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O.W. Jensen, H. Karlsson & A. Vijups (red.), 
Arkeohgi över gränser. Möten mellan ktti.sk och 
svensk arkeologi. GOTARC serie C, arkeologiska 
skrifter 18. Institutionen för arkeologi, Göte
borgs Universitet igg? . 216 s., ill. ISBN g i -
85952-60-5. 

Boken Arkeologi över gränser är resultatet av ett 
samarbetsprojekt mellan institutionen för ar
keologi vid Göteborgs Universitet och fakulte
ten för kistoria ock filosofi vid Lettlands uni
versitet i Riga. Projektet »Svensk och lettisk ar
keologi - en jämförelse» initierades hösttermi
nen iggs under ledning av lektorerna Ola W. 
Jensen, Håkan Karlsson och Armands Vijups 
som även har redigerat boken. Antologin är 
författad av lärare, forskare ock studenter vid 
båda universiteten ock ska ge läsaren en bild av 
mötet med dagens mångfacetterade lettiska ar
keologi. Syftet är att redovisa kunskapsförmed
lingen och textproduktionen inom projektet 
mellan i g g s och igg7- Redaktörernas strategi 
var att låta de olika aktörerna inom projektet 
komma till tals med sin egen syn och sina erfa
renheter i mötet mellan två olika arkeologitra
ditioner. Mycket intressant är att antologin har 
ett kronologiskt och programmatiskt upplägg 
där texterna följer projektets utveckling under 
två års tid. 

Projektets bakgrund är den lettiska arkeo
logins svåra situation efter frigörelsen från Sov
jetunionen. Det är redaktörernas förhoppning 
att projektet ska bidra att befästa den lettiska 
arkeologin som en oberoende akademisk di
sciplin i landet. Arkeologin är fortfarande un
derordnad kistorieämnet i Lettland i enlighet 
med den forsknings- och utbildningstradition 
som etablerades i Sovjetunionen. Ett annat vik
tigt syfte är att stödja en demokratisk utveck
ling inom ämnet, detta med tanke på landets 
osäkra ekonomi och problematiska etniska si
tuation. Genom projektet ska lettiska studenter 
få möjlighet att ta del i den aktuella västeu
ropeiska teoridebatten. Redaktörerna poäng
terar särskilt möjligketen för svenska arkeolo

ger att lära av en främmande arkeologi med en 
annorlunda struktur och organisation och ett 
annorlunda förhållningssätt till de »antikvariska 
tingen». Här ser man från svenskt håll möjlig-
keter att bekanta sig med ett rikt arkeologiskt 
forskningsmaterial. Mötet med en främmande 
arkeologi ska dock inte enbart ske i föreläs
ningssalar, i föremåls- ock litteraturstudier 
utan även på ett personligt plan mellan stu
denter som är uppvuxna i olika samhällssys
tem. Just den personliga upplevelsen av stu
denternas ock arkeologernas vardag i Lettland 
framstår i de olika texterna som ett av de vikti
gaste brobyggena från svenskt håll i projektet. 
Intressant var också att upptäcka hur min egen 
bild och »förutfattade» meningar av lettisk och 
östeuropeisk arkeologi kom att ifrågasättas och 
förändras genom läsningen. 

Det är hela tiden en svår balansgång för 
Jensen och Karlsson att presentera projektet på 
ett politiskt korrekt sätt, dvs. som en dialog mel
lan två jämställda arkeologier där man samti
digt tillåter kritiska röster. En intressant fråga 
är vilken behållning den svenska samarbets-
partnern har av projektet Från lettisk sida fram
håller Armands Vijups att det kan ge svenska 
arkeologer en enastående möjlighet att bekan
ta sig med en annorlunda forskningstradition 
som dominerade de socialistiska staterna. Vid 
många arkeologiska institutioner i det forna 
östblocket är denna tradition fortfarande le
vande och påverkar den arkeologiska struktu
ren och praxisen. Bekantskapen med denna 
tradition kan ge perspektiv på den egna arkeo
logiska verksamheten, bl.a. vad gäller teoretis
ka och metodiska frågor, men också på ens 
självuppfattning. Mötet kan också ge förståelse 
för mera traditionella förkållningssätt, vilket av 
den uppmärksamma läsaren kan uppfattas som 
kritik mot frälsningsandan inom den väster
ländska teoretiska arkeologin. Vijups beskriver 
i försiktiga ordalag projektet som en mötes
plats för att praktisera tolerans och intresse 
mellan framtida kolleger, att väcka nyfikenhet 
och förståelse för andras sätt att närma sig ar-
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keologiska problemställningar, och ett forum 
där oväntade upptäckter kan göras även av en 
fullfjädrad teoretisk arkeolog. De svenska arkeo
logernas utifrån perspektiv kan hjälpa letten att 
reflektera både över den egna arkeologiska 
identiteten ock den lettiska arkeologins fram
växt. Projektet kan även främja utvecklingen av 
en kritisk arkeologi i Lettland. Här finns ett 
stort bekov av att integrera den lettiska arkeo
login i ämnets västerländska huvudfåra och 
anamma ämnets stora idéhistoriska trend. 

En annan östlig specialitet är hanteringen av 
ett omfattande, mångfacetterat arkeologiskt 
material från ett begränsat geografiskt område. 
Att bekanta sig med ett sådant material fordrar 
invanda, kanske mera traditionella förkåll-
ningssätt Konsten att kantera källmaterialet är 
en förutsättning för nya och spännande tolk
ningar. Frågor om etnicitet är en viktig mötes
punkt då de även är ett aktivt forskningsområde 
inom den svenska arkeologin. De behandlades 
också under det påstått teori-sterila klimatet un
der sovjettiden. Dessa har en oerhörd spräng
kraft i Lettland och andra forna sovjetstater. För 
en svensk arkeolog öppnar sig här nya dörrar till 
förståelse för den östeuropeiska arkeologin och 
dess fokusering på etniska frågor. 

C-studenternas intryck från exkursionen till 
Lettland köstterminen igg5 i del II och V är 
mycket intressanta. Varje artikel innehåller en 
diskussion om hur man som svensk arkeologi
student ska förhålla sig lill den lettiska arkeolo
gin. Vilken bild fick man genom litteraturstudi
er i Sverige? Hur förändrades bilden under och 
efter exkursionen, när man haft tillfälle att in
tervjua lettiska arkeologer och studenter och att 
besöka olika arkeologiska utbildnings- och ar
betsmiljöer? Den s.k. teorikursen i del IV ger en 
bakgrund till den politiska och etniska situatio
nen inom det lettiska samhället idag, framväx
ten av den moderna lettiska arkeologin, och frå
gor som rör utgrävningar, kulturminnesvård 
ock arkeologiutbildning. 

Jensen och Karlsson väcker intressanta frå
gor av mera teoretisk karaktär efter mötet med 
den arkeologiska vardagen i Lettland. Landets 
arkeologer praktiserar ett traditionellt ock me
ra gammaldags sätt att bemöta ett arkeologiskt 
källmaterial. Man skiljer p.g.a. platsbrist inte 

mellan arbetsrum, arkiv och fyndmagasin. Ar
keologen sitter nära inpå sitt forskningsmateri
al. Det arkeologiska källmaterialets materiella 
närvaro är mera påtaglig i lettiska forsknings-
ock arbetsmiljöer. Fältdokumentalion och före-
målsavbildningar utförs i akvarell. I Sverige är 
fyndhanteringen och fältdokumentation funk
tionellt uppdelad och rationellt organiserad. 
Situationen i Lettland kan skyllas på bristande 
resurser. Den mera impressionistiska och este
tiska dokumentationen av föremål och arkeolo
giska miljöer visar att man kan se och uppfatta 
det arkeologiska källmaterialet annorlunda. 

Bu/a, Dobele & Berzins tar upp frågan om 
och hur den lettiska identiteten avspeglar sig i 
den arkeologiska forskningen från 1800-talets 
början fram till självständigketen 1998. Intres
sant nog grundar sig den nationella identiteten 
idag inte på forntiden utan på mellankrigsti
den då Lettland var en självständig stat. Åter
kommande diskuteras etnicitet ock hur arkeo
logiska tolkningar förhåller sig till dagens et
niska situation i landet. Hur användes och an
vänds den starka kulturhistoriska traditionen 
inom lettisk arkeologi, särskilt inom järnål-
dersforskningen (Andersson, Bergsten, Hel
lervik & Häggström)? Skapar den nationell 
samkörighet eller splittring? Landets museer 
presenterar en bild av fredlig samexistens mel
lan de olika förhistoriska folkgrupperna. Även 
de s.k. multietniska fornborgarna karakterise
ras på detta sätt i de arkeologiska tolkningarna 
(Drotz, Lennarlsson, Undeby & Wirén). 

Det idéhistoriska perspektivet på lettisk ar
keologi får också stort utrymme (Häggström). 
Den kulturhistoriska traditionen med studier 
av artefakter och kulturgrupper utvecklades 
under starkt tyskt inflytande från och med 
1900-talets början. Även under frihetstiden ha
de kulturhistorien stor betydelse. Man under
strök det lettiska folkets långa kistoria med en 
självständig utveckling. I ock med införlivan
det i sovjetstaten skedde en radikal förändring. 
Det allenarådande marxistiska perspektivet 
ledde till en annorlunda förståelse av samkäl
let med interna konflikter ock framväxten av 
ett klassamhälle. Under det kalla kriget växte 
dock en mera nationellt präglad arkeologi 
fram. Man betonade här sökandet efter ur-
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sprung ock ett slaviskt påbrå. Arkeologin var i 
Lettland dock mindre påverkad av marxistisk 
teoribildning än andra samkällsvetenskapliga 
ämnen. Det starka naturvetenskapliga inslaget 
ock betoningen av artefakterna gav möjligke-
ter till en underförstådd kritik mot ockupatio
nen. Detta kan dock vara en efterhandskon-
struktion. Med självständigheten fick det kul
turhistoriska perspektivet en renässans med be
toning av kopplingen mellan materiell kultur 
ock etnicitet. Här spelar analyser av klädedräkt 
ock ornamentiken viktig roll främst inom järn
åldersforskningen. En strävan att förändra den 
lettiska arkeologins tolkningsperspektiv kan 
lätt uppfattas som lyx ock arrogans när ämnet 
brottas med svåra ekonomiska problem. Ris
ken finns för en okritisk politisering ock popu-
larisering av ämnet (Andersson, Hedlund, Pers
son & Sevula). 

Ett annat intressant inlägg problematiserar 
studiesituationen under sovjettiden ock efter 
frigörelsen. Studenternas vardag skiljer sig av
sevärt åt mellan Lettland ock Sverige. I ekono
miskt och språkligt hänseende är situationen 
nu ännu sämre än under kommunisttiden. 
Som författarna påpekar borde skiftet från ett 
marxistiskt till ett nationalistiskt tolkningsper
spektiv ges en mera nyanserad förklaring. Den 
nationalistiskt färgade synvinkeln i lettisk arkeo
logi kan även förstås som ett naturligt steg in
om en mognadsprocess som i sin tur kan leda 
till en »mer sund och nykter arkeologi». Bort
om ideologierna och alla kritiska och teoretiska 
funderingar om arkeologins roll i samkället lig
ger studenternas vardag (Hansson, Lindeli, 
Molander & Svensen). 

I del IV behandlas arkeologins svåra läge i 
dagens Lettland. Jensen och Karlsson ger en 
bild av den komplicerade etniska situationen i 
landet där ryska invandrare utgör mer än 30% 
av befolkningen. Sedan frigörelsen svänger 
pendeln åt ett liberal-kapitalistiskt håll. Man 
vill göra sig kvitt 40 års kommunistisk samhälls
planering. Vetenskapliga institutioner som etab
lerades under sovjettiden brottas med svåra 
ekonomiska problem och kan knappt vänta sig 
något stöd från den lettiska staten. Inom den 
lettiska arkeologin finns en nästan reaktionär 
anda att fokusera enbart på arkeologiska spörs

mål om kulturkretsar som en reaktion mot det 
marxist-leninistiska tolkningstvånget under sov
jettiden. Det medför också en allmän teorifient-
ligket Jensen ock Karlsson ser en uppenbar 
risk att frånvaron av teoretiska och kritiska tan
kegångar kan få ödesdigra följder i den etniska 
debatten. Båda betonar arkeologins beroende 
av den rådande samhällskontexten. Arkeolo
gin är en samtidskonstruktion inbäddad i rå
dande värderingar och intressen i samkället. 
Att tänka teoretiskt är ett ansvarstagande som 
alla självreflekterande vetenskaper praktiserar 
idag. Det gäller att skapa motbilder gentemot 
en nationalistisk retorik som på historiska och 
arkeologiska grundvalar vill hävda först-
födslorätl och koppla samman land och folk 
(Jensen & Karlsson). 

Antologin är en markering av den idéhisto
riska profileringen vid arkeologiska institutio
nen i Göteborg där man betonar ämnets roll i 
samtiden och arkeologin som diskurs. Det kri
tiska strålkastarljuset riktas här mot öster och 
en spännande arkeologi i vardande. Man upp
manar till gränsöverskridande arkeologi, till att 
lära sig det som finns på andra sidan gränsen 
ock till ett öppet och ödmjukt förkållningssätt 
gentemot den andre. Ett konstgrepp med gam
la anor är att man kaller en spegel framför den 
svenska arkeologin ock därmed framtvingar en 
konfrontation med dess egna värderingar. Vi 
ser ett modernt samkälle med alla dess brister 
och en självtillräcklig arkeologi. Tacitus använ
de samma grepp i sin beskrivning av germa
nerna men då med en mera moralisk kritik av 
det romerska samkället. Trots många upprep
ningar i de olika bidragen är antologin ett vik
tigt debattinlägg om hur arkeologiundervis
ning kan bedrivas. Det gäller både utveckling
en av ett kritiskt ock självständigt tänkande och 
färdigheten att producera läsvärda vetenskap
liga texter. 

Christoph Kilger 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Vitenskapsmuseet 

Norges Teknisk-Naturvetenskapelige Universitet 
(NTNU) Trondheim 

7491 Trondheim 
Christoph. Kilger@vm.ntnu.no 
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In Situ. Västsvensk Arkeologisk Tidskrift. Göte
borgs universitet Institutionen för arkeologi 
igg8. 101 s., 44 fig. ISSN i403-4g64. 

Västsverige kar inte minst under de senaste de
cennierna utgjort ett mycket livaktigt expan
sionsområde. Byggverksamket kar kär resulte
rat i en kraftig ökning av den arkeologiska verk
samheten och därmed i allt fler upptäckter. 
Institutionen för arkeologi vid Göteborgs Uni
versitet kar i avsikt att öka kunskapstillväxten 
startat en ny arkeologisk tidskrift. In Situ. Den 
företräder olika institutioner i Västsverige: mu
seerna, länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet 
och universitetet. Hos dessa finns mycket ma
terial och information att hämta. 

Tidskriftens första nummer bekandlar i sju 
uppsatser frågor kring västsvensk stenålder, 
som tidigt kommit att sysselsätta inte minst 
många äldre forskare. Nu kar nya generationer 
kommit fram vilka arbetar efter moderna me
toder och med bättre förutsättningar. Fastän 
tidskriftens första nummer utgör ett temanum
mer så kar redaktionen inte för framtiden låst 
sig för en sådan uppläggning. 

Robert Herneks uppsats har den spektakulä
ra rubriken »Finns paleolitikum i Västsverige?». I 
samband med undersökningen av en mesolitisk 
boplats, Rollsbo utanför Kungälv (Bohuslän, 
Ytterby sn, Raä 47) '-iC-daterades kol från ett 
undre transgressionslager och gav en minst sagt 
förbluffande datering med tandemaccelerator 
till ca 30 000 år f.Kr. Hernek ställer frågan om 
flintmaterialet från boplatsen kan ha samma 
höga ålder. En värmeperiod i mellersta Frank
rike för ca 30 000 år sedan har kunnat urskiljas 
med hjälp av pollenanalyser. I Västsverige, som 
var isfritt utefter kusten, har denna interstadial 
kunnat beläggas tidigare i trakterna kring Kung-
älv, där ben av både mammut och myskoxe på
träffats. Mammutfynd från Dösebacka invid Göta 
älv har daterats till 36 000 BP. Men även om det 
var isfritt vid kusten låg isen tjock i inlandet 

Hernek uttalar sig positivt till möjligketen 
att finna lämningar av istidsmänniskor i Sve
rige. Han anför därvid den märkliga Varg
grottan i finska Österbotten. Dess fyndförande 
lager (med bl.a. sandsten, kvarts ock ben) upp
täcktes 1 gg7- Enligt det finska Museiverket kan 

forskarna bara konstatera att lagren härstam
mar från en eller möjligen två interglaciala pe
rioder för mer än 100 000 år sedan. Hernek 
menar att vi kanske inte behöver vänta så länge 
förrän det första bearbetade istidsredskapet dy
ker upp på svensk eller norsk mark - en onek
ligen lockande tanke. 

Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren be
handlar i två uppsatser den stora koncentratio
nen av gånggrifter i Falbygden. Bakgrunden till 
dessa forskares artiklar är två gånggriftsprojekt 
från ig84 och iggs [sedermera publicerade i 
Fabbygdens gånggrifter 1, Persson & Sjögren 2001, 
reds. anm.]. Sjögren presenterar det förstnämn
da projektet som innebar undersökning av nio 
gånggrifter. Vid Torbjörn Aklströms förnyade 
genomgång av benmaterialet från Rössberga-
gånggriften, undersökt igÖ2 av Carl Cullberg, 
visade det sig att inte mindre än 128 individer 
fanns i dess kammare - betydligt fler än vad en 
tidigare preliminär bestämning givit vid kan
den. I förteckningen över de benbestämda gra
varna kar även upptagits den omdebatterade 
»avrättningsplatsen» vid Alvastra, som genom 
Ebba Durings och Gunborg Janzons forsk
ningar visat sig vara en stenkammargrav {Forn
vännen ig83, s. 176-187). I ett samarbetspro
jekt mellan länsmuseet och universitet igg5 
var syftet att inte i första kand göra utgrävning
ar utan åstadkomma en skadeinventering av 
gånggrifterna ock upprätta vårdplaner. Av de 
ca 250 bevarade gånggrifterna har 138 besikti
gats och dokumenterats i en första etapp. Idag 
är det inte i första hand arkeologiska utgräv
ningar av de stora gravmonumenten som är an
gelägna utan att söka bevara dem för alla de 
kot de utsätts för i vårt mekaniserade samhälle. 
Liknande tankegångar återfinns i Curry Hei-
manns uppsats om hällkistorna i Värmland, vil
ka är koncentrerade till västra delen av land
skapet. I motsats till de västgötska gånggrifter
na ligger dock de värmländska hällkistorna 
utanför den egentliga odlingsbygden. Ar nu 
verkligen alla källkistor från stenåldern? En 
del torde fortsätta in bronsåldern. Eftersom 
hällkistorna fortfarande är synliga i landskapet 
menar Heimann att det kär finns en möjlighet 
för oss att hämta ny kunskap ur dessa utan att 
behöva företa utgrävningar. 
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Tre uppsatser behandlar boplatser, överlag
rade sådana längs kusten, närmare bestämt frå
gan om hur de skall definieras. Vi får vidare ta 
del av en omfattande undersökning av en neo
litisk boplats vid Slottsmöllan i Halmstad samt 
gropkeramiska problem på västkusten. 

Fornvännen var en gång tämligen ensam 
som arkeologisk tidskrift i Sverige. Med åren 
kar floran inom området ökat markant med 
både populära och tyngre vägande alster. Upp
satserna i In Situ torde tillhöra den senare 
gruppen utan att vara alltför svårläst. Kristian 
Kristiansen, professor i arkeologi vid Göte
borgs Universitet, framhåller i förordet tillsam
mans med Eva Englund och Tore Artelius att 
syftet med tidskriften är att sprida kunskap ock
så till andra kulturkistoriskt intresserade grup
per än arkeologer och behandla komplexa 
problem i så klar och tydlig språkdräkt som 
möjligt. Detta har de lyckats med. 

[Vid pressläggningen har hittills ännu ett 
nummer av In Situ utkommit, nämligen det för 
iggg. Red.] 

Lennart Lundborg 
Brogatan 43 

SE-302 38 Halmstad 

Carl Jacob Gardberg & Kari Palsila, Svea
borg. Helsingfors igg8. 168 s. g2 bilder, varav 
87 i färg, samt 10 kartor och ritningar. ISBN 
951-1-U5372-2. 

Ett utmärkt prov på finsk framställningskonst 
ges i föreliggande sköna ock välskrivna arbete 
om Sveaborg, en av de böcker som tillkommit 
med anledning av tvåhundrafemtioårsminnet 
av fästningens grundande. Sveaborg vid inlop
pet till Helsingfors blev det sista och största in
slaget i den mäktiga försvarslinje som avsåg att 
hålla ryssen borta från Östersjön. Vikingarnas 
tåg i österled följdes redan på 1150-talet av en 
mera medveten kolonisation i form av s.k. kors
tåg. Motståndet från Novgorod tvingade fram 
en rad befästningsanläggningar i södra Fin
land. Visserligen fick Sverige en gräns i öster 
genom freden i Nöteborg 1323, men det allt 
större och starkare Ryssland krävde ständiga 

krigsförberedelser i kampen om suprematien i 
Nordeuropa. 

Kronan på befästningsarbetet blev Svea
borg med sitt strategiska läge i Finska viken som 
ett lås framför det nyanlagda S:t Petersburg. 
Grunden lades alltså 1748 och tanken var att 
fästningen skulle byggas färdig under 1750-ta-
let Som så ofta i ett land utan ekonomiska resur
ser gick optimismen över i ett plågsamt tragg
lande. När »Nordens Gibraltar» kapitulerade 
1808 var arbetena ännu inte avslutade. 

Primus motor var Augustin Ehrensvärd, se
nare överbefälhavare i Finland. Ehrensvärd 
själv gav fästningen namnet Sveaborg redan 
1750, »så att denna fästning vid rikets östra 
gräns finge svara emot Göteborgs fästning mot 
Västerhavet». Därmed ville han markera Svea
borgs betydelse som en hela Sveriges bastion 
mot Öster - liksom Finlands ställning som en 
del av riket. 

Ehrensvärds Herkulesarbete med alla dess 
med- och motgångar, årtionde för årtionde, 
skildras målande av Gardberg. Sveaborg blev 
något av en parallell till slottsbygget i Stock
holm under första delen av 1700-talet Fäst
ningen låg emellertid inte i rikets huvudstad 
och kunde därför bli föremål för hov- och riks
dagsintriger som avsevärt fördröjde utbyggna
den. Redan på 1750-talet var emellertid 6500 
man sysselsatta med arbetena. Antalet soldater 
på fästningen hade 1808 växt till inte mindre 
än 7000, d.v.s. en tredjedel av Finlands armé. 
Samma elände skulle f.ö. upprepas under det 
följande århundradet med Karlsborgs fästning 
och Göta kanal: stort tänkt, dåliga resurser och 
utan större praktisk betydelse! 

Gardberg försvarar dock det gigantiska byg
get, trots fästningens defensiva karaktär. Gen
om sin blotta närvaro var det växande Sveaborg 
till ständig förargelse för ryssarna. Professor 
Matti Klinge, Helsingfors, gick igg7 så långt 
som att lansera kypotesen att det var Sveaborg 
ensamt som utlöste den ryska erövringen av 
Finland 1808. Resten av det stora och fattiga 
landet saknade egentligt intresse för Ryssland 
vid denna tid. Vägen mot undergången blev 
emellertid lång. Visserligen anfölls inte Svea
borg förrän under Krimkriget, men fästningen 
spelade en avgörande roll som operationsbas i 
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Gustav IILs krig med Ryssland 1788 - g o . 
Ehrensvärd var då död sedan länge. Hans 

osäkra karriär slutade dock lyckligt. Efter att ha 
motarbetats och avsatts ett antal gånger till stor 
nackdel för fästningsbygget, fick han en be
skyddare i Gustav III som oreserverat stödde 
färdigställandet av Sveaborg. Det gravmonu
ment som Gustav III själv ville bekosta, blev ald
rig påbörjat under kungens livstid. Så mycket 
kom emellan. Först kosten 1807, mindre än ett 
år före fästningens fall, var den sublima graven 
på Sveaborg klar, trettiofem år efter Ekren-
svärds död. Mera gripande än de pompösa or
den på tumban är, med tanke på landets vidare 
öden, den naiva text som påträffats utanför 
Hangö: »Aug. Ekrenswärd saknas altid af Fin
land». 

Det andra stora namnet som förbinds med 
Sveaborg är dess siste svenske kommendant, 
amiralen Carl Olof Cronstedt, som kapitulera
de utan svärdsslag för ryssarna 1808. Från att 
ha varit den egentlige segraren vid det andra 
och avgörande sjöslaget vid Svensksund 17go, 
nedsjönk han efter 1808 till att bli Sveriges ge
nom tiderna mest hatade officer. I den gamla 
skolan läste man med en rysning Runebergs in
dignationsdikt Sveaborg, vari Cronstedt dock al
drig nämns vid namn; »Tag allt vad mörker 
finns i grav ock allt vad kval i liv, ock bilda dig 
ett namn därav ock det åt konom giv; det skall 
dock väcka mindre sorg än det, kan bar på 
Sveaborg». Cronstedt, som dömdes till döden, 
blev kvar i Finland, beskyddad av tsar Alexander. 
»Min dödsstund är mig kärare än min födelse
timma», skulle den amiral som lett svenska flot
tan vid dess största seger, ka yttrat strax före sin 
död 1820. 

Efter kundrafemtio år är synen på »gåtan 
Cronstedt» mera nyanserad. Visserligen kapi
tulerade han med en av Europas största och 
bäst utrustade fästningar, till ryssarnas oför
ställda förvåning. Efter två världskrig förstår vi 
bättre hans skäl. Sverige under Gustav IV Adolf 
var - som idag - ett land i politiskt ock militärt 
kaos. Dess formellt enväldige monark framstod 
för de ledande som en stolle. Cronstedt körde 
själv till de många som redan i Stockkolm för
lorat tron på riksstyrelsen. Den svenska lyd-
aktigketen satt i alltför länge denna gång: om 

Stockkolm varit S:t Petersburg skulle kungen 
mördats likt Peter III ock Paul I. 

Nu drev Sverige mot undergången. Finland 
kade ockuperats efter det ryska vinterfälttåg 
som redan Ekrensvärd (!) fruktat för. Svea
borgs öde var beseglat. Att i ett storslag eller en 
utnötningsbelägring gå under i ett rike som sak
nade ledning och tro på annat än nya motgångar 
var naturligtvis meningslöst. Därmed föregick 
Sveaborg andra monumentala militära fiaskon 
som Maginotlinjen och, ännu mera, sjöfästning
en Singapore, som fienden vandrade in i genom 
den oförsvarade baksidan. Eller Riksvraket Wasa... 

Kanske skall vi skänka Cronstedt ett erkän
nande för att han inte offrade sina sjutusen man 
i onödan. Utgången hade blivit densamma. 
Generaler ock amiraler brukar f.ö. sällan vara 
några huggvärjor: en förutsättning för en militär 
karriär är normalt översikt ock behärskning. 

Sett i ett historiskt perspektiv blir kapitula
tionen klarare. Redan på Revalmötet 158g dis
kuterades Finlands ställning (P. Renvall, Klaus 
Fleming und der finniscke Adel..., ig3g; S. U. 
Palme, Klas Fleming - svensk rojalist eller finsk 
nationalist, ig42) . Hela 1700-talet undergräv
des tron på Sveriges förmåga att försvara Fin
land. Under stora ofreden 1713—21 var Fin
land besatt åtta år, den lilla ofreden medförde 
ny ockupation 1741—43. Trots överraskande 
framgångar under Gustav III på grund av Ryss
lands engagemang på andra fronter, insåg nog 
alla att den stund närmade sig då Sverige skul
le vara så försvagat, att det slutgiltigt fick finna 
sig i den store grannens (ock andra stormak
ters) diktat. De finska officerarnas misstro mot 
Gustav III resulterade i Anjalaförbundet 1788 
med landsförrädiska kontakter med ryssarna. 
Då Napoleon skänkte Finland till tsar Alexan
der i Tilsit 1807 var saken klar. 

Varnade av känddseutvecklingen 1808 bygg
de ryssarna stället ut Kronstad ( den andra stora 
fästningen i Finska viken), som lättare gick att 
försvara. Tiden 1808—ig 17 var förkållandevis 
idyllisk. Finland förblev storfurstendöme med 
en unik ställning inom det ryska imperiet. 
Adeln och borgerskapet åtnjöt stort förtroende 
och tjänade troget fram till 1 g 17, trots den rus-
sifieringskampanj som inleddes på 18go-talet 
Landets uppblomstring, både ekonomiskt och 
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kulturellt, stöddes av det näraliggande S:t Peters
burg, för vilket Finland var något av en vistkusbod. 

Bland de arkitektoniska tillskotten på Svea
borg märktes en rysk-ortodox kyrka (1850—54), 
den stora Strandkasernen (1868—70) och en 
rad trävillor för garnisonen. Genom att stilmäs
sigt skilja de nya byggnaderna från den svenska 
sjuttonhundratalsarkitekturen markerade rys
sarna också sin överhöghet. Fästningen förblev 
dock i mycket samma småstad som under 
svensktiden. Gardbergs rubrik »Middagar, baler 
och slädpartier» kunde gälla livet inom garniso
nen även efter 1808. Socialt och kulturellt blev 
Sveaborg fröet till den nya, magnifika huvudstad 
i Finland som tsaren stampade ur marken i det 
länge obetydliga Helsingfors. Ryssarna respek
terade till den grad Ehrensvärds minne att vak
ten fick stå kvar runt graven, ehuru soldaterna 
nu var ryska. Det var långt kvar till de röda tsa
rernas oförsonliga blodsvälde. 

Det anfall som Sveaborg under sin storhets
tid besparats, kom med Krimkriget. Sedan den 
åländska fästningen Bomarsund förstörts av en 
engdsk-fransk eskader i september 1854, öpp
nades vägen för ett anfall på Sveaborg. Efter 
Napoleonkrigen hade mycket av det perifera 
försvaret i Ryssland ånyo sjunkit ner i en 
Törnrosasömn. Underhållet av Sveaborg var 
försummat sedan 1808 och den ryske kom
mendanten, som var lam i båda benen, satt i 
rullstol! Gardberg skildrar målande del fruk
tansvärda förintelsebombardemanget i augusti 
1855. Paradoxalt var det stöd som gavs av det 
officiellt neutrala Sverige. Den allierade flot
tans nya ångfartyg hade inte bara en stor kol
depå i Fårösund. Oscar I beordrade t.o.m. 
kronprins Carl att överlämna gamla svenska 
sjökort till de allierade. 

Därmed underlättade Sverige en avsevärd 
förstörelse av vad som en gång varit landets 
starkaste fästning i öster, men som nu var i arv
fiendens kand. Över artontusen projektiler av
skö t s -men ingen landstigning kade planerats. 
Freden slöts i Paris 1856. Till vinnarna körde 
Sverige, som inte alls deltagit. Det s.k. Alands-
servitutet innebar att ryssarna inte längre fick 
befästa Äland och därmed var »en pistol riktad 
mot rikets hjärta» för tillfället borta. 

Terrorbombardemanget skadade Sveaborg 

i sådan omfattning, att ryssarna aldrig brydde 
sig om iståndsätta sjöfästningen igen. Fram till 
revolutionen 1 g 17 var Sveaborg blott en garni
son bland många andra. Förfallet accelererade 
därmed snabbt. Den största förlusten blev ska
dorna på karaktärsbyggnaderna kring Vargöns 
borggård. Att döma av professor Lars Petters
sons rekonstruktionsritningar var huvudan
läggningen på Sveaborg med kommendant
shuset i fonden en av 1700-talets förnämsta 
platsbildningar i Norden. Ehrensvärds grav i 
dess mitt förstördes dock inte, men är således 
numera berövad sin ståtliga ram. 

Som andra svenska fästningar fungerade även 
Sveaborg som fängelse. Efter det korta frikets-
ock inbördeskriget blev Sveaborg i april i g i 8 
fångläger med, som mest, 8000 röda fångar. 
Tio procent avled av skador och umbäranden. 
Som motvikt mot påståndena om de massmord, 
som de vita skulle gjort sig skyldiga till - vilket 
ännu omfattas med okritisk entusiasm inom 
den svenska vänstern - nämner Gardberg att av 
totalt 555 dödsdomar verkställdes blott 265, 
varav 86 på Sveaborg. Som sista fångläger 
stängdes i mars ig ig den nu till Suomenlinna 
omdöpta fästningen. 

Den militära närvaron på Sveaborg minska
des steg för steg under republiktiden. Fästning
en blev föremål för antikvariers och museimäns 
intresse. Besökaren kan idag bese, inte bara 
Sergels gravvård, utan ett prydligt Ehren-
svärdsmuseum med en svensk officersmiljö från 
1700-talet återskapad. Efter kriget ig3g-45 
återupptogs arbetena. Liksom Skeppsholmens 
flottstation i Stockholm har Sveaberg fått en ny 
uppblomstring som kultur- och rekreations
område. 

Läsaren förvånas dock av den inte ovanliga 
antikvariska inkonsekvens Gardberg ger ut
tryck åt. Efter att ha redogjort för alla de för
tjänstfulla rekonstruktions- och renoveringsar
beten som fortlöpande genomförts sedan 
ig ig, hävdar Gardberg att det som förstördes 
under och efter Krimkriget inte skall återupp-
föras: »det skulle ge en fel bild av det historiska 
händelseförloppet» (s. 15g). Den ortodoxa kyr
kan byggdes om i tjugotalsklassidstisk stil re
dan ig28. Så sent som igg7—g8 återställdes 
den ståtliga trappan vid Kungsporten (s. 124). 
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Utan känsla för den missriktade och inkonse-
kventa antikvariska fundamentalism som präg
lat byggnadsminnesvården också i Sverige be
klagar anmälaren att, framför allt, Borggården 
inte återuppförts. Större aktning kar man 
onekligen för de polacker, ryssar, tyskar o.a. 
folk i Europa som funnit det naturligt att resa 
sitt arkitektoniska arv ur askan och inte gömma 
sig bakom pseudoantikvariska motiv, då peng
arna och intresset tryter. 

I Roskildefreden 1658 ingick även Bohus
län, varför kustlinjen inte slutade vid Göteborg 
(s. g); även en lärd finlandssvensk kan under
stundom slumra. 

Gardberg kar med sitt arbete lyft fram en i 
Sverige bortglömd hörnsten i det svenska för
svaret mot öster. Epoken efter svensktiden, som 
är okänd i Sverige, ges därtill en lika väldoku
menterad skildring. Framställningen, även av 
tragiska förlopp, är balanserad på ett sätt som 
bör lända till efterföljd i Sverige. Det är en bok 
som varmt rekommenderas historieintressera-
de, inte minst i »det gamla riket». 

Krister Malmström 
Sulitelmavägen 12 

SE-167 35 Bromma 

Birgitta Berglund, Hvordan arkeologien kom lil 
Trondheim. Det Kongelige Norske Viden-
skabers Selskab. Skrifter 2, igg8. Trondheim. 
34 s. ISBN 82-5ig- i343-8. 

En tendens i nutida arkeologisk forskning är 
att blicka tillbaka och diskutera ämnets histo
riska utveckling. För närvarande pågår i Sve
rige flera forskningsprojekt med syfte att utvär
dera det förgångna. Erfarenheter från tidigare 
kan vara av värde för metodiska ställningsta
ganden ock strävanden att se sammankang 
och för att söka nya vägar. I ett kistoriskt pers
pektiv kan man se vilka inflytelser som gjort sig 
gällande och hur forskarna påverkats av sin 
samtidsmiljö. Detta kan kanske skapa förståel
se för och ge fruktbara aspekter på en veten
skap som uppenbarligen känner vilsenhet och 
jagar efter nya metodiska överväganden och in
riktningar. 

Birgitta Berglunds lilla skrift belyser en hi
storisk situation med en lokal etablering av an
tikvarisk verksamhet, bakgrunden till den och 
dess betydelse för framväxten av Norges äldsta 
vetenskapliga samfund, Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab. Den lokala anknytningen 
framgår av dess första namn, Det trondhjemske 
selskab. Det stiftades 1760 i Trondheim. 

De lärda akademierna har en lång tradition 
i de stora kulturländerna. Till Norden kom de 
under 1700-talet med Vetenskaps-Socwteten i Upp
sala som den äldsta (1728), följd av en grupp 
andra under samma århundrade. Den äldsta i 
Danmark är Danske Videnskahernes Selskab (1742) 
och i Finland SoeietasScientiarumFenniea {1838). 
Initiativet i Trondheim är alltså anmärknings
värt tidigt och förutseende. Den betydelse kul
turhistoriskt sett som Akademierna haft och 
har kan inte nog betonas. Det är därför av int
resse att följa Berglund i kennes beskrivning av 
det vetenskapliga samfundet i Trondkeim. 

Samfundet kom till genom ett samarbete 
mellan tre kulturpersonligketer i Trondkeim, 
nämligen Gerhard Schoning (1722—1780), 
Peter Friderich Suhm (1728-17g8) och Johan 
Ernst Gunnerus (1718—1773). Gunnerus, den 
mest aktive vid stiftandet, var biskop i 
Nordnorge och hade som många i samtiden 
förvärvat sitt vetande genom studier i Köpen
hamn och på Kontinenten. Han var mångsidigt 
utbildad både i naturvetenskap och humanio
ra och hade kontakt bl.a. med Carl von Linné. 
Suhm var dansk och både han och Schoning 
flyttade senare till Köpenhamn. De hade alltså 
nära kontakt med ett land där den antikvariska 
forskningen utvecklades tidigt. De var båda hu
vudsakligen historiker medan Gunnerus var 
naturforskare. Alla tre behöll i sin verksamhet 
anknytningen till såväl Norge som Danmark. 
Enligt tidens sed hade de alla ett brett veten
skapligt register med insikter i en rad veten
skaper. Berglund framkåller att de var produk
ter av upplysningstiden ock starkt influerade av 
dess filosofi. 

Det var inte någon tillfällighet att sällskapet 
stiftades i Trondkeim. Vid denna tidpunkt var 
staden ett lärdomscentrum med värdefulla pri
vata bibliotek. Kombinationen med tre kultur
personligheter av rang i denna miljö blev bety-
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delsefull för det nya samfundet. Verksamketen 
bestod bl.a. i möten med vetenskapliga diskus
sioner. Ledarna stod också som organisatörer 
för insamlingsresor med syfte att samla material 
om historien och om antikvariska förhållan
den. Sdtoning fortsatte med sådana resor både 
i »nordenfjeldske» och »sonnenfjeldske» Norge 
även sedan han flyttat till Köpenhamn och full
följde därmed verksamketer som ingick i säll
skapets uppgifter. En reseberättelse av honom 
kom ut ig 10 och där fanns för första gången 
beskrivningar av kulturminnen i de områden 
där kan rest omkring. Han tog också initiativet 
till utgrävningar som gjordes redan under åren 
1775 ock 1780. Det var trevande försök till en 
historieskrivning även om det inte var veten
skaplig forskning i egentlig mening. 

1 Berglunds lilla arbete ingår ett kapitel om 
hur arkeologien blev vetenskap och hur ämnet 
frigjorde sig från det starka historiska inflytande 
som rådde då sagalitteratur och myter var un
derlag för beskrivningen av en förfluten tid. 
Under 1800-talet skedde förändringarna främst 
i anslutning till Christian Jiirgensen Thomsen i 
Danmark och hans verksamhet med definitio
nen av treperiodssystemet. Detta och den svens
ke forskaren Sven Nilssons arbete med betoning 
av etnografiska paralleller blev incitament. En 
rad andra förgrundsgestalter för utvecklingen 
omtalas kortfattat i samband med treperiodsys-
temet, såsom Bror Emil Hildebrand o c h j . J. A. 
Worsaae, liksom Oscar Montelius, Hans Hilde
brand och Sophus Muller i samband med typo 
logins utveckling. Med detta har man redan 
kommit långt fram i arkeologins historia. 
Redogörelsen måste självfallet bli kortfattad i 
detta sammanhang även om Berglund inte har 
haft svårighet att få fram material. Hon har i stor 
utsträckning kunnat ösa ur Bengt Hildebrands 
arbete C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i 
Sverige 1816-183J, I-II ( ig37~ ig38). 

Berglund betonar den betydelse som de tre 
stiftarna av samfundet i Trondheim kan ha haft 
för Thomsens arbete och för formuleringen av 
treperiodsystemet I Hildebrands arbete om 
Thomsen kan man läsa om Suhms och Sch0-
nings anknytning till Danmark och om utta
landen i deras skrifter som syftar mot en period
indelning. Det är dock ovisst om detta innebär 

någon påverkan på Thomsens uppfattning av 
utvecklingen. Det fanns i själva verket i Sverige, 
Danmark och i andra länder en rad forskare i 
vars arbeten det fanns förstadier till treperiod
systemet Detta finns utförligt skildrat i 
Hildebrands arbete. 

Berglund ger intressanta inblickar i det nya 
samfundets verksamket med bokutgivning och 
som skapare och förvaltare av en fornsakssam-
ling. Föreningen lil norske Fortidsminnesmerkers 
Beväring kom till i mitten av 1800-talet för att 
arbeta i olika delar av landet Samlingarna i 
Trondheim växte och 1857 tillkom en befatt
ning som föreståndare. Karl Rygh, som blev fö
reståndare 1870, gjorde där en pionjärinsats 
trots att han samtidigt innehade en lärartjänst 
vid Katedralskolan. Han blev anställd på heltid 
vid samlingarna först 18gg men kade dessför
innan hunnit utge Tr0ndelags forhistorie ( i8g7) 
till Trondheims goo-årsjubileum. 

Med nya stadgar blev samlingarna i Trond
keim ett modernt museum på nivå med muse
erna i Kristiania ock Bergen. Rygk gjorde anti
kvariska resor, ordnade samlingarna och arbe
tade med kataloger över dem. Han var egentli
gen filolog. I sitt historiska arbete hade han tä
ta kontakter med sin bror, den framstående ar
keologen Oluf Rygh. Vid dennes död fullföljde 
kan Oluf Rygks projekt Norske Gaardnavne för 
vilket kan genom sina filologiska arbeten var 
väl förberedd. Karl Ryghs insatser som musei
man och forskare framkäves med rätta i Berg
lunds arbete. 

Boken är av intresse till stor del genom pre
sentationen av de lokala förhållandena i Trond
heim och genom skildringen av de aktiva fors
karna som en förutsättning för uppbyggnaden 
av ett vetenskapligt samfund samt ledamöter
nas initiativkraft i en vetenskaplig brytningstid. 
Som arkeolog läser man med nöje om kraftfulla 
forskares arbete för att skapa ett modernt mu
seum i Trondheim. 

Berta Stjernquist 
j\rkeologiska institutionen 

Lunds universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 50 Lund 
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Ole H0iris, Hans Jörgen Madsen, Torsten Mad
sen & Jens Vellev (red.), Menneskelivels mangfol-
clighed. Arkaeologisk og antropologisk forskning på 
Moesgård. Aarhus Universitet og Moesgård Mu
seum iggg. 446 s. 320 fig. ISBN 878-87334-
3i-3-

Föreliggande jubileumspublikation utgavs 1 ggg 
i samband med att det gått 50 år sedan den 
färgstarke danske arkeologen P.V. Glob blev 
professor i nordisk och europeisk arkeologi 
och chef för Förhistorisk Museum i Arhus. 
Glob uttalade då som sitt mål att lägga grunden 
till ett brett upplagt kulturkistoriskt forsk
ningscentrum och genom arkeologiska och et
nografiska utställningar öka förståelsen för 
människolivets mångfald. Boken är tematiskt 
uppställd med en inledande presentation av 
1700-talsherrgården Moesgård som blivit ett 
välordnat museum och forskningscentrum 
med internationellt perspektiv, igöo blev Glob 
riksantikvarie men fortsatte som ckef för Moes
gård fram till 1962 då Ole Klint-Jensen övertog 
direktörsposten. Denne byggde sedan ut Moes
gård ock verksamketen expanderade. I fem 
decennier kar det jubilerande institutet sänt 
ut sina studenter på vitt skilda håll i världen, in
te minst till Asien och Afrika. Glob och Klint-
Jensen är de som enligt Kristian Kristiansen 
skapat »Moesgårdskulturen»: - De var större 
än vi, de var personligheter, hävdar Marie 
Louise Stig Sorensen i sitt bidrag. 

Jag träffade Glob på en resa med Mårten 
Stenbergers seminarium 1957 och kunde då 
inte undgå att imponeras av denne mångsidige 
arkeolog - inte minst av de egenhändigt utför
da modernistiska målningar som fyllde kans 
bostad. Glob omnämns i många av bokens 56 
bidrag. Hans utgrävningar i Bakrain och an
norstädes vid Persiska Viken behandlas av 
Flemming Hojlund, som även framhåller assy-
riologen Geoffrey Bibbys insatser. I Bahrain 
kom man på Bibbys inrådan att göra en del un
dersökningar av huvudöns cirka 100 000 grav
högar och kunde därmed avfärda den äldre 
uppfattningen att Bakrain enbart utgjort en gi
gantisk förhistorisk gravplats. Man fann även 
sammanhängande bebyggelse från slutet av j : e 
årtusendet f.Kr. fram lill våra dagar. De danska 

utgrävningarna resulterade i inbjudningar till 
undersökningar i länderna omkring. Deras ol
jeintäkter kom här arkeologin till del. 

Kristian Kristiansen, numera professor i 
Göteborg men med ett förflutet på Moesgård, 
levererar en del kritiska synpunkter på den 
danska arkeologin där han menar att utveck
lingen länge stått stilla. Han anser att Danmark 
kommit på efterkälken gentemot Sverige, 
Norge och andra västeuropeiska länder, men 
att en förändring dock kan vara på gång. 

Några färgstarka avsnitt av det mindre van
liga slaget kandlar om studentlivet på Moes
gård. Vi får kär cn inblick i tiden efter student
revolten ig68 ock i hur diskussionerna gick. 
Fackliga problem, sociala villkor, tentamina, 
politik och inte minst fester i den speciella stu-
dentmiljön beskrivs. Erik Johansen berättar 
hur en tentamen för Klint-Jensen kunde gå till. 
Professorn talade och talade och hoppades att 
tentanden skulle bryta in och visa sina kunska
per. Var han tyst bådade detta inte gott. Vid des
sa tentor var även studenter åhörare. Skild
ringar av vad som försiggår i sådana samman
hang får man tyvärr sällan läsa. 

Den etnografiska utställningen på Moes
gård ägnas i stor utsträckning åt människor i Nu-
ristan, i Hindu Kush-bergen i nordöstra Afgha
nistan (se Mytte Fentz, Den emografiske Studie-
samling og Hindu kush-forskning). Därför är 
Svend Castenfeldts uppsats om detta folk sär
skilt intressant — inte minst därför att utställ
ningen ifråga är så stark. Vid återuppförandet 
av ett hus från Waigal-dalen i Nuristan deltog 
kantverkare från trakten. De förrättade därvid 
ett fåroffer. Castenfeldt nämner, att besökare 
som inte först läst skylttexterna trott att utställ
ningen rör den danska medeltiden eller dans
ka nybyggare på den amerikanska prärien! 
Niiristan-iiisiällniiigen torde jämte Grauballe-
mannen höra till de större dragplåstren på 
Moesgård. En stor del av boken handlar just 
om etnografisk forskning. Elt kapitel berör et
nografi i storstaden New York jämförd med 
Kina, som ännu inte tycks vara särskilt öppet 
för denna typ av vetenskaplig forskning. 

Menneskelivels mangfoldighed rymmer över 
300 bilder, de flesta i färg. Den är tjock som cn 
bibel och religiösa anknytningar saknas inte 
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heller. Sålunda behandlar Nils Bubandt i upp
satsen Når enden er naer.. . den kristna dome
dagen och den globala katastrofen ur etnogra
fisk synpunkt - ett tema, som fascinerat många 
människor, inte minst inför årskiftet iggg— 
2000. Jordens undergång 1 ggg förutsades f.ö. 
redan 1564 av Nostradamus, som därefter fått 
många efterföljare. 

Den föreliggande eleganta skriften visar ett 
livskraftigt Moesgård och dess vetenskapliga 
ock folkbildande betydelse. Med tanke på bo
kens geografiskt omfattande karaktär hade det 
dock varit värdefullt med en sammanfattning 
på något världsspråk. Internationella utblickar 
saknas nämligen inte bland bokens 56 uppsat-

Lennart Lundborg 
Brogatan 43 

302 38 Halmstad 

Mike Parker Pearson, The archaeology of dealh 
and burial. United States edition. Texas A&M 
University Press 2000. 250 pp., b /w ill. ISBN o-
8 9°9 6 -92o-4-

Mike Parker Pearson of the University of Shef-
field is known to Scandinavian scholars mainly 
through a number of papers from the early 
1 g8os that helped defme the nascent postpro
cessual school of thought. His låter work con
cerns the Bronze and Iron Ages of Denmark, 
England and Scotland, as well as ethno-archaeo-
logy in Madagascar. Much of it treats burials. 

The present volume is an accessible intro
duction to the theoretical concerns of the ar
chaeology of death and burial, that is, not only 
with reference to the global gamut of funerary 
customs and remains, but to the dead human 
body in general. It is the fruit of some very so
lid reading, apparently exclusivdy of tke Ang-
lophone literature on the subject to date. Par
ker Pearson offers a measured and elegant 
summary, discussion and critique of this body 
of work from an undogmatic point of view. 

The book deals mainly with archaeological 
theory, amply illustrated by concrete examples 
from archaeology and social anthropology, 

and very little with the spedfics of analytical 
methodology. Readers interested not only in 
the theoretical Stånd der Forschung, but also 
in data and algorithm, are referred to the lite
rature through copious endnotes and a 27-pa-
ge bibliography. 

The main text is organised into seven the-
med chapters. Parker Pearson begins with a 
discussion of ethno-archaeological analogy, 
setting tke stage for one of the recurring the
mes of the book. Ethnography teaches us that 
culture is so various, not to say downright per
verse, that the strength of any middle-range ge-
neralisation by analogy is inversely related to 
the number and geographical spread of the 
sampled cultures. A reading of Parker Pear
son's many cases may easily suggest the defea-
tist condusion that the spedfics of any truly 
prehistoric society must remain beyond our 
ken, and that even our understanding of hislori
cally documented contexts will be fatally skewed 
by source bias and modern ethnocentrism. 
Parker Pearson does not, however, support this 
bleak view himself, but seems to indicate a va-
guc and slightly inconsistent epistemological 
optimism somewhere between positivism and 
utter relativism. Here, he is of course accom-
panied by most of his disillusioned colleagues 
in this post-post-processual age, induding the 
reviewer. 

Global attitudes to and treaunent of the dead 
body are then reviewed before Parker Pearson 
moves on to discuss the social dimensions com
monly sought in mortuary symbolism: first soci
al status and ranking, then gender and kinship. 
Parker Pearson's interest in scientific specialist 
analyses is readily apparent, and reinforces tke 
impression tkat kis scepticism is not lodged 
witk tke concept of data but with the validity of 
the inferences drawn from them. 

The chapter on the placing of tke dead deals 
with landscape structure and burial placement 
Tke following ckapter, on »tke kuman experi
ence of deatk«, has very grand scope, reading 
as a global history of religion from tke question 
wkether animals understand their own morta-
lity through the earliest identifiable human bu
rials and ancestor cults to tke world religions of 
today. 
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The main text ends with a rousing chapter 
on the politics of the dead, treating issues such 
as repatriation of remains, reburial and mino-
rity partidpation in burial excavations. Parker 
Pearson reviews the history of these issues from 
the ig7Qs to the Kennewick debacle. Local le-
gislation and development routines in Britain 
are also described. The book ends with a short 
appendix on the methodology of burial exca
vations and a comprehensive alphabetical in
dex. 

This is all in all a very good book that achie-
ves what it sets out to do in an inspiring and jar-
gon-free way. Highly recommended. 

Martin Rundkvist 

Holtorf, Cornelius & Karlsson, Håkan (eds.), 
Philosophy and archaeological practice: Perspectives 
for lhe 2 ist century. Bricoleur Press. Göteborg 
2000. 320 pp., ill. ISBN gi-g737i3-o-o. 

In order to be a good pianist, you do not need 
to possess a deep tkeoretical understanding of 
acoustics or motor co-ordination — you need 
to practice piano-playing. Likewise, being a 
good sdentist rarely requires that abstract form 
of insight into the nature of rationality which 
philosophy aspires to — it is more important to 
practice reason and observation. It is far from 
obvious, then, that much can be achieved by 
applying general philosophical writings to the 
specific problems of archaeology; neverthdess, 
such application is the dedared mission of 
Philosophy and Archaeological Practice. 

In what I found to be one of the volume's 
more rewarding papers, Kathryn Denning of
fers nuanced and intelligent reflections on the 
ways in which contemporary work in Science 
and Technology Studies might, or might not, 
be of interest to archaeologists concemed with 
science-policy issues. Her relaxed style of wri
ting results, perkaps, in a ratker modest sub-
stance-to-number-of-pages ratio, but also ma
kes reading her paper an enjoyable and effori-
less affair. 

Carol McDavid, too, seems quite compe
tent as ske describes an ongoing arckaeologi

cal study of a igtk century plantation in tke 
American Soutk, recounting kow a broadly 
Pragmatist outlook kas not only opened ker 
mind to new ways of tkinking about the com
plex relations that must have existed between 
the plantation's inhabitants, but also enabled 
her to engage in fruitful conversations with 
their living descendants. Her exposition leaves 
one wondering, though, how much of these be-
nefits really came out of philosophical Prag
matism, rather than a pluralist conception of 
truth a n d / o r McDavid's unassuming and intel-
lectually egalitarian way of dealing witk ker in-
formants. A more careful differentiation be
tween tkese tkree distinct features would, I be
lieve, kave rendered ker engaging paper botk 
clearer and more persuasive. 

After delivering a garbled account of the 
early Wittgenstein's Tractatus,]ohn Bintliffgoes 
on more successfully to argue on a late-Witt-
gensteinian basis that partisans of one intellec
tual tradition should be wary of criticising those 
of another for failing to meet the standards 
upheld in the critics' own school: what looks on 
the surface like an outright contradiction be
tween different discourses may, on doser in-
spection, turn out rather to be a matter of their 
using the same words for different purposes, 
and hence with different meanings. Realising 
this »allows you quite legitimately [...] to be 
both a processualist and a post-processualist» 
(p. 161) - as long as you know which game you 
are playing, and you are playing it well. 

These points are worth making, and the 
claimed Wittgensteinian connection also stri-
kes me as a substantial one. It would be hasty, 
though, to condude , from the hazards of criti
cising one tradition from within another, that 
no inter-discourse evaluations are possible 
whatsoever. It might still be perfectly legitima-
te for a person conversant in bolh discourses to 
judge, for example, that the goals pursued in 
one are much more worthwhile than those of 
the other, or that one of them largely consists 
in what Wittgenstein would dismiss as verbal 
»idling». 

Håkon Glorstad gives an interesting outline 
of Bourdieu's sociology of academia and help-
fully supplements it with some reading tips. 
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Personally, though, I belong to that class of rea
ders (anticipated by Gförstad) who fail to per-
ceive the epistemological implications of Bour-
dieuan sociology, and hence the implications 
for arckaeological practice. Simply stating tkat 
our knowledge of reality is »socially eonstrueted» 
will not suffice. In tke first place, the statement 
is highly equivocal, and Gl0rstad gives scant in
dication of which interpretation he has in 
mind: does he mean to say that the construc
tion is erected arbitrarily, or guided by prag-
matic considerations, or by empirical factors, 
or in some other way? Secondly, even if we un
derstand and accept some version of this con-
troversial claim, it still remains to showjust how 
knowledge of the social workings of académie 
life could benefit archaeological practice. All 
Gl0rstad has to offer on this matter is the as-
sertion that Bourdieu-reading archaeology tea-
chers will be less liable to let irrelevant factors 
such as social and economic standing influen
ce dieir grading of students. Is this what 
Glorstad calls »investigating the epistemologi
cal limits of archaeology» (p. 185)? 

Björn Magnusson Staaf pleads for greater 
theoretical open-mindedness in archaeology, 
and suggests that Arendt's (phenomenologi-
cal) dassification of kinds of human activity 
might be happily wedded to Hägerstrand's 
(empiricist) »time-space geography». Except 
for some rather out-of-place references to 
Gödeks work on the limitations of formalised 
matkematics, Staafs exposition is for tke most 
part reasonably clear, and the Arendt and 
Hägerstrand he presents certainly seem to ha
ve something in common. I find his constructi
ve and unprejudiced attitude refreshing — 
though I suppose that no assessment of this 
particular combination's utility to arckaeology 
is possible until someone kas attempted to ap
ply it in actual interpretative practice. 

So far, so good. Sad to say, kowever, tke re
maining essays of tke volume all struck me as 
confused, obscure, silly, a n d / o r pointless. To 
what extent this reaction derived from insuffi-
cient acuity and érudition on my part, rather 
than from substantive and pedagogical short-
comings in the papers themselves, is a question 
which, obviously, I am in no position to address. 

While certainly recognising its legitimacy, I can 
only report my findings and leave it to readers to 
draw their own conclusions. (Given more space, 
I migkt also kave offered some argumentation.) 

Jokn C. Barrett & KatkrynJ. Fewster — and, 
in a different essay, Koji Mizogucki — urge ar-
ckaeologists to pay doser attention to tke socio-
logical work of Giddens - and, in Mizogucki's 
case, to thatof Luhmann as well. While the for
mer paper is sometimes intelligible, neither is 
convincing. 

Ola W. Jensen suggests that the early nine
teenth century's increased interest in non-lin-
guistic artefacts as dues to tke past may have 
been stimulated by an alteration at tkat time of 
people's attitudes toward tkeir own bodies; and 
he invokes Merleau-Ponty to support the hy
pothesis. But rather than drawing on anything 
philosophically proper to the Merleau-Pontian 
phenomenology he has tried to expound, 
Jensen only offers the common-sense psycho-
logical observation that the way people percei-
ve their bodies is likely to affect the way they 
think of other objects. 

Håkan Karlsson envisages a new »contemp-
lative», Heideggerian archaeology, the chief 
boon of which, it appears, would be »a diffe
rent understanding of the ontological grounds 
for everytking tkat is, induding tke grounds of 
our own existence and our own thinking» (p. 
78). The exact nature of this marvdlous un
derstanding is never disdosed, however; nor 
does Karlsson explain why archaeologists 
should be concemed to achieve it (unless, of 
course, they take an independent interest in 
metaphysics). 

The general gist of Johan Hegardt's vague-
ly written paper is that modern Westerners, ar
chaeologists included, exerdse a narrow-min-
ded intellectual imperialism toward past and 
present »primitive» societies, and that the best 
way of putting an end to this is by reading 
Levinas. But Hegardt neither illustrates nor ar
gues for his tenets, wherefore, as far as I can 
see, his piece is useless. 

Per Cornell discusses, in a singularly unen-
lightening fashion, how certain French thinkers 
have used archaeology as a metaphor for their 
own tkeoretical pursuits. He also expresses an 
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ambition to problematise the notions of deduc-
tion, induction and interpretation - sadly, tiiougk, 
he forgets to actually address tke latter issues. 

Cornelius Holtorf astoundingly suggests 
tkat, since Feyerabend has asserted that in the 
scienees »anything goes», we should let treasu
re hunters and Von Däniken fans wreak havoc 
at their leisure with irreplaceable archaeologi
cal sites. (He evinces no awareness of the com-
plicating circumstance, familiar to anyone who 
has ever engaged in scientific or otherwise sa-
ne activity, that Feyerabend's assertion is in-
correct: certain things do not go.) 

Almut Schulke describes her perception of 
a number of works of art recently installed in 
and around three archaeological monuments 
in northeastern Germany. Ske also provides so
me trite reflections on tke differences between 
art and arckaeology; maybe tkey are supposed 
to be tke point of tke essay. 

Ckris Fowler disapproves of tke way arckaeo-
logists employ tke notion of tke »individual» in 
considering prekistoric societies - but do not 
ask me why, for kis writing is exceedingly ab-
struse. Equally impenetrable, and hence im
possible to comment on, are the essays of Karin 
Berggren (on knowledgeability) and Felipe 
Criado Boado (on Levi-Strauss). 

Summing up, tken: of tke volume's sixteen 
papers, tkirteen are readable, five or so are de-
cent, and one (McDavid's) actually provides an 
example of how philosophy might be applied 
in archaeological observation a n d / o r inter
pretation. I do not recommend the book. 

7br Sundqvist 
Fulbright Visiting Scholar 

Department of Philosophy 
New York University 

ts38@nyu.edu 
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Martin Blindheim, Painted Wooden Sculpture in 
Norway c. i IOO-I 250. Medieval Art in Norway. 
Scandinavian University Press 1998. 160 s., 26 
ill., 62 pl. ISBN 82-00-37681-8." " 

Det er glaedeligt, at Skandinaviens aldersstegne 
förstemand på sit område med denne fornem
me bog har sat sig for at sammenfatte sine livs
lange studier i aeldre norsk traeskulptur. Man 
skal ikke lade sig forlede af tekstddens kun 30 
sider og katalogdelens 37 til at tro, at der er ta
le om nogen kurtiglaest oversigt. Tvaertimod, 
fremlaeggelsen er en imponerende videnskom-
primering, der gör et stort materiale af kruci-
fikser og madonnaer fra det gammelnorske 
område för 1250 tilgaengeligt: I alt er der tale 
om 58 stykker, kvoraf 13 er madonnaer (og kel
gener), mens krncifikserne udgor 42, keri ind-
befattet en vaesentlig mindre krudfiksfigur af 
narhvaltand og tre metalstöbte krucifiksfigurer, 
der til dels spraenger bogens lidsramme bagind. 

Og hvilket materiale! Vi finder her diskute
ret og dokumenteret vaerker som madonnaen 
fra Urnaes og krudfikserne fra Leikanger, 
Horg, Jondahl og Eggedahl samt krucifiks-
gruppen i Urnaes - alle med förunderligt beva
ret originalmaling og alle med rette erkendt 
som klenodier i Europas faelles kulturarv. Men 
udover de kendte kar Blindkeim opsporet 
adskillige mere upåagtede stykker, gerne af en 
ret så lokal tilvirkning, der bidrager til at tegne 
en art norsk »kunstgeografi» for perioden. 
Katalogdelen giver kver genstand op til én si
des tekst med stikordene: »Tilstand, Teknik, 
Beskrivelse, Farver, Kalk» og »Generell» (dvs. 
isaer stilkistorie) samt »Litteratur». Endelig er 
der til kver skulptur knyttet en planckeside i 
bogens afsluttende billeddel, mens der rundes 
af med noter, litteratur og indeks. 

Tekstdelen kar tre kovedafsnit, af kvilke det 
förste, med tiken »Indledende diskussioner», 
bl.a. rummer to knäppe kapitler om krucifik-
sets almene ikonografiske udvikling, hvor der 
ikke mindst laegges vaegt på figurernes konge-

og tornekroner; et tilsvarende kapitel savnes 
for madonnaerne. Afsnittets hovedkapitel er 
en vaerdifuld oversigt över tidligere forskning. 
Forfatteren kar ker vaeret i den ikke nödven-
digvis behagelige situation at skulle referere og 
vurdere sine egne arbejder. Om sin disputats 
fra 1952, der omhandler den lidt senere öst
norske traeskulptur 1250—1300, anförer han 
således, at kapitlet om »billedskaererens tek
nik» var »vigtigt». En anden ville nok have skre
vet »meget vigtigt» om kapitlet, der ved sin 
fremkomst var långt forud for sin tid. I det he
le taget giver forskningsoversigten indtryk af, 
hvor international! Blindkeims forsknings- og 
publiceringsarbejde har vaeret. Udgangspunk-
tet har naesten altid vaeret den norske mid-
delalders skatte, men scenen kar vaeret den in-
ternationale middelalderforsknings. 

Andet afsnit, »Håndvaerkernes teknikker», 
er en smuk videreförelse af de metoder forfat
teren lagde frem i det naevnte kapitel i dispu-
tatsen 1952. Det var i koj grad kam, der ken-
ledte opmaerksomkeden på figurernes rå bag-
sider og på de oplysninger der kunne ligge i 
måden, hvorpä krucifiksfigurernes arme er 
faestnet til kroppen. Man maerker sig, at det nu 
ikke helt så utvetydigt anföres som udslag af en 
saerlig engelsk teknik, når figurens arme er ud
fort i ét långt stykke og bladet bag på skuldre-
ne. Ny indsigt er i övrigt specielt kommet for 
dagen ved tekniske analyser af bemalingernes 
kalkgrund og farvepigmenter (et område, 
hvor Norge er förende) og gennem vedanalyse 
af skulpturernes trae. Her viser det sig, at 33 
analyserede skulpturer er udfort af så varieren
de traesorter som törstetrae, lind, ask, asp, birk, 
fyr og egetrae, der först blev dominerende efter 
1250. 

Hovedafsnittet er tekstddens tredje, der 
baerer titlen »Skulpturerne» og giver en fortlö-
bende behandling af vaerkerne ud fra ikono
grafiske og isa'r stilistiske synsvinkler. Til naes
ten hvert eneste hovedproblem har forfatteren 
kunne bygge på en egen, aeldre undersögelse. 
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Dette giver analyseme en kvalitet og dybde, 
som er sjadden for et sådant katalogvaerk. Her 
er essensen afet livs studier og iagttagdser sam-
menkomponeret til et fascinerende helhedbil-
lede. Nok var Norge marginalt i dåtidens Eu
ropa, men överklassen förstod at skaffe sig det 
absolut bedste, lige som der på mere lokalt 
plan fandtes en saeregen formsans - den sam
me, som også gör sig gaeldende i stavkirkepor-
talerne. 

I betragtning af, at forfatteren udtrykkelig 
gör sig til talsinand for de »bredest mulige da
teringer» (s. 14) må man sporge sig, om dette 
helt er fulgt i praksis. Ingen traeskulpturer er 
dateret bredere end inden for 25—30 år, hvilket 
vel må anses for ret snaevert i betragtning af, 
hvor laenge stiltraek vides at kave kunnet kolde 
sig i isolerede kunstmiljöer som mange nordis
ke. Når et krudfiks som Hänge kirkes (Laerdal) 
tidsfaestes »o. 1100» ligner det en datering, der 
er både for snaever og for tidlig i betragtning af, 
at der er tale om et udpraeget lokalt arbejde. 

Gäng på gäng understreger forfatteren, at 
Norge havde sine naermeste handelskontakter 
til England og vadger i lyset heraf at förstå sin 
skulptur som engelsk eller påvirket af engelsk 
kunst. Oftest er det utvivlsomt rigtigt, men i fle
re tilfaelde kunne man lige så gerne formode 
forudsaetninger i det kontinentale Europa. 
Her er det interessant at jaevnfore med de nu 
offentliggjorte bearbejdninger af potteskårs-
materialet fra Bryggeudgravningerne i 
Bergen, hvor det viser sig, at importkeramik-
ken fra England först rigtig slog igennem o. 
1250. För den tid synes keramikken i Bergen 
overvejende at have vaeret nordvesttysk og rkin-
landsk (Hartwig Ludtke)! 

Apropos keramikken så var den kalk som er 
analyseret i figurernes malegrund vel også en 
massevare, som simpelt ken var til stede i 
Bergen, Tronkjem, Oslo og andre steder. Det 
må betyde, at dens bestemmelse som »konti
nental» (tysk, dansk) eller »fra Kanalegnene» 
(engelsk) hovedsagdig viser, hvorfra man i de 
pågaeldende byer generell importerede sin 
kalk, derimod mindre om kerkomsten af den 
enkelte skulptur og dens stiltraek. En engelsk
skolet krucifiksmager i Oslo må således ud-
maerket have kunnet bruge dansk kalk til sine 

stafferinger. Kun hvis skulpturen repraesente
rer import, giver kalkgrundens herkomst na
turligvis et afgorende spor, men problemet er 
gerne netop at vi ikke véd, om en figur er im-
por tere t 

Forfatteren söger ikke helt at skille disse 
ting ad, og er nok lidt for tilböjdig til at opfat
te skulpturer som importerede. Når det gaelder 
krucifikset frajondal i Hordaland läder han vel 
sporgsmålet om en engelsk oprindelse lidt 
åbent, men alene det forhold at korset er af fyr 
må vel göre en sådan import meget usandsyn-
lig. Tilsvarende er det svaert at godtage begrun-
delsen for at det såkaldte »ottonske» kors i 
Universitetets Oldsakssamling skulle vaere ind-
fört fra Rhinlandet, da også det er af fyr. 

At kataloget under stikordet »Generell» gi
ver nogenlunde det samme som findes i tekst
delen betyder gentagelser. Men det er samtidig 
en behagdighed for laeseren at kunne bente alt 
om den enkelte figur i kataloget. En del nyere 
litteratur savnes, således Henrik von Acken, 
Der König am Kreuz. Skandinaviscke Gross-
kruzifixe bis 1 250, i Diskurse zur Geschichte 
der Europäischen Bildhauerkunst, Frankfurt 
1994, også publiceret på norsk, Den tidlige 
midddalders krudfikser i Skandinavia. 
Hvitekrist som en ny og större Odin, i Möte 
mellom hedendom og kristendom i Norge, 
Oslo 1995. Det er endvidere gået forfatteren 
förbi, at tyske kunstforskere som Riidiger 
Schneider-Berrenberg og Maria j\nczykowski 
1977 og 1992 har behandlet nogle af krucifik-
serne, lige som han (meget undskyldeligt) ikke 
under Vaernaesfiguren har fået sit eget seneste 
bidrag fra 1995 med. 

Bogen er skrevet på et velfimgerende eng
elsk. Om den fotograflske dokumentation gael
der at man har ladet sig nöje med for mange 
addre og teknisk mindre tilfredsstillende fo to 
grafier. Heller ikke en raekke nyoptagne farve-
billeder yder med deres dunkle lyssaetning 
skulpturerne fuld retfaerdighed. Frem for alt er 
det dog for beskedent med ét billede (sjaeldent 
to) af kver genstand. Man kunne kave onsket 
sig, at tekstens fine redegörelse for bl.a. tek-
nikken var blevet fulgt op med en virkdig gen-
nemdokumentering også af detaljer. Men me
get vil have mer. Bogen er endnu et praegtigt 
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bidrag til den vaegtige serie »Medieval Art in 
Norway». 

Ebbe Nyborg 
Nationalmuseet 

Frederiksholms Kanal 12 
DK-i 220 Köbenhavn K 

Lars Jörgensen 8c Peter Vang Petersen, Guld, 
magt og tro. Danske guldskatte fra oldtid og mid
delalder. Gold, Power and Belief. Danish gold trea
sures from Prehistory and the Middle Ages. Natio
nalmuseet Kolding 1998. 346 s., 235 fig. ISBN 
87-413-6346-9. 

Denna praktbok, som utkom i samband med 
en utställning på Nationalmuseet i Köpen-
kanin, presenterar och skildrar de guldskatter 
som framkommit ur Danmarks jord. De sträck
er sig över en tidrymd av nästan 3500 år, från 
stenålder till medeltid. Fynden från stenålder 
är förhållandevis sparsamma men i gengäld 
finns bland dem en typ av förnäma lunulaefor-
made halskragar med paralleller i Västeuropa. 
Redan under den därpå följande bronsåldern, 
en storhetsperiod i Danmarks förhistoria, flö
dar guldet rikt för att under järnåldern upp
träda i imponerande mängder. Denna enorma 
guldmängd visar kontakterna med omvärlden 
och ger samtidigt inblickar i en samhällsut
veckling där det individuella underordnas eli
ten. Den enkla människan utan ekonomisk 
makt är osynlig i detta överklassamkälle. 

Boken är upplagd med tanke på att läsas in
te bara av den inhemska befolkningen utan 
även av en internationell publik. Den danska 
texten har därför löpande en engelsk parallell
text med samma innehåll som den danska. 
Denna ständiga växling gör framställningen 
ryckig. Det är inte någon sammanhängande 
skildring av guldet i Danmarks förhistoria utan 
en stor och imponerande samling notiser med 
utförlig information om fynden. Denna upp
läggning är motiverad av uppgiften att fram
ställa en katalog för utställningsföremålen. 

En viktig del av informationen i boken be
rör forskningshistorien. Bakgrunden är lagar 
ock förordningar om att upphittade föremål av 

ädelmetall tillkör staten. I Ckristian V:s Danske 
Lov från 1683 stadgas att sådana föremål är 
Danefae. Denna lag är nästan lika gammal som 
den äldsta svenska fornminneslagen, Placat 
ock Påbudh om Gamble Monumenter och 
Antiquitcter, från år 1666. Bestämmelser i 
Danmark om att guld och silver tillhör Kongen 
finns emellertid redan i Valdemar Sejrs Jyske 
Lov från 1241. Det som gör forskningshistori
en levande är de systematiska uppgifterna för 
varje fynd om fyndförhållandena, och om de 
upphittare som påträffat guld vid arbete i mark 
och mosse och som fick en ersättning som i 
många fall räddade dem ur en torftig tillvaro. 
Den detaljrika framställningen nämner till och 
med att den verklige upphittaren av en flätad 
guldarmring från vikingatid var en gris som 
1839 rotat i en grop vid Hojby på Själland. Men 
det skildras också hur guld påträffats vid ut
grävningar eller i modern tid vid systematiska 
detektortmdersökningar. 

För den notisartade framställningen skapas 
sammanhang genom en rubriksättning som 
ger läsaren insikt exempelvis i bronsålderns 
dräkttillbehör och vapen eller i bronsålderns 
dyrbara offerfynd såsom solhästen från 
Trundholm, guldbåtarna från Nors eller de 
många fynden med drivna guldskålar från yng
re bronsålder. 

Järnålderns guld är så överväldigande att 
man i detta sammanhang endast kan nämna 
några exempel. Guldet från äldre järnålder vi
sar kontakten med det romerska riket, upp
rätthållen av krigare som sökt sin lycka söderut. 
Guldmynt och till förnäma smycken förvandlat 
guld: fingerringar, armringar, halsringar. Man 
imponeras av denna rikedom i danernas gravar 
på Själland med bl.a. furstegravar vid Vallöby, 
Varpelev och Himlingöje som lyser inte bara av 
guld utan också med romersk import av bl.a. 
glas, säkert guld värda. 

Efter detta kommer den verkliga guldperio
den, folkvandringstiden, med hals- och arm
ringar, guldmynt, spännen av guld eller med 
förgyllning, brakteater och guldgubbar. Det 
mest kända guldfyndet är de båda guldhornen 
från Gallehus, Sönderjylland, med sina figur-
framställningar, vars sorgliga historia är väl
känd. De stulna och nedsmälta kornen kar er-
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satts med nytillverkade. Bornholm har rika 
fynd, bl.a. det stora fyndet från Sorte Muld av 
guldgubbar. Men det mest imponerande i den
na period är kanske ändå hövdingacentret vid 
Gudme på Fyn med hamnplatsen Lundeborg. 
Mängden av guldfynd från detta område, ex
empelvis svärdsbeslag ofta med förnämt arbete 
i filigran, saknar nog motstycke. Om kontakt 
med sydöstliga Donauområdet vittnar en bar
barisk imitation av ett romerskt mynt. Det har 
kejsarbild på ena sidan och på den andra ett 
trevligt lejon med lyckobringande inskrift på 
grekiska och latin. En mängd andra skattfynd 
med halsringar, guldbrakteater, svärdsbeslag 
och spännen hör till samma period. Med detta 
har gravar, boplatser och skattefynd blivit 
nämnda. Därtill kommer de rika mossfynden 
med en guldrik utrustning. De finns represen
terade med Ejsböl och Nydam påJylland. 

Vikingatidens guld är sparsammare. Rike
domen visar sig ändå i hängen och spännen, 
fint arbetade i filigran, samt i arm- ock kals
ringar. Bland kalsringarna finns en flätad kals-
ring från 900-talet kittad vid Tissö på Själland, 
det största bevarade guldfyndet från Danmarks 
förhistoria. Beräkningar visaratt man under vi
kingatiden kunde förvärva 500 kor för de 2 100 
gr guld som ringen väger. Den blev stulen 1994 
och var nära att bli nedsmält. Detta kunde för
hindras och den blev köpt tillbaka. Från Tissö 
kommer också en estetisk klenod i form av ett 
litet förgyllt hänge med en starkt stiliserad 
framställning av en örn. 

Det finaste skattefyndet från vikingatiden 
är från Hornelund på Jylland ock består av två 
runda spännen arbetade med filigran och gra-
nulering i förnäma mönster. Man räknar med 
att även dessa praktstycken framställts av in-
kemska guldsmeder. 

Medeltidens guldsmide, präglat av kristen
domen, är representerat av kors ock spännen 
arbetade i guld med inläggning av stenar och 
emalj samt av lingerringar och guldmynt Flera 
imponerande skatter visar rikedomen. 

Framställningen är interfolierad med kapi
tel som behandlar guldets förekomst och egen
skaper samt guldsmidet och de tekniker som 
kommit till användning. Man kan följa smidet 
under sten- och bronsålder från framställning 

av guldtråd ock guldbleck till drivning av guld
skålar. Med järnåldern kom nya tekniker med 
lödning, granulering, filigran, inläggning med 
stenar och förgyllning vilket allt fogas in i sitt 
sammankang i texten ock visas med pedago
giska framställningar. 

Det är svårt att teckna en kelketsbild av bo
ken med dess slösande rikedom. Alla länder 
försöker väl på ett eller annat sätt presentera 
sin guldrikedom men i detta fall är intrycket 
överväldigande. Det är frestande att knyta an 
till den presentation som våra guldskatter fick 
1994 i samband med invigningen av guldrum
met på Historiska museet i Stockkolm. Före
målskatalogen för guldrummet kar rubriker 
liknande dem man finner i den danska katalo
gen med stormän, kungamakt och religion 
som krafter bakom halsringar, guldhalskragar 
och andra skattfynd. Den tekniska sektorn har 
också fått sitt utrymme. Man lägger märke till 
att en samisk skattgömma finns med liksom 
krigsbyten från 30-åriga kriget. Den publika
tion som kom ut i detta sammanhang utkom 
både på svenska och på engelska: Guldets magi i 
saga och verklighet respektive The Magic of Gold in 
Life and Legend. Även denna bok är förnämt ut
styrd med verkliga praktfynd sådana som guld
halskragarna men den är inte så utförlig som 
den danska. 

Den här anmälda publikationen Guld, magt 
og tro är av synnerligen hög kvalité med upply
sande text och förnäma illustrationer. Den av
slutas med en kronologisk tabell, karta med 
fyndplatser, bildförteckning ock register som 
ledning för läsaren. Den presenterar på ett för
nämt sätt den danska förkistoriens ock medel
tidens nationalskatt i guld. 

Berta Stjernquisl 
Arkeologiska institutionen 

Lunds universitet 
Sandgatan 1. 

SE-223 5° Lund 
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Paul Mellars & Petra Dark, Står Carr in context: 
new archaeological and palaeoecologigical investiga
tions at the Early Mesolithic site of Står Garr, North 
Yorkshlre. McDonald Institute Monograpks. 
Gambridge 1998. 250 s. ISBN 0-9519420-4-2. 

Få fyndplatser om någon från stenåldern har 
tillmätts ett så stort intresse som Står Carr i 
nordvästra England. Genom undersökningar 
1949—51 framgick att området rymde en lä
gerplats från preboreal tid belägen invid stran
den av en sjö i vilken ett omfattande avfallsma
terial hade deponerats. Själva bosättningsytan 
hade stabiliserats genom uppbyggnad av en platt
form som bestod av grenar och trädstammar. 

Undersökningarna och analysresultaten 
publicerades 1954 av grävningsledaren profes
sor Grakam Clark från Cambridge i publika
tionen Excavations at Står Carr. Detta arbete 
kom att bli en klassiker inte minst genom pub
likationens tvärvetenskapliga utformning där 
resultaten från flera olika analyser integrerades 
i tolkningsförsök som på olika plan berörde det 
tidigmesolitiska samkällets struktur ock eko
nomi. Inte minst sydskandinaviska arkeologer 
kom att dra nytta av Clarks insatser då Står Carr 
i flera avseende uppvisade likketer med de 
mosseboplatser som under Andra Världskriget 
ock senare blev föremål för undersökningar. 
Publiceringen av Står Carr förebådade 1960-
talets New Archaeology. Detta framstod tydligt 
när Grakame Clark 1972 utvidgade ock delvis 
förnyade sina argument i publikationen Står 
Carr: a Case Study in Bioarchaeology. 

Sedan den första publikationen har flera 
forskare granskat och analyserat fyndmateria
let från Står Carr vilket resulterat i ett antal ny-
ock omtolkningar. Detta berör såväl den mate
riella kulturen som ekofakterna. 

Var tid kar sina intresseinriktningar vilket 
innebär att förnyade insatser både i fält ock la
boratorium på ett tankeväckande sätt kan för
nya vår kunskap ock uppfattning om välkända 
fyndlokaler. De insatser som den aktuella pub
likationen baseras på initierades av att området 
där Står Carr var beläget skulle omvandlas till 
en soptipp. Detta hot medförde att en projekt
grupp bildades 1976 vilken satte upp ett pro
gram för insatser av varierande slag. Fråge

ställningarna hade en klart naturdeterminis-
tisk förankring. Det tycks av föreliggande pub
likation att döma inte ha genomförts några 
större förändringar av projektets idémässiga 
grund trots de år som förflutit. 

I projektplanen ingick att fastställa omfatt
ningen av bosättnings- liksom avfallslagren vid 
Står Garr. Clarks uppfattning om Står Garr som 
en totalundersökt boplats hade länge ifrågasatts. 
Att spåra andra motsvarande boplatser med go
da bevaringsmiljöer i fornsjön ansågs också vara 
en viktig uppgift Trots omfattande och tidskrä
vande insatser har denna målsättning kommit 
på skam. Ett tiotal boplatser har belagts runt 
fornsjön men alla de nya saknar sanna höga be-
varingsgraden. Efter femtio år framstår Står 
Carr fortfarande som ett engelskt unikum. 

Den aktuella publikationen innekåller fle
ra bidrag av experter på vedanatomi, paleo
ekologi, osteologi, växtekologi, acceleratorda-
tering ock arkeologi. Ett 20-tal meter från 
Clarks undersökningsyta upptogs i skitet av 
1980-talet ett långsmalt sckakt från den forna 
strandkanten ock ut i vassbältet. Därvid påträf
fades en ansamling av tätt lagda trädstammar. 
Vid en ingående undersökning av dessa trä
fragment framgår att merparten uppvisar tydli
ga märken efter att ka blivit spaltade. Det rör 
sig om stammar av asp ock sälg, de största med 
en diameter på 35 cm, som på olika sätt blivit 
kluvna. Man kar alltså lagt ned ett stort arbete 
på att framställa en stadig konstruktion som 
troligen har varit en broläggning genom vass
bältet ut ull öppet vatten. Tidigare påträffade egg-
försedda horntaggar kan ha varit ett utmärkt 
redskap vid uppspaltningen. Detta arrange
mang med kluvna stockar skiljer sig påtagligt 
från den plattform med ett virrvarr av stammar 
ock grenar av björk som Clark undersökte. 

Lämningarna av broläggningen liksom ge
nomförda ytinsamlingar av flinta tyder på att 
den av Clark identifierade plattformen inte var 
den enda lägerplatsen utmed detta parti av 
sjöstranden. Ett djupare parti skiljer Clarks 
grävningsyta från den senare undersökta vilket 
tydligt anger att det rör sig om två separata bo
platsområden. Av flintspridningen att döma 
var därtill den boplats som Clark undersökte 
betydligt större än vad som framgår av den ur-
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sprnngliga publikationen. Vid grävning av ett 
mindre antal provgropar i de strandnära om
rådena mitt emot Clarks grävningsyta framgick 
att det fanns aktivitetsytor på den dåvarande 
torra marken som senare täckts av torv ock där
för är förvånansvärt välbevarade. 

Ett utökat antal acceleratordateringar anty
der också att bosättningen vid denna sjöstrand 
omfattade ett betydligt större tidsintervall än 
tidigare angivits. Därtill antyds en omdatering av 
den yta som Clark undersökte från 9700—9500 
BP till 9400—9100 BP. Detta överensstämmer 
också bättre med motsvarande fynd och fynd
platser i Sydskandinavien (jfr. Fischers uppsats i 
The Earliest Seltlemenl of Seandinavia and ils rela
tionship wilh neighbouring areas. Lund 1996). Ti
dig Maglemosekultur tycks uppträda betydligt se
nare i preboreal tid än vad man tidigare antagit. 

Fornsjön kom också att bli föremål för för
djupad paleoekologisk forskning. Av denna 
framgår att vassbältet blivit utsatt för upprepad 
avbränning. Avsikten med detta tillvägagångs
sätt framgår av experiment där bränning bi
drar till en efterföljande ökad tillväxt, liksom 
man tidigare har kunnat spåra avbränning av 
skogen i inlandet under en senare del av meso
litikum (Simmons, TheEnvircmmental Imptui of Lå
ter Mesolithic CuUures: lhe Creation of MoorUmd Ijind-
scapes in England and Wales, Edinburgh 1996). 

Det nya osteologiska materialet är av begrän
sad omfattning och utgörs främst av kronhjorts
horn med tydliga bearbetningsspår. Den rika 
hornförekomsten tolkas som horn vilka lagts i 
vattnet för att mjukas upp. Skulle det inte vara 
på sin plats att åtminstone antyda en mera »ir
rationell» hantering i form av medvetna offer? 

I samband med att det osteologiska materi
alet berörs så bör påpekas att de ursprungliga 
analysresultaten blivit kraftigt reviderade. I 
publikationen 1954 tolkades platsens brukssä
song som tiden från november till april utifrån 
tiden för kronkjortarnas kornfällning. En ny 
genomgång av Tony Legge ock Peter Rowley-
Conwy (Står Carr Revisited: a Re-Analysis of the 
Large Mammals, London 1988) innebär bety
dande förändringar. Antalet slaktdjur som 
förts till platsen reduceras väsentligt ocb den 
tillgängliga köttmängden blir endast en tredje
del av den tidigare beräknade. Med utgångs

punkt från benen av kronhjort och rådjur be
räknas platsen ha utnyttjats under perioden från 
sena maj till tidiga juli. Den långvariga vinterbo
sättningen genomgår en metamorfos och istället 
framträder ett kortvarigt sommarläger! Urvalet av 
skelettdelar tyder på ett läger använt vid speciali
serad jakt snarare än på ett basläger. Därtill upp
fattade Legge och Rowley-Conwy den av Clark un
dersökta ytan främst som ett utkastområde medan 
det tidigare uppfattits som en bostadsyta. 

Avbränningen av strandvegetation runt den 
forna sjön skulle ha ägt rum på våren och tycks 
därmed inte direkt kunna kopplas samman 
med bosättningen på platsen som infallit sena
re. Men nyare undersökningar av tillväxtstadi
et för räkalvkäkar tyder på att bosättningen var 
något tidigare på året än vad som anförts, med 
inledning redan under mars eller april (Car-
ters uppsats i Journal of the Zoological Society 241, 

1997)-
Professor Paul Mellars som varit ledare för 

de förnyade undersökningarna vid Står Carr 
ställer sig tvivlande till tolkningen av fornläm
ningen som en plats från vilken en mindre 
grupp män genomförde specialiserad jakt. Va
riationen av redskap på platsen liksom boplat
sens omfattning tyder snarare på att den an
vänts av en större grupp med en mer varierad 
köns- och ålderssammansättning. Debatten 
kommer förkoppningsvis att fortsätta 

De nya resultaten fråntar på intet sätt Gra
ham Clarks forskningsinsats dess värde. Hans 
undersökning av Står Carr förblir en viktig mil
stolpe i stenåldersforskningens historia. Här re
dovisas dock nya aspekter på boplatsen och dess 
omgivning med underlag i en minutiös bear
betning. Det man efterlyser är en fördjupad ut
värdering av Clarks tolkning av de sociala aspek
terna. En sådan framskymtar i några av bidragen 
men en sodalantropologiskt baserad speciala
nalys vore önskvärd för att kompensera bokens 
naturdeterministiska framtoning. 

Lars Larsson 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Lunds Universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 5° Lund 
Lars.Larsson@ark.lu.se 
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J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. 
Heidinga &J. de Koning (red.), The Excavations 
at Wifncddum. Reports on Erisia in Roman and Me
dieval Times. Volume 1. Rotterdam 1999. 343 s., 
rikligt ill. med s/v bilder, kartor och tabeller. 
ISBN 90-5410-488-0. 

På 1950-talet fann man fotplattan till ett rygg-
knappspänne från 600-talet på en upphöjd bo-
platsyta (terp) i Tjitsma i närheten av Wij-
naldnm, Frisland, Nederländerna. Några de-
kader senare återfanns ytterligare fragment 
hörande till spännet och andra metallföremål. 
Dessa fynd, i kombination med en vetskap 0111 
att naturlig och mänsklig erosion (jordbruk) 
skulle påverka och förstöra Tjitsmas boplatsla
ger och kontexter, resulterade i början av 1990-
talet i ett stort utgrävningsprogram och ett åter
upplivande av forskningen kring Fris-land un
der tiden motsvarande vår järnålder. Ca 8000 
ma , eller ca 7% av den totala boplatsytan, gräv
des. Volym 1 i serien »The Excavations at Wijnal-
dum» innehåller de första resultaten av 14 må
naders utgrävningar under en period av ca 3 år. 
En andra volym med kvarvarande analyser, bl.a. 
av benmaterialet, är att vänta. 

Generellt antas Dorestad ka varit i kuvud-
fokus för den frisiska kandeln, men flera fors
kare i ämnet menar att kandeln kade sina röt
ter just i ter/>regionen, där Wrjnaldum ligger. 
De första spåren av aktivitet på platsen utgörs 
bl.a. av två huslämningar från andra hälften av 
1 oo-talet e.Kr. Platsen tycks i stort sett ha upp
hört att användas omkring år 300. Först några 
generationer senare, i början av 400-talet, togs 
platsen åter i bruk, expanderades och var aktiv 
till mitten av 900-talet Från den första perio
den har omfattande lämningar av metallarbete 
med järn och koppar återfunnits. Från folk
vandringstid och framåt finns även lämningar 
av annan hantverksaktivitet såsom spinning, 
vävning, horn- och benbearbetning, guld- och 
silverarbete samt tillverkning av glas och 
kanske bärnstenspärlor. Dessa aktiviteters bety
delse synes minska omkring 650, varefter fram
för alltjärn bearbetas. I förhållande till Birka 
och Ribe har hantverksaktiviteterna i Wijnal-
dum bedrivits i en långt mindre skala. 

Med föredömlig noggrannhet och öppen

het redogörs i metodavsnittet både för vad som 
fungerade och vad som inte fungerade meto
dologiskt under utgrävningens gång. Därmed 
får läsaren god inblick även i de reservationer 
som gäller för de utmärkta planritningar som 
gjorts över platsens olika aktivitetsfaser. Varje 
fas har ett helt uppslag i boken med en tolk-
ningsskiss per sida - en »traditionell» (vanlig 
planritning) och en med en moddl iknande re
konstruktion över »bosättningen». Den modell-
liknande rekonstruktionen minner faktiskt nå
got om spelet Monopol - den traditionella skis
sen har utgjort spelplanen, på vilken symboler 
för hus (= hus), kus med kärd (= kus med rök), 
kantverk (= tång) o.s.v. applicerats. Med störs
ta förtjusning, spänning ock lättket går det att 
följa platsens åtta olika utvecklingsfaser ock 
förändringar över tid. 

Det ovan nämnda ryggknappspännet har 
blivit något av ett signum för Wijnaldum. Det 
är också detta spännes prakt som lett arkeolo
gers tankar till det idag till synes obetydliga ock 
glest befolkade områdets forna storhetstid och 
möjliga frisiska kungar. Möjligketen att det var 
ett område av vikt i det förflutna kar således 
synliggjort Wijnaldum i nutiden. Två artiklar av 
totalt 21 i rapporten ägnas åt spännet. Den 
första är skriven gemensamt av två författare, 
ock är kort ock gott benämnd »Weijnald-spän-
net». Den andra består av en vetenskaplig ana
lys av detsamma. Tyvärr verkar inget samarbete 
ka förekommit de olika artikelförfattarna 
emellan, eftersom de vunna resultaten i den ve
tenskapliga analysen inte i någon större ut
sträckning används i den tolkande artikeln. 
Den senare visar sig dessutom i mycket stor ut
sträckning bygga på en utmärkt artikel av Birgit 
Arrhenius i Fornvännen 1962, men här i ett 
styckat och omkastat skick med ett rörigt resul
tat. Kronologiska angivelser saknas, vilket ock
så resulterar i svårförståelighet. När författarna 
dessutom gått så långt att de i princip kopierat 
texten, där uppgifter ges om ett stort spänne 
från Kårsta i Uppland, ner till detaljer om dess 
längd, höjd och knappens diameter, önskar jag 
som läsare att detta i alla fall skulle ha åter
kopplats till det holländska exemplaret. j \ r det 
spänne, som återfanns i Holland, mindre eller 
större? Ingenstans i texten anges faktiskt dess 
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mått. Relevansen av detta, men även andra, tex
tavsnitt borde ha tydliggjorts. Avslutningsvis 
kan om spännet sägas att det är mindre lyckat 
att utgå från att kombinationen av ett andreas
kors med kraftigt stiliserade figurer i granator-
namentiken skulle innebära en motsättning el
ler dikotomi. Dikotomin består enligt artikel
författarna av att en kristen symbol ingår sam
tidigt som en hednisk. Det är tolkningen och 
klassificeringen av spännets delar i strikt »hed
nisk» resp. »kristen» symbolik som står för mot
sättningen. 

Ett övergripande intryck av rapporten är att 
den stretar åt olika håll samtidigt. Initialt er
känner redaktörerna att arkeologer har olika 
åsikter om platsen och dess betydelse. Samti
digt följer de i nästa andetag upp med att de 
hoppas kunna hitta sanningen om Wijnaldum. 
Författarna undviker därmed pluralism — en 
pluralism som skulle kunna vara en tillgång in
le bara för rapporten, utan även för arkeologin 
i allmänhet och i ett längre och mer avlägset 
perspektiv för dagens samkälle. Det sätt på vil
ket redaktörerna kar valt att redovisa utgräv
ningarnas slutsatser dödar också effektivt, en
ligt min mening, alternativa ock spännande 
tolkningar. Rubriker såsom The Landscape, The 
Significance of Agrarian Production, Craft Produc
tion, Careful Use of Resources, Wijnabdum-Tjitsma 
and Its Contacts with the Outside World och Burial 
and Other Ritual Practices är tankestyrande in
delningar genomsyrade av ett ekonomistiskt 
synsätt. Det må vara att vi lever i ett mark-
nadsekonomiskt samhälle ined ökad miljö
medvetenhet och en önskan om att hushålla 
med resurserna. Men att överföra denna nuti
da kosmologi till förhistoriska samhällen torde 
av uppenbara skäl vara mindre lämpligt. Det 
minstajag som läsare förväntar mig är en insikt 
om att denna indelning är en produkt av nuti
den och därmed inte alls torde vara relevant 
samt att den styr den uppfattning som erhålls 
om Wijnaldum. 

Rituella förehavanden synes enligt förfat
tarna främst kunna hänföras till begravningar, 
som på platsen varit mycket få. Ritualer anses 
alltså inte tillhöra det dagliga livet, som man 
menar sig ha bättre inblick i. T.ex. diskuteras 
jordbruksproduktionen, där man bl.a. uppe-

kåller sig vid om platsen varit konsument- eller 
producentinriktad. Hantverk anges också i be
gränsande ordalag som en produktionsfaktor. 
En översiktlig granskning ger emellertid vid 
banden att, vad som i rapporten benämns »ri
tuellt» resp. »produktionsmässigt» i själva verk
et är intrikat koplänkat Resterna efter två 
spädbarn hade t.ex. gravlagts vid härdar i eller 
strax intill en bronsgjutares verkstad. Intill en 
annan härd och intill nedsänkta hyddor och 
grästorvshus, vanligen förknippade med hant
verk, återfanns skeletten av ytterligare ett späd
barn och två hästfoster. Det faktum att olika 
material återanvänts samt att många föremål av 
romerskt ursprung dykt upp på platsen ibland 
långt efter romersk tid (600- och 700-talen) 
läggs till grund för tolkningen att man hushål
lade med resurserna. Skärvor av terra sigillata 
har i vissa fall omarbetats till t ex . vävtyngder, 
hängsmycken och spelpjäser. Romerskt kakel 
har gjorts om till sländtrissor. Denna förekomst 
skulle dock kunna ges djupare innebörd och 
mening om skärvorna istället, eller också, kun
de tänkas ha uppfattats som laddade med kraft 
från en avlägsen och svunnen tid och plats. 
»Återvinning» kan lika gärna ha skett av för
moders- och förfadersskäl som av resursskäl. 
Kanske ansågs tyget som vävdes med hjälp av de 
sländtrissor som gjorts av romerskt material bli 
extra starkt, vackert, skönt eller besitta speciel
la krafter? Användes hängsmycken som amu
letter eller talismaner, avsedda att skydda mot 
ont? 

Om, som här, en uppdelning görs av förhi
storiska samhällens kosmologier i termer fram
för allt av ekonomi ock en liten smitt ritual, kan 
sammanfattningsvis konstateras att möjliga 
kulturella, sociala ock rituella dimensioner — 
dock gärna korsbefruktade till multidimensio-
nalitet — av Wijnaldum-platsen tyvärr lyser 
med sin frånvaro. 

Ing-Marie Back Danielsson 
Arkeologiska institutionen 

Stockholms universitet 
SE-10b g 1 Stockholm 

im.back@ark.su.se 

Fornvännen gy (2002) 

mailto:im.back@ark.su.se


Recensioner 125 

Susanne Bogk Andersen, Vendel- och vikingatida 
slekspelt, ej blott för kökel, etl redskap med anor från 
Homeros' tid. Arkeologiska institutionen. Lunds 
Universitet. Lund 1999. 132 s. ISBN 91-630 
7739-6-

I föreliggande lic-avkandling bekandlar Susan
ne Bögk-Andersen en intressant ock tanke
väckande föremålsgrupp, nämligen stekspett. 
Syftet med avkandlingen sägs vara att vidga 
kunskapen om svenska metallspett under ven
del- ock vikingatid, 550—1050 e Kr. Författaren 
vill på ett utförligt sätt presentera de svenska 
stekspetten ock ge utblickar till nordiska länder 
samt undersöka hur materialet därifrån förhål
ler sig formmässigt och kronologiskt till det 
svenska. För att bättre förstå uppfattningen om 
och bruket av stekspetten går hon tillbaka i ti
den, startar i Grekland på 700-talet f.Kr. och 
presenterar kort utvecklingen i Västeuropa 
fram till iooo-talet e.Kr. I samband med detta 
formuleras ett antal frågeställningar som har att 
göra med ägarna av spetten och deras samhälls
klass och genus, vidare spettens symbolik och 
roll i samhället samt frågor relaterade till 
rumslig spridning, klassifikation ock kronologi. 

Arbetet är tänkt att vara en del av en större 
helhet som ska behandla vendel- och vikingati
da köksredskap av metall från Sverige. 

Avhandlingen spänner över ett vitt fält i bå
de tid och rum. De äldsta stekspetten som tas 
upp är från Grekland och beskrives med citat 
ur Iliaden och Odysséen, av vilka det framgår att 
stekspetten haft en viktig funktion vid offer
måltider. Författaren menar att steget därefter 
från offerkandling till gästabud inte varit långt 
Stekspetten utvecklas ur två grundtyper ock 
spridningen av dessa sker genom kandel ock 
kulturell expansion. 

Spetten har återfunnits i hövdinga- och kri
gargravar och kan generellt kopplas till de 
kärskande klasserna. På det germanska områ
det kar spetten påträffats i rika tkiiringska ock 
frankiska gravar från 500-600-talet Från tiden 
mellan 600- ock 1 ooo-talet kar författaren inte 
kunnat belägga några fynd av stekspett från 
den europeiska kontinenten. Det är under 
denna period som spett förekommer i nordis
ka gravar. 

Genomgången avslutas med en måltidsscen 
från Bayeux-tapeten. 

Avkandlingen är rikt illustrerad med teck
ningar ock bilderna följer texten på ett för
tjänstfullt sätt. Tyvärr är bildkvalitén inte så hög 
som man kunde önska. Det är svårt att urskilja 
detaljer på spetten. Detta kan emellertid inte 
läggas författaren till last utan beror på ekono
miska omständigheter som snarast kan ses som 
ett generellt problem. Författaren har själv 
tecknat av stekspetten men det framgår inte i 
boken. 

För att rätt förstå materialet är det viktigt att 
känna till de dåtida metoderna vid matbered
ning. Tre matberedningsförmer kan urskiljas: 
rått, kokt och stekt, där kokning sägs vara den 
vanligaste och mest omtyckta metoden. Förfat
taren kunde ha tillagt att den också ur närings
synpunkt är den viktigaste och att det dessutom 
är det bästa sättet att ta tillvarata allt som var 
matnyttigt, kokspadet t.ex. I Hakonar saga be
skriver Snorre ett rituellt gästabud där man 
under öldrickning slaktade hästar och småfä 
samt stänkte blodet på altare, väggar ock va
randra. Köttet kokade man därefter till gästa
bud (se Xavier-Dillmans uppsats i Uppsalakullen 
och Adam av Bremen, Uppsala 1997, s. 52-54). 
Vanan att steka på spett var alltså en exklusiv 
sedvänja som tycks ka varit förbehållen de hög
re sociala skikten. 

En beskrivning som också kunde ha passat 
in i sammanhanget är från Vila Caroli Magni 
där man kan läsa om Karl den stores förkärlek 
för kött. Hans jägare stekte det vanligtvis på 
spett ock kan åt kellre detta kött än någonting 
annat (Montanari, The culture of food, Oxford 
1994, s. 26). Beskrivningen kärrör från den pe
riod på kontinenten som annars är fyndlös när 
det gäller stekspett. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger dock på det 
nordiska materialet med totalt 56 numrerade 
stekspett: 50 från Norge, tre från Danmark, två 
från Island ock ett från Finland. Indelningen 
är gjord utifrån Jan Petersens indelning av de 
norska stekspetten i tre kuvudtyper. En fjärde 
typ finns också men den är än så länge känd ba
ra från Sverige och Danmark med något ensta
ka exemplar. 

Någon direkt definition av vad som avses 
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med ett stekspett och hur det ska vara utformat 
ges inte i avhandlingen fastän den borde ha 
kommit redan i de första kapitlen. »Stekspet
ten» har varit föremål för olika tolkningsför
slag, speciellt de svenska daterade till vikingati
den. Min främsta invändning mot avkandling
en är att Susanne Bögk Andersen inte diskute
rat dessa förslag ock fört in dem i sin tolkning 
ock analys. Hon kar inte argumenterat varför 
föremålen ska ka använts som stekspett i stället 
för de olika föreslagna tolkningarna: proces
sionsstav, fackelkållare, längdmått eller troll
stav. 

När det gäller de vendeltida spetten exem
pelvis från gravarna vid Vendel ock Valsgärde 
kan jag helt instämma med författaren att des
sa verkligen använts som stekspett. Utform
ningen av dessa tillsammans med andra fynd i 
gravarna som t.ex. eldbockar tyder på att detta 
varit fallet. Vendeltiden brukar beskrivas som 
en tid med en rik hovkultur där krigaridealet 
var det förkärskande i de ledande klasserna. 
Jakt med kast, kund ock rovfåglar enligt konti
nentala förebilder tillhör bilden. Seden att ste
ka jaktbytet på spett passar väl in i detta. Större 
anledning finns det, enligt mitt förmenande, 
att kritiskt granska de vikingatida fynden. Här 
framstår fynden från Klinta i Köpings sn på 
Öland (900-talets mitt), Aska i Hagabyhöga sn i 
Östergötland (950-iooo-talet) och tre kam-
margravar från 800- och 900-talcn på Björkö 
(Bj 660, 834 och 845) som särskilt utmärkande. 

Den bronsbeslagna järnstången från Klinta 
är viktig i sig därför att den är försedd med en 
iiiiniatyravbildning av ett bus med välvda väg
gar som är en av de få avbildningar som linns 
av ett långhus. När den påträffades föreslog 
man att den kunde ka varit en processionsstav, 
ett kultiskt värdigketstecken eller en fackelhål
lare. Bruce-Mitford jämförde den med det kän
da standaret från Sutton Hoo-graven och ett 
liknande från gravfältet vid Krefeld-Gellep. 

Det kade varit värdefullt om studien hade 
berört de inblandade gravarnas fyiidsaiiinuui-
sättningar. Flera av dem är speciella i mer än ett 
avseende. Här ska bara en iakttagelse nämnas: 
i gravarna från Klinta ock Aska förekommer 
mycket ovanliga bronskannor av östligt ur
sprung. Det är viktigt att notera att de kam

margravar på Björkö där spetten påträffades är 
kvinnogravar (Bj 834 är dock en dubbelgrav 
med en man ock en kvinna). De förmenta spet
ten från tre av dessa gravar, Bj 660 (möjligen 
sammanblandning med 760), 834, 845, är för
sedda med polyedriska knoppar. Bj 739 inne
håller ett gaffelformat stekspett som skiljer sig 
ivdligi från de tre förut uppräknade. Det har 
stora likheter med spetten från Vendel och 
Valsgärde. 

De polyedriska knopparna är av olika stor
lek och placerade pä olika långt avstånd från 
varandra. Likheten med de polyedriska viktlo
den av brons samt knopparna på ringspännen 
och ringnålar är slående. På vikterna finns cn 
pimktornering där antalet visar placeringen i 
viktsystemet Holger Arbman föreslog i sam
band med publiceringen av Stolpes gravunder
sökningar att Björkö-speiten använts som längd
mått att mäta tyg med. Även Ola Kyhlberg har 
senare anslutit sig till samma tanke. En annan 
tolkning bar föreslagits av Adolfsson och Lund
ström som ser dem som »völvastavar». 

Inte minst med tanke på likheten med vikt
loden och dess ornering tycker jag att Arbmans 
tolkningsförslag är mycket tilltalande. Eva An
dersson (The Common Thread. Textile production 
during lhe Lale Iron Age— Viking Age. Lund 199g.) 
kar visat utifrån en studie av textilredskapen att 
textilproduktionen varit omfattande i Birka 
med en stor spännvidd av olika kvalitéer, från 
grövre tyger till de finaste av kamgarn. Behovet 
av att mäta upp tyg måste m.a.o. ha varit stort. 

Ett av de viktigare resultaten i avhandling
en är att författaren kan visa på en förskjutning 
av föremålen från förekomst i mansgravar un
der vendeltiden till kvinnogravar under vi
kingatiden. En alternativ tolkning kan vara atl 
det istället rört sig om flera olika kategorier av 
föremål som haft skilda funktioner. 

Bogk Andersen kar för avsikt att fortsätta 
sitt arbete med köksredskapen och det finns all 
anledning att i samband med detta ånyo ta upp 
de olika tolkningsförslagen till diskussion, [ag 
är övertygad om att en framkomlig väg skulle 
vara att ta upp spetten ur magasinen igen lör 
att studera dem med hjälp av laborativa och ex
perimentella metoder. 

Det finns en mängd frågor rörande de om-
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tvistade vikingatida spetten som kan besvaras 
med hjälp av sådana analyser. Skulle t.ex. de 
bronsornerade knopparna klara av öppen eld 
utan att deformeras? Med hjälp av röntgen, 
mikroskopering och omkonservering kunde 
vidare ornamentik och markeringar på de po
lyedriska knopparna studeras för att se om det 
kan röra sig om måttangivelser eller värdemä
tare. Skulle det röra sig om måttstockar så var 
vi tillbaka där avhandlingen tog sin utgångs
punkt, i Grekland där »stekspetten är ett av de 
föremål, som före införandet av det präglade 
metallmyntet, användes som betalningsmedel» 
(Bogh-Andersen 1999,5. 11). 

Avslutningsvis vill jag trots min bär framför
da kritik mot avhandlingen och i första hand 
mot tolkningarna av »stekspetten» betona att 
Susanne Bögh-Andersen genomfört ett omfat
tande och viktigt arbete som det finns all an
ledning att återvända till. 

I^ena Holmc/uisl Olausson 
Arkeologiska forskningslaboratoriet 

Stockholms universitet 
SE-iobgi Stockholm 

Lena.Holmquist_Olausson@arklab.sn.se 

Bog Bodies, Sacred Siles and Wetland Archaeology. 
Proceedings of a conference held by WAR1} and Ihe 
National Museum of Denmark. in conjunclion wilh 
Silkeborg Museum, Jutland, September /006. Red. 
Bryony Coles, John Coles & Mogens Schou 
Jörgensen. WARP Occasional Paper 1 2. Exeter 
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I samband med öppnandet av Silkeborg mu
seums utställning om mosslik, »Face to face 
with your past», hölls ett internationellt sym
posium om arkeologi i våtmark. Arrangörer var 
Wetland Archaeology Research Project (WARP), 
Nationalmuseet i Köpenhamn och Silkeborg 
museum. Prominent inledningstalare var den 
irländske nobelpristagaren Seamus Heaney 
som avslutade sitt tal med att läsa dikten 
»Tollundmannen». 

Publikationen består av trettiotvå artiklar 
som tillsammans representerar arkeologisk 
forskning i våtmark med ett brett spektrum av 

inriktningar. Forskare från Danmark, Irland, 
Japan, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, 
Storbritannien och USA bidrar med artiklar 
vars tidsmässiga spännvidd är lika omfattande 
som den geografiska spridningen. Perioder 
från paleolitikum till medeltid diskuteras, men 
huvuddelen av artiklarna behandlar tiden från 
yngre stenålder till äldre järnålder. Flera artik
lar uppvisar etl långtidsperspektiv. 

Det enskilda ämne som erhåller mest u p p 
märksamhet är mossliken. Länge härskade upp
fattningen att samtliga förhistoriska mosslik i 
Danmark, såväl skelett som kroppar, deponerats 
under äldre järnålder. Pia Bennike framhåller i 
sin artikel alt flera av dem kan dateras till tidig
neolitikum. Bland de tidigneolitiska mossliken 
är åldersgruppen 16— 20 år överrepresenterad 
och liera av dem är funna i par. Även Rick 
Turner menar för Storbritanniens del att depo
nering av mänskliga lämningar i mossar före
kom under liera perioder. Han behandlar i sin 
artikel huvudsakligen mossliken från Lindow. 
Mosslik från äldre järnålder funna på centrala 
Jylland diskuteras av Christian Fischer. Några av 
de mest kända är Tollundmannen och 
Ellingekvinnan, funna 70 meter frän varandra, 
samt Grauballeniannen och Borrcmosseman-
nen. Alla fyra gick en våldsam död till möles. M. 
Delaney, R. 0'Floinn och E. Heckett redogör 
kortfattat för fyndet av en man som även han 
dog under äldre järnålder i Clongownagh pä 
Irland, men till synes utan våldspåverkan. Några 
av de intressantaste betraktelserna i ämnet görs 
av Turner som höjer blicken lör au forsla sam
manhanget kring järnålderns mosslik. Han visar 
att fynden har något varierande datering mellan 
de olika områdena. I England och Wales är da
teringen romersk järnålder, i Holland över
gången mellan förromersk och romersk järnäl
der samt i norra Tyskland och Danmark förro
mersk järnålder. Turner menar alt grunden bör 
vara en gemensam rituell praxis i nordvästra 
Europa och som sannolikt också hör samman 
med depositionerna av vapen och andra värde
föremål i mossar. 

Depositioner av föremål diskuteras av Wij-
nand van der Sanden, främst utifrån neder
ländska förhållanden. Han anlägger elt lång
tidsperspektiv där de äldsta kända depositio-
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nerna är från tidigneolitikum ock de yngsta 
frän medeltid, vilket enligt van der Sanden in
nebär att depositioner i mossar inte upphörde 
med kristnandet. En tydlig ökning av deposi
tioner i mossar sker i Nederländerna liksom i 
Danmark under de två första årkundradena 
e.Kr. Förutsatt att dateringarna är korrekta 
tycks alltså deponeringen av mänskliga läm
ningar i danska mossar ka följts av ett intensivt 
skede med deponering av föremål. 

Andra ämnen som berörs i flera artiklar är 
metodik vid våtmarksundersökningar, hanter
ing av fynd från våtmarker och experimentell 
arkeologi. I en artikel av Béat j \ rnold beskrivs 
hur dessa aspekter har ställts på sin spets vid 
Neuckätd-sjön. Vid dess strand kar lämningar 
från magdalénien, neolitikum, bronsålder ock 
järnålder räddats undan exploatering med oli
ka metoder. På platsen för magdalenien-fyn-
den togs 66 kvadratmeter (400 ton) sediment 
tillvara genom att de transporterades i block till 
den arkeologiska parken i Hauterive. Likaså 
har ett våtmarksområde med stolpar från neo
litikum rekonstruerats i parken. 

Publikationens främsta företräde är dess in
ternationella och tematiska spridning. Skilda 
forskningsinriktningar fångas upp och utbyte 
av erfarenheter sker. Den stora variationen ger 
dock publikationen ett något splittrat intryck. 
Redaktörerna hade vunnit på att dela in publi
kationen tematiskt istället för i bokstavsord
ning efter författarnas efternamn. 

Cecilia von Heijne 
Numismatiska forskningsgruppen 

Bollhusgränd 1 B 
SE-i 1131 Stockholm 

fogcp6c6@students.su,se 

Elfwendakl, Magnus, Från skärva lill kärl-ett bi
drag till vardagslivets historia i Uppsala. Lund stu
dies in Medieval archaeology 22. Stockholm 
1999. 427 s. ISBN 91-22-01832-8. 

Voluminöst ock till stora delar outforskat är det 
arkeologiska »massmaterial» som ryms i muse
ernas magasin ock som är resultatet av de se
naste 30 årens exploateringsgrävningar i svens

ka medeltida stadskärnor. Magnus Elfwendakl 
kar för sin avkandlingvalt att studera ett sådant 
massmaterial, nämligen kcramikskärvor från 
perioden 1100—1700 e.Kr. från fyra olika un
dersökningar i Uppsala. Att kan som medeltids
arkeolog valt att granska ett material som 
sträcker sig in i nyare tid känger samman med 
att ämnet medeltidsarkeologi under senare år 
tidsmässigt utvidgats ock kommit att keta ki
storisk arkeologi. 

Kcramikskärvor är en vanlig och ofta rikligt 
förekommande fyndkategori och represente
rat i hög grad vardagslivet i många av arkeolo
ger undersökta tidsperioder. Inom arkeologin 
har skärvorna traditionellt använts för att svara 
på frågor om datering, kanddskontakter ock 
funktion. Elfwendakl vill studera »värdeföränd
ringar» över lång tid ock menar att det finns 
mer kunskap att kämta kos skärvorna om vi an
lägger ett kukurkistoriskt perspektiv. Med ett 
postprocessudk ock kontextuellt synsätt be
traktar kan all materiell kultur som skapad av 
människors tankar ock levnadssätt Tingen in
går i ett kulturellt sammanhang och kan som 
bärare av idéer spegla mänskliga värden. 
Genom att utifrån olika kärl typer tex . diskute
ra mat- och dryckesvanor kan man urskilja kul
turella mönster. Dessa avser författaren finna 
även via andra källor, såväl skriftliga som arkeo
logiska, genom att, som han uttrycker det, kon
frontera de arkeologiska med de skriftliga ma
terialen. Hans frågeställning lyder som följer: 
»Hur produceras, fixeras och förändras den 
kultiirskapade verkligketen ock kur kan denna 
relateras till samkällsstriikturen i övrigt?». 

Författarens kypotes att »samhällsföränd
ringar driver fram nya kulturella mönster som 
kan avläsas kos tingen», kan uppfattas som 
ganska självklar. Om jag förstått konom rätt är 
hans syfte att undersöka bur kulturförändring
ar påverkat den materiella kulturen ock på vil
ket sätt dessa förändringar kan avläsas med 
hjälp av de till vår tid fragmentariskt bevarade 
tingen. 

De 8000 skärvor som han använder i sin 
analys utgör ett imponerande stort material 
som kräver en väl genomtänkt och medveten 
metodisk hållning. Denna saknas ej och Elf
wendahl framhåller hur tydligt de i fält valda 
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metoderna kan skilja sig åt. Hans observanta 
förhållningssätt till metodval i fält ock i kur 
kög grad all form av klassifikation bygger på 
subjektiva bedömningar bidrar också till att 
skapa stor trovärdighet. Som erfaren fältarkeo
log poängterar kan vikten av användandet av 
en kontextuell grävningsmetod som ger möj-
ligket att synliggöra människors handlingar 
och aktiviteter. 

I bearbetningen av materialet har kvantita
tiva och kvalitativa metoder kombinerats för att 
göra granskningen, både av de olika kerarniska 
materialen och av de olika kärlfimktionerna, 
möjlig. För skrymmande data såsom upplysning
ar om undersökningsområdena och beskriv
ningar och teckningar av enstaka kärl hänvisas 
läsaren till två appendix som avslutar boken. 

Också övriga samtida kärlmaterial behand
las när keramiken sätts i sitt funktionella sam
manhang. För att förstå anledningen till träkär
lens sparsamma förekomst bland fynden hade 
det i detta sammanhang varit på sin plats med 
en kort beskrivning av bevaringsförkållandena 
i de olika undersökningsområdena. 

Elfwendakl urskiljer tidsmässiga variatio
ner i förekomsten av de olika materialen ock 
kärltyperna. I bokens avslutning sammanför 
kan bearbetningsresultaten med uppgifter 
från andra källor som berör kärlens använd
ning. Det hela resulterar i en översikt indelad i 
i oo-års-perioder där förändringar vad gäller 
konsumtion och produktion av kärlen från 
Uppsala presenteras. Det Elfwendahl tycker sig 
se är att det från 1300-talet och framåt sker en 
begynnande differentiering av matkulturen. 
Nya kärltyper uppträder som ger en större möj-
ligket till kontroll över matens tillagningspro
cess ock som samtidigt tillåter en uppdelning 
av olika matprodukter på bordet. Från ock 
med 1500-talet syns också ett tilltagande in
tresse för de egna behoven då fatet, som möj
liggör en individuell bordsplacering, kommer 
i bruk. Under de följande århundradena märks 
en tilltagande efterfrågan på nya kärltyper i 
fler material som en följd av att den differenti
erade måltidskulturen sprider sig till nya socia
la grupper. Allt fler tar nu efter matvanorna 
kos de socialt ledande men använder sig av kärl 
i billigare material. 

Utvecklingen resulterar enligt författaren i 
»...en ökad social segregering vid matbordet». 
Det återkommande ordet »segregering» är kan
ske lite onyanserat eftersom olikheterna i den 
tidens kärlmaterial knappast är resultatet av nå
gon form av medvetet särskiljande eller tvång 
utan en följd av mänskliga strävanden. För öv
rigt är det kulturkistoriskt orienterade avslu
tande kapitlet spännande läsning som ger liv åt 
ett till synes enketligt massmaterial. Författa
ren beskriver med hjälp av en rad historiska 
och kulturhistoriska källor hur utvecklingen i 
det europeiska ock svenska samkället i stort, 
men även i staden Uppsala, tidsmässigt sam
manfaller med förändringar som kan avläsas i 
fyndmaterialet 

Elfwendakl ser utvecklingen mot en mer 
differentierad matkiiltnr som uteslutande 
sprungen ur de övre samhällsklassernas vanor. 
Det är förändringar kos eliten som tas efter i de 
breda folklagren. I detta sammanhang är det 
förvånande att han inte intresserat sig för 
1500- och 1600-talens stillebenmåleri som är 
en utmärkt källa till studiet av över- och bor
garklasssens matvanor och kärltyper. 

Elfwendakl gör en grundlig ock efterläng
tad bearbetning av ett eftersatt material. Han 
visar genom sina resultat att det är möjligt att 
ge en kulturkistoriskt vid beskrivning av en stor 
grupp människors användande av en före
målstyp under lång tid. Jag är övertygad om att 
avhandlingen fungerar inspirerande och att vi 
snart kommer att få se fler exempel på hur de 
arkeologiska massmaterialen, kan användas i 
nya sammanhang. 

Sofia Fransson Cinthio 
Statens historiska museum 

Box 5428 
SE-i 14 84 Stockholm 

Sofia.Cin thio@historiska.se 
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Settlement and landscape. Proceedings of a conferen
ce in Århus, Denmark, May 4-j igg8 . Red. 
Charlotte Fabech & Jytte Ringtved. Jysk Ar
kaeologisk Selskabs skrifter. Hojbjerg 1999. 
500 s. ISBN 87-7288-595-5. 

Boken Settlement and landscape sammanfattar 
resultaten från det femåriga forskningspro
grammet »Bybyggelse og kulturlandskab», pre
senterade vid en konferens i danska Ärhus 4-7 
maj 1998. I den inledande presentationen 
framhålls att målsättningen med forsknings
programmet och konferensen varit tvådelad. 
Man har dels velat förmedla resultaten av det 
danska forskningsprojektet, dels velat jämföra 
dessa med den bebyggelsearkeologi som vuxit 
fram i övriga Nordeuropa för att därmed, för
hoppningsvis, utveckla nya perspektiv på äm
net. Resultatet kar blivit en omfångsrik bok. 
Boken utgör en sammanställning av 33 artiklar 
och 20 kortare presentationer som kretsar 
kring temat bebyggelse och landskap. I press
meddelandet vid lanseringen av boken fram
hölls en förkoppning om att presentera en mo
dern ock tvärvetenskaplig bebyggelsearkeolo
gi som inte enbart fokuserar pä stolphål, häg
nader och huskonstruktioner, utan även be
handlar landskapsrummets betydelse för män
niskornas forntida tillvaro. 

Någon redogörelse för alla bokens artiklar 
kommer här inte att göras, till det är deras an
tal för stort. Däremot kominer jag att kort sam
manfatta och diskutera några av de olika in
riktningar och problemområden som man i 
boken anser utgör en modern bebyggelsearke
ologi. Artiklarna är indelade i sju teman där 
det första är »Landscape and settlement trans
formations». Här behandlas bland annat frå
geställningar om övergången till jordbruk i 
Skandinavien, vilket indirekt antas beläggas 
med de treskeppiga långhusens uppträdande. 
Ett problem i diskussionen, vilket bl.a. fram-
kålls av Graeme Barker, är att introduktionen 
av jordbruk inte kan beskrivas som någon sys
tematisk och likartat genomförd företeelse un
der forntiden, eftersom spridda indikationer 
på odling, djurhållning och ställning tycks fö
rekomma på olika håll i Nordeuropa även un
der neolitikum. Att det historiska jordbruks

systemet har sitt ursprung i en obruten utveck
ling ur bronsålderns treskeppiga långhus synes 
sålunda vara en alltför förenklad beskrivning. 
Mats Widgrens ock Ellen Anne Pedersens dis
kussioner vad gäller olika transformationsfaser 
under förkistorien är visserligen sammanfattan
de, men jag saknar kär en diskussion som dju
pare belyser komplexiteten i denna jordbrukets 
»utvecklingsmotor» och vilken betydelse den 
haft för bebyggelsens förändring i olika områ
den. Mer intressant läsning om förändring i de-
positionstnönster, hustyper och djurhållning 
återfinns dock i Harry Fokkens artikel som för
söker fånga upp relationen mellan människor
na, bebyggelsen och landskapet. 

Frågan om vad som egentligen avses med 
begrepp som jordbruk, nybildning och ensam
gård är naturligtvis central i flera artiklar. 
Under rubriken »Togetker or apart», i bokens 
andra del, diskuterar en rad författare proble
men kring bebyggelsens struktur och varaktig
h e t Diskussionen om ensamgårdar ock nybild
ning har en lång tradition inom den bebyggel
searkeologiska forskningen. Dorthe Kaldal 
Mikkelsens artikel försöker reda ut förhållan
det mellan dem i Danmark under järnåldern. 
Hon finner i sin beräkning att endast 3—4 % av 
bebyggelsen utgörs av ensamgårdar, vilka tycks 
upplräda i flera typer av landskap. Typen en
samgårdar förefaller vidare vara mera kortliva-
de än den nukleära bebyggelsen, menar Kaldal 
Mikkelsen. Genom hela avsnittet och boken 
tenderar emellertid frågan om ensamgård el
ler bybildning att upprepas, vilket medför att 
den bebyggelsearkeologiska diskussionen fram
står som begränsad. Det finns naturligtvis ock
så intressant läsning om husens användning 
och kulturella sammanhang i boken, som und
viker den generaliserande klassificeringen av 
bebyggelseformer. Nämnas kan exempelvis 
Fokke Gerritsen som skriver både intressant 
och idérikt om husens användning och övergi
vande i sin artikel 0111 husens »kulturella bio
grafi». 

I den tredje delen av boken, »Settlement 
and non-agrarian production», uppmärksam
mas de företeelser som kan knytas till produk
tion ock försörjning i samhället. Några artiklar 
i detta avsnitt försöker exempelvis inbegripa de 
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omfattande aktiviteter som bedrivits utanför 
bebyggelsen. Här behandlas bland annat berg
sområden, kuststräckor, våtmarksområden och 
platser för metallkantering, vilket vidgar de be
byggelsearkeologiska perspektiven så de lever 
upp till vad boktiteln utlovar, nämligen en dis
kussion om bebyggelsen och landskapet. Rei-
dar Berteisen förordar i sitt bidrag nya per
spektiv på det »agrara landskapet» längs den 
norska kusten och pekar bland annat på de 
många förkistoriska kamnlägen, båt- och 
huslämningar som finns utbredda i brytnings
zonen utmed kusten. Dessa lämningar är av 
stor betydelse när vi närmare studerar den 
mentala dimensionen i kulturlandskapet Kust
befolkningen brukade ju inte bara jorden utan 
befolkade också havet. 

När introducerades traditionen att ställa 
djur i Europa? Denna fråga diskuteras i den 
fjärde delen, »Hinnan-Animal relationship». 
Diskussionen kretsar kring de treskeppiga hu
sens uppträdande och deras inre uppdelning 
mellan hushåll och stalldel. Artiklarna ger oss 
flera intressanta inblickar i den långt ifrån en
hetliga förändring som sker under början av 
det andra årtusendet f.Kr. Diskussionen lägger 
bitvis en stor tonvikt vid djurens sociala bety
delse i hushållet i samband med förekomsten 
av ställning. Värdefulla djur, som dragdjur och 
mjölkdjur, stallades eftersom de på så vis kun
de ges särskild omvårdnad. De kom därmed att 
betraktas som likvärdiga människorna i hus-
kållet, menar bl.a. Zimmerman i sin artikel. 
Michael Olausson diskuterar introduktionen 
av ställning som ett uttryck i led med andra för
ändringar i samhället under bronsålder, då 
man på flera områden övergav kollektiva prin
ciper till förmån för individuella lösningar. 
Huruvida ställning av djur i generell mening 
kan tolkas som ett uttryck för individualism 
kan naturligtvis diskuteras ock vi måste, som 
Graeme Barker menar, också utgå ifrån att det 
fanns hushåll som inte stallade sina djur utan 
fortsatte att hålla dem inkägnade utomhus. 
Diskussionerna kring förhållandet mellan djur 
och människor väcker utan tvekan ett särskilt 
intresse och man kan hoppas att detta tema 
kommer att diskuteras mer i framtiden. 

Den femte delen, »The landscape seen as a 

social and mental construct», är kanske bokens 
mest spännande. Frans Theuws, Ton Derks och 
Anders Andréns bidrag utgör här goda exem
pel på hur mentala dimensioner kan utläsas i 
den materiella värld vi är satta att tolka. Den 
sjätte delen behandlar slutligen förändringar i 
maktens landskap, »Transformations in tke 
landscapes of power». En för mig återkom
mande reflektion när jag följer diskussionerna 
om den sociala ordningen i det forntida sam-
kället, och då framför allt dess översta skikt, 
aristokratin, är att detta skikt ofta framstår som 
så oproblematiskt att bestämma i det arkeolo
giska materialet. Vi har guldfynden och de 
fyndrika vapengravarna, vi har långhusen som 
förvandlas till kallar där vi bar kungar och stor
män som styr och ställer. Det är krig mellan folk 
och överhet. Aristokratin antas i grunden byg
ga sin ställning på att skaffa kontroll över de 
bästa jordarna där den snabbt inmutar viktiga 
naturresurser och råvarukällor, och den får 
därmed kontroll över arbetskraft och över
skott Detta scenario är välbekant och möjligen 
sannolikt i vissa sammanhang. Min invändning 
är emellertid att den blivit en förklaringsmo
dell som appliceras på alla möjliga förhållan
den och tidsepoker, och det är olyckligt. 

Som helhet innehåller denna bok en väl il
lustrerad sammanställning av den bebyggel
searkeologi som bedrivits i Danmark under de 
senaste tre decennierna. Kvaliteten på bidra
gen är emellertid ojämn, främst på grund av att 
man i mitt tycke tyngt sammanställningen med 
allt för inånga lägesrapporter som mycket kort
fattat beskriver pågående forskningsprojekt 
Denna typ av information passar inte in i en 
bok som har ambitionen att diskutera och ut
värdera resultat. En viktig fråga som dyker upp 
vid genomläsningen, ock som fortfarande 
hänger obesvarad i luften, är vad de ansvariga 
anser sig ka uppnått med projektet. Målsätt
ningen att sammanfatta resultaten från pågå
ende ock tidigare forskning kring den förki
storiska bebyggelsen i Danmark förefaller vara 
uppfylld i denna omfångsrika artikelsamling, 
men vilka nya kunskaper och slutsatser kar 
man erhållit? I den inledande artikeln »Settle
ment and landscape - a presentation of a re-
searck programme and a conference», förfat-
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tad av redaktörerna Ckarlotte Fabeck ock Jytte 
Ringtved tillsammans med Steen Hvass ock Ulf 
Näsman, uttrycks en insiktsfull ock självkritisk 
förkoppning om att det nu är dags för dansk 
bebyggelsearkeologi att öka sin teoretiska med
vetenhet och ta steget ut ur kvantitativa och na
turvetenskapliga bearbetningsmetoder, och i 
stället utvecklas i fas med den internationella 
debatten inom landskapsarkeologin. 

Hans Bolin 
Arkeologi 

Södertörns högskola 
Box 4101 

SE-141 04 Huddinge 
Hans.Bolin@sh.se 

Gudrun Gomolka-Fuchs (Hrsg.), DieSintana de 
Mures-Cernjachov-Kultur. Akten des Internationa-
kn Kolloquiums in Capulh vom 20. bis 24. Oktober 
iggtj. Kolloquien zur Vor- und Fruhgeschichte, 
Band 2. Römisch-Germanische Kommission, 
Eurasien-Abteilung. Bonn 1999. 248 s., 8g fig. 
og kort, 23 tabeller. ISBN 3-7749-2944-0. 

Den politiske åbning af Osteuropa har som be-
kendt også givet nye og laenge efterspurgte mu
ligheder for den internationale, arkaeologiske 
forskning. Det er bl.a. blevet muligt ved selvsyn 
atstudere tidligere kun vanskdigt tilgaengelige 
materialesamlinger og fund, og ikke mindst er 
det blevet betydeligt lettere at samle kolleger 
fra hele Europa til udbytterige kongresser og 
lignende arrangementer, hvor arkaeologiske 
temaer forfolges på tvaers af landegramserne. 

Den nu foreliggende beretning fra et kol-
lokvium, afholdt i 1995 af Römisch-Germa
nische Kommission des Deutschen Archäolo
gischen Instituts (Eurasien-Abteilung), afspej-
ler på bedste vis den nye situation. Temaet er 
de i höj grad graenseoverskridende, »götiske» 
Widbark- og Sintana de Mure§-Cernjachov-
ktiltnrer, der uden overdrivelse kan siges at vae
re centrale for den samlede förståelse af situa
tionen i Barbaricum i romersk jernalder og tid
lig folkevandringstid. De i alt 15 bidrag reprae
senterer vidt forskellige såvel vest- som östeu
ropeiske forskningstraditioner og indiälds-

vinkler til det arkaeologiske materiale (tysk, 
polsk, ukrainsk, moldavisk, russisk, rumaensk 
og bulgarsk). 

Widbark- og Sintana de Mure§-Cernjachov-
kulturernes centrale rolle i europaeisk jernal-
derforskning fremgår tyddigt af den ström af 
litteratur - artikler såvel som monografier - der 
kar set dagens lys de sidste årtier. Kendt er raek-
ken af internationale kongresberetninger, ud-
givet under faellesbetegnelsen Peregrinatio Go-
tkica, kvortil kommer en raekke östeuropaeiske 
og skandinaviske bidrag leveret ikke mindst af 
R. Wofagiewicz, A. Kokowski, M.B. Shchukin, 
U. Näsman, E. Straume og B. Arrhenius samt 
naturligvis V. Bierbrauers sublime syntese i 
Fruhmittelalterliche Studien 28 (1994). Den aktu
elle bog föjer sig således fornemt til en tradi-
tionsrig raekke af publikationer til belysning af 
Widbark-kulturens gradvise forskydning mod 
syd, kulminerende i formeringen af hvad der 
med Kokowskis ord kan betegnes »den götiske 
kulturkreds» i området mellem den baltiske 
kyst og Sortekavet 

Bogen falder i fire overordnede temaer: 
gravpladser og gravskik, bosaettdser og bosaet-
telsesmpnstre samt studier över genstands-
grupper (monter, glas og keramik) og endelig 
tre mere syntesepraegede bidrag (ved Harhoiu, 
Kokowski og Bierbrauer). Faelles for praktisk 
taget alle bidrag er dog den staerke vaegtning af 
det kronologiske aspekt, ligesom flere forfatte
re også gör sig overvejdser omkring den etnis
ke baggrund for deres fund. 

Som så ofte, når det drejer sig om publicer
ing af foredrag, baerer flere bidrag i övrigt også 
fordöbighedens praeg ved at referere til endnu 
ikke fuldt afsluttede undersogelser og analyser. 
For naervaerende anmelder er der imidlertid 
ingen tvivl om den store betydning der kan 
tillaegges samtlige bogens artikler, og det er 
derfor med god samvittighed jeg har valgt at 
koncentrere mig om enkelte temaer der er af 
saerlig betydning for nordiske arkaeologer. 

På trods af at der kan rettes alvorlige ind-
vendinger mod en alt for ukritisk brug af 
Jordanes velkendte redegörelse for goternes 
skandinaviske oprindelse (jf. A. Söby Chris
tensen i Analecta Romana Insliluli Danici 26, 
1999), har der uomtvisteligt vaeret naere kon-
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takter mellem Skandinavien og den »götiske 
kulturkreds». Ved en overordnet vurdering vi
ser Sintana de Mure§-Cernjachov-knlturen sig 
da også selv efter konsolideringen i det medi-
terrant influerede Sortekavs-område at vaere 
en integreret del af Barbaricum. Dette forhold 
fremgår med al onskelig tydeligked af Ko-
kowskis bidrag, der tillige må siges at tidgöre 
bogens absolut vaegtigste artikel. Med ud
gangspunkt i det enestående materiale fra 
Masfonifjcz-gruppen i det sydlige Polen kort-
laegges og beskrives ni faser, som »den götiske 
kulturkreds» läder sig opdele i fra tiden om
kring de markomanniske krige og frem til be
gyndeisen af folkevandringstid (fase D i ) . Artik-
len, der bör suppleres med Kokowskis afkand-
ling i Bericht der Römisch-Germanischen Kom
mission 78 (1997), demonstrerer ikke blöt for
fatterens store overblik över det osteuropaeiske 
materiale, men desvaerre også den kendsger-
ning, at moldaviske og ukrainske arkaeologer 
endnu har forsömt muligheden for at udarbej-
de kronologier for romersk jernalder, som raek-
ker ud över den enkelte gravplads (Kokowski s. 
180). Lidt bedre tegner situationen sig for Ru-
maeniens vedkommende (jf. I. lonilä i Archeo
logici Baltica 6, 1986), og man kan kun håbe at 
Kokowskis meget betydningsfulde bidrag vil gi
ve anledning til overregionale kronologistudi
er i området nord for Sortehavet. 

Orienteringen mod det ovrige Barbaricum 
kommer bl.a. til udtryk i bosaettelsen. Sintana 
de Mure§-Cernjachov-kulturens bosaettelses-
struktur er yderst kompliceret, men på trods af 
at der kendes et naesten overvaddende stort an
tal lokaliteter med bebyggelsesspor, besvaer-
liggöres detailstudier ved at störstedelen - for 
Cernjachov-kulturen alene 90-95% - kun ken
des via overfladefund. Samtidig kindrer den 
anvendte udgravningsmetodik, der som oftest 
ikke omfatter anvendelsen af maskinkraft, i 
mange tilfaelde et fuldt overblik över sammen-
haengen mellem de udgravede strukturer (jf. 
bidrag ved M.A. Tikhanova m.fl.). Så meget 
desto mere fortjenstfulde er bogens fire be-
bygggdsesarkaeologiske bidrag, der på vaesent
lige punkter supplerer A. Häuslers oversigt i 
Zeitschrift fur Arcbäologie 13 (1979) og klart be
lyser den store variationsbredde som raekker 

fra stenbyggede huse i området naer Sortehavs-
kysten til en raekke variationer över det öst-vest 
orienterede langhus, grubehuse og befaestede 
pladser. Langhusenes indretning og den i en
kelte heldige tilfaelde dokumenterede udlaeg-
ning af de indhegnede gårdsanlaeg i paralldle 
raekker viser utvetydig sammenhaeng med be
byggelsen i andre dele af Barbaricum, ikke 
mindst Nordvesteuropa og Skandinavien, idet 
der dog skal noteres den forskel, at beboelses-
delen i Sortehavs-området er lokaliseret i lang
husenes östlige del, hvorimod det modsatte 
som regel er tilfaddet i bl.a. Skandinavien. 

Med flere referencer til skandinavisk be-
byggelsesarkaeologi inddrager bl.a. A. Popa (s. 
111 f) langhusene og deres indretning i de 
kontakter mellem Sorlehavs-området og Skan
dinavien som også kommer til udtryk i gen-
standsmaterialet I denne förbindelse kan det 
dog undre at netop östeuropeiske forskere i 
den foreliggende bog alene henviser til J. 
Werners artikel i Bonner• Jahrbiicher 188(1988), 
idet denne oversigt jo i höj grad bygger på en 
mangeårig östeuropaeisk förskningsindsats, be-
gyndende med A. Alföldis banebrydende af
handling i Acta Archaeologica 5 (1934) og vide-
refört ikke mindst af Shchukin. 

Tykvaeggede, facetslebne glasbaegre er 
blandt de först erkendte og hyppigst forekom
mende vidnesbyrd om Sintana de Mure§-
Cernjackov-kulturens kontakt til det ovrige 
Barbaricum, kerunder ikke mindst til Skan
dinavien (jf. publikationer af" Rau, Näsman og 
Straume). G. Gomolka-Fuchs fremlaeggelse af 
de forelöbige resultater af omfattende analyser 
af glas fra Rumaenien og Moldavien er derfor af 
betydelig interesse, ikke mindst som fölge af 
forfatterens mange overvejelser omkring de 
enkelte glastypers proveniens og kronologi, 
der tegner billedet af Sintana de Muref-
Cernjachov-kulturen som katalysator for im
pulser fra såvel romersk som naerorientalsk 
glastradition. Interessant er det også at analy
seme kan bidrage til diskussionen omkring 
Sintana de Mure§-Cernjachov-kulturens omdis-
kuterede slutfase, idet de yngste glas dateres til 
de förste årtier af 5. årh., det vil sige til tiden ef
ter hunnerindfaldet (jf. Harhoius bidrag der 
mere indgående beskaeftiger sig med afvikling-
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en af Sintana de Mures-Cernjachov-kulturen). 
Gomolka-Fucks enddige publikation må af-
ventes med spaending og vil da forhåbentlig og
så rumme en mere konkret redegörelse for 
omstaendighederne omkring en lokal glaspro-
ckiktion i området nord for Sortekavet, ikke 
mindst en lokalisering af produktionsområder 
og en praedsering af kvilke typer glas der 
fremstilles. 

Et vaesentligt mål for isaer östeuropaeisk 
forskning er at kunne udrede den etniske bag
grund for arkaeologiske fund og kulturer. 
Selvom dette forekavende til tider synes at ha
ve haft politiske undertoner (jf. f.eks. Bier-
brauers bidrag s. 2 11 f og P. Urbaficzyk i Public 
Archaeology vol. 1.1, 2000) förekommer det 
trods alt r imdigt set i lyset af det gennemtraek 
af folk der bevisligt har praeget dele af Europa 
i såvel förhistorisk som historisk tid. f den ak
tuelle periode - romersk jernalder og tidlig fol
kevandringstid - lettes de etniske overvejdser 
betydeligt ved kendskabet til en raekke antikke 
kilder der oplyser om stammenavne og -områ
der i Barbaricum. Den vigtigste arkaeologiske 
kilde til disse studier er i sägens natur gravfun-
dene med deres vidnesbyrd om de gravlagtes 
gruppespecifikke udstyr og gravskik (jf. bogens 
bidrag ved O.V. Petrauskas, O. Liviu-§ovan, A. 
Levinschi og K. von der Lohe), idet keramik fra 
bosaettelseslag også spiller en vaesentlig rolle i 
den etniske tolkning (jf. A.V. Gudovka og L. 
Vagaknskis bidrag). Bierbrauers bidrag maner 
dog til stor forsigtighed med hensyn til vidtgå-
CIKIC tolkninger omkring Sintana de Mures,-
Cernjackov-kulturens eventudle polyetniske 
karakter, som ofte fremkaeves af isaer ukrainsk 
forskning. Vigtig i denne sammenkaeng er 
Kokowskis iagttagelse (s. 192) at sarmatiske 
kvinder optages i den sydpolske Masfomecz-
gruppe i fase C2, det vil sige på samme tids
punkt som Sintana de Mure§-Cernjackov-knl-
turen etablerer sig i området nord for 
Sortehavet. Om det så skyldes de sarmatiske 
kvinders skonhed, således som Kokowski har 
givet udtryk for i Archäologie der Goten 
(1999), s. 95, skal lades usagt, men de utvivl-
somt eksogame relationer der afspejles keri-
gennem kar givet vaeret en del af de anerken-

delsesrelationer der kar sikret konsolidering
en af Sintana de Mure§-Cernjackov-kulturen. 
Tilsvarende kan et mindre antal kvinder grav
lagt i Sortekavs-området med såkaldt monströ-
se fibler reprassentere eksogame förbindelser 
mellem Sintana de Mures-Cernjachov-kultu
ren og Skandinavien, hvor denne fibeltype har 
sin oprindelse, og for naervaerende forfatter er 
der ingen tvivl om at den kvinde der i sen yng
re romersk jernalder (fase C2/C3) blev grav
lagt i Ärslev på Midtfyn (jf. B. Storgaard i 
Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 
1990) med et udstyr omfattende såvel lokale 
som eksotiske, sydösteuropaeiske genstande, 
også har vaeret en del af det aristokratiske 
netvaerk som har förbundet fjerntliggende dy
nastier i Barbaricum. Sarmatiske förbindelser 
dokumenteres ved den kolbenarmring der er 
fundet i Himlingöje på Ostsjadland (grav 
1894:1), og den i Årslev gravlagte kvinde kan 
udnuerket vaere et omend noget senere ned
slag af selvsamme förbindelser. 

Afsluttende skal det konstateres at der med 
den foreliggende bog, og under hensyntagen 
til de meget forskellige teoretiske indfaldsvink-
ler de enkelte bidrag er blevet til under, er 
skabt et godt incitament til og en gedigen plat-
form for yderligere fordybelse i Sintana de 
Mure§-Cernjachov-kulturen til gavn ikke blöt 
for den lokale, östeuropaeiske forskning, men 
for alle der beskaeftiger sig med Barbaricum i 
det omhandlede tidsrum. 

Birger Storgaard 
Nationalmuseet 

Frederiksholms Kanal 1 2 
DK-i 220 K0benhavn K. 

Birger.Slorgaard@narmus.dk 

Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från 
Uppåkra. Red. Birgitta Hårdh. Acta archaeolo
gica Lundensia, series in octavo 30. Uppåk-
rastudier 2. Lund 1999. 297 s., ill. i s/v & färg. 
ISBN 91-22-01855-7. 

Med Fynden i cenlrumgör Uppåkraprojektet sto
ra delar av det mycket viktiga och omfattande 
fyndmaterialet från den skånska centralplatsen 
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Uppåkra tillgängligt. I sammanlagt 2 1 bidrag 
presenteras analyser av skiftande materialkate
gorier eller enskilda föremål. Lovvärt är att 
man i projektet (ock därmed publikationen) 
integrerat studenter från grundutbildningen. 
Flera av bidragen utgör omarbetade magister
uppsatser vilka publiceras tillsammans med bi
drag av sedan länge etablerade forskare. Ef
tersom publikationen innehåller så många bi
drag finns ingen möjlighet för mig att göra 
dem alla rättvisa. Jag får därför inskränka mig 
till att ge korta presentationer och bara disku
tera enstaka detaljer. 

Blandningen av så många skilda författare 
har lett till att olika tolkningar presenteras av 
såväl enskilda fyndsammanhang som hur plat
sen skall förstås på ett mer övergripande sätt. 
Detta är naturligtvis inte något att höja på 
ögonbrynen ät - tvärtom. Det visar källmateri
alets potential för tolkningar och inte minst 
platsens betydelse, såväl då som nu. En sak bor
de man dock ha uppmärksammat tycker jag. 
Många av fynden avbildas flera gånger, och i-
bland upprepas till och med samma bild på oli
ka platser i boken. Det tycker jag är lite störan
de och en större samordning hade varit på sin 
plats. 

Men nu till de enskilda bidragen. Keramik-
materialet ges, glädjande nog, en mycket 
mångfacetterad behandling. I Hanna Dahl
ströms bidrag betonas att skärvmaterialet, trots 
att det kan tyckas oansenligt, t.ex. kan bidra till 
förståelsen av funktionella och sociala uppdel
ningar av boplatsområdet. Det skänker även, 
rätt analyserat, en viktig dimension till de ex
terna kontakterna. Inte minst av denna anled
ning är analyser av material från omgivande 
boplatser viktiga. Emma Ramstedt presenterar 
en sådan analys i sitt bidrag med utgångspunkt 
från en »vanlig» järnåldersboplats vid Hötofta. 
Dahlström och Ramstedt gör sedan i ett ge
mensamt bidrag en utvärdering av sina respek
tive analyser och kan på så vis stärka tolkning
en av Uppåkra som en centralplats. Även Erika 
Räfs och Ole Stilborgs uppsats handlar om 
skärvor, denna gång dock om en återanvänd 
bottenskärva till ett kärl. Möjligen har skärvan 
använts som skinnskrapa och författarna frågar 
sig om man inte kan lägga en social aspekt på 

detta: kan man uppfatta förekomsten av skra
por av delta slag som en indikation på ett myck
et specialiserat skinnhantverk där man fram
ställt speciellt tunna skinn, kanske till hands
kar? Frågan är mycket intressant och tanke
väckande och ger en oväntad infallsvinkel på 
ett till synes banalt fynd. Jag kommer direkt att 
tänka på Lilla Jored-medaljongens bildfram
ställning. Mannen på reversen, avbildad i den 
romerske kejsarens ämbetsdräkt, lyfter en be-
handskad hand! 

Jonas Paulsens bidrag behandlar metallde-
tektering och Uppåkra. Många centrala fråge
ställningar diskuteras, bl.a. representativiteten 
och den rumsliga spridningen av metalldetek-
torfynden. Dessa frågor kar ju en grundläg
gande betydelse för den totala förståelsen av 
fynden. Det är därför bra att denna typ av dis
kussion förs, inte minst i projekt av Uppåkra-
typ, där stora delar av fyndmaterialet fram
kommit genom mer eller mindre systematisk 
metalldetektoravsökning. 

Fynden från undersökningarna 1988 pre
senteras av André Branca, Bertil Helgesson, 
Birgitta Hårdh och Mimmi Tegnér. Jag slås 
omedelbart av hur svagt representerad folk
vandringstiden är trots att denna period på 
andra likartade platser, t.ex. H d g ö och Gud
me, är mycket tydlig och rik. Generellt kan sä
gas att fynden i stort spänner från slutet av 
äldre romersk järnålder fram till vikingatid. 
Fibulor intar en framträdande plats men fram
hållas skall även fynden av två guldgubbar och 
två patriser för tillverkning av sådana. Det sam
lade fyndmaterialet är så stort, framhåller man, 
att man kan börja diskutera variationer i aktivi
teter inom boplatsområdet liksom platsens 
funktion ock karaktär. Inte minst för förståel
sen av den inre strukturen är fynden av bety
delse. 

Glasmaterialet från Uppåkra är omfattande 
och mycket varierat. Det analyseras mycket 
grundligt i Berta Stjernquists uppsats där gla
sen bl.a. insätts i ett större kulturkistoriskt sam-
mankang. Inte minst detta kommer att göra 
analysen värdefull i framtiden. De äldsta glasen 
i Uppåkra dateras till yngre romersk järnålder 
ock de yngsta tillhör vikingatiden. Illustratio
nerna i färg ger en mycket god uppfattning om 
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materialets karaktär. Flera av skärvorna som 
framkommit kärrör från ovanliga kärltyper 
ock bl.a. kar fragment av reticellaglas ock två 
glas med guldbeläggning hittats. 

Ulla Silvegren behandlar Uppåkras mynt-
fynd. Tyvärr saknar man i detta bidrag ett insät
tande av materialet i den arkeologiska kontex
ten, då mynten behandlas nästan uteslutande ur 
numismatisk synvinkel. Det tycker jag är tråkigt. 
När funktionen diskuteras och Silvegren konsta
terar om denarerna att »någon egentlig pen
ningfunktion har denarerna förmodligen inte 
haft» saknar jag problematisering. Här tycker jag 
att det hade varit naturligt att väga in fynden från 
Gudme, Lundeborg och Illerup. Inte minst de 
sistnämnda antyder ju att denarerna visst använts 
som betalningsmedel i Norden. 

De två nästföljande uppsatserna behandlar 
spår av religiösa aktiviteter i Uppåkra. Johanna 
Bergqvist inleder med en bred översikt över 
fynd och föremål som kan kopplas till kulten 
ock kon diskuterar även vilka gudar som kan ka 
varit aktuella. Mer detaljerat är Birgitta Hårdks 
bidrag. Hon diskuterar främst dels offerfyndet 
av lans- ock spjutspetsar från yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid, dels ett känge 
med ornamentik som är besläktat med hängen 
från Fulltofta, Sösdala ock Vennebo. Hårdh 
lyckas knyta hänget från Uppåkra till denna 
grupp föremål på ett övertygande sätt. 

Andra fyndgrupper som berörs i detaljera
de analyser är små likarmade spännen (Birgit 
Arrhenius), näbbfibulor (Birgitta Hårdh) , få
gelfibulor (André Branca), vikingatida likar
made spännen (Johan Callmer) och två vi
kingatida patriser (Torsten Capelle). Även des
sa bidrag är intressanta och bidrar med en hel 
del nytt bland annat rörande problematiken 
kring lokal produktion etc. Även i Margretke 
Watts diskussion om guldgubbarna finns 
många spännande ock tankeväckande idéer. 
Bara det att en av de patriser man funnit i 
Uppåkra använts för tillverkning av en av guld
gubbarna från Sorte Muld tycker jag sätter fart 
på fantasin. Även om Watt tycks fastna för en 
tolkning av detta som ett resultat av en vand
rande kantverkare kan man inte undvika att 
fråga sig om inte många andra tolkningar är 
möjliga ock kanske sannolikare. Det öppnar i 

vart fall dörren för en ny diskussion, liksom 
Watts kronologiska diskussion där kon slår fast 
att guldgubbarna hör hemma i vendeltid, möj
ligen även in i tidig vikingatid. 

Många spektakulära fynd kar gjorts i 
Uppåkra. Frågan är dock om inte Helge, en sta
tyett föreställande ett fyrfota djur, förmodligen 
ett lejon, tar priset. Detta föremål diskuteras in
gående av Bertil Helgesson, men jag kan inte 
undvika att störas lite av att ett arkeologiskt före
mål personifieras i så kög grad som kär. 
Genomgående talas det om Helge ock när man 
får en ingående beskrivning av »Helges skinkor» 
hajar man onekligen till ocb blir nästan gene
rad. Helgesson menar att föremålet kan ha hört 
till ett skrin och att det kan dateras till slutet av 
700-talet/början av 800-talet Proveniensen an
ses dock inte möjlig att bestämma. En intressant 
detalj i sammanhanget, som Helgesson inte be
rör, är förekomsten av sakrala föremål av den 
här typen på andra centralplatser, t.ex. Helgös 
koptiska dopskopa, iriska kräkla etc. Här hade 
det kanske varit motiverat med en lite utvikning 
ock en fördjupad diskussion. 

Det senvikingatida Uppåkra behandlas av 
Mimmi Tegnér, och i hennes diskussion intar 
mynten en central plats. De tycks indikera att 
Uppåkras ekonomiska betydelse minskade un
der 900-talet Ingrid Gustin behandlar i en 
mycket intressant och grundlig uppsats fynd av 
viktlod från Uppåkra. Sambandet mellan bly
vikter och fynd av metallhantverksavfall upp
märksammas och kon menar att detta tyder på 
att vikterna används för att väga upp legering
ar med. De kan därför inte betraktas som 
egentliga vikter utan snarare som en form av 
»relativa» vikter, endast avsedda att användas 
för att sätta samman legeringar med rätt pro
portioner. Detta skulle onekligen kunna för
klara varför det är så svårt att hitta viktsystem 
med utgångspunkt från viktloden. Hon fram
håller dock att det även finns »riktiga» vikter, 
avsedda för uppvägning av traditionellt slag. 
Detta är intressanta tankegångar ock skulle 
kunna förklara mycket av de svårigketer som 
man ständigt stöter på när man diskuterar för-
historiska viktsystem. 

Ett annat betydelsefullt fynd från Uppåkra 
är silverenkolpiet Detta berörs av Jörn Staecker 
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i en djuplodande analys. Staeckers stora detal
jkunskap borgar för en brett upplagd genom
gång där hänget insätts i ett större kulturhi
storiskt sammanhang. 

Avslutningsvis behandlar Mats Anglert och 
John Htittu det medeltida Uppåkra utifrån de
tektorfynden. Dessa är relativt få ock består av 
slaviska knivslidebeslag, söljor etc. Trots att ma
terialet är klart begränsat försöker författarna 
utvärdera materialet utifrån skilda infallsvink
lar. De lyckas även fånga upp många intressan
ta aspekter och nyansera den bild som man ti
digare haft av Uppåkra vid övergången mellan 
vikingatid och medeltid. 

Avslutningvis vill jag gratulera Uppåkra-
projektet till boken. Den kommer att bli myck
et användbar för forskarsamkället ock visar 
också hur grundutbildningen i arkeologi på ett 
fruktbart sätt kan integreras i forskningspro
j e k t Detta är mycket viktigt, inte minst idag då 
helt nya krav ställs på utbildningen från stats
makternas sida. 

Kent Andersson 
Statens historiska museum 

Box 5428 
SE-i 14 84 Stockholm 

Kent.Andersson@historiska.se 

John Kraft, Hednagudar och hövdingadömen i det 
gamla Skandinavien. Upplands-Bro Kultiirkisto-
riska Forskningsinstitut. Upplands-Bro 1999. 
235 s. ISBN 91-88076-06-7. 

Spåren av den kedniska kulten står i centrum i 
denna omfångsrika ock brett upplagda fram
ställning av amatörforskaren John Kraft. Hans 
undersökningsområde är hela Norden inklusi
ve Island och de svenskspråkiga delarna av 
Finland. »Idén att skriva en liten uppsats om la
byrinternas roll i hedendomens samhällen har 
i stället utmynnat i en bok om hedendomens 
hövdingadömen och de hedniska gudarna, 
som de speglas av ortnamnen», skriver förfat
taren i bokens början (s. 9) . Det primära syftet 
med arbetet tycks alltså från början ka varit 
tämligen modest men med tiden har ambitio
nerna vuxit mot det uttalade målet att urskilja 

och avgränsa forntida »kultförbund», alltså en 
sorts urgamla bygdegemenskaper, kretsande 
kring gemensamma kult- ock samlingsplatser. 
För att bestämma dessa kultförbunds läge och 
omfång utnyttjar Kraft lämpliga kombinatio
ner av dels labyrinter (även kallade trojebor-
gar) och äldre tingshögar, dels teofora (guda
bärande) ortnamn, bl.a. enligt antagandet »att 
man någon gång i förhistorisk tid anlagt en la
byrint i varje hedniskt hövdingadöme» (s. 9) . 

Den arbetsmetod som används beskrivs 
kort i bokens inledning och är med författa
rens egna ord »egentligen generande enkel» 
(s. 10). En rad antaganden rubricerade som 
npprepningshypotesen, koncentrationshypo
tesen, »snegla på härads- och hundaresindel-
ningen»-hypotesen (min term) och delnings
hypotesen brukas successivt såtillvida att näst-
följande hypotes tar vid om den föregående in
te visar sig ge något tydligt eller önskat resultat 
Urvalet av ortnamn är medvetet generöst med 
motiveringen att upprepningsmönster kanske 
inte skulle upptäckas annars. Namn med för
modat teofora förleder som Frö[s]-, N[j]är[d]-, 
Tor-, Ull- etc. eller efterleder som -berga, -lund[a] 
-vi, -åkeroch många andra karteras ock läggs till 
grund för en rekonstruktion av dels ett äldre 
tidsskede (med oftast ett något mindre antal 
existerande kultförbund), dels ett yngre tids
skede (med t.ex. ett förändrat antal kultför
bund eller kultförbund med ändrad utsträck
ning). Kultförbunden redovisas landskapsvis 
ett och ett i bokens första huvuddel. Till det 
äldre skedet knyts namn på t.ex. När-, Sked- (gu
dinnan Skädja), Ull- och liknande former. Till 
det yngre hör fr.a. Frö(s}-, Oden- och Tor- men ock
så namn som Helgo och Gudby. Inte bara teofora 
utan även andra möjligt sakrala ortnamn dras 
alltså successivt in som stöd för resonemangen. 
Här inleds således den kronologisering av hed
nagudarna som sedan görs till huvudtema i b o 
kens andra huvuddel, »Tidiga och sena gudar». 

I exempelvis Södermanland fanns, enligt 
författaren, sex hedniska kultförbund i det 
äldre skedet, vilka identifieras med hjälp av de 
19 ortnamnen Näbberga (2 s t ) , Nälsta, Närlunda 
(3), Skabro, Skedevi, Skedvi, Skädarna, Skäve (2), 
Ullherga, Ullevi (2), Ullunda (3), Ullvioch deras 
fördelning i landskapet. Även kultförbunden i 
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sin helket förmodas ka käft egna namn: Rek, 
Tör, Sili m.fl. Ett av dessa äldre kultförbund -
beläget i sydväst - omfattar trakten från Nykö
ping och norrut med de stora sjöarna Båven, 
Yngaren och Långhalsen i centrum (nästan 
1/3 av landskapet). Där finns Nälberga, När-
lunda, Skedvi, Ullberga och Ullevi. Författarens 
slutsats av detta namnmaterial är att de »teofo
ra ortnamnen talar tydligt för att denna rätt 
omfattande bygd en gång utgjort ett kultför
bund» (s. 28). Som stöd förutom ortnamnen 
anförs en labyrint, som enligt författaren »kan 
vara förhistorisk» (a.st.) och en storhög om vil
ken del ligger »nära till känds att gissa att den
na kög en gång tjänat som kultförbundets 
tingshög». Jag kan alls inte dela författarens 
uppfattning att detta källmaterial »talar tyd
ligt», inte i någon som helst riktning. 

Det nämnda Nälberga i detta äldre kultför
bund ligger i dess östra del, tämligen nära ett 
annat Nälberga. Detta visar, menar författaren, 
att kär måste ka gått en gräns mellan två för
bund. Del kan ju enligt en av utgångshypote-
serna inte finnas två likalydande ortnamn in
om ett och samma kultförbund. De tre sörm
ländska Ull(e)vi t.ex. ligger jn spridda i olika för
bund. Ett annat sätt att förstå förekomsten av 
två näraliggande och likalydande namn är 
dock att de bägge namnen har nyttjats av två 
olika namnbrukarkretsar och därför kunnat 
uppstå och fortleva sida vid sida utan kolli
sionsrisk, men olika namnbrukarkretsar bety
der inte nödvändigtvis att platserna legat på var 
sin sida om en gräns eller i var sitt kultförbund. 
Att snarlika namn är distribuerade på ett för 
språkbrukarna praktiskt sätt gäller alla namn, 
inte bara de teofora eller sakrala, och sällan be
höver detta primärt förklaras med administra
tionshistoriska a rgument 

I det yngre skedet (alltså efter att nya gudar 
börjat dyrkas i Södermanland) tillkommer 
namn på bl.a. Frö-, Oden-och Tor-. Fördelningen 
av dessa enligt Kraft yngre namn visar att den 
ovan diskuterade gränsen inte längre är aktu
ell. En liten del av det äldre förbundet har flyt
tats över till ett annat i den yngre indelningen. 
De bägge Nälberga ligger nu i samma förbund, 
men eftersom gudomen Njärd har spelat ut sin 
roll så har också fördelningen av namn på jVär-

/A%7-spelat ut sin roll. Etc. Det nya pusslet läggs 
med nya bitar. 

Det lyckosamma utfallet av arbetet med att 
identifiera kultförbunden har dessutom, me
nar Kraft, gjort »det möjligt att gå vidare och 
göra fler upptäckter». Bokens andra huvuddel 
ägnas därför åt en ytterligare kronologisering 
av resultaten, så att de enskilda gudarna ordnas 
längs en tidsaxel, asatrons införande i Norden 
diskuteras mer i detalj ock de för idéerna vikti
ga artefakterna tingskögar ock labyrinter äg
nas var sitt koncentrerat avsnitt. Med en serie 
utbredningskartor kan man enligt författaren 
fånga dynamiken i Skandinaviens territoriella 
indelning från äldre järnålder ock framåt Min 
lite försiktigare uppfattning är snarare att en 
serie källkritiskt grundade utbredningskartor 
kan vara en av utgångspunkterna bland många 
för ett mödosamt arbete med sikte på ytterliga
re vetande om vår forntida kult ock administ
ration. 

För visst finns det värdefulla iakttagelser 
ock åtskilliga uppslagsändar i John Krafts bok, 
möjliga att använda för fortsatta studier, men 
det finns också mycket som är högst betänkligt. 
Jag kan t.ex. inte låta bli att tycka att författaren 
- trots många reservationer - har snärjts i sina 
egna antaganden och förväntningar på ett sätt 
som olyckligt styrt hans arbetssätt och tolk
ningar. Det som ursprungligen presenteras 
som rimliga gissningar o.likn. kojs omedvetet 
upp till allt säkrare underlag för vidare kypo-
tesbygge. inget av ortnamnen och ingen av de 
denoterade bebyggelserna är vad jag kan se da
terade någonstans i boken eller på annat sätt 
kritiskt prövade, förutom att äldsta kända be
lägg anförs, men de läggs ändå till grund för en 
rätt bestämd kronologi och territoriell indel
ning. Och se t.ex. på dessa tre citat angående 
en av hörnpelarna i argumenteringen (med 
mina kursiveringar): »En rimlig gissnings/dr att 
man någon gång i förhistorisk tid anlagt en la
byrint i varje hedniskt hövdingadöme», »Laby
rinterna har sannolikt använts i den hedniska 
kulten under äldre järnålder, kanske ännu ti
digare», » ... studerat de sannolikt äldsta laby
rinternas lokaliseringsmönster». Det är alltså 
oklart kuruvida man faktiskt anlagt labyrinter 
enligt författarens förmodan, det är också 
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oklart om labyrinterna har använts i kultutöv-
ningen ock det är oklart om det verkligen är de 
äldsta labyrinterna som lagts till grund för un
dersökningen — allt med författarens egna 
ord. Det är förmodanden ock spekulationer av 
detta slag, menar jag, som gör att även resulta
ten måste tas med en stor nypa salt. 

Staffan Nyström 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405 
SK-i 14 84 Stockholm 

Staffan. Nystrom@raa.se 

Michael Miiller-Wille, Opferkulte der Germanen 
11 ml Slawen. Wissenschaftliche Buchgesdlschaft 
Darmstadt 1999. 102 s. Rikt ill. m. färgbilder 
och kartor. ISBN 3-8062-1443-3. 

Man kan med fog säga att Michael Miiller-
Willes arbete Opferkulte der Germanen und Sla
wen är välkommet. Genom den stringenta och 
sakliga malt-i ialgenomgång som Opferkulte er
bjuder läsaren kommer arbetet säkert vara ett 
mycket värdefullt översiktsverk för många ar
keologer. Förde forskare inom religionsveten-
skap/-historia som arbetar med förkristen 
skandinavisk/germansk religion utgör arbetet 
en än större hjälp (och utmaning), eftersom 
bruket av det arkeologiska källmaterialet bland 
dessa ofta bar varit bristfälligt eller obefintligt 
Man har också, på grund av det skriftliga käll
materialets ursprung, alltför ofta inriktat sig på 
västskandinavisk vikingatid. 

Även Miiller-Wille tvingas dock begrunda 
frågan om tiden. Den studerade perioden i 
Opferkultestrikck.er sig från det fjärde årtusendet 
före Kristus fram till slavernas kristnande. Det
ta utgör en period på ungefär 5000 år. Man 
ställer sig frågan: när blev germanerna germa
ner ocb slaverna slaver? Författaren är medve
ten om problemet, men berör det klokt nog en
dast pä ett säkert avsiktligt vagt sätt: »De i bok
titeln omnämnda -germanerna) och >slaverna> 
representerar där bara den yngre och dessu
tom mindre delen av de omkring 5000 be
handlade åren.» Den geografiska begränsning
en lör Opferkulte utgör områdena Sydskandi

navien, norra och västra Tyskland och nuva
rande Polens Östersjökust, d.v.s. grovt räknat 
de av Tacitus i Genuania omnämnda områdena. 
Tyngdpunkten ligger dock pä de historiskt sett 
danska landområdena. Av slaviska offerbruk 
berörs bara de som ägde rum under tiden 
1000—1300 e.Kr. pade tidigare germanska om
rådena, vilket också medför att de slaviska bru
ken behandlas i en oproportionerligt liten del 
av arbetet (nio sidor). 

Opferkulte å l upplagd kronologiskt frän äld
sta tid och fram till kristnandet. Varje kapitel 
behandlar en eller flera sammanhängande ar
keologiskt bestämda perioder (d.v.s. yngre 
stenålder, bronsålder o.s.v.). Kapitlen inleds 
med korta översikter som sedan övergår i mer 
detaljerade studier. Dessa delas antingen in i 
föremålskategorier eller i offerplatser. De se
nare får många gånger utgöra fallstudier, vilka 
ofta inleds med detaljerade redogörelser för 
fyndomständigheter m.m. Tyvärr är författa
ren inte lika tydlig när det gäller offerfyndens 
och offerplatsernas relation till den samtida 
bebyggelsen och samhällsstrukturen. Det är 
den stora, officiella offerkulten ock de spekta
kulära fynden som intresserar honom. Den pri
vata kulten inom de enskilda kuskållen eller 
gårdarna, ock dennas relation lill den offentli
ga kulten, studeras inte. Bristen på detta större 
perspektiv är beklagansvärd då frågorna är av 
stor betydelse för förståelsen av religionens roll 
i samkället 

I övrigt är det en klar ock detaljerad vägvisare 
genom de 5000 åren av offernedläggdser som 
Opferkulteerbjuder läsaren. Texten kompletteras 
av ett stort antal ofta påkostade färgbilder. Till 
detta kommer också flera klargörande sprid
ningskartor över arkeologiska fynd ocb fyndplat
ser. Hänvisningar saknas, men detta kompense
ras av en tydligt uppdelad källförteckning. Som 
ett översiktsverk över det arkeologiska fyndma
terialet är Opferkulte mycket värdefullt. Det är 
också de arkeologiska fynden som är den röda 
tråden i arbetet. Någon driven tes finns inte, och 
författaren presenterar mycket få tolkningar av 
det material som behandlas. Detta är synd. Man 
hade t.ex. önskat att det litterära källmaterialet 
hade utnyttjats bättre. Författaren menar emel
lertid att »Antikens redogörelser för de ger-
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manska stammarnas offer- och kultbruk ... med 
deras upprepade omnämnanden av människo-, 
djur- och föremålsoffer har behandlats utförligt 
i litteraturen, varför ingen kommentar har an
setts nödvändig inom ramen för denna bok». 
Men bör man verkligen utelämna tex. Tacitus 
skildringar av krigsbytes- och människooffer, eller 
av Nerthuskulten ock andra vagnåkande gudo-
mar o.s.v. i en studie av kulten under denna tid? 
Konsekvensen blir att Opferkulte ger detaljerade 
redogörelser för offergåvor och offerplatser, men 
att ceremonierna bakom dessa nedläggelser -
d.v.s. själva kxdten- nästan helt kommer i skymundan. 

Man tvingas fråga sig hur stor del av de reli
giösa idéerna ett ensidigt materialbetonat an
greppssätt egentligen kan förmedla. Vi är, för 
att ta ett hypotetiskt exempel, alla bekanta med 
de mest grundläggande idéerna bakom den 
kristna nattvarden. Men hur mycket om dessa 
föreställningar kan en nattvardskalk funnen i 
en kyrkoruin förmedla till dem som saknar all 
kunskap om nattvarden? Givetvis inte mycket, 
och det vore förmodligen en självklarket att i 
detta fall se efter vad som berättas i det skrivna 
källmaterial som finns till förfogande. 

Låt oss istället ta ett exempel hämtat ur 
Opferkulte. I en utställningskatalog för en brons
åldersutställning på Berliner Museum fur Vor-
und Friihgeschichte, som författaren citerar, 
hävdas att de grundläggande och centrala reli
giösa idéerna under bronsåldern var de samma 
från Spanien till Skottland, Finland och Dnjepr. 
Detta menar man sig kunna se genom att de 
arkeologiska fynden från offerplatser och gra
var är så lika över detta område. Likheterna 
kan i sin tur förklaras av att ett omfattande kul
turellt utbyte skedde i samband med metall-
handeln som förenade stora delar av Europa. 
Miiller-Wille vänder sig delvis mot detta, och 
menar att man av de arkeologiska fynden att 
döma kan urskilja fyra olika regioner som skil
jer sig från varandra. Den ståndpunkt som häv
das i katalogen är dock inte helt ovanlig, ock 
nästan alltid är det likketerna i det arkeologis
ka fyndmaterialet som gör att man talar om en 
i viss mån gemensam »bronsåldersreligion». 
Hade vi däremot käft större tillgång till samti
da texter från olika delar av Europa kade bil
den förmodligen varit en kelt annan. En inte-
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grering av källorna vore därför önskvärd varje 
gång då detta är möjligt. 

Självklart gäller detta i än kögre grad studi
erna av den sista delen av kedendomen. Från 
denna tid är det litterära källmaterialet förkål-
landevis omfångsrikt. Varför de isländska käl
lornas berättelser om riter ock kultbruk (eller 
studierna av dessa) inte berörs har jag svårt att 
förstå. Fullständigt frånvarande är det litterära 
källmaterialet dock inte. Författaren anför 
tex . både Adam av Bremens och Thietmar av 
Merseburgs skildringar av de stora bloten i 
Uppsala och Lejre. Han anknyter också till den 
fornnordiska mytologin i kapitlet »Efterromersk 
järnålder: gudabilder i Norden». Bland såväl kul
tplatser som arkeologiska fynd från denna peri
od identifierar författaren påfallande ofta guden 
Odin. Detta är intressant, eftersom de offrade 
föremålen, om tolkningarna är riktiga, ger ut
tryck för den framväxande Odinkulten. Kanske 
borde författaren även ha diskuterat de några år
hundraden äldre s.k. krigsbytesoffren som en del 
av Odinkultens etablering. Hur som helst är det 
gott att innehållet i Opferkulte äntligen - om än 
mycket försiktigt - också berör religiösa före
ställningar och idéer, och inte bara kultplatser 
och deponerade föremål. 

Det kan tyckas något märklig! att den enda 
egentliga kritik som här har riktats mot Op
ferkulte inte berör det faktiska innehållet, utan 
tvärt om vad boken iV^dnnehåller. Mycket skul
le ha kompenserats av en mindre anspråksfull 
titel. Den slaviska offerkulten berörs mycket 
kortfattat, ock kuvuddelen av arbetet, som be
handlar de »germanska» ceremonierna, redo
gör detaljerat för många fynd och fyndplatser, 
men tiger mest om de religiösa kultbruken. 
Bokens stora förtjänster ligger därmed framför 
allt i de grundläggande ock detaljerade sam
manställningarna av arkeologiskt material. 
Som ett översikt över 5000 år av offerplatser 
ock offrade föremål är Opferkulte ett mycket 
värdefullt arbete. 

Andreas Nordberg 
Rcligionshistoriska institutionen 
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