärrör från kistorisk tid. 

John Hamilton diskuterar stenröjning i ett 
område i Uppland utifrån förkållandet mellan 
stenröjning för odling ock stenröjning för bo
ende och andra aktiviteter. I en mycket kort ar
tikel redogör Johan Linderholm för hur spår av 
markanvändning bevaras kemiskt i jorden. 
Han avslutar med en sedvanlig antydan till po
lemik för atl miljöarkeologi skall ingå som en 
med sedvanlig arkeologi likvärdig part i arkeo
logiska (exploaterings-) projekt. Linderholm 
diskuterar inte kostnaderna för miljöarkeolo
gin i förhållande till dess kunskapspotential. 

Gundela Lindman har en intressant diskus
sion kring svedjebruk i Västsverige utifrån upp
teckningar på Dialekt-, Ortnamns- och Folk-
minnesarkivet i Göteborg samt orlnamnsindi-
kationer. Uppteckningarna används för att 
skissera de olika arbetsmomenten i samband 

med svedjande. Lindman visar att åtskilliga ort
namn pekar mot att bete var en viktig del av, el
ler ett viktigt komplement till, svedjande. 

E4-projektet i norra Skåne presenteras i 
form av en artikel av Margareta Olsson och 
Lasse Wallin. En av utgångspunkterna i under
sökningarna var att röjningsrösen är slumpvis, 
men medvetet, tillkomna under lång tid. Detta 
i kombination med tanken att det rör sig om in
tensivt utnyttjade åkrar snarare än de extensivt 
utnyttjade åkrar som exempelvis Leif Gren dis
kuterat tidigare gjorde att frågorna inom pro
jektet i mångt och mycket kom att kretsa kring 
kronologi, odlingsteknik samt olika former av 
rumsliga relationer. Rent metodiskt valde man 
inom projektet att undersöka samtliga röj
ningsrösen vilka berörs av arbetsprojektet sna
rare än de 30—50 % som verkar vara praxis att 
undersöka i en ordinär slutundersökning (upp
gifter framtagna av undertecknad i samband 
med en utredning utförd för Raä hösten 1999). 
Markkemi med inriktning på frågor kring göds
ling och jordmänsbildning prioriterades och 
kol-14-dateringarna riktades för att datera röj
ningarnas första fas. Liksom i fallet med Hamn-
eda verkar röjningsrösena på E4:ans Skånedel 
som äldst kunna dateras till romersk järnålder. 

Maria Peterssons artikel handlar bland an
nat om metodiska spörsmål vid utgrävningar av 
fossil åkermark. Artikeln är inriktad på ett spe
cifikt objekt i Östergötland och är inte av sam
ma renodlade metodiska art som Peterssons ar
tikel i EumfieanJournal ojArchaeology 2:1. Arbetet 
har i mångt och mycket baserats på långschakt 
och totalavbaning kompletterad med tomfoto
dokumentation av den avbanade och framren-
sade ytan. Petersson konstaterar att om ickevi
suella agrarhistoriska lämningar skall upptäckas 
så beror det mycket på förundersökningens in
riktning ock på den enskilde arkeologen. 

Den artikel som avslutar agrarboken är 
skriven av Håkan Ranheden och behandlar ar-
keobotaniska aspekter på fossila odlingslager. 
Framför allt diskuterar Rankeden analyser av 
markpollen, något som är förknippat med åt
skilliga problem - primärt bevaringsmässiga så
dana. Även pollens spridning är problematisk, 
där åtskilliga sädesslag, råg undantaget, har 
mycket dålig spridning. Omrörning av bland 
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annat maskar och diverse mindre däggdjur kan 
vara problematisk, vilket oftare diskuteras i 
nordamerikansk litteratur än i skandinavisk. 
Ranheden avslutar med att erkänna att det är 
svårt att avgöra markpollenanalysens relevans 
då de källkritiska spörsmålen är synnerligen 
omfattande. 

Hamnedaboken utgör slutrapport för Ham
nedaprojektet Projektet drevs i samarbete 
mellan Raä och Smålands museum i Växjö. 
Den stora fördelen med att arbeta i skogsmil-
jöer, som man gjort inom Hamnedaprojektet, 
är att lämningarna än så länge är tämligen opå
verkade av senare tiders markbruk. Tyvärr är 
de nu synnerligen hotade av det alltmera me
kaniserade skogsbruket. Dessa problem speg
las dock inte i någon större utsträckning i b o 
ken. Inom projektet kar man under undersök
ningarnas gång ansträngt sig att försöka an
vända så många olika fältmässiga inkörsportar 
som möjligt. Bland annat kan det konstateras 
att röjningsrösena i området tillkommit under 
perioden romersk järnålder till vikingatid. 
Som en jämförelse kan nämnas att man brukar 
anse att röjningsröseområdena i södra Väster
götland (t.ex. Röstorp) övergavs i tiden yngre 
romersk järnålder till folkvandringstid (jfr. 
Catkarina Maschers lie-avhandling). Hamneda-
bokens artiklar är kronologisk! ordnade och i 
samband med varje artikel finns ett utsnitt av 
den ekonomiska kartan med aktuella platser 
markerade. Utsnittet är detsamma i de olika ar
tiklarna, markeringarna är det som skiljer dem 
åt. Kartorna fungerar väl för att man skall kun
na relatera de olika artiklarna till varandra och 
de skapar ett pedagogiskt repetitivt mönster. 

Bo Knarrström diskuterar i sin artikel en 
mesolitisk bosättning i ett område där få, eller 
snarare inga, dylika boplatser tidigare grävts ut. 
Detta förklaras dels av att området är svårtill
gängligt och icke exploaterat, men även av att 
det är långt till akademiska lärosäten. En ut
grävd hällkista diskuteras av Tkomas Linde-
roth. Hällkistan täcktes av ett röse ock dateras 
till senneolitikum utifrån fynd ock kol-14. I 
samma artikel diskuteras även övriga spår av 
neolitisk aktivitet inom projektet 

I sin artikel i vänboken till Jarl Nordbladh 
diskuterar Tore Artelius växtsymbolik i vi

kingatida gravar. I Hamnedaboken diskuterar 
Per Lagerås, i sitt första inlägg, gravgåvor från 
växtriket i den hällkista som Linderoth tidiga
re i boken redogjort för. Prover för mark-
pollenanalys togs och totalt 18 prover analyse
rades. Av dessa togs elva från vad som tolkades 
som bottenlagret på källkistan, fördelade över 
kela längden. Tre riktade prover togs i anslut
ning till krukskärvor i bottenlagrets östra del. 
Slutligen analyserades fyra prover tagna i följd 
i en lodrät profil. De analyserade proverna d o 
minerades av hassel och lind, men även al, 
björk, ljung och svartkrämpa förekom. Enstaka 
pollen från cerealier påträffades. Hela 1 1 % av 
pollenmängden utgjordes av pollen från Ane-
rnone nemorosa, det vi i dagligt tal kallar för vit
sippa. Dessa pollen förekom framför allt i kis
tans centrala delar. Proverna tolkas dels som 
speglande nätmiljön ock dels som speglande 
specifika offer i form av nedläggning av blom
mor. Källkritiskt sett kan vitsippans pollen för
växlas med blåsippan. Lagerås diskuterar olika 
deponeringsmöjligheter men lutar åt att pol
lenförekomsten snarast speglar en nedlägg
ning av blomster. 

Parallellt med de arkeologiska undersök
ningarna i Hamneda revideringsinventerades 
Hamneda socken. Lotta Högrells bidrag i b o 
ken redovisar resultaten från revideringsinven
teringen. Dessa jämförs med förnlämningsbil-
den i närliggande socknar ock sätter på detta 
vis in Hamnedaprojektets undersökningar i ett 
något större perspektiv. Föga förvånande är 
det fossil åker, i form av röjningsröseområden, 
som är den mest frekventa förnlämningskate-
gorin i socknarna. Det är dock lite missvisande 
att bedöma röjningsrösen som renodlade agra
ra lämningar eftersom de mycket väl kan inne
hålla spår av röjningar för helt andra aktiviteter 
än jordbruk, någol som Hamilton som tidigare 
påpekats diskuterar i den äldre boken. 

Fredrik Svanberg diskuterar i sin artikel 
gravar i röjningsröseområden. Många tidigt 
undersökta röjningsrösen undersöktes just av 
den anledningen att man skulle försäkra sig 
om att de inte var gravar. Problemet kvarstår: 
det är emellanåt synnerligen svårt att skilja ut 
vad som är gravanläggningar och vad som är 
röjningsrösen. Detta kan exemplifieras med ett 
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område i Vittenebygden där ett idag tydligt grav
fält vid andragångsinventeringen 1983 regi
strerades som röjningsröseområde (vilket dis
kuteras i min kommande lic-avkandling). Svan
berg påpekar att intresset för gravar inom röj
ningsröseområden ofta överskuggas av intres
set för just de agrara spåren. Få gravar i dylika 
miljöer är undersökta ock publicerade. Det 
Svanberg glömmer i sin artikel är Furingstens 
bebyggelsearkeologiska avhandling från 1985 
vilken nästan uteslutande baseras på gravar, så
väl utgrävda som okulärt besiktigade, i ett om
råde i södra Västergötland med synnerligen 
gott om röjningsröselokaler. Svanberg hänvi
sar till Röstorpsprojektet som ett exempel på 
ett projekt där relationen mellan gravar och 
röjningsrösen skall studeras och menar att ini
tiativet är gott men att inga gravar har grävts in
om projektet -vilket är fel. Läsåret 1994/95 se-
minariegrävdes en förmodad stensättning och 
1998 undersöktes ytterligare en i Röstorp. 
Svanbergs missuppfattning beror naturligtvis 
på att undersökningarna inte avrapporterats 
eller publicerats, vilket möjligen kan anses v ara 
förlåtet vad det gäller en grävning från 1998, 
men knappast vad gäller en seminariegrävning 
från 1994/95. Därutöver kan det nämnas att 
ytterligare en stensättning undersöktes i 
Röstorp inom ramarna för en fältkurs i sep
tember 2000. Tre gravläggningar framkom i en 
tydlig stensättning som delvis var täckt med för
historisk röjningssten. 

Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå har 
inte monopol på markkemiska ocb arkeobota-
niska analyser. Umeå verkar inte alls ha varit in
kopplat i Hamneda, projektet verkar snarare 
ha utnyttjat UV-Syds egna resurser i form av Per 
Lagerås och Mats Regndi. Mats Regndis in
lägg behandlar markkemiska aspekter på 
agrarhistoriska lämningar, då främst kol- och 
kväveförekomst i brukad jord. Markkemiska 
analyser i Skandinavien har generellt sett 
handlat om fosfatkartering, där höga halter av-
organiskt bunden fosfat anses vara rester av 
gödsling och därigenom indikera odlade ytor 
eller intensivt utnyttjade boplatser. Att analyse
ra kol/kväve-kvoten, vilket Regneli gör, år inte 
vanligt inom arkeologin. Däremot görs det ru
tinmässigt av pedologer för att beskriva odlings-

jordens kvalitet. Kvoten kol/kväve minskar i 
podsoliserade jordar, vilket ofta är fallet i röj-
ningsrösemiljöer då gran och andra barrträd 
tenderar att podsolisera jorden. Rent praktiskt 
togs prover för analys i vertikal serie i schakt
väggar i såväl röjningsrösen som i stenröjda 
och icke brukade ytor. Proverna analyserades 
sedan vid paleoekologiska laboratoriet vid 
Lunds universitet och kväveanalysen utfördes 
av det kommersiella laboratoriet AgraLab 
Seandinavia AB. Skillnaderna mellan de bru
kade och de icke brukade ytorna förklaras som 
ett resultat av odling. Lite intressant är det att 
konstatera att det i de flesta universitetsstäder 
med arkeologisk institution även finns någon 
form av naturvetenskapligt/arkeobotaniskt/ 
motsvarande laboratorium. Frågan om hur 
många laboratorier med kommersiella för
tecken som exploateringsarkeologin kan för
sörja dyker lätt upp i tanken. 

Boplatser förekommer naturligtvis inom 
röjningsröseområden. I Röstorp har ett flertal 
identifierats med hjälp av fosfatanalys och två 
av dem har undersökts arkeologiskt Spår efter 
ett par långhus har påträffats där, och ytterli
gare långhus i röjningsröseområden har på
träffats i Växjö och i samband med E4-projek-
tet i norra Skåne. Inom Hamnedaprojektet hit
tade man vad som tolkats som huskonstruktio
ner på tre platser. Problemen med att hitta kus 
i dessa stenrika moränmarker med anlägg
ningar ock stenlyft om vartannat är uppenba
ra. Boplatsspår har däremot påträffats på sju 
undersökta lokaler. Bland den dekorerade b o 
platskeramiken verkar mynningsbitar med 
fingertoppsintryck vara den vanligaste dekor
typen. Dekoren känns igen från åtskilliga äldre 
järnäldersgrävningar i Västsverige. 

Hamnedaprojektet kretsade i mångt och 
mycket kring agrara lämningar. De rent fältar
keologiska utgrävningarna av röjningsröseom
råden kar kompletterats med regionala pollen-
analyser, markpollenanalyser, vedartsanalyser 
med mera. Lagerås andra artikel är ett försök 
att summera resultaten av dessa analyser från 
tio inom Hamnedaprojektet undersökta plat
ser. Totalt kar 1 16 dateringar av röjningsrösen 
genomförts inom ramarna för projektet, ock 
av dessa kamnar den absoluta majoriteten i pe-
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rioden från romersk järnålder till tidig vi
kingatid med intervallet 200-500 e.Kr. särskilt 
starkt representerat. Denna bild förstärks yt
terligare när man studerar var i roset det date
rade kolet är taget. Utifrån pollenanalyserna 
skisserar Lagerås en översiktlig landskapsutveck-
ling, pre-senterad på ett lättförståeligt ock tyd
ligt sätt. Makrofossilanalyser visar på ett mer på
tagligt sätt än pollenanalyser vilka grödor och 
växter som utnyttjades. Rent allmänt kan man 
konstatera att makrofossil är mycket sparsamt 
förekommande i röjningsrösena. Lagerås skri
ver för övrigt ovanligt lättförståeligt ock peda
gogiskt för att vara en kvartärgeolog ock na
turvetare som jobbar med arkeologer. 

Hamnedaboken avslutas med en metodut-
värdering författad av projektledarna Inger 
Torstensdotter Äklin, Peter Skoglund ock Per 
Lagerås. Såväl positiva som negativa erfarenhe
ter lyfts fram. Bland dessa märks: 
• Behovet av omlandsstudier, vilket för p r o 

jektets del tillgodosågs genom Raä:s revi
deringsinventering av området. 

• Att avbaning och noggrann rensning i syfte 
att finna boplatslämningar var arbetskrä
vande men gav resultat. 

• Värdet av noggrann dokumentation av röj
ningsrösen. Däremot gav noggrann lager
grävning av röjningsrösen knappast någon 
ytterligare information utöver den som 
framgick genom upprensning av profiler. 
Man kan dock fråga sig om inte konstruk
tionsdetaljer som kantkedjor e t c , vilka 
emellanåt påträffas i röjningsrösen, inte ris
kerar att förbigås om rösena brulalgrävs på 
gängse sätt för att sedan dokumenteras i 
profil. 

• Att den stora satsningen på kol-14-dater-
ingar har möjliggjort en statistiskt trovärdig 
datering av röjningsrösebruket i området. 
Även övriga naturvetenskapliga analyser 
framhålls som väl motiverade. 

Sammanfattningsvis torde de omnämnda böc
kerna båda bli standardreferenser för såväl fält
arkeologer ock universitetsbaserade a rkeolo 
ger med agrarhistoriskt intresse som för mer 
intresserade amatörforskare. Sammantaget fyl
ler de lite av det tomrum som finns vad det gäl

ler agrara lämningar och miljöer. Därmed inte 
sagt att den eminenta översikten Jordbrukets förs
ta 5000 år som gavs ut på initiativ av Nordiska 
Museet för ett par år sedan kan ignoreras. 
Kombinerat med den i Lund utgivna Atl gräva 
agrarhistoriska lämningar utgör de två recense
rade böckerna och den stora jordbruksboken 
en mycket stor kunskapskälla. Böckerna riske
rar dessvärre att ignoreras av åtskilliga a rkeolo 
ger som verkar anse att agrarhistoria är något 
tråkigt eller i värsta fall irrelevant! Nu väntar vi 
bara på att det snart decenniegamla Raä-finan-
sierade projektet som innefattade de inledan
de undersökningarna i bland annat Järparyd 
och Röstorp skall publiceras. 

Leif Häggström 
Jönköpings länsmuseum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

kil. haggstrom@jkpglm.se 

Gösta Bågenholm, Arkeologi och språk i norra Ös
tersjöområdet. GOTARC series B, arkeologiska 
skrifter 12. Institutionen för arkeologi, Göte
borgs universitet. Göteborg 1999. 337 s. ISBN 
9>-85952-98-2. 

Den gamla frägan om arkeologi och språk fick 
under nittiotalet något av en nystart, troligen i 
kölvattnet av de debatter som åtföljde Colin 
Renfrews kontroversiella bok Archaeology and 
language, publicerad 1988. Flera forskare kar 
tagit nya initiativ inom omrädet, en kel del 
publikationer har kommit 111 och man har hål
lit konferenser. Gösta Bågenholms doktorsav
handling från 1999 kan sägas vara en del i den
na trend. Som titeln Arkeologi och språk i norra 
Östersjöområdet antyder handlar det här om 
språkförändringar relaterat till nordiskt a r k e o 
logiskt material, något som inte tidigare har be
handlats så specifikt. 

Nästan allt som kar publicerats i den här 
frågan (bortsett från finsk forskning pä finska) 
behandlar det indoeuropeiska problemet, och 
det handlar i stort sett alltid om gigantiska t e o 
rikonsirnktioner för spridningen av Europas 
dominerande språkgrupp. Som både lingvist 
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och arkeolog blir man förstås till en början glad 
att någonting ges ut som inte primärt siktar på 
att förklara hela Europas arkeologi ock språk-
kistoria, utan tar ett mindre område till analys-
borde t Här finns ju hur mycket material som 
helst att arbeta med och en avhandling pä det
ta tema bör inte vara bara intressant utan ock
så avslöjande och problematiserande i relation 
lill de mer storvulna teorierna. Med förväntan 
öppnar man Bågenholms bok. 

Snart grusas dock förhoppningarna av av
handlingens låga läsbarhet Författaren har ett 
ganska snårigt språk, visserligen akademiskt 
rakt och retoriskt på ett gammaldags sätt, men 
utan att vara riktigt berättande. Argumenta
tionen är, delvis som en följd av detta, heller in
te särskilt lätt att följa. För mig som ändå kan 
det lingvistiska området sedan tidigare är inne-
kållet ganska oklart, ock resonemangen förs 
på en relativt kög abstraktionsnivå. Måhända 
har Bågenholm som ett försök till motvikt till 
detta kryddat texten med citat ur fornnordiska 
texter, Goetke ock andra. Han frågar sig också 
dramaturgiskt vilka språk som kar talats av oli
ka kistorisk-mytologiska personer, men efter
som resten av berättandet är så diffust blir det 
aldrig riktigt spännande. Ett annat grepp som 
författaren gärna använder är kapiteltitlar som 
På vilket språk svor Sigurd när han brände sig på 
Eafners stekta hjärta?eller Finns det andra urhem i 
vär Herres hage än Paradiset ? Det kan tyckas vet
tigt att lägga in sådant som uppmjukande me
del i en annars ganska teoretiserande text, men 
jag får mest svårt att se vad kan vill ka sagt med 
dessa kapitel. Kombinationen av de olika stilis
tiska dragen ger en text som är en blandning av 
posilivistisk prosa och gåtfull dikt vilket i slutän
den är mycket svårläst Men jag vill påminna 
om att det är intressant och i många fall rele
vant läsning om man tränger igenom ned till 
betydelsen av det som faktiskt är skrivet. 

I ett materiellt fält som är så pass avgränsat 
som det Bågenkolm kar valt kar man också 
möjligketen att förtydliga med exempel från 
specifika geografiska ock kronologiska områ
den. Det är faktiskt nästan nödvändigt efter
som frågans tvärvetenskapliga natur verkligen 
kräver tydliga och förklarande exempel, helst 
flera olika som kan stärka de teser som läggs 

fram. Konkreta exempel av detta slag lyser 
dock med sin frånvaro, istället förs argumen
ten med hjälp av exempel från olika samman
hang, tider och platser. Kol-14-kurvor från 
järnframställningsplatser får samsas med strids-
yxekultur, snörkeramik, sydvästfinsk vikinga
tid, samer, indoeuropéer, pidginspråket russe-
norsk ock modernt sjömansspråk. Med ett så 
brett urval kan man nog argumentera för vad 
som helst, och detta gör inte Bågenholms t e o 
rier riktigt trovärdiga. Tyvärr, måste jag säga, 
för mycket av idématerialet låter hyfsat rimligt 
Samtidigt kanske man börsäga, till författarens 
försvar, att en avhandling på detta forsknings
fält trots det begränsade geografiska området 
egentligen kräver argumentation motsvarande 
kanske 800 sidor. Detta är troligen inte ge
nomförbart utan mer tvärvetenskaplig grund
forskning, och man kanske kan säga att även 
Bågenholm faller i gropen att vilja förklara för 
mycket, liksom sina föregångare. 

Ock vad säger kan då? Bågenholms egen 
åsikt är att en korrekt analys av språk kan öpp
na nya möjligheter till ökad förståelse av såväl 
förntidsmänniskan som nutidsmänniskan. Det
ta är en sanning som gränsar till truism, och ar
betets syfte handlar nog mest om tolkningen av 
ordet »korrekt». Ty frustrationen över tidigare 
forskning lyser igenom då Bågenkolm summe
rar denna i kaskader av motargumentation. 
Han framför en både mycket viktig och rele
vant kritik mot inånga tidigare försök att sam
manlänka arkeologi och språk, tex . Renfrew, 
Mallory och Gamkrdidze & Ivanov. Det vikti
gaste är kanske att han för fram språkets kom
plexitet och mångsidighet i förmågan att för
ändra sig ock anpassa sig till nya villkor, samt 
ger en god redogörelse för språkets sociala 
funktioner. Men avkandlingen tenderar till att 
bli en kritisk granskning av forskningsläget, 
utan några nya rön, vilket gör den ganska trå
kig och innehållslös. 

I inledningen kopplar kan ikop de indoeu
ropeiska teorierna med samtida politiska 
strömningar ock avskriver därefter Gimbutas 
och Renfrew, som får representera varsin syn 
på hypotesen. Sen tar han sig an forskare som 
Sherratt ock Zvelebil. vilka har ställt upp teori
er om språkgruppers relation till arkeologiska 
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kulturer, ock även de får utstå kård men rättvis 
kritik. Denna kritiska redogörelse för forsk-
ningskistoriken fortsätter, trots några försök 
till argumentation för egna teorier från förfat
taren, långt fram mot slutet av avhandlingen. 
När vi till slut kommer fram till det som kan 
faktiskt vill säga blir det väldigt tunt. Här lägger 
Bågenholm fram en egen teori om hur bebyg
gelseförändringar kan tolkas som spår av sam
verkande språk- och samhällsförändringar. 
Här finns mycket som kan sägas om tolkningar 
av ord som folk, etnicitet, kultur ock migration. 
Ar det tex. , som Bågenkolm kävdar, »samma 
folk» som bott i Skandinavien sedan islossning
en, men med skiftande språk, religion ock livs
åskådning? I den kär diskussionen känns det 
som att språkbruket bara försvagar argumen
ten, vilket är synd eftersom det som argumen
teras för gäller språkens konvergens och diver-
gens och spridning utan hjälp av migration, vil
ket är en vedertagen sanning bland lingvister, 
något som de flesta forskare från det arkeolo
giska området struntar i! Men man frågar sig 
också om det spelar någon väsentlig roll för av
handlingen om dagens språkbrukare är ätt
lingar till de första invandrarna efter istiden? 
Här lider viktig argumentation av en retorik 
fastlåst i en föråldrad syn på människan och 
hennes kultur. 

Lingvistisk forskning kar ganska länge varit 
på det klara med att sambanden mellan mate
riell kultur, sociala skikt och språk är mycket 
komplicerade. Därmed också sagt att förenk
lingar av det slag som indoeuropeianister som 
Childe, Renfrew och Mallory förespråkar se
dan länge borde ha likviderats inom arkeolo 
gin, vilket tyvärr inte har skett. En förklaring till 
detta kan vara att det i många fäll går vattentä
ta skott mellan de olika vetenskapliga discipli
nerna, men jag ser det som troligare att nämn
da forskare tar på sig skygglapparna i sin iver att 
kava in akademiska poäng. Det är kelt enkelt 
lättare att få ikop sin stora berättelse om för
historien om man bortser från motsträviga t e o 
reliker inom sociologi, lingvistik ock religions-
kistoria. 

Denna fälla kliver inte Bågenkolm i, utan 
kan konstaterar modigt frågornas besvärliga 
natur och kastar sig huvudstupa in i djungeln. 

Men man får intrycket av att han efter att ha 
huggit ned alla träd plötsligt inser svårigheten 
i att bygga upp någonting nytt. Och så måste 
det ju bli om man ger sig i kast med att rasera 
ett helt forskningsområde, vilket i sig är en icke 
föraktlig insats. Jag tror att det är här man ska 
stanna i betraktandet av avhandlingen efter
som det är här dess enda styrka finns. Man får 
hoppas att mer metodologiska, och kanske 
mindre pretentiösa forskare tar sig an uppgif
ten att bygga upp någonting där Bågenkolm 
kommit till korta. 

Henrik Summanen 
Kvarnbacksvägen 88 
SE-i68 74 Bromma 

henrik.summanen@historiska.se 

Henrik Janson, 'Tillfrågan om Svearikets vagga. 
Västergötlands Hembygdsförbund. Vara 1999. 
143 s. ISBN-91-6308647-6. 

I början av 1980-talet sändes från SVT Göte
borg programserien Svearikets vagga — en historia 
i gungning? Producent var Dag Stålsjö. Många 
minns säkert både serien ock den påföljande 
debatten, som engagerade många, kanske 
särskilt västgötar. För att fira det nya årtusendet 
kar Västergötlands Hembygdsförbund givit ut 
boken Tillfrågan om Svearikets Vagga, skriven av 
Henrik Janson. Författaren har nyligen dispu
terat på avhandlingen Templum nobilissimum. 
Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjer
na i Europa kring år 10 75 . 

I den här kommenterade boken utgår 
Janson från historiska, idéhistoriska och men
tala omständigheter, viktiga som bakgrund till 
den omfattande debatt som TV-serien väckte. 
Som följd av Stålsjös journalistiskt sett intelli
genta programuppläggning kom debatten att 
utgå från reella eller mytiska motsättningar: 
mellan akademiker och lekmän, mellan cent
ral kulturminnesvård och regional hembygds
forskning, mellan vedertagen historietolkning 
och nya synsätt. 

Janson betonar inledningsvis att europeisk 
historia präglas av motsättningar; mellan r o 
mersk civilisation ock barbariska germaner, 
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mellan principen om centraliserad statsförvalt
ning ock etnisk identitet eller mellan samhälls
klasser. Hegel drog som bekant slutsatsen att 
kistorisk förändring genereras ur spänning 
mellan motsatspar. Ur konflikten mellan tes 
ock antites tänktes syntes uppstå, ett h a r m o 
niskt tillstånd, rådande för en tid. 

Man frågar sig om den stundom hetsiga, av 
starka polariseringar och motsättningar präg
lade debatten i TV-seriens spår följts av synte
sens karmoni. Är en eventuell sådan en följd av 
denna debatt eller kar den andra orsaker? 
Frågan är också om endräkl ock harmoni är ett 
önskvärt tillstånd i historieforskningen. 

Janson ser diskussionen om det svenska ri
kets tillkomst helt övervägande ur historikerns 
och idéhistorikerns synvinkel. Han lyfter fram 
strömningar bredvid, men också integrerade i 
Europas politiska historia. Här finns bland an
nat germanismen med rötter i 1800-talet 
Kopplad till rasism fick den monstruös verkan 
i nazistisk ideologi och handling. Ur 1800-ta-
lets germanism föddes drömmar om del forn
tida »Arien», vars underavdelning »Forn-
germanien» förlades till i södra Skandinavien 
ock angränsande delar av Tyskland. Härvidlag 
blev den ursprungligen liberale Viktor Ryd
berg en väsentlig ideolog. Hans verk om forn
nordisk mytologi spreds till en vid läsekrets un
der sena 1800-talet ock blev säkerligen väsent
liga för skapandet av en folklig svensk identitet. 

En annan slags svensk identitet kar sedan år-
hundraden fokuserats på symboler för kristnan
de och riksbildning. Gamla Uppsala med storhö-
garna, det av Adam av Bremen beskrivna hedna
templet samt den senare domkyrkan har i svensk 
historia sedan århundraden fyllt sädana roller. 

Arkeologin, med Oscar Montelius som 
centralgestalt, betonade under 1800-talets sena
re del att den förhistoriska utvecklingen i Sverige 
i mångt och mycket hade sin bakgrund i konti
nentala förhållanden. Med nationalromantiken 
fick arkeologin vid sekelskiftet en mer nationa
listisk inriktning, framhävd genom Knut Stjernas 
forskarseminarium i Uppsala. Stjerna ock hans 
elever Birger Nerman och Sune Lindqvist ansåg, 
mest mot bakgrund av skriftliga källor, att 
Uppsala högar kunde kopplas till Ynglingaätlens 
kungar. Svearna skulle ha erövrat götamas län

der, troligen på 500-talet, vilket var en viktig 
förutsättning för det blivande Sveriges enhe t 

Curt och Lauritz Weibulls kritiska hållning 
till de skriftliga källornas utsagovärde rensade 
bort mycket av sådana spekulationer, och gjor
de historieforskningen både sakligare och, 
kanske, tråkigare. Enligt dem var Sverige i för
historisk tid underutvecklat jämfört med andra 
delar av Europa. Först kring år 1000 skulle Sve
rige ha bildats genom samgående och genom 
handelns utveckling. Ett nytt stadium i sam
hällsutvecklingen uppstod. 

Den bild som ännu på 1970-talet förmedla
des av det svenska rikets uppkomst var den, att 
Sverige skapats genom successiv integration av 
områden och intressen. Mälarregionen mgjor-
de centrum i sen förhistorisk tid. Lokali
seringen av huvudstaden till Stockholm sågs 
som en logisk fortsättning av Mälarområdets 
försteg framför andra landsändar. 

Ingenjör Carl Otto Fast ville på 1940-lalel 
göra dendrokronologiska analyser av trä från 
en brunn vid Uppsala högar. Brunnen hade se
dan 1600-talet kallats »Urdals brunn» och an
sågs styrka Uppsalatemplets lokalisering. Fast 
antog att brunnen var en historisk förfalsk
ning. Först efter lång tids motstånd gav Kungl. 
Maj:t tillstånd till analyserna. De visade att Fast 
halt rätt. Därmed borde lokaliseringen av 
Uppsalatemplet kunna betvivlas. 

Fast menade, i Rydbergs anda, att den från 
Island och kontinenten kända forngermanska 
diktningen hade sin bakgrund i Västergötland. 
Beowulf skulle vara begravd i Skahindahögen 
och Uppsala förlagt till Kinnekulle. Fast rörde 
sig också på 1930-talet nära nazistiska kretsar i 
Samfundet Manhem. Hans alternativa syn på 
historien väckte dock betydande anklang 
bland historieintresserade i Västergötland, där 
man allt mer frågade sig varför detta på förhis
toriska ock kistoriska lämningar så rika land
skap tycktes försummat av forskarna, både 
historiker och arkeologer. 

I sin TV-serie hade Dag Stålsjö således rikligt 
med bränsle att lägga på bålet. Hans teknik an 
polarisera parter mot varandra (akademiker 
mot amatörforskare, kulturbyråkrater mot land
sortsbor osv.) förde bensin lill brasan som för en 
tid brann högt. 
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TV-serien anmäldes till och fälldes i Radio-
nämnden för osakligket Stålsjö var varken 
kistoriker eller arkeolog. Den polarisering som 
kans program byggdes upp kring grundades 
ofta i förhållningssätt som knappast var centra
la inom vare sig arkeologi eller historieforsk
ning åren kring 1980. 

Janson anser att nya tolkningar av hur 
Sverige blev Sverige följde på vaggodebatten 
och som följd av denna. Ett nytt intresse för 
Sverige kring år 1000 skulle ha skapats. Kända 
aktörer i forskning och publikationer från 
1980-talet och framåt är bland andra Peter 
Sawyer, Thomas Lindkvist och Äke Hyenstrand. 

Den förstnämnde betonar de internatio
nella perspektiven, att Danmark var ledande 
makt i Norden i statsbyggartid, med vikingati
da överherravälde över regionala välden, t.ex. i 
västra Sverige. Lindkvist betonar, ur marxistiskt 
perspektiv, bland annat betydelsen av olika 
slags tillägnelse. När extern plundring inte 
längre gav de inkomster som var nödvändiga 
för upprätthållande av kungamakten skaffades 
sådana i stället inom det egna väldet genom på
lagor, såsom gästning eller ledung. Hyenstrand 
framhåller att fornlämningarnas regionala 
grupperingar är en metod att urskilja regiona
la herravälden under förhistorisk tid. Samtliga 
är i princip överens om att Götalandskapen or
ganiserades tidigare än Mälarområdet efter 
den medeltida och kristna statens principer. 

För egen del menar Janson i sin avhandling 
att hednatemplet i Gamla Uppsala var kristet 
Sverige var indelat i kyrkliga regioner, inom 
kungariket Sveonia. Den beskrivning Adam av 
Bremen ger av templet uttrycker konflikter un
der 1070-talet inom den katolska kyrkan. Här 
stod påvedömets anspråk på ledarskap gent
emot den tyska kejsarkyrkans kritik av påvedö-
met. I sin lojalitet med kejsarkyrkan mäste Adam 
således beskriva en med påven lierad kyrka i 
Uppsala på det sätt kan gör; ett kednatempel. 

Jansons bok är mångfacetterad ock intres
sant. En brist är att litteraturförteckning sak
nas. De idéhistoriska analyserna är grundliga i 
sammanhanget, väl motiverade och kanske de 
som främst fångat hans intresse, ibland värde
rar han ideologiska strömningar sedda ur nuti
da perspektiv; som »intellektuellt moras», 

»eländigt träsk» osv. Men hur obehaglig en fö
reteelse än syns efteråt, då facit finns, måste 
den i första hand betraktas i sitt sammanhang, 
sprungen ur dåtida behov. Behov av monu
ment och myter är väl värt att begrunda, 
kanske lite utförligare än vad Janson gör i den
na bok. 

Sverige behöver, liksom andra stater, ibland 
monument. Gamla Uppsala har länge fyllt den
na funktion. Människor på den svenska lands
bygden behöver ibland andra monument, det 
må vara »den forngermanska diktningens land
skap» eller den av Viktor Rydbergs tomte skyd
dade »urgamla» gården. Monument skapas i 
kriser. På iSootalet pågick åtskilliga kriser i 
Sverige; industrialisering, klasskillnader ock 
landsbygdens förändring genom laga skiftet. 
Myten om det traditionsbundna, trygga bon
delivet fördes in som en intellektuell, konser
vativ konstruktion som alternativ till Grotte
sångens framtidsvision ock spreds genom folk
bildningen. 

Myten behövdes för landsbygdens männi
skor. Diktens gård, som Rydbergs tomte tassa
de kring, var i verkligheten något annat. Efter 
laga skiftets bysprängningar låg gårdarna ut
spridda över slätterna, med nya byggnader och 
allt mer förädlade djur. Säd ock foderväxter 
odlades på åkrar som i många områden skapats 
eller förbättrats genom täckdikning. Effektivitet, 
modernitet och individualitet var vägledande i 
lantbruksutbildning och hushållsskolor. 

Nästa omvandlingsprocess kom på 19501a-
le t Familjejordbruken lades ned i våldsam fart. 
Allt större jordbruksenheter skapades, där allt 
färre människor behövdes. Ungdomarna utbil
dades i andra yrken och flyttade till staden. Hur 
landsbygden skall gestalta sig i framtiden är nu, 
ett kalvsekel senare, mer ovisst än någonsin. 

På igöotale t framträdde ett nytt hot mot 
»den forngermanska mytens landskap» i Väs
tergötland. Uran i platåbergen, främst Bil
lingen, skulle brytas i stor skala för det nya sam
hällets behov. Ett brett folkligt motstånd väck
tes mot att bergen skulle förstöras. Och Bil
lingen står kvar, kanske främst därför att uran 
kunde skaffas billigare från andra världsdelar. 

Landsbygdsbefolkningen i Västergötland 
engagerade sig starkt i vaggodebatten. Fullt 
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förståeligt visade man misstro mot både akade
miker och statlig planering. Västergötlands ti
diga kistoria måste, liksom andra landskaps 
kistoria, behandlas från sina dåtida förutsätt
ningar, inte ur ett sentida centralistiskt per
spektiv. Detta hävdade med kraft historelära-
ren Verner Lindblom i Götene. 

Han hade helt rätt. Detta nu en helt veder
tagen syn på historieforskning, där regioner
nas historia, mentalitetsforskning osv. är cent
ral. Inga fasta gränser finns heller mellan arke
ologi och historia. Har därmed någon hegeli
ansk syntes uppstått ur vaggodebattens slit
ningar? 

Janson hävdar att vaggodebatten kom som 
en chock för den oförberedda akademiska 
världen. Det är nog riktigt. Inom både historie
forskning och arkeologi var intresset då riktat 
på helt andra frågor. 

En chock medför ofta ett traumatiskt till
stånd som hindrar normala funktioner. Forsk
ning och diskussioner kring Västergötland un
der yngre järnålder och tidig medeltid kom 
otvivelaktigt att präglas av detta. En viktig indi
kator på kur en modern, klok strategi kan läg
gas upp utgör dock det forskningsprojekt som 
drivs med utgångspunkt i de stora guldfynden 
i Vittene ock med förankring vid både 
Göteborgs universitets arkeologiska institution 
ock Älvsborgs länsmuseum. Det behöver inte 
sägas att traktens engagemang i och intresse 
för dessa fynd och undersökningar är stort. 

Regionernas, däribland Västergötlands, 
roll i vikingatidens och den tidiga medeltidens 
omvandlingsskede måste utforskas från flera 
perspektiv, ett avseende dåtida förkållanden 
ock ett avseende nutida förhållningssätt. 

En objektiv redovisning av källor, såväl ar
keologiska som historiska, leder inte långt om 
de inte värderas i sin tids sammanhang. Därvid 
finner man snart att regionbegreppet var allt 
annat än enketligt ock att det kistoriska för
loppet styrdes av särintressen på olika nivåer, 
ofta med kelt skilda förhållningssätt. 

Arkeologiska och skriftliga källor analyse
ras från nutida perspektiv, som förändras. Här 
finns också särintressen präglade av skilda för
hållningssätt. Ibland hävdas att »kistorien» är 
vår egen konstruktion. Den yttersta konse

kvensen av detta synsätt blir att inte våga for
mulera någon som helst utsaga om äldre tid, 
dess kvarlevor och människor. Fältet blir där
med vidöppet för mer eller mindre välgrunda
de spekulationer av skilda slag. Onekligen 
fanns inslag av sådana i vaggodebatten. 

iSootalets ock 1930-talets germanistiska 
ock rasistiska strömningar lever vidare i dag, 
under andra förkållanden ock med nya aktö
rer. Detta måste med all kraft bekämpas. 
Hembygdsrörelse, arkeologi och historieforsk
ning har ett stort ansvar för eftertanke, ställ
ningstagande och tydlighet Kanske den vikti
gaste lärdomen av vaggodebatten blir att be
tänka dessa perspektiv. 

Eva Bergström Hyenstrand 
Carl von Linnés väg 2 

SE-541 55 Skövde 

Rom, Crermanien und die Ausgrabungen von Kalk
riese. InternationabAr Kongress der Universität Osna
briick und des Landschaftsverhandes Osnabrucker 
Land e.V. vom 2. bis 5. September ig()6. Red. 
Wolfgang Schliiter & Rainer Wiegels. Univer
si tätsverlag Rasch. Osnabriick 1999. 740 s., ill. 
i sv & färg. ISBN 3-932147-25-1. 

I september 1996 hölls en kongress i Osna
briick kring de arkeologiska undersökningar
na i Kalkriese och därmed relaterade ämnen. 
Kalkriese har identifierats som platsen där den 
romerske befälhavaren Varus och en romersk 
armé omfattande 20.000—30.000 personer be
segrades, och nästintill utplånades, av en ger
mansk stamallians under ledning av cherusker-
hövdingen Arminius år 9 e.Kr. Nederlaget inne
bar slutet på den romerska expansionen norr
ut. Platsens exakta läge kar varit föremål för 
spekulationer i årkundraden ock kar bland an
nat förlagts till trakterna kring Detmold, ca 90 
km so om Kalkriese, där ett monument restes 
under 1870-talet Kort därefter lade Theodor 
Mommsen fram teorin att ett antal romerska 
myntfynd i Kalkriese kunde visa att det istället 
var där sammandrabbningen skett. Drygt 100 
år senare, 1987, gjordes ytterligare ett fynd av 
romerska mynt i Kalkriese. Samma år påträffa-
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