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Johan Pettersson, Skärgårdsbebyggelsen i Bohuslän 
under norska tiden. Särskilt kring 1500-takts sillpe
riod. Uddevalla 2001. 112 s. ISBN g 1 -631 -107g- 2. 

Johan Petterson, Kullurminnen i Bohuslän. Grund
forskning. Dokumentation. Granskning. Uddevalla 
2004. 112 s. ISBN gi-631-4534-0. 

Tjörnprästen Johan Pettersson disputerade re
dan 1953 i ämnet etnologi över en tyvärr föga 
uppmärksammad avhandling om säsongsbe
byggelse, Den svenska Skagernkku.slens fiskebelryg-
gelse. Det var en betydande pionjärgärning. 
Genom en lång följd av år har han förtjänstfullt 
publicerat till exempel hällristningar på Tjörn 
och sägner och folklore kring skärgården. 
Dessa insatser utmärker sig, inte bara för nog
grannhet och vetenskaplig skolning. Petters
sons arbeten utgör i många fall unika insatser, 
utan vilka vi skulle vara väsentligt fattigare i av
seende på skärgårdens kulturhistoria. Dess
utom är de på intet sätt svårlästa. 

Författaren har dock i sin gärning som präst 
tvingats stå utanför den gängse antikvariska 
verksamheten. Han anför flera exempel på hur 
hans påpekanden lämnats utan avseende av 
myndigheter och museer. Detta har naturligtvis 
fött frustration. I inånga fall har det dessutom 
lett till utplånande av angelägna byggnadsmin
nen och fornlämningar. Det är synd att inte den 
kunskap som författaren står för har kunnat ut
nyttjas bättre. På många sätt spåras i dessa texter 
hans nostalgi efter det gamla bohuslänska sjö-
brukarsamhället med dess rika och jordnära var
dag i motsats till nutidens historieförstörande 
turism och galna hus- och markpriser. 

2004 års samlingen av uppsatser kring kul
turminnen är den avgjort mest mångsidiga av 
dessa tvä skrifter. 24 ämnen på 1 1 2 täta sidor! 
Det är nästan för mycket. Ett försonande drag 
är dock de många och utmärkta illustrationerna, 
som ofta har sitt ursprung i författarens egna fält
perioder. Mångsidigheten går dock så långt att 
den ibland ger intryck av alltför stor och oför
medlad splittring. Uppsatserna blir därmed frag

menterade och ibland alltför korta. Somliga 
uppsatser tolkar och avtrycker källor i princip 
utan kommentar. 

Men denna samling är också den som till
drar sig det största allmänintresset av de två. 
Den sträcker sig från hällristningar till medelti
da kyrkor, borgar och hus och sjöfart med trän 
och havre. I den kortfattade tolkningen av 
namnet på holmen Malepert i Marstrand de
monstrerar Pettersson sin klassiska bildning. 
Jag fäster mig dessutom gärna vid sådana äm
nen som gäller byggnader. Kupolbyggnader 
med falska valv är ett gammalt ämne hos förfat
taren. Sentida samlängor för människor och 
djur i södra Bohuslän är något som har mot
svarigheter på många håll, inte minst i Norge. 
I Vest-Agder och på Rogaland finns de både i 
förhistoria och nutid. Des.sa hus är småskaliga. 
Men de har också en motsvarighet i många häl
singska storgårdar. Kanske det finns en kopp
ling till treskeppiga långhus i järnålder? Denna 
kommentar av recensenten tjänar som ett ex
empel på möjliga utblickar utöver det rent b o 
huslänska materialet. Dessvärre saknas de i 
många av bokens uppsatser. Ämnena blir pro
vinsiella. Med tenke på författarens breda 
spektrum i övrigt är det faktiskt påfallande hur 
han underlåter att sätta in sina värdefulla iakt
tagelser i ett större sammanhang. Givetvis gäl
ler inte det de ämnen som tillhör hans tidigare 
forskning, som kupolvalv eller stenkretsar, allt
så tomtningar, eller de som medvetet refererar 
en tillämpning på Bohuslän av andras teorier, 
som det korta men intressanta bidraget om 
hällristningarnas skeppstyper. 

I den löpande texten liksom i den avslutan
de översikten riktar författaren kritik, säkert i 
mänga fall befogad, mot formuleringar och 
uppgifter kring de ämnen som ligger hans hjär
ta närmast. Inte minst gäller det publikationer 
utgivna av länsmuseet. Risken är att detta mot
verkar sitt syfte. Intrycket är inte helt sympa
tiskt. Men det vore synd, enligt min uppfatt
ning, om detta bara skulle uppfattas som utslag 
av grälsjuka. De exempel på felaktiga eller miss-
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visande uppgifter som han citerar är förmodli
gen ett allmänt symptom. Det är nog ett faktum 
att museirollen har förändrats. Man kan inte 
längre alltid förvänta sig att museerna står för 
den garanti för noggrannhet och akribi som 
Pettersson (och en äldre generation över hu
vud taget) förväntar sig. Nutidens museipoli-
tik, rekrytering och utbildning borgar inte 
längre för det. Att forskning skulle ingå i musei-
uppgifterna som förr är ett minne blott. Detta 
sätter tyvärr sina spår. 

Boken om skärgårdsbebyggelsen från 2001 
kan betraktas som en fördjupning och kom
plettering av det ämne som ett halvsekel tidi
gare utgjorde basen för Petterssons doktorsav
handling. Dispositionen är väl sammanhållen i 
motsats till den ovan diskuterade skriften. Tex
ten innebär bland annat ett viktigt klargörande 
av distinktionen mellan strandsittarplatser och 
säsongsfiskelägen. Den är baserad pä såväl skrift
liga källor som arkeologiska undersökningar. 
Även här måste författaren konstatera att bris
tande uppmärksamhet lett till förstörelse av vik
tiga lämningar. Illustrationerna är utmärkte. 

Ämnena och behandlingen av dem gör lik
väl dessa böcker mest intressanta för lokala 
krafter i Bohuslän. 

Christer Westerdahl 
Vest-Agder fylkeskommune, NSK-avd. 

Serviceboks 517 
NO-4605 Kristiansand 

Norge 
christer.westerdahl@vaf.no 

Hans Mikkelsen, Vor Frue Kloster. Et benedikliner-
nonnehloster i Randers. Kulturhistorisk Museum 
& Jysk Arka-logi.sk Selskab. Arhus 2002. 314 s., 
817 fig. ISBN 87-88415-14-7. 

En ovanligt tråkig dag på senhösten 2002 blev 
jag uppmärksammad på en stor grön bok, nyut
kommen från Jysk Arkaeologisk Selskab i Är
hus. På framsidan avbildades en ovanlig Limo-
gesfigur. Vm Frue Kloster är durpublikationen av 
en utgrävning som tog sin början med två sök-
schakt, det ena draget 1972 och det andra 
1987. Är ig88 påbörjades så den omfattande 

utgrävningen av Vårfruklostret i Randers i Dan
mark, ett benediktinerkloster för nunnor belä
get i stadens norra del. Klostret etablerades i 
början av 1 100-talet och övergavs i mitten av 
1400-talet, nästan 100 år före reformationen. 
»Den här boken ropar på att bli läst», tänkte 

jag-
Utgrävningen av Vor Frue Kloster under 

ig88 och ig8g omfattade stora delar av det 
centrala klosterkomplexet. Framför allt berör
des klostrets norra länga samt ekonomibygg
nader i anslutning till denna, men schakt upp
togs också i anslutning till de östra och västra 
längorna. I publikationen medtas också tidiga
re utgrävningsresultat, varför även kyrkan in
kluderas i den byggnadshistoriska analysen. Ut
grävningen 1988—1989 resulterade i en ökad 
förståelse för det kronologiska förloppet vid 
uppförandet av klosterbyggnaderna. Under 
11 oo-talets första del finns någon form av enk
lare bebyggelse inom området. I slutet av detta 
århundrade anläggs sannolikt klosterkyrkan. 
Omkring 1200 påbörjas byggnadsarbetena med 
omfattande markarbeten. Man lägger ut fun
damenten till den norra längan och ett mindre 
hus uppförs innanför fundamentet. Mellan 1 200 
och ungefär 1260 börjar man uppföra nordfly
gelns murar. Runl 1 260 tas den norra flygeln i 
bruk, och möjligen används dess norra del för 
metallgjuteri. Efter 1330 byggs nordflygelns väst
ra del om, och en västflygel i sten uppförs. Mel
lan 1375 och 1400 uppförs ytterligare delar av 
klosteranläggningen. Runt 1400 brinner den 
norra flygeln. Aktivitet fortsätter i norra flygeln 
även efter branden men det är osäkert hur länge. 
Enligt de skriftliga källorna läggs klostret ned 
1451. Vid mitten av 1500-talet raseras byggna
derna. 

Tyngdpunkten i publikationen ligger pä de 
kronologiska spörsmålen samt publikation av 
fyndmaterialet. Analysen av utgrävningsresul
taten mynnar ut i att tio byggnadsfaser definie
ras. Dateringen av dessa faser sker sedan uti
från det samlade artefäktmaterialet: keramik, 
mynt och andra löicmålskategorier. Mynten 
behandlas i ett särskilt kapitel av Keld Grinder-
Hansen. Denne presenterar en rent numisma
tisk datering av fem byggnadsfaser, och pekar 
på att ur numismatisk synvinkel förefaller fyra 
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av dem vara samtidiga. Dette leder fram till frå
gan om varför penningar präglade före 1330-
talet återfinns i lager daterade till andra halvan 
av 1300-talet Grindcr-Hansen menar att de 
danska penningarna användes som betalnings
medel flera årtionden efter det att de enligt 
skriftliga källor och skattfynd upphört att präg
las. Denna numismatiska datering av faserna 
prövas sedan gentemot det övriga fyndmateria
let, och jämförelser görs med andra material. 
Här dras slutsatsen att de danska s.k. borgar-
krigsmynten var gångbara som betalningsme
del in på 1400-talet Detta är ett viktigt och in
tressant resultat, med konsekvenser både för 
numismatisk forskning och för hur vi som ar
keologer ska se på de numismatiska datering
arna. 

Under utgrävningen tillvaratogs ett omfat
tande och till delar unikt artefaktmaterial, som 
behandlas utförligt i publikationen. Som för
fattaren påpekar är artefäktmaterialet från de 
danska klostren ännu i stor utsträckning opub
licerat. Detsamma gäller de svenska kloster 
som undersökts arkeologiskt, och det beror 
sannolikt på att artefaktmaterialets utsagovär
de här ansetts vara begränsat Fyndmaterialet 
från Vor Frue Kloster är både rikt och varierat, 
och är därför av stort intresse för forskningen 
kring klostren. Här finns fynd som speglar var
dagslivet, fynd relaterade till olika former av 
hantverk samt mer exklusiva inslag. I bearbet
ningen av fyndmaterialet har stora ansträng
ningar gjorts för att funktionsbestämma och 
dalera de olika kategorierna, vilket avsevärt bi
drar till arbetets användbarhet Keramiken be
handlas separat och godstyp, form, dekor och 
produktionsområde diskuteras. En stor del av-
fynden avbildas antingen genom teckning eller 
foto, och rekonstruktionsförslag ges för delar 
av keramiken. Över huvud taget är bearbet
ningen av fyndmaterialet föredömligt nog
grann. 

I boken har artefäktmaterialet använts pri
märt för att datera och funktionsbestämma de 
byggnadshistoriska faser som är produkten av 
den arkeologiska analysen. 1 en avslutande dis
kussion används fyndmaterialet för att särskilja 
olika funktioner inom klostret Till exempel 
bar klostret sannolikt i ett tidigt skede tillverkat 

sina egna glasfönster, vidare har viss bronsgjut
ning skett under perioden 1330—1375. Under 
den efterföljande perioden har det möjligen 
funnits en systuga i nordflygeln, och fler fynd 
med anknytning till religiösa miljöer påträffa
des i denna fas än i de föregående. Denna av
slutande diskussion ger tolkningar kring livet i 
klostren som berättar en egen arkeologisk 
historia, skild från den som ges genom de 
skriftliga källorna. 

Boken är en utgrävningspublikation, och 
dess vetenskapliga värde ligger därmed i hög 
grad i presentationen av ett nytt material. Tack 
vare modern utgrävningsmetod och en utför
lig dateringsdiskussion utgör materialet från 
Randers ett mycket viktigt jämförelsematerial 
vid arbete med äldre klostergrävningar. Därför 
kominer denna publikation att vara av stort vär
de för den som intresserar sig för medeltidens 
artefakter i allmänhet, och klostrens materiella 
kultur i synnerhet. 

Elisabeth Regner 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms universitet 
SE-106 9] Stockholm 

eregner@holmail.com 

The rural house from the Migration Period to Ihe ol
dest standing buildings. (Ruralia IV, 8.—ij. Sep
tember 2001. Bad Bederkesa, Lower Saxony, Germa
ny). Red. Jan Kläpste. Pamätky archeologické, 
Suppleinentum 15. Institute of Archaeology, Aca
demy of Sciences of the Czeck Republic. Prag 
2002. 362 s. ISBN 80-86124-36-3. 

Ruralia-konferenser på olika teman äger rum 
vartannat år sedan 1995. Avsikten är att samla 
forskare, verksamma ined medeltida landsbygds
problematik (ca 500-1500 e.Kr.), från olika eu
ropeiska länder. En kommitté med nationella 
representanter som träffas åren mellan konfe
renserna organiserar dem och bjuder in aktu
ella forskare. 

1 september 2001 ägde den fjärde Ruralia-
konferensen rum i Bad Bederkesa i Tyskland. 
Temat för denna konferens var medeltida hus, 
såväl utgrävda som stående. Konferensen sam-
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lade ett 6o-tal deltagare från ungefär 15 länder, 
främst från norra, mellersta och östra Europa. 
De resultat som presenterades härrörde både 
från exploaterings- och forskningsprojekt. 

Konferensen resulterade i den publikation 
som här skall diskuteras. Den omfattar 38 ar
tiklar inklusive förord och slutord. Formatet är 
A4 med tvåspaltstext, vilket gör att texten känns 
komprimerad och boken blir lite tungläst. Bo
ken har en snygg typografi med många svartvi
ta figurer och bilder i god kvalitet. 

Artiklarna är författade på engelska, frans
ka eller tyska. Flera har sammanfattningar, åt
minstone på det ena av de språk artikeln inte är 
skriven på, vilket är till stor nytta. Tyvärr saknar 
dock några artiklar dylika sammanfattningar. 
Det är genomgående fråga om korta artiklar på 
ca 1 o sidor eller mindre. 

Källmaterialet varierar, ofte används flera 
olika i samma text. Det vanligaste är att utgå 
från arkeologiska undersökningar, men skrift
ligt källmaterial, etnologiska jämförelser och 
stående byggnader används också frekvent 
Majoriteten av artiklarna handlar om huskon
struktioner och byggnadstekniker. Boken be
handlar material främst från vikingatiden till 
1600-talet. Men vissa avstickande jämförelser 
framåt och bakåt i tiden görs också vilket är na
turligt med tenke på materialets karaktär. Många 
artiklar behandlar material från tyska och an
gränsande områden. För skandinaviskt vidkom
mande är det Danmark som främst represente
ras, och det svenska material som berörs kom
mer från gammalt danskt område. I många fall 
är texterna redovisningar av lokalt förekom
mande byggnadstyper. Där är det en nackdel 
att kartor som placerar det aktuella området i 
många fall saknas. I vissa fall har författaren en 
teoretisk tanke, vilket gör att det lokala materia
let blir av allmänt intresse. I detta sammanhang 
märks olika länders skilda forskningstraditio
ner. De skandinaviska bidragen har generellt 
ett mera teoretiskt anslag än framförallt de öst
europeiska. Nedan presenteras tre artiklar som 
visar bokens bredd. 

Henriette Rensbro presenterar ett stort ar
keologiskt material, 163 byggnader, från det me
deltida östra Danmark. Här innefattas även Skå
ne, Halland och Blekinge. Materialet omfattar 

perioden från 1200—1700. Rensbro har kun
nat identifiera två olika hustyper, kallade 1 och 
2. Den förste hustypen försvinner i stort sett un
der 1600-talet medan den andra fortsätter byg
gas, något omvandlad, under 1800-talet Hus
typ 1 var enklare och byggdes troligen av bön
derna själva med hjälp av en yxa. För att upp
föra hus av typ 2 krävdes däremot flera olika 
verktyg, och hustypen uppfördes förmodligen 
av specialiserade snickare. I början av perioden 
var hustyp 1 vanligast och mot slutet domine
rade hustyp 2. Författaren drar därför slutsat
sen att det under medeltiden var vanligast att 
man byggde sitt hus själv men att det, efter en 
gradvis förändring, under 1600-talet var nor
malt att man anställde en snickare. Hon fastslår 
också att det finns ett samband mellan bygg
nadstekniken och husens funktion. Denna funk
tion är dock inte alltid lätt att utläsa ur materia
let. Istället för att som många medeltidsarkeo
loger gör se bakåt på den förhistoriska arkeo
logins uppdelning i boende och ekonomidel 
bör man se framåt och istället utgå från 1600— 
1700-talens organisation. Mot bakgrund av detta 
vill författaren se tre huvudsakliga funktioner: 
primärt ekonomisk, sekundärt ekonomisk och 
boende. 

Annette Hoff utgår från skriftligt källmate
rial, de medeltida lagarna från Danmark, inom 
projektet »Law and landscape». Som jämförel
sematerial använder hon medeltida lagar från 
Sverige, Frankrike, England, Irland och Tysk
land. Mellan de svenska och danska lagarna 
linns slora likheter och ett nära släktskap, vil
ket inte har kunnat påvisas för de övriga. Ar
tikeln går lite kort igenom en del av de husty
per som nämns i lagarna. Författarens slutsats 
är att lagtexterna är en bra indirekt källa för att 
spegla landsbygdens byggnader samt jordbru
kets och kulturlandskapets utveckling frän vi
kingatid till medeltid. Genom en noggrann ana
lys av hela lagtexten kan man hitta sekundära 
uppgifter om hus där man i förstone kanske in
te skulle vänta sig information om hus. Till ex
empel har författaren hittat uppgifter om stall 
i en text som om straff för hästtjuvar. 

Andras Pälöc/i-Horväth presenterar kort 
den ungerska landsbygdens hus mellan 1300-
och 1500-talen som grävts ut ig2<>-talet och 
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framåt. Han skiljer mellan två områden med 
olika byggnadstraditioner: det stora slättområ
det i centrala Ungern och det mer kuperade 
sydvästra Ungern. I centrala Ungern byggdes 
husen i ramverksteknik med jordfasta stolpar 
och jordväggar. De hade flera rum, ibland hela 
fyra stycken. Husen var av god kvalitet och hade 
ofta utsmyckande detaljer t.ex. på spisarna. 
Under senare hälften av 1500-talet förändra
des byggnaderna radikalt till det sämre, vilket 
tolkas som ett resultat av den turkiska invasio
nen. I sydvästra Ungern är landskapet bergigt 
och skogrikt Tillgången på råvaror avspeglar 
sig i byggnadstraditionen: här var husen bygg
da helt i trä. Visserligen kan man stöta på sten
hus men dessa är antingen herresäten eller kyr
kor. Förhållandena liknar med andra ord dem 
i Sverige vid samma tid. Även här hade husen 
flera rum. 

De ovan refererade artiklarna är olika, och 
det är egentligen inte helt rättvist att jämföra 
dem eftersom syftena är skiftande. Fokus i den 
första ligger mer på sociala frågor. Materialet 
används för att spegla en förändring från själv
ständiga hushåll till ett samhälle med mer ut
bredd specialisering och där man köpte tjäns
ter av varandra. Den pekar också i all korthet 
på ett alternativt och mer dynamiskt sätt att 
analysera husens funktioner och de aktiviteter 
som pågått där. Den andra artikeln lyfter mer 
fram styrkan i ett källmaterial och en metod än 
den presenterar ny teori. Även den fokuserar 
på husens användningsområden och proble
men med att identifiera dem. Dock lyckas för
fattaren inte lika bra ined att knyta samman sitt 
skriftliga källmaterial med arkeologiska resul
tat. Den ungerska artikeln är mer deskriptiv 
och presenterar ett lokalt material. Tyvärr av
står författaren från såväl teoretiska som meto
diska generaliseringar, vilket gör artikeln mind
re användbar för den som inte är specialintres
serad av ungerska hus. Dess stora styrka är det 
rika bildmaterialet. 

Boken som helhet ger en intressant översikt 
över pågående forskning kring medeltida hus 
på landsbygden i olika delar av främst norra, 
mellersta och östra Europa. Det kan konstate
ras att det råder stora skillnader - men också 
vissa likheter - mellan de olika länderna. Bo

ken fungerar också som en ingång till pågåen
de forskning för den som vill fördjupa sig i oli
ka aspekter av ämnet. 

Annie fohansson 
Bohusläns Museum 

Box 403 
SE-451 19 Uddevalla 

Eva Svensson 
Institutionen för arkeologi och 

antikens historia 
Sandgatan 1 

SE-223 5° Lund 

Prehistoric and Medieval direct iron smelting in 
Seandinavia and Europé. Aspects of technology and 
science. Red. Lars Christian N0rbach. Acta 
futlandica LXXVL2. Huinanities Series 75. Är
hus universitetsförlag 2002. 335 s. ISBN 87-
7288-774-5. 

Denna bok är det skriftliga resultatet av en kon
ferens på Sandbjerg slöt som hölls den 16—20 
september iggg. Manusen levererades år 2000 
och boken gick i tryck två år senare. Boken in
nehåller 35 artiklar sorterade under fyra olika 
huvudrubriker: 1) Iron production and settle
ment, regional studies; 2) Metallographic in
vestigations: artefacts and sites; 3) Metallogra
phic investigations: regional studies; 4) Geo
physical prospecting and archaeomagnetic da
ting. Totalt är 52 författare representerade i 
boken, av dessa en knapp tredjedel kvinnor. 
Geografiskt är artiklarnas innehåll spritt över 
hela Europa. En viss övervikt finns dock för 
norra Europa, men detta har förstås sin för
klaring i att seminariet hölls i Danmark. 

Innan jag går in mer i detalj på bokens in
nehåll så måste jag framhålla en av dess brister. 
Den ligger i placeringen av illustrationerna till 
de olika artiklarna. Samtliga illustrationer är 
samlade i en bilaga som utgör bokens sista 106 
sidor. För att artiklarna skall komma till sin 1 än 
krävs med andra ord ständigt ett finger i bila
gan. Ett tveklöst uselt användargränssnitt. Yt
terligare en irriterande sak är att flera artiklar 
saknar abstract. Jag anser att ett abstract är en 
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viktig d d av en artikel då det ofta är utifrån det
ta som man avgör om man har intresse av att gå 
vidare med just den artikeln. 

Inledningsvis presenteras boken kort och 
dess förutsättningar. Det nämns också att verk
et är en gratulation till Radomir Pleiner på 
hans 70-årsdag. Det är då tämligen naturligt att 
Pleiners CV presenteras i det nästföljande ka
pitlet. Bokens tredje kapitel utgörs av Henrik 
Thranes välkomstanförande som bör ha hållits 
vid början av konferensen. Thrane framhåller 
bland annat att han utifrån sin kulturhistoriska 
boplatssyn välkomnar den arkeometalhirgiska 
forskningens resultat under senare år. Detta 
torde kunna tas som en uppmaning till forska
re att i möjligaste mån koppla sina resultat kul
turhistoriskt till andra företeelser samtida med 
det material man studerar. Studierna riskerar 
annars att bli kontextlösa och därmed näst in
till oanvändbara för arkeologer i a l lmänhet 
Dessvärre gäller detta ett par av bidragen. 

Bokens första avdelning behandlar järn
framställning och bosättning. Den består av sju 
artiklar. Henriette Lyngströin beskriver mycket 
översiktligt den danska järnhanteringens ut
veckling från äldre järnåldern till slutet av me
deltiden. Utifrån sina studier av knivar visar 
Lyngströin på en ökad specialisering av smidet, 
där man kan märka ett brott runt år 500 e.Kr. 
Under den äldre perioden sköttes järnfram
ställning, förädling och iinsmide av samma 
personer. Det skedde ofta ute på de enskilda 
bosättningarna. Efter år 500 skedde en ökad 
specialisering. En större del avjärnet och stålet 
som hanterades kom utifrån. Den lokala pro
duktionen kombinerades i allt större utsträck
ning ined material av högre kvalitet från exter
na källor. Lokal hantering fortsatte förstås men 
specialiserade smeder och specialiserade järn-
framställare började enligt Lyngströin dyka 
upp. 

Lars-Erik Narmo har studerat ett område i 
Norge där järnhantering och bebyggelse knyts 
ihop under medeltiden. Lena Grandin & Eva 
Hjärtner-Holdar presenterar en fallstudie från 
Röda jorden-området i Västmanland. De visar 
att järnframställning ägt rum i omrädet från 
yngre bronsålder fram till romersk järnålder. 
Materialet som framställdes i området utgjor

des under hela perioden av såväl järn som stål. 
Ines Spazier behandlar järnframställning i Bran
denburg. 

Peter Hambro Mikkelsen har studerat växt
avtryck i brända leror och slagger från j äm-
franiställningsplatser. Växtmaterialet kan an
vändas för att närma sig jordbrukets praktik. 
Mikkelsen argumenterar för att materialet är 
extra lämpligt då man kan ante att det från var
je bränning är deponerat vid ett tillfälle, d.v.s. 
speglar grödor för ett specifikt år och inte de 
hopade spåren från mångåriga odlarmödor. 
Constanza Cucini Tizzone & Marco Tizzone re
dogör för en plats i Norditalien där en järn
framställningsplats och en smedja grävts ut. 
Utifrån iitgrävningsresulteten kunde smedjans 
inredning rekonstrueras. Maria Elena Cortese 
behandlar också Italien i etl bidrag som kan be
traktas som en flaggning för ett projekt som 
precis inletts med genomgång av skriftligt käll
material. 

Bokens andra avdelning innehåller sex oli
ka artiklar inordnade under det gemensamma 
temat regionala studier. Frank Nikulkas bidrag 
behandlar ett område i östra Nederländerna 
och nordvästra Tyskland. Området har special-
inventerats efter järnhanteringsläinningar odi 
på ett par platser har begränsade undersök
ningar genomförts. Nikulka diskuterar även 
områdets tekniska nivå i förhållande till Hall-
stattkulturen. Han menar att tekniken inom 
hans undersökningsområde inte var inspirerad 
av denna kultur utan har ett annat ursprung. 

Lars Christian Norbachs bidrag är en forsk
ningshistorik över hur järnhantering behand
lades i den danska arkeologin fram till 1970-ta-
let. Irene Schriifer-Kolbs inlägg är en fallstudie 
av romarlida järnframställning i East Midlands 
i England. Det sammantagna intrycket är att 
järnframställningen i området har varit stor-
skalig men inte likriktad. Åtskilliga skillnader 
kan noteras mellan de olika undersökta plat
serna i område t Lars F. Stenvik diskuterar va
riationer i järnframställningen över Norden. 
Stenvik lyfter fram skillnaderna mellan olika 
regioner och laborerar med olika förklarings
modeller där geologiska förutsättningar och 
traditioner kan lyftas fram. 

Eva Hjärthner-Holdar har i sitt andra bi-
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drag samarbetat med Eva Risberg. Deras artikel 
utgår ifrån ett riksbanksfinansierat projekt 
kring likheter och skillnader mellan järnets in
troduktion i Grekland och Sverige. Det är den 
teknologiska innovations- eller integrerings-
processen som står i fokus. De konstaterar att 
när järnet väl börjar användas i de båda regio
nerna så är det en »paketlösning» som anam
mas. Man vet mycket väl hur olika kvaliteter 
skall framställas och hanteras. Man har kun
skap om såväl framställning som smide. Hjärth
ner-Holdar & Risberg argumenterar för att funk-
tionella jämredskap för dagligt bruk framställ
des i båda områdena redan under den senare 
halvan av vad som brukar benämnas bronsål
der. För Sveriges vidkommande menar de att 
del linns redskap redan från 1 200-talet f.Kr. En 
skillnad mellan Sverige och Grekland är att man 
i (.1 ckland har en förste fas där järn användes i 
smycken innan det började användas till red
skap. 

Jonas Navasasaitis m.fl. behandlar järnlian-
teringsspår från romersk järnälder i Litauen. 
Artikeln är mycket inriktad pä kemi och mine-
ralinnehåll och innehåller inte speciellt myck
el kulturhistoriska tolkningar. 

Bokens tredje del handlar om metallurgis
ka undersökningar av såväl artefakter som plat
ser. Denna del består av nio olika artiklar och 
är därigenom bokens, i antal artiklar mätt, om
fångsrikaste del. Mattias Karlsson-Dinnetz har 
skrivit två artiklar i denna del av boken. Den 
första handlar om järnhantering i Toledo. Den
na artikel är mycket en beskrivning av metoder 
samt resultat av undersökningar av nägra arte
lakter och slagger. Artikeln är saklig men de 
kulturhistoriska tolkningarna lyser med sin 
frånvaro. Den andra artikeln är en av bokens 
allra längsta med g textsidor och 5 figursidor. 
Artikeln behandlar vapengravar i Sverige i all
mänhet och ett specifikt svärdfynd i synnerhet 
Artikeln är teknisk till sin karaktär men har v is-
sa kulturhistoriska ansatser. Dessa är dock gans
ka problematiska då de baseras på överlag 
mycket ålderstigna referenser (Nerman, Nylén, 
Oxenstierna och Stenberger). En för ämnet så 
självklar referens som Pavel Nicklassons av
handling Svärdet ljuger inte (1997) saknas helt, 
vilket för mig ter sig mycket underligt De me

tallurgiska analyserna av det studerade materia
let verkar dock vara av hög klass. 

Jöri Pecters har i sin studie av yxor och lan
sar från Estland gjort tvärsnitt på ett tjugotal ar
tefakter. Tidigare studier på området har fram
för allt gjorts genom tvärsnitt av eggpartier, 
men Peeters arbetar genom att göra tvärsnitt 
som täcker in såväl egg som nacke och öga på 
yxorna. På detta vis kan han spåra och uttyda 
vilka mctallkvaliieter som använts till vilken del 
av föremålet. Överlag verkar smederna med få 
undantag ha varit väl medvetna om vilka me
tallkvaliteter som lämpar sig bäst i yxans olika 
delar. Åtskilliga yxor har eggar bestående av 
stål och en kropp av blötjärn. Detta är ungefär 
hur yxor smiddes fram lill första halvan av 
1900-talet Nu för tiden smids yxor helt i sial. 

Alain Ploqnin m.fl. :s bidrag redovisar en ke
misk tiiulei sökning av slagger. Vasco La Salvia 
& Lubomir Mihoks bidrag redovisar arkeolo
giska undersökningar av en förhistorisk smed
ja i Italien. Det konstateras att de som en gäng 
i tiden brukade smedjan hade myckel goda 
kunskaper om olika metallers egenskaper. Va-
nessa Fell har studerat ett par metallblock i 
England, vilkel redogörs för i en artikel på 6 si
dor. Hon föreslår att blocken antingen är tänk
te som handelsvaror eller som förarbeten. Alain 
Bouthier diskuterar i sitt inlägg tidigmedeltida 
järnframställning och smide i Nievre i Frank
rike. Bland annat tas damaskering (mönster-
vallning) upp. Att detta förekommer visar på 
en extremt hög materialkännedom och hant
verkskunnande hos traktens smeder. 

Phelippe Flnzas artikel kan jag tyvärr inte 
bedöma då den är skriven på ett för mig obe
gripligt språk, franska. Däremot kan man i det
ta sammanhang åter igen lyfta fram vikten av 
ett abstract skrivet på engelska. Den tredje de
lens sista bidrag är skrivet av Elzbieta Maria 
Nosek och behandlar ett skytiskt gravfynd från 
Ukraina. Hela denna del präglas med andra 
ord av stor geografisk variation. 

Bokens fjärde avdelning innehåller tre ar
tiklar som behandlar prospektering och arkeo-
magnetisk datering. Artiklarna är författade av 
Niels Abrahamsson m.fl. (sju personer, miss
tänkt likt naturvetenskaplag förfåttarpraxis), 
Peter Crew m.fl. respektive Tatyana Smekalova 
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& Olfert Voss. De bitar som behandlar prospek
tering visar med stor tydlighet att magneto-
inetrisk kartering lämpar sig mycket väl som en 
ickedestruktiv metod att finna slaggropar. Det 
är mycket möjligt att metoden skulle lämpa sig 
väl vid förundersöknings- eller kanske till och 
med inledningsskedet i den dagliga antikvaris
ka handläggningen enligt KML i områden där 
man har anledning vänta sig slaggropar eller 
mer omfattande ugnsrester. Det kan mana till 
försök med magnetometrisk prospektering, 
för arkeologin bör ständigt förfina sina meto
der, och kanske allra viktigast, finna rätt meto
der till rätt lämningar. Detta torde även gälla 
analysstadiet, där det allt för sällan talas om 
den kulturhistoriska vikten av alt metallografis
ka analyser utförs på såväl artefakter och andra 
fynd samt anläggningar. 

Därtill kan man konstatera att mängden 
järnframställningsplatser och fynd av järnföre
mål från den tidsperiod som brukar kallas 
bronsåldern ökar stadigt. Så, det kanske börjar 
bli dags att fundera på i vilken utsträckning 
bronsåldern faktiskt gär att urskilja kulturhi
storiskt och tekniskt. Kanske skulle det samla
de arkeologiska intellektet stimuleras ordent
ligt om den äldre bronsäldern systematiskt för
des till senneolitikum och den yngre bronsål
dern till äldre järnåldern. Det finns mycket 
som talar för detla lör svenskt vidkommande, 
men det är nog bara de järntekniska argumen
ten som kan lyftas fram utifrån seminariepubli-
kationen Prehistoric and Medieval direct iron smel
ting in Seandinavia and Europé. 

leij Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

Lcif.haggsirom@jkpglm.se 

Ove Hemmendorff, Arkeologiska utflykter. Upp
täck Jämtland/Härjedalen. Jaintli, Jämtlands 
läns museum. Östersund 2002. 152 s. 
ISBN gi -7g48- ig i -7-

Arkeologiska utflykterhar givits ut av länsmuseet 
i Östersund i samarbete med länsstyrelsen i 

Jämtland. Boken är ett led i en satsning på att 
få fler »att upptäcka de intressanta spår av forn
tiden, som finns runt om i våra bygder». Den 
innehåller många fotografier av arkeologiska 
undersökningar och av fornlämningar och 
fynd, både i svart-vitt och färg. Här finns också 
ritningar av fornlämningar och fynd från un
dersökningar, och ett mindre anlal försök an 
skildra rekonstruerade forntida miljöer och 
händelser. 

Boken inleds med en natur- och kulturhis
torisk översikt. Tidsmässigt sträcker den sig 
från inlandsisens avsmältning fram till vikinga
tidens slut. Därefter följer ett kortare avsnitt 
om jämtländsk arkeologihistoria, och en be
skrivning av ett urval av de fornlämningstyper 
som finns att se vid besöksmålen. Efter denna 
genomgång presenteras de arkeologiska be
söksmålen, grupperade i tretton delområden 
med start i Storsjöbygden. De avslutande kapit
len redogör för museer och forntidsanlägg
ningar inom länet, samt för fornlämningars 
lagskydd. Därefter kommer en tematiskt och 
kronologiskt upplagd lista med lästips. Det är 
en bred ansats: boken vill täcka såväl förhisto
rien och kulturmiljövården som arkeologi-
historien, och det är många besöksmål som 
presenteras, hela 82 stycken. 

Den breda ansatsen resulterar i många si
dor, som i sin lur gör att guideboken blir stör
re än den hade behövt vara. Det är synd, mot 
bakgrund av att en del viktiga hjälpmedel ute
lämnats. Detaljkartor som visar vägen till forn
lämningarna saknas helt. Översiktskartornas ska
la är genomgående oredovisad, men flera ver
kar vara omkring 1:700 000, och bara huvud
vägar (utan vägninniner), strandlinjer, större 
byars namn och de aktuella fornläinningsloka-
lerna redovisas. Eftersom det saknas skalupp-
gifter vet inte den som är obekant med omgiv
ningarna t.ex. hur långt det är att åka mellan 
två utflyktsmål. 

Vägbeskrivningarna är skriftliga och kräver 
ofte dels en karta, dels flitig användning av bi
lens trippmätare, dels eventuellt förekomman
de hänvisningsskyltar som komplement. Man 
kunde i stället ha presenterat lägena på utsnitt 
111 laiiimäteriets vägkarta, och gärna angivit k o 
ordinater, som en service till den växande ska-
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ran GPS-användare. Boken borde också vara 
mera självständig i förhållande till de hänvis
nings- och informationstavlor som den refere
rar till. Hänvisningsskyltar kan peka åt fel håll 
eller försvinna. Informationstavlor åldras ofta 
utan behag och blir inaktuella. 

Guideboken riktar sig lill länsbor, skolung
domar och vuxna, samt till turister. Men lokal
kännedom är ett viktigt komplement till gui
deboken, vilket troligen gör den mera använd
bar för länsborna än för turisterna. 

Det är många överväganden man måste gö
ra när man väljer ut fornlämningslokaler att vi
sa upp. Vem skall besöka dem? Har de något 
upplevdsevärde? Tål de slitaget av fler besöka
re? Är de tillgängliga? Är de representativa -
för vad? Vems historia vill man visa upp? Efter
som det här är en guidebok riktad till länsbor 
väntar man sig att här borde finnas något för al
la länsbor, men 22 av länets 60 socknar saknar 
besöksmål i denna framställning, och 17 sock
nar representeras av en enda lokal vardera. Om 
inan väljer en annan utgångspunkt än den ad
ministrativa indelningen och t.ex. tittar på kul
turell bakgrund framträder en ännu mera skev 
bild. Det är uppenbart att boken inte är avsedd 
för dem som intresserar sig för samisk historia. 

Författaren menar sig ha »valt ut ett repre
sentativt urval av fornlämningar från hela lä
net». Att lokalerna ligger nära bilväg och att de 
är föremål för fornvårdsinsatser är urvalskrite
rier. Han har också prioriterat besöksmål i 
Storsjöbygden, eftersom de kan antas få flest 
besökare. R-markering på fastighetskatten odi 
datering före år 1066 verkar vara andra, ore-
dovisade urvalskriterier. 

Regionens historia startade vid inlandsisens 
avsmältning, men i guideboken får vi bara föl
ja med till vikingatidens slut. 80% av de pre
senterade lokalerna dateras till perioden efter 
vår tideräknings början, och en majoritet av 
dem är från yngre järnåldern. Det betyder att 
lämningarna från den nya tiden, som brukar 
vara viktigast för de lokalhistoriskt intressera
de, utelämnas helt och att de längsta tidsrym
derna under förhistorien är underrepresente-
rade. 

Jämtlands län upptar drygt 10% av Sveriges 
yta, ca 50 000 km2 , och omfattar i huvudsak 

landskapen Jämtland och Härjedalen. Det är 
ett stort län och det har en intressant historia. 
Här har funnits allt en historieintresserad all
mänhet eller yrkesverksam fackperson kan öns
ka sig, både nordfennoskandiski och sydskan
dinaviskt, jägare, renskötare och bönder, kvarts 
och flinte, norskt, samiskt, svenskt och finskt. 
Av allt detta märks mycket lite i guideboken. I 
stället dominerar järnålderns bönder i Stor
sjöbygden. 

Representativitet kan naturligtvis diskute
ras utifrån ändlöst många perspektiv. Men »det 
representativa urvalet» i guideboken verkar här
röra ur länets fornvårdsprogram. Är besöks
målen i själva verket klipp 111 fornvårdspro-
grannnet, kompletterade med några riksintres
sen för kulturmiljövården? Det kunde förklara 
fördelningen över länet och de många gravlo-
kalerna, som utgör hälften av besöksmålen. 

När man skriver historia så skapar inan sam
tidigt framtiden. Länets fornvårdsprogram ut
formades i en annan tid och med en historie
syn som har allt färre förespråkare. Arkeologin 
har på senare år breddat sin intressesfär och 
vuxit ifrån sin inriktning på förhistoria, fynd 
och fornlämningar med synlig begränsning. 
Men fornvården har i stor utsträckning fortfa
rande ärorika monument som föremål. Till
sammans med länsmuseets traditionella, natio-
nalroinantiska lokusering på Storsjöbygdens 
bönder - jamtbönderna - bidrar därför guide
boken till fortsatt marginalisering av andra so
ciala och kulturella kategorier, näringar och 
länsdelar. 

Fokuseringen på gravar och det sydskandi
naviska kronologiska ramverket - som inte är 
tillämpbart på det arkeologiska materialet i re
gionen förrän från och med yngre romersk järn
ålder - reducerar forntiden i regionen lill en 
fasett av den sydsvenska, på bekostnad av den 
både längre och äldre nordfennoskandiska tra
ditionen. Det arkeologiska materialet beskrivs i 
termer av »kulturer som levde här». De syd
skandinaviska inslagen betraktas som norm 
och de nordfennoskandiska beskrivs, inte som 
en självständig tradition, utan utifrån de sydli
ga drag de saknar. Det är förstås lätt hänt, när 
man som i guideboken inte gör nya bearbet
ningar, utan framför allt refererar äldre littera-
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tur, att det slinker med föråldrade tolkningar 
och ståndpunkter. Resultatet blir olyckligt. Bo
ken lämnar läsaren med en inaktuell bild av 
kunskapsläget 

En av konsekvenserna av den sydskandina
viska orienteringen är att samerna blir prak
tiskt taget osynliga i guideboken. Paradoxalt 
nog tycks det, åtminstone under någon period, 
vara nödvändigt att marginalisera vissa katego
rier för att synliggöra dem. Så länge man inte 
explicit lyfter fram de samiska inslagen i land
skapet kommer det att bära med sig en implicit 
svenskhet. Samer nämns i den inledande över
sikten, men bland besöksmålen får man leta ef
ter dem med ljus och lykta. I landskapet synsju 
avtrycken av deras verksamheter, både spåren 
efter de förhistoriska jägarna och renskötarna 
och efter de historiska sockenlapparna, fjäll- och 
skogssamerna, och det finns bilvägar till samiska 
miljöer. Varför syns samer inte i guideboken? 

»Kan den här boken få fler att upptäcka de 
intressanta spåren av forntiden? Kan den in
tressera och inspirera till fördjupade studier? 
Den kan säkert intressera i kraft av sin titel, ar
keologi har en stor dragningskraft. Men den 
kan knappast locka nya grupper, utan fortsatt 
bara de traditionella intressenterna. Intressen
terna hade varit fler om boken presenterat ett 
tvärsnitt av den komplexa mångfald av spår och 
brist på spår som regionens invånare, förhisto
riska och historiska, lämnat efter sig. 

Boken innehåller vidare få genvägar för den 
som vill fördjupa sina kunskaper om besöksmå
len. Den har inga källhänvisningar förutom 
några selektiva lästips i slutet. Som referenslis
ta är lästipsen, liksom figurförteckningen, brist
fälliga med saknade referenser, utelämnade 
upphovsmän och felstavade namn. Det är nog 
inte heller äldre arkeologiska översikter eller 
nyutkomna avhandlingar på tyska, utan infor
mation om de enskilda besöksmålen, som är 
angelägnast. Urvalet av lästips framstår som li
ka lite reflekterat som urvalet av besöksmål, 
och det är därför faktiskt intressantare att be
grunda de utelämnade texterna och källorna 
än de redovisade. Tio års produktion av arkeo
logiska uppsatser, rapporter och artiklar vid 
Mitthögskolan går exempelvis spårlöst förbi i 
gnidebokens lästips. 

Den här recensionen innehåller mycket ris. 
Det beror på områdets prioritet Min uppfatt
ning är, att guideböcker- precis som alla andra 
arenor där arkeologerna möter allmänheten -
är mycket viktiga. Det är vår chans att visa att vi 
behövs, att ge legitimitet åt vårt arbetsfält, våra 
metoder och målsättningar, åt de resurser vi 
förbrukar och de ställningstaganden vi gör. Att 
skriva en guidebok är därför en uppgift att ta 
på största allvar. 

När och om det kommer en reviderad ut
gåva av denna guidebok önskar man att den in
tegrerar exempel på avtryck efter regionens 
olika befolkningar. Guideboken skulle kunna 
tillhandahålla en provkarta över den mångfald 
av spår landskapet bjuder på. Där finns något 
för alla. Fornvård och bilvägar hör inte till de 
viktigaste urvalskriterierna, men ett högt upp-
levelsevärde gör det. Upplevelsevärdet skulle 
kunna skapas i guideboken, genom beskriv
ningar som blåser liv i besöksmålen, som om
fattar relationer, miljöer, sammanhang, rekon
struktioner och förslag på alternativa tolkning
ar. Den bör omfatta färre lokaler - många grav
fält kan plockas bort - som är jämnare fördela
de över länet, och den bör också ges ett format 
som ryms i fickan. Boken är ju avsedd för fält-
bruk. Om den vidare kompletteras med över
sikts- och detaljkartor ur allmänt kartmaterial 
så hittar man också fram till fornlämningarna. 
En ordlista som snabbt och lättillgängligt för
klarar arkeologiska begrepp (kulturlager, kol-
14, o.s.v.), och ett orts- och sakregister skulle 
definitivt vara välkomna hjälpmedel. Detsam
ma gäller en redovisning av källor, så att man 
enkelt kan finna mer information om lokaler
na. Samma stora omsorg som lagts på korrek
turläsningen av Arkeologiska utflykter- boken är 
praktiskt teget fri från tryckfel - borde läggas 
på innehåll och redovisning. Då kunde den bli 
en användbar guide till historien för många 
fler av länsborna och för turister. 

Britta Wennstedt Edvinger 
Arkeologicentrum 

Box 1 
834 2 1 Brunflo 

britta@arkeologicentrum.se 

Fornvännen gg (2004) 

mailto:britta@arkeologicentrum.se


Recensioner 317 

Materiel Culture. The archaeology of Iwentieth-cen-
lury conflict. Eds John Schofidd, William Gray 

Johnson & Colleen M. Beck. One World Ar
chaeology Series 44. London & New York 
2002. 328 pp. ISBN 0-415-83387-9. 

I must begin by dedar ing an interest. I am writ
ing this review because I was not prepared to 
pay 80 pounds (approx. 1100 Swedish kr) and 
wanted to qualify för a free review copy instead. 
This motivation is, however, less cynical than 
the attitude of Routledge, part of the multina-
lional publishing company Taylor & Francis, 
which is seeking to maximise profits from a 
high profile book series published in conjunc-
tion with, and benefiting the World Archaeobtgi-
cal Congress (WAC). The publishing trend Rout
ledge has been championing involves high qua
lity, well-produced hardbacks that no one ex
cept institutional libraries can afford to buy. At 
a cheaper (paperback) price they might be at-
tractive to many, though. 

On account of most of its contents, the 
book is certainly an attractive volume. Contem
porary archaeologies, the archaeologies of our 
age, are currently developing fast. This field is 
without any doubt one of the most exciting 
growth areas for both archaeological theory 
and its professional practices. The book is part 
of that development and documents some of 
the topical research undertaken to date. 

Reading Materiel Culture did not help me to 
understand any possible difference between 
materiel culture and material culture. The sub-
title is more useful: The archaeology oftwentieth-
cenlury conflict is what this book is about. It deals 
in 25 chapters with battle sites; with sites and ar
tefacts of special significance during wars; with 
mäss graves; and with special sites of the Cold 
War and other recent conflicts. The authors 
are mostly from Europé (especially the U.K.) 
and the USA, but overall the book's case studies 
give a truly global picture, from Finland to the 
Marshall Islands, and from Argentina to Cam-
bodia. 

This book breaks new ground in taking 
twentieth-century sites seriously as a legitimate 
field of interest for archaeologists, but also in 
its global scope of case studies. It indicates the 

direction a »one world archaeology» is going to 
develop in the future. It is therefore especially 
appropriate that many of the contributions we
re first offered as presentations at the fourth 
Workl Archaeological Congress in iggg and that 
the entire book has been included in WACs 
prestigious (and excessivdy expensive) book 
series. As a sign of my appreciation for what 
Materiel Culture achieves, I would like to point 
out a few major shortcomings. 

Many of the papers have a great deal to say 
about the need to preserve twentieth-century 
sites for the future and how this might best be 
achieved. This desire needs, however, in itself 
to be contextualised. Jody Joy and Zoé Cross-
land are praetically the only authors in the 
book who seem to appreciate this. Joy makes 
the very important point that artefacts (or for 
that matter sites) are not innately meaningful 
but only become meaningful when they are so
cially constituted in a particular way, e.g. 
through a performative act. But no one seems 
to be concemed with the specific social consti-
tution and performances it takes, or will take, 
to appreciate archaeological sites of twentieth-
century conflict in a meaningful way. Many of 
the authors, as well as the editors, seem to take 
for granted that such sites, once preserved, will 
function as historical mnemonics of some 
kind, for the only reason that they were once 
meaningful in the past. But will future genera
tions at these places really remember twentieth-
century conflicts? Or might they instead re
member the twentieth century political dispu-
tes över their heritage status, and thus, at most, 
remember remembering twentieth century con
flict? 

Crossland does the field a great service by 
problematising archaeological excavations 
and the preservation of heritage. She discusses 
different strategies as to what to do regarding 
the physical remains of those who "disappea
red" during the military dictatorship in Ar
gentina between ig7Ö and 1983. Whereas so
me advocate the exeavation of the unmarked 
graves as forensic evidence in trials against tho
se responsible, some of the mothers and relati-
ves of the disappeared have been opposing the
se excavations. Their arguments are interes-
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ting. They want to remember their loved ones 
as living individuals rather than as dead bodies. 
They want to maintain public absences rather 
than allow the presence of excavated physical 
remains in tightly endosed spaces. Arguably, 
filling these empty spaces with bones of the de
ceased, through formalised excavations to be 
drawn on in the law courts, reproduces the 
structures of institutionalised power that crea
ted the absences in the first place. The ques
tion raised is ultimatdy whether maybe some 
twentieth-century conflicts might be best re-
membered through the absence of material re
mains than through their presence. 

The contributions to this book deal with 
some of the most traumatic events not only of 
the twentieth century but of all human history: 
wars, concentration camps, genocide, human 
rights abuses, the nuclear arms threat, the 
Berlin wall, South African apartheid, etc. Yet 
little space is devoted to finding emotionally 
adequate responses to such events. Most of the 
papers are written by authors that come across 
as detached administratörs of heritage (with 
Crossland being the outstanding exception in 
placing human emotions centre stage). It ma
de me shudder to read Kate Clark's description 
of Robben Island as "a vulnerable landscape ... 
frighteningly easy to damage" and Helen 
Jarvis's similar discussion of the "vulnerability 
of genocide sites" to which "animals, especially 
cows and pigs, pose a particularly big threat as 
they eat the bones for their calcium". Similarly 
insensitive is Colleen Beck's argument that 
"material remains that have survived a nuclear 
test should be protected from deliberate de
struetion." Surely, something very important 
has got löst here. And that is: what precisdy, or 
rather who, has been proven to be vulnerable 
in such places. Should we really worry so much 
about threats posed by cows in the context of 
genocide? Personally I worry more about the 
possibility that we are witnessing a case of ar
chaeologists running aniok, preserving eve-
rything in their way, without giving a second 
thought to human lives. 

Maybe the Argentinian mothers had the 
right idea after all: the cultural memory (and 
heritage) of apartheid, genocide and the nuc

lear threat ofinstant world destruetion ought 
to be based on a notion of huge absences and 
not on some poorly preserved remote sites and 
rusty artefacts. Gabi DolfTBonekämper reminds 
us that in Berlin too some locals feel the pre
sence of the Wall most vividly precisdy where 
no material traces remain. Less (preservation) 
can be more (memory). Moreover, preserva-
tionists are running the risk of reproducing the 
logic that governed many human rights abuses, 
wars and genocides in the past. Should herita
ge too be about controlling material resources, 
claiming disputed places, and manipulating 
collective memories? Is this the very final Ma-
terialschkichl, and what is the world going to 
look like when that battle is över? P. Griffin 
warns with reference to Indochina that an 
American (or Western in general) attempt at 
seeking interpretative dominance for heritage 
abroad is not likely to succeed. And Roland 
Fletcher argues intriguingly that the history of 
recent centuries has been »the story of the col-
lision between materiality and the social world 
of daily life.» Maybe archaeologists need to ask 
tbemselves on what side of thal twentieth-cen
tury conflict they have been fighting. 

Despite my criticism, I find this an exciting 
book. It will hopefully stiinulate much timely 
discussion on emerging archaeologies of the 
twentieth century, their practices and poten
tials but also their risks. What makes the recent 
past both so relevant and controversial is in fäet 
one and the same thing: that it touches our 
own lives more than any other period of histo
ry. That currency is the greatest asset not only 
of contemporary archaeologies in general, but 
also of this volume on the archaeology of twen
tieth-century conflict. The book deserves a wi
de audience among those interested in the 
twentieth century. But since an académie book 
of this kind is never worth as much as 8o pounds, 
I hope you will not buy it with your own money. 

Cornelius Hällor j 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405 
SE-i 14 84 Stockholm 

cornelius.holiorK" raa.se 
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Niklas Stenbäck, Människorna vid havet. Platser 
och keramik på ålandsöarna perioden 3500—2000 
f.Kr. Stockholm Studies in Archaeology 28. 
Stockholms universitet 2003. 276 s. ISBN g i -
7265-764-2. 

Niklas Stenbäcks avhandling har ett blått om
slag där människor kan skönjas i den centrala 
teckningen, två otydliga och åtminstone en tyd
lig figur, däribland förmodligen en man i s.k. 
jägarställning. Omslaget präglas annars helt av 
två prydliga rader med keramik, spetsbottnig 
med horisontell gropornering samt kryss-
mönster. Det är också keramiken som domine
rar bokens innehåll. 

En inte alls obehaglig känsla av déjä vu 
präglade min resa genom Stenbäcks tanke
gångar. Det var som att förflytta mig 19 år till
baka till materialet och till den skandinaviska 
forskningstraditionen från mitten av ig8o-te-
let. Boken väckte även andra nostalgiska käns
lor, särskilt minnen av åtskilliga »gropkeramis-
ka« möten, endagssymposier och konferenser, 
anordnade i Skåne, i Blekinge och på västkus
ten på initiativ av stenåldersforskningens evigt 
unge rebell, Stig Welinder. 

Avhandlingen består av sex kapitel: 1. »Inled
ning», med bl.a. syfte och metod; 2. »Stenål
dershistoria - några begrepp» som är en sorts 
forskningshistorik; 3. »Stenålderskeramik i norra 
Europa» som är ett översiktskapitel byggt på lit
teratur; 4. »Neolitisk keramik och regionalitet 
på Äland och i omkringliggande regioner», 
som analyserar keramiken; 5. den största delen 
av avhandlingen, där de mellanneolitiska 
Jettböldokalerna på Äland beskrivs på ca 60 si
dor; 6. ett kapitel med samma titel som boken 
innehållande diskussion och slutsatser. 

I kap. 1 skriver Stenbäck att hans avhand
ling har neolitisk keramik från dagens Äland 
som utgångspunkt och att »ambitionen är att 
berätta något om dessa människors liv ... ». 
Avhandlingens övergripande syfte är »att öka 
förståelsen kring månniskorruisföreställningsvärld 
under neolitikum, särskilt perioden 3500—2000 
1. Kr.» 

Människan i bokens titel ställs i centrum på 
riktigt först i sista kapitlet. I rättvisans namn 
måste konstateras att människan nämns redan 

vid formuleringen av frågeställningarna, för att 
sedan dyka upp lite varstans och sporadiskt i 
kap. 5. Ett inbyggt problem i avhandlingen är 
att delarna inte hänger riktigt ihop. Propor
tionerna är inte heller bra och vissa kapitel in
te helt relevanta, som kap. 3. 

Stenbäcks formulering att »våra kunskaper 
om keramik ... är begränsade» (s. 13) kan ifrå
gasättas. Ingen annan del av den materiella 
kulturen är så omdebatterad och har alstrat så 
mycket forskning som just keramiken. Euro
peiska arkeologer har urskilt »arkeologiska 
kulturer» under neolitisk tid mest på grundval 
av distinkta kerarniska komplex och keramik-
former. Keramiken är det viktigaste kriteriet i 
de flesta världsdelar i försöken att urskilja »ar
keologiska kulturer». Keramiken och ornamen
tiken uppfattas ofta som självklara uttryck för 
en kulturell identitet, men den behöver inte in
nehålla etniska indikationer. Därför behöver 
»arkeologiska kulturer», klassificerade på grund
val av distinkta »ledartefakter» såsom keramik, 
inte sammanfalla med sociala kulturer. På den 
punkten är Stenbäck av samma åsikt som jag. Vi 
borde möjligen överge den oreflekterade tan
ken att en viss typ av materiell kultur tillhör en 
viss arkeologisk kultur. Det är kanske snarare så 
att vissa typer av materiell kultur följer med vissa 
identiteter, förändras, försvinner, återkommer 
pä nytt, beroende på aktuella relationer mellan 
individer, samhällen eller sociala grupper. 

Avhandlingens två huvudfrågeställningar 
formuleras i kap. 1.3: 

» 1. Vilka är de platser på ålandsöarna där 
den mellanneolitiska keramiken uppträ
der? Med det menas framför allt vilka hand
lingar som utfördes där och vilka betydelser 
de dåtida människorna tillskrev dessa platser. 

2. Vad användes keramiken till och vilka be
tydelser tillskrev de dåtida människorna på 
ålandsöarna den neolitiska, särskilt mellan
neolitiska, keramiken?» 

Stenbäck frågar sig varför det finns så mycket ke
ramik pä Äland. Stora mängder keramik på 
»gropkeramiska» lokaler särskilt under MN är 
dock inte bara ett åländskt fenomen. Likadant 
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är det på blekingska, nordöstskånska och mel
lansvenska mellanneolitiska boplatser, t.ex. 
Överveda, Korsnäs, Siretorp och Nymölla I. 

I kap. i borde den teoretiska grunden ha 
förtydligats. Stenbäck antyder att han närmar 
sig den tolkande arkeologin, men använder 
metoder från den processuella skolan. I början 
av kap. 2 hävdar Stenbäck att den teoretiska 
analysen inte får ske på bekostnad av kvalitén 
på den empiriska och fastslår att hans avsikt är 
att ge en kortfattad forskningshistorisk ori
entering, men att forskningshistorik inte är en 
teoretisk diskussion. Han anger ett forsknings-
historiskt perspektiv då han redogör för 1800-
talets stenåldcrsforskning representerad av 
Thomsen, Worsaae och Sven Nilsson. Men det 
är inte särskilt relevant på denna plats - denna 
diskussion skulle ha passat bättre i följande ka
pitel. Genom att strukturera bättre kunde Sten
bäck ha förbättrat sammanhållningen mellan 
kapitlen. 

Kap. 3 är en översikt baserat på litteratur 
om stenålderskeramiken i norra Europa med 
en lång kronologi från yngre paleolitikum till 
senneolitikum och med geografisk spännvidd 
från norra Tyskland och Polen, genom Bal
tikum, västligaste Ryssland, Finland, Karelen 
och Skandinavien ända till de brittiska öarna. 

Detta kapitels relevans kunde kanske ha 
försvarats om det haft med en senare diskus
sion att göra. Geografisk bredd är alltid bra, 
men det är viktigt att se på kontexterna. Jag 
skulle t.ex. hellre ha velat läsa mer om de norr
ländska fyndplatserna med stora mängder ke
ramik, både kam-och gropkeramik, än beskriv
ningar av Peterborough-keramiken på de brit
tiska öarna. Det är också ganska onödigt med 
så långa svep som från de övrepaleolitiska 
Dolni Vestonice-figurinerna till klockbägarke-
ramiken, områden med helt olika sociala, kul
turella och ekonomiska villkor. Stenbäck ifrå
gasätter inte heller kulturbegreppet, trots att 
han påstår (s. 35) att han inte vill göra stilarna 
synonyma med kulturgrupper. Det är inte bara 
kulturer som kan indelas in absurdum, utan 
även keramikstilar. Att problematisera Narva 
eller Nemen-stilarna som kulturella begrepp 
verkar nästan nödvändigt. 

Ett intressant exempel visar Stenbäck med 

klotamförakultiirens stil (s. 38). KAK utgör kan
ske just ett sådant exempel på ett ritualiserat 
mischmasch: massbegravningar av djur, män
niskor och rödockra. Även keramik kan vara ri-
tualiserad. Det verkar som om Stenbäck håller 
med om att kulturbegreppen är knepiga, men 
han kan ändå inte befria sig från dem. 

Underkapitlet om Skandinavien (s. 43 ff) 
är en beskrivning av neolitiska arkeologiska kul
turer i Norden, med endast få norrländska ex
empel. Det är nästen nödvändigt att nämna 
kainkeramiken från Lillberget och andra norr
bottniska lokaler som är den äldsta keramiken 
i Norrland. 

Det geografiska området kunde även ha 
utvidgats från östra Svealand till andra områ
den: t.ex. nordöstra Skåne och Blekinge, där 
de mellanneolitiska fångstlokalerna med olika 
sälarter, gravar, rödockradepåer och gropkera
mik ligger längs Hanöbukten, dock i direkt 
närhet till Kristianstadsslätten där det finns tratt
bägarkeramik, megalitgravar och jordbruksspår. 
Det finns flera sådana exempel längs östersjö
kusten. 

Det åländska materialet, främst keramiken, 
dominerar kap. 4. Kapitlet rör sig på regional 
nivå, Äland med omgivningar. Här berörs frå
gor kring de kainkeramiska och gropkeramis
ka stilarna, samt frågor om hur gropkeramiken 
ersatte kamkeramiken vid övergången till mel
lanneolitikum. En kort forskningshistorisk re
dogörelse för arkeologisk undersökningsverk
samhet på Äland ges liksom en redovisning av 
den etablerade kerarniska klassilikationen av 
kainkeramiken (stilarna I:t till IV) och grop-
keramiken (stilarna Fagervik I till V). Stenbäck 
begagnar tre kronologiska faser: KA-perioden 
5000—3300 f.Kr., GR-perioden 3300—2300 f.Kr. 
och Kin ka i s-perioden 2300—1800 f.Kr. 

Det råder en oroande skillnad mellan be
skrivningarna av kainkeramiken (s. 62 fj och 
gropkerainiken (s. 73 f). Det kan bero på att 
Stenbäck bygger på arbeten från väldigt olika ti
der. Kamkeramiken beskriver han efter Car-
pelans arbeten från iggg och 2000, gropkera
iniken efter Bagge 1951. Jag tror att detta har 
påverkat hans syn på de båda keramikslagen. 

Stenbäck använder Bagges indelning i fem 
stilar helt okritiskt och applicerar dem påjett-
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bölekeramiken. Han kommenterar vissa kultu
rella likheter mellan den kamkcramiska kultu
ren i Finland och den gropkeramiska kulturen 
på Äland (s. 86), särskilt leridolerna, som en 
form av kulturell kontinuitet. Den tanken kun
de han ha utvecklat och diskuterat i termer av 
kulturella förändringar och identiteter. 

Diskussionen kring den schamanistiska tolk
ningen återkommer senare i kap. 6, men endast 
i termer av kosmologi. En mera kontextuell kos-
mogonisk tolkning samt en diskussion kring 
den kosmogoniska synen, alltså om möten mel
lan människans föreställningsvärld, hennes 
(»invalid och naturen, hade varit på sin plats. 

På många ställen hänvisar Stenbäck till Nu-
nez kannibalismtolkning av människobenen 
(s. 8g ff). Men Nunez problematiserade aldrig 
begreppet Kannibalism i Nunez tappning är 
en modern efterhandskonstruktion av en icke 
tolkad ritualiserad värld. Spridda i kulturlag
ren på de flesta »gropkeramiska» lokalerna bå
de i östra och södra Sverige och längs hela ös
tersjökusten förekommer rikligt med männi
skoben med tydliga uppspaltningar och spår 
efter efterbehandlingar av olika slag. Precis 
som i hanteringen och deponeringen av säl-
kroppar och sälskallar handlar del om aktivite
ter som skett direkt efter döden respektive nå
gon tid efter begravningen och som har med 
förfäderskult eller andra ritualer att göra, inte 
nödvändigtvis med kannibalism. 

Stenbäck tar också upp skillnader mellan 
Fagervik IVa och IVb (s. 100 fj. Enligt min me
ning är dock dessa skillnader så marginella och 
intetsägande att de eventuellt kan iakttas en
dast i ornamentiknyanser. Men hur viktiga är 
detaljer i ornainentikstilar när man diskuterar 
»människor vid havet»? Stenbäck säger själv pä 
s. 11g »Merparten av skärvorna frän Tisdal är 
likväl oklassificerbara. Kategoriseringen av kam
keramikens delstilar synes vara problematisk-I 
På något sätt sitter han kvar i typologins ekorr-
lijul. Han påpekar emellertid att »stilen kan vara 
en blandform av kam- och gropkcrainik». En 
viss ambivalens mellan typologiseringstvånget 
och en önskan att se helheten är återigen syn-

lig. 
Stilskillnader ser jag som uttryck för rituel

la, sociala eller identitetsmässiga förändringar. 

Äland är ju en ö. Identiteter förändras snabbt 
hos öbefolkningar (trots att många hävdar 
motsatsen), det visar socialantropologiska stu
dier bl.a. på Hawaii. Det vi kallar delstilar är 
kanske vårt konstruerade förflutna. Vad är 
kamkeramik och gropkcrainik om inte kultu
rella korsvägar, som Stenbäck själv säger vid be
skrivningen av Hedningahällan: »människor 
har alltid varit i rörelse» (s. 122). I så fall är det 
väl onödigt att över huvud taget beröra »in-
vandrarhypotesen», den fäller genom ett så
dant antagande. 

»Kap. 5 behandlar stratigrafiska, kronologis
ka och typologiska frågor kring materialet från 
Jettböle, den mest kända neolitiska lokalen i 
Finland. Efter en kort forskningshistorik över 
grävningarna vid Jettböle 1905—1911 och 
iggg—2000 beskriver Stenbäck tre neolitiska 
lokaler: Jettböle Bergmanstorp (från TN, med 
KAIII-keramik),Jettböle I och Jettböle II. I kap. 
3 kan vi urskilja en del tolkningar, då Stenbäck 
antyder att Jettböle skall tolkas som en strand
bunden boplats med keramik i två olika grop
keramiska delstilar, att kannibalism kan ha fö
rekommit underJettböle I-fasen och att lerido
lerna har med schainanisin att göra. 

Platsernas betydelse berörs också: när inan 
ser figur 5:14 kan man inte undgå att tänka på 
bergets betydelse i landskapet Man ser direkt 
att Jettböle är en speciell plats genom sin topo
grafi. 

Kap. 6 är utan tvivel avhandlingens bästa, 
den del där Stenbäck vågar ta ut svängarna. 
Han redogör bl.a. för en tolkning av föremål 
som kunde cirkulera mellan olika grupper av 
människor, inklusive människoben (s. 188). 
Här kunde han ha tagit direkt ställning till kan
nibalismen, som han egentligen aldrig rikligt 
ifrågasätter, och kanske påpeka att kannibalism 
inte behöver vara den enda tolkningen av ben-
fragmenteringen vid Jettböle. 

En tes om motstånd mol neolitiseringen for
muleras på s. 192. Men spår av jordbruk behö
ver inte nödvändigtvis uppfattas som »anti-neo-
litiserande». Känslomässig likgiltighet kan lika 
gärna ha rått. »Kännedom om jordbruket behö
ver inte tolkas som motstånd utan även som lik
giltighet respektive demonstrativt accepterande. 
Man valde dock här en annan livsstil. 
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Stenbäck betonar att havet och en maritim 
identitet sammanfaller delvis med grönlands-
sälens intåg i Östersjön. Han konstaterar också 
(s. 198) att »samtliga platser vidjettböle är ock
så att betrakta som olika slags mötesplatser -
både för levande och döda eller som en plats 
för den >ritualiserade vardagen»- där männi
skorna har varit till och från under större delen 
av året». Platserna kan också ha varit konstrue
rade rumsliga centra för säljakten. »Sälmänni-
skor» och en schamanistisk föreställningsvärld 
diskuteras i samband med ett försök till tolk
ning av leridolerna. 

När man diskuterar mänskliga identiteter 
behöver man inte tala om »etniska visitkort» (s. 
igg) , det räcker att man problematiserar be
greppet kulturell identitet. Jag instämmer med 
Stenbäcks beskrivning av den »ritualisei ade var
dagen» på Jettböle I och hans tankar om sam
manblandningen av föremål och minnen (s. 
203). Men det är alldeles för stor kontrast mel
lan denna reflekterande del av boken och res
ten. 

En intressant diskussion om salens mytiska 
betydelse och gränsen mellan människa och 
djur borde emellertid anknyta direkt till ler
idolerna och deras tolkning (jfr s. 20g). 

Leridoler som materiellt uttryck för riter i 
samband med schamanism uppträder inte ba
ra i Jettböle Il-fasen, som Stenbäck hävdar, 
utan faktiskt också tidigare, redan under Jett
böle I. Fångstsamhällen i hela nordöstra Eu
ropa visar att schamanistiska bilder förekom: 
t.ex. med den tidigaste kainkeramiken i Ryss
land, i form av keramikskärvor med inristade 
hornkrönta människofigurer med hovar och 
identiska framställningar i form av benidoler, 
oftast som gravgåvor i rödockragravar. Horn-
krönte människofigurer med hovar tolkas van
ligtvis som schamaner, exempelvis då de före
kommer pä hällristningar som vid Zalavmga 
intill Vita Havet. 

Trots att avhandlingens delar inte hänger 
riktigt ihop, trots en viss typologisk bundenhet 
och en lite anakronistisk syn på den materiella 
kulturen finns i boken bredare ambitioner att se 
en helhetsbild, att se människan bakom kera-
mikstilarna. Hård arkeologi ined sin klassificer-
ingsbesatthet möter här mjuk arkeologi med 

tolkningar av människans föreställningsvärld. 
Stenbäcks ambivalens är tydlig: att klassificera är 
ett måste, men han vill ändå ha ett mera kom
plext förhållningssätt till materialet. 

Avhandlingen bidrar i hög grad till ökad 
kunskap om neolitisk åländsk keramik och om 
neolitiska fångstsamhällen. 

Bozena Werbart 
Institutionen för arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
SE-901 87 Umeå 

B0zena.Werbart@arke.11mn.se 

Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age warship in con
text. Red. Ole Crumlin-Pedersen & Athena Tra-
kadas. Ships and boats of the North 5. Roskilde 
2003. 2g3 s. med film-CD. ISBN 87-85180-521. 

Hjortspringbåten är det äldsta skeppsfyndet i 
Nordeuropa. Trots intensiv vaksamhet bland 
arkeologer efter nya fynd står det fortfarande 
ensamt. Därtill är hela offerkomplexet, såväl 
båten som de övriga fynden, solitärer i sin tids 
Europa. 

Denna vackra bok i den nu väl utbyggda se
rien Ships and boats of lhe North är en produkt av 
det marinarkeologiska forskningscentret vid 
Nationalmuseet. Som titeln påpekar har kon
texten fått en särskild roll i jämförelse med Ro
senbergs materialpublikation frän 1937. Där
med avses inte minst de övriga fynden från my
ren i Hjortspring på Als och hällristningarna, 
vilka båda bidrar till ridställning och kulturhi
storiskt sammanhang. 

I inledningen behandlar Flemming Rieck 
upptäckten och utgrävningen. Den åtföljande 
analysen och rekonstruktionen av båten är skri
ven av Ole Crumlin-Pedersen. Omkonserve-
riiigen skildras av Inger M. Bojesen-Kofoed, 
Maj Stief och John N0rlem Sorensen. Texten 
innehåller självfallet många referenser till Ro
senberg, vars noggranna och för sin tid högt
stående arkeologiska arbete hyllas. Efter alun-
konserveringen såg man dock länge hur träet 
föll sönder. Det berodde på att virket omväx
lande krympte och växte när det upptog och 
avgav fukt i takt med omgivningen. Man måste 
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därför göra en dyrbar och omfattande omkon
servering med polyetylenglykol som avslutades 
ig88. Det har inte varit möjligt att lokalisera 
allt till dess plats i konstruktionen. De utställda 
delarna omfattar idag 36% av det funna virket, 
vilket ändå är nästan 10% mera än i den ur
sprungliga uppställningen. 

Avdelning 3, »Building and testing a Hjort
spring boat» är bokens centrala del och be
handlar rekonstruktionen Tilia Alsie i full ska
la (1 gg4— 1 ggg) • Det omfattande arbetet utför
des av en privat organisation på Als, Hjort-
springbådens Laug, med finansiellt stöd av det 
lokala storföretaget Danfoss och i intensivt sam
arbete med Nationalmuseet. Den kan därför 
betraktas som avancerad. Kiuid Vagn Valbj0rn, 
Hans P. Rasmussen och Niels Peter Fenger spe
lade framträdande roller i den processen och 
beskriver den i boken. En intressant detalj är 
spänntagen som befanns vara viktiga såväl vid 
bygget som vid experimenten till sjöss. Urtag 
för sådana finns på fyndets stäv. Bygglaget höll 
sig strikt till redskap som kunde vara samtida 
med fyndet. Tillsammans med båtfyndet fanns 
för övrigt ett S-format spännverktyg för söm
men mellan borden. Att det var med tyder på 
atl inan räknade med snabba reparationer på 
vägen. Sådana verktyg är kända både från ar
keologiska båtfynd och som etnografiska före
mål. 

Dokumentation och tekniska kalkyler skild
ras vidare med bidrag av Nationalmuseets ex
perter med Fred Hocker, liksom Max Vinner 
Ii än Vikingeskibsmuseet beskriver de praktiska 
försöken. De senare förtjänar särskilt intresse, 
eftersom paddling, eller för den delen rodd-
teknik, har fått betydligt mindre uppmärksam
het än segling, trots att dessa framdrivningssätt 
har använts och fulländats under en mycket 
längre period i mänsklighetens historia. Sär
skilt är betydelsen av de båda styrårornas pla
cering upplysande. Det visar sig att även åran i 
förstäven har stor betydelse. Parentetiskt måste 
påpekas, som ( i innlin-Pedersen även skriver i 
boken, att teoretiska skeppstekniska beräk
ningar inte kan ta full hänsyn till dasticiteten i 
förhistoriska båtar byggda i nordisk tradition. 
Därför ger de praktiska experimenten i full 
skala nya insikter som hade varit svåra att simu

lera. Hjortspring är en snabb och sjövärdig båt. 
Den går även att manövrera tämligen lätt. 

Ett avsnitt av Nadia Haupt och Niels Peter 
Fenger gäller fynden av padddträn i Hjort
spring och deras arkeologiska och etnografiska 
paralleller. Det är ånyo ett försummat fält med 
en intressant potential, i likhet med paddel-
och roddteknikens sociala aspekter. Här lägger 
man märke till tolkningen av vissa »lansettfor-
made tveeggade knivar» i rika bronsåldersgra
var. De betecknas här som miniatyrpaddlar och 
statussymboler. Etnografiska paralleller dras 
med maori-fölkets hövdingapaddlar. Men var
för inte också »spaden» från Tybrind Vig? 

I avdelning 4 finner det kontextudla sin 
plats. I två vägande bidrag analyserar Flem
ming Kaul problemen kring vapen, andra fynd 
och skeppsbilder. De har som redan antytts få 
paralleller. Den rostanhopning som vid utgräv
ningen ig2i—22 konstaterades vara rester av 
omkring ett tiotal ringbrynjor är helt unik. Den 
gick tyvärr inte att bevara. Det finns några vill 
spridda mindre depåfynd som kan vara offrat 
krigsbyte i likhet med Hjortspring, men nästen 
uteslutande ined spjutspetsar. 

I det stora hela stämmer '4C-dateringen av-
båten med de arkeologiska vittnesbörden och 
pekar på tiden omkring 350 f.Kr. Någon säker 
ursprungsort kan inte utpekas. Klavs Rands
borg har funnit paralleller till de små svarvade 
träbehållarna från Hjortspring i keramik från 
Haniburgonirådet. Kaul uttrycker visst tvivel på 
det avgörande i den attribueringen. Även med 
Skåne och med Egebygård på Bornholm finns 
nära fyndparalleller. Recensenten vill dock på
peka existensen av de på sin tid utomordentligt 
dyrbara ringbrynjorna. Tillsammans med en 
på nordiskt område okänd och ovanligt kom
plicerad läsk mellan båtens stävdel och kölbrä
da kunde de möjligen antyda ett annat sam
manhang. 

Liksom Randsborg ser Kaul i organisatio
nen av krigarföljena en internationell företeel
se, kanske med förgreningar från den grekiska 
falangen. Den här aktuella lilla armén eller 
gruppen kan ha bestått av 70 till 100 man. Tro
ligen har det funnits vapen tillräckligt för fyra 
båtbesättningar. Antalet i en båtbesättning på 
c. 23 krigare inklusive båtansvariga och office-
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rare är en indikation på ett spritt mönster. Alla 
infanterister har då sköld och två spjut. De få
taliga »officerarna» kan därtill bära ett eneggat 
svärd, i likhet med den grekiska machaira. Fyn
det vittnar om en omfattande organisation av 
en större bygd för krig på främmande stränder. 
Denna bygd kan beräknas ha hyst mellan tre 
och fyra tusen människor. Vad som lockat den 
lilla armén till Als förblir dunkelt, liksom an
ledningen till att den besegrats. 

Båtikonografiskajämförelser ligger nära till 
hands för Kaul som bearbetat både skeppsbil
der på mindre bronser och hällristningar med 
utgångspunkt från Bornholm. I motsats till Ei
nar Ostnio finner han att de två styrårorna ba
ra förekommer hos den sena skeppsformen 
där snablarna ligger i stort sett parallellt med 
köl och rdingslinje. Kaul för dessa hällristnings-
skepp, som är identiska med Hjortspringbå-
tens typ, till järnåldern. På Bornholm finns 
denna övergångsform särskilt representerad 
vid Madsebakke. 

I den avslutande avdelningen 6, »The 
Hjortspring boat in a ship-archaeological con
text», sammanfattar och analyserar Ole Crum
lin-Pedersen de skeppsarkeologiska samman
hangen. 

Det måste med nödvändighet medföra att 
Hjortspring jämförs med tidiga brittiska fynd. 
Det är bara där egentliga plankbyggda brons
åldersskepp och båtar påträffats. Idag är de 
minst tio stycken. Men del finns i dette materi
al nästan inga paralleller till Hjortspring, vare 
sig till båtkonceptet som sådant eller i detaljer
na. De tidigaste fynden från England innefattar 
bara båtar med enstaka surrningsstygn, men 
från 1500 f.Kr. förekommer egentlig löpande 
söm som i Hjortspring. Både material och ut
formning är dock olika. Crumlin-Pedersen på
pekar hur lättheten och elasticiteten i Hjort
spring saknar motsvarigheter i det brittiska ma
terialet. Där möter vi ganska massiva trämateri
al, tunga båtar av ek. Det nordiska båtmateria-
lel består före Hjortspring av stockbåtar. De ger 
däremot vissa genetiska paralleller till båtkon
ceptet i Hjortspring. Många tidiga stockbåtar 
består dessutom av samma material, lind. Nå
gon påvisbar kontakt med Centraleuropas bå
tar eller den senare skinnbåtstraditionen på de 

brittiska öarna kan inte ses. Ytterligare följder 
för frågan om direkta kontaktvägar bör kunna 
dras av detta. 

Stävsnablama på hällristningsskeppen «... 
kan inte ges en enkel förklaring i första hand 
utifrån teknologins krav utan bör ses som ett 
stildrag med symbolisk innebörd. I likhet med 
andra stildrag och prestigefyllda byggstenar i 
den nordiska bronsålderskulturen gick de till
baka på inflytande från sydost», (s. 230). Crum
lin-Pedersen antyder en möjlighet av stort in
tresse. Den skulle ha förtjänat en grundligare 
behandling. 

De tydligaste symbolerna på hällristnings
båtarna är häst- och älghuvudena på stävarna. 
Kan den märkliga stävkonstruktionen från bör
jan ha tjänstgjort som stöd för dessa huvuden? 
En sista rest av stävprydnaden kan vara en rund 
och vackert ornerad träsol mellan snablarna, 
som visas på de sena båtarna från Litsleby. För 
Kaul och många andra hällristningsforskare är 
skeppet solens skepp. 

Så har vi den futtiga toften från Hampnäs i 
Själevad, norra Ångermanland, '4C-daterad till 
ca. 220 f.Kr., som trots allt vittnar obestridligt 
om ett spantstetiv i en båt av Hjortspringstyp. 
Den innebär ett teknologiskt framsteg i förhål
lande till den enda prototypen, vilket här för 
första gången påpekas av Crumlin-Pedersen. 
Haken för upptagandet av spantet visar att här 
för första gången har använts naturvuxna spant, 
inte runda hasselkäppar som i Hjortspring. En 
lustig sak är att den ende svenske arkeolog som 
deltog i utgrävningen (ig22) i Hjortspring, 
Arvid Enquist, då i Nationalmuseets tjänst, se
nare skulle komma att verka i det område där 
Hanipnästoften påträffades. Det är till och med 
tänkbart att det var vid samma tid som toften 
grävdes upp. Del är en akademisk fråga om man 
kunde ha funnit något mer av den båten om 
Enquist fått vete om fyndet 

Christer Westerdahl 
Vest-Agder Fyikeskonumine, NSK-avd. 

Serviceboks 517 
NO-4605 Kristiansand 

Norge 
Christer.Westerdahl@vaf.no 
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Lars Kardell, Svenskarna och skogen, del 1. Från 
ved lill linjeskefyp. Skogsstyrelsens forlag. Jön
köping 2003. 2g6 s. ISBN g 1-88462-55-2. 

Nu når Del svenska jordbrukets historia har kom
mit ut med sitt sista band är det dags atl vända 
blicken mot skogen och skogsbrukets historia. 
Lars Kardell, tidigare professor vid Sveriges Lant
bruksuniversitet, har skrivit de två banden i 
Svenskarna och skogen där det första har under
titeln »Från ved till linjeskepp» och behandlar 
liden från islossningen till mitten av 1 800-talet. 
Del 2 som just kommit ut på marknaden kom
pletterad med tiden fram till idag. 

Första delen omfattar 252 s. exklusive no
ter, referenser och ordförklaringar. Den förhi
storiska delen upptar drygt 30 s., medeltiden 
och 1500-talet 50 s. och tiden 1600—1850 res
terande sidor. Förutom dessa delar linns en in
ledning som behandlar teknikutveckling samt 
klimat och vegetationsutveckling. Boken är 
tryckt på ett tjockt, blankt, härligt papper och 
har många färgbilder. 

Trots att begreppet skogsarkeologi ännu inte 
är myntat eller åtminstone inte allmänt använt 
ger sig Kardell, utifrån sin bakgrund på Lant-
bruksuniversitetet, på den svara uppgiften att 
teckna en bild av skogsutnyttjandet i Sverige 
från mesolitikum och framåt. Kardell inleder 
med de första fångstkulturerna och ter upp frå
gor kring hur man bör ha kunnat påverka 
skogsmiljöerna för att skapa gynnsamma bio
toper för jaktdjur och åtråvärda växter. I kapit
let ined det något kryptiska namnet »Mellan 
sten- och järnyxa» beskrivs förhållandena un
der neolitikum, där Kardell försöker förstå hur 
ett fastare bosättningsmönster, ett högre be
testryck och skogsröjning för odling påverkar 
skogsmiljön. I nästföljande kapitel bet örs jär
nets introduktion och påverkan på skogsmiljö
erna. Bättre arbetsredskap, röjningar för fasta
re åkrar, kolonisation av skogsmarker samt en 
ökande befolkning ger etl allt högre tryck på 
skogens resurser som lokalt leder till skogs
brist. 

Eftersom jag själv är yrkesverksam arkeolog 
läser jag självklart denna del av boken med 
stort intresse och kanske extra kritiska ögon. 
Då förhistoriskt källmaterial avseende skogut

nyttjande mänga gånger saknas eller är mycket 
bristfälligt baseras denna del till stora delar på 
Kardeils förståelse för hur träd och skogar funge
rar och bilden målas upp i stora svepande drag. 
För mig ger detta inånga nya insikter och sätt 
att betrakta ett förhistoriskt samhälle. Tyvärr 
märks det dock tydligt att Kardelis arkeologiska 
kunskaper är bristfälliga och många utsagor 
om förhistoriskt leverne baseras på förutfattade 
meningar eller allt för stora generaliseringar. 

I de två följande kapitlen målas cn bild av 
det historiska skogsutnyttjandet, med utgångs
punkt i framför allt det nutida Sveriges centra
la och norra delar. För medeltidens del hand
lar det mycket om ollonsvin, jakt och husbygg-
nation men även städernas allt större behov av 
produkter med skogligt ursprung. Kapitlet om 
tiden 1600—1850 behandlar till stora delar mi
litärstalens skogsbruk med en allt större statlig 
administration samt framväxten av skogslag-
siiftning, skeppsbyggnation och nykolonisa
tion. Här berörs även bergsbrukets enorma 
tryck på skogarna samt handel inom och utom 
landet med plankor, bräder, tjära ocb andra 
vedkrävande produkter som atun, kalk, tegel 
och brännvin. 

Som arkeolog har jag mer kunskap om de 
förhistoriska förhållandena än den historiska 
tiden, och den senare delen av boken tycker jag 
till stora delar ger ett mer påläst intryck. När 
det gäller delarna om kolning och tjärfram
ställning verkar Kardell och jag dock delvis ha 
studerat olika källmaterial och jag undrar ock
så varför inte Ostindiska kompaniets export av 
virke omnämns. 

Skogen har länge varit kraftigt eftersatt bå
de i arkeologisk och historisk forskning och det 
är först under senare år som intresset har väckts 
till liv pä allvar. Därför fyller denna bok en stor 
kunskapslucka och kommer förmodligen att 
betraktas som något av ett standardverk för 
skogshistoria. Det finns dock flera områden 
där man önskar förbättringar till nästa uppla
ga. Framför allt handlar det om en mer strin
gent korrekturläsning och redigering där en 
viktig uppgift är att ta bort upprepningar och 
omotiverade kronologiska hopp. Även bildma
terialet skulle behöva en ordentlig korrektur-
genomgång dä en del bilder är oförståeliga eller 
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felaktiga. En annan önskan inför nästa uppla
ga är att boken förses med ett sakregister. 

Trots denna kritik fyller Svenskarna och skogen 
ett stort behov. Kardell har gjort ett mycket om
fattande arbete och skrivit en mycket behövd 
bok. Jag ser med glädje fram mot nästa upplaga! 

Andrens Hennius 
Upplandsmuseet 
S.t Eriks Gränd 6 

SE-753 1 o Uppsala 
Andreas.Hennius@uppmus.se 

Stig Welinder, DNA, etnicitet, folk och folkvand
ringar. Bricoleur press. Göteborg 2003. 212 s. 
ISBNgi-g737i3-g- 4 . 

I denna bok går Stig Welinder till storms mot 
naturvetenskapens intrång på humanvetenska
pens domäner. I förordet beskriver han upp
rinnelsen till boken på följande vis: »Gemen
samt förargade vi oss [Welinder och hans se-
minaiieuppsalsskrivande studenter] över be-
greppsanvändningen och språkbruket kring 
DNA-analyser och historieskrivning i dagstid
ningar, tidskrifter och TV.» Men dette är na
turligtvis inte hela motivet bakom boken, även 
om Welinder tycks ha en speciell relation till 
media. Massmedias rapportering 0111 forsk
ningen kring det Welinder kallar genarkeologi 
är ett symptom, inte en orsak. I själva verket är 
motiven långt mer mångfacetterade. Min tolk
ning är att Welinder rent allmänt, som renlärig 
konstruktivist, har ett behov att kritisera allt 
som andas reduktionism eller essentialism, där 
genarkeologin i den vulgärform i vilken den 
presenteras i DNA, etnicitet, folk och folkvand
ringar utgör ett tacksamt typexempel, men där 
hela naturvetenskapen får sig en släng av sle
ven. Dessutom tycks Welinder specifikt inrikta 
stora delar av sin kritik på Lars Beckman och 
den genarkeologiska forskning som bedrivits i 
Umeå. Till slut får läsaren ocksä ett intryck av-
alt Welinder har något grumliga politiska mo
tiv bakom sin kritik, men detta är svårt att reda 
ut eftersom det inte är klart uttalat En recen
sion som denna kan inte göra full rättvisa åt bo
ken eller bli en fullvärdig kritik av den. Jag skall 

istället göra några kritiska nedslag av synnerli
gen subjektiv karaktär i boken, utan att ha någ
ra ambitioner att vara rättvis eller heltäckande. 

De för en naturvetare mest iögonfallande 
påståendena uppträder redan på s. 15, där det 
står: »Naturvetenskaperna är konvergerande. 
Ju fler frågor som besvaras, ju färre obesvarade 
frågor finns kvar. Det slutliga sammanfattande 
svaret på alla frågor anas vid horisonten. Hu
manvetenskaperna är divergerande. Svaren på 
frågorna är nya frågor. Den sista frågan blir ald
rig besvarad. Naturvetenskaperna samlar på 
färdig kunskap. Humanvetenskaperna är en 
ständig diskussion.» Om man bortser från den 
oinformerade beskrivningen av naturvetenska
pen så innehåller den indelning Welinder ger 
uttryck för ändå en kärna av sanning, om än en 
inte helt originell sådan. I mångt och mycket är 
dettaju en parafras på C. P. Snows två kulturer. 
För att bättre förstå den konflikt som är We
linders huvudtema och den frustration som na
turvetare ofta känner i samröret med huma
nister skulle jag vilja omformulera detta på mitt 
eget vis: när naturvetenskapen formulerar en 
fråga ät syltet att den skall besvaras. När hu
manvetenskaperna formulerar en fråga är syf
tet att den skall diskuteras. Welinder själv tan
gerar detta i sin diskussion av de två kulturerna 
och deras publiceringsprofiler på s. 181 — 182, 
men menar att hans formulering är bättre. Den 
welinderska formuleringen tyder emellertid på 
en fundamental brist på kunskap om och för
ståelse för naturvetenskapens kärna, alterna
tivt en så snäv definition av naturvetenskap att 
bara teoretisk fysik möjligen kan passa in i den. 
Om inan istället accepterar att t.ex. evolutions-
biologin är en del av naturvetenskapen, och 
samtidigt är tillräckligt insatt för att inse att den 
hegelianska historieskrivningen sedan länge 
övergivits av detta ämnesområde, är det lätt att 
förstå att Welinders tanke om en konvergeran
de naturvetenskap där alla frågor har ett slut
giltigt sammanfattande svar är i grunden felak
tig. Många betraktare bar under de senaste de
cennierna menat att tanken på de två kulturer
na är förlegad och överspelad, men Welinders 
grundsyn tyder på att åtminstone vissa element 
inom den ena kulturen alltjämt söker distanse
ra sig från den andra. 
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Trots Welinders bristande förståelse för och 
kunskap om den naturvetenskapliga världsbil
den och trots hans bristfälliga kunskaper om 
metodiken bakom genarkeologin (vars pre
sentation i denna bok är klart föråldrad i 
många avseenden) har han rätt i en del av sin 
kritik. Det kan inte förnekas att frågeställning
arna som genarkeologerna givit sig i kast med 
ofta varit naiva och grovt förenklade, deras syn 
på urval och grupper inadekvat och deras re
sultat färgade av samtida personliga och poli
tiska strömningar. Men detta är ju inget nytt. 
Här glömmer Welinder Thomas Kuhns och 
andra vetenskapafilosofers idéer om betydel
sen av vetenskapens omvärldssammanhang. 
Annars skulle han rimligen inte behöva påpe
ka att »Det handlar om ofullkomliga männi
skors val av tolkningar - och önskningar - och 
om inbördes prestigekamp och konkurrens 
om forskningsmedel forskargrupper emel
lan.» (s. 70). Welinder lånar dessutom en ar-
gunientationsteknik som annars är typisk för 
bibeltroende antievolutionister: om två grup
per av naturvetare träter om något ämne, som 
i det här fallet dateringen av uppsplittringen 
mellan människans och sdiiinpansens utveck
lingslinjer, är detta ett tecken på att naturve
tenskapen är fel ute. 

Som sagt har Welinder rätt i en del av sin 
kritik av genarkeologin, så som den kommit att 
användas under dess uppbyggnadsfas (vi får ju 
inte glömma att dette är nya vetenskapsområ
den med bara några decennier på nacken). 
Emellertid kan det inte gagna nägon, vare sig 
genarkeologer eller mer »traditionella» arkeo
loger, oavsett vilken -ism de tillhör, att vara så 
kategorisk som Welinder är. Det bestående in
trycket är att det hela blott är ett försök att häv
da sitt revir, enligt devisen »Det är bara vi som 
förstår det här.» Förutom Lars Beckman är 
Luigi Luca Cavalli-Sförza en av Welinders slag-
påsar. Även här är kritiken grov och förenklad, 
om än i vissa avseenden berättigad. Cavalli-
Sförza var en pionjär pä området genarkeolo-
gi, och pionjärer inom naturvetenskapen bru
kar snart visas ha tänkt rätt men gjort fel - så 
också Cavalli-Sförza. En mer nyanserad och in
satt kritik av Cavalli-Slöt zas arbete, eller i varje 
fall en representativ del av det, presenterades 

för ett par år sedan av Scott MacEachern i Cur-
renl Anlhrojmlogy (vol. 41 , nr 3, s. 357 ff). 
MacEachern är också starkt kritisk till Cavalli-
Sforzas arbete och hans val av etniska grupper, 
särskilt med avseende på Afrika. Men han för
söker inte göra sken av att han eller hans forsk
ningstradition är de enda lämpliga uttolkarna 
av de data som finns. 

Varför iveks dä Welinder välja konflikt fram
för samarbete, polemik framför konstruktiv-
kritik? Möjligen kan det vara för att han tycks 
inhämta sin information om genarkeologin 
från tidningar, radio och TV: »Det är mera tvek
samt om begreppsbildningen och tolkningar
na har förändrats lika mycket [som metodi
ken] i mera intressanta riktningar, eller om det 
bara finns mera och bättre date som tolkas med 
samma gamla modeller. Mill tidningsläsande ocb 
TV-tillande tyder på del senare.» (s. 50, min kursi
vering). Det torde väl stå klart för vem som 
helst att om man får sin vetenskapsinförmation 
från media kominer denna att vara tendentiös 
och vinklad mot det som intresserar media, 
nämligen bra rubriker och lättbegripliga artik
lar av intresse för gemene man, snarare än att 
utgöra ett representativt urval av det dagsaktu
ella läget i begreppsbildningen inom naturve
tenskapen. Samtidigt undrar man vilket under
liggande politiskt syfte som kan finnas bakom 
författandet av en bok som är så dåligt under
byggd att »fakta» hämtas från media snarare än 
direkt från källan. Detta är som jag redan 
nämnt oklart, men ledtrådar ges i Welinders re
sonemang i t.ex. kapitlet »Sentida och forntida 
skelett» (s. 116— 11g) där han menar att det 
konstruktivistiska och intellektuellt distansera
de tänkandet bäst fångar människors verklig
het. Dette är säkert sant i ett akademiskt sam
manhang, och jag erkänner attjag önskar att 
det vore sant i praktiken, för då skulle mycket 
ont i världen kunna undvikas. Men nog är det 
ändå så att människors verklighet är något som 
händer inom dem, i den subjektiva uppfatt
ningen av jaget och omvärlden. Det är inte ac
ceptabelt alt förringa människors uppfattning 
av sin etniska tillhörighet genom att hävda atl 
den bara är känslomässig essentialism, även om 
det skulle vara en politiskt framgångsrik strate
gi när det gäller frägan om ursprungsbefolk-
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ningar och andra etnicitetsbaserade problem. 
Slutligen kan noteras att boken är förfärligt 

illa producerad. Inte bara är layout och typo
grafi av en sort som visar på bristande kunska
per i desktop publishing. Språkbehandling 
och disposition är också av en art som ofta göt 
det svårt att följa resonemangen. Hur mänga 
fall av »Till detta återkommer jag i kapitel si 
och så» (ett tydligt symtom på dispositionspro
blem) del linns klarar jag helt enkelt inte av att 
räkna. Och jag vet inte om jag skall uppfatta det 
som uppfriskande ludditiskt eller hopplöst ef
terblivet att använda ordet »datamaskin» år 
2003. Hur som helst är Welinders bok ett steg 
tillbaka till uppdelningen i en »god» hinnan-
vetenskap och en »ond» naturvetenskap, sa 
som det ibland har framställts i tidningarnas 
kultursidor. Jag kan inte se någon anledning 
all läsa den här boken. 

Ears Werdelin 
Sektionen för paleozoologi 
Naturhistoriska riksmuseet 

Box 50007 
SE-104 05 Slockholm 

werdelin@nrm.se 

Trälar. Ofria i agrarsamhälkt från vikingatid lill 
medeltid. Red. Thomas Lindkvist & Janken 
Myrdal. Skrifter om skogs- och lantbrukshisto
ria 17. Nordiska Museet. ig7 s. ISBN 91-7108-
488-6. 

Denna välkomna och läsvärda bok innehåller 
tio uppsatser om träldomen och det tidiga land-
boväsendet i Norden under vikingatiden och 
äldre medeltiden. Den principiella skillnaden 
mellan en träl och en landbo i relation till jord
ägaren var att trålen var cn ofri och rättslös slav, 
landbon en fri arrendator med formella rättig
heter och skyldigheter. Av boken framgår dock 
att varken trål eller landbo i själva verket var nå
gon homogen kategori, utan snarare änd
punkterna pä en skala. Träldomen avskaffades 
i Sverige på 1300-talet efter att länge ha mins
kat i omfattning. 

Titeln på Thomas Lindkvists bidrag sam
manfattar dess innehåll: »Från träl till landbo. 

Uppkomsten av det medeltida godssystemet i 
Kuropa och Norden.» Utifrån arbeten om den 
franska feodalismen av Duby, Bonnassie och 
Bois tecknar Lindkvist övergången till land-
boväsen och godssystem i Norden som en feo
dal revolution. 

Tore Iversen behandlar Norge och Island. 
Han ser träldomens upphörande som samman
flätat med utmarkskolonisationen. Iversen på
pekar att Gulatingslagen (slutredigerad på 
1160-talet) faktiskt medger att en halvfri l&y-
sing, som i övrigt inte var rättshabil, arrendera
dejord i eget namn. Han konstaterar därav alt 
den norske medeltidsbonden uppenbarligen 
inte alltid var så fri som en nationalroniantisk 
forskning velat ha honom. 

Kinin Nordström och Frands Herschends 
intressanta bidrag handlar 0111 social skiktindel
ning samt husens ruins- odi funktionsuppdel
ning i folkvandringstidens Vallhagar och Eke
torp. Det berör träldomen endast föga. Upp
satsen präglas av Herschends karakteristiska teo
rier om storskaligt riktad och inlerregionalt lik
formig social förändring genom järnåldern. Vi 
finner också hans orädda användning av medel
tida texter (här Rigsbula) i rekonstruktioner av 
folkvandringstidens samhälle. Även om dessa 
drag kan uppfattas som spekulativa så är uppsat
sens empiri och mera materialnära tolkningar 
utmärkte. 

j \nton Seiler närmar sig träldomen genom 
yngre järnålderns gravar enligl ett etablerat re
sonemang. Om det är flera personer i graven 
men inte utrustning till allihop sä kan man miss
tänka att den tomhänte var nål odi egentligen 
bör betraktas som en gravgäva. Samma an
greppssätt har jag använt i studiet av tidens got
ländska gravar och jag tveker bra om Seilers text. 

Torun Zachrisson bidrar ined en kultin geo
grafisk studie av Gi inista i Fresta sn, den upp
ländska by på vars marker den betydelsedigt a 
Bollstenäs-graven läg. Ove I leininendorff be
skrev graven i Fornvännen 1984. Ovaii|iå ett brand
lager med benen av en man, diverse djur och 
kronologiskt anonym utrustning från yngre 
järnåldern låg, platt på mage, de obrända ske
letten av två halshuggna män vars fötter varit 
fjättrade. Mer träl än så blir man knappast i det 
arkeologiska källmaterialet Grinista framstår 
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dock i Zachrissons undersökning inte som nå
gon i övrigt ovanlig gård vid liden lör begrav
ningen, vilket i mitt tycke är ett intressant re
sultat Ell av de obrända skeletten ' IC-daiera-
des med den numera okonventionella scinlil-
lationsmeloden till 720-980 cal AD (1 sigma, 
1 1 851100 BP, St-5253), alltså snarare vikingati
den än vendeltiden som Zachrisson skriver. 

Stefan Brink går genom den etymologiska 
bakgrunden till träldomens medellida termi
nologi. Han slår sedan undan benen på sin 
egen undersökning genom det mycket vikliga 
påpekandet att betydelsen hos orden i en ety
mologisk kedja sällan eller aldrig är konstant. 
Om någon pä goo-talet hade ett element i sitt 
namn som kan följas framåt till ett ord som be
tydde träl på 1200-talet så säger detta ingenting 
om 200-talarens sociala status. 

Mals Widgren bidrar med en sammanfatt
ning av sin uppsats i boken Centrala platser- cen
trala frågor från 1998. Ämnet är soda] skiktin-
delning av järnåldersgårdar utifrån antal bås-
platser, inbördes placering i stensträngssysicin 
och fynd av lyxvaror. På grundval därav vill 
Widgren rekonstruera hierarkiska ben »ctuleför-
hållanden mellan gårdar. Trålar berörs flyktigt. 

Janken Myrdal gar genom de medeltida 
skriftliga källornas uppgifter om trälamas ar
betsuppgifter. Trälinnor malde på handkvarn 
och mjölkade men varken spann eller vävde. 
Enligl Brinks bidrag skall inöver mälden även 
den påföljande bakningen ha varit en trälinne-
syssla av etymologin all döma (deigja, deja, jfr 
deg). Trälar vallade kreatur, niockade gödsel 
och spadgrävde åkrar, men varken plöjde eller 
sådde. Andra arbetsuppgifter var varken för 
simpla för husbonden eller för fina för trälen. 

Myrdals och Clas Tollins gemensamma 
uppsats rör brytegårdar och medeltida jorda
gods. Bryten var godsförvaltare odi ivcks un
dervikingatiden och äldre medeltiden ha varit 
ofri. Uppsatsen rör dock främst tider då bryten 
inte längre var träl. 

Dick Harrison understryker med exempel 
från kontinenten mångtydigheten i tid och 
rum av Irälbcgreppet. Han instämmer här med 
Brink rörande ordens betydelseglidningar och 
påpekar också att samma resonemang gäller 
ord som »svear» och »götar». Till sist slår han 

fast att källäget gör det meningslöst att speku
lera om träldomens kvantitativa betydelse. 

Efter läsningen är mitt bestående intryck av-
boken just an de tillgängliga källorna rörande 
träldomen och de första landborna är magra 
och inte lär bli mycket fetare i framtiden. De 
skriftliga källorna daterar sig mest från träldo
mens slutskede. Arkeologin kan belägga att 
somliga människor under järnåldern bodde i 
fähuset och alt somliga mördades vid begrav
ningsritualer för stormän. Hypotetiskt kan man 
säga att de agrarhistoriska lämningarna till stor 
del är träldomens bestående m o n u m e n t 
Huruvida trålarna själva mest upplevde sin lott 
som en trygg plats i tillvaron eller som tröstlös 
och brutal förnedring är dock ovetbart. Hur 
som helst är det tänkvärt att individens frihet i 
västerlandet under det senaste knappa år
hundradet är en historisk anomali. I årtusen
den har mer eller mindre formaliserad ofrihet 
varil regel för det stora flertalet. 

Marlin Rundkvist 

Anna Hed Jakobsson, Smältdeglars hårskare inb 
Jerusalems HUskyndare. Berättelser om vikingatid och 
lidig medeltid. Stockholm Studies in Archaeo
logy 25. Stockholm 2003. 32g s. ISBN g 1-628-
5780-0. 

Anna Hed Jakobssons doktorsavhandling be
rör ett välbekant och i hög grad aktuellt forsk
ningsfält inom svensk arkeologi, nämligen över-
gängsskedet vikingatid/tidig medeltid och de 
grundläggande samhällsförändringar som ägde 
rum under denna lid. Det tema hon i della sam
manhang valt för sitt arbete är däremot mindre 
vanligt - de tidiga städer som anlades under 
nämnda skede, betraktade i en kognitiv dimen
sion. Här utmanar hon en väletablerad forsk
ningstradition, biltills dominerad av medeltids-
arkeologer och historiker. Samtidig) utnyttjas 
liera av vikingatidsforskningens klassiska käll
material såsom djurornamentiken, runinskrif
terna och den norröna skaldediktningen. Delta 
ger Hed Jakobssons arbete en tematisk infalls
vinkel som känns både ny och tankeväckande. 

Hed Jakobssons huvudsyfte med sin avhand-
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ling är att kombinera den kognitiva arkeolo
gins berättelser om vikingatiden med uppkom
sten av städer, två problemområden som hittills 
studerats i två skilda diskurser. De inledande av
snitten utgörs av en redogörelse för arbetets 
kunskapsteoretiska utgångspunkter, som enligt 
min mening framstår som kanske väl utförlig, 
samt en kritisk genomgång av den stadsarkeo
logiska forskningen alltifrån de tidigaste ansat
serna på 1400-talet och fram till idag. I den mo
derna stadsarkeologiska diskursen kan förf. ur
skilja två generella förklaringsmodeller, den 
traditionella och den marxistiska. Den huvud
kritik som framförs mot den moderna stads
arkeologiska forskningen är att den varit alltför 
evolutionistiskt inriktad och i alltför hög grad 
betonat ekonomiska förklaringar. Mot denna 
vill förf. ställa en annan typ av forskning som är 
inriktad på den kognitiva dimensionen. Tyvärr 
görs ingen motsvarande diskursanalytisk över
sikt över forskningen kring den yngre järnål
derns samhälle. Med en dylik översikt menar 
jag att förf. hade kunnat lägga ett värdefullt 
perspektiv på sitt eget arbete, som ju onekligen 
hamnar i ett aktuellt och dynamiskt forsknings-
fokus. Jag avser då den på senare år mycket liv
aktiga diskussionen kring centralplatserna från 
yngre järnålder, till vilken Hed Jakobssons av
handling med sitt kognitiva budskap blir ett vä
sentligt bidrag. 

I ett längre kapitel, som utgör avhandlingens 
centrala del, utvecklar förf. sitt kognitiva synsätt 
och diskuterar den »annorlunda logik» som 
frambringat de vikingatida urbana orterna. Ana
lysen fokuserar framför allt på hantverket och 
skapandeprocessen, primärt betraktad i en kog-
nitivt-symbolisk dimension. Hed Jakobsson ka
rakteriserar vikingatidens kustbundna handels-
och hantverksplatser med den suggestiva och 
mycket effektiva metaforen »öar av guld och 
kunskap» där en samhällsdit utövade och mani
festerade makt genom att åstadkomma välstånd. 
Dette måste ses mot bakgrund av det gåvoutbyte 
som var den viktigaste sociala mekanismen i det 
vikingatida samhället. I dette perspektiv blir plat
serna centra för rikedomen som är gåvoutbytets 
förutsättning men också för skapandet av denna 
rikedom, d.v.s. förfärdigandet av konstfullt till
verkade och ornerade föremål i ädelmetall. 

Skapandeprocessens kosmologiska dimen
sioner får i avhandlingen en central betydelse 
för förståelsen av hantverkets roll på de vi
kingatida centralplatserna, ett tema som förf. 
utvecklar vidare i en analys av djurornamenti
ken. I denna konst vill hon se en symbolisk 
nyckel till vikingatidens föreställningar om 
kunskap och skapande. Djurornamentiken ut
trycker gränsöverskridande och transforma
tion och genom att förse föremålen med orna
mentik transformerar man dessa. Med orna
mentiken får de ett mytologiskt innehåll och 
därigenom förvandlas de från det oordnade 
till det ordnade, från natur till kultur. För
mågan att behärska denna transformativa pro
cess har varit socialt betydelsefull och knuten 
till en elitär kultur. 

I diskussionen av de symboliska sambanden 
mellan platsen, rikedomen och skapandet får 
även gränsen en framträdande roll, ett feno
men som ofte är fysiskt gripbart på centralplat
ser i form av stadsvallar och hantverkstomter. 
Att upprätta gränser är att skapa platser, något 
som förf. inte i förste hand vill tolka i ekono
miska eller sociala termer. Istället knyter hon 
an till föreställningar om fruktbarhet och före
slår ett »metaforiskt samband mellan åkerns 
gröda och hantverkstomtens produktion». 

I sin diskussion av makten och centralplat
serna ansluter sig Hed Jakobsson till en ganska 
traditionell uppfattning av vikingatidens sam
hälle där makten varit hierarkiskt uppbyggd 
och där centralplatserna initierats och behärs
kats av makthavare i toppen av den sociala hier
arkin. De empiriska argumenten för sina teser 
hämtar förf. i första hand från de orter som i en 
äldre forskningstradition uppfattades som de 
enda regelrätta vikingatida stadssamhällena så
som Birka, Hedeby och Ribe. Här hade man 
emellertid önskat att förf. hade tagit större in
tryck av den livliga diskussion som förts under 
senare år och som resulterat i en helt nv bild av 
dessa platser. Centralplatsmönstret framstår nu
mera som avsevärt mera komplext och mång-
fasetterat än tidigare och den definitionsmässi-
ga gränsen mellan handelsplats och gård ten
derar i dette sammanhang att bli alltmer otyd
lig. Likaså har föreställningen om ett strikt hier
arkiskt vikingatidssamhälle kommit att debat-
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teras. En alternativ bild av en mera »horison
tellt» strukturerad makt har lanserats, vilken 
kännetecknats av starka sociala nätverk basera
de på personliga allianser. 

Jag finner avhandlingens ambition att för
stå den vikingatida hantverksproduktionen 
utifrån andra utgångspunkter än tekniska och 
ekonomiska mycket intressant, men frågan är 
om inte förf. hade kunnat komma längre i sitt 
sökande efter den »annorlunda logiken» ba
kom skapandet. Jag menar att hantverksavial-
let, som får mycket lite uppmärksamhet i Hed 
Jakobssons analyser, har en stor potential i det
ta sammanhang. Exempelvis spillet frän guld-
gubbetillverkning i hallbyggnadens stolphål i 
Slöinge och slaggdepositioner i åtskilliga mel
lansvenska gravar tyder på att starka föreställ
ningar knutits till hantverksavfallet, som är helt 
främmande för vårt moderna sätt att betrakta 
dylikt material. Uppenbarligen tyder de speciel
la depositionsmönstren på att avfallet utgjort 
en rituell resurs av lika stor betydelse som de 
färdiga föremålen. 

Avhandlingens andra huvudtema berör den 
genomgripande förändringen kring år 1000, 
som innebar en avveckling av de fleste av de vi
kingatida centralplatserna, ett upphörande av 
hantverket i den form det haft på des.sa platser 
samt uppkomsten av nya orter såsom Lund och 
Sigtuna i de gamlas ställen. Som den främste or
saken till förändringen vill förf. se kristendomens 
föreställningsvärld, vilken vinner ett avgörande 
insteg i det nordiska samhället vid denna lid. 

Vad gäller kristnandet på iooo-talet har 
förf. inte helt lyckats undgå misstaget att tolka 
det i ljuset av vad det sedan blev, d.v.s. som en 
hel och färdig »lära» som etablerade sig. Bil
den av denna tidiga kristendom tenderar där
för att bli ganska oproblematisk i avhandling
en. Den kristna läran blir i första hand ett verk
ningsfullt ideologiskt redskap lör härskare att 
utnyttja för maktpolitiska syften. När Sigtuna 
etableras i slutet av goo-talet är det sålunda frå
gan om en ny, »rent kristen ort» som kunga
makten grundar för att härigenom ta avstånd 
frän äldre traditioner representerade av Birka. 
Eventuella »blandformer» av hedniskt och kris
tet förklaras med att kyrkan försökt anpassa sin 
budskap till lokala sedvänjor. 

Men har verkligen det tidiga kristnandet va
rit så enkelt och polariserat som avhandlingen 
vill hävda? Jag vill exempelvis mena att upp
fattningen om det äldsta Sigtuna som en ut
präglat kristen ort i hög grad är möjlig att pro-
blematisera. Man har här hållit mässor i hall
byggnader, man har begravt sina döda enligt 
kristna sedvänjor men inte på regelrätta kyrko
gårdar, man har vidareutvecklat den gamla djur
ornamentiken men tillfogat nya kristna symbo
ler. Jag menar att dessa egenartade drag inte 
speglar hedniskt mot kristet - i stället är de ex
empel på tillämpad kristendom så som den ut
övades i Mälardalen på iooo-talet. Det handla
de om att integrera det kristna budskapet i 
äldre men ännu levande traditioner, vilket mås
te ha utgjort den stora mentala problematiken 
för den tidens människor. 

Oavsett invändningarna ovan kring synen 
på kristnandet tycker jag alt boken är intres
sant. Jag sympatiserar mycket med dess kogni
tiva grundperspektiv. Bokens värde ligger fram
för allt i dess strävan att vilja sätta vedertagna 
»diskurser» under debatt och att söka nya per
spektiv på det förgångna. Jag är övertygad 0111 
att Anna Hed Jakobssons avhandling, med sin 
ambition an försöka finna andra föreställnings
världar, har en viktig roll att spela, särskilt i den 
aktuella och livaktiga forskningen kring den 
yngre järnålderns centralplatser. 

Lars Ersgård 
Riksantikvarieämbetet UV Syd 

Akergränden 8 
SE-226 60 Lund 

Lars.Ersgard@raa.se 

Stefan Hesse, Die mittelalterliche Siedlung Vriemeen-
sen im Rahmen der sudniedersächsischen Wiislungs-
forschung unter besonderer Berucksichtigung der 
Problematik von Kleiiiiidel.ssilu-n. (.öttingcr Schrif
ten zur Vor- und Friihgeschichte Band 28. 
Neumunster 200; . 37a s., ill. ISSN 0436-1 288. 

I den tyska delstaten Niedersachsens allra syd
ligaste delar, näi a gränsen till Hessen, linns res
terna av den under senmedeltiden övergivna 
byn (ty. Wuslung) Vt ietneensen. Spåren efter 
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denna bosättning undersöktes under iggo-ta-
let arkeologiskt vid upprepade tillfällen, och 
det är resultaten av dessa utgrävningar samt re
sultaten av mångåriga inventeringar i området 
som utgör den aktuella avhandlingens kärna. 
De arkeologiska ingreppen har varit relativt be
gränsade till sin natur, och man har medvetet 
valt att prioritera de manifesta lämningarna i 
bosättningen för att möjliggöra en problemati-
serande diskussion kring lågadelns ställning 
och materiella lämningar i södra Niedersach
sen. Avhandlingen, som författats av Stefan 
Hesse, kan sägas ha två huvudsakliga syften. Ett 
första syfte berör övergripande frågor kring de 
aktuella adelssätenas ursprung, funktion och 
betydelse. Även samspelet mellan olika anlägg
ningars användande, övergivande och eventu
ella onilokalisering samt deras roll i landskapet 
behandlas. Detta belyses bl.a. utifrån fallstudi
en Vriemeensen. Ett andra syfte är att besvara 
frågor kring relationen mellan människan och 
hennes omgivning, även detta belyst genom ex
empel Vriemeensen. 

Vriemeensen började som en systerbosätt
ning till den troligen något tidigare etablerade 
närbelägna byn Meensen, och bestod inled
ningsvis på 8oo-talet endast av en handfull gär
dar. Byn nådde sin största utbredning under 
perioden 1000—1250, och det är från denna 
tid som den lokala adelssläkten von Meensen 
först finns skriftligt belagd. Familjen betecknas 
som lågadel och omnämns i skriftliga källor 
som milites, senare även som farnuli. Det är just 
kombinationen av det rika skriftliga materialet 
och de moderna, fyndrika arkeologiska under
sökningarna som gör platsen speciell. I skär
ningspunkten mellan dessa båda källmaterial 
menar Hesse det vara möjligt att följa en låg-
adelsfaniiljs uppgång och läll. 

Den expansiva fasen är arkeologiskt av-läsbar 
genom uppförandet av ett representativt bo-
ningstorn och senare även en massiv stenbygg
nad med en tillbyggnad i korsvirke, en bygg
nadstyp som man annars primärt förknippar 
med urbana miljöer. Någon gång under 11 oo-
talets andra hälft uppfördes även en kyrkobygg
nad, troligen avsedd som gravkyrka åt släkten 
von Meensen. De första tecknen på en nedgång 
blir synliga under 1200-talets andra hälft, och 

någon gång under 1300-talet överges byn full
ständigt. Övergivandet fäller inom ramen för 
den senmedeltida agrarkrisen, och Hesse »finner 
flera samverkande faktorer som - på olika plan 
- alla bidragit till att byn stegvis övergivits. Såväl 
yttre faktorer som exempelvis klostret Lippolds-
bergs uppköp av mark i Vriemeensen och ett 
jordras som skar av vattendraget Glockenbacb 
och därigenom försvårade bybornas tillgång till 
vatten, som inre faktorer som det faktum att fa
miljen Meensen upphörde att gynna bosätt
ningen i och med att man förlade sitt boende lill 
andra delar av Niedersachsen, har alla bidragit 
till att byn successivt upphört att existera. 

Hesse önskar fylla en forskningslucka ge
nom en grundlig genomgång av lågadelns läm
ningar i södra Niedersachsen (undersöknings
området utgörs av Landeskreis Göttingen), nå
got som han menar utgör ett eftersatt forsk
ningsområde. Denna ambition förklarar också 
avhandlingens upplägg. En första del behand
lar olika typer av befästa anläggningar på lands
bygden samt deras typologi och terminologi. 
Hesse kommer - kanske inte helt oväntat -
fram till att det här finns en genomgående be
greppsförvirring och många oklarheter. Uti
från detta väljer han att i avhandlingen använ
da termen Herrensitz, herresäte, för att beteck
na adelns olika boendeformer på landsbygden. 
Detta avsnitt kan med fördel även läsas som en 
aktuell, kritisk sammanfattning främst av den 
tyska arkeologiska diskussionen kring (låg-) 
adelns manifesta lämningar i denna miljö. 

På denna allmänna genomgång följer en 
analys av keramikmaterialet från Vriemeensen. 
med jämförelser med andra fyndplatser i un
dersökningsområdet Syftet är, förutom att av
gränsa Vriemeensen kronologiskt, också att 
producera en materialbas för kommande stu
dier kring regionala utvecklingstendenser i 
södra Niedersachsen. 

Avhandlingens tredje större block utgörs av 
själva fallstudien (eller »mikrostudien», som är 
den beteckning I lesse själv använder) Vriemeen
sen. Här redovisas de skriftliga källorna och det 
tillvaratagna arkeologiska materialet på tradi
tionellt sätt. Det ofta spänningsfyllda förhål
landet mellan dessa båda materialkategorier 
utgör grunden för en sedan länge pågående 
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diskussion inom medeltidsarkeologin. Hesse 
berör dock detta problemkomplex mycket mar
ginellt, och materialen presenteras på konven
tionellt vis var för sig och används som varand
ras komplement, utan vidare kritisk reflektion. 
Här hade författaren tjänat på att problemati-
sera materialen genom en teoretisk infallsvin
kel, för att sedan själv aktivt ta ställning i analy
sen. Presentationen av undersökningsresulta
ten från de omfattande inventeringarna och 
senare utgrävningar i byn är dock mycket spän
nande, och högst relevanta också för svenska 
förhållanden. Den aktualiserar, utöver frågor 
kring relationen mellan ting och text, även frå
gor kring likheter och skillnader mellan sta
dens och landsbygdens arkitektur, en bosätt
nings inre dynamik samt dess relationer lill så
väl den omedelbara omgivningen som dess re
lationer på ett övenegionalt plan. Vidare bely
ser det rika fyndmaterialet frän Vriemeensen, 
delvis bärrörande ur intakta brandskikt, en läg-
adelsfamiljs materiella kultur ingående, och 
väcker därigenom frågor kring hur represen
tanter ur ett visst samhällsskikt intrycker och 
utmärker sig materiellt. 

Ett sista större block utgörs av en genom
gång av arkeologiskt och historisk-topogialiskl 
belagda herresäten i undersökningsområdet 
På dette följer en tresidig sammanfattning av 
avhandlingens syfte, innehåll och resultat. En 
utförlig syntes saknas dock, och analysen sker 
istället löpande genom arbetet. Tyvärr saknas 
en engelskspråkig sammanfattning, som hade 
kunnat bidra till att bredda läsekretsen. 

Stefan Hesse har författat en gedigen av
handling där ett hittills styvmoderligt behand
lat problemområde inom Niedersachsens his
toria lyfts fram i ljuset och därigenom aktuali
seras. Materialgenomgången är ytterst omfat
tande med svenska mått mätt, och del kanske 
intressantaste med arbetet är den uttalade am
bitionen alt inte låta typologi, kronologi och 
funktion slå i främsta ledet. Hesse ser dessa siu-
dier som grundläggande och nödvändiga, men 
det som primärt intresserar honom är att ur 
denna grundforskning dra slutsatser om män
niskan och hennes omgivning. Lyckas han da 
med detta? Svaret måste bli både ja och nej. 
Genom det rikhaltiga skriftliga och arkeologis

ka materialet finns alla förutsättningar lör en 
spännande diskussion, dock blir avhandlingen 
något splittrad genom att verket i stor utsträck
ning bestät av insamlings- och presentationsar
bete. Detta är naturligtvis en logisk följd av 
Hesses val att te itu med den inte särskilt inten
sivt utforskade lågaddsprobleinatiken, där följ
den blir att han själv måste stå för en stor del av 
grundarbetet. 

Avslutningsvis kan man konstatera att det är 
välkommet med en ny omfattande publikation 
kring några av adelns lämningar på den me
deltida landsbygden i norra Tyskland. Från att 
ha varit ett land med ett tidigt intresse lör den 
medeltida landsbygdens arkeologi, hat man i 
Tyskland under de senaste åren endast publi
cerat ett fåtal större, syntetiserande studier som 
baserar sig på resultaten av nya utgrävningar. 
Detta har fått till följd att det ständigt är samma 
undersökningsobjekt som används föi analogier, 
något som är problematiskt inte minst eftersom 
flera av dessa material är i behov av nybearbet-
ningar. Detta poängterar Hesse själv, och kanske 
håller situationen på att förändras? Till sisl ,11 
det glädjande att se att den svenska medeltid
sarkeologin har inspirerat författaren. Artiklar 
ur Visions of the past. Trends amd traditions in 
Swedish Medieval nribaeology (1997) citeras på 
flera platser i avhandlingen, dock (om man 
skall vara kritisk) på ett ibland lite väl fragmen
tariskt sätt. 

Emma Benlz 
Institutionen för Arkeologi och Antikens historia 

Lunds universitet 

Sandgatan 1 
SE-223 5° Lund 

Emma.Bentz@ark.lu.se 

Ordning mol kaos. Studier av nordisk förkristen kos
mologi. Red. Anders Andrén, Kristina Jennber t 
8c Catharina Raudvere. Vägar till Midgård 4. 
Lund 2004. 431 s. ISBN 91-891 16-63- ' • 

I Lund har man skapat ett sätt att publicera sto
ra forskningsprojekt i bokserier. Uppäkmprojeklet 
och Vägar lill Midgårdgör så med framgålag i sam
lingsvolymer och monografier. Projekten ligger 
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väl i tiden och därför blir det också intressant att 
läsa samlingsvolymerna där projektverksamma 
och associerade forskare bidrar, eftersom det, 
på ett oftest inspirerande vis, sätter in projekten 
i ett sammanhang samtidigt som artiklarna re
presenterar något av den bakgrund mot vilken 
projektens mer centrala forskare arbetar. Böcker
na från de två projekten skiljer sig självklart åt -
i inriktning, men också i format och layout. 
Varje gång man öppnar en bok från det ena på
minns inan därför om det andra och om två lyck
ade sätt att variera en form. 

Volym nummer fyra bland vägarna till Mid
gård, Ordning mot kaos, kretsar kring kosmologi 
i del förkristna samhället De tre redaktörernas 
(d.v.s. de tre centrala projektmedlemmarnas) 
artiklar tar fasta på förhållandet mellan reli
gionshistoria, där kosmologi idag inte är ett 
centralt område, och det arkeologiska långtids
perspektivet som förstås vidgar det religionshi
storiska fältet, vilket tvärtemot det arkeologiska 
är bundet till skriftliga källor och ortnamn. De 
farhågor en religionshistoriker med viss rätt 
kan hysa för att en och annan arkeolog på ett 
naivt sätt skall gripas av en längtan att formule
ra den stora kosmologiska enhetsförståelsen 
kommer i ganska hög grad på skam. Arkeo
loger vet redan att hålla en rågång mot reli
gionshistoria och skriftliga källor och det är ty
piskt att en av de arkeologiska författarna ut
tryckligen säger: »Begrebet shamanisme vil i 
det foijende blive anvendt tidehikkende som 
en analytisk kategori.» (s. 228), det vill säga 
som ett medel att komma vidare mot en förstå
else och göra skillnad på abstrakt strukture
rande begrepp och på konkret tolkande. Lik
som denna författare hämtar flera vetenskaplig 
säkerhet ur insikten att arkeologiskt källmate
rial numera bidrar självständigt till studiet av 
förkristen mentalitet 

Boken består av fyra avdelningar. Först spe
glas vår längtan efter en svunnen klar världsupp
fattning, vårt hopp om att den kanske funnits, 
och vår insikt om det förflutna som ohjälpligt 
bundet till nuet. Mellan hopp och insikt kan 
man känna sig klämd, men det är trevligt att 
börja där eftersom Mats Burström och Jes Wcn-
berg både sammanfattar och utvecklar sina in
fallsvinklar. Det är intressant att Wenbergs kamp 

mot avartsprofeter förflyktigas av att avart har 
svårt att hålla sig kvar på arenan (s. 50). Det blir 
lite ironiskt när Wenberg till slut avrättar feno
menet på ett så kategoriskt vis att man undra 
om demagogisk avrättning är just vad avart be
höver för att inte bara falla i glömska utan leva 
vidare som ett normalvetenskapernas memento 
mori. 

I slutet av artikeln, som är välgörande be
stämt och träffande, för Wenberg ett resone
mang som kommer läsaren att undra om det 
finns en symbios mellan vetenskapens behov av 
att tukta och avartens behov av att tuktas - en 
ömsesidighet bakom motsättningen. Wenberg 
konstaterar att medeltidsmänniskan mycket väl 
kunde tänka sig att kyrkor bildade signifikanta 
figurer i landskapet trots att deras läge inte fyl
ler precisa geometriska krav. Därför finner han 
våra krav på geometrisk precision vara anakro-
nistiska. Så kan inan dock inte resonera, för det 
är i kontexten och i dess textudla kvalitéer som 
det eventuellt sakrala eller kosmologiska kom
mer till uttryck - inte i själva det geometriska. 
Därför är det också svårt att hävda att domkyr
kan i t.ex. Chartres är ett uttryck för hur våra 
anakronistiska eller någon annans samtida 
krav på geometri skapat en sakral struktur. 
Geometrin ingår i stället i kontexten. Denna 
kritiska poäng kommer avartsprofeten inte att 
missa utan missbruka under ytterligare en 
rond, som Wenberg kommer att vinna och 
avartsprofeten likväl att överleva. 

För att komma till rätte med människors 
uppfattning om det sakrala, att förstå hur de 
tänkt sig sin sakrala ordning, måste man i stäl
let genomföra en diskussion om vilka krav man 
bör ställa på en kontext för att den skall vara ut
tryck för något. För det vore ju intressant att ve
ta varför vi har svårt att avfärda katedralen i 
Chartres som just katedral. 

De fall av sakral geometri som Wenberg 
med rätta och finess plockar sönder faller just 
på att de är kontexter som, tvärtemot vad de 
borde vara, är separerade från stora delar av sin 
omgivning, men tätt knutna till sina upphovs
män. De uppmuntrar ined andra ord inte till 
inlersubjektivitet-det enda som i längden kan 
hålla en kontext kvar bland de meningsfulla. 
Många meningsfulla kontexter har gått förio-
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rade och inget kan rädda dem tillbaka till det 
kulturhistoriskt rimliga. I tolkande humanve
tenskap håller fria fantasier och basal oavgör-
barhet nämligen inte i längden. De är i bästa 
fall inspirerande. Tron på det heliga klarar sig 
däremot för att så många behöver den. 

I bokens andra del ställs kosmologin mot 
två av dess praktiker - ritual och makt - varpå 
denna kontrast följs av ett tredje avsnitt där 
man diskuterar mot bakgrund av vän behov av 
att transformera vår världsuppfattning eller 
kosmologi till bilder som är både sanna, falska 
och kanske neutrala. Sist söker sig ett avsnitt in 
i det sätt varpå vi manifesterar kosmologi som 
en sorls apostroferad rumslighet 

De här fyra sätten att ge kosmologin ett 
sammanhang äi bara grova kategorier, i de en
skilda artiklarna kommer många fler sätt till ut
tryck och det är trevligt att olika författares 
käpphästar av och till svär mot varandra, trots 
att de fått i sig ungefär samma källmaterial. Lite 
försynt, på baksidan av skyddsomslaget, står det 
att författarna inte alltid är överens om per
spektiv och tolkningar. Det är så sant: i denna 
bok letar en nybörjare i ämnet kosmologi för
gäves efter en enhetlig berättelse om den för
kristna människans världsuppfattning. Av
saknaden av den stora berättelsen om allt hin
drar inte att flera arkeologer och ortnamnfor
skaren Per Vikstrand ganska övertygande kan 
peka ut ett antal gamla och seglivade fenomen 
med kosmologisk innebörd. 

De här tolkningarna marginaliserar delvis 
de kosmologiska föreställningar som står på 
Snorres eller Eddans grund. Det finns med 
andra ord ett ökande antal materiella och 0110-
mastiska sammanhang som lotsar in det hall-
styrda samhällets kosmologiska föreställningar 
i ett historiskt, geografiskt och socialt samman
hang som är större än det som kommer fram i 
Eddan och hos Snorre. Därför kan man säga 
att sedan inan nu lärt sig att se de seglivade om 
än oprecisa kosmologiska uttrycken, så tende
rar våra nu-sl omhuldade uppfattningar all rc-
lativiseras. 

Trots att boken i hög grad rör sig om att fin
na kontexter som kan sägas vara relaterade till 
en kosmologi, så är det mest i ögonfallande för
fattarnas olika attityder till två ganska teoretis

ka tankefigurer som man skulle kunna kalla 
rotmetaforer, d.v.s. bilder som ger vårt sätt att 
tänka grundläggande struktur och legitimitet, 
nästan oberoende av kontext. Därför är det i 
dag legitimt atl ställa upp Indelning, binär oppo
sition eller dikotomi som tenkefigur och säga 
att ett sådant sätt att konfigurerar verkligheten 
är sant och meningsbärande. Det är t.ex. rätt 
att ställa »ordning» mot »kaos» i världen. 

Rotmetaforen gör det meningsfullt att dela 
en helhet i två separata motsatser. Ändå brottas 
inånga författare här med förhållandet mellan 
rotinetaforen och sin egen förståelse av kosmo
logi. Vissa renodlar de binära resonemangen, 
som t.ex. Brit Solli för vilken renodlingen blir 
en viktig del av själva förståelsen. Hos henne 
finns det »et verdensbilde» och »en norrön 
ethos» som står mol varandra. Hos andra för
tattare (t.ex. Stefan Brink) är den binära op
positionen inte lika självklar. Här finner man i 
stället en mer eller mindre tydlig vilja att fram
hålla många enheters drag av kompleinentaii-
tet. Titeln på Lotte Hedeagers bidrag »Men
nesker og andre dyr, dyr og andre mennesker» 
betonar i stället att »de levande» omfatter två 
kategorier som är transcendentala och just 
komplementära. 

De här två rotmetaforerna: helheten som 
klyvbar i binära oppositioner eller hophållen 
av komplementära fenomen, är inte lika lätta 
att omfatta. Den första är central för oss, den 
andra, komplementariteten, tycks oss luddig 
och svår att bemästra. Ändå verkar den spegla 
ett sam förhistoriskt sätt att tänka och förstå. 
Att balansen mellan de två är svår kan man visa 
genom att peka på hur svårt det varit att få 
grepp om Oden,just för att han uppenbarligen 
är en både-och-figur samtidigt som han rym
mer en kluvenhet som vi skulle vilja förbinda 
med en dubbelnatur, en Dr. Jekyll och Mr. 
Hyde. Ändå är denna irrationella fasansfulla 
awikare od i överlägset rationella och förnufti
ga kung hel och odelad. 

Ordning mol kaos är en utmärkt bok för att 
dess författare dels tar fram nytt material som 
på något sätl kan länkas till förhistoriska idéer 
om världsförstäelse, dels (i sin egen hållning 
till världsförståelse, och till varandras världsför
stäelse) visar sig spegla sin egen tids forsk-
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ningsmässiga och kulturella dilemman. Ord
ning mol kaos är en bok för enskild eftertanke 
och givetvis för diskussioner vid ett högre semi
narium. 

Frands Herschend 
Inst. för arkeologi och antik historia 

Box 626 
SE-751 26 Uppsala 

Frands.Herschend@arkeologi. uu.se 

Inte bara träd - hållbart månsbruk av skogskvndska-

pet Red. Gunilla Almered Olsson, Gabriel Bladh, 
Bengt Månsson & Lars Nyberg. Carlssons Bok
förlag. Stockholm 2004. 292 s. ISBN 91-7203-
599-4-

Boken Inle bara träd är ett resultat från den 
mångvetenskapliga forskargruppen MiljöFocus 
vid »Karlstads universitet. Det är intressant att 
observera att gruppen benämner sig måiigve-
tenskaplig och inte tvärvetenskaplig. Detta ty
der på vetenskaplig insikt, eller eftertanke, ef
tersom de allra flesta forskningsprojekt som be
nämner sig tvärvetenskapliga i praktiken är 
mångvetenskapliga. Skillnaden ligger kanske i 
om man erkänner att det är svårt att överbygga 
de ofta ganska stora klyftorna mellan olika äm
nen eller ej. 

Boken innehåller 18 kapitel och två inled
ningar. Totalt finns ig författare representera
de varav fyra är kvinnor. Om jag minns statisti
ken rätt så speglar dette sammansättningen av 
professorer på universiteten snarare än sam
mansättningen av doktorander och lektorer. Fyra 
redaktörer är inblandade. Av dessa är Gunilla 
Almered Olsson och Gabriel Bladh de som är 
representerade med flest bidrag. Almered Ols
son har skrivit två egna artiklar och är delför-
fattare till en. Bladh bar skrivit två egna bidrag 
och är delförfattare till två. Därtill är båda in
blandade i det ena förordet. Mikael Karlsson är 
en annan flitig skribent, han finns represente
rad med två egna artiklar och är delförfattare 
till en. 

Den röda tråd som kan sägas knyta ihop bo
kens texter är relationen natur-kultur. Boken 
är uppdelad på fyra olika teman: skogslandska

pets dimensioner, aspekter på skoglig produk
tion, vatten i skogen samt konflikter om skogs-
resurser. 

För ett par år sedan hade det nog varit tvek
samt om en recension av en bok om skog skul
le platsat i Fornvännen. En bok som inte har ett 
tydligt eller uppenbart antikvariskt eller arkeo
logiskt intresse. Varför recenseras den nu? Vad 
har förändrats? 

Under senare år har man i allt större ut
sträckning uppmärksammat klyftan mellan na
turvård och kulturmiljövård. I inånga fall kan 
en markägare som vänder sig till representan
ter för antikvarisk verksamhet respektive na
turvården var för sig få fullständigt motsägelse
fulla instruktioner om hur han skall handha 
sin mark. Det finns lämningar som är tveklösa 
kulturprodukter och som uppfyller fornmin-
neslagens krav på att vara rester »av gångna ti
ders bruk» samt vara »varaktigt övergivna» 
trots att de utgörs av levande biomassa och in
te sten eller sotfärgad sand. Ett exempel på att 
man från antikvariskt myndighetshåll börjat ta 
tag i detta problem är rapporten Skogens biolo
giska kulturarv - att tillvarata föränderliga kultu
rarv som skrevs av Marie Emanudsson på upp
drag av Riksantikvarieämbetet (2003). Proble
met har än så länge varit att dessa lämningar ti
digare ignorerats av antikvariska myndigheter 
och nonchalerats av naturvårdens företrädare. 
I boken Inte bara träd hamras budskapet in via 
artikel efter artikel att all den natur vi möter 
idag är en produkt av kulturella handlingar. 
Det finns alltså inga urskogar i egentlig me
ning! I många fall kan man däremot konstate
ra att naturen och kulturen är varandras förut
sättningar. 

I det följande lyfter jag fram de artiklar där 
det kulturhistoriska perspektivet är framträ
dande eller bärande för resonemangen. 

I Almered Olsson & Bladhs inledning an
läggs ett långt historiskt perspektiv. De redogör 
för skogens vegetativa utveckling i Sverige, var
efter sammanfattas vilka ekonomiska intressen 
som gett sig in i skogarna i olika tider. I senare 
tid är det framför allt den kvantitativa tillväxten 
av timmer som varit av intresse. Därigenom har 
först ljunghedar och under de senaste 50 åren 
övergivna hag- och åkermarker planterats igen. 

Fornvännen gg (2004) 

http://uu.se


Recensioner 337 

Författarna snuddar vid idéhistoriska uppfatt
ningar om skogen. Skogen är något farofyllt, 
samtidigt som det är en resurs och en fristad. 

Kapitel 1 är författat av Bladh och utgör del
vis en uppsummering av bokens förste tema, 
skogslandskapets dimensioner. Bladh berör 
förändringar i skogsbrukspolitiken och relate
rad lagstiftning. Han konstaterar att ekologiska 
perspektiv kommit på dagordningen men att 
kulturmiljövården fortfarande är lågt priorite
rad i samband med skogsskötsel. De kulturhis
toriska perspektiven på dagens skog saknas 
med andra ord nästen helt. Vidare närmar sig 
Bladh begrepp som natur, naturlighet, ur
sprunglighet och vildmark. Han konstaterar 
att begreppen är relativa och specifika för oli
ka historiska kontexter. 

Stefan Nilssons bidrag, kapitel 3, behandlar 
aspekter på kulturmiljöer i skogen. Han kon
staterar redan inledningsvis att »De svenska 
skogsregionernas historia har traditionellt ock
så varit styvmoderligt behandlad av den mälar-
dalskoncentrerade historieforskningen, vilket 
har medverkat till en grov och schablonfylld 
historieskrivning.» Många av de skogliga läm
ningarna har även fallit utanför målen för den 
nationella fornminnesinventeringen. Nilsson 
poängterar att det är under de senaste decen
nierna som skogarna avfolkats, vilket naturligt
vis medfört att det blivit allt färre som har kun
skap om deras innehåll. Inom naturvården 
tenderar nian att konstatera olika förekomster, 
men endast mycket sällan söker inan de bakom
liggande förklaringarna. Ofta kan den bakom
liggande förklaringen till en naturtyp mycket 
väl vara mänskliga handlingar under långa tids
rymder. Nilsson varnar även för såväl naturvår
dens som kulturmiljövårdens tendens att se 
förändring som något negativt snarare än som 
en naturlig del av ett områdes utveckling. 

I Bladhs andra bidrag demonstreras hur 
man kan beskriva skogen som ett kulturland
skap. Inledningsvis förs ett kort resonemang 
om landskap. Bladh exemplifierar skogen som 
kulturlandskap genom att redogöra för Finn
skogen i nordvästra Värmland. Han anlägger 
ett långtidsperspektiv som börjar i pollenanaly
ser och de förhistoriska lämningar som finns 
registrerade. Huvuddelen behandlar historisk 

tid och Bladh konstaterar att det saknas bra 
områden att jämföra med eftersom kulturellt 
initierad brand i skogsmark är ett dåligt stude
rat fenomen i södra Sverige. 

I en artikel som framför allt handlar om äl
gar diskuterar Per Widén & Torstein Storaas 
med utgångspunkt från jakt förr och nu. 
Inledningsvis berörs älgens kulturhistoria där 
enstaka domesticeringsförsök lyfts fram. Rela
tionen mellan hur skogar och utmärker bru
kats samt mängden älgar behandlas. Det kon
stateras att älgen är en resurs som borde gå att 
utnyttja betydligt mycket bättre än den gör 
idag. 

Lars Nyberg, Eva Bergman och Bladh be
handlar på ett övergripande sätt vattnet i skogs
landskapet. Dels tar de upp hur skogsbruket 
påverkar vattendragen i form av förändringar i 
pH-värde. Det kan dock ur ett historiskt pers
pektiv vara svårt att urskilja vad människan or
sakat och vad som är naturliga processer. Det 
pågår en ständig naturlig försurning som på
verkades av det förste jordbruket. Denna på
verkan innebar att pH-värdena höjdes något 
vilket bidrog till en ökad biologisk mångfald i 
sjöarna under äldre järnålder. Den biologiska 
mångfalden gynnade fiskbestånden. Det finns 
tidiga skriftliga belägg för att fiskerätterna varit 
reglerade. I senare historisk tid blir flottning av 
timmer en stor verksamhet. Denna verksamhet 
påverkade vattendragen mer än man idag 
kanske tänker på. 

1 Nybergs egen artikel fördjupas perspekti
ven kring försurningen av vattendrag. Han lyf
ter fram att människan genom alltmera inten
sivt jordbruk har påverkat sjöarnas naturliga 
försurningsprocess. I sammanhanget påpekas 
att ett av de stora problemen med dagens skogs
bruk är att markerna berövas viktig biomassa. 

Björn Arvidsson &Jens »Karlsson behandlar 
den extremt hotade flodpäiiinusslan. Förkla
ringen till att den är så hotad är månghundra
årig. Under 1600-talet och tidiga 1700-talet var 
fisket efter flodpärlmussla en kunglig rättighet. 
Vissa bestånd decimerades då kraftigt. I sam
band med att timmerflottning blev allt vanliga
re påverkades flera naturliga växlplatser i och 
med att vattendragen anpassades för verksam
heten. På grund av kraftverksbyggen har muss-
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lan gått tillbaka än mer. Under det senaste halv
seklet är det framför allt försurningen som sla
git hårt mot bestånden. Genom moderna in
venteringar kan man konstatera att flodpärl-
musslan bara föryngrar sig i en bråkdel av alla 
kända bestånd. 

Almered Olsson inleder bokens fjärde te
ma, konflikter om skogsresurser, med att kon
statera att intressena i skogarna är mycket skil
da och ibland står i direkt motsatsförhållande 
till varandra. Hon konstaterar att den mänskli
ga påverkan i ett historiskt perspektiv gynnat 
artrikedomen men att man i samband med na
tionalparker systematiskt ignorerar kulturspår 
och kulturens del i skapandet av dagens miljö. 

Vargen och medias bild av densamma dis
kuteras i Marcus Ednarssons artikel. Han kon
staterar att man inom naturvården gjort få stu
dier av mediabilden och medias genomslag vad 
det gäller uppfattningen om rovdjur. Att få eller 
inga studier gjorts är märkligt eftersom mycket 
av den kunskap allmänheten har om miljöfrå
gor kommer just från media. Vargen har alltid 
varit en naturlig och självklar, om än kanske inte 
omtyckt, del av den svenska faunan. Men ge
nom laglig och olaglig jakt blev vargen nästan 
utrotad fram till 1980-talet Ednarssons studie 
är lokal, han har studerat lokala och regionala 
tidningars bevakning av vargfrågan i allmänhet 
och vargen Ylva i synnerhet i området kring 
Torsby i Värmland. Föga förvånande visar han 
att många mediainslag har en mer eller mindre 
uttalad politisk avsändare, oavsett om tidning
en är medveten om detta eller ej. Liknande stu
dier behövs definitivt vad gäller arkeologiska 
frågor, till exempel verksamhetens kostnader 
och nytta. 

Almered Olssons andra artikel är en fallstu
die över Jotunheimen i Norge. Hon visar att de 
områden i Jotunheimen där ett klassiskt ut
marksbete fortfarande bedrivs är artrikare än 
de områden som skyddats från bete. Hon kon
staterar också att sammansättningen av de be

tande djurslagen är avgörande för vilka arter 
som gynnas. Exemplet visar tydligt hur det kon
tinuerliga bruket av vad som i Sverige brukar 
uppfattas som »vildmark» är en viktig faktor i 
hur den gestaltar sig. Vegetationen påverkas 
naturligtvis av hur området brukas, men frågan 
är hur man vill att det skall se ut. 

Bland de bidrag som jag inte närmare gått 
in på i denna recension finns Gunilla Cassings 
diskussion kring begrepp som habitatförstörel-
se och tröskelvärden, Klas Sandells resonemang 
kring skogens betydelse för svensken samt alle
mansrätten, Fredrik Wikströms & Mikael Karls
sons artikel om skogens energivärden, Mikael 
Karlssons artiklar om genmodifiering respekti
ve konflikthantering avseende skogliga resur
ser i Tanzania, Bengt Månssons redogörelse för 
hur trä används, framför allt idag, samt Larry 
Greenberg & Eva Bergmans diskussion kring 
kantzoner vid vattendrag. 

Några problem finns det med boken. Flera 
av dem hade man kunnat lösa genom ytterliga
re en korrekturvända. Kanske blev det, som så 
ofta, stressigt mot slutet av processen. Använ
dandet av nyckelord i samband med artiklar är 
bra. Det kan fungera som ett alternativ till ab
stracts, men i detta fall är man inte konsekvent. 
Vissa artiklar saknar helt nyckelord, en har fort
farande preliminära nyckelord. Ett par refe
renser är ofullständiga. Boken är dock intres
sant för den som är intresserad av skogliga sam
manhang och skogens resurser. Men man mås
te när man använder den, som alltid, vara med
veten om att inte allt som är skog idag behöver 
ha varit det under den tid man studerar. En an
nan poäng är att skogen i princip alllid är en 
kulturell produkt med stort tidsdjup. 
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