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hikuin 24 ( igg7) . Kirkearkaeologi i Norden (i. 
Gunhild Eriksdotter & Jens Vellev (red.). Moes
gård, antedaterad igg7- 262 s. ISBN 87-87270 
90-0 . 

Hikuin 24 innehåller artiklar presenterade vid 
sjätte kyrkoarkeologiska symposiet i Norden 
som ägde rum iggö. Femton skilda bidrag be-
kandlar kyrkoarkeologiska ämnen från det ve-
tenskapskistoriska till nya arkeologiska under
sökningar. Några kommentarer rörande dispo
sitionen. Bidragen är grupperade efter nation, 
som EM i kyrkoarkeologi ungefär. Ock precis 
som i sportens värld förefaller spelarnas na
tionstillhörighet vara förhandlingsbar. Ett av 
de »svenska» bidragen behandlar Lund, d.v.s. 
medeltidens Danmark. Vidare har Jes Wien
berg, vars artikel om absidkyrkor i Norden 
även behandlar Sverige och Norge, lånats över 
lill det danska laget. Detta föranleder slutsat
sen alt det varken är skribenternas nationalitet 
eller deras universitetstillhörighet som bestämt 
indelningen. Nämnde Wienberg är såvitt nå
gon vet verksam i Lund. Min slutsats är atl det 
måste vara språket bidragen är skrivna på som 
anses avgörande (Estlands bidrag är dock på 
engelska). Är kyrkoarkeologi på kög nivå inte 
så mycket en sport som en schlagerfestival? 

Så till innehållet. Generellt håller alla bi
dragen en hög vetenskaplig kvalitet, och be
handlar ett stort antal ämnen från det rent ar
keologiska till det mer konstvetenskapliga, från 
del tolkande till det redovisande. I en anmälan 
av cn volym omfattande femton bidrag finns 
naturligtvis ingen möjlighet att kommentera 
dem alla. Jakob Kieffer-Olsen har skrivit en ut
märkt artikel om Ribe stad och dess kyrkor, 
Jens Vellev en om utgrävningar kring Viborgs 
domkyrka. J0rgen H. Jensenius diskuterar in
vigningen av en träkyrka, A.Jan Brenclalsmo 
behandlar stormännens och frälsets relation 
till kyrkan i Tröndelag. Eivind Claesson skriver 
om Eriksbergs kyrka i Västergödand. Två bidrag 

kan sägas vara mer metodinriktade, Gunilla Gar-
delins artikel om stenbearbetningen i Linkö
pings domkyrka ock Gunilla Malms & Nils-
Gustaf Nydolfs artikel om förändringar i bygg
nadsmaterial och byggnadsteknik i fyra kyrko
ruiner i Visby. Markus Hiekkanen diskuterar 
Abobiskoparnas kyrkolandskap ock Jaan Tamm 
S:l Mickads kloster i Rakvere ock dess bygg
nadshistoria. Uaininn 0 'Meadhra har en intres
sant artikel om medeltida ristningar i Gotlands 
kyrkor, ett ämne där jag ser Ii am emot en mer 
fyllig sammanställning ock tolkning i framliden. 

Jes Wienberg behandlar absiden i den ro
manska kyrkoarkitekturen. Artikeln bygger på 
en större studie av absidkyrkorna i Norden, 
och innehåller en katalog över absidkyrkorna i 
Norden. Wienberg påpekar att förekomsten av 
absider på vissa romanska kyrkobyggnader 
uppfattats som tämligen oproblematisk inom 
kyrkoförskningen. Samtidigt undandrar sig ab
siden enkla kategoriseringar. Den är klart van
ligast inom det romanska kyrkobyggeriet, men 
förekommer även efter romansk tid. Det före
kommer också att kyrkor med absid byggs om 
med rakslutet kor, ock att rakslutna kor får en 
absid. Absidens förekomst har förklarats uti
från diffusionistiska, sociala, ikonologiska, eko
nomiska, funktionella ock organisatoriska mo
deller. Wienberg menar att de flesta av dessa 
förklaringsmodeller kan förkastas efter pröv
ning mot etl större material vilket kombinerar 
både byggnaden och dess bilder. Kvar blir den 
ekonomiska förklaringsmodellen. Absider fö
rekommer framförallt i områden med goda 
ekonomiska resurser. Frånvaron av absider vid 
större kyrkor skulle kunna vara ett tecken på att 
absiden redan i sin egen tid symboliskt för
knippades med rikedom och därför valdes 
bort. Ekonomin kan dock enligt Wienberg inte 
förklara varför en kyrka fick en absid. Wien
berg lägger fram hypotesen att absiden med sin 
Majestas Domini-bilrl var cn symbol lör bisko
pens överhögket 
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Maria Cinthio skriver om Trinitatiskv i kan i 
Lund under den tidiga medeltiden. Hon menar 
att de första kyrkornas funktion, patrocinier och 
planlösningar utgör viktiga indikationer på 
kungamaktens politiska ambitioner. Här är kris
tendomen alltså en maktlegitimerande ideologi. 
Trinitatiskyrkan var i sitt första skede en träkyrka 
och ersattes senare av en stenkyrka. Denna 
stenkyrka byggdes sedan om efter hand. 
Cinthio diskuterar också gravarna och grav
skicket på Trinilatiskyrkans kyrkogård, och tar 
in myntmaterialet, samt diskuterar utifrån det
ta kyrkans politiska sammankang. Mycket av ar
tikeln kar utvecklats av Cinthio i den under 
2002 utkomna boken De första stadsborna. 
Artikelns utgångspunkt, kyrkan som ensidigt 
uttryck för kungamaktens politiska ambitioner 
och som maktlegitimerande ideologi, är värd 
en extra kommentar. Detta synsätt omfattas 
idag av snart sagt alla som sysslar med kyrkor 
och kristendomen. Vad som menas är förmod
ligen byggherrens intentioner, eller kanske 
kungens egen förståelse av det kristna budska
p e t Makt över andra människor i samhället 
byggs in i kyrkobyggnaden, människor som på 
grund av den kristna ideologin skulle accepte
ra en ny maktstruktur. Kan vi verkligen anta att 
strategin fungerade? I så fall förutsätts att den 
rituella gemenskapen i kyrkan bestod efter mäs
sans slut, ock att de religiösa symbolerna förstods 
någorlunda lika av alla. Det finns ingen anled
ning att anta att detta var fallet 1 .iturgi, ritual och 
kyrkorum förstods sannolikt helt olika av bisko
pen i staden och människan ute i landsbygdens 
sockenkyrkor (jfr. P. Graves 2(KXI, The Form and 
Fabric of Belief, B.A.R. British Series 311). 

Ytterligare en artikel kan vara värd en längre 
kommentar, Gunhild Eriksdotters om Dalby 
klosiers dokumentatörer. Syftet med artikeln 
är att studera kur forskningen avbildat och tol
kat en kistorisk byggnad, och därigenom med-
vetandegöra hur vi betraktar byggnader idag. 
Eriksdotter vill därigenom undersöka hur do-
kumentationssättet har påverkat historieskriv
ningen. Tre olika synsätt kan sägas ka tilläm
pats: ett konsthistoriskt ett konstarkeologiskt 
ock ett arkeologiskt. Alla tre synsätten kar både 
gemensamma drag ock stora skillnader i synen 
på typologi, teknologi ock stratigrafi. Eriks-

dotter exemplifierar sedan kur de tre synsätten 
tillämpats vid dokumentationen av Dalby klos
ter. Anslaget är intressant, och självklart är det 
viktigt att förstå en metods historiska samman
hang för att utvärdera dess informationsvärde. 
Artikeln hade dock vunnit på att mera kritiskt 
analysera hur de skilda synsätten påverkat den 
generella historia som skrivits. Jag hade till ex
empel velat veta hur Mandelgrens estetiska syn
sätt relaterar till romantikens idealiserade me
deltid. Skapar dokumentationen egentligen bil
den av medeltiden? Ett annat problem är all 
Eriksdotter gör en ofta underförstådd värde
ring av de skilda metoderna. Den egna, strati
grafiska och harrisianska metoden anses ge 
»en heltäckande bild av murverkets alla be
ståndsdelar från olika tidsperioder» till skill
nad från tidigare dokumentation. Detta före
faller motsäga syftet att medvetandegöra kur vi 
ser på byggnader idag. Eriksdotters syfte borde 
istället ha lett till en diskussion kring bur da
gens detaljerade metoder förhåller sig till den 
moderna medeltidsarkeologin som socialt ock 
politiskt fenomen. Varför kar denna metod ar
betats fram i vår egen tid, och i vilket politiskt 
eller kistoriskl sammankang ska vi se vår egen 
dokumentation? Ar den verkligen bättre? 

Elisabet Regner 
Institutionen lör arkeologi 

Stockholms universitet 
SE-ioti 91 Slockholm 

eregner@holmail.com 

William Andrefsky, Jr., Uthus. Macroscopic app
roaches to analysis, (.ambridge manuals in ar
chaeology. Cambridge University Press igg8. 
258 s. ISBN 0-521-57815-g (mjukpärm), o-
52 1-57084-0 (inbunden). 

Jag är övertygad om all ingen läsare kommer 
att protestera när jag påstår at t jag är amatör 
vad gäller arkeologiska fynd av sten. Jag visste 
ytterst lite om slagteknikens utveckling med ti
den, eller om skillnaden mellan samtida fynd 
från olika geografiskt närbelägna boplatser. 
Efter att ha läst boken har jag förvandlats från 
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»amatör» till »insatt amatör». Ännu är jag inte 
obildbar, förhoppningsvis. 

Titeln Lithics, utgiven av Cambridge Uni
versity Press, verkade lockande. Äntligen ett 
helhetsgrepp, en bro mellan »scholars» och 
»scientists». Det var det jag längtade efter, efter 
drygt 35 år som geolog, de senaste drygt 20 
åren kelt eller delvis inom arkeologin. Tyvärr 
så blev jag något besviken. Visserligen är kapi
tel 3, »Lithic raw materials», på drygt 17 sidor, 
tillägnat geologin. Tre sidor analysteknik, tolv 
sidor om bcrgartsbildande processer samt en 
sammanfattning. Av bokens 258 sidor. Man får 
intrycket att materialet är av sekundär betydel
se, formen kommer först. 

Detta är signifikant för arkeologin, tycker 
jag, naturvetaren. Det kar publicerats sida ef
ter sida med olika fo rmdemen t Ta fibulor, bur 
många formtyper, undertyper, uncleriinderty-
per finns det inle? Ar det någon som bryr sig 
om legeringen? Om det är koppar, mässing el
ler brons, d.v.s. »primära metaller/legeringar» 
eller rödmetall, d.v.s. återvunnen skrotmetall? 
Inte många bryr sig, trots att det kan vara av av
görande betydelse för den arkeologiska tolk
ningen. Har materialet importerats, framställts 
på platsen, återvunnits? Viktiga frågor, som 
analysen av materialet kan besvara. Formen 
kan vara viktig, men är föremålet etl original, 
ett importstycke, en kopia? Formen kan inte 
besvara denna fråga. 

Sedan bar vi ett annat perspektiv. Var alla 
som levde före oss pappskallar? Arkeometal-
lurgin säger oss att så är inte fallet Vissa recept 
som ges av Plinius d.ä. gäller än idag, lill exem
pel. Ock det finns tecken på att de gamle var 
myckel mer medvetna 0111 - kelt empiriskt -
stenmaterialets specifika egenskaper än vad vi 
kan mäta idag. Vissa typer av flinta för skrapor, 
andra för yxor, ytterligare andra för pilspetsar. 
Tänk bara på gamle Ölzi och hans mångfald av-
olika material, vart och ett optimalt för sitt syf
te. Inte mycket av detta framgår av Lithics. 

Man kan självklart inte begära att någon 
skall vara universalgeni. Men vad är det för fel 
med samarbete? Föreliggande bok skulle all
deles säkert vunnit på elt samarbete med en 
kvalificerad geolog, kanske tjugo sidor extra, 
men mycket slörre behållning lör läsaren. Vare 

sig denne är geolog, arkeolog eller allmänt in
tresserad lekman. Ar det så svårt att samarbeta 
över gränserna när det gagnar alla? 

Pel er Kresten 

Hammarbäcken 
747 93 Alunda 

geodatafeliolniail.com 

Erhard Brepohl, Theophilits Presbyter und das mil-
lekdterlicheKunsthandwerk. Band 2. Coldschmiede-
kinist Böblau Verlag, Köln, Weimar, Wien 
iggg. 28g s., ill. ISBN 3-412-08598-7. 

Det finns två hörnstenar, nej, pelare, snarare 
obelisker, vad gäller skriftliga vittnesmål om 
metallhanteringen under det första årtusendet 
av vår tideräkning. Den ena är Plinius Se
cundus, den andre Tkeopkilus Presbyter. Vad 
gäller Plinius så har vi en tämligen heltäckande 
information om kans liv. Hans slora verk, 
Naturalis Historia, är i princip den romerska na-
tionalcncydopedin, kela den dåtida samlade 
kunskapen. Förutom mineralogin ock metal
lurgin innekåller verket all fysisk och metafy
sisk kunskap som då var tillgänglig. Plinius var 
inte fackman på något av dessa områden, han 
var berättaren, stundom tolkaren. Många av 
hans anvisningar, exempelvis vad gäller löd
ning av koppar- eller silverkalligt guld, är belt 
korrekta - om man bortser från mytiska inslag 
- och används än idag. Detsamma gäller hans 
berättelse om guldletning i »myrstackar», ta
gen från Herodotos, fast det är inte frågan om 
myror, ulan termiter (jag kar själv använt me
todiken löt guld ock diamanter i Brasilien och 
Sydafrika). Plinius avled som bekant den 24:6 
augusti år 7g e.Kr., när kan som amiral för flot
tan i Misenum, efter att ka räddat invånare från 
Pompeii, ville titta närmare på Vesuvius in
brot t Sådana utbrott kallas sedan dess plini-
anska var än i världen de äger rum. 

Theophilus står i bjärt kontrast mot detla. 
Vi vet inte riktigt vem han var. Vi kar dock go
da indikationer på att han är identisk med 
munken Rogerusfrån klostret Eielmershausen 
nära Paderborn, verksam omkring 1107—1125. 
Det är allt vi tror oss veta om honom. Del fram-
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går dock klart av kans De diversis arlibus att han, 
i motsats till Plinius, inte var berättare utan högt 
kvalificerad fackman. All hans kunskap blev 
nedtecknad på pergamentblad som av hans 
medbröder ordnades och kopierades lill vår tid. 

Den föreliggande översättningen av den 
tredje boken i De diversis arlibus behandlar me
tallurgiska verktyg, guldets och silvrets metal
lurgi, niello, kopparlegeringar, föremål såsom 
kalkar, orglar och klockor samt diverse anvis
ningar vad gäller järn, tenn, ben, ädelstenar och 
pärlor. Mycket av vad som anvisas gäller än idag, 
knappt tusen år senare. Det, om inte annat, torde 
vitsorda en författares »grandeur» - det svenska 
»storhet» känns lite för smått i sammanhanget 

Det som förenar Theophilus och Plinius är 
att bägge haft tvivlare. Den förstnämndes in
struktion till orgelbygge (24 pipor) bemöttes 
med skepticism eller förlöjligande av »exper
terna», som dock ej brydde sig om att bygga nå
gon orgel enligt anvisningarna i kapitel LXXI. 
Det fanns dock en som gjorde det, ock orgeln 
fungerar alldeles utmärkt Den finns för prov-
spelning i museet i Ostheim vor der Rhön. Fy 
för »experter» som uttalar sig utan att ha kon
trollerat saker. 

En liten kritik - man skall inte »modernise
ra» i en översättning. Kapitel XXXIII översätter 
»De conquendo auro» med »Vom Zementie-
ren des Goldes». Som gammal latinare ställer 
man sig litet frågande. Rimligen så är verbet co-
quo, d.v.s. koka, grädda, baka, tillaga (jfr. ty. 
kocken, eng. cook, sv. koka - man undrar vad folk 
gjorde innan de fick den latinska termen), så 
den korrekta översättningen torde vara »Vom 
Kochen/Backen des Goldes». 

Men detta är en petitess. Att anmärka något 
på Theophilus känns som alt påpeka att någon 
hatt i Renibrandts »Nattvakten» inte är b d l rik
tig, eller att en fingernagel hos »Madonnan i 
del Gröna» av Rafael är inte helt korrekt Det 
är bara att ta av sig hatten och knäböja föi cn 
av de stora, fast näst intill okända, nämligen 
Tkeophilus! 

Peter Kresten 
I lammai backen 

747 93 Alnnda 
geodata@hotniail.com 

C.J. Gardberg, Simo Heininen & P.O. Welin, 
Nationalhelgedomen: Åbo domkyrka 1300—2000. 
Översättning Petri Hakala. Tainini förlag. Hel
singfors 2000. 398 s., ill. ISBN 951-31-1706-5. 

Äbo domkyrka är den största och ståtligaste av 
Finlands medeltidskyrkor. Detta enkla konsta
terande ger skäl nog att förundra sig över det 
faktum att det inte tidigare kar skrivits någon 
bok om denna värdefulla byggnad, eller åt
minstone inte om kela dess kistoria. 

Kristenheten firade sitt jubelår år 2000, och 
Finland inledde i god tid förberedelserna inför 
jubi leet Hit körde bl.a. förarbetet för att hög-
tidlighålla domkyrkans jämna år med ärkebis
kop Jukka Paarma som drivande kraft Boken 
Nationalhelgedomen liar fått ett ståtligt utseende 
med överflödande rikliga illustrationer, varav en 
stor del är i fyrfärgstryck av Per Olof Welin. 
Boken är indelad i sex hiivudkapitel, varav de 
fem första berättar om var sin epok i tidsord
ning. Varje hiivudkapitel har två författare, 
konsthistorikern C.J. Gardberg och kyrkohis
torikern Simo Heininen. Del sisla luivudkapit-
let är en artikelsamling av olika författare som 
presenterar domkyrkans kulturminnen. 

De två första kronologiska kapitlen omfat
tar medeltiden ock tiden från reformationen 
till stora ofreden. Det tredje kapitlet sträcker 
sig fram lill ock med återuppbyggnadstiden ef
ter Äbo brand 1827, d.v.s. fram till omkring 
1850. Även följande kapitel slutar enligt bygg
nadens historiska villkor, nämligen med re-
staureringsplaiit-n från 1901. Del sista tidsmäs
sigt bundna huvudkapitlet behandlar tiden 
från den stora renoveringssplanen (1917) till 
våra dagar. 

Boken inleds alltså med ett huvudkapitel 
om medeltiden, den period som säkert är mest 
fascinerande i domkyrkans kistoria od i som 
jag koncentrerar mig på i min recension. Det 
var då den mäktiga byggnaden fick den yttre 
och inre gestalt som är så välbekant för alla fin
ländare. Bvggtiadsskedena är många. 

På huvudkapitlets första sidor behandlas li
den innan den nuvarande domkyrkan bygg
des. Centrum för missionen i Finland var Nou
sis ända fram till 1 230-talet Här begravdes ock
så missionsbiskopen Henrik, som Heininen 
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behandlar med sakkunskap. Missionsstiftets 
centrum flyttade till Korois i S:t Marie socken 
där Aura och Vähäjoki åar flyter ihop. Här res
tes en knuttimrad kyrka med en smal kordel, 
antagligen i början av 1230-talet Byggnaden 
kan ka brunnit och en annan byggnad kan ha 
rests i dess ställe några årtionden senare. Det är 
emellertid osäkert och Gardberg uttalar sig 
kortfattat om detta. Han antar att man under 
biskop Kettils tid (1266—1286) började mura 
en biskopskyrka i sten men arbetet avbröts och 
resultatet blev därför bara ett kor i sten. 

Gardbergs uppfattning har länge verkat 
motiverad. Man har emellertid inte gått till 
grunden med problemet, och stendelens 
struktur har inte slutgiltigt utretts. Det är t.ex. 
ganska märkligt att det inte finns några vägg
delar på den förmodade kordelens västra sida, 
på ömse sidor om den s.k. triumfbågsöppning-
en. Jag skulle inte bli förvånad om framtida 
forskning helt ock kallet blir tvungen att om
värdera lämningarna. Det kanske inte alls var 
en början på en domkyrka i sten, utan t ex . ett 
senmedeltida minneskapell, som jag försiktigt 
framförde igg4- Också resterna av de två sten
hus som befinner sig nedanför kyrkplatsen vid 
åstranden kan komma att bli föremål för om
värdering. Det är fullt möjligt att de inte är 
äldre än 1400-talet. Även ändamålet med bygg
naderna bör omvärderas. 

Gardberg övergår till att behandla orsaker
na till att den nuvarande domkyrkan byggdes i 
kapitlet »Den första bebyggelsen på Unikan
kare». Redan rubriken ger en antydan om att 
det enligt Gardberg skulle ha funnits bosätt
ning på den blivande kyrkplatsen och i dess 
omgivning innan domkyrkan flyttades hit från 
Korois. Han presenterar också tre argument 
för denna tolkning. De är i korthet antagandet 
om en koloni som skulle ha slagit sig ner på 
platsen på grund av trafikförhållandena, ett 
myntfynd och en tidigare träkyrka på den nu
varande domkyrkans plats. 

Man kan ifrågasätta argumenten. För det 
första har man inte under de senaste årtionde
nas stora utgrävningar funnit några som helst 
spår av bosättning på Äbo stads område som 
skulle vara äldre än från 1280-talet För det 
andra är det myntfynd som Gardberg daterar 

till 1 275 i själva verket från mitten av 1300-ta-
let - något som numismatikern Pekka Sarvas 
konstaterade ig75- För det tredje är idén om 
en träkyrka på den nuvarande domkyrkans 
plats fullständigt spekulativ. Påståendet bygger 
på arkitekt Erkki Kartanos tolkning av en sam
ling stenar intill den senare stenkyrkans öst
vägg. Han tog ingen känsyn till att den förmo
dade stenfoten till en träkyrka omöjligen kunde 
ka bevarats när grunden grävdes till stenkyrkan. 

Gardberg daterar domkyrkans »första ske
de» till 1276—1300. Hans utgångspunkt är att 
man vet att biskop Kettil, som dog 1286, be
gravdes i biskopskyrkan i Korois. Biskopen ha
de dessutom sedan 1276 stöd av ett domkapi
tel, som senare valde Johannes, föreståndaren 
för dominikankonventet i Sigtuna, till Kettils 
efterträdare. Eftersom han redan I890 blev 
vald till ärkebiskop i Uppsala sammanträdde 
domkapitlet i januari 12g 1 för ett nytt biskops
val »in sacristia ecclesie nostre Aboensis». En
ligt Gardberg visar omnämnandet att den nu
varande domkyrkan då var under byggnad. Be
slutet om att bygga den skulle enligt honom ha 
fattats av biskop Johannes under hans ämbets
tid 1286-128g. Man skulle ha börjat arbetet 
genom att riva den äldsta stensakristian och 
mura en ny och större. Sedan böljade man mura 
långhuset 

Gardbergs tolkning av daleringen baserar 
sig på en lång lorskningstradilion men det ver
kar som kela det kronologiska systemet skulle 
vara i gungning. Åtminstone är det inte trovär
digt att arbetet skulle ha börjat med en rivning 
av den äldsta och första sakristian. Kullen på 
Unikankare var, såsom framgått, i slutet av 
1200-talet ganska säkert ett nybygge utan tidi
gare världsligt eller kyrkligt byggbestånd. Här 
fanns tidigare varken någon träkyrka eller där
till hörande sakristia i sten. Man vet ju inte ens 
om den i ovan anförda latinska citat nämnda 
sakristian skulle ha varit av sten. 

Den främsta forskningsprestationen under 
en omfattande restaurering på ig7o-talet var 
att man slutgiltigt kunde visa att domkyrkans 
äldsta långhus hade murats i tegel och inte i 
gråsten som Juhani Rinne påstod. När det gäl
ler att visa på tegelkyrkans konkreta och stil
mässiga utgångspunkter är Gardbergs bedöm-
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ning dock inte trovärdig. Han drar nämligen 
slutsatsen att byggarna var desamma som mu
rade S:ta Maria kyrka i Sigtuna. Redan krono
logiskt saknar påståendet trovärdighet, efter
som Mariakyrkan i Sigtuna blev färdig åtmins
tone 40 år innan man enligt dateringstolk
ningen började bygga Äbo domkyrka. De siil-
mässiga dragen är dessutom alltför allmänna: te
gel användes runt hela Östersjöområdet under 
hela medeltiden, liksom de parfönster som 
Gardberg åberopar som ytterligare a rgument 

Välvningen av domkyrkan har länge intres
serat forskarna. Enligl Gardberg an tog man tidi
gare att välvningen kade skett före invigningen 
av kyrkan 1300, men »numera tror man dock» 
att välvningen utfördes senare, »troligen först 
på 1340-talet». Jag har själv också antagit alt det 
är ungefär så, men håller det verkligen streck? 
Påståendet stöds nämligen bara av en enda 
skriftlig källa från 1344 som kan ges mycket oli
ka tolkningar. Där nämns inte ens att domkyr
kan skulle vara av sten. 

Gardberg behandlar också den bosättning 
som omgav domkyrkan. Här kaller kan sig till 
gamla tolkningar och ser ut att inte ha följt 
med utvecklingen inom forskningen. I synner-
ket de två senaste decenniernas arkeologiska 
undersökningar kar fört i dagen elt enormt 
källmaterial som inte har utnyttjats i boken. 
Uppfattningen om Äbo stads äldsta historia 
har redan länge varit på väg att förändras och 
nya resultat kar redan presenterats, men det 
framgår tyvärr inte i föreliggande bok. 

Enligt Gardberg utvidgades kyrkan österut 
med en femsidig korbyggnad före år 1318. I 
dateringen håller han sig snävt till Mälar
områdets kyrkor utan att notera att liknande 
km byggnader murades under hela medeltiden 
och ända fram till nya tiden. Dessutom torde 
det mänskligt sett vara omöjligt att arbetslaget 
från den ca 1250 färdigställda Mariakvrkan i 
Sigtuna skulle ba kunnat vara med 0111 atl mura 
Äbo domkyrkas kor i början av 1300-talet som 
Gardberg påstår. 

Gardberg daterar den äldsta, nedre delen 
av domkyrkans gråsiensmurade torn och kyr
kans två vapenhus på sydsidan till biskop 
Hemmings tid (1338—13(1(1). Tornets och det 
väsiliga vapenhusets allmänna utseende och 

specifika drag pekar nog klart på första halvan 
av 1400-talet Gardbergs åsikt att motivet i tor
nets parfönster »senare dök upp i vissa lands
kyrkor» får långtgående konsekvenser för den 
uppfattning som han hittills har representerat. 
Den tidigare forskningens, och även Gard
bergs, bestämda åsikt har nämligen hittills varit 
att dessa motiv hör kemma i 1200-talets sim 
och omkring 1300. Dateringen av kyrkorna i 
Virmo, Nousis, Tövsala och Vemo har sedan 
början av 1 goo-talet byggt huvudsakligen just 
på detta. Det felaktiga i denna uppfattning vi
sades redan 1994, men bl.a. annat Gardberg 
har hittills hårt hållit fäst vid den. Nu kar kan 
alltså kommit lill en annan slutsats ock låter så 
att säga dateringen flyta. Beträffande vapenlui-
sen kan man säga att vi kelt saknar uppgifter 
om det östliga. Upplänningen om dess existens 
bygger bara på Rinnes förmodande. 

Den viktigaste förändringen i uppfattning
en om Abo domkyrkas historia rör tillkomsten 
av det stora sjusidiga buvudkoret i stället för del 
äldre med femsidig grundplan. I tidigare forsk
ning (Rinne, Gardberg) har det daterats till 
1300-talets min eller senare hälft. Knut Drake 
tog avstånd från denna tolkning redan 1985 
när kan daterade byggnaden till 1400-talet, 
dock utan argumentation. Själv tog jag ställ
ning för Drakes tolkning igg4 ock använde då 
kistoriska källor i bevisföringen. Gardberg ställ
de sig bakom denna tolkning i slutet av 1990-
talet 

Ar 2001 kunde Drake obestridligt visa att 
del stora koret inte murades förrän tidigast på 
1440-talet Det finns alltså skäl att kalla det för 
Magnus Tavasts kor ock inte för Hemmings kor 
som hittills. Delta för med sig stora föränd
ringar för kyrkans senare byggnadshistoria. 
Det är som cit dominospel - faller en domino-
bricka så faller också den följande och så vidare. 
I forskningen kring detta har man knappast 
ens nått början. Ändå tycker jag att Gardberg 
kunde ha låtit bli att lägga fram påståendet att 
domkyrkans tredje sakristia byggdes före den 
nya korbyggnaden. Byggnadsarkeologiskt är 
detta omöjligt, eftersom sakristians östinur slö-
ter mot den nya korbyggnadens nordvägg och 
ett av korfönstren t.o.m. hamnat inuti sakristian. 
Även Helga Lekamens kor och Borgmästar-
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koret kar byggts efter det stora korets färdig
ställande. 

Uppenbarligen gjordes en synnerligen om
fattande serie ombyggnader av kyrkan mellan 
ca 1440 och 1475, där kulmen förutom av det 
nya huvudkoret utgjordes av höjningen av grås-
tenstornet från början av 1400-talet med en del 
av tegel, ombyggnaden av kyrkobyggnaden till 
basilika och byggandet av Allhelgonakapellet 
Inte en enda kapellbyggnad gjordes före 1450 
talet. Sannolikheten är därför stor att man in
om en nära framtid kommer att bli tvungen att 
revidera en stor del av beskrivningen som om
fattar sidorna 58—100 i Nationalhelgedomen. 

I slutet på huvudkapitlet finns ett litet av
snitt om de medeltida målningarna, skrivet av 
Helena Edgren. Enligt kenne finns del finska 
fastlandets äldsta målningar i domkyrkan. Det 
finns anledning att betvivla påståendet, efter
som det bygger på antagandet om att tegelval
ven i långhusets sidoskepp skulle vara från 
kring 1300. Dessa är snarast gjorda i första de
len av 1400-talet eller t.o.m. på 1460-talet Mål
ningarna kan alltså mycket väl vara samtida 
bl.a. med dem i Mynämäki, Nousis och Vemo 
kyrkor, byggda 1425—1440. Edgren bygger sin 
framställning på litteraturen (närmast Rinnes 
verk), av vilket följer fel i bl.a. beskrivningen av 
hur målningarna är placerade. 

Nationalhelgedomen är en ståtlig bok. Många 
saker klarnar, i synnerhet för den eftermedeltida 
historien, som av sig själv när man bläddrar i 
den, men innehållet är ojämnt Speciellt iögon
enfallande när det gäller den medeltida kyrko
byggnaden är det uppenbart föråldrade och 
valhänta greppet och de många felen. De kor
ta artiklarna i slutkapitlet, t.ex. Raimo Fager
ströms om kyrkans silver ock Erkki Tup-
purainens om musiktraditionerna, fyller dock 
sin plats u tmärkt 

Markus Hiekkanen 
Arkeologia 

FI-20014 Turun yliopisto 
markn.s.hiekkanen@pp.iiiet.fi 

Bergljot Solberg, fernalderen i Norge. Ca. 500 
f.Kr. - 1030 e.Kr. Cappden Akademisk Forlag. 
Oslo 2000. 371 s., ill. ISBN 82-02-ig871-2. 

När man arbetat med forskning och undervis
ning på universitetet i närmare 30 år sitter man 
inne med en bred och djup kunskap som måste 
sammanställas och förmedlas vidare. Delta är 
bakgrunden till boken ferncdderen i Mngeav pro
fessor Bergljot Solberg. I den här recensionen 
skall jag sammanfatta och därefter diskutera b o 
ken. Den innehåller åtta kapitel, »Innledning», 
»Kilder og metoder», »Tolkningsbakgrunn», »F0r-
romersk jernalder», »Romertid», »Folkevandrings
tid», »Merovingertid», och »Vikingdd». Därtill kom
mer »litteratur», »Sak- og navneregister», samt 
»Stedsregister». 

Inledningen, kapitel 1, ger en kortfattad 
översikt över forskningen om ock tolkningar av 
järnåldern genom arkeologikistorien. Änd
ringar i arkeologins generella teoribildning re
dogörs för i kapitel 2. Dessutom behandlas här 
samtliga källkategorier järnåldersförskaren har 
till sitt förfogande: materiell kultur, naturve
tenskapligt material samt skriftliga och språk
liga källor, vilka omfattar ortnamn, runinskrip
tioner samt antika ock medeltida nordiska 
skrifter. Även en överblick över fältmetoder in
går i kapitlet. I kapitel 3 presenteras den gene
rella bakgrunden utifrån naturförhållanden 
och klimat samt en översikt över fyndförhål-
landen under järnåldern. Arkeologins syn på 
samkällsändringar finns även den med i kapit
let. Den vidare uppläggningen följer sedan pe
riod för period enligt gängse indelning av 
norsk järnålder (kapitel 4—8). Varje enskild pe
riod kar fått sin egen karakteristik, vilken be
tecknar forskningens etablerade syn på perio
den ifråga. Således sammanfattas förromersk 
järnålder som »El samfunn på egne bein», ro
martid som »Et omformet samfunn», folkvand
ringtid ses genom karakteristiken »Fra ekspan-
sjon til krisc?», merovingertid som »Et sam
funn med nye l0sninger», och vikingatid ses 
som vägvisare »Mot en ny tid». Traditionsenligt 
sätts förhistoriens och den fornskandinaviska 
religionens slut i det dåvarande Norge till år 
1030, tidpunkten för slaget på Stiklestad. 

Författaren beskriver omsorgsfullt både gam-
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la välkända samt nyupptäckta fynd ock lokaler. 
Klassiska fyndlokaler är grottor ock abrier eller 
klippskjul (»huler og hellere»), samt öppna 
boplatser, alla kända för sin benteknologi. Det 
rikhaltiga norska gravmaterialet i synnerket 
från romartid ock folkvandringstid får givetvis 
en stor plats i boken. Intressant att notera i 
samband med dessa gravar anses vara bl.a. 
användandet av hällkistor samt det omfångsri
ka kittelmaterialet, både från brand- och ske
lettgravar. I övrigt omtalas s.k. »heilige hvite 
steiner», de fallosformiga skulpturer som ib
land finns i gravar och som inte verkar vara kän
da utanför kustnorskt område. De klassiska 
problemställningarna i norsk järnålder, som 
kulturdualism, gårdsbosättning, samisk järnål
der, kristnandet och statsbildningen tas upp. 
Därtill kommer en utförlig behandling av hant
verk och näringsfång under varje enskild period. 

Det man fått mest ny kunskap om inom norsk 
järnålder de senaste decennierna är utan tvekan 
gård och hus. Ytavbaningstekniken upptogs re
lativt sent, vilket förklarar det tidigare låga an
talet kända boplatser med husgrunder. I övrigt 
finns mycket ny kunskap om användningen av 
fjäll- och uimarksresurser, inte minst om järn
utvinningen. Goda paralleller dras till nordiskt 
ock utomnordiskt material, och på så sätt pla
ceras utvecklingen av järnålder på norskt om
råde i ett större sammankang. 

Detta var i stora drag uppläggning och inne
håll i boken. När det gäller lörmalia så funge
rar dess sakliga språk väl trots några få skrivfel 
både i löpande text och i innehållsförteckning. 
Boken är illustrerad med foton av föremål och 
fornlämningar samt med kartor och tabeller 
med jämförande kronologiska system, totalt g7 
figurer. Omslaget föreställer Äkersöljan. Detta 
är ett av Norges praktfynd, men föremålstypen 
är inte särskilt representativ för norskt järnål
dersmaterial. Snarare leds tankarna till fynd ty
piska för Uppland ock inte minst det frankiska 
området. Om man istället skulle välja att pre
sentera karakteristiska norska järnåldersföre-
mål är dessa inte minst bensaker, heliga vita ste
nar, korsformiga spännen och spannförmig ke
ramik. Dessa fynd kan dock te sig lite oansenli
ga i jämförelse med Äkersöljan, och det är väl 
klart att man gärna tar fram det som är vackrast 

och som dessutom visar på kontakter utifrån. 
Några synpunkter på innehållet skall framföras 
i det följande. Författaren sätter i viss mån fynd 
och allmänna kulturförhållanden i samband 
med den teoriutveckling kon redovisar i kapi
tel 2. En mer ingående redogörelse för aktuell 
teoriutveckling kring materiell kullur skulle 
dock vara på sin plats, ock likaså borde fråge
ställningarnas roll i kunskapssökande! få mer 
utrymme. Grundlig materialredovisning är all
tid på sin plats inom arkeologiämnet, men ofta 
borde en bättre balans mellan materialgenom-
gång ock teori- ock problemredovisning efter
strävas. 

Samisk järnålder har länge varit ett viktigt 
tema i norsk arkeologi, och Solberg går också 
in på denna problematik. Det vore dock befo
gat att fråga, vilket J0rn Erik Henriksen redan 
gjort, om inte den samiska järnåldern borde 
fått en mer självständig position och en mer in
gående belysning i Jernalderen i Norge (se recen
sion i Primitive Tider 2001). Min mest genom
gripande kritik berör dock kvinno och genus
forskningens frånvaro i boken. Bakgrunden lill 
min kritik är att det sedan mitten av ig7otale t 
kar kommit en rad arbeten som problematise-
rar aspekter av järnålderns teman ock samhäl-
len utifrån kvinno- och genusperspektiv. Det 
finns även en omfattande teoriutveckling knu
ten till denna typ av kritiska perspektiv. Solberg 
har vak att bortse från denna forskningstradi
tion. Det blir påtagligt främst när det gäller pre
sentationen av arkeologins teoriutveckling i 
kapitel 2. Vidare syns när det gäller tolkningar 
uteslutandet av genusperspektivet särskilt tyd
ligt i redogörelsen för Osebergfyndet i kapitel 
8.1 detta sammanhang borde Elisabeth Arwill-
Nordbladhs (Genuskonstrukliimer i nordisk vi
kingatid, förr och nu. Göteborg igg8) uttömman
de diskussion och inspirerande nytolkning av 
fyndet ha haft en självklar och stor plats. Men 
så är inte fallet, trots att Arwill-Nordbladhs bok 
hade två år på nacken när Jernakleren i Norge 
kom u t Det skall dock sägas att vissa arbeten in
om kvinnoforskningen berörs, men då genom 
korta meningar som inte fångar respektive ar
betes helhet eller potential. Sådana omnäm
nanden finns bl.a. på s. 160 och s. 26g. 

När man väljer att utesluta en forsknings-
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traditions problenialisering, teoribildning och 
tolkningar i en samlad framställning av detta 
slag skulle läsaren vara hjälpt av en motivering. 
När en sådan nu saknas drar den kritiska läsa
ren lätt slutsatser om marginalisering ock ikjäl-
ligning av genusperspektivet Man ställer sig 
även frågan om forskning med genusperspek
tiv i detta fäll inle anses vare sig vila på veten
skaplig grund eller ka relevans för en ny hel
hetsberättelse om norsk järnålder? Många skul
le idag anse det svårt att bortse från all den nya 
kunskap som 25 år av genusmi-dvctna avhand
lingar och artiklar har tillfört den generella 
kunskapsbilden. Exempel på all konsekvenser
na av en förnyad kunskapsbild kan beaktas är 
Stig Welinder, Ellen Anne Pedersen & Mats 
Widgrens Jordbrukets första femlusen år ( igg8) 
ock Göran Burenhults Arkeologi i Norden, band 
2 ( 2 0 0 0 ) . 

Trots denna kritik vill jag framhålla bokens 
kvaliteter. Det är en fin och gedigen bok. Den 
har volym och är både överskådlig och infor
mativ. Den är skriven av en forskare som har bå
de den stora överblicken och imponerande de
taljkunskaper, ock Solbergs förtjänster som 
universitetslärare kommer här till sin rätt. 
Jerncdderen i Norge är en välkommen och an
vändbar bok för forskare, universitetslärare 
ock studenter. Den är också en fin gåva till den 
allmänt intresserade läsaren. 

Tove Hjtrungdal 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs universiu-i 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
tove.hjorungdal@archaeology.gii.se 

Julian Henderson, The Science and Archaeology of 
Materials. An investigation of inorganu materials. 
Routledge London och New York 2000. 326 s., 
ill. ISBN 0415-19934-4. 

Min första tanke när jag såg The Science and 
Archaeology of Materials var att kär kommer ännu 
en i raden av torra handböcker i laboraliv a rkeo 
logi (eng. archaeokigiral science). Enligt bokens 
baksidestext karJulian Henderson ambitionen 

att boken skall bli det avgörande verket om ma
teriallära för arkeologer. Andra kar käft lik
nande ambitioner förr, och misslyckats. Ämnet 
är helt enkelt för stort I inledningens andra 
mening proklamerar Henderson vidare att syf
tet med boken är atl fylla en lucka i litteratu
ren, luckan mellan den laborativa analysen av 
material och det arkeologiska studiet av de
samma. Detta är ju lovvärt, men något man inte 
ofta ser. Med skepsis satte jag mig att läsa. 

Efter ett förord av Oxford-professorn Michael 
Tite och en kort inledning börjar boken med 
en sammanfattande beskrivning av olika ana
lysmetoder. Därefter följer fyra kapitel uppde
lade på lika många material; glas, keramik, me
tall ock sten. Varje kapitel börjar med en be
skrivning av de olika materialens natur, kur rå
materialen utvunnits och behandlats, samt hur 
artefakter framställts. Detla ådöljs av en serie 
utvalda fallstudier, där applikationer av analys
metoder på arkeologiskt material presenteras. 

Kapitlet om analystekniker börjar med en 
kort historik, där Henderson finner den labora
tiva arkeologins rötter i renässansens tidevarv. 
Kapitlet är därefter uppdelat i förstörande tek
niker och icke- eller mikroförslörande tekniker. 
Fokus är satt på de tekniker som dyker upp se
nare i boken, odi genomgången kan därför in
te sägas vara heltäckande. Beskrivningarna av 
teknikerna är inte överdrivet tekniska, vilket är 
bra, men de är kanske ändå inte helt lättillgäng
liga för en läsare utan varje form av naturveten
skaplig skolning. Som en liten kompensation 
för textens ofullständiga täckning hänvisar Hen
derson så till Pollard & Herons bok Archaeo
logical Chemistry ( iggö) . Nu, 2002, kan man 
även rekommendera den mer nyligen utgivna 
tegelstenen Handbook of Arcbaeological Sciences 
(2001), redigerad av Pollard & Brothwell. 

Bokens hiivudkapitel (3-6) om glas, keramik, 
metall och sten, är mycket välmatade. För
fattaren påpekar att studiet av vart och ett av 
dessa ämnen med lätthet kan fylla en hel bok 
vardera, vilket också gjorts. Men Hendersons 
beskrivningar är bra och lagom länga. Vill man 
veta mer så erbjuds man riklig! med referenser. 
Texten är också fräsch och lättillgängligt otek
nisk. Visst förekommer del kemiska formler och 
knepiga naturvetenskapliga ord, samt figurer 
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med struklurformler ock resultat av muluvariat-
analyser, men det stör inte. Den rika floran av 
figurer, med bl.a. kartor och föremål, skulle 
kunna passa in i vilken arkeologisk lärobok 
som helst. Detta gäller även för texten i de olika 
fallstudierna, som är ren arkeologi med natur
vetenskapliga analyser i ryggen. Såväl författa
rens egna som andras arbeten presenteras, och 
referenslistorna som kommer efter varje kapi
tel är välfyllda. Den kronologiska ock rumsliga 
spridningen kos de presenterade fallstudierna 
är stor. 

I kapidet om glas behandlas glasets ursprung 
i Medelhavsområdet och Mesopotamien under 
bronsålder, bur dessa karakteriserats kemiskt 
och hur resultaten tolkats arkeologiskt. Vidare 
behandlas den romerska glasproduktionen, 
både den raffinerade specialiseringen ock den 
industriliknande massproduktionen. Nästa fall 
behandlar den tidigmedeltida glasprodnktio-
nen i Europa, och huvudfrågan här är en even
tuell kontinuitet från den romerska traditio
nen. I detta avsnitt har den vikingatida p r o 
duktionen av glaspärlor i Ribe en framträdan
de position. De två avslutande studierna be
handlar glas i det tidigislamska Syrien och i 
1 öootalets Europa. 

Kapitlet om keramik behandlar två fallstu
dier från Britannien, dels förändringar i till
verkningen under den förromerskajärnåldern 
ock dels produktion och distribution av kera
mik under vår yngre järnålder. Kapitlet avslutas 
med en omfattande studie av proto-porslin, 
porslin och stengods i Kina från 800—1000-tal 
och framåt 

I kapitlet om metall tar författaren upp ti
dig kopparproduktion i Jordanien och Pales
tina samt studier av koppar och kopparleger-
ingar från Europa och Thailand. Med utgångs
punkt i järnframställning följer så ett litet 
stycke kring teknisk innovation, följt av en fall
studie kring järnframställning i Britannien un
der förromersk järnålder. Kapitlets avslutande 
del behandlar möjligheten att kemiskt karak
terisera ädelmetaller. 

Kapitlet om sten behandlar ett par små ex
empel från Britannien och Frankrike på hur ar
keologiska frågor kan besvaras genom naturve
tenskaplig analys av flinta, medan det material 

som behandlas mest ingående är obsidian från 
Mellanöstern ock södra Europa ock dess distri
bution, studerad genom kemisk analys. Kapitlet 
avslutas med tvä små studier, en om varifrån ste
nar i Stonekenge kärrör ock en om stenyxor. 

Den som ryggar för denna bok i fruktan föl
en torr och tråkig text om arkeologisk material-
lära räds i onödan. Hur inträngande de olika 
fallstudierna är varierar visserligen kraftigt, 
men flera är riktigt bra. De går långt utanför 
det rent tekniska och lyfter fram människan 
bakom föremålen som den kreativa och tänkan
de kulturvarelse hon är. Det är fina exempel på 
att en teknisk analys kan ge data som erbjuder 
möjligheten till mindre tekniska tolkningar, 
istället fyllda med liv. Ett exempel är tolkning
en av valet av magring i keramik från anglosax
isk tid i östra England (s. 154 ff). Variationen i 
magringen mellan olika platser, ock även k r o 
nologiskt, tolkas på ett övertygande sätt som 
spår av kulturell identitet ock skillnader i tra
dition mellan olika grupper snarare än som en 
rent funktionell variation. Ett annat exempel 
är valet av material i neolitiska stenyxor från 
Storbritannien och Irland (s. 317 ff). Analyser 
av stenmaterialet visar att yxor av sten med säm
re hållfasthetsegenskaper har större spridning 
än hållfastare yxor. Då det inte verkar föreligga 
någon skillnad råmaterialens tillgängligket tol
kas detta som stöd för ett rituellt användande 
av dess yxor, där egenskaper som till exempel 
färg ock textur var viktigare än de rent funk
tionella. Även om man inte är specialintresse
rad av de tider ock platser som tas upp så är det 
god läsning för inspiration till egna applikatio
ner av tekniska analyser på arkeologiskt mate
rial. 

Många av exemplen visar på vikten av att lå
ta arkeologiska frågeställningar styra valet av 
analys - frågan »vad är det kär?» är inte till
räcklig - samt värdet av att använda många oli
ka (såväl tekniska som arkeologiska) angrepps
sätt för att lösa ett och samma problem. Många 
olika metoder i väl genomtänkta projekt föror
das. Henderson lyfter genomgående fram vik
ten av att analysera såväl råmaterial som p r o 
dukter ock biprodukter från olika fyndsamman-
hang. För att detta skall vara möjligt så måste 
den tekniska analysen integreras i det a rkeolo 
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giska projektet från början. Del duger inte att i 
efterhand komma rännande med prover och 
hoppas atl få relevanta svar. 

Della är också något som Henderson tar 
upp i sitt sista kapitel Archaeological Science and 
the Way Forward. Han skriver (s. 325): »...when 
techniques of scientific analysis are used as in-
vestigative tools, the researcher must keep a 
clear head in defining precisely what it is he or 
she is invesiigating archaeologically.» Vidare 
på samma sida: »Having emphasised how im
portant the archaeological research frame
work must be, one should not lose sigkt for a 
minute of the critical importance of first-rate 
science. The conditions in which chemical ana
lysis and dating (for example) are carried out 
must be monitored very closely—there is abso 
lutely no room for a 'black box' meniality, or 
one would be accused of pursuing the rubbish 
in—rubbish out approach to science, based on 
only a partial understanding of tke technique 
or poor conditions of sample preparalion.» 
Hendersons vision om framtiden, av honom 
kallad »holistic arckaeological science», är 
noggrant utformade forskningsprojekt base
rade på klartänkta applikationer av laborativa 
analyser med tydliga målsättningar, i syfte att be
svara intressanta arkeologiska frågeställningar. 

I detta sammankang kan bokens metodka
pitel ses som lite bristfälligt. Som arkeolog tror 
man gärna på de siffror ock grafer som en tek
nisk analys genererar, siffror som inger en 
känsla av absoluthet En genomgång i syfte att 
ge läsaren verktyg att ifrågasätta resultat ock en 
grund för val av metod för egna analyser kade 
varit på plats i en bok med ambitioner som den
na. Som den nu ser ut ger den faktiskt bara »a 
partial understanding of the technique». 

I texten märks det tydligt alt Henderson är 
kängiven det naturvetenskapliga - varför an
nars kalla saker som politik, religion, ekonomi 
ock social miljö för »parametrar» (s. 2)? Enligl 
både Svenska Akademiens Ordlista och Con-
cise English Dictionary är »parameter» ett natur
vetenskapligt begrepp, en »storhet som kan 
hållas konstant för beräkning av oberoende va
riabler men som själv kan varieras». Ar detla 
verkligen en rimlig karakteristik av religion, till 
exempel? Eftersom de i boken presenterade 

fallstudierna i de flesta fall återger andras ar
beten, i synnerhet vad gäller de arkeologiska 
tolkningarna, så stör detta endast bitvis. Det är 
dock lätt att råka le en smula när Henderson i 
inledningen skriver nästan lite vågat att »In ad
dition, a post-processual interpretation of cha
racterised early medieval pottery is presented» 
(s. 2), eftersom det mesta i boken i övrigt ger 
intrycket av att författaren är en övertygad em
piriker (dock inte nödvändigtvis empirist). 

Namnet på framtidsvisionen, »Holistic Ar
chaeological Science», för i alla fall mina tan
kar till romanen Dirk Gently's Holistic Detec-
tive Agency (Douglas Adams, ig87) . Man anar 
att Henderson använder begreppet holisiisk på 
ett liknande sätt som Adams, i dess vaga och 
vardagliga mening (ung. kelket). Detta är lite 
olyckligt i en bok som uteslutande vänder sig 
till akademiker. Om någon väntar sig en 
ingående teoretisk diskussion kring kolism nå
gonstans i Hendersons bok, till exempel 
inifrån Quines tankegångar eller utifrån Pop
pers kritik av holismen, så blir denne besviken. 
Arkeologisk forskning som på elt fruktbart sätt 
applicerar naturvetenskapliga metoder behöver 
inget speciellt namn, det är kelt enkelt bra ar
keologi. 

Den tunna vetenskapsteoretiska diskussio 
nen generellt gör att boken missar sitt mål - det 
vill säga målet att fylla gapet mellan det labora
tiva och det arkeologiska. Jag håller helt och 
fullt med författaren om vikten av att en a r k e o 
log som applicerar en laboraliv teknik är fullt 
insatt i denna. Men i mina ögon är det minst lika 
viktigt att samma arkeolog kar full förståelse 
för arkeologin som humanistisk vetenskap och 
är insatt i aktuell arkeologisk teori. Det är trots 
allt ur dessa som frågeställningarna kärrör, det 
vill säga de frågor som arkeologin anser vara in
tressanta att få svar på. Hur dyra apparater man 
än använder så får man inte bättre svar än som 
man frågar. Och det hela måste också kopplas 
samman. Det räcker inte med »defining preci
sely what it is he or she is investigating archae
ologically». Från detta till val av analysmetod 
linns en tankemässig lucka som författaren in
te förmår fylla. För alt kelt kunna täppa lill ga
pet mellan en teknisk analys av meningsbäran-
de materiella lämningar och en humanistisk 
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arkeologi krävs ett kitt, som enligt min mening 
måste vara ett klart och överbryggande veten-
skapsteoretiskt resonemang. Förutom first-rale 
science krävs det lite first-rate thinking. Men 
har man bara med sig detta själv så är boken 
trots allt en god ock lätttillgänglig inspirations
källa till egna projekt, eftersom den ger en bild 
av vad som kan vara möjligt att få reda på med 
laboraliv analys av oorganiskt material. Slut
ligen får jag väl överlåta åt framtiden att utvisa 
om detta verkligen är det avgörande verket i 
ämnet arkeologisk materiallära. Med tanke på 
den stora dynamiken inom detta ämne så be
håller jag min skepsis i just denna fråga. 

Sven Isaksson 
Arkeologiska Forskningslaboratoriet 

Stockholms universitet 
SE-io(igi Stockholm 

Svcn.Isaksson@arklab.su.se 

Bengt Nordqvist, Coastal Adaplations in the 
Mesolithic. A study of coastal sites with organic re
mains from the Boreal and Alkintic periods in 
Western Sxueden. GOTARC series B, Gothenburg 
archaeological theses 13. Institutionen för ar
keologi, Göteborgs universitet 2000. 253 s., ill. 
ISBN 91-85958-87-3. 

När jag för några år sedan stod på UV Stock
holms kontor och bläddrade igenom några ny-
inkomna rapporter från systerkontoret i Kungs
backa sågjag plötsligt namnet Balitorp i en rap
port. Bakom det anonyma omslaget fanns verk
ligen rapporten över den omtalade över
lagrade mesolitiska boplatsen vid Balltorp i 
Mölndals socken som undersöktes ig87—88. 
Rapporten var ganska kortfattad, något förvå
nande utifrån vad vi hade hört om denna b o 
plats, men detta förklarades med kollegornas 
kommentar: »Det kommer nog i avhandling
en...» 

Och nu, tre år senare, har Bengt Nordqvists 
avhandling om Balltorp och mesolitikum i Väst
sverige kommit Den har två frågeställningar: 
dels att undersöka hur materialet från senare 
ars undersökningar påverkar diskussionen kring 
västsvensk mesolitisk kronologi som fördes un

der ig7otalet , dels att identifiera olika strate
gier för resursutnyttjande. Att resultaten från 
uppdragsarkeologiska undersökningar används 
och integreras i den akademiska forskningen 
är viktigt Avhandlingen fyller därför en viktig 
funktion genom att sammanställa och analyse
ra resultat från undersökningar som annars 
kanske skulle sluta som olästa rapporter. 

Alla uppdragsarkeologiska undersökning
ar resulterar i en skriftlig rapport, vissa upp
dragsarkeologiska undersökningar blir även 
föremål för akademiska avhandlingar. Då upp
står en mängd val för rapportförfattaren/dok
toranden alt göra. Vad ska slå var? Det finns in
ga regler för vad en rapport eller en avhandling 
ska innekålla. Kraven eller önskemålen varie
rar utifrån rådande akademiska ock antikvaris
ka principer. Nordqvist kar löst problemet ge
nom att i rapporten ange att »fyndlistor, fynd
teckningar, tvärvetenskapliga analyser, bear
betning av fyndmaterial och analyser m.m. 
kommer att presenteras! avhandlingen». Detta 
är antagligen skrivet vid en tidpunkt då avhand
lingen ännu inte var färdigställd. Under arbe
tets gång har säkert omprioriteringar gjorts. 
Detta har tyvärr fått som konsekvens att av
handlingen inte innekåller allt som den i rap
porten påstås innehålla. Fyndlistor saknas och 
av de tvärvetenskapliga analyserna ingår endast 
makrofossilanalysen. Den osteologiska analy
sen är publicerad separat (UV Väst, Rapport 
1996:95). Ä andra sidan finns det i avhand
lingen en hel del upprepningar av vad som 
stod i rapporten. Detta är elt illustrativt exem
pel på problemen med att utifrån en under
sökning skriva både avhandling och rapport. 
Avhandlingen hade vunnit på att flera av de de
skriptiva delarna rörande Balltorpundersök-
ningen publicerats i rapporten. I avkandlingen 
kade man istället kunna vidareutveckla de de
lar av Balltorpsundersökningen som kunde be
lysa avhandlingens syfte. 

Avhandlingen är fast förankrad i den p r o 
cessudla empiriska tradition som präglat meso
litisk forskning under många år. Den är ännu 
en i en lång rad av skrifter som behandlar 
mesoliiikum utifrån begrepp som resurser, an
passning och bosättningsmönster. Detta är ett 
problem inte bara för Nordqvists avhandling 
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utan för mesolitisk forskning generellt. Under 
1960- ock 70-talet fick den processuella arkeo
login stort genomslag i europeisk mesoliti-
kumforskning. Men därefter kar inte den me
solitiska arkeologin i lika kög grad engagerat 
sig i nyare teoretiska inriktningar. Dagens ar
keologi karakteriseras av en teoretisk mångfald 
av sällan skådat slag. Oavsett vilken teoretiska 
utgångspunkt man väljer kan man idag inte sä
ga sig vara obekant med andra sätt att se på för-
kistorien. Jag saknar därför i avhandlingen en 
argumentation för varför just detta teoretiska 
perspektiv valts. 

Nordqvist är en sann fältarkeolog, djupt ro
tad i den västsvenska istidsleran. Han har en 
omfattande kunskap om artefaktemas m o r f o 
logi och teknologi som präglar flera av kapit
len, där lancettmikroliter och hullingspetsar 
spelar huvudrollen. Han påpekar på flera stäl
len fältarbetets betydelse, hur val av grävnings
metodik påverkar fyndfrekvens och fyndsam
mansättningar, hur nya undersökningar kan 
belysa gamla problem. Det är då förvånande att 
han utelämnar problemen med den geografis
ka snedfördelningen i uppdragsarkeologiska 
undersökningar i storstadsregioner ock vilka 
problem det medför i tolkningar av t.ex. land-
skapsutnyttjande. 

Att beskriva, tolka och förmedla en över
lagrad boplats är inte lätt. Först i kapitel 3 för
tydligas bilden av vilka processer som skapat 
Balltorpsboplatsen, två typer av material som 
har deponerats vid två olika tillfällen ca 7000 
cal BC och 6500 cal BC. Dateringar anges i av
handlingen som kalibrerade BP-värden, något 
man inte ofta ser! När även okalibrerade vär
den angivna som BP används skapar det onek
ligen en viss förvirring kos läsaren. Detta är 
synd med tanke på att den kronologiska dis
kussionen är en central del i avkandlingen. 
Dateringarna visar ändå all Balltorp tillhör den 
tidiga delen av Sandarnakulturen, d.v.s. äldre 
än andra kända överlagrade boplatser som Bua 
Västergård. 

Den horisontella utbredningen av lancettmik
roliter och hullingspetsar visar att lämningarna 
mer är ett resultat av naturliga inlagringspro
cesser i samband med transgressionen än spår 
av mänskliga aktiviteter. Balltorp är således in

te någon överlagrad boplats i ordets egentliga 
mening utan bör istället ses som två sekundärt 
deponerade material. Eftersom det saknas en 
diskussion om varifrån de deponerade materi
alen härrör från är det svårt för läsaren att av
göra i vilken utsträckning detta faktum påver
kar t.ex. rekonstruktionen av boplatsens när
miljö. Det är nämligen i diskussionen kring 
den lokala närmiljön och resursutnyttjandet 
som det påpekas flera intressanta anomalier. 
Trots boplatsens strandbundna läge domineras 
artsammansättningen hos benfynden av land
levande djur. Intressant är också att man anser 
sig ha funnit belägg för tillverkning av metkro
kar på boplatsen, trots att den osteologiska ana
lysen inte tyder på att fiske förekommit i någon 
större omfattning. Här saknar man en åter
koppling till fyndsammankangen ock dessas 
betydelse för tolkningarna. 

Något som kommer igen på flera ställen 
ock som förmodligen är en av utgångspunk
terna för formulerandet av frågeställningar är 
debatten kring den västsvenska mesolitiska 
kronologin. Denna fördes främst under 1970 
talet, bl.a. i Fornvännen, och kretsade bland an
nat kring hur skivyxorna i Västsverige skulle da
teras. De flitigaste (eller mest kögljudda) de
battörerna var Stig Welinder ock Carl Cull
berg. Nordqvist anser att skivyxorna funnits un
der kela mesolitikum. Att de saknas under 
äldre mesolitikum i Sydskandinavien förklaras 
genom att man där saknar kustboplatser från 
denna tid. I övrigt utmynnar den kronologiska 
diskussionen i en genomgång fyndkategori lor 
fyndkategori som sedan sammanställs i ett 
översiktligt kronologiskt schema. Avhandling
en innehåller här en genomgång av ett 401a! 
undersökningar varav ett tiotal från de sista tio 
åren. Sammanställningen fungerar som en bra 
introduktion till det västsvenska materialet: b o 
platser, dateringar och artefakler. 

Kronologidebatten är vetenskapshistoriskt 
intressant eftersom den berör frågan om en en
hetlig nordvästeuropeisk mesolitisk kultursfär. 
Under lång tid kar Sydskandinavien stått som 
ledområde för den kulturella utvecklingen un
der mesolitikum medan man haft svårigheter 
att begripa områden med andra uttrycksfor
mer, t.ex. andra råmaterial eller avvikande da-
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teringar av kända artefakttyper. Under senare 
år har bilden ändrats avsevärt. Mesolitikum i 
Skandinavien framstår idag som ett veritabelt 
smörgåsbord av materiella uttrycksformer. Det 
finns inte ett enda mesolitikum, vare sig då el
ler nu. 

Nordqvists avhandling bryter inte ny mark 
och överskrider inte några gränser. I stället är 
den väl förankrad i den mesolitiska forsknin
gens mittfil. Den kombinerar nya resultat med 
gamla frågor. Debatten om den västsvenska 
mesolitiska kronologin är troligen inte avslu
tad i och med detta arbete. Men frågan är om 
inte mesolitisk arkeologi är mer i behov av nya 
frågor än nya utgrävningar. 

Christina Lindgren 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms universitet 
SE-io6gi Stockholm 

Christina.Lindgren@ark.su.se 

Aspekter av dansk klostervcesen i middelalderen. 
Red. Inger-Lise Kolstrup. Arhus Universitets-
forlag 2000. 124 s. ISBN 87-7288-826-1. 

Denna artikelsamling utgavs efter ett seminari
um arrangerat i november igg8 med anled
ning av Moesgård Museums utställning »Bed 
og arbejd». Boken innehåller sex artiklar om 
dansk klosterhistoria skrivna av kistoriker, a rkeo 
loger ock konsthistoriker. 

Tre är av mer övergripande slag. Tore Ny
berg skriver allmänt om »Nordisk klostervaesen 
for 1200», en påfallande kort kistoria. De två 
följande artiklarna, Brian Patrick McGuires 
»Cistercienserne i det 20. årkundredes danske 
kistorieskrivning» ock Birgitte Langkildes »Status 
över forskningen i de danske nonneklostre» är 
forskningskistoriska bidrag. 

McGuire lyckas på ett kortfattat ock för
tjänstfullt sätt belysa kur forskningen under 
1900-talet undvikit frågor kring andlighet och 
liturgi hos cistercienserna. Det har funnits en 
tendens att betrakta klostren mest som politis
ka fenomen, ofta ur en materialistisk synvinkel. 
Man har också intagit en i grunden fientlig 
kållning till både munkarna själva och deras 

texter. Detta har bland annat lett till en ten
dens att snarare försöka avslöja än förslå de 
munkar man studerar, när klosterideal har 
ställts i ett motsatsförkållande till politisk eller 
ekonomisk realitet. Mycket av det McGuire kri
tiserar har sina motsvarigketer i forskningen 
kring de svenska klostren. Flertalet publikatio
ner behandlar de svenska cisterciensklostren 
främst som en del av spelet om den politiska 
makten. Ett gott exempel på detta är foku
seringen på Sverker den äldres roll i etableran
det av Alvastra, ytterligare ett debatten om 
Birger jarls grav i Varnkem som fått ny aktuali
tet genom gravöppningen ock Dick Harrisons 
bok Jarkns Sekel. McGuires artikel bar därför 
stort värde. Langkilde ger en översikt över de 
danska nunneklostren och diskuterar forsk
ningens behandling av dem. Här blir det tyd
ligt att kvinnors klosterliv endast i liten grad an
setts intressanta för forskningen. Enskilda an
läggningar kar studerats ock klostrens gods-
kistoria skrivits, men mera djupgående frågor 
kring nunneklostren kar inte ställts. 

De återstående tre artiklarna kar mer karak
tären av specialstudier. Jörgen Nybo Rasmus
sen kar skrivit en längre redogörelse för Ran
ders heligandskloster och dess prior Jens Ma-
thiesen. Rasmussens målsättning är att visa hur 
en »kristen kullur», uttryckt genom kärleken 
till nästan, tog sig uttryck i Danmark. Hans 
aningen idealistiska inställning till sitt ämne 
kan emellanåt vara en aning störande. Hans 
Jörgen Fredriksens artikel är en konsthistorisk 
diskussion om Randers heligandsklosters sen
medeltida altartavla. 

Av större arkeologiskt intresse är Hans Kron
gaard Kristensens artikel om korsgångsmotivet 
i danska kloster. Kristensen menar att kors
gången kan betraktas som den fysiska manifesta
tionen av klosteridén, och att det därför är av 
intresse att studera vid vilka tidpunkter kors
gången uppförts i skilda klosteranläggningar. 
Kristensen kan genom byggnadsarkeologiska 
och skrifthistoriska studier konstatera att den 
slutna anläggningen med fyra korsgångar ge
nerellt sett uppförts sent. Detta gäller framför
allt tiggarordnarnas kloster, men mönstret kan 
även konstateras i landsbygdsklostren. Ofta 
förefaller den täckta korsgången ka uppförts 
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under i4()otalets ganska intensiva byggnads
verksamhet vid de danska klostren. Detta leder 
till slutsatsen att den bild av nedgång och för
fall som antagits prägla klostren under årtion
dena före reformationen måste omvärderas. 
Detta understryker även Mcguire i förbigående 
i sin artikel. Denna poäng är av stor vetenskap
lig vikt för fortsatta klosterstudier även i Sverige. 
Tack vare dessa två bidrag är Aspekter af dansk 
khslervcesen i middelalderen något mer än en trev
lig liten bok om danska kloster. 

Elisabet Regner 
Institutionen för Arkeologi 

Stockholms Universitet 
SE-106 0,1 Stockholm 

eregner@holmail.com 

Möre - historien om ett smaland. E22-projektet. Red. 
Gert Magnusson & Susanne Selling. Kalmar 
2001. 672 s., ill. ISBN 91-85926-51-5. 

Genom den ekonomiska utvecklingen, men 
också som en följd av forskarnas ibland nästan 
monomana intresse förvissa speciella regioner, 
ligger stora delar av landet i ett arkeologiskt 
bakvatten. Sedan årtionden har knappast någ
ra undersökningar gjorts här och forskningen 
har glömt bort att de finns. I Sydsverige har 
särskilt Småland och delar av Västergötland va
rit illa lottade. Som resultat av de lokala hög-
skolornas verksamket ock tack vare en och an
nan större exploatering bortom allfarvägarna 
kaller dock läget långsamt på att förbättras. 
Detta är viktigt eftersom synen på den forntida 
kulturen annars lätt blir onyanserad och skev. 
Det nutida svenska samhällets tyngdpunkter 
motsvarar ju knappast forntida förkållanden. 
Genom omfattande exploateringar i samband 
med utbyggnaden av E22 söder om Kalmar kar 
forskningen om denna del av Småland - det 
medeltida folklandet Möre - fått sig en rejäl 
ock välbehövlig puff framåt Jag formulerar 
mig så eftersom jag anser att inte bara den kvali
tativa utan också den kvantitativa tillväxten av 
kunskap är väsentlig vid ett uruselt kunskapsläge. 
Projektet förbereddes av Länsstyrelsen i Kal
mar län ock av Kalmar läns museum ock leddes 

sedan igg?—2001 av Gert Magnusson. Nu kar 
det publicerats som helhet i en tegelsten på näs
tan 700 sidor med Magnusson som redaktör. 

Först presenteras projektets målsättning 
som sig bör. Den är mycket vittomspännande 
och omfattar vid närmare granskning så gott 
som samtliga perspektiv på förhistorien och 
den tidiga historien som en uppfinningsrik ar
keolog rimligtvis kan anlägga. Det låter natur
ligtvis lovande men stämmer också till efter
tanke. På något sätt får man ett intryck av att 
man missat något mycket väsentligt genom att 
uppställa målet att försöka gripa om allt. I stäl
let vill jag kävda att det är utomordentligt vik-
tigt att försöka slå fast några övergripande frå
gor som man utifrån tidigare kunskap och 
kanske också genom intuition anser vara speci
ellt viktiga ock relevanta för just denna del av 
Sverige. Möres karaktär av kustlandskap borde 
ha gjort kontakterna utmed Östersjökusten lill 
elt högprioriterat tema. Landskapets karaktär i 
äldre tid och dess successiva förändringar bor
de redan här ha förts fram tydligare som 
central fråga. Befolkningens sociala organisa
tion finns naturligtvis med som frågeställning 
men drunknar i mängden av olika synpunkter. 
Man borde också för publiceringen ha lagt upp 
några tydliga linjer medan annat tonats ned. 

Jag tar inte upp Britt-Marie Hammarskjölds 
alltför långa presentation av länsstyrelsens 
handläggning av vägprojektet och inte heller 
Emma Holmens föredömliga redogörelse för 
förmedlingen av information om undersök
ningarna under projekttiden utan går direkt 
på den rent arkeologiska problematiken. Nils-
Olof Svensson kar varit projektets kvartärgeo
logiska partner och skrivit två avsnitt: ett om 
strandlinjerna och ett om en pollenanaivs i 
Ljungby. Dessvärre framgår det tydligt att den
na del av projektet fått alldeles för litet utrym
me. Redan länsstyrelsen borde ha sett det som 
synnerligen väsentligt att få en generell bild av 
landskapets utveckling - både dess topografiska 
förhållanden och vegetationens förändringar. 
Vägens karaktär av gradient genom landskapet 
borde ha kunnat motivera ett sådant synsätt 
Som det nu blivit är Svenssons bidrag för de
taljerade ock begränsade för att ge något in
tryck av landskapet. Särskilt styvmoderligt blir 
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som så ofta järnåldern och medeltiden be
handlade. En fråga som verkligen hade behövt 
belysas bättre är havsnivåerna under yngre järn
ålder och äldre medeltid. Detta framgår inte 
minst av en rad bidrag om dessa perioder i voly
men. Märkligt nog presenteras strandlinjebi
draget i bokens början medan pollenanalysen 
(landskapsutvecklingen) kommer nästan sist 
Roger Engdmark & Jokan Olofsson kar också 
förvisats till bokens slut. De har en välskriven ar
tikel om odlingslandskapet i anslutning till någ
ra av de mer givande boplatsundersökningarna. 
Även i detta fallet är det tydligt att man kunnat 
göra väsentligt mer inom detta forskningsom
råde både regionalt och genom komparativa stu
dier om resurserna fördelats lite annorlunda. 
Det är påfallande att de naturvetenskapliga un
dersökningarna betraktats som marginella. Re
sultaten tas föga upp i bokens huvudtexter. Både 
Svenssons artiklar och Engdmark & Olofssons 
borde naturligtvis ha integrerats starkare i 
Nicholas Nilssons bidrag om den äldre järnål
derns odling i Möre (placerad nästan mitt i b o 
ken). Nilssons framställning är, som han själv 
framhåller, främst att uppfatta som ett referat av 
ett antal spedalistrapporter. Ett minus är att od
lingens nära samband med boskapsskötseln inte 
framgår klart. Tillsammans bildar de ju huvud
delen av det ekonomiska systemet. 

Resten av boken är ganska strängt kronolo
giskt uppbyggd. Kenneth Alexandersson inleder 
med en kortfattad framställning om det meso 
litiska materialet Presentationen är mycket infor
mativ men man hade väntat sig mer utvecklade 
resonemang om sociala ock kulturella förkål
landen. Ett av bokens bästa bidrag är en mycket 
välskriven uppsats om Möres neolitikum av Hans 
Gurstad-Nilsson. Framställningen är väl struk
turerad med en dynamisk argumentation. Här 
finns en rad utmärkta uppslag till olika projekt 
om Ostkustens stenålder som ingen tidigare 
förmått formulera. Författaren kar ett mycket 
gott grepp inte bara om fastlandsmaterialet 
utan känner också mycket väl till det öländska. 
Man kan bara beklaga att Ölands stenålders-
material inte förelegat helt färdiginventerat 
när uppsatsen skrevs. Något ogräs finns väl ock
så i denna välansade örtagård. Författaren häv
dar så till exempel att mesoktikerna varit 

mindre religiösa än neolitikerna (säkert är det 
Hodder som spökar). Ett bidrag av Magnus 
Petersson om stenålderns keramik är av natur
liga skäl mindre vittomspännande men funge
rar väl tillsammans med Gurstad-Nilssons 
övergripande text. Några meningsskiljaktighe-
ter mellan författarna kan noteras men detta är 
blott naturligt och stör inte alls framställningen. 

Bronsåldern tas upp i inte mindre än åtta 
bidrag trots att materialet ingalunda är särskilt 
s tor t En samtidigt ambitiös ock lite tunn para-
plyuppsats av Dag Widholm inleder men där
efter får Hans Gurstad-Nilsson åter ordet. Det 
blir även denna gång en intellektuellt stimule
rande, vittomspännande ock tilltalande dis
kussion inte bara av resultaten från projektet 
utan av hela södra Östsveriges bronsålder. Det 
ifrågasättande av olika konventionella mening
ar som präglade stenåldersuppsatsen är dock 
något mindre framträdande här. Det uttjatade 
snäva maktperspektivet fungerar dåligt som 
övergripande ram för tolkningen. Kommuni
kation kommer i någon mån in som ett alter
nativ men problematiken måste utvecklas mera. 
Resonemangen har ibland en för arkeologin 
med sina stora källnckor mindre lyckad struk
tur: finns något i det kända arkeologiska mate
rialet så fanns del förr, ock finns det inte nu så 
fanns det inte då. Det i ock för sig intressanta 
långhuset i Bruatorp ges en något överdriven 
tolkning som hövdingasäte. Det förefaller vara 
en allmän trend från norra Holland till Syd
sverige att den äldre bronsålderns hus gene
rellt är anmärkningsvärt långa. Man kan också 
fråga sig vad som egendigen kände under brons
åldern i ett större samhällshistoriskt perspek
tiv. Naturligtvis är kulturyttringarna delvis oli
ka men man tvekar om verkligen religion och 
samhällsstruktur förändrades så starkt som det 
kävdas kär. Detta kan väl inte Gurstad-Nilsson 
lastas för utan är snarare en spegling av dagens 
bronsålders-mainstream. 

Gurstad-Nilsson och Widholm sekunderas 
av flera bra bidrag i det mindre förmålet Cecilia 
Ring skriver om boplatser, Susanna Eklund om 
skärvsten ock kardar ock Maria Persson om 
bronsålderns keramik. Liselotte Alexanders
son kar inte lyckats föra fram sina synpunkter 
på skålgropslokalerna lika övertygande. Delvis 
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beror det på en olycklig fast definition av rele
vanta samband mellan skålgropar och andra 
lämningar och på bristen av redovisning i bild 
av olika konstellationer (detaljkartor). I ett av
slutande bidrag vill Susanne Selling försöka 
finna de principer som bestämde bronsålderns 
samhälle. Här skulle man vänta sig stniktura
listiska utgångspunkter för diskussionen men 
Selling koncentrerar sig ganska direkt på kera
mikens ock bronsföremålens frekvens ock ut
seende. Det kävdas att keramiken under brons
åldern efter hand kom att bli integrerad i ett 
alltmer egalitärt samkälles giftermålsförbin
delser i viss motsats till bronsföremålen som 
skulle vara bundna till lokalt identitetsskapan-
de. Den äldre bronsålderns samhälle skulle ha 
dominerats av elitära grupper. Problematiken 
är omfattande och svår och del lyckas inte rik
tigt Selling att få det övergripande greppet. 

Ett viktigt bidrag till forskningen kring den 
tidiga järnproduktionen gav undersökningen 
av en järnframställningsplats vid Eket i Söder-
åkra daterad till äldre förromersk järnålder. Upp
täckten presenteras väl i boken ock sätts på ett 
föredömligt sätt in i sitt europeiska samman
kang av Gert Magnusson och Leif Rubensson. 
Också Catarina Karlssons bidrag rörande övri-
gajärnfraniställningsplatser som tagits fram in
om projektet och med jämförelser främst inom 
regionen, men också längre bort, är mycket väl
skrivet ock läsvärt. Järnframställningens över
regionala betydelse redan före medeltiden be
rörs, men i mitt tycke alltför kortfattat. En dis
kussion av järnkonsumtionen på Öland och 
Gotland ock dess relation till fastlandet kade 
varit befogad men saknas nästan ke l t 

Om Gurstad-Nilsson framstår som den do
minerande forskaren inom projektet vad det 
beträffar stenålder och bronsålder, så domine
ras järnåldern och medeltiden av två bidrag av 
Alf Ericsson och Mats Anglert. Först ut är 
Ericsson med en synnerligen välskriven analys 
av järnålderns och medeltidens bebyggelse
landskap. Att den inte förmår integrera kela 
landskapsbilden är inte Ericssons fel utan har 
andra orsaker som berörts ovan. Bidraget är lill 
yttermera visso teoretiskt väl underbyggt Den 
väg Ericsson väljer är i korthet att kontrastera 
den äldre järnålderns landskap mot det medel

tida och så reflektera över vilka förändringar 
som ligger i den mellanliggande perioden. Ett 
viktigt resultat är att en mycket viktig vänd
punkt i bebyggelsemönstret inträder ca 5 5 0 / 
600 e.Kr., då det historiska bebyggelselandska
pet börjar växa fram. Det finns mycket som talar 
för att detta är en generell förändring i stora de
lar av södra Sverige. Vad som konkret sker på 
del sociala och ekonomiska planet är ännu inte 
alls utforskat men att det bland annat har att 
göra med att godskomplex (åtminstone gods-
liknande större jordinnehav omfattande ett be
tydande antal gårdar) är mer än sannolikt. 
Denna strukturförändring drar med sig eller 
snarare möjliggör ekonomiska ock tekniska in
novationer. Den övriga bebyggelsen följer med 
den trend som godsekonomierna sätter. En av 
de få invändningar man kan ka mot Ericssons 
arbete är atl fastlandets lösfynd inte utvärde
rats. De kan ge några väsentliga komplettering
ar och borde ha uppmärksammats. Anna-Lena 
Hallgren sekunderar med en välskriven och in
formativ uppsats om den äldre järnålderns gra
var. Möjligen kan man tycka att gravkult och re
ligion får begränsat utrymme. I stället betonas 
gravarnas potential som källa till kunskap om 
sociala förhållanden. 

Sven-Olof Lindquist behandlar bebyggelse
utvecklingen under medeltiden ur vad han kal
lar etl kulturgeografiskt perspektiv. Att den kar
tografiska redovisningen som metod skulle de
finiera ett arbete som geografiskt förefaller mig 
missvisande. Vad Lindquist tar sig för är varken 
mer eller mindre än en historisk studie. Det ar
keologiska källmaterialet bedöms av Lindquist 
av allt att döma som föga relevant och det för
historiska samhället som rätt ointressant som 
utgångspunkt för medeltidens utveckling. Se
nare års forskning redovisas ej ock Lindquist 
ställer sig kär på tvärs mol den allt tydligare all
männa trenden inom såväl förhistorisk som 
medeltida arkeologi. Det egentliga källmateria
let blir ortnamnen och 1500-talets jordeböcker. 
Med referens till detta material och till förfat
tarens tidigare studier i Östergötlands järnål
dersbebyggelse presenteras en starkt evolutio 
nistisk modell för bebyggelseutvecklingen. Den 
ger ett påtagligt schematiskt intryck och den ger 
inget utrymme för andra former av dynamik än 
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progression. Positivt i Lindquists framställning är 
att den tar upp i stort sett hela länet inklusive 
Öland. 

Mats Anglerts behandling av den yngre järn
åldern och medeltiden är mer övertygande 
trots att den saknar Lindquists praktfulla kar
tor i färg. Delvis måste Anglert nöja sig med 
samma torftiga material som Lindquist men 
lyckas som arkeolog integrera det viktiga a rkeo 
logiska materialet på ett meningsfullt sätt. 
Centrala i Anglerts framställning är Möres 
mångfacetterade och fantasieggande kyrkor. 
Studien är mycket väl genomförd. På ett väl ba
lanserat sätt vävs den lokala aristokratins öden 
och kungamaktens ock biskopens agerande 
samman. Liksom i övriga Sverige är 1200-talet 
en viktig förändringsperiod när många stmk-
turer som karaktäriserar senmedeltidens för
kållanden kar sin upprinnelse. 

När Stefan Brink får ordet rörande centrala 
Möres ortnamn kar de redan stötts ock blötts av 
tre olika författare och man orkar inte uppdriva 
något större inuesse vilket säkert är orättvist. Mot 
slutet av artikeln kommer Brink in på centrala be
byggelsehistoriska frågor men de förs inte riktigt 
vidare med full kraft. Brink har ju redan tidiga
re utförligt behandlat Möres ortnamn och har 
kanske därför inte känt sig så inspirerad. 

Liksom de bredare artiklarna om stenålder 
ocb bronsålder sekunderas Ericsson, Lindquist 
och Anglert utöver Hallgrens artikel av en rad 
mindre ock mer specialiserade bidrag. Ivonne 
Dulra Leivas & Catarina Karlsson bidrag om 
den yngre järnåldern i Möre har en otacksam 
placering strax efter de nyss nämnda tre större 
artiklarna. Framställningen omfattar i stort 
samma frågor som Ericsson och Anglert be
handlat betydligt säkrare. Dutra Leivas & Karls
son är oftast antingen för allmänna i sin fram
ställning eller för detaljerade. Spännande rub
riker som »Möre och Öland» och »Landets inre 
struktur» lovar betydligt mer än de håller. Mål
sättning ock struktur borde ha varit tydligare 
och en tydligare boskillnad mellan Ericsson 
och Anglert å ena sidan och Dutra Leivas & 
Kärlsson borde ha gjorts upp. 

En av projektets få missar i fält var uppen
barligen undersökningarna av området vid 
Binga, där E22 korsar Ljungbyån. Dessvärre 

förefaller väsentliga delar av en mycket intres
sant miljö ka gått till spillo trots att man redan 
på ett tidigt planeringsstadium borde ha räk
nat med intressant arkeologi på åns båda strän
der. Emma Having redogör för undersökning
en av ett verkstadsområde daterat till sen ven
deltid och något yngre brandgravar. Tyvärr är 
varken fyndkontexterna eller de intressanta 
fynden närmare beskrivna. En kort diskussion 
om hamnplatser i Möre och på Öland tillkom
mer. Problematiken med specialiserade hant
verkare och deras roll i ekonomi ock samhälle 
kar först på senare tid uppmärksammats. 
Verkstadsfynden vid Binga kade kunnat ge vik
tiga bidrag men varken fältundersökningen el
ler artikeln förmår att knyta an. 

Välstrukturerat ock mycket informativt är 
Ingeborg Svenssons bidrag om gravarna i Möre 
inklusive de nyfunna vid Binga. Här fungerar 
bidraget alldeles utmärkt som pendang lill de 
övergripande artiklarna. Samma värdering kan 
man göra av Malin Gustafssons likaledes mycket 
välskrivna och välunderbyggda översikt av hus-
materialet från senneolitikum till järnålder. 
Trots att Ericsson behandlat en stor del av mate
rialet lyckas Gustafsson anlägga en rad vikliga 
kompletterande perspektiv inte bara rörande 
teknikaliteter utan också rörande kuset som s o 
cialt rum, kuset och tankevärlden samt etab
lering och övergivande. 

I en så stor publikation är det inte konstigt 
att bidragen varierar i kvalitet. I några fall be
ror detta på bristande erfarenhet Vad man kan 
ifrågasätta är huruvida boken har någon klar 
målgrupp. Vem riktar den sig till? Enligt min 
uppfattning borde man ha givit ut två olika 
böcker: en populär och en vetenskaplig. Voly
mens olika bidrag fördelar sig kanske inle helt 
tydligt på dessa två olika kategorier, men jag 
tror en del av ojämnheterna hade kunnat över
vinnas på det sättet. För den intresserade lek
mannen är stora delar av boken säkert ganska 
svårsmälta, medan den något insatte arkeolo 
gen ibland kan vara fullt till freds medan hon 
eller han en liten stund senare efterlyser vikti
ga data. Delar av boken har en viss struktur 
(förutom den kronologiska följden) med större 
syntetiska artiklar ock runt denna grupperade 
specialiserade bidrag. Detta är förvisso en prak-
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dkabel väg för en större redovisning med många 
författare som denna. Det kräver dock att olika 
bidrag noga avstäms mot varandra. Detta kar 
man inte lyckats särskilt väl med i boken om 
Möre. Upprepningarna är inte sällan pinsam
ma ock till slut riktigt tjatiga (ortnamnen är alls 
inte det enda exemplet). Ett annat sätt att lösa 
uppgiften på kade varit större integration i 
skrivandet där övergripande avsnitt varvats 
med mer detaljerade i större block med ett 
större antal författare. Så skriver man ju ofta på 
naturvetarsidan ock varför skulle det inte kun
na fungera inom arkeologin? I vetenskapligt 
avseende är boken mycket ojämn. Delar av den 
kommer att stå sig rätt länge medan andra 
mycket snabbt kommer att blekna bort. 

Johan Callmer 
Institut fur Ur- und Friihgeschichte 

Hnmboldt-Universität zu Berlin 
Hausvogteiplal/ 5-7 

D-10117 Berlin 
CallmerJ@geschichle.hu-berlin.de 

Marek Gedl, Die Bronzegefäfie in Pokn. Prähis
torische Bronzefunde, Abteilung II, Band 15. 
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2001. 74 s. + 82 
pl. ISBN 3-515-07177-6. 

Sedan drygt trettio år utges det brett upplagda 
bokverket Prähistorische Bronzefunde, som land 
för land publicerar alla preromerska brons-
fynd från det kontinentala Europa. Som en del 
i detta har Marek Gedl nu presenterat en ge
nomgång av de polska bronskarlen. Samman
lagt beskrivs 95 kärl av olika typ utifrån ett 
system som är gemensamt för hela serien. På 
grund av omfattande förstörelse under världs
krigen har delar av materialet gått förlorade el
ler skadats allvarligt vilket kar försvårat upp
ordningen. Gedl har varit tvungen att utgå från 
tveksamma 1800-talsavbildningar och små me
tallbitar som emellanåt är det enda som kvar
står av vissa kärl. Något mindre än hälften av 
kärlen är bristfälligt dokumenterade och detta 
innebär naturligtvis ett källkritiskt problem. 

Bokens huvudparti utgörs av en materialre
dovisning i ord och bild. I den kortfattade in

ledningen som föregår denna skall alltså den 
information finnas som blir ledsagande för lä
saren och som förhoppningsvis skall utmynna i 
en förståelse av kärlens betydelse för kulturbild-
ningen i Polen. Tyvärr saknas en utvärdering av 
materialet med avseende på sociala och kultu
rella aspekter. Man saknar också det landskap 
där föremålen har påträffats. På spridningskar
torna som ingår har floder och mindre vatten
drag ritats ut, kompletterade med gränserna 
mot omgivande länder. Det skulle ha underlät
tat med en något mer detaljerad karta där åt
minstone de större städerna hade markerats. 

I grunden bygger typinddningen på funk
tionella och morfologiska likheter, men dessa 
har bara utnyttjats till en del och tanken bakom 
är oklart redovisad. Uppenbarligen har Gedl 
utgått från en uppdelning mellan stora och 
små kärl. De stora kärlen består av kittlar, äm
bar, situlor och hinkar (Rippenzisten), en mor
fologiskt - ock förmodligen också funktionellt 
- heterogen grupp med det enda gemensam
ma draget att kärlen är stora. 

Gruppen små kärl är betydligt mer homo
gen, men ändå kan storleksskillnaden vara av
sevärd. I typen »Tassen vom typjenisovice» har 
den minsta koppen en diameter på 12 cm och 
den största en diameter på 24,8 cm, det vill sä
ga att skålen är mer än dubbelt så stor som kop
pen. Storleken skulle dessutom kunna antyda 
en funktionell skillnad. 

De små kärlen har ytterligare delats upp 
utifrån förekomsten av öron/hänklar. Detta 
kan man dock endast sluta sig till utifrån den 
typologiska/ kronologiska tabellen längst bak i 
boken. Genom att utnyttja uppdelningen i kärl 
med ock utan känkd kan man åstadkomma en 
mer överskådlig analys av proveniens ock da
tering än vad Gedl har presenterat 

Kärl utan hänkel förekommer endast i pe
riod IV och V av den polska bronsåldern (Ha 
B1) och då främst i söder och sydväst. Kärl med 
hänkel förekommer från period IV och in i 
äldre järnålder (Ha C). Dessa kärl påträffas i 
mellersta och västra Europa, men de förekom
mer också i Norden. I materialet finns alltså ett 
gott underlag - trots dess ringa omfattning -
för att diskutera kulturella ock sociala kontak
ter mellan Polen och övriga Europa, både 
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utifrån geografisk spridning och kronologi. 
Gedl kar också delat upp bronskarlen bero

ende på om de är drivna eller gjutna. De drivna 
kärlen har ett kontinentaleuropeiskt ursprung 
och de gjutna ett nordiskt/nordeuropeiskt. 
Detta förhållande omnämns endast i ett kort 
stycke där Polen beskrivs som gränszonen mel
lan det sydliga område där man driver sina bron
ser och det nordliga där man gjuter dem. Inga 
kärl, med möjligt undantag för ett par dryckes-
korn, kar enligt författaren tillverkats i Polen. 
Kan ett område som befunnit sig mellan två d o 
minerande produktionsområden ha saknat egna 
produktionsenheter? Finns det någon skillnad 
över tid eller är de verkstäder som producerade 
de unika dryckeshornen unika i polsk bronsål
der; och vad betyder det att dessa horn kommer 
från ett begränsat område i nordöstra Polen? 
Detta är frågor som infinner sig när man läser 
texten, men som förblir obesvarade. 

Till kärlen har också hängkärl och bältedo
sor räknats. Den funktionella kopplingen är in
te övertygande och den formmässiga likheten 
med övriga kärl är i mitt tycke inte tillräcklig för 
att de skulle inkluderas. De särskiljsju också ge
nom sin proveniens. 

En av spridningskartorna visar utbredning
en av Rippenzisten ock det går att spåra en geo
grafisk Indelning av materialet Tyvärr kan man 
inte sluta sig till vad denna uppdelning beror på, 
vare sig utifrån kartor eller text. Gedl skriver atl 
Rippenzisten huvudsakligen finns i västra Polen 
och att de också återfinns nära de böhmiska och 
mähriska fynden av denna typ. Finns det ett kul
turellt samband mellan dessa områden? Beror 
spridningen på att del var längs denna väg som 
man importerade kärlen? En annan aspekt är 
kontakterna norrut som fynden av Rippenzisten 
ger antydningar om. Vad finns det för samband 
mellan de polska fynden och de två kärlen från 
Hassle i Sverige? Med tanke på de i övrigt välut
vecklade kontakterna mellan östra Svealand 
och Lausitz.området skulle detta säkert vara gi
vande att diskutera. 

Genomgående saknas ett resonemang kring 
geografisk spridning ock kulturell påverkan både 
nationellt ock från områden utanför det polska. 
Fynden blir till isolat. I kombination med den 
begränsade redovisningen av lokallopografiska 

förutsättningar blir helhetsintrycket kontextlöst 
För skandinaviskt vidkommande vore en diskus
sion kring spridningsvägar och distributions-
mönster av stort värde, till exempel i samband 
med Rippenzisten eller i fråga om de nordiska 
bälteplattorna och hängkärlen. Det skulle ock
så vara intressant med en generell diskussion 
kring kulturella samband då kontakterna mel
lan södra och kontinentala Europa, den polska 
Lausitzkulturen och det nordiska området varit 
mycket betydelsefulla för utvecklingen under sen 
bronsålder. 

Det kan kanske låta som om jag i grunden 
ogillar denna publikation. Så är nu inte fallet: 
den här typen av materialpublikatioiier är 
oundgängliga. Boken kar också publicerats i 
en serie vars alla volymer är upplagda på sam
ma sätt och vars huvudsakliga mål att redovisa 
och göra tillgängligt det totala bronsmaterialet 
från Europa. Därmed torde målsättningen 
med boken vara uppnådd och uppgiften väl ut
förd. Det jag vänder mig mot är egentligen den 
övergripande idé som präglar publikationsseri-
en. Det är inte möjligt att helt objektivt r e d o 
göra för ett material och frågan är om det är 
önskvärt. I delta specifika fall får det endast till 
följd att materialet blir svåråtkomligt och obe
gripligt. Som utomstående (ej polsk arkeolog) 
har man mycket små möjligketer att tränga in 
i materialet. Det skulle ha varit så spännande 
om författaren hade fått tillfälle att beskriva 
den miljö och de förhållanden som omger fyn
den och dra mer generella slutsatser kring de 
olika typernas geografiska och kronologiska 
spridning. Trots allt är det ju författaren som 
kan materialet bäst och har förutsättningarna 
att utvärdera det. 

Leif Karknby 
Raä UV Bergslagen 

Box 1406 
SE-701 14 Örebro 

Leif.Karlenby@raa.se 

Vagn Fabritius Buckwald, Iron and Slags in 
Ancient Greenland. Meddelelser om Grönland. 
Man & Society 26. Dansk Polarcenter. Köpen
hamn 2001. 92 s. ISBN 87-go36g-4g-i. 
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Boken redovisar undersökningsresultat för 76 
järnföremål från Grönland, både från norska 
och inuitiska boplatser. Tidsmässigt fördelar 
sig fynden från iooo-talet till 1800-talet. Själv
klart behandlas föremålens metallografi, en di
sciplin i vilken Buckwald är en internationellt 
erkänd expert. Fokus riktas dock på slagginne-
slutningarnas mineralogi och kemiska sam
mansättning. Den sistnämnda används för att 
kärleda föremålens proveniens. Resultaten pe
kar på Sverige, Norge, Belgien ock USA/Eng
land, förutom de grönländska järnförekoms
terna på Cape York (meteoritiskt järn) ock 
Disko (tellurisktjärn). 

Arbetet är rikt illustrerat - scanningbilder-
na är inte bara instruktiva, utan oftast bildmäs
sigt vackra. Texten vittnar föga överraskande 
om hög vetenskaplig kompetens. Studien kar 
genomförts mer fullödigt än många andra som 
jag läst inom detta gebit - och jag vill då inte 
undanta vissa av mina egna alster. 

Som recensent är det inte bara min uppgift 
att tillhandahålla beröm, utan även att komma 
med kritiska synpunkter, förhoppningsvis av 
konstruktiv natur. Buckwald använder sig av 
»Tke slag-analytical metkod» (presenterad av 
Buckwald & Wivd igg8) för att bestämma p r o 
veniensen för järnföremål utifrån den kemiska 
sammansättningen av slagginneslutningar, jäm
förd med sammansättningen kos slagger från 
järnframställning. Jag kan utifrån egna tester 
gärna kalla med om att metoden är ett gott för
sök, klart bättre än vissa andra metoder som pre
senterats. Det jag vänder mig emot är att Buck
wald betraktar metoden som helt etablerad, sä
ker, rentav en naturlag. Detta är inte riktigt. 

Det första motargumentet rör huruvida 
analyserna kan vara representativa. De omfat
tar ytor på 0,3 x 0,2 mm, i vissa fall bara 0,03 x 
0,02 mm. En enda blick på avbildade slagger 
(med en glasläs och diverse kristallina faser) vi
sar att sammansättningen på ytan rimligen 
måste variera beroende på var den hamnar 
(mest kristaller, mest glas?). Visst kan man se 
generella drag, som manganrika eller järnfattiga 
slagger, men att ange exakta sammansättningar 
och därav dra slutsatser beträffande proveniensen? 

Det andra motargumentet rör huruvida man 
över huvud taget kan jämföra inneslutningar av 

slagg i bearbetade föremål med produktions-
slagger, smidesslagger eller färskningsslagger. 
Smidesprocessen innebär ju mekanisk bear
betning av föremålet efter upphettning, varvid 
slagginneslutningarna helt eller delvis smälter. 
Meningen med smidet är inte enbart att få 
fram ett föremål med en viss form, utan oftast, 
vad gäller föremål med hög kvalitet, att rensa 
järnet så gott det går från innesluten slagg. 
Uppketuiingen ock bearbetningen ändrar slagg-
inneslutningarnas sammansättning. En delvis 
smält slagg reagerar på hammarslag ungefär 
som patronen till en bläckstråleskrivare: väts
kan (d.v.s. smältan) sprutar ut medan det fasta 
materialet (kristallerna) stannar kvar i godset. 
Sammansättningen hos den kvarvarande slagg-
inneslutningen ändras radikalt. Det förutsätter 
givetvis att inneslutningen kan spruta, d.v.s. lig
ger nära ytan. De som ligger djupare i godset 
påverkas i mindre utsträckning, om alls. Därtill 
kommer eventuell kontakt med träkol ock of
tast även vällsand som kan komma att assimile
ras. Resultatet blir rimligen en stor och troli
gen inte reproducerbar variation i samman
sättningen hos slagginneslutningar inom ett 
och samma smidda föremål. Vad kan då anses 
vara representativt för godset? Jag vet av egen 
erfarenhet (Lapphyttan) att variationen i sam
mansättningarna hos slagginneslutningar in
om ett och samma föremål kan vara lika stor 
som för samtliga slagger från lokalen. 

Jag betvivlar inte att Buchwalds provenien
sanalyser kan vara riktiga. Däremot anser jag 
inte att de är bevisade. Buchwalds metod kan 
vara ett steg på vägen, men jag är tveksam till 
om vi någonsin kan nå fram till målet - att med 
stor säkerhet kärleda ett arkeologiskt fynd av 
järn till dess produktionsplats. 

Peter Kresten 

Hammarbacken 
SE-747 93 Alunda 

geodata@hotmail.com 

Medeltidens ABC. Red. Carin Orrling. Bokför
laget Prisma och Statens Historiska Museum. 
Stockholm 2001. 490 s., ill. i s/v & färg. ISBN 
91-518-3986-1 och g i -8g i76- i4 -6 . 
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Statens Historiska Museum utgav ig85 den be
händiga uppslagsboken Medeltidens ABC, redi
gerad av Nina Folin och Göran Tegnér. En rad 
experter hade författat artiklarna. I samma serie 
kade tidigare utgivits titlarna Vendeltid, Vikinga
tidens ABC samt Gutar och vikingar. Boken kalla
des i förordet för en »miniversion» av Kultur
historiskt lexikon för nordisk medeltid, men 
förutom formatet var upplägget annorlunda. 
Vid sidan av begrepp och företeelser kunde 
man här slå upp enskilda händelser, personer 
och orter, och den innehöll nyttigheter som re-
gentiänder för de skandinaviska kungadöme
na. I förordet angavs att boken gavs ut i en tid 
av ökat intresse för medeltiden, ock implicit 
framgår att målgruppen främst var den intres
serade allmänketen. Detta kindrade inte att 
den var användbar även för fackfolk. Att boken 
i praktiken inte bara kan ka varit tänkt som 
uppslagsverk framgår också: vem skulle få för 
sig att slå upp »Hud, avflådd» för att få reda på 
att detta var attribut för helgonet Bartolomeus? 

Medeltidens ABC har nu utkommit i en ny 
upplaga. Formatet är större och boken mera 
påkostad, med hårda pärmar och en serie färg
bilder. Redaktör är Carin Orrling. 

Förordet har närmast karaktären av en ur
säkt. Här förklaras att författarna redan 1995 
fick sina artiklar för revidering men att ansla
gen då inte räckte för att verkställa den plane
rade nyutgåvan. Sedan bokförlaget Prisma visat 
intresse för att delta i utgivningen kunde pro
jektet återupptas. Hundratals nya artiklar har 
infogats, men redaktören förklarar att en rad 
förslag till ytterligare artiklar förbigåtts av ut
rymmesskäl. 

En recension av detta arbete kan inte göras 
utan att hänsyn tas till originalupplagan (i fort
sättningen kallad ou). Ä ena sidan är det be
gripligt att ou sätter ramarna för arbetet, men 
å andra sidan väntar man sig en förbättring. 

Tre nya artikelförfattare har tillkommit för
utom redaktören Orrling, men det är hon själv 
som varit i särklass flitigast. De nya uppslagsor
den gäller främst personer: exempelvis Adam 
av Bremen, kungarna Anund och Emund, bis
kop Asker, runristarna Asmund Kåresson och 
Balle, hertig Erik (dock utan sin bror Valde
mar), lagman Eskil Magnusson samt William 

Wallace (hjälten i filmen Bravehearl) är alla 
hjärtligt välkomna. Exempel på andra utmärkta 
tillskott är Bayeux-tapeten, Bondefreder samt 
Tempdkerreorden. Förtjänstfullt är att Alber
tus Pictors föregivne lärare Peter avfärdas. En 
bra illustration visar kur altarskåp var konstru
erade. Med tanke på målgruppen föranleder 
den lilla korskänvisningen »Adel, se Frälse» en 
särskild eloge. 

Några kyrkobyggnader kar fått egna artiklar. 
Urvalet ger i förstone ett slumpmässigt intryck, 
men flertalet går tydligen atl förklara med att de 
kar bidragit med föremål lill Statens Historiska 
Museums samlingar. Det gör att Biskopskulla i 
Uppland, sällan framhävd i andra samman
hang, har en egen artikel medan exempelvis 
den märkliga Skånela i samma landskap saknas. 

Av någon anledning har artikeln Nådastol 
strukits i den nya upplagan. Då arbeten som 
detta alltid lider av utrymmesbrist kunde man 
ha tänkt sig andra mera motiverade strykningar, 
framförallt av en massa utländska kdgon . 

Självklart finns innehållsliga tveksamketer 
eller rena sakfel. Man tvingas tyvärr konstatera 
att de kar en viss koncentration till redaktörens 
egna artiklar, som alltså inte fanns i ou. Egen
domligt är f.ö. att Orrling kar signerat en miss
visande artikel om hagioskop; den återfinns 
osignerad i ou. Om Adam av Bremens krönika 
sägs nu infantilt att »den inte alltid anses kelt 
tillförlitlig» ock om Gutalagen att den »tillkom 
på medeltiden». Har gavelhus »uppåt avsmal
nande kortsida»? En hertig var inte en vald här
förare. Ock en notis som i sin kelket lyder 
»Nyköpingshus. Medeltida borg uppförd runt 
en, sannolikt under 1 100-talet, uppförd kastal. 
Efter Nyköpings gästabud förstördes N. 1318.» 
väcker förstämning hos recensenten. Sämst i 
boken är dock förmodligen artikeln Livegen
skap: begreppet förklaras överhuvudtaget inte, 
att det faktiskt infördes i ett nordiskt område 
(Själland) på 1400-talet förtigs, och författaren 
tycks sätta likhetstecken mellan livegenskap 
och dagsverken. 

En återkommande egendomlighet i såväl ou 
som i de nyskrivna artiklarna är blinda fläckar 
eller felfokuseringar. Folklandstingsstad i Upp
land är knappast intressant som tingsplats utan 
som icke sanktionerad stadsbildning. Under 
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ärkeängeln Mikael borde hans roll som drak
dödare ha nämnts, liksom kans koppling lill 
grott- och bergsbelgedomar. Olaus Petri ägnas 
en halv spalt, men hans svenska historia nämns 
inte. Koncilier hölls långt före Laterankon-
cilierna, ock dessa var till antalet inte fyra utan 
fem. Artikeln Konungaspegeln behandlar den 
1101 ska skriften, men inget sägs om den svenska 
Konungastyrelsen. Om Limbourg får man veta 
att det var en konstnärsfamilj, inte en stad. Som 
exempel på Magnus Ladulås slott nämns Alsnö 
och Vadstena, men båda dessa stenhus var obe
fästa. I Olov Skötkonungs biografi förtigs hans 
myntning. Ordet skorsten förklaras men läsa
ren får inget veta om ålder eller förekomst. 

Av revideringarna som skall ha gjorts 1995 
märks inle mycket Flera författare hade i mel
lantiden avlidit eller trätt tillbaka av åldersskäl, 
och här skulle givetvis yngre krafter ha trätt lill. 
Mänga som ännu är vid god vigör har också bi
drag som kunde ba uppdaterats. Påståendet att 
Enköping nämns i Florensdokiimentet (arti
keln Fjädrundaland) har inget all göra i en bok 
som denna. Baptisterium kan inte översättas 
med »dopkyrka». Den sentida beteckningen 
»Södermanlands apostel» tillkommer inte Bot
vid utan Eskil. Antagandet att kung Erik Eriks
sons lyten skulle berott på att han, med ett lite 
märkligt ordval, var »degenererad» stöds inte 
av genealogiska fakta. Många kypokauster har 
konstaterats i nordiska byggnader. Morgon
gåvan skulle erläggas i samband med giftermå
le t Uppgiften att Sverker d.ä. mördades vid 
Ålebäck dyker upp hos Ericus Olai och kan 
omöjligt kallas »tidig». Slutligen måste påpekas 
att artiklarna Triumfbåge respektive Triumf
krudfix blev kraftigl föråldrade 1991 (Anna 
Nilsén, Kyrkorummets Iminnpunkl). 

De nytillkomna färgbilderna är av god kva
litet. Åsikterna 0111 vad som förtjänar att visas i 
färg skiftar givetvis, men man kan konstatera 
att en förvånansvärt stor andel av bilderna åter
ger monokroma föremål. Notabelt är att kalk
målningar, i sammanhang som detta närmast 
obligatoriska, saknas helt. Ett arv från ou är de 
många äldre trästick och gravyrer som skall il
lustrera olika företeelser, men de saknar fortfa
rande källhänvisningar. 

Några rent tekniska missöden har skett Ett 

av de mera användbara partierna i ou, en tabell 
över alla städer i Sverige och Skånelandskapen, 
har genom bortfall och ombrytningsfel blivit 
oanvändbar. Detta är mycket beklagligt En il
lustration av olika tegelförband var i ou helt 
meningslös eftersom beteckningarna blivit 
omkastade, men den återges kär med samma 
fel. De flesta svartvita fotografierna kar en elän
dig bildkvalitet 

längst bak finns en omfattande bibliografi, 
uppdelad på olika ämnesområden. Den var då
lig i 011, och den har nu utvidgats men faktiskt 
blivit ännu sämre. Gränsen vid 1995 framgår, 
men enstaka nyare arbeten är upptagna. Varför 
har en artikel om myntning (2001) fått plats, 
men inte exempelvis översättningen (1996) av 
Vadstenadiariet? Medeltidsforskningen håller 
god lärt, och att i inledningen till bibliografin 
förklara att »endast en bråkdel» av alla arbeten 
ig86—2001 »har kunnat läggas till litteraturlis
tan» duger inte. Redan denna underlåtenhet 
gör atl bibliografin blivit så missvisande att den 
borde ha strukits. 

Att göra ämnesuppdelningar i en biblio
grafi är svårt, och vissa arbeten nämns på flera 
ställen. Osteologi har en egen rubrik, med hela 
16 titlar. Ä andra sidan saknas den självklara 
rubriken genealogi och personhistoria, vilket 
gör att standardverket Äldre svenska frälsesliikler 
inte nämns alls. Även rent bibliografiskt rader 
ett vilt sammelsurium. 

Det absoluta lågvattenmärkel, här såväl som 
i 011, är förteckningen över litteratur kring or
ter och enskilda mo n u men t Liksom i ou görs 
en generell hänvisning till rapportserien Me
deltidsstaden, men kär nämns dessutom flera 
av häftena under de enskilda städerna. Tack
nämligt är att Sigtuna kar fått komma med, 
men egendomligt utvalda orter som Västannor 
i Leksand har fått kvarstå och fått följe av 
Finspång och Vänersborg. Utelämnade är isiäl-
let orter som Skänninge, Söderköping, Ar
boga, Enköping ocb stiftsstaden Västerås. 

Medeltidens ABCär och förblir en bra bokidé 
od i till slora delar en bra bok. Men det är tyd
ligt att utarbetandet av andra upplagan har 
skett med för knappa resurser. Dess svagheter 
är dels givetvis ofullständigheten, men fram
förallt de missvisande eller rent felaktiga sak-
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upplysningarna. Den förstnämnda beror på 
det begränsade omfånget och är oundviklig, 
men alt sakfelen inte bara ärvts utan har blivil 
flera går inte att ursäkta på samma sätt Man 
tvingas konstatera att den nya upplagan är en 
mindre pålitlig bok än den första. 

Christian Loven 
Upplandsmuseet 
S:t Eriksgränd 6 

SE-753 1 o Uppsala 
ChristianLoven@hotmail.com 

Miiller-Wille, Michael & Larsson, Lars Olof 
(eds.)., Tiere, Menschen, Göttet Wikingerzeitliche 
Kunslslik und ihre neuzeitliche Rezeption. Ver-
öffentlickungen der Joachim Jiingius-Gesell-
schaft der Wissenschaften, Hamburg, go. 
Göttingen 2001. 2g4 pp., b /w ill. ISBN 3-525-
8 6 2 8 0 6 . 

"Animals, people, gods. Viking Period art styles 
and their reception in recent centuries". Such 
is, in translation, the enticing title of the sym
posium report that I shall discuss in the fol
lowing. Tke symposium took place in Kiel in 
February iggg, with participants from Ger
many, Norway, Great Britain and Denmark. 
The volume contains ten papers, six of tkem 
written in German and four in Englisk. 

Tke litle of tke book actually fils only four of 
the papers inside. Three papers (Webster, K. 
Bierbrauer, V. Bierbrauer) treat tke interplay of 
insular and continental animal art styles in tke 
pre-Viking Sth century. These deliberations, 
mainly regarding manuscript illuminations and 
Tassilo chalice style metalwork, bear little rela
tion to Seandinavia. Berentsen Harket & Horn 
Fuglesang offer a brief introduction to Scan
dinavian Romanesque animal art from the post-
Viking 1 2th century onward. Two papers (Lars
son, Bullinger) treat the reception by Scan
dinavian painters in the i8th and igth centuri
es i ti the Norse literary sources, that is, not in fact 
lhe latter-day impact of Viking Period art. None 
of these six papers are within my area of experti-
se, and I will leave them without comment 

Widar Halén's interesting paper, "Kaiser 

Wilhelm II and the spread of the Dragon Style 
in Germany" (my translation) delivers 011 the 
book title's promise of reception history. 
Halén lakes as his point of departure tlie 
Kaiser's infatuation witk the mountains and 
wooden churches of Norway, as well as with the 
country's late igth century neo-Viking archi
tecture and interlace decoration. Imperial pa-
tronage helped the "Dragon Style" flourish al
so in Germany, wkere before long it matcd with 
Art Nouveau and begat deligktfully stränge 
and utterly non-kistoric Jugend interlace. Less 
playful proponents of the Dragon Style produ
ced, among olker tkings, a trodous silver table 
decorations in the shape of Viking ships, five of 
which are depicted in the book without regard 
for the aesthetic well-being of sensitive readers. 

For the Scandinavian archaeologist, the 
book"s main attractions are three excellent re
views of the Scandinavian animal art styles of 
the 9tb-l Ith centuries. David Wilson treats the 
Oseberg, Borre and Jellinge styles; Signe Horn 
Fuglesang the Mammen, Ringerikc and Urnes 
styles. I have little to add to tkeir studies, bey
ond one small point of criticism. 

On the basis of historical studies by Otto 
von Friesen (Fornvännen igog & 1911), Horn 
Fuglesang (p. 182) suggests a date as early as in 
the lOSOSOr io3osfor the genesis of the Urnes 
style in Uppland. However, this manoeuvre for-
ces her to discount the hislorically established 
date of Ingvar's expedition, AD 1041 (pp. 
178-179), as the memorial stones raised for 
the men who perished on lhe exhibition all 
possess pre-Urnes designs. Horn Fuglesang's 
argument rests on the early Urnes style rune 
stones U194 Väsby and U343-344 Yttergärde, 
commemorating Aili and Ulf wko had taken 
danegeld with Canute the Great in AD 1018. 
These runic texts cannot in fact contribute to 
the issue as both men may have lived to a ripe 
old age before the stones were carved. In my 
opinion, a genesis of the Urnes style in Upp
land circa AD 1050 is more likely. 

Such chronological niceties must of course 
seem as mere quibbles to anyone working with 
trnly prehistoric archaeology. As Michael Miiller-
Wille^ paper skows, however, tke Viking Pe
riod has rules of its own. He reviews the art sty-
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les of tke entire period with special reference 
to dendrochronology. In little more than a 
decade, the field of Viking Period art style 
chronology has been revolutionised by the 
availability of exact dates for several key finds: 
Oseberg AD 834, Jelling 958/959 , Mammen 
g 7 o / g 7 i etc; and more will no doubt be forth-
coming e.g. for the first church at Urnes. 

Although the book does not for the greater 
part fiilfil lhe promises of its title, it serves ad-
mirably as a reference work in Viking Period 
art studies and archaeological chronology. 

Martin Rundkvist 

Meckknhurgs Hurnboldt: Friedrich Lisch. Ein 
Forsrherkben zwischen Hugelgnibern und Thron-
saal. Ausstellungskatalog Schwerin 2001. Red. 
Thomas Lehmann. Arcbäologie in Mecklen-
burg-Vorpommem 2. Archäologisches Landes
museum und Landesamt fur Bodendenkmal
pflege Mecklenburg-Vörpommem. Liibsdorf 
2001. 216 s., ill. ISBN 3-g3577ooo-6. 

I april 2001 blev 200 året for G. C. Fr. Lischs 
födsel fejret i Schwerin i Nordtyskland. Her vir-
kcde han som chef for storfyrsiendommets 
museer og arkiver i mere end 40 år. Han var en 
af den europadske arkaeologis kedre. De fri
gjorde den »hjemlige» arkaeologi fra den klas
siske antikke i midddhavslandene og de er-
kendte oldtidens selvstaendigbed og inddding 
i tre på kinanden folgende perioder: stenalde
ren, bronzealderen og jernalderen. Ved et in-
ternationalt symposium i Schwerin i anledning 
af 200 året förda denne bog. 

»Hvem var Lisch?», er der sikkert mange 
arkaeologer som i dag vil sporge. Bogen om 
Lisck svaret på dette sporgsmäl. Den indehol-
der 18 artikler om Lisch, hans virke og tid. 
Bogen rummer desuden et fyldigt og billedi igl 
tidstillingskatalog for den saemdstilling som 
blev vist i Schwerin i 2001. Det arkaeologiske 
museum på slottet i Schwerin måtte vige for 
den nye landsregering efter Tysklands genfo 
rening. Museets samlinger er forsat nedpakket 
og byen derfor tiden permanente, offentligt til-
ga-ngdige arkaeologiske udstillinger. Det gor 

kataloget i bogen saerligt vaerdifuldt I mangel 
af et direkte blik på egentlige oldsager vil alene 
de mange illustrationer stå sig for den arkaeo 
log som kan bruge sine ojne til at »laese i ting 
og i jord» og derved förstå dem. 

Foruden Lisch (1801-1883) erkendte danske 
C.J. Thomsen (1788—1865), svenske S. Nilsson 
(1787-1883) og tyske J.E Danneil (1783-186S) 
Ueddingen af oldtiden. Thomsens bidrag, der 
isaer hvilede på iagttagdser af oldsagerne i sig sel
ve, er beskrevet i Ledetraad lil nordisk Oldkyndighed 
1836. Nilssons bidrag, som også stottede sig til ct-
nografiske paralleller, er beskrevet i Skandina
viska Nordens Ur-invånare 1838—43, mens de to tys-
keres bidrag i 1836 og 1837 isa'r hvilede på iagt
tagdser ved udgravninger af grave og gravhöje. 

Det er aergerligt at Nilsson slet ikke er om
talt i artiklen om treddingen. Det ville have un-
derstreget at netop tidsåndens träng og behov 
for ordning var fortidsa-lninger for at flere på 
omtrent samme lid skrev om treddingen. I 
Landesbauplai chivs nye registraturfortegnelse 
över Lischs breve i Schwerin fremgår det at der 
er mange breve fra Nilsson, men i omtalen af 
de udcnlandske institutioner som rummer bre
ve fra Lisch naevnes Stockholm men ikke Lund. 
Registraturen forelå ligeledes ved symposiet i 
2001: G.C. Friedrich Lisch (1801 — 1883). 
Schwerinei Nachloft und liriijle in Auswärligen 
Imitationen. Eindbucb zum Bestand / o . o L / ö a f A. 
Röpcke (Hrsg.) i serien Findbiicher, Inventare 
und kleine Schriften, nr. 7, Schwerin 2001. 
Den omtales også i bogen af de to forfattere 
som har omordnet kisch's omfattende arkiv. 

Lisch favnede över flere af de vi i dag adskil-
ler som forskellige fag. Det fremgår også af de 
mange artikler. I sin egcnskab af regeringsbib-
liotekar, arkiv- og museumsleder virkede han 
som historiker, arka-olog, etnolog og knnsi-
kistoriker, samt var lorlidmindefreder og kon
servator för sikring af kirker og klostre. Han var 
kort sagt den forende polykistor i det lille vel-
havende storfyrstendomme. Han var manden 
bag grundkeggdsen i 1835 af den stedlige hi
storiske og arkaeologiske förening med egne 
årb0ger, Jahrbiicher des Vereins fiir meckknburgi-
sche Geschichte undAlterthumskunde (1836— 1 ((30) 
og en saerlig iidgraviiingadeputalion med in-
struks för og pengebevillinger til udgravninger 
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fra 1837. Han var keller ikke hvem som helst i 
forhold til de andre tyske lande. I 1852 var han 
medstifter af en ny samlet organisation af de 
henimod 80 forskellige historiker- og oldsags-
foreninger i de tyske lande. Han opnåede at 
vaere korresponderende medlem af eller aeres-
medlem af et halvt hundrede inden- og nden-
landske videnskabdige selskabet En saerlig ven 
af de nordiske lande var han også. Nogen dårlig 
selviscenesaetter har han nok heller ikke vaeret. 

Han beskrives også som lokalbisioriker, som 
forsker og som leder af de mange samlinger han 
havde ansvaret for. Her havde han naturligvis 
hjadpere, men de omtales naesten ikke i artik
lerne. Det virker lidt uddigt og gammeldags. 
Ene mand har han ikke kunnet overkomme al 
den omfattende ordning og katalogisering af 
oldsager, iitontsamlinger m.v. som fandt sted i 
hans tid. 

Artiklerne saetter 1800-tallets faglige erken-
delser i relief. Megalitter, store gravhöje, grave 
under Ilad mark, voldsteder, borge, kirker og 
klostre behandles grundigt i bogen. Det sam
me gaelder saerlige fund: keddvognen fra 
Peckatel fundet i 1843, det forste fund af sto-
beforme fra aeldre bronzealder i Holzendorf i 
1868, de i i87oerne undersogte romertidsgra-
ve fra Haven og Hargenow, som Lisch opfatte-
de som udtryk for rene romerske kolonier, de 
forste spor efter jernudvinding, slaverborgen 
ved Dobin osv. osv. 

Tilsammen rober artiklerne viden om en 
mand som havde hjertet og hjerncn med sig 
når han gravede, förtalte i museet, sikrede min
desmaerker eller skrev om fortiden. Men det 
vigligste er den nybehandling af fund og anlaeg 
artiklerne rummer. Nye udgravninger og and
re nndcrsogdser på de gamle steder kar givet 
ny viden, ligesom nye fund supplerer de gam
le, og f.eks. kar rekonstruktion af bronzestob-
ningogjernudvindingidaggivet ny indsigt En 
almen erkenddse af bebyggelsesanlaeg som bu
se og bopladser i förhistorisk arkaeologi horer 
det netop förgångne 20. årkundrede til. Men 
Lisck var opmaerksom på fundet og udgrav-
ningeme al de svejtsiske padebygninger som 
var enestående i midten af 1800-tallel og der
med el varm! omtalt emne. Han ledte efter 
tilsvarende i Mecklenburg. 

Hvis der er noget som den dag i dag adskil-
ler arkaeologer fra andre kisiorikere, så er del 
at arkaeologer kan dyrke en skaerpet iagttagel-
sesevne överfor tredimentionelle tings saerlige 
udsagnsvaerdi - uden nodvendigvis det skrevne 
ord som medvider og katalysator. Det kunne 
Lisck og nogle af kans samlidige kolleger som 
arkaeologer. Derfor indså de treddingen, kver 
med deres forskelligt vaegtede kovedkilder. 
Alle kavde de virke i det sydskandinaviske og 
nordeuropaeiske landskab. Tiden var dertil, 
men derfra og til en almen accept af tredding
en i syden varede det meget laenge. 

De enkelte faedrdandes kistorie og adde 
stod i fokus i Lischs tid og gav også anledning 
til mange laglige sammenstod på tvaers af na
tionaliteter i cn tid kvor flere sejrrige krige 
skabte tysk enhed i 1870/71. Det fremgår ikke 
så klart af bogen, men Lisck tillod sig med sin 
laglige baggrund også at skabe egne hypoteser 
og forsvare andres. Også heri består hans be
tydning og indsats - vaerd at efterleve i dag. 

Tre institutioner, museet, frediiingsiiivn-
digbederne og landsarkivet, står bag bogen om 
Lisch. Som katalogdelen er alle artikler belyst 
med gode, store farvebilleder. Det er ikke al-
mindeligt i tysk arkaeologi at formidle fagligt på 
denne made. Bogen er appetitlig, farvcrig, let 
laest og tillige egnet til videre fordybelse bl.a. på 
grund af de mange kildehenvisninger, der ikke 
haenimer la-sningen. Bogen kan derfor anbe-
fales til både laeg og laerd. 

Stine Wiell 
Haderslev Museum 

Poslboks 122 
DR-6 100 I ladei slev 

Danmark 
vviell@graasten.mail.lelia.com 

Topographies nf power in lhe Early Middle Ages. 
Mayke de Jong, Frans Theuws & Carine van 
Rhijn (eds.). The transformation of the Roman 
world 6. Leiden 2001. 619 pp., ill. ISBN 90-04-
11734-2. 

Studies of political and sacred power in tke first 
millennium AD are all too common. Tke writ-
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ten sources focus almost exclusivdy on tke ac
tions of kings and saints. Yet the relationships 
between the material world (landscapes) and 
conceptual world (cosmologies) in organising, 
promoting and sustaining power and authority 
have received much less detailed attention. 
This is why this collection of papers derived 
from the European Science Foundation p r o 
gramme The Transformation of the Roman 
World is an important contribution to the stu
dy of both the archaeology and history of Late 
Antique and Early Medieval power structures. 
The volume consists of seventeen chapters that 
investigate the relationships between l o p o 
graphy and landscape, and lhe nature of socio 
political and religious power. The coherence 
and focus is sustaincd tkrougk a useful intro
duction by Chris Wickbam and a condusion by 
the editors in which many of the themes are de
veloped and discussed. 

The geographical coverage of the papers is 
impressively broad, from Constantinople and 
Cordoba to Poland and Seandinavia, although 
the focus on Germany and France, and the lack 
of British case studies, are notable. Important 
fod of discussion include the changing and de
veloping roles of towns (papers by Brubaker, 
Noble, Christys, Wood, Theuws, Nelson) and 
monasteries (de Jong, Diaz, Rosenwein & Le 
Jan) , while rural and temporary central places 
are also addressed as well as the roles of ritual 
processions and performance in constmeting 
centrality and legitimacy. A range of other issu
es are addressed, from the evidence för central 
places of the steppe tribes (Pohl), regions of 
power (Urbanczyk) and even the roles of ce
meteries as places of power (Härke). Most, ho
wever, focus on the geography and ideology of 
power in and around Early Medieval towns and 
monasteries. Some of the strongest papers are 
tkose tbat combine historical and archaeologi
cal evidence (such as those by Härke, Effros 
and Theuws), since by doing so, they chart a 
range of connections between the mental and 
physical lopographies of the early Middle Ages 
in a way tkat Chris Wickbam promotes in his in
troduction. 

Overall, this volume contains many excel
lent papers, but tkere are areas that one feels 

are left undevdoped. Firstly, while all the pa
pers make interesting contributions, not all of 
the papers explidtly and successfully address 
the volumes' theme directly. There is a ten
dency in some of the more traditional and 
historical papers of delving into myopic h is to 
rical analysis rather than inier-disciplinary app
roaches that link the mental and physical 
worlds. Indeed, it is a criticism ofall the papers, 
tbat while philosophers, anthropologists and 
social theorists are referenced in certain pa
pers, the nature and role of power in ancient 
and Medieval societies is largely left under-
theorised and discussed. Eqnally, theories of 
landscape, space and place that are increa-
singly applied in archaeological studies of the 
period, are left implicit and unexplored in tke 
majority of cases. WTien they are employed, as 
in tke papers by Hedeager and Härke, there is 
a tendency towards abstract discussion without 
fully developing the theories with and through 
the archaeological and historica] evidence. 
Härke, for instance, presents a sophisticated 
and theorised perspective on the role of ceme
teries as places, something which bas been sur-
prisingly left undiscussed until very recently. 
Yet bis discussion is aborted and his many in-
sigliilul ideas are limited lo comparing and con-
trasting Roman and post-Roman cemeteries rath
er than a more detailed contextual application. 

Another weakness of tbc volume is the na
ture of those papers that have their strengtk in 
their inter-disciplinary approach. This is clear, 
för instance, in Effros' paper studying the ide
ology of the re-use and appropriation of R o 
man ruins in Merovingian Gaul. This is a valu
able and thoughtful study, but the author 
seems more conlident in interpreting the frag
mentary historical data than the much more 
plentiful archaeological evidence. Consequently, 
the argument that the re-nse of Roman sites 
was part of a coherent religions ideology of tke 
Merovingian period is left unsiipported by the 
majority of the evidence. In short, it is surpri
sing ihat even when many of tke papers overt-
ly explore space and landscape, they make it 
clear how much they value tke historical evi
dence ovcr tke topographical and archaeolo 
gical. 
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Finally, perkaps tke most important criti
cism of the book is that the rick and textured 
discussions of space, place and landscapes of 
power are often rendered incomprehensible 
by the lack of adequate illustrations and maps. 
With notable exceptions (e.g. Theuws and 
Innes), many of the papers attempt to make 
sophisticated arguments concerning the chan-
ging uses of regional, urban and monastic 
landscapes without the use of the visual me
dium. This seems further testimony to the fact 
1 hal, in terms of theory and articulation of 
ideas, Early Medieval studies still have far to go 
in addressing power in relation to both mental 
and physical lopographies. However, as it 
stånds, this volume marks a crucial and signifi
cant starting-point 

Howard Williams 
School of History and Archaeology 

Cardiff University 
RO. Box 909 

Cardiff CFloSXU 
UK 

WilliamsHM4@Cardiff.ac.11k 

Middelalderlige seglstamper i Norden. Red. Micha
el Andersen & Göran Tegnér. Roskilde Mu
seums Forlag, Roskilde 2002. 162 s., ill. ISBN 
87-88563-54-5. 

Bruket av sigill för besegling och försegling 
sträcker sig, som så mycket annat, långt tillba
ka i liden. Redan under antiken var det allmän! 
utbret t Under den karolingiska renässansen 
återupptogs den gamla traditionen, främst in
om de kungliga ocb kyrkliga elitskikten. Bland 
den världsliga elilen skedde ett markant ge
nomslag först under 11 ootalet . Detta hänger 
samman med den då hastigt framväxande skrift
kulturen. Utvecklingen var därefter oerkörl 
snabb. Bortsett från kungar och biskopar var 
det ytterst få som hade egna sigillstampar vid ti
den omkring 1 100. Bara 200 år senare hade i 
stort seu alla fria i samhället, i alla fall i England 
som Mickael T. Clancky visat, tillgång lill egna 
sigillstampar, Vid upprättandet av skriftliga d o 
kument blev beseglingen ett mycket viktigt in

slag då sigillet i sig var beviset på dokumentets 
giltighet: ett beseglat dokument var nämligen 
juridiskt bindande. Då beseglingstraditionen 
återinfördes betraktades diplomens namnun
derskrifter som lika viktiga som sigillavtrycken. 
Från ock med 11 ootalet blev det dock brukligt 
att endast besegla dokumenten. Sigillet och inte 
namnteckningen blev alltså dokumentets hu-
vudsakliga äkthetsbevis. 

Inom den sigillografiska forskningen är det 
framför allt sigillavtrycken som uppmärksam
mats. I samband med nationella diplominven-
teringar kar dessa berörts då de ännu är vid
häftade de diplom som de en gång beseglade. 
Sigillavtrycken finns således i arkiv varför det 
kuvudsakligen har varit kisloriker som intres
serat sig för dem. Historikerna kar främst an
vänt sigillavtrycken för att belysa heraldiska 
och genealogiska aspekter av de beseglande in
dividerna. 

Det är dock förvånansvärt att sigillstampar
na, de redskap som användes vid beseglingsak-
ten, rönt så litet forskningsintresse. Till skill
nad från sigillavtrvcken i vax, som alltså åter
finns i diplomarkiven, finns sigillstamparna -
som vanligen tillverkades av brons, bly eller sil
ver - spridda i museisamlingarna. Här kar så
ledes en mycket märklig uppdelning skett där 
sigillavtrycken räknas som tillhöriga de skriftli
ga källorna medan sigillstamparna betraktas 
som andakte r och således del av den materiella 
kulturen. 

En följd av denna uppdelning är atl vi har 
god kännedom om de medeltida sigillavtryck
en i Skandinavien, men en ytterst fragmente-
rad bild av de sigillstampar som bevarats. 
Antalet nyfynd av sigillavtryck är dessutom för
svinnande litet medan antalet sigillstampar 
ständigt ökar genom fynd vid arkeologiska ut
grävningar ock metalldetektorsökiiingar. Bara 
i Roskilde kar 22 nya sigillstampar påträffats 
under perioden 1980—96. Av dessa är det, in
tressant nog, endast ett fåtal som är kända från 
avtryck på bevarade diplom. 

För att lyfta fram denna bortglömda fynd
grupp bildades vid iggota le ts milt ett nät
verksprojekt kallat NORMA (Nordic Seal Mat
rices). I detta ingår både musei- ocb arkivfolk 
från samtliga nordiska länder. Den primära 
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målsättningen var att verka för nationella in
venteringar av de bevarade sigillstamparna. De 
resultat som nåtts inom projektet presentera
des vid seminariet Middelalderlige seglstam-
per i Roskilde i juni iggg. De föredrag som 
hölls där har nu sammanställts och utgivits i en 
samlad konferenspublikation, kort och gott 
kallad Middelalderlige seglstamper i Norden. 
Boken består av 13 artiklar skrivna på omväxlan
de svenska, danska, norska, tyska och engelska. 

Artiklarna kan grovt taget delas upp i två 
grupper - de som redovisar statuslägel i de na
tionella inventeringarna och de som presente
rar enskilda problem eller problemområden. 
Till den förstnämnda kategorin hör artiklar av 
Gudmundur Magnusson (Island), TuukkaTal
vio (Finland), Henrik Klackenberg & Göran 
Tegnér (Sverige), Erla B. Hohler (Norge) samt 
Michael Andersen (Danmark). Till denna 
grupp hör även John Cherrys presentation av 
skandinaviska sigillstampar i engelska musei
samlingar. Dessa sex texter är tämligen likarta
de i sin uppbyggnad. De ger en forskningshi
storisk bakgrund, redovisar inventeringsarbe
tets resultat och försöker sig på mer generella 
materialbeskrivningar. Det rör sig mycket litet 
om definitiva och slutgiltiga analyser utan sna
rare om tendenser och preliminära slutsatser 
på ett övergripande plan. Den tydliga empiris
ka viljan i texterna förtar visserligen bitvis både 
spänning och läsvänlighet, men får anses som 
acceptabel då det outtalade syftet uppenbarli
gen varit att i detta sammanhang presentera 
nyvunna data. Det är här viktigt atl minnas att 
del alltså är första gången någonsin som ett 
samlat grepp tas om denna materialgrupp. 
Genom de enskilda artiklarna är det nu möjligt 
alt bilda sig en uppfattning om bevarandesitu
ationen i de olika nordiska länderna. Totalt sett 
finns drygt 1200 medeltida sigillstampar beva
rade i Norden. Av des.sa finns ca 550 i Sverige, 
ca 450 i Danmark, ca 120 i Norge, 32 på Island 
och ca 10 i Finland. Materialet är stort och va
riationsrikt och har en mycket stor forsk-
ningspotential. För att denna forskning ska 
kunna blomma krävs dock att inventeringen 
inte slutar med dessa preliminära framställ
ningar. En samlad kalalog med legend-ock bild
återgivningar är ett måste, och varför inte en 

gemensam databas med sökmöjligheter via In
ternet? 

Resterande artiklar är, som tidigare nämnts, 
av en kelt annan karaktär då de tar sig an en
skilda problem eller problemområden. Alf 
Hammervold har studerat tillverkningen av si
gillstamparna. Utifrån en specialstudie av fyra 
IK 11 ska sigillstampar ger han en fascinerande bild 
av produktionsteknikerna. Sigillstamparna var 
avancerade hantverksprodukter tillverkade genom 
ett flertal olika tekniker. Den höga teknologiska 
kvalitén talar, liksom de skriftliga källornas vitt
nesbörd, för att produktionen av sigillstampar var 
en angelägenhet för guldsmeder och myntmästare. 

I sin andra artikel i boken gör Cherry en 
kulturhistorisk betraktelse över bruket att för
störa sigillstamparna då de inte längre skulle 
användas, t.ex. då ägaren avlidit. Artikeln be-
liandlar främst engelskt ock kontinentalt sigill
material, men ger också en mycket nyttig ram-
beskrivning av det skandinaviska materialet 
Andersen visar också i sin artikel att mer än 
hälften av alla stampar som hittats i kyrkor och 
på kyrkogårdar på ett eller annat sätt förstörts, 
d.v.s. blivit symboliskt dödade och begravda 
med sina ägare. I Alf Tönnesens artikel pre
senteras det inom sigilllörskningen allra mest 
förbisedda stampmaterialct, nämligen bomärkes-
signeterna. Detta material visar att den skrift
liga diplomkulturen i högsta grad var en ange
lägenhet även för städernas borgerskap. 

Det är också viktigt att sätta in de nordiska 
sigillstamparna i ett vidare europeiskt sam
manhang. Detta understryks inte minst av Nils 
G. Bartboldys studie av de danska kungasigil
len. Dessa visar nämligen att utvecklingen i 
Danmark, beläget i den europeiska kristenhe
tens periferi, kängde intimt samman med ut
vecklingen på kontinenten. Slutligen beskriver 
Clara Nevéus något som närmast kan beteck
nas som en sigillogratisk kuriositet På ett ka
nadensiskt diplom, daterat 1751, har hon till 
sin förvåning identifierat ett medeltida got
ländskt .sigillavtryck. Hur ock när detta hamnat 
på dokumentet kar dessvärre inte kunnat utre
das, men artikeln är en eftertänksam kistoria 
som belyser sigillstamparnas »användbarhet» 
långt efter det att de tagits ur sitt ursprungliga 
bruk. 
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Två artiklar faller dessvärre utanför det äm
ne som boktiteln anger. Det rör sig om Toni 
Diederichs presentation av rhenländska sigill-
si. impar och Peter Kristiansens sammanställ
ning av sigillstamparna i de danska kungasam
lingarna på Rosenborg Slot. Hur generös man 
än är i den geografiska avgränsningen av Nor
den är det tyvärr omöjligt att fä in Rhenlandet 
i detta område. Och hur man än argumenterar 
för en oerhört lång medeltid är det dessvärre 
omöjligt att fä med 1600-, 1700-ock 1800-ta
len i detta tidsskede. Des.sa artiklar är natur
ligtvis intressanta och relevanta rent sigillogra-
liski, men kör definitivt inte hemma i en pub
likation om medeltida sigillstampar i Norden. 

Inom arkeologin har förhållandet mellan 
detta ämne och historien diskuterats livligt un
der senare år. De skriftliga källornas ocb de ma
teriella lämningarnas likheter och olikheter 
har på olika sätt poängterats och probleinatise-
rals. Som en följd av denna diskussion kar den 
kistoriska arkeologin utvecklats, en metod som 
givit del arkeologiska perspektivet legitimitet 
även i studier av kistoriska skriftproducerande 
samhällen. 

I delta sammankang lämpar sig sigillstam
parna ytterst väl för att studeras med en histo-
risk-arkeologisk metod. Det rör sig ju om arte
takter, föremål tillhöriga den materiella kultu
ren, som i sin användning var direkt kopplade 
till den skriftliga diplomkulturen. Sigillstam
parna är därför inte bara exklusiva konstföre
mål utan även talande vittnesmål om den medel
tida skriftkulturens praktik. Ett samlat grepp 
om det nordiska sigillstampmalerialet kan bli 
forskningsmässigt mycket givande då det utgör 
cn viktigt komplement till de bevarade diplo
men. En analys av detta material skulle troligen 
kunna ligga till grund för en rad intressanta frå
geställningar, exempelvis rörande skriflkului-
rens kronologiska förlopp, vilka samhällsklas
ser som omfattades av den liksom kvinnans roll 
och ställning i medeltidens diplomkiiliur. Men 
del rums även andra saker som kan belysas ge
nom en systematisk studie av sigillstamparna. 
Hcraldik, personhistoria och genealogi har ti
digare nämnts. Till detta kan läggas sådant som 
rör vardagens materiella miljöer. På stamparna 
finns nämligen bilder som i likket med kyrkor

nas kalkmålningar illustrerar medeltidens ma
teriella kultur på många olika sätt. Här avbildas 
människor, växter, djur, byggnader och små-
föremål. Dessa bilder kan med fördel användas 
för att skildra den materiella kulturens mång
fald ock brokighet då det ju rör sig om samtida 
avbildningar. 

En annan sak som kan studeras genom de 
bevarade sigillstamparna är ikonografins ideo
logiska betydelse. Genom au låta framställa en 
personlig sigillstamp försedd med symboliskt 
laddade bilder ville man ju markera för om
världen kur man önskade att bli uppfattad. 
Stampen uttryckte därigenom inte bara äga
rens personlighet utan fungerade även som en 
ideologisk signal. Låt mig exemplifiera detla 
genom den danske prästen Mads Pedersen ock 
kans sigill (se P. Carelli, Den gode kerr Mads 
Pedersen. Ett anspråkslöst försök till hans bio
grafi. I: Från stad till Land. En medeltidsarkeo
logisk resa tillägnad Hans Andersson. Stock
holm 2001, s. 1 13— 1 26). Denne gjorde årtion
dena före 1300-talets mitt en makalös karriär 
inom det lundensiska ärkestiftet Framgången 
baserades på Herr Mads skickliga kanterandc 
av sina förutsättningar och färdigheter, av allt 
att döma en förening av intelligens, fysisk styr
ka ock vapenfärdigheter. Vid flera tillfällen an
svarade han för stora värdetransporter från 
Danmark till den påvliga curian. Dessa upp
drag utfördes framgångsrikt, men vid ett tillfäl
le gick ban aningen för långt då han råkade dö
da en lekman. Hans skicklighet ledde honom 
högre och högre upp i lundastiftets hierarki 
ocb ban belönades med kanonikat i både Lund 
och Roskilde. I sin samtid måste han ha be
traktats som en mycket lyckosam intellektuell 
niadioligur. På hans sigill var det dock ingen 
kyrklig krigare som avbildades. Istället var det 
den korsfäste S:t Andreas på sill karakteristiska 
X-formade kors. I legenden prisas också delta 
helgon: »DIRIGAT ANDREAS FACTA VIAS-
QUE MEAS», vilket svensk översättning bety
der »Måtte Andreas styra mina gärningar och 
mina vägar». Under helgonavbildningen linns 
ett rundbägigt skriftband med texten »MAT-
HEI PETRI«, en latiniserad namnform för 
Mads Pedersen. Under namnet avbildas sä en 
knäböjande, bedjande individ med knäppta 
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händer, endast iklädd en enkel kjortel. Det är 
ingen tvekan om att denna visserligen stilisera
de figur avbildar den historiskt kände Mads Pe
dersen såsom kan uppfattade sig själv ock som 
kan ville att andra skulle uppfatta konoin -
som en ödmjuk ock underdånig Guds tjänare. 

För att vara en första presentation av ett 
tämligen nystartat inventeringsprojekt är bo
ken Middelalderlige seglstamper i Norden en 
välgärning. Det framgår av texterna att det nor
diska stampmaterialet är både stort och varia
tionsrikt. Det lämpar sig således väl för mer 
övergripande ock problemorienterade analy
ser. Det är därför oerhört viktigt att nätverks
projektet fortsätter sitt arbete och att tid reser
veras för de analytiska insatserna. Nästa publi
kation från NORMA kan bli riktigt, riktigt in
tressant! 

Peter Carelli 
Dunkers Kulturhus 
Stadshistoriska avd. 

Kungsgatan 11 
SE-252 21 Helsingborg 

Peter.Carelli@stad.helsingborg.se 

Katherine Hauptman Wahlgren, Bilder av bety
delse. Hällristningar och bronsåbderskindskap i nord
östra Östergötland. Stockholm Studies in Archaeo
logy 23. Göteborg 2002. 324 s., 126 fig. ISBN 
9i-97S7l3-8-6-

Katherine Hauptman Wahlgrens avhandling 
är en vacker och inbjudande bok. Syftet är att 
studera hällristningarnas betydelser för de män
niskor som brukade dem för länge sedan. I sin 
kelket består avhandlingen av sex hiivudkapitel. 
Författaren presenterar med en mycket person
lig framtoning avhandlingens utgångspunkter i 
kapitlet »En källristiiingsresa». I kapitlet »Häll-
ristningslandskap» placeras hällristningarna i sitt 
landskapskapsutsniii, som omfattar Kvillinge och 
Östra Eneby socknar norr om Motala ström, 
samt Borg och S: t Johannes socknar söder om 
strömmen. Kapitlet »Hällristningarna bild
värld» beskriver ristningarna och de olika figur-
typerna, och tidigare tolkningar av dessa dis
kuteras. Hällristningarna kartläggs med hjälp 

av omfattande statistiska bearbetningar. Bild
världar och bildkonventioner norr och söder 
om Motala ström lyfts fram. Kapitlet »Brons
ålderslandskap» sätter in hällristningarna i en 
dåtida landskapskontext i förhållande till grav
skick och bosättningar, och speciellt till skärv
sten, keramik och bronser. Landskapsrummet 
vidgas till ett större geografiskt område än själva 
hällristningsområdet runt Motala ström. I av
snittet »Bilder av betydelse» sker själva bildtolk-
ningen och då knyter författaren samman reso 
nemang från de tre tidigare kapiden. Flera tolk-
ningsperspekliv på hällristningarnas metaforik i 
norrköpingsområdet läggs fram. I kapidet »Från 
gränsmetaforik till heinortssymbolik» samman
fattar författaren sina tolkningar av hällristning
arnas bruk och återbruk under loppet av brons
åldern och den förromerska järnåldern. 

Ett betydelsefullt perspektiv i avhandlingen 
är hällristningarnas historicitet eftersom figur-
typerna förändrades under den långa tid som 
hällristningarna användes. Hällristningarna får 
tids-och platsdimensioner; de blir kontextuali-
serade och de sätts in i sina sammanhang. Ana
lysmetoderna i avhandlingen går mellan sta
tistiska analyser av bildkompositioner till her-
meneutisk tolkning av kompositionerna ock 
deras betydelse under loppet av bronsålder 
och förromersk järnålder i trakten runt Norr
köping. 

Från den första raden i avhandlingen dek
larerar författaren sin ansats att studera häll
ristningarna, att tänka arkeologiskt och alt sätta 
in hällristningarna i människornas levnads
värld. Inspirerad av det filosofiska uttrycket livs
värld och den husserlska fenomenologin an
vänder hon begreppet levnadsvärld. Komplexi
teten i denna levnadsvärld genomsyrar avhand
lingen inte minst eftersom just hällristningar 
lätt förvandlas lill rituell mystik. 

För att få tag på denna levnadsvärld ock för 
att finna vetenskapliga ock analytiska verktyg 
använder författaren Giddens strukturations-
teori. Aktörer får handlingsutrymmen på olika 
strukturella nivåer i samhället Relationer mel
lan aktörer och strukturer ger det ramverk som 
möjliggör flera perspektiv på hur människor 
kan tänkas ha levt och hur hällrisiningsprakti-
ken varit inbegripen i sociala och kulturella 
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mönster. Eftersom människor är delaktiga i 
struktureringen av den sociala och kulturella 
verkligketen menar författaren att levnadsvärl
den inte bara förmas av maktrelationer mellan 
sociala klasser ock kön. Det finns också ett ge
nerationsperspektiv' mellan människor av olika 
åldrar, där roller skapas ock omskapas genom 
en människas levnadsbana. Människans lev
nadsbana är ännu ett betydelsefullt begrepp i 
avkandlingen, en tongivande idé bakom tolk
ningar av hällristandet och de olika sätt som 
hällristningarna brukades och ålerbrukades 
på. Begreppet levnadsbana omsluter inte bara 
människans liv utan också kur landskapet och 
källristningsplatserna förändrades över tid. De 
teoretiska utgångspunkterna präglar författa
rens text. Ansatserna är lovvärda, och läsaren 
blir inte besviken. 

Ingen annanstans i de stora hällristnings-
landskapen i Sverige är koncentrationen av 
hällristningar så markerad som i norrköpings
trakten. En områdesfördjupning av det här sla
get ger så oändligt mycket mer av insikt och 
kunskap om hällristningspraktik än generalise
rade tolkningar av bildernas betydelser i större 
geografisk skala. Utan tvekan är hällbilder sam
mansatta objekt. Författarens närstudier av 
norrköpingsområdet ger perspektiv på hur 
man kan tolka hällristningar också i andra om
råden. Man frågar sig dock om just landskapet 
i norrköpingsområdet är så starkt förbundet 
med hällspråket att detta också kan vara läsbart 
på andra hällristningsplatser. Eller är det en 
norrköpingsdialekt? 

Författarens diskussion om landskapet och 
lokaliseringen av hällristningsplatserna är in
tressant. Den handlar om tillgänglighet, exklu
sivitet, delaktigket eller utanförskap. Eftersom 
en av huvudtankarna i avhandlingen är att sät
ta in hällristningsfenomenet i människornas 
landskap saknar jag faktiskt underlag för att 
närmare utvärdera naturgeografi och pa l eo 
ekologiska förändringar. Platsernas belägen
het ger inte bara underlag för krassa arkeolo
giska frågor om exempelvis dateringar. Deras 
läge tydliggör också den intenionalitet som 
fanns i valet av knackningsyta, och vilken typ av 
ritual som kan ha ägt rum på platsen. Nu finns 
inga moderna paleoekologiska undersökningar 

publicerade från området, men studier av den 
geologiska kartan hade kunnat stödja författa
rens tolkningar av källristningsplatserna och 
deras läge i landskapet. 

Hällristningarna ock deras betydelse står i 
centrum. Helt klart är att materialet är repre
sentativt och att den statistiska analysen visar på 
tendenser i hällristningsbruket i området. Med 
tanke på dokumentationssvårigheterna har 
författaren tvingats lätta viktiga beslut om ur
val, gränsdragningar och kategoriseringar. Här 
visar författaren stor medvetenhet i ett källkri
tiskt komplicerat arbete, där omförhandlingar 
av andra arkeologers kategoriseringar är kom
plicerade att göra, ock där figurbedömningar 
till stor del får vila på andras värderingar. 
Bearbetningen visar på svårigheten i att ställa 
samman ett omfattande material utan att fast
na i detaljer ock att finna kategorier som är 
möjliga att hantera. De statistiska analyserna 
ligger till grund för tolkningar om bildkonven-
tioner och figurkompositioner norr och söder 
om Motala ström. Majoriteten av hällrist
ningslokalerna med många ytor och figurer 
samt stor figurvariation finns i ett våtmarksom
råde på strömmens norra sida. Söder därom 
finns lokaler med få figurer, liten figurvarialion 
och/eller dominans av skålgropar på impedi
ment i dagens åkermark. Kanske skulle dessa 
två grupperingar ytterligare kunnat förfinas? 
Kan exempelvis området norr om strömmen 
delas upp i mindre områden? I Östra Eneby 
socken kan man undra om Himmelstadlund, 
som ligger nedanför forsarna, kar en bildvärld 
liknande den på de mindre platserna ovanför 
forsarna runt Fiskeby, Ekensberg och L e o 
nardsberg. 

Hällristningarna utstrålar visualitet och är 
ordtösa meddelanden från en svunnen icke 
skriftspråklig kultur. Della inspirerar naturligt
vis till att använda alla möjliga ingångar och 
analogier för att tolka dem. Med en modern 
analogi liknar författaren källristningsytan vid 
WTindowsanvändarens skrivbord. Idén om att 
man kunde släcka och tända bilder på hällrist
ningsytorna är strålande. Ett bildarkiv står där 
till förfogande: genom att knacka nytt eller måla 
i gammalt i olika färger kan man få fram olika 
figurer. Häri ligger enligt min mening en ny 
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möjligket att tolka bildernas betydelse, inte 
minst på de stora och bildrika lokalerna. 
Visuella och estetiska värden, perspektivför
skjutningar, deltagar- eller åskådarperspektiv 
växer fram som väsentliga aspekter av en käll-
ristningspraktik. 

Detaljerade studier av figurernas knack
ningsdjup ock bildytornas kompositioner jämte 
mönsteranalyser leder författaren lill att betona 
sceniska framställningar, rörelser och möten. 
Just rörelseperspektivet är en intressant och av
görande iakttagelse och det leder fram till 
tänkvärda tolkningar av skeppet och andra fi
gurer som är kopplade till skepp. De sceniska 
framställningarna ger också lockande tolk
ningar, inte minst av »den gestaltande passa
gen», en av de mest kända figurscenerna inom 
område t 

Norrköpingstraktens dramatiska bronsål
derslandskap är viktigt för författarens grund
läggande idé om källristningarnas betydelse. 
Hennes tes är att hällristningarna represente
rade delar av olika typer av passageriter, som li-
minala trösklar. Ibland fårjag dock en känsla av 
att författaren fastnar i en oreflekterad tolk
ning av rituell praxis, dvs. just passageriter. 
Ritual är ju egentligen inget självklart begrepp 
och det finns kilometerlånga diskussioner in
om religionshistoria, sociologi och antropologi 
om dess innebörd. Det hade varit intressant om 
författaren resonerat om alternativa ritualer. 
Jag menar att det skulle ha varit relevant att 
också diskutera t.ex. cykliska ritualer, årsbundna 
ritualer, botanderitualer eller politiska ritualer. 
Sådana ritualer som också kan finnas i männi
skors levnadsvärld skulle ha kunnat utgöra en 
fond lill författarens tolkningar av kälkistning-
arna som delar av passageriter. Ritualer är situa-
tiondla, komplicerade ock mångsidiga. 

Det är befriande alt inte först behöva läsa 
teoretiska avsnitt och därefter om arkeologisk 
empiri. I den kär avkandlingen finns inget spe
ciellt kapitel som keter teori ock metod, ulan 
där det finns anledning att fördjupa, bredda el
ler förtydliga teoretiska utgångspunkter finns 
sådana avsnitt, utförliga och insiktsfulla. Teori 
praktiseras och infallsvinklarna är många i av
handlingen. På flera ställen märks ett kritiskt 
förhållningssätt till en rad arkeologiska fråge

ställningar. Det gäller inte endast synen på 
bronsåldern, utan också arkeologiska kategori
seringar, analytiska verktyg och analogier. Med 
sin helhetssyn och omvärldsförståelse kar för
fattaren fört samman olika typer av arkeolo 
giskt källmaterial med vardagligt, rituellt och 
mellanmänskligt innehåll till en bronsålder. 
Man kan inte fragmentera människors lev
nadsvärld, för att använda författarens ord. 

Arkeologin i landskapet är fragmenten från 
människornas levnadsvärld. I norrköpingstrak
ten verkar dock arkeologin vara fragmenterad, 
trots atl del onekligen finns potential alt föra 
samman olika typer av arkeologisk kunskap. 
Två arkeologiska avhandlingar bar lagts fram 
inom ett år som behandlar samma undersök
ningsområde och samma förhistoriska period: 
förutom Hauptman Wahlgrens bok även 
Héléne Borna-Ahlkvists Hällrislarnas bein. 
Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under 
bronsålder, Stockholm 2002. Avhandlingarnas 
påtagliga olikheter vill jag hänföra till olika frå
geställningar, analysnivåer och teoretiska ut
gångspunkter, ocb framförallt författarnas dia
metralt motsatta livsvärldar, fiir atl återknyta till 
Husseris filosofiska begrepp. Vid det här laget 
vore det mycket spännande att se vilka bilder 
som skulle kunna framtona om dessa olika ar
keologiska kontexter och livsvärldar möttes. 

Den livsvärld som inspirerat Hauptman 
Wäklgrens arkeologi är i själva verket också livs
världen som föregår vetenskapen och utgör en 
förutsättning för all vetenskap. Vi måste kunna 
orientera oss i vardagsverkligheten innan vi 
kan upptäcka den världsbild som skapas ge
nom vetenskapliga teorier. 

Hauptman Wahlgrens avhandling genom
lyses av en sådan filosofisk livsvärld. I boken får 
också läsaren följa med på en metaforisk resa, 
och vare sig nu ritualmanualen är funnen eller 
bildernas betyddsearkiv är rekonstruerade, så 
fortsätter resan. Fastän författaren garderar 
med kryss och skriver att hon gör ett rimlig
hetsresonemang, så är tolkningar i hermeneu-
tisk anda uppbyggda kring ett nätverk av asso 
ciationer, förankrade i arkeologisk empiri. Jag 
är övertygad om att denna sorts arkeologi, inle 
kelt okänd inom bronsåldersarkeologin, befriar 
och befrämjar våra möjligheter till en menings-
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fylld arkeologi. Jag är också övertygad att Bilder Mina intryck är, även om det metaforiska sprä-
av betydelse kommer att sätta spår i framtida ar- ket kräver sin läsare, att här kar vi en spännan-
keologisk forskning. de arkeologi. Den lägger fram nya perspektiv 

Läsaren får göra en läng, ibland krokig resa, inte bara på hällristningar utan också på me
dar bronsålderns så vanliga ritualiserade värld ningsfylld humanistisk forskning, 
sammansmälter med ett vardagsliv som synlig-

gör olika befolkningslager. Avhandlingen ger Kristina Jennbert 
därför en motbild till den förhärskande tolk- Institutionen för arkeologi och antikens historia 
ningen av bronsålderssambällei som aristokra- Lunds universitet 
tiskt i ett starkt kierarkiskt hövdingadöme. Det SE-223 5° 1-nnd 
är en inspirerande och tankeväckande bok. Kiistina.Jennbcrt@ark.lu.se 
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