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Recensioner 

Sören A. S0rensen, Herup - en själländsk vcerk-
stedsplads fra romersk jernalder. Museet Faerge-
gaarden. Frederikssund 2000. 104 s., ill. i färg. 
ISBN 87-89345-14-2. 

I åkermark vid H0rup i Slangerup socken på 
nordöstra Själland, en halvmil öster om Ros
kildefjorden, finns en verkstadsplats från ro
martiden och folkvandringstiden med tjocka 
knltiniager. Platsens speciella karaktär uppda
gades, som så ofta inom den danskajärnålders-
forekningen, tack vare fritidsarkeologer med me
tallsökare. S0ren A. Sorensen vid Museet Fasrge-
gaarden i Frederikssund ledde åren 1994—1996 
undersökningar vid H0nip. Han redovisar resul
taten och det rika fyndmaterialet i föreliggande 
bok. 

Ordet vcerksledsjdads i titeln är inte lättvin
digt valt. Sorensen poängterar att efter en inle
dande fas av kulturlagertillväxt utan daterbara 
fynd, kanske beroende på kreatursstallning, så 
har man inte kunnat dokumentera några 
andra aktiviteter på platsen än just olika former 
av hantverk. Fyndens dateringar sträcker sig 
kontinuerligt från äldre romartidens fas B2 till 
folkvaiidringstidens fas D i , en period omfat
tande nästan 300 år. Inga tolkbara byggnads
rester har konstaterats. Då schakten lades ut 
med ledning av metallsökarfynden kan ännu 
inget bestämt sägas om eventuell gårdsbebyg
gelse på platsen. 

Vilka hantverk har man då bedrivit vid 
Horup? Jo, anhopningar av myrmalm talar för 
järnframställning; glödskal, slagg och smått 
järnskrot för järnsmide. Deglar, en svårbe
stämd gjutform, bronsbarrer, bronsspill och 
bronsskrot talar för bronsgjutning. De färdiga 
bronsföremålen från platsen är också många 
och varierade. Metallsökarfynd och dekor
bleck på fibulor talar för guld- och silversmide. 
Spill och färdiga produkter talar för kanimake-
ri och annat arbete i ben och horn. Här kan 
särskilt noteras en mängd hornkvicken från 
kor, vilket talar för bearbetning av kohorn 

fastän detta material lika lite här som annars 
har bevarats. Sländtrissor skulle kunna tala för 
garnspinning, men vävtyngder saknas. Dock 
har man funnit två tenkrokar av brons, så det är 
möjligt att man tillverkat sländor men inte an
vänt dem. Sorensen påpekar även indicier för 
flera andra hantverk utöver de konstaterade. 

Efter presentationen av fynden och utgräv-
ningsresultaten sätter Sorensen in Horup i ett 
större sammanhang, först genom jämförelser 
med samtida platser med hantverksfynd i Dan
mark, södra Sverige och norra Tyskland, sedan 
genom studium av samtida fyndplatser i närhe
ten. På bara några kilometers avstånd från 
Horup finner man t.ex. offerplatserna vid Laer-
kefryd i Jorlunde socken och Kitnaes i Över 
Dråby samt inånga rika gravar med import
föremål, inklusive den vid Kirkebakkegård i 
Uggelose. Här kommer man osökt in på Him
lingöje. 

I enlighet med Ulla Lund Hansens arbeten 
är den rådande uppfattningen idag att Syd-
skandinaviens viktigaste centrum för maktutöv
ning och import från kontinenten omkring år 
200 fanns på udden Stevns på östra Själland, ca 
70 km syd-sydost om Horup. Här står det furst
ligt utrustade storhögsgravfältet vid Himling
öje som en flammande fyrbåk. Däremot har 
man ännu inte funnit vare sig ståndsmässig be
byggelse, offerplats, hantverksplats eller hamn 
vid Himlingöje. Lund Hansen har ined ut
gångspunkt från graven i Uggelose föreslagit att 
ett underordnat centrum funnits på nordöstra 
Själland. 

Sorensen avslutar sin bok med en värdefull 
utredningjust av centrumbegreppet. Han fast
slår sex allmänna karaktärsdrag eller funktio
ner hos ett centrum: 1) rikedom, 2) storslagen 
bebyggelse, 3) infrastruktur och kontroll (vä
gar, broar, långvallar, knicdsspärrar), 4) han
del och vaniutbyte, 5) specialiserade hantverks
platser, och 6) religiösa manifestationer. I hans 
modell kan de olika funktionerna hos ett sam
hälleligt centrum ligga utspridda på flera kilo-
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meters avstånd sinsemellan. Därmed kunde för 
nordöstra Själlands del Horup vara centrets 
hantverksplats, Laerkefryd dess offerplats, Ug
gelose m.fl. dess furstegravar och Sotoftegård i 
Ganlose möjligen dess furstesäte. 

Här igenkänns de funktioner som påträf
fats mera samlade vid Gudme och Lundeborg 
på Fyn. För Mälardalens del påminns man om 
den av Björn Ambrosiani föreslagna koppling
en mellan H d g ö och storhögarna vid Nors
borg. Likaså erinrar man sig Charlotte Fabechs 
och Jytte Ringtveds naggande fråga om vad som 
egentligen finns under ploglagret på den en
samliggande fyndplatsen för guldskatten från 
västra Hdgö. 

Som varm beundrare av den danska a r k e o 
login läste jag Horup-boken med nöje och stor 
behållning. Materialet är framlagt på ett effek
tivt sätt och illustrerat med ypperliga färgfoto
grafier och teckningar, de förra av Sorensen 
själv, de senare av Torben O. Larsen (skalangi
velser saknas tyvärr genomgående). Sorensens 
diskussion är uttömmande, välargumenterad 
och balanserad. Han vill varken göra fråge
ställningarna svårare eller enklare än de är. 
Boken är gedigen, inspirerande och rekommen
deras varmt. 

Martin Rundkvist 

Siv Kristoffersen, Sverd og spenne. Dyrecmuimenlikk 
og sosial kontekst. Hoyskoleforlaget Kristiansand 
2000. 387 s., ill. ISBN 82-7634-178-0. 

Med denne bog frernlaegger Siv Kristoffersen 
resultaterne afet mangeårigt arbejde med folke-
vandringstidens norske dyreornamentik. Afhand
lingen blev forsvaret for dr.arttitlen i decem
ber 1997 og revideret manuskript indleveret til 
trykning i oktober 1999. Denne länge farttid 
og de trods alt begraensede muligheder for op-
datering og omskrivning må selvsagt tages i be
tragtning i en a n m d d d s e som daterer sig end
nu adskillige år senere. 

Afliandlingens fokus, Nydamstilen og Stil 
ks sociale tilknytning og eventuelle förbindel
se til den politiske magt, markerede i 1997 et 
brud med den traditionelle opfattelse af folke-

vandringstidens stile, hvor hovedvaegten stadig 
lå på typologiske og kronologiske problem-
stillinger. Med det foreliggende emnevalg og pro
blemformulering demonstreres derimod en 
grtindholdning til stil, der er fundamentalt an-
derledes, nemlig at stil har en betydning ud 
över det rent stilistiske og dekorative. Hermed 
tager afhandlingen afsaet i den postprocessudle 
arkaeologis vaegtlaegning af symboler og sym
bolsk kommunikation. Til trods for at det in-
temationalt laenge havde vaeret et »varmt emne», 
så er Kristoffersen en af de forste nordiske ar
kaeologer der har taget en sådan problem-
stilling op i förbindelse med stilsludier, og som 
også siden har bidraget med vaesentlig ny forsk
ning. 

Forfatteren bygger sine analyser på et pri
maert kildemateriale beslående af 93 fund fra 
folkevandringstiden i kystfylkerne fra Vestfold 
i Ost til og med Sogn og Fjordane mod vest. 83 
af disse fund er defineret som gravfund, 4 som 
markfund, og 6 mangler kontekst. Som hoved-
kriterie for udvaelgdsen skal fundet indeholde 
en eller flere genstande af guld, förgyldt solv eller 
bronze ornamenteret med Nydamstil eller Stil 
I. De 93 fund indeholder i alt 137 sådanne gen
stande og udgor undersogelsesområdets kom-
plette materiale (i midten af go 'erne) . 

Disse fund er praesenteret og udforligt be
skrevet i katalogdelen (142 s.). De er fortloben-
de nummereret fra Fi til F93, topografisk fra 
Vestfold til Nordfjord. I fundkataloget er hvert 
fund kort beskrevet, og der er lagt saerlig vaegt 
på kontekst og genstandsindhold. Mest indgåen-
de er de ornamenterede genstande beskrevet, 
og der er diskussion af datering og en fyldig lit-
teraturhenvisning til hvert nummer. Hoved
parten af de analyserede genstande befinder 
sig på museerne i Stavanger, Bergen og Oslo. 
De fleste ornamenterede genstande er t egne t -
målestok 1:1, af forfatteren selv- efter fotos og 
efter originalerne. Enkelte er gengivet fra gam
le tegninger, hvilket ikke kan undgå at gore 
kvaliteten af de 39 planther ganske ujaevn. 

Tilsammen udgor dokumentationsmateria-
let, som det foreligger med katalog og plan-
cher, en meget vigtig tilgang til et materiale 
som ellers er vanskdigt at arbejde med og svaert 
at få oversigt över gennem litteraturen. Alene 
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denne del vil ubetinget gore afhandlingen til et 
standardvaerk for fremtidig forskning. Åf samme 
grund er det også naesten uforståeligt at der ikke 
har vaeret okonomisk mulighed for ensartede 
tegninger, et bedre og mere overskueligt lay
out og en bog, hvis blade ikke losnede sig alle
rede under forste gennemlaesning. 

Indholdsmaessigt er afhandlingen bygget 
op omkring otte kapitler. I kapitlerne 1 og 2 
praesenteres det teoretiske og metodiske fun
dament. Den teoretiske indledning i kap. 1 er 
vaesentligt omskrevet i forhold til det oprinde
lige disputatsinanuskript og giver nu en for-
holdsvis kort men opdateret redegordse for 
centrale begreber som relaterer sig til symbolsk 
og social kommunikation, herunder genderre-
lationer, sociale band og alliancer, der er afgo
rende i fortolkningen af de ornamenterede gen-
standes sociale og politiske implikationer. 

Kapitel 2 betegnes »forskningsstatus» og 
centreres om to hovedtemaer, samfundsanaly-
serne på den ene side og stilstudierne på den an
den. Isaer vaegtlaegges Björn Myhres arbejder om
kring den politiske organisering i norsk aeldre 
jernalder, og resultaterne herfra fungerer som 
den socio-politiske model for afliandlingens p r o 
bleinstilling. Myhres resultater suppleres desu
den med et europaeisk perspektiv gennem Heiko 
Steuers model över Personenverbandstat Ved 
gennemgang af den almene suihistorie vaegdaeg-
ges klassiske arbejder af Sophus Muller, Bern
hard Salin og Giinter Haseloff, foruden den 
specifikt norske forskningshistorie, isaer Haakon 
Shetelig, Björn Hougen og Egil Bakka. 

I kapitel 3 redegores for folkevandringsti-
dens kronologi udviklet på norsk materiale. 
Centralt i förskningshistorikken står isaer resul
tater til Eva Nissen-Meyer (1935) og Eldrid 
Straume (1987) som forfatteren övertager og 
bygger videre på. Dette indebaerer at folke
vandringstiden inddeles i tre faser: D1 (ca 400— 
475), D2a (ca 465-525) og D2b (ca 5 2 5 -
550/575) . Det tydeligste skel, og det, der er 
klart belagt i den skandinaviske og europaeiske 
kontekst, er skellet mellem Di og D2 omkring 
475, dvs. i Skandinavien med övergången fra 
Nydamstil til den faellesgermanske Stil I. 
Skellet mellem D2a og D2b er mere lokalt 
norsk. Forfatteren daterer ophoret af folke-

vandringstiden/Slil I til 550 /575 og går der
med ind for den »länge» kronologi - modsat 
den korte, der skulle slutte allerede på det tids
punkt hvor forfatteren laegger övergången D2a 
og D2b. I stedet laegges der i den foreliggende 
afhandling stor vaegt på den kronologiske fors
kel mellem disse to faser, D2a og D2b, i hele un-
dersogdsesområdet, og det er dette skel der i 
de efterfolgende analyser og tolkninger kom
mer til at indtage en central rolle. Forfatteren 
arbejder således med folgende faseinddeling: 

Di Nydamstilen. Relieffibler i stadium 2, kors
formede fibler. 

D2a Stil I. Relieffibler i stadium 3—4. Korsfor
mede fibler. 

D2b Stil I. Relieffibler i stadium 5—6. Lige-
armede fibler. Spandformede lerkar med 
perle- og knudedekoration, fladedaekken-
de båndflet og haengebuer. Relieffibler 
med spadeformet fod. 

I kapitel 4 praesenteres materialet som omfatter 
fgl. typer: Relieffibler, Relieffibler med spade-
formel föd, Reliefknapper, Korsformede fibler 
og mindre fibler med reliefornamentik, Hekte-
spaender, Forskellige dele af svaerd ined deko
ration: svaTdknap, hjälte, beslag til greb og 
skede, Guldinundblik, Remspaende og beslag, 
Presblikbeslag til baegre og kar af glas, Plade-
ringe, og sluttdigt udefinerbare genstande el
ler fragmenter med förgyldt reliefornamentik 
eller filigranarbejde, der ikke anses for at vaere 
dele af guldbrakteater. Som det fremgår er 
guldbrakteaterne ikke bragt ind i diskussionen 
som piimaermateriale. 

Tidsmaessigt fordeler materialet sig på 30 
genstande fra D i , 31 fra D2a og 74 fra D2b, 
geografisk er Rogaland det fimdrigeste fylke. 
Diskussion af repraesentativitet synes at bekraef-
te at det nuvaerende spredningsmonster i store 
traek ikke har aendret sig vaesentligt siden 1899, 
samt at tilgangen af nye fund siden 1950 över
alt bar vaeret sparsom. 

I kapitel 5 undersoges traek ved fundkon-
teksten for de relielörnanienterede genstande 
fra grave. Her redegores for gravform - pri
maert under hoj som ofte er af omfattende di
mensioner - og deres forhold til »rigdom» de-
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fineret ud fra förekomsten af guld (tabel io ) . 
Monumentale grave, guld og ornamentik viser 
sig hermed ofte at vaere sammenfaldende. 
Reliefspasnder ses som kvindeindicerende og 
hovedparten af grave med ornamentik er der
for kvindegrave. 

Kapitel 6 er en analyse af genstandenes so
ciale kontekst, dvs. gravenes placering generell 
inden for folkevandringstidens sociale hierarki. 
De ornamentik-forende graves sammenholdes 
med de samme områders grave med guld (bl.a. 
brakteater), med vaevesvaerd og med nogler. 
Her udvikles det af forfatteren i andre publi
kationer fremforte begreb »husfrue», dvs. kvin-
den med nogler og vaevesva"rd (foruden bl.a. 
brakteater). Med stötte i norrone tekster dis
kuteres denne kvinderolle, hvor noglen sym
boliserer kvinden med ansvar for storgårdens 
hushold, og hvor vaevesvaerdet både repraesen
terer det okonomisk aspekt ved vaevningen og 
det kultiske (nornerne vaever etc.). Som udtryk 
for en symbolsk funktion knyttet til mandsgra-
vene fremhaeves de - ganske vist meget få - grave 
med sva'rdudstyr og skålvaegte som ditemar-
kering af den militaere funktion i kombination 
med en juridisk. 

Som praemis for den videre undersogelse er 
antageisen om at ornamentikken på de elitaere 
genstande viser ensartet praeg inden for de rig-
domscentre, og dermed centrale politiske om
råder, som allerede er defineret gennem grav-
materialet. Hypotesen er at kontrolleret pro
duktion, brug og spredning af ornamenterede 
genstande vil afspejles i distribiitionsmonstret. 
Herved bringes ornamentikken fra en rituel og 
elitaer kontekst til en politisk. I kapitel 7 udskil
les ornamentiktraditionerne, eller »mestrene» 
inden for en udvalgt del af undersogelsesom-
rådet, Sorvestlandet ined Vest-Agder og Roga
land, hvor de mest markante koncentrationer 
findes (i alt 47 fund). Disse samsvarer med 
Myhres (1987) politiske centraloniråder. Kristof
fersen argumenterer ud fra arbejder til isaer Eva 
Nissen Meyer (1935, 1937), Björn Hougen 
(1935) og Egil Bakka (1963) omkring spred
ningen af »traditioner» i etfinmasket kronolo
gisk net (Di , D2a, D2b). I denne detaljerrige 
kompleksitet fremstår Jaeren som det fundri-
geste område med mest markante arbejder og 

en udviklet lokal tradition, efterfulgt af Lista-
Lyngdal ogBjelland-Haegebostad (med Snarte-
mofundene). 

I kapitel 8 er disse tre områder udgangs
punkt for analysen af den politiske kontekst 
Områdernes ressourcemaessige og strategiske 
potentiale laegges til grund for diskussion af 
magtpolitiske tyngdepiinkter. Spredningsmonst-
ret for henholdsvis guldfund og svaerd under
bygger opfatlelsen af disse områder som cen
trale. Guldet ses som rigdomsindikator par ex-
cellence, og svaerdet som udtryk for en frem-
herskende krigerideologi og haerfolgeinstitu-
tionen. Med delte som udgangspunkt og med 
hypotesen om ornamentikken som eksponent 
for de magtpolitiske tyngdepiinkter, oprulles 
den historiske udvikling i de tre faser. 

I D i , Nydainfäsen, kominer ornamentik
ken isaer til anvendelse i de kystnaere strog i Svd-
og Sydvestnorge. I D2a, dvs. begyndeisen af Stil 
I, spredes ornamentikken også ind i landet og 
til andre områder. Samtidig ses lokale variatio
ner, og den standardisering som Nydamstilen 
tyddigtvis repraesenterede, er nu forsvundet. 
Ornamentikken viser begyndende sammen
haeng inden for Sorvestlandet, isaer Vest-Agder 
og Jaeren. I D2 menes et etableret gave- og alli-
ancenetvaerk al vaere opbygget i hvilken brugen 
af ornamentik og ornamenterede genstande er 
knyttet op mod de politiske strategier. I byg-
derne nordover på Vestlandet er fundene mere 
spredt, og ornamentikken synes at adskille sig 
fra de sydlige. Generelt er diskussionen af de 
geografiske og topografiske forhold vanskelig 
at folge da den ikke er knyttet op mod spred-
ningskort Afliandlingens eneste kort er et navn-
lost udbredelseskort (fig 3). 

Som en konklusion mener forfatteren at 
kunne belaegge at fortaetninger og koncentra
tioner med dyreornamentik findes i områder 
med potentiale for at udvikle sig til magtpoli
tiske tyngdepiinkter senere i jernalderen. Og 
sporgsmålet er om vikingetidens politiske op
deling mellem 0sl- og Vetsnorge allerede kan 
spores i folkevandringstiden, hvor den i så fald 
skulle komme til udtryk gennem sainmenfäl-
det mellem dyreornamentik, koncentrationen 
af våbengrave, dekorerede sva*rd og Inerleder-
symboler i guld. 
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»Kristoffersen har med sin afhandling gjort 
et stort og vigtigt materiale umiddelbart til-
gaengdigt Hun fojer sig desuden smukt ind i 
raekken af forskerer der har givet vaesentlige bi
drag til förståelsen af det rige norske folke-
vandringstidsmateriale. Som naevnt i indled-
ningen straekker det foreliggende forsknings
projekt, fra projektskitse til trykt bog, sig över 
en naesten 1 o-årig periode, nemlig det meste af 
90'erne hvor den postprocessudle arkaeologi 
for älvor slog igennem. Dette havde vaeret uvae-
sentligt för afhandlingen om ikke Kristoffersen 
selv igennem denne periode havde udviklet sin 
interesse for de kognitive og symbolske sider 
ved förhistorien, og i de senere år selv har mar
keret sig som en fremtraedende repraesentant 
Interesse og fokus har med andre ord aendret 
sig under arbejdets gäng. Hvor det var de magt
politiske og socio-geografiske problemstilling-
er, der stod i fokus ved projektets udförmning, 
bliver det ornamentikkens placering i den sym
bolske kommunikation, som senere tillaegges 
betydning. I den (nyskrevne) teoretiske ind-
ledning vaegtlaegges ornamentikkens rolle som 
»forhandlet mening», ikke mindst i et gender-
perspektiv, mens forskningsstrategien beskri
ves som en metamorfose mellem den traditio
nelle kulturhistoriske folkevandringstidsforsk-
ning frem til 1960 og en kontekstuel retning 
med rodder i lan Hodders tidlige postproces
sudle arbejder. Dette aendrer imidlertid ikke 
ved at selve analysedelen og den socio-politiske 
tolkningsramme er dybt rodfaestet i 90'ernes 
processuelle tradition. De mange analyser af 
kombinationer og geografiske fordelinger er 
barn af denne tid. Selv om det naturligvis altid 
er muligt at diskutere förtolkningen af enhver 
kvantitativ analyse, herunder også disse, så vi
ser materialet trods all signifikante monstre. 
Det er disse monstre som siden laegges til 
grund for en historisk tolkning af enkeltområ-
ders magtpolitiske konfiguration igennem de 
tre aktuelle faser. 

Dyreornamcnlikkens funktion kan tolkes 
på flere måder; i den teoretiske indledning 
laegges op til en symbolsk, ideologisk og rituel 
mening, men i analyseme og i bogens konklu
sion behandles den udelukkende som et sym
bol pä social og politisk identitet, på rang, alli-

ancer og politiske förbindelser. I senere arbej
der har Kristoffersen udviklet en kognitiv for-
tolkning af dyreornamentikkens tvetydighed, 
og hun har arbejdet aktivt med dette i relation 
til genderperspektivet (»husfruen»). Selv om 
begge dele naevnes, så integreres de aldrig i for-
tolkningerne, og et afgorende sporgsmäl för
bliver dermed ubesvaret: nemlig om ornamen
tikken tilforer guldet en saerlig kvalitet eller vi
ce versa. Når dyreornamentikken så signifikant 
sammentälder med andre tegn på rigdom, som 
guldet og svaerdene, så står sporgsmålet natur-
ligvis åbent om det er disse - og ikke ornamen
tikken - der er det egentlige grundlaget for alli-
ancerne og dermed den politiske magt. Uden 
kendskab til Kristoffersens senere arbejder vil
le jeg mene at dette var tilfaeldet. 

Lotte Hedeager 
IAKK 

Universitetet i Oslo 
Boks 101g Blindern 

NO-0315 Oslo 
Lotte.Hedeager@iakk.uio.no 

Clas-Ove Strandberg, The Queen Lovisa Ulrika 
Colkction of Numismatic Literature. An Illustrated 
and Annotated Catalogue. KVHAA. Stockholm 
2001. 189 s., ill. ISBN 91-7402-311-4. 

Det finns i allmänhet få kvinnliga myntsamlare, 
men inom furstehus var de tidigare inte så säll
synta. I Österrike publicerade t.ex. ärkeherti-
ginnan Maria Anna år 1782 en katalog över 
medaljerna utgivna under Maria Theresia, och 
Liselotte von der Pfalz, hertiginna av Orleans 
(1652—1722), var också känd som numismati
ker. Från Sverige känner man enligt Ernst 
Nathorst-Böös och lan Wiséhns forskningar 
fram till 1830-talet endast fyra kvinnliga mynt
samlare, och två av dem var drottningar, 
»Kristina och Lovisa Ulrika. Båda var ju synner
ligen lärda damer, som också sysslade med 
mycket annat än mynt. 

Kärnan i Lovisa Ulrikas (1720—1782) mynt
kabinett bestod av greve C. G. Tessins samling, 
som hon köpte 1746. Redan 1762 var hon tvung
en att sälja samlingen lill staten, men den förva-
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rades fortfarande på Drottningholms Slott. Efter 
hennes död införlivades den med Kungl. 
Myntkabinettet, men endast en del av dess mynt 
och medaljer kan identifieras i dag. 

Ungefär på samma sätt hände det med hen
nes numisinatiska bibliotek, som också till en 
stor del härstammar från Tessin. Numera till
hör böckerna Vitterhetsakademien, men de är 
placerade i Kungl. Myntkabinettet. Till skillnad 
från mynt och medaljer kan alla drottningens 
böcker fortfarande identifieras. In allés är det 
fråga om 269 titlar från tiden 1553 till 1778. 
Ungefär två tredjedelar av dem är från 1700-ta
let. 

Med stöd av Gunnar Ekströms stiftelse för 
numismatisk forskning och Sven Svenssons stif
telse för numismatik har Vitterhetsakademien 
utgivit en illustrerad förteckning över Lovisa 
Ulrikas numismatiska böcker, utarbetad och kom
menterad av bibliotekarien Clas-Ove Strandberg, 
som också har skrivit ett inledande kapitel om 
boksamlingens uppkomst Strandberg har samar
betet med Kungl. Myntkabinettets personal, 
och resultatet är en mångsidig publikation med 
en nyttig källförteckning. Den mycket vackra 
boken är publicerad på engelska. Förutom bib
liografiska och biografiska detaljer innehåller 
den uppgifter om bokband. 

Katalogen är uppställd i alfabetisk ordning 
efter författare, vanligen med bilder av fyra titel
blad per uppslag. Det finns också en kort presen
tation av varje författare. Eftersom inånga av de 
bäst kända numisniatiska verken från 1600- och 
1700-talen ingår i samlingen kan man med att 
bläddra igenom katalogen få en föreställning 
om vilka ämnen dåtida numismatiker var in
tresserade av. Läsaren har således möjlighet att 
stifta bekantskap med en rad olika publikatio
ner från Enea Vicos Discorsi sojira k medaglie 
(1558) till olika serier av Miinzbelustigungen, 
som var på modet under 1700-talet I bibliote
ket ingår populära handböcker, sådana som A 
Discourse of Medals (1697) av John Evelyn och 
La science des médailks (1717) av Louis Jobert, 
men där finns också stora specialpublikationer, 
såsom Sigebert Havercamps Médailles du cabinet 
de la reine Christine (1742) och Chrétien de 
Mechels Oeuvre de chevalier Hedlinger (1776— 
78). Den nutida läsaren måste dock komma 

ihåg, att man här med medaille vanligen me
nar antika mynt, men i Miinzbelustigungen är 
det huvudsakligen fråga om medaljer. 

I katalogen kan man också hitta de flesta av de 
tidiga danska och svenska verken inom numis
matiken. Titelbladet av Thomas Broder Birche-
rods Specimen antiqua1 rei monetarice (1701) är il
lustrerat i färg, och detta är ganska passande ef
tersom det är fråga om en mycket sällsynt bok. 
En annan raritet är Hans Mules Numismata da
norum från 1670. Av Elias Brenners Thesaurus 
nummorum sveo-gothicorum hade Tessin och se
dermera drottningen naturligtvis båda uppla
gorna (1691 och 1731), och Strandbergs be
skrivning av Brenners författarskap är den 
längsta i boken. Petter Dijkmans Observationer, 
Som kunna gifwa någon anledning lil dhe forna 
Swenskars och Göthers Penninge Rächningz beskaf-
fenheet (1686) finns däremot inte med - antag
ligen därför att det inte egentligen är ett nu-
mismatiskt verk. Nils Keders publikationer, å 
andra sidan, är väl representerade, och det 
samma gäller C. R. Berchs verk om svenska 
mynt och medaljer. Bland böckerna finns ock
så ett par akademiska dissertationer (C.J. Staél 
von Holstein 1733, Evald Ziervogel 1749), men 
på detta område är samlingen ingalunda re
presentativ. 

Inte alla av Tessins böcker hamnade i Lovisa 
Ulrikas bibliotek. I Antellska samlingen i Fin
lands Nationalmuseum finns ett vackert halv-
franskt band med Historische Gedächtnis-Miiiil-
zen des iyio.Jahr.soch Nummolheca atque rariora 
Becceleriana bundna tillsammans. Den senare 
har Tessins namnteckning på titelbladet. Båda 
verken är representerade i Lovisa Ulrikas bib
liotek (s. 3 1 , 125), och det är således fråga om 
dupletter. Även detta band har dock tillhört 
ett kungligt bibliotek eftersom det har trekro-
norsvapnet stämplat på pärmen. H. F. Anteil 
synes ha köpt det från Bukowskis antikhandel 
i Stockholm mot slutet av 1800-talet. 

Tuukka 'Talvio 
Finlands Nationalmuseum 

Box 913 
FIN-00101 Helsingfors 
Tuukka.Talvio@nba.fi 

Fornvännen gg {2004) 

http://iyio.Jahr.soch
mailto:Tuukka.Talvio@nba.fi


Recensioner 143 

Richard Perkins, Thor the Wind-Raiser and the 
Eyrarland Image. Viking Society for Northern 
Research & University College London 2001. 
177 s., ill. ISBN 0-90352 1-52-0. 

I Adam av Bremens bok om Hamburgstiftet 
och dess biskopar beskrivs högguden Tor på 
följande sätt: »Tor, säger man, härskar i luften 
och råder över åska och blixt, vind och regn, 
solsken och gröda.» Adam påpekar här att Tor 
inte bara styr över de naturkrafter som var vik
tiga för jordbruket, uten också över vinden, 
den kraft som hade betydelse för dem som fär
dades över hav och sjöar. Just den aspeklen lyf
ter Richard Perkins fram i en mycket spännan
de och välskriven bok, Thor the Wind-Raiser and 
the Eyrarland Image. Hans tes är att det under 
vikingatiden fanns föreställningar om att Tor 
skapade vind genom att blåsa i sitt skägg. Ett 
centralt belägg för den idén finner Perkins i 
bronsfigiirinen från Eyrarland, Akureyri på nor
ra Island, som allmänt anses föreställa Tor. 

Perkins arbete är indelat i fem kapitel och ett 
appendix. I förste kapitlet argumenterar han för 
att vikingatidens skandinaver var beroende av 
segelsjöfart för bland annat handel, transport 
och krigföring. Men vinden var högst opålitlig. 
De sjöfarande hade ibland att vänta dagar, 
kanske veckor på vind från rätt håll och med 
rätt styrka. Perkins nämner två tecken som ta
lar för detta. Dels de vikingatida/medeltida vind-
flöjlar som finns bevarade, dels de språkliga ut
tryck som förekommer i skandinaviska och is
ländska medeltida källor, al bida byrjar, 'att vän
ta på god vind'. Vissa människor slapp vänta på 
vind. De ansågs vara behäftade med särskild 
lycka i detta avseende. En sådan person kalla
des vindsäll, byrsalL För de flesta gällde det 
emellertid att få makt över den nyckfulla vin
den. Det gjorde man genom att söka kontakt 
med den övernaturliga världen eller utföra ma
giska handlingar. Perkins visar att man i en rad 
kulturer utanför Skandinavien utfört så kallad 
homeopatisk magi (likhetsmagi) för att skapa 
vind. Man har till exempel visslat i pipor för att 
likna vindens ljud och på det sättet lockat fram 
blåst. Skandinaviska källor rapporterar att hed
niska gudar åkallades då stormar skulle stillas 
eller då man ville få vinden att blåsa i gynnsam 

riktning. Det tycks främst vara till Tor man off
rade för att få vind. 

I andra kapitlet diskuterar Perkins hur Tor 
fick vinden att blåsa upp. Här fokuseras på en 
passage i den isländska kortsagan Ragnvalds 
pältr ok Rauös som dels bevarats självständigt 
men som också överlevt genom att den inkor
porerats i Olafs saga Tryggvasonar in mesta. I sa
gan berättas det om hur Röd tillbad sin vän Tor 
(Tors gudabild) för att hindra kung Olav Trygg
vason att segla in till den ö där Röd befann sig. 
Perkins diskuterar och tolkar några av de ut
tiyck som förekommer i passagen. Där sägs en
ligl Perkins att Tor framkallade en kraftig vind 
mot kungens skepp genom 'att tuta i skägget' 
(at peyta skeggbroddana; alternativt at peyta skeg-
groddina/ skeggraustina, 'sounding the voice of 
his beard';jfr bks börrfast i kampana, "Thor blew 
bard down into his whiskers'). I kapitel tre häv
dar Perkins att passagen i Ragnvalds pältr ok 
Rauös inte bara är ett litterärt motiv. Den speg
lar en reell kult bland sjöfarare, där små guda
bilder användes i ritualerna. Dessa miniatyrer av
bildade Tor blåsande i skägget. Här åberopar 
Perkins arkeologiska fynd. j\ntropomorfä skägg-
prydda figuiiner har hittats i bland annat Skåne, 
Danmark och Ukraina. Enligt Perkins handlar 
det i samtliga fall om Tor eller den slaviska mot
svarigheten till Tor, guden Perun, som blåser i 
sitt skägg för att locka fram vind. I fjärde kapit
let kommer Perkins in på bronsfigiirinen från 
Eyrarland. Författaren presenterar nio olika 
tolkningar av vad bilden föreställer, till exem
pel guden Frö, en spelpjäs eller en musikant 
som spelar på sin pipa. Perkins ansluter sig till 
den mest konventionella tolkningen, nämli
gen att bilden representerar Tor. I sista kapitlet 
får vi en slutplädering samt några vidare per
spektiv. Dessutom ges ett appendix där den för 
studien så centrala texten Rpgnvalds påltr ok 
Rauös ställs mot en passage i Snorres Heims
kringla, kallad RcntÖ.s pättr ins ramma. Dessa två 
texter har ofta blandats ihop, men Perkins re
der här ut förhållandet mellan dem. 

Boken är mycket systematiskt upplagd ined 
en argumentation som är både noggrann och 
grundlig. Perkins är en skicklig filolog som han
terar de fornisländska texterna på ett föredöm
ligt sätt Studien bygger på ett mångvetenskap-
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ligt tillvägagångssätt, där filologi, etnologi, ar
keologi och religionshistoria kombineras. Detta 
medför naturligtvis också risker. Man kan till 
exempel ha synpunkter på den religionsveten-
skapliga terminologin. Bland annat tillämpas 
problematiska begrepp som »magi» och »mana» 
på ett ganska okritiskt sätt. Metodologin är hel
ler inte alltid i harmoni med den moderna re
ligionsvetenskapen. Då Perkins till exempel be
handlar olika former av »vindmagi» (»wind-ma-
gic») och övernaturlig »vindframställning», häm
tar han komparativt material från hela världen för 
att stödja sin tes (s. lof, 43IT). Eftersom den 
scen som Perkins lyfter fram som kärnan i sin 
framställning - där Tor blåser i sitt skägg för att 
skapa gynnsam vind - är så dåligt dokumente
rad i de inhemska texterna ligger mycket av be
visbördan i hans argumentation just på det 
komparativa materialet. »Kanske borde Perkins 
ha fört en allmän diskussion om den kompara
tiva metodens möjligheter och berättigande, 
eller åtminstone tillkännagett de principer 
som styrt hans egen tillämpning av den. Han 
finner också analogier till Tors blåsande i sena 
litterära verk, t.ex. Shakespeares King Lear och 
H.C. Andersens Paradisets Have. Även här sak
nas en mer principiell diskussion om källvärdet 
i dessa texter då det gäller att argumentera för 
en förkristen företeelse. I det skriftliga materi
al som refererar till mer genuina förkristna 
idéer hittar han typiskt nog inte en enda över
tygande parallell (s. 5off). Å andra sidan kan 
det ju bero på att dette källmaterial trots allt är 
ganska begränsat. 

Del viktigaste stödet för den förkristna före
ställningen att Tor blåste i skägget för att skapa 
vind finner Perkins i det arkeologiska materia
let. Tre vikingatida föremål diskuteras utförligt 
i syfte att bekräfta denna tes. Ett av dessa är en 
miniatyr av valrosselfenben funnen i staden 
Lund. Den 4,6 centimeter höga figurinen visar 
en man med långt skägg sittande på en kubb
stol. På stolsryggen finns ornamentik. Här an
sluter sig Perkins till Ivar Lindquists tanke 
(Kulturen 1962) att ornamentet skulle tolkas 
som en torshammare och ring. Claes Wahlöö 
menar att med en nypa fantasi kan punktcirk
larnas figur uppfattas som ett tecken för Tor. 
Nästintill samma storlek som Linidaminiaty-

ren, nämligen 4,7 centimeter, har en figurin av 
bärnsten funnen vid Feddet i Roholte sn på 
södra Själland. Figurinens robuste fysik stäm
mer väl överens med bilden av guden Tor, me
nar Perkins, oavsett det faktum att mansfigini-
nens händer håller om ett långt skägg. Den 
tredje miniatyren är 4,6 centimeter hög och 
tillverkad av brons. Den är funnen i den mest 
kända av de hedniska gravhögarna i det forna 
Rus, i Tjemaja Mogila, Tjernihiv, Ukraina. Figu
rinen föreställer en sittande man som med hö
ger hand håller om sitt långa skägg. Till skill
nad från de bägge andra miniatyrerna har 
mansfigurinen ett brett bälte om livet. Det var 
först i samband med konservering på 1980-ta-
let som figurinens drag blev tydliga. Tamara 
Pushkina tolkade då figurinen som Tor. Guden 
var även känd under sitt slaviska namn Perun 
och dyrkades i trakten kring Kiev. De tre minia
tyrerna har en sak gemensamt: mansfiguriner-
na håller om sina skägg. Alla har av olika fors
kare tolkats som Torbilder. Ändå, visar Perkins, 
har ingen egentligen diskuterat det faktum att 
figurinerna håller om sina skägg. Varför gör de 
så? Perkins menar sig i denna stiliserade gest ha 
funnit belägg för att Torminiatyrerna gör just 
det som de skriftliga källorna beskriver, de an
vänder sina cylindriska skägg som blåsinstru
ment för att 'tuta med skäggrösten'. 

I kapitel 4 hävdar Perkins att Eyrarland-figu-
rinen föreställer Tor. Figurinen är något större 
än de figurinersom Perkins tidigare behandlat 
och är 6,7 centimeter hög. Bronsfigiirinen, som 
bär spår av förgyllning, visar en man försedd 
med konisk hjälm, mustaschprydd, vars skägg 
övergår i en hammare eller ett kors. Figurinen 
sitter på en fyrbent stol. I argumentationen 
kring tolkningen spelar bild- och runstenen 
från Norra Åby (Sö 86), Västermo sn i Söder
manland en alldeles särskild roll. Här godtar 
Perkins den allmänna uppfattningen att den 
sörmländska bilden föreställer Tor (s. 97), ef
tersom föremålet under det mustaschprydda 
ansiktet »can only be interpreted as a hammer» 
(s. 122). Perkins blir här väl kategorisk. Flera 
forskare har föreslagit att symbolen och ansik
tet kan föreställa Kristus på korset. Liselotte 
Hansmann, till exempel, påpekar att det T-for-
iniga tecknet krönt av ett ansikte lika gärna kan 
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uppfattes som om det kröner ett T-kors. T-kor-
set är en gammal symbol i den kristna världen. 
I de tidiga nordiska avbildningarna samman
smälter korset och krucifixet, så att krucifixets 
kropp kominer att täckas av ett kors. Dette ex
emplifieras av Birkakrucifixet, där Hansmann 
menar att vi formellt återfinner ansiktet som 
kröner ett T-kors. 

Richard Perkins har valt att kalla sin bok 
Thor lhe Wind-Raiser and lhe Eyrarkmd Image. Men 
på omslaget möter vi inte Eyrarland-figurinen, 
utan bärnstensfigurinen från Feddet Det är på 
många sätt symptomatiskt, för i sin strävan att 
övertyga läsaren om att Eyrarland-figurinen av
bildar Tor blir Perkins så detaljerad att han till 
slut blir svår att följa. Fastän man i bokens tidi
gare avsnitt låtit sig övertygas om att manskigu-
rerna med de cylindriska skäggen avbildar gu
den Tor som blåser i skägget, känner man det i 
slutet av boken som om det nu gällde att inte 
längre övertyga, utan snarare övertala läsaren 
att det verkligen är Tor som gestaltas också i 
Eyrarland-figurinen. Men denna figur är kom
plicerad och någon entydig identifikation är 
svår att finna. Det hade varit mer konsekvent 
att kalla boken Thor the Wind-Raiser, med en 
undertitel som beskrev källmaterialet. På så vis 
hade Eyrarland-figurinens plats i Perkins arbe
te tonats ned och hans förtjänstfulla argumen
tation i bokens tre första kapitel lyfts fram, vil
ket hade skapat en bättre balans mellan delar
na. 

När det gäller identifikationen av guden Tor 
på runstenar och miniatyrer förlitar sig Perkins 
på bildmaterial bestående av fotografier och 
svartvita teckningar. Tyvärr håller dessa bilder 
inte alls den kvalitet läsaren skulle önska. I arbe
tet med att skanna och trycka bildmaterialet 
tycks något ha gått fel. Inte bara de flesta av foto
grafierna, utan även merparten av de svartvita 
föremålsteckningarna är så diffusa att det är nöd
vändigt att gå till annan litteratur för att läsaren 
ska kunna bilda sig en egen uppfattning och 
fullt ut kunna följa Perkins argumentation. Det 
är synd på en i övrigt välskriven och prydlig bok. 

Boken är som sagt mycket läsvärd. De kri
tiska synpunkter som diskuterats här skall inte 
skymma alla arbetets förtjänster. Genom att lyfta 
fram Tors betydelse för vinden och sjöfararna 

ger Perkins nya viktiga religionshistoriska insik
ter om den fornskandinaviska åskguden. Tor 
framställs här som en betydligt mer komplex 
gestalt än som vanligtvis skissas. Perkins skapar 
också viktiga sammanhang kring Tor och vin
den, där framförallt den kultiska dimensionen 
beaktas med bland annat beskrivningar av hur 
de små kultfigurerna användes i ritualer, hur 
de såg ut och var de förvarades. Dessutom ger 
Perkins en allmän kulturhistorisk kontext till 
denna kult, där läsaren får en vy över vikinga
färder, seglation, sjöfararnas hårda villkor, han
del och handelsplatser med mera. AJlt detta 
gestaltas i en smidig, lättsam form med språk
lig elegans. 

Olof Sundqvist 
Avdelningen för religionsvetenskap 

HS-inslitutionen 
Högskolan i Gävle 

SE-801 76 Gävle 
ost@hig.se 

Torun Zachrisson 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms Universitet 
SE-io6gi Stockholm 

torun.zachrisson@ark.su.se 

Handbook of Archaeological Sciences. Red. Don R. 
Brothwell & A. Mark Pollard. John Wiley & 
Sons, Ltd. Chichester 2001. 762 s., ill. ISBN 
0-471-98484-1. 

Handbook of Archaeological Sciences är en tung 
bok. Den innehåller nio delar med lika inånga 
översikter och 59 artiklar. Det är naturligtvis 
omöjligt att ta upp allihop i denna recension. 
Istället väljer jag att diskutera ett par av de ana
lysmetoder i boken som jag antingen har an
vänt mig av eller övervägt att använda mig av i 
samband med den undersökningjag ledde vid 
Öggestorp i norra Småland sommaren 2002. 
Samma undersökning ligger för övrigt till gnmd 
för mitt avhandlingsarbete. 

Inledningsvis kan man studera bokens upp
lägg. Redan vid en första titt på innehållsför
teckningen kan man konstatera att boken är yt-
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terst ambitiöst upplagd. Man har föresatt sig att 
göra en så grundlig, men samtidigt vid, genom
gång av naturvetenskapliga metoder av rele
vans för arkeologin som är praktiskt möjligt i 
början av 2000-talet. Bokens nio delar har rub
rikerna Dating; Quaternary Paleoenvironments; 
Hinnan Paleobiology; Biomolecular Archaeo
logy; Biological Resource Exploitation; Inorga-
nic Resource Exploitation; Archaeological Pro-
spection; Burial, Decay and Archaeological Con
servation; Statistical and Computational Me
thods. Genom att placera delen om daterings-
metoder först i boken framhävs denna, delvis 
på bekostnad av övriga delar. De olika delarna 
innehåller vardera mellan fem och åtta artiklar 
samt en inledning. Inledningarna ger goda 
översikter över vad respektive del innehåller. 
Genom sina tre tematiska index är boken trots 
sitt otympliga format hyfsat lättanvänd. De olika 
indexen är ett övergripande index, ett platsin
dex och ett artindex. Det övergripande täcker 
uppskattningsvis 1350 uppslagsord från Abietic 
acid till Zeroing event in TCD. Platsindexet täcker 
ungefär 250 platser från Abingdon Vineyard, 
Oxfordshire, UK till Zweeloo Möss, Denmark. Art-
indexet täcker även det ungefär 250 uppslags
ord från Abida secak till Zea mays. 

Totalt har 83 författare bidragit till bokens 
innehåll. Av dessa är 18 kvinnor. Boken är mycket 
engelsk: 63 av författarna har en institutionell 
hemvist i Storbritannien, tio i USA och två i 
Australien. Frankrike, Tyskland, New Zeeland, 
Japan, Sydafrika, Kanada och Grekland är var
dera representerade av en författare. 

Genomgående framhålls att styrkan inte lig
ger i de enskilda metoderna utan i att kombinera 
rätt metoder i förhållande till rätt material på 
rätt sätt. Detta är något som definitivt kräver ef
tertanke och inte kan göras slentrianmässigt 
utifrån de metoder som man brukar utnyttja. 
Just dette att försöka rikta analyser och finna rätt 
metoder var någol som vi lade stor vikt vid i sam
band med de arkeologiska undersökningarna 
vid Öggestorp. Recensionen kominer fortsätt
ningsvis att koncentrera sig på ett par kapitel i 
boken som behandlar metoder och problem 
som berör Öggestorpgrävningen på ett eller an
nat sätt. Därmed inte sagt att alla metoder ut
nyttjades vid Öggestorp. I vissa fall har de över

vägts och diskuterats men fått stryka på foten till 
förmån för andra metoder som bedömts som 
mer relevante för de frågeställningar vi sökte 
svar på. 

'••C är en standardmässig dateringsmetod 
idag. Det finns dussintals, om inte hundratals, 
laboratorier runt om i världen som utför dylika 
dateringar. Laboratorierna håller mycket olika 
prisnivå och har stora skillnader i kötider för 
att få analyser genomförda. I en artikel av R.E. 
Taylor presenteras metoden, dess bakgrund 
och hur den kan användas. Några tekniska pro
blem lyfts fram, fast dessa dock sällan är något 
som man som arkeolog behöver fundera över. 
I dagsläget levereras '^O-analyserna såväl i form 
av rådata som färdigkalibrerade värden. Man 
kan utan besvär skaffa sig gratis kalibrerings-
program frän nätet (tex. OxCal på http://www. 
rlaha.ox.ac.uk/orau/06_ind.htm eller Calib 
på ht tp: / /cal ib.org/calib/) . I artikeln framhävs 
det faktum att kontamineringsrisken ökar ju 
mindre en provmängd är. Detta innebär att 
även om metoderna är exakte så blir resultaten 
missvisande om proverna tagits, förvarats eller 
på annat sätt hanterats felaktigt. Ett problem 
med artikeln som jag ser det är att den i prin
cip enbart diskuterar AMS (Accelerator Mäss 
Spectrometry, i dagligt tal acceleratordater-
ing), ej någon av de övriga'-'C -teknikerna som 
finns på olika laboratorier runt om i världen. 

Luminescensdateringar är utomordentligt 
dåligt utnyttjade inom svensk arkeologi, trots att 
ett av de laboratorier som utvecklar och säljer 
själva utrusningen ligger i Sveriges grannland i 
sydväst. Laboratoriet i Roskilde är för övrigt 
delvis finansierat med svenska medel och det 
finns en kvot av dateringar att söka från Ve
tenskapsrådet varje år. Den svenska okunska
pen om metoden framgår av att hela denna 
kvot ytterligt sällan används. Rainer Griin dis
kuterar i ett kapitel med rubriken »Trapped 
charge dating» de tre besläktade metoderna 
ESR (Electron Spin Resonance), TL (Thermo 
Luminescens) och OSL (Optiskt Stimulerad 
Linninescens). Metoderna är teoretiskt besläk
tade i det att de bygger på principen att mate
rial ackumulerar någon form av laddning över 
tid. Denna laddning kan målas genom att man 
frigör den, mäter upp den och därav räknar m 
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den tid som förflutit sedan materialet började 
ta upp laddning. Teorierna bakom de olika tek
nikerna redovisas och metoderna exemplifie
ras. ESR exemplifieras med datering av tand-
emalj. De flesta känner till att bränd sten och 
brända lermaterial kan dateras med lumine-
scensmetoderna, och därför är valen av exem
pel intressanta. TL exemplifieras i denna arti
kel med datering av bränd flinta och OSL ex
emplifieras genom datering av sediment. Två 
förutsättningar för att man skall kunna datera 
geologiska eller arkeologiskt avsatte sediment 
är att jorden innehåller kvartskorn och att en 
tillräckligt stor andel av dessa blivit utsatte för 
tillräckligt mycket solstrålning för att »nollstäl
las» så att en mätning av ackumulerad ladd
ning skall vara meningsfull. Potentialen för 
svårdaterade arkeologiska saker där andra me
toders resultat är svårtolkade, till exempel i frå
ga om det siste användandet av äldre åkerytor, 
är uppenbar. Metoden användes vid Öggestorp 
ined lovande resultat. Som exempel kan näm
nas att jo rd ovan och under en '»C-daterad 
härd analyserades. Jorden ovan härden datera
des till 420—160 f.Kj. Träkol i härden daterades 
till 180 f .»Kr. - 140 e.Kr. (Ua-19111, 2000+ 
Ö5BP).Jord under härden daterades till 1860— 
1440 f .Kr. Förhållandet mellan de olika date
ringarna stämmer tämligen väl. Om man (i lik
het med rådande svensk arkeologisk praxis) litar 
mer på '*C än OSL kan man anta att OSL-date-
ringarna i denna sekvens fått en något hög ål-
dersbestemning. 

Kapitlet »Geochemical prospection» kret
sar framför allt kring fosfatkartering, men även 
kartering av markburna fettsyror tas upp till 
diskussion. Den arkeologiska potentialen i fos
fatanalys påtalades redan på 1920-talet av agro
nomen Olof Arrhenius som arbetade i Skåne, 
vilket nogsamt påpekas i artikeln. Foslätana-
lysen är internationellt väl etablerad som pro-
spekteringsmelod. Oftast används den i syfte 
att finna boplatser som är osynliga ovan mark. 
Att många svenska arkeologer och tjänstemän 
vid länsstyrelser avfärdar fosfatkartering som 
en icke fungerande metod för arkeologin är 
förvånande med tanke på atl metoden är ut
vecklad i Sverige och är internationellt accep
terad. Att metoden är problematisk i vissa mil

jöer och markslag, framför allt heterogena så
dana, är välkänt. I Handbook of Archaeological 
Sciences kritiseras dock mycket av användandet 
av fosfatkartering som allt för identifierande 
och inte tillräckligt problematiserande eller 
specifikt målinriktad. 

Av de i all korthet diskuterade metoderna 
är OSL-datering av jord den enda som jag är or
dentligt inläst på. Det är därför den enda av ar
tiklarna som jag egentligen kan göra en mer 
kvalificerad bedömning av. Utifrån min förkun
skap är det bara alt konstatera att redovisning
en som görs i Handbook of Archaeological Sciences 
är kort och kärnfull, men av fullgod kvalitet. I 
artikelns referenslista återfinns även de vikti
gaste namnen. Förhoppningsvis är övriga ar
tiklar lika korrekta, men det tror jag att man 
kan förutsätta med tanke på det seriösa intryck 
boken ger. Wiley är för övrigt etl mycket väl eta
blerat förlag med gott renommé som ger ut åt
skillig vetenskaplig litteratur vilket i sig borgar 
för hög kvalitet. 

Genom att exemplifiera utifrån en konkret 
arkeologisk undersökning har jag försökt att 
visa bokens användbarhet för grävande institu
tioner. Det är värt att poängtera att analysme
del i samband med arkeologiska undersök
ningar inte bör vara helt låsta utan skall kunna 
prioriteras om utifrån det material som fram
kommer. Annars kan man fråga om syftet med 
undersökningen är att generera kunskap eller 
om det är en fråga om att slaviskt hålla sig till 
fastlagda planer och fastställa saker som man i 
inånga fall redan vet eller anar. Att på förhand 
avgöra kostnad och möjlig kunskapsnytta av en 
specifik analysmetod i förhållande till ett viss 
material är ytterst svårt. Ingen metod bör an
vändas slentrianmässigt. Föreliggande bok kan
ske kan betraktas som en handledning till att 
finna den metod som passar den situation, det 
material och den plats man för ögonblicket stu
derar. 

Avslutningsvis kan konstateras att boken är 
en diger lunta som framför allt kommer till sin 
rätt som uppslagsverk och inspirationskälla. 
Genom att varje kapitel är försett med en om
fattande referenslista med de mest betydelse
fulla verken har man som läsare goda möjlig
heter att följa upp och sätta sig in i valda meto-
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der mer ingående. Möjligen kan man tycka att 
boken tar ett alltför stort grepp: den är nästan 
lite spretig till sin karaktär. Den pekar ut många 
möjligheter vilka på olika vis kan tänkas arbetas 
in i undersökningsplaner och forskningspro
jekt. Detta för dock in på etl av de problem som 
finns i branschen. Boken redovisar en mängd 
olika metoder som är teoretiskt genomförbara 
i samband med arkeologiska undersökningar. 
Den meddelar dock inte vilka av metoderna 
som kan köpas in från kommersiella laborato
rier och därigenom enkelt arbetes in i under
sökningsplaner till exploateringsprojekt. Ytter
ligare ett praktiskt problem är att den svenska 
arkeologin är mycket smalsynt i sin acceptans 
av naturvetenskapliga metoder. I samband med 
bedömningar av undersökningsplaner accepte
ras '^C-dateringar utan vidare, men om man 
istället vill arbeta med luminescensdateringar 
kan motståndet bli stort eftersom metoden in
te känns igen eller på grund av föråldrade upp
fattningar om metodens möjligheter. Listan på 
exempel kan göras lång, men vi kan nöja oss 
med ' iC-exemplet som det tydligaste. Detta gör 
länsstyrelsens tjänstemän till en minst lika vik
tig målgrupp för boken som den aktiva fält-
arkeologen. Boken kan varmt rekommenderas 
till bibliotek på såväl grävande som undervi
sande och myndighetsutövande arkeologiska 
institutioner. Den presenterar en stor bredd av-
metoder mer djuplodande än de kortfattade 
presentationer/introduktioner som förekom
mer t.ex. i Göran Burenhults Arkeologi i Norden 
1-2. Ett billigare alternativ till att införskaffa 
Handbook of Archaeological Sciences är att teckna 
en prenumeration på den nyvitaliserade tid
skriften Journal of Nordic Archaeological Science 
(JONAS, tidigare Laboraliv Arkeologi) där aktuell 
forskning i Norden ventileras. 

Leif Häggström 
Jönköpings länsmuseum 

Box 2133 
SE-550 06 Jönköping 

Leif. Häggström @jkpglm .se 

Cornelius Holtorf, Monumental Past. The Life-
histories of Megalithic Monuments in Meckknburg-
Vorpommern (Germany). Published on CD-ROM 
(requires Windows 95,98, NT or 2000; or Macin
tosh OS9 or better; and Acrobat Reader 4 or 
higher). CTTD Press, University of Toronto at 
Scarborough 2001. Price: $ 19.95 Can. Also avail
able online:http://citdpress.utsc.iitoronto.ca/hol-
torf/ 

It is a daunting task to set about writing a review 
of a work which almost seems to have been writ
ten by its author in a männer which predudes 
such an eventuality. Cornelius Holtorfs docto
ral dissertation, submitted in hypermedia for
mat to the University of Wales (Lampeter) in 
1998, is available both on-line and as a CD. 

The subject of the work are the 1193 docu-
mented Neolithie megalithic monuments of 
Mecklenburg-Vorpommern, a region where 
this type of site is both relatively common and 
well-studied, allowing the author to focus on 
the roles and meanings of these ancient mo
numents seen in a changing cultural landsca
pe. But the novd approach of this work is far 
from the usual approach of making an inven
tory of the distribution of known monuments 
in the modern landscape to infer the position 
of these monuments in the original Neolithie 
cultural landscape at the time of their con
struction. Holtorf uses different kinds of evi
dence and ideas to attempt to follow the social 
and cultural roles and meanings of the monu
ments in the cultural landscapes throughout 
their long period of development, and especi
ally their acquisition of specific meanings and 
cultural values in låter prehistoric periods and 
today. He suggests that låter prehistoric inha
bitants of the area interpreted the ancient me-
galiths by connecting them with other features 
in the landscape, with their ancestors and cul
tural memory as well as with wider world views. 
One of the many interesting features of the 
work is that the project is said to comprise an 
"interpretative approach» and the resultant 
text has an open, non-linear format, hyper-lin-
ked not only within itself but also to other texts 
outside its own boundaries, which are therefo
re diffuse. This is called by its author »a living 
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text» (since he aims to continue to add new 
textat intervals) and is presented for discussion 
as a viable alternative to traditional publications, 
and one offering new intellectual possibilities. 

Any attempt to simply read through the 890 
pdf format pages on the CD in the order they 
appear there will only lead to confusion as they 
are in no apparent order. In the intent of the 
author, the structuring of the book is created 
by the readers' exploration of the material he 
has selected for their consideration. Synthesis 
of the evidence is deliberately substituted by a 
network of hyperlinks eonstrueted by the author 
to allow the reader to make the connections 
between facts and ideas which are the basis for 
their archaeological interpretation. The book is 
thus in the intention of the author a microcosm 
of the archaeological research process. 

Readers are invited to create their own in
terpretations, and encouraged to make their 
own way through the mäss of material the author 
provides without any attempt being made to in
fluence the picture the reader arrives at. There 
are a number of possible types of readings of 
this text (or rather these texts) dependent on 
the interests and persistence of the reader. 
Since the format is non-linear, each reading of 
the text will differ from any other. The work has 
several sections which could be considered to 
be a beginning, there are a lot of pages which 
constitute the different types of material pre
sented and discussed, and the writer stresses 
that the place where the work seems to »end» 
is notfiing of the kind as it only leads 011 to other 
questions, either back in the book itself, or sub
jects for future consideration (it is labelled »im
plications» and not »conclusions»). In the words 
of the author the reader is invited to parteke in 
the intellectual adventure in which he was in
volved when writing it »by reading it in the same 
spirit: explore, interpret, link!», but we are no-
where directly informed where the author him
self saw the adventure as having begun, ended 
or led. 

Navigating the text is a relatively simple 
task, starting from a clear index/home page lis-
ling the various broad sections: overview, the 
database of lhe megaliths and låter reactions to 
them, a glossary which serves as an index to lhe 

main theoretical section, there is also a hyper-
link to a general map of the area, the biblio
graphy, the section on the implications of the 
ideas presented, and also »the story of my re
search», and the feedback from a number of 
those who have read and commented on the 
on-line version. There is also a search feature 
which can guide the reader to a particular to
pic of interest. This page serves as the starting 
point lo what is then the readeks journey 
through the presented material. The graphics 
are clear and attractive. 

In the theoretical sections, Holtorf expres-
ses a number of valuable ideas about the cultu
ral values of different classes of archaeological 
sites and monuments and the issues of cultural 
heritage in general, and it is interesting to at
tempt to follow them in application to a par
ticular case. He proposes considering certain 
types of archaeological site as »sites of memo
ry» and »timemarks» in relation lo the identity 
of different communities and that concepts 
such as »cultural memory» and »history cultu
re» be considered as useful for understanding 
the meanings and significances of some types 
of ancient monuments. He condudes that the 
meaning of megaliths in låter prehistoric Meck-
lenburg-Vorpommern were manifold and that 
the meanings given to ancient monuments by 
modern académie archaeology and heritage 
management for example are not necessarily 
more appropriate or more relevant than other 
meanings. 

The männer of production of the work crea-
tes a dilemma for the honest reviewer who 
would have lo admit that he is unsure whether 
he has indeed read the whole work, or indeed 
whether all thal he read into these texts consti-
tutes part of it or not. It would perhaps be en
tirely in the authoks intentions that any at
tempt to sumniarise the work in an uneqni-
vocal männer and in a few words seems impos
sible. How can one express an opinion on a piece 
of work which literally changes shape as and 
each time one uses it? In accord therefore with 
the general idea the work seems to embody, I 
offer two alternate conclusions to this review: 

The first would read ihat it provokes some 
thoughts concerning the use of a collection of 
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ideas derived from the theoretical foundations 
of historiography and a collection of informa
tion which is to be used as data for analysis by 
that theory The deliberate atlempted absence 
of a framework imposed by the author of the 
study makes it difficult to determine and assess 
the basis for the selection of both ideas and data. 
One cannot enter into a discourse with the con
clusions of the author, since he has avoided ma
king such conclusions explicit, and any consi-
derations can only be directed by each reader 
to their own reading of the text. By removing 
the thread of argument from the presentation, 
the author has prevented us from seeing where 
his own studies were leading him and why. 
Without knowing in what direction the author 
was heading as he collected the material and 
when he decided to stop, it is difficult to assess 
it either in part or as a whole. Without the pre
sentation of the authoks own thoughts on the 
matters raised by this loosdy-ordered mäss of 
words, the only conclusions one can formulate 
are at a very general level. The degree to which 
one can apply a totally multivariate approach 
to this material is affected by the selection and 
form of data presented by the author, but he 
himself apparently gives no d u e as to on what 
basis the bounds of his search were defined. 
For example, since one of the key themes (at 
least in one of my readings) is monuments in 
complex landscapes, one would have welcomed 
more attention paid to the cartographic aspects 
of the presentation of individual suites and 
complexes in those landscapes (easily present
able in this multimedia format), but which for 
some reason apparently lay outside the scope 
of the authoks own approach. The author does 
not reveal how he envisages discussion of the is
sues his work reveals if each reader has their 
own mental version of what the data actually 
mean. There is nothing concrete which another 
reader can use as a point of reference to even 
begin discussion. One can hardly discuss the 
authoks own interpretation since he presents 
none, and all one can review is the männer in 
which he has used (or not) the literature and 
presented the data he had at bis disposal. This 
condusion would therefore be very close to 
that of another reviewer, Brian Fagan (h t tp : / / 

interch.ac.uk/journal/issue 11 /reviews/fagan. 
htm). The promising ideas which the work offers 
however surdy deserve more than this. 

An alternative condusion would be that those 
problems notwithstanding we have received a 
work which is bolh böld and thought-provok-
ing. All archaeologists will want to explore fur
ther the potentials of hypermedia documents 
for expressing complex interrdations, and the 
wider implications of making sense by making 
connections, and in this even the faults that the 
reader might find in their own reading of the 
presented text are also instructive. As such, it 
invites discussion of the issues it raises about 
the relationship between the creation, accutnu-
lation, synthesis, use and dissemination of arch
aeological »Icnowledge» in a post-textual world, 
with the existence of linlcages unlike diose of tra
ditional académie structures. Holtorf s work is a 
microcosm of the loose network of ideas and in
formation which is building up in and around 
archaeology in the cyber-environnient and we 
are provoked to consider what the format of 
the publication conlributes to the discussion 
of the nature and role of archaeological publi
cation, and the changes in reading habits and 
perhaps académie synthesis which changing in
formation technology will bring. 

Paul Barford 
Wloscianska 8 m io 

PL-o i - 71 o Warszawa 
Poland 

pbarford@pro. onet.pl 

Huts and Houses. Stone Age and Early Metal Age 
Buildings in Finland. Red. Helena Ranta. Musei
verket Helsingfors 2002. 255 s. ISBN 951-616-
°79-4-

Denna artikelsamling är en lovvärd översikt av 
finskt hus- och hyddmaterial som presentera
des i samband med öppnandet av utställning
en »The Stone Age House» på Nationalmuseet 
i Helsingfors 2002. De 15 artiklarna bygger på 
föredrag som lades fram vid ett seminarium år 
2000 arrangerat av den finska motsvarigheten 
lill Raä UV, Museiverkets arkeologiska avdel-
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ning. Det är glädjande att se att också finsk be
byggelsearkeologi under de senaste 10—15 åren 
aktivt har börjat söka efter hydd- och huskon
struktioner samt större övergripande boplats-
strukturer. Utvecklingen inom bebyggelsearkeo
login i Skandinavien och övriga Nordvästeu
ropa har ju under 1990-talet gått mot en forsk
ningsinriktning som allt mera har koncentre
rat sig på övergripande boplats- och bebyggel
sestrukturer, dock utan att förlora detaljerna i 
materialet. 

De undersökningsresultat som presenteras 
har tagits fram vid forskningsundersökningar 
som gjorts av finska universitetsinstitutioner 
och Museiverkets arkeologiska avdelning un
der 1990-talet En stor del av undersökningar
na har gjorts med finansiellt stöd från arbets
marknadsverket i Finland. Merparten av artik
larna är plats- eller områdesbundna beskriv
ningar av boplatser med olika typer av hyddor 
och hus från mesolitikum och fram till tidigjärn-
ålder. Det finns emellertid också ett antal över
sikter av vissa andra typer av konstruktioner 
som ger en bra bild av det hittills undersökta 
materialet i Finland. Dessutom finns ett antal 
artiklar där fyndmaterialen från hyddor och 
hus intar högsätet. Detta kanske inte direkt är 
något som hör hemma i en publikation som i 
första hand utger sig för att presentera olika 
byggnadstyper, men de ger onekligen ytterliga
re en dimension till materialet. Fömtom det 
finska materialet ingår också en kortare översikt 
av byggnader från stenåldern i Estland, skriven 
av Alvar Kriiska. 

De flesta av artiklarna behandlar olika typer 
av nedsänkta hydd- och huskonstruktioner, i 
många fall mycket välbevarade. Arkeologer 
som har hållit på med norrländskt boplalsma-
terial kommer med all säkerhet att nicka och 
hunnna igenkännande när de läser artiklarna. 
Det faktum att de i flera fall presenteras med 
illustrativa färgfoton och rekonstniktionsteck-
ningar gör inte saken sämre. Förutom dessa 
mera begränsade boplatslämningar presenteras 
också ett försök till omtolkning av neolitiska pål-
byggnader och palissadliknande konstruktioner 
i området kring Kierikki i norra Österbotten. 

Ett problem som nian känner igen från flera 
av de skandinaviska forskningsprojekt som har 

berört mesolitiska och neolitiska hyddor och 
hus är att endast små delar av konstruktionerna 
eller boplatserna har undersökts. Detta verkar 
vara ett internationellt fenomen och det ligger 
kanske tyvärr i forskningsprojektens natur, där 
begränsade resurser i vissa fall har omöjliggjort 
större undersökningsytor. För en som i stort 
sett bara har arbetat med exploateringsarkeo
logi och förgiftats av de stora ytornas svindlan
de möjligheter och perspektiv framstår emel
lertid detta i vissa fall som ytterst begränsande 
för tolkningar och övergripande slutsatser. 

En naturlig följd av denna presentation av 
många intressante boplatser som delundersökts 
i samband med olika forskningsprojekt blir na
turligtvis att man frågar sig hur resultaten från 
finska exploateringsiindersökningar ser u t Har 
man inom exploateringsarkeologin haft möjlig
heter att undersöka större ytor och har man 
därigenom kunnat få fram material som kan 
komplettera de detaljerade förskningsunder-
sökningarna? En annan viktig fråga är i så fall 
om resultaten finns publicerade någonstans 
och om det presenterats på ett internationellt 
gångbart språk. En titt på internet (www.nba.fi) 
visar att det faktiskt finns översikter i skriftseri
en »Arkeologi i Finland» med sammanfatt
ningar på svenska där man kan få en uppfatt
ning om vad de håller på med i Finland. 

De artiklar som läggs fram i den här publika
tionen visar med all önskvärd tydlighet att det 
finns ett mycket spännande boplatsmaterial i 
Finland. Om exploateringsarkeologin i landet 
har ett motsvarande material liggande i skriv
bordslådorna så väntar i varje fall jag ined spän
ning på att också det skall publiceras utförligt 
på engelska eller svenska. 

Magnus Arlursson 
Riksantikvarieämbetet 

Avdelningen för arkeologiska undersökningar, 
UV Syd 

Åkergränden 8 
SE-226 60 Lund 

niagmis.arlursson@raa.se 
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Raine Borg, Smålands medellida dopfuntar. En in
ventering i komparativ belysning. Acta Universi
tatis Gothoburgensis. Gothenburg Studies in 
Art och Architecture 11. Göteborg 2002. 285 s. 
text + 394 s. katalog, ill. ISBN 91-7346-439-2. 

I inledningen till första delen av föreliggande 
doktorsavhandling framhåller författaren Raine 
Borg som sitt viktigaste syfte att så överskådligt 
och allsidigt som möjligt presentera resultatet 
av ett femårigt dokumentationsarbete, vars am
bitionsnivå otvivelaktigt har varit mycket hög. I 
övertygelsen om betydelsen av direktkontakt 
med materialet har författaren själv uppsökt, 
fotograferat, mätt upp och i absoluta flertalet 
fall även tecknat av samtliga medeltida dop
funtar i Småland och på Öland samt i Kinda, 
Norra Tjusts och Ydre härader i Östergötland, 
vilka under medeltiden anses ha hört till 
Småland. Dette material redovisas i avhandling
ens del II, en resonerande katalog där varje 
funt ägnas ett uppslag, som förutom bildmate
rial, skriftlig beskrivning av respektive funt och 
dess placering också omfattar litteraturförteck
ning samt författarens egna kommentarer, 
främst angående grupptillhörighet. 

Denna katalog utgör, som samlad redovis
ning av alla tillgängliga uppgifter vad gäller detta 
omfattende material, en av avhandlingens verk
liga tyngdpunkter, användbar som arbetsred
skap såväl för den fortsatta forskningen som för 
intresserade i allmänhet. Att ett och annat fel 
och en och annan lucka smyger sig in i ett så 
omfattende och kompakt material torde vara 
svårundvikligt och får mötas med viss tolerans. 

Avhandlingens brett upplagda textdel är in
delad i 14 kapitel, varav det sista som sig bör ut
gör sammanfattning och slutord. Varje kapitel 
- med några naturliga u n d a n t a g - avslutas med 
en kort summering. Detta är praktiskt och un
derlättar läsningen, likaså att noterna är fotno
ter. Inledningsvis presenteras syften, metod och 
inventeringsförfäiande samt själva avhandling
ens uppläggning. Däipå följer en beskrivning av 
det medeltida landskapet Småland i ett övergri
pande kulturhistoriskt perspektiv med aspekter 
på kultiirgeografiska, politiska, judiciella och 
ekonomisk-historiska förhållanden samt missions-
och kyrkobyggnadshistoria. Intressant är en foku-

sering på järnhanteringens roll och ekonomis
ka betydelse. Stifts- och sockenbildning be
handlas också, men författaren avstår klokt nog 
från att närmare gå in i själva frågan angående 
sockenetablering. En forsknings- och litteratur
översikt, också med europeiska utblickar, följs 
av ett avsnitt rörande svensk stenhuggarkonst 
före medeltiden och vidare en översikt av vad 
som idag återstår i Småland av meddtidsdate-
rad stenskulptur utöver dopfuntar. Författaren 
redovisar vidare reflexioner angående omstän
digheterna kring dopfuntars framställning, så
väl den tekniska proceduren som stenhuggar
na som yrkeskategori. En därpå insprängd re
dogörelse för vissa dopfuntars sentida öden, 
huvudsakligen i andra miljöer än de ursprung
liga, är spännande och motiverad men hade 
passat bättre som exkurs. En behandling av do
pet som sakrament och rit, i ett historiskt, in
ternationellt och nationellt perspektiv, samt en 
ventilering av problematiken kring doprätt följs 
av en översikt över allmäneuropeisk dopfunttill
verkning under tidig medeltid samt motsvaran
de utveckling i de tidigast kristnade svenska land
skapen, där av naturliga skäl våra som äldst an
sedda dopfunttyper bevarats. Ett avsnitt ägnas 
dopfuntens funktion såväl rituellt som prak
tiskt, inte minst hanteringen av dopvattnet. De 
tre avslutande kapitlen - utöver själva samman
fattningen - får ses som avhandlingsdelens 
tyngdpunkter. Efter en översikt av olika förska
res systematiseringsinodeller följer en gruppe
rad redovisning av hela det småländska och 
öländska dopfuntmaterialet, följd av en diskus
sion kring begreppet stil och stilkritisk metod 
som grupperings- och riateringsverktyg. Avslut
ningsvis redovisas en genomgång av de små
ländska finnarnas utsmyckningar. 

Under läsningens gång utkristalliseras, för
utom det inledningsvis nämnda, ytterligare ett 
antal syften och frågeställningar, vilka till ytter
mera visso också formuleras i inledningskapit
le t De är att kritiskt analysera och diskutera 
materialet ur konsthistoriska och i vissa fall 
tvärvetenskapliga aspekter, lyfta fram och gran
ska de forskare som tidigare ägnat sig åt dette 
ämne (eftersom avhandlingen baseras på den 
tidigare forskningen kring stenskulptur i Sve
rige), studera den medeltida dopritualen och 
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aspekter på dopfunten i relation till denna, dra 
slutsatser angående relationen materiella för
hållanden - kyrkobyggande och tillverkning av 
dopfuntar, samt diskutera vilka som skapade de 
första kristna monumenten. 

Ännu en viktig fråga, som visserligen inte är for
mulerad i inledningen men bör räluias lill de stora, 
rör Lunds domkyrkas byggnadshyttas betydelse för 
det småländska tidigromanska kyrkobyggandet 

Den kritiska analysen av och diskussionen 
kring materialet ur konsthistorisk synvinkel 
och granskningen av den tidigare forskningen 
kan uppfattas som två frågor i en, betraktad ur 
något olika infallsvinklar. Ett stort utrymme äg
nas Ragnar Blomqvist, som enkelt uttryckt blir 
föremål för en viss återupprättning vad gäller 
den kritik som riktats mot hans insatser inom 
dette speciella område. Borg använder sig i sin 
systematiska materialredovisning av de blom-
qvistska grupperingarna med inte särskilt stora 
justeringar och arbetar vidare efter ungefär 
samma principer med de delar av det små
ländska materialet som Blomqvist tillika med 
det öländska och senmedeltida inte behandlat. 
En markant skiljaktighet mot Blomqvist är 
emellertid sammanförandet av hans flera s.k. 
Njudungsgrupper respektive flera s.k. Bestia-
riusgrupper till vardera en stor grupp. Härvid 
förespråkar Borg - i anslutning till Johnny 
R< x »sval, Gotthard Johansson m.fl. - existensen 
av en centralt placerad verkstad. 

Denna omfattande systematiseringsredovis
ning bör läsas parallellt med den resonerande 
katalogen. Den har, trots en och annan oklar
het, ett stort värde som komplett översikt av ett 
tidigare inte fullständigt sammanställt material 
och får också betraktas som ett diskussionsun
derlag i den fortsatte forskningen. 

I avsnittet om den medeltida dopritualen, 
som sträcker sig över flera kapitel, intar den in
gående historiska redovisningen och forsknings
översikten en dominerade position. Dopval t-
nets hantering och dopfuntens placering i kyr
korummet diskuteras ingående utan att förfat
taren trots vissa antaganden kommer till några 
reservationslösa slutsatser. 

Vad gäller relationerna mellan församling
arnas materiella förhållanden och utformning
en av kyrkobyggnaderna och deras inredning 

blir slutsatsen, inte helt överraskande, att sock
narnas ekonomi i flertalet fall varit avgörande 
för dopfuntarnas kvalité och att skillnader an
gående dessa förutsättningar ofta är tydligt ur
skiljbara. 

En djärvare diskussion gäller frågan huru
vida vikingatidens eller snarare missionstidens 
inhemska stenhuggare och runristare hade ka
pacitet, kunskap och handlag att med fram
gång kunna »fortbildas» till atl hugga dopfun
tar. Författaren framför som sin uppfattning att 
så kan ha varit fallet, men av tidsmässiga skäl -
vad gäller runstenar, eskilstunakistor o.s.v. be
finner vi oss fortfarande i iooo-talet och i fråga 
om dopfuntar har vi ändå hunnit en bit in i 
11 oo-talet och framåt, och tidens medellivs
längd var kort - hade dock en viss försiktighet 
varit att rekommendera. Icke desto mindre bör 
ett hantverkskunnande och en dito tradition 
ha kunnat föras vidare genom några genera
tioner och korsbefruktats med »importerad» 
kunskap. Det är egentligen mindre intressant 
om det var samma personer som högg runste
nar och dopfuntar eller inte. Det är diskussio
nen angående traditionens fortlevnad som är 
betydelsefull. 

Till de huvudfrågeställningar som författa
ren själv inledningsvis formulerat kan som 
nämnts fogas ytterligare en, nämligen angåen
de Lunds domkyrkobygges »direktleverans» av 
arbetskraft till bl.a. Småland, något som väl 
mer eller mindre tagits för givet. Härvid tar sig 
Borgs genomgående pragmatiska tänkesätt ut
tryck i etl ifrågasättande och en förmodan om 
att kompetens kunnat hämtas även från annat 
håll - en diskussion väl värd en fortsättning. 

Avhandlingens förtjänster som forsknings
översikt och heltäckande sammanställning av 
ett ytterst omfattande material i kombination 
med författarens egna ifrågasättenden, reflexio
ner och slutsatser väcker frågor som borde kun
na stimulera till ytterligare uppföljning, kanske 
också med tillämpning på motsvarande mate
rial från andra delar av Sverige. 

Anita Liepe 
Nytorgsgatan 7 B 

SE-611 38 Nyköping 
0155284448@telia.com 
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Blick för Bergslagen. Årsbok 2002. Red. Leif 
Karlenby. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen 
för arkeologiska undersökningar, UV Bergslagen. 
Örebro 2002. 72 s., ill. ISBN 91-7209-280-7. 

Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska 
kontor i Örebro, UV Bergslagen, har sedan 1998 
gett ut en årsbok, Blick för Bergslagen. Därmed är 
årsboken 2002 den femte i ordningen, vilket fi
ras med »ett arkeologiskt smörgåsbord». Med det 
menas tydligen lite av varje, från stenålder till ny
are tid. 

Om vi blickar tillbaka lite, anges årsbokens 
syfte i de två första årgångarna. Dels ska den av
spegla regionens, det vill säga Bergslagens, 
framväxt och särart. Dels ska den snabbt pre
sentera föregående års fältverksamhet för en 
vidare publik, »arkeologi som färskvara». Re
gionen Bergslagen är i detta fall synonym med 
UV-kontorets verksamhetsområde: Örebro och 
Västmanlands län, samt delar av Vännlands och 
Dalarnas län. 

Liksom 2001 har 2002 års utgåva av Blick för 
Bergskigen en speciellt inbjuden gästskribent. Det 
är den avgående landsantikvarien i Örebro län, 
David Damell, som funderar kring Örebro läns 
bergslager. Titeln är lite missvisande, framför 
allt är det dateringar av järnframställnings-
platser och deras kontext som avhandlas, inte 
explicit de medeltida bergslagerna. Han presen
terar sina egna slutsatser och ger intressante 
perspektiv på järnframställning även utanför lä
net. Från Röda Jorden-Grimsöområdel nära 
Riddarhyttan finns de hittills äldsta daterade 
jänifrainställningsplatserna, från sen bronsål
der och med en kontinuitet omkring 1000 år 
framåt. Dette kan relateras till kända depåfynd 
och monumentalgravar. Ett annat viktigt forsk
ningsfält har varit yngre järnålderns och den ti
diga medeltidens kraftiga uppsving inom den 
lågtekniska järnhanteringen. På flera platser 
har kol från slaggvarpar »testdaterats», det vill 
säga att stickprov tagits utan direkt stratigrafisk 
koppling. Även medeltida hyttplatser har test-
daterats med ^C-metoden, vilket visar att mas-
ugnstekniken kan ha tagils i bruk under 1100 
talet i Örebro län (jämför motsvarande dater
ingar från Lappbylten i Västmanlands län). 
Delta lill trots är de äldsta undersökte och '<C-

daterade hyttplatserna i länet (Noraskog) från 
1200-talet eller 1300-talet, alltså senare än de 
indirekta testdateringarna. Orsaken till det 
kraftiga uppsvinget och den förbättrade tekni
ken tros vara en ökad efterfrågan på järn i såväl 
Sverige som på kontinenten. 

Narrativ arkeologi, i betydelsen arkeologis
ka berättelser eller berättande arkeologi, är in
get nytt. Att ge torra arkeologiska fakta liv ge
nom målande, fantasifulla eller poetiska om
skrivningar är något som Leif Karlenby och 
Catarina Karlsson försöker sig på i sina korta 
meddelanden från undersökningar längs läns-
väg 250, strax norr om Köping i Västmanland. 
Det är en fortsättning på ett framgångsrikt re
cept från tidigare årgångar. Här avhandlas 
»Vägen som historia», »Bostaden som manifes
tation» och »Nattvakten i Torp» med aktuella 
exempel från undersökningar avjärnåldersbo-
platser i Hedströmmens dalgång. Fantasi eller 
poesi kan säkert hjälpa till att blåsa liv i stolphål 
och hålvägar ibland, men samtidigt kan dröm
bilden inte bli annat än mer eller mindre väl-
underbyggda hypoteser. Den förhistoriska rea
liteten, förutom det ganska torftiga arkeologis
ka resultatet, är kanske i många fall allt för 
komplext för denna form av presentation. En 
helt annan synpunkt på de korta artiklarna är 
att ett samlat grepp borde tas kring de större 
linjeprqjeklen. Det vore helt enkelt önskvärt 
med mer genomarbetade framställningar i ett 
senare skede av projekten, som skulle ge mer 
än rapsodiska titthål från enstaka platser här 
och där. En målande inledning ur en tänkt för
historisk verklighet inleder också Catarina 
»Karlssons »Med makt över eld och sten» som 
övergår i en bra beskrivning av blästbrukspro-
cessen eller den lågtekniska järnframställ-
ningstekniken. Den exemplifierande platsen 
är Stora Ålberg i Närke som föi undersöktes av 
UV Bergslagen och slutundersöktes av UV 
GAL. 

Annika Nordström ger en mer traditionell 
beskrivning av det arkeologiska arbetet, med 
en tydlig argumentation och där läsaren kan få 
förståelse för tolkningsprocessen. Trots den be
gränsade fäll insatsen avslöjar undersökningen 
av avfallslagren på Borggårdsholmen vid Öre
bro slott hur renässansens och stormaktstidens 
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kosthåll och materiella kultur såg ut på slottet. 
Mathias Bäck förklarar å sin sida hur man da
terar arkeologiska lämningar kon tomdl t i en 
klarsynt och faktaspäckad redogörelse. Han 
beskriver de stadsarkeologiska undersökning
arna av det äldsta (Karlstad, från 1590 till den 
stora branden 1865. Ymniga hänvisningar till 
typologi och lagerföljder är ofrånkomliga men 
aldrig betungande för läsningen. Det speciella 
med undersökningen - och förklaringen till 
den udda titeln »a, e, 1, m, n, r, s och t...» - är 
fyndet av de uppräknade trycktyperna som 
hjälpt till att »typografiskt» datera en ombygg
nad av ett av de undersökte husen. Det är troli
gen första gången en typografisk datering an
vänds inom arkeologin. Ytterligare en bygg-
nadsarkeologisk framställning ryms i årsboken. 
Det är Annika Nordström som undersökt den 
nedbrunna Sura gamla kyrka. Träkyrkan i Sura 
socken i Västmanland uppfördes 1669. Det 
fanns dock indicier för en tidigare byggnad på 
platsen. Undersökningen, som var ett samar
bete mellan UV och Västmanlands läns mu
seum, gav svar på tal. Under 1600-talskyrkan 
fanns syllstensgrunden till en medeltida kyrka. 
Med hjälp av 'Odater ingar av skelett, mynt
fynd och skriftliga källor kan denna tidigare 
helt okända kyrka dateras till 1300-talet Utöver 
detta strålande resultat finns tydliga tecken på 
att kyrkogården är ännu äldre, kanske hörande 
till en tidigmedeltida kyrka i närheten? 

Om ett mycket lovande projekt kring den 
kända Hassleskatten från yngste bronsålder 
skriver Bo Annuswer och Leif Karlenby. Projek
tet har pågått sedan 2001 i samarbete med den 
lokala hembygdsföreningen och länsmuseet i 
Örebro. Syftet är att sätta 1936 års praktfynd -
bestående av en bronskittel, två hallstattsvärd, 
två ciste a cordoni (dragspelsformadekärl) och 
tolv runda bronsplattor - i en vidare kontext, 
både på det lokala och regionala planet. Även 
om inga sensationella resultat ännu kan pre
senteras är initiativet lovvärt. Vi behöver bättre 
kontextförståelse för skaltfyndsplatserna. 

Jenny Holm redogör för den äldsta stenål
dern i Örebro län. »Karlskoga har begåvats med 
den hittills äldsta boplatsdateringen i länet, 
knappt 6500 f Kr. Jenny utbrister »Grattis Karl
skoga! » och visar ett urval av skrapor och avslag 

i kvarts och bergart från utredning och förun
dersökning. Jag väntar med spänning på resul
taten från slutundersökningen. Sten på ett an
nat vis är temat för Anne-Cathrine Johannesen 
och Åsa Westins bidrag kring stenröjningspro-
cesser i nordvästra Närke. Det är en bra och re
dig framställning kring aktuella undersökning
ar av fossila åkermarksområden med röjnings
rösen, gravar och härdar. Röjningsrösenas ar
keologi är ju fortfarande ett »nytt» och spän
nande forskningsfält, med pionjärinsatser i t. ex. 
Småland och Östergötland under 1980- och 
90-talen. Intressant är att norra Närke tidigare 
setts som relativt fritt från mänskliga lämning
ar före medeltiden. I kontrast till den traditio
nella synen börjar nu såväl fossil åkermark och 
gravar som järnframställningsplatser att dyka 
upp, med dateringar åuninstone från äldre järn
ålder och framåt. Detta är också ett viktigt 
forskningsresultat som framhålls i Damelis och 
Petterssons artiklar. Sistnämnde författare be
skriver delresultaten från ett internationellt 
skogsvårdsprojekt kallat LIFE. [Llnslrumenl 
Financiel pour L 'Environment, det finansiella in
strumentet for miljön, ett projekt organiserat av Euro-
peiska kommissionen. Sehttp://europa.eu.int/comm/ 
environment/life/home.hlm Red:s anm.] I Sverige 
har UV Bergslagen i samarbete med Skogs-
vårdsstyrdsen genomfört en specialinventering 
av framför allt skogliga lämningar i Hällefors 
och Nora kommuner. Förutom de arkeologis
ka insatserna har i samma område kulturgeo
grafi, ornitolog! och vegetationsekologi varit 
viktiga delar av projektet. Inventeringarna visar 
tydligt hur ett tidigare närmast fornläm-
ningstomt distrikt gradvis blir befolkat med 
forntidens människor genom deras lämningar: 
fossil åkermark, järnframställningsplatser och 
därtill relaterade lämningar, gravar, boplatser 
och infrastruktiirdla lämningar från stenålder 
till efterreformatorisk tid. Arkeologiska under
sökningar har också genomförts och avhandlas 
som hastigast, med en intressant utvikning 
kring källkritik vid ' 'Odatering av järnfram
ställningsplatser. 

Det kan vara intressant att jämföra årsbo
ken för 2002 med de föregående, för att speg
la förändringar i kontorets verksamhet och för 
att se hur skriften har utvecklats. Årsboken har 
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varierat i sidantal från 50 till 72 sidor, varav år
gång 2002 är den hittills omfångsrikaste. 
Eftersom Blick för Bergslagen speglar UV-enhe-
tens årliga verksamhet kan det vara intressant 
att blicka tillbaka på vad den innehållit sedan 
1997. Årligen har från drygt 30 till knappt 50 
uppdrag av olika art utförts. Tidvis har slutun
dersökningar varit dominerande, tidvis förun
dersökningar. Utredningarna har legat på en 
jämn nivå genom hela perioden. Detta speglar 
den arkeologiska exploateringsarkeologins 
vardag, med tillfälliga toppar i olika stadier av 
processen beroende på hur olika byggföretag 
fortskrider. De allra fleste uppdragen har ut
förts inom Örebro län med ett fåtal nedslag i 
kontorets övriga verksamhetsområde, främst 
Västmanland, samt enstaka uppdrag runt om i 
landet. Detta har givetvis en kraftig inverkan på 
som skrivs i årsskriften. Detsamma gäller de be
rörda tidsperioderna. Genomgående har un
dersökningarna främst berört lämningar från 
järnålder och efterreformatorisk tid, men ock
så medeltid. I tillägg till dette ska sägas att allt 
ifrån mesolitikum till nutid hör till enhetens 
normala verksamhet Sammanfattningsvis kan 
sägas att UV Bergslagens verksamhet speglas 
väl i dess årsbok. 

En kritik mot skriften är syftet att vara en 
uppdaterad »arkeologisk färskvara». Det kan 
helt enkelt bli torftigt med korta notiser om en 
utredning här och en förundersökning där. Ett 
större samlat grepp borde kanske tas för att se 
om årsboken kan ges en inriktning med varie
rande årliga teman? Att tydligare framhålla 
områdets potential och särdrag vore önskvärt. 
Den viktigaste frågan att ställa sig är: vilken 
målgrupp vill vi nå? Detta måste vara avgöran
de för vilken nivå framställningarna ska ligga 
på. I den första årgången framställdes årsbo
ken som ett projekt. Är det månne dags att ut
värdera projektet? 

Niklas Ytterberg 
Riksantikvarieämbetet 

UV GAL 
Kungsgatan 62 

SE-753 18 Uppsala 
niklas.ytterberg@raa.se 

Endosures in Neolithie Europé. Essays on Cause-
wayed and Non-Causewayed Sites. Red. G. Varn-
dell & P. Topping. Oxbow Books. Oxford 2002. 
127 s. ISBN 1-84217-068-6. 

De forste neolittiske innhegninger undersök
tes for över hundre år siden. Siden den gäng 
har antallet okt betraktelig, hvorav kjente lev-
ninger i dag ligger på över 800. Kronologiskt 
kan oppforingen av disse anlegg folges över fle
re tusen år, fra ca 6000—2000 cal BC, med en 
förekomst som dekker storre deler av Europa 
fra Kaukasus i ost til Irland i vest, fra Spania i 
sor til Skandinavia i nord. 

Karakteristisk for disse innhegnede plasser 
er at de er ytterst forskjellige med storrdser fra 
0,15—120 hektar og varierer fra tilnaermelsesvis 
sirkulaere til halvsirkulaere eller aviange. For-
skjellene er til stor del avhengig av anleggenes 
beliggenhet på flatmark eller på hoydedrag. 
Lokaltopografi og tilstedevaerdsen av vassdrag, 
sjoer eller våtmark har vaert utnyttet i planlös
ningen. Enkelte steder ligger de innhegnede 
plassene forholdsvis tett, mindre enn 1 km fra 
hverandre, allikevel finnes det en stor usikker-
het om disse egentlig kan ansees samtidige. 
Plassene blir ofte diskutert utfra förutsetning-
en at de ligger synlig i landskapet, men mil-
joarkeologiske resultat indikerer at delte ikke 
alltid har vaert tilfellet. 

Variasjonen er stor når det gjelder konstruk-
sjonsdetaljer. Alle innhegnede plasser har imid
lertid en del fellestrekk i deres grunnleggende 
utförming og i karakteren på funnmaterialet. 
De fleste har minst ett, oftest to eller tre system 
av parallell gående systemgraver, der sistnevnte 
består av avbrutte jordbroer. I hunnen av sys-
temgravene har man påtmffet nedsatte leirkar, 
hele eller deler av dyrekropper, funn av men-
neskeskjelett (kranier), samt spor etter bren-
ning. Innenfor systemgravene er levningene der
imot begrenset, og dette sammen med mangel 
på bebyggelse og hva vi defmerer som hver-
dagsaktiviteter tyder på at det ikke er snakk om 
boplasser på tradisjonell mate. Dette forsterkes 
av et funnmaterial som avviker fra vanlig avfall 
når det gjelder utvalg av visse gjenstander, en 
bevist oddeggdse av ditto, sekundaer håndter-
ing av skjelettrester osv. 
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Gjennom årenes lop har det blitt framlagt 
alskillige tolkningsforslag om funksjon. Til dis
se horer boplasser og befestede landsbyer, til-
fluktsborger, markedsplasser, oppsamlingsplas-
ser for kveg, spesialiserte produksjonsplasser, 
sentrale samlingsplasser, kult- og begravelses-
plasser, samt astronomiske observatorier. Den 
hypotese som i dag framheves for de sorskan-
dinaviske lokalene er at disse representerer ri
tuelle samlingsplasser for en viss befolkning. 

Aktuelle bok er et resultat av en konferanse 
holdt i London 1999. Denne omfatter kortere 
artikler om senere års undersökelser fra et ut
valg av innhegnede plasser og lignende kon-
struksjoner fra ulike regioner i Europa. Mer
parten av materialet omhandler allikevel sorli
ge England (T. Darwill, A. Saville, A. Buller, P. 
Clay & f. Thomas, M. Brown, PD. Horne, D. 
MacLeod & A. Oswald samt T. Pearson & P. 
Topping), noe som skal sees i sammenheng 
med at konferansen er et komplement til pro
sjektet the Royal Commission on the Historical 
Monuments of England, hvis målsetning har 
vaert å registrere alle kjente anlegg i England 
gjennom feltinventering, kartstudier og flyfö-
tografering. Dette har for det britiske materia
let resultert i omtolkninger ikke bare når det 
gjelder kulturtilhorighet og datering, men og
så satt sokdyset på at det foruten formelige lik
heter også finnes slore variasjoner ikke bare på 
regionalt, men også på lokalt nivå. Dette tyde-
liggjores også gjennom undersökelser i andre 
land, her representert av Danmark (N.H. 
Andersen), Frankrike (C. Burnez & C. Lou-
houlin, f. VaquersamtJ.-Y. Tinevez), Irland (G. 
Cooney), Italia (R. Skeates og L. Barfield) og 
sentraleuropa (O. Braasch). 

Artiklene er oftest deskriptive og skal sees 
som en introduksjon til kildematerialet. Til de 
ulvalgte plassene kommer en mer inngående 
presentasjon av systemgraver, palisader, inn-
hegninger, innganger ogjordbroer, jordvoller, 
bygninger m.m. Hertil kommer hvilke funn 
som er ivaretatt og tydeligere funnkombinasjo
ner. Svakheten for flere av lokalene ligger i at 
bare ett begrenset antall har gjennomgått om
fattende utgravninger, og at bare ett ytterst få-
tall har blitt totalundersokt. Dette påvirker del
vis kvaliteten og vanskeliggjor saminenlignd-

ser og muligheten til å få et storre overblikk. 
Det gjenspeiler også det faktum at bare enkel
te av forfatterne diskuterer eller framlegger hy
poteser om plassenes funksjon, selv om man 
hos visse kan utlese rituelle og seremonielle 
förklaringsalternativ. 

Skeates anser bl.a gjennom sine under
sökelser at de innhegnede plassene inngår i de 
gjennomgripende sanifnnnsförandringer som 
kjennetegner den såkalte neolitiseringspro-
sessen. Anleggene kom i likhet med gravene til 
å bli et viktig hjelpemiddel i den sosiale omor
ganiseringen, både på symbolsk og praktisk nivå. 
Sentralt stod kontrollen og oppret tholddsen 
av nye identiteter, verdier og aktiviteter. Dette 
behovet av sosiale arenaer får også oppslutning 
hos Andersen når han diskuterer Sarup som en 
mulig temporaer begravdsesplass. For Skandi-
navias del skjedde under perioden TN I-MN A 
en intensiv rydding av urskogen med et åpnere 
jordbruks- og beitdandskap som resultat. Flint-
oksene blir storre og mer effektive rydningsok-
ser, leirkar opptrer nå i mange forskjellige for
mer og med varierende ornamentikk. På samme 
tid oppfores i Danmark ca 25 000 steinkam-
mergraver. En förändring av bebyggelse og oko
nomi kan også utleses med sammensatte bo
plasser, import av koppergjenstander og han
del med flint som ble utvunnet fra fliiitgruver. 

Denne oppfattelsen om sentrale kult- eller 
samlingsplasser deles ikke av alle forfatterne. 
Savilles fornyede gjennonigang av litlisk mate
rial fra Crickley Hill i Gloucestershire og Carn 
Brea i Cornwall viser at disse har blitt benyttet 
som forsvarsanlegg eller tilfluktsborger. 

Felles for presenterte tolkninger er allike
vel at disse i hoy grad baseres på mängden på 
levninger innenfor systemgravene eller palisa-
dene. Nye undersökelser fra England viser 
derimot at det tross alt finnes aktiviteter repre
sentert av ulike typer av gröper, stolpehull, på
ler og renner. Der bevaringsforholdene er för
delaktige har man kunnet konstatere at disse 
utgjor rester etter hus, gater, innhegninger, 
plattformer og bronner. Den formodede tom
heten er et resultat av erosjon og nedbrytning 
över flere tusen år, hvor de spesifikke aktivite
ter innom de fleste av anleggene er ganske 
kortvarige og resterne överlever bare om plas-
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sen er dekt av avleiringer eller senere monu
ment, eller om det postneolittiske jordbruket 
har vaert begrenset. 

Samtidig er det viktig å poengtere at anleg
gene bare kan förstås utfra de geografiske og 
kulturelie forutsetninger som finnes på hvert 
enkelt sted. Förståelsen av de innhegnede plas
sene ligger ikke nodvendigvis i deres utbredd
se, storrelse, kulturtilhorighet eller benyttelse 
över tid. Forfedrekult eller annen rituell virk-
sonihet burde i syslemgravenes funnsainmen-
setning kunne identifisere den enkelte sosiale 
enhet. Andersen samt Burnez & Louboutin po-
engterer nettopp dette. En mulighet til å kom
me videre i denne diskusjonen er gjennom 
spesialstudier der hvert enkelt segment eller en 
viss funnkategori höides åtskilt og at disse dis
kuteres utfra fornyede forutsetninger. Til dette 
er systemgravene velegnet både gjennom deres 
morfologi og stratigrafiske observasjoner som 
omgraving, tomming, bygging av skillevegger, 
senere gjenfylling av dumpemateria] eller en 
mer bevist deponering. Fördelaktige bevar-
ingsforhold med organisk material som ek
sempdvis Etton (Windmill Hill culture) eller 
Hygind (traktbegerkultur) gir en helt annen 
förståelse omkring materialsammensetning og 
representativitet. Resultatene herfra burde 
derfor vaere like informative for vår förståelse 
av samfunnsorganisasjon under neolitikum 
som enkeltstudier av mindre og materiell sett 
mer homogene boplasser. 

Mörten Sleineke 
Malmö Kulturmiljö 

Box 406 
SE-201 24 Malmö 

morten.sleineke@malmo.se 

Jan Owe, Runfynden vid Köpings kyrka. Upplands 
Bro 2002. 142 s. + 12 planscher. ISBN 91-631-
2390-8. 

Med Jan Owes bog Runfynikn vid Köpings kyrka 
föreligger nu en laenge savnet, samlet gennem
gang af de senvikingelidige runefund fra Kö
pings kyrka på Öland. Fundnialerialet består af 
mere end 70 fragmenter af kalkstensmonu-

menter der er dukket op på kirkegården og i 
den nedrevne middelalderkirkes murvaerk. Tids-
maessigt straekker fundene sig fra 1600-tallet og 
frem til 1972 med koncentrationer i 1915 og i 
begyndeisen af 1950'erne. 

Selv om mange af fragmenterne er små og 
ubetydelige er der tale om et runologisk og 
kunsthistorisk vigtigt materiale. Fragmenterne 
stämmer fra rejste eller i enkelte tilfaelde 1ig-
gende kristne gravmonumenter, hvoraf hoved
parten er reliefhugget i runestensstil (urnes
stil). Den store kunsthistoriske betydning af 
materialet skyldes primaert at mange af frag
menterne, ca. 40 ifölge Owe (s. 26), viser spor 
af den oprindelige bemaling med farverne sort 
og hvid saml forskellige rode nuancer. 

Bogen gennemgår i fem afsnit över 40 sider 
fundhistorikken, fundstedet, farvespor og mo-
numenttyper, ligesom der gives en analyse af 
runeformer og teksternes indhold. Det lykkes 
Owe loyalt at referere den aeldre forsknings 
synspunkter, samtidig med at han praesenterer 
sine egne synteser af materialet i en laeserven-
lig og kortfattet form. 

Laeseren kan naeppe undgå at få indtryk af 
at den vaesentligste drivkraft bag Owes arbejde 
har vaeret at få bragt orden i materialet. Alle 
hidtidige registreringer og behandlinger har 
vaeret behaeftet med fejl, fx dobbeltregistrer-
inger, og man må beundre den grundigbed 
Owe har lagt for dagen med at rede trådene ud. 

Målet med bogen er ikke at foregribe den 
defmitive publikation af materialet i en staerkt 
tiltraengt nyudgave af Okinds runinskrifter, men 
derimod at »presentera det viktiga materialet 
och stimulera till vidare forskning kring rist
ningarna» (s. 7). Dette sker i form afet fvidigt 
katalog över fragmenterne som fylder 89 sider. 

Et centralt punkt i bogen er Owes diskus
sion af de monumenttyper som fragmenterne 
repraesenterer (s. 33—39). Owe p o i n t e r e r - på 
trods af tidligere forskeres antagdser om det 
modsatte - at der naeppe er tale om de monu-
mentale Eskilstunakistor (s. 35). Det pointeres 
endvidere at der er stor forskel på materialet 
fra Köping og et lignende stort runestensfund 
fra Hovs kyrka i Östergötland, hvor der pri
maert er tale om liggende gravheller. 

Da flere af fragmenterne fra Köping har ind-

Fornvännen gg (2004) 

mailto:morten.sleineke@malmo.se


Recensioner 159 

ristninger på begge sider (i to tilfaelde på tre si
der) må der i mange tilfaelde vaere tale om gav-
Islen i gravmonumenter (s. 33). To af frag
menterne, hvis runeindskrifter omtaler monu
mentet som »kumbk, antages dog at vaere lig-
gende sten (s. 34). 

Hovedparten har ifölge Owe vaeret »enskil
da monument bestående av endast en sten, rest 
eller liggande» (s. 35). Og selv om flere af ind-
skrifterne indeholder samme personnavn, og 
derfor meget vel kan vaere rejst över samme 
person, er det »inte säkert att det fanns monu
ment med [...] tvådelar» (ibid.). 

Her kunne Owe have inddraget fragment 
nr. 6 (Olands runinskrifter nr. 51), hvis indskrift 
i oversaettelse lyder: »Gud lette [N.N.s] sjai [i 
lys og] paradis». Indskriften, hvoraf begyndei
sen og slutningen er i behold, må forudsaette 
en anden sten, der har naevnt navnet på sten-
rejseren og den afdode. Det samlede monu
ment må altså i dette tilfaelde have bestået af to 
(evt. flere) sten, ligesom det kendes fra andre, 
bedre bevarede gravmonumenter. Sporgsmå-
let har naturligvis relevans for vurderingen al 
det samlede antal monumenter der har vaeret 
omkring den forste traekirke i Köping. 

Det virkcligt unikke ved materialet, farve-
sporene, behandles i to korte afsnit (s. 26 ff.). 
Hvad angår farverne refererer Owe den aeldre 
forskning, forst og fremmest Sven B.F. Janssons 
fundrapporter samt en artikel i Fornvännen 
1954. En breweksling omkring en nekke far-
vekemiske analyser som Jansson refererer til i 
1954-artiklen er dog ikke naermere behandlet 
af Owe (s. 27), hvilket er trist. Der synes al va
re et oplagt behov for en fornyet (naturviden-
skabdig) tindersogdse af dette punk t 

Del skal naevnes at den farveinteresserede 
laeser-foruden at laese Owes sammenfatning
er nodl til al konlrollere de enkelte fragmenter 
med farvespor ud fra oversigten i tabel 1 (s. 
24—26). Eksempdvis naevnes det en passant i 
förbindelse med fragment nr. 24 at stenen sy
nes al baere flere individuell overlejrende lär-
velag (s. 78). Denne observationen burde have 
vaeret naevnt i den samlede droftelse, fordi den 
er vigtig for vurderingen af ninenionnmenter-
nes ålder på tidspunktet for deres oddaeggelse 
og genbrug i kirkens murvaerk. 

Owe diskuterer kort de forskellige fremsat-
te forklaringer på hvorfor runemonumenter-
ne endte i den forste stenkirke, mens de end
nu var relativt »fabriksnye». Owes eget syns-
punkt - al »inmurandet och förstörandet av 
stenarna [kan] förklaras av att en ny tid hade 
brutit in med ett nytt stilideal» (s. 32) - före
kommer anmelderen at vaere den mindst spe
kulative og derved mest sandsynlige förklaring. 

I relation til diskussionen af runeinonu-
menternes sekundaere anvendelse burde Owe 
have naevnt at det store rektangulaere fragment 
nr. 68 antages at have vaeret genanvendt som al-
terbordplade i midddalderkirken (s. g & 128). 
Det kunne også have relevans at naevne al frag
ment nr. 1 har tjent som taerskelsten ved kir
kens sydportal (s. 12 & 49). 

Et centralt sporgsmäl er naturligvis, hvilket 
miljö runestenene er blevet til i. Owe beskriver 
i korthed Köpings betydning som handelsplads 
igennem vikingetid og middelalder (s. 18 ff). 
Fundet af en primitiv slibemolle viser stedets 
centrale betydning i forarbejdningen af den 
öländske kalksten. Del får Owe til at foreslå (s. 
37 f.) at en raekke småländske runefund er eks-
porteret fra Öland (Smålands runinskrifter nr. 
167—168, 166, ogevt. nr. 163). 

Der kan meppe vaere tvivl om at der i Köping 
har vaeret höjt professionaliserede va-rksteder 
som fremstillede ninemonumenter, men Owe 
mener ikke man kan afgore hvor mange nmeris-
tere eller vaerksteder der er tale om (s. 37). Det er 
i hvert fald et faktum al to af fundene fra Köping 
(nr. 4—5, s. 53—58) er importerede sandstensmo-
numenter fra Burgsvik på Gotland, hvilket i sig selv 
vidnerom Köpings datidige ökonomiske fönnåen. 

Ovenfor er naevnt at bogens sammcnfätten-
de diskussion i indledningskapitlerne må sup-
pleres med na-rUesninger af kaialogdelen. 
Men det bor naevnes at kritikken også går i 
modsat retning. Ser man eksempelvis i kata
logdelen side 1 25—1 26 under fragment nr. 67 
(Olands runinskrifter nr. 49) diskuteres rekon
struktionen af indskriften på en nu forsvnndel, 
men i 1600-tallel endnu komplet runesten. 
Stenens videre ska'bne omtales ikke i katalo
get, selv om Owe tidligere har omtalt stenen (s, 
8, 1 1 og 29) og givel den va-sentlige oplysning 
(s. 11) at stenen forsaetligt blev odelagt i 1805. 
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I bund og grund er denne kritik vel kun ud
tryk for at man bor give sig tid til at laese hele 
denne lille fortrinlige bog! Men Owe kunne 
have imodekommet hovedparten af kritikken 
ved at give et indskriftregister med sidehenvis-
ninger, som det er kutyme ved mnologiske 
publikationer. 

Der er nok en del potentielle laesere som vil 
savne en mere fyldig gennemgang af ornamen
tikken på fragmenterne fra Köping kyrka. Meget 
kunne vaere forklaret lettere hvis der havde vaeret 
skitsetegninger af de enkelte fragmenter som det 
fx kendes fra Thorgunn Snaedal & Ingegerd 
Wachtmeistere Runstenar i SödermanUmd (Nyköp
ing 1984). Manglen kan forklares med at Owe ik
ke er kunsthistoriker, men derimod mnolog. 

Runeforskere har i mange år svaerget til foto
grafier, og Owes bog er da også fint gennemillust-
reret med fotos, hemnder detaljfotos. Alligevel 
kunne man selv som mnolog nogle gange have 
vaeret tjent med tegningsskitser som stolte for 
Owes gennemgang af mneindskrifteme. Hvor er 
fx n-ninen i ordet sinn på fragment nr. 52 (s. 106 
k), og hvordan forholder det sig med afstenden 
mellem nineme i den fonnodede udfyldning 
sankta på fragment nr. 53 (s. 108 f.)? 

En sammenfatning af Owes bog Runfynden 
från Köpings kyrka må blive at der her foreligger 
et usaedvanligt og grundigt registreringsarbej-
de som forskere fra mange forskningsgrene må 
kunne få glaede af. At hovedvaegten ligger på 
runeindskrifterne afspejler forfatterens eget vi
denskabdige ståsted, og det er befriende at 
Owe toner rent flag frem for at pynte sig med 
lånte fjer. 

De indvendinger der er fremsat her må der
for betragtes som petitesser og som udtryk for at 
der er yderst få fejl og mangler at kritisere. I virke-
ligheden er der gnmd til at glaedes över at vi-
kingetidsforskningen kan beriges med ildsjade 
som Jan Owe, og at der kan komme så nyttige og 
praesentable publikationer ud af anstrengdseme. 

Michael Lerche Nielsen 
Institut for Navneforskning 

K0benbavns Universitet Amager 
Njalsgade 136 

DK-2300 Kbh. S 
lerchc@hu111.ku.dk 

Per Lekberg, Yxors liv, människors landskap - en 
studie av kulturlandskap och samhälk i Mellan
sveriges senneolitikum. Kust till kust-böcker 5. 
Uppsala Universitet, Institutionen för arkeolo
gi och antik historia. Uppsala 2002. 335 s., ill. 
ISBN 91-973674-4-3. 

Senneolitikum är en epok som länge har legat 
i skuggan av bronsåldern och mellanneoliti
kum. Det håller dock på att ändras och Lek
bergs avhandling är ett tecken på detta. Lek
berg väljer att studera den något styvmoderligt 
behandlade fyndkategorin enkla skafthålsyxor. 
Han sätter samman studiet av yxorna med var 
de förekommer i landskapet. Sällan harjag läst 
en avhandling som fångat mig så, nästan som 
en roman förmår göra. 

Lekberg lägger upp sin text efter ett her-
meneutiskt mönster så att läsaren skall få möj
lighet att följa hur arbetet förlöpte kronolo
giskt, istället för att erbjuda en på slutet tillrät
talagd produkt. Därför sker vissa upprepning
ar som delvis kan verka irriterande men som 
för det mesta har ett syfte. Då texten skrivits 
mer eller mindre i rät följd går det att följa 
forskningsprocessen. Det är också Lekbergs av
sikt att möjliggöra för läsaren att följa hur hans 
tankar och teorier förändras. Han inleder med 
allmänna teoretiska utgångspunkter och i takt 
med att texten framskrider så återkommer han 
till de teoretiska utgångspunkterna samt för
djupar och förändrar dem. 

Lekberg företräder åsikten att tolknings
processen inte är ensidig. Det är inte bara fors
karen som överför sina idéer på ett undersök
ningsobjekt, i detta fall de enkla skafthålsyxor
na, utan artefakterna kan förmå forskaren att 
omvärdera sin uppfattning om de ges tillfälle. 
Forskaren får då nya frågor att ställa till mate
rialet o.s.v. Den hermeneutiska spiralens prin
cip är i linje med min egen uppfattning och 
kanske är det därför som jag uppskatter Lek
bergs upplägg. 

Det finns dock mer som jag uppskattar hos 
Lekberg och som jag antar att det finns andra 
som retar sig på, nämligen att han skriver i en 
uttalad jag-form. Denna anglosaxiska modell 
är inte populär på alla håll och kanske inle all
tid lyckad, men det beror, tror jag, på hur den 
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används. Och Lekberg gör det mycket bra och 
rentav djärvt. Jag har i vart fall inte läst någon 
annan avhandling där läsaren tilltalas med ett 
tydligt du. 

Innan vi går in på de enkla skafthålsyxorna 
skall jag beröra Lekbergs samhällsteoreliska 
perspektiv. Dette är viktigt då det han ytterst vill 
studera är samhällsstrukturen eller maktstruk
turen under senneolitikum. Lekberg är uttalad 
historiematerialist, och då dette inte är i linje 
med mina preferenser så kan det tänkas att det
ta påverkar mina synpunkter. Som jag ser det är 
den indelning av samhällen som Lekberg lutar 
sig mot extremt generaliserande med två poler, 
egalitära och (»jämlika samhällen. 

Lekberg redovisar noggrant de date han 
använder och hur han bedömt deras använd
barhet. Ibland blir han i mina ögon lite onö
digt noggrann så att texten blir otymplig. Även 
forskningshistoriken kring de enkla skaft
hålsyxorna redovisas för att visa på brister och 
möjligheter. 

Yxorna diskuteras och studeras ur alla möj
liga aspekter, inklusive hur de sprider sig i land
skapsrummet Detta är en central del i resone
manget, för enligt Lekberg är det endast där
med som vi kan börja förstå yxorna och deras 
funktion. Resultaten är mycket intressanta då 
Lekberg kan påvisa en rumslig och kontext-
mässig fördelning av yxorna. Stora hela yxor fö
rekommer främst i offer/depåer och mindre 
hela yxor i gravar. Fragment förekommer näs
tan enbart på boplatser där man sällan hittar 
hela yxor. Tvärsnittet är också viktigt, då etl fyr
kantigt antyder att råvaran har brutits ur fast 
berg. De stora yxorna har oftest fyrkantigt 
tvärsnitt 

»Yxornas liv» i boktiteln anspelar på att en 
yxa kan ha flera liv. En yxa som gått sönder kan 
slipas om och återanvändas. När den omslipats 
flera gånger kan den i ha blivit väl liten för att 
brukas, såväl praktiskt som symboliskt, men 
den kan fortfarande tjäna som symbol i en grav. 
Intressanta är hur Lekberg använder dessa 
uppgifter för att dela in det rikhaltiga lösfynds-
materialet och ge dessa yxor en mening. På så 
vis kan han spåra försvunna gravar och offer
platser och sedan se bur dessa grupperat i land
skapet. 

Emellertid är det här, när Lekberg talar om 
hur gamla vägstråk och vadställen börjar kun
na skönjas och om hur dolda landskapstruktu-
rer dyker upp, som jag börjar opponera mig. 
Personligen hade jag velat se exempel på hur 
delta kan se ut, hur det lokala landskapet kan 
ha tett sig med dess vandringsleden Men här 
gör mig Lekberg besviken. Egentligen är han 
bara intresserad av denna fråga i relation till 
maktstrukturer. Han vill studera den slora frå
gan, hur det ojämlika samhället växer fram och 
hur dess elit strukturerar idévärld och kultur
landskap. 

En av slutsatserna är att de strukturer som 
kan skönjas under bronsåldern finns redan un
der senneolitikum, och kanske etablerats tidi
gare. Lekberg menar att gränsen mellan brons
ålder och senneolitikum endast gäller för bru
ket av brons, men att det inte var bronsen som 
formade samhället. Det hade skett tidigare och 
bronsen spreds med hjälp av hävdvunna kon
takter. Bronsen var ett nytt material som be
fintliga eliter använde för att behålla sin sam
hällsposition. Den ideologiska bronsåldern 
började därför enligt Lekbergs sätt att se unge
fär 2300 f.Kr. Detta är en intressant slutsats som 
verkar vara väl underbyggd. 

Yxorna utgör ett av de bevis Lekberg fram
för för etablerade långväga kontakter och ge
mensamma kulturella drag, eftersom enkla 
skafthålsyxor finns spridda i stort sett hela 
Europa. Här visar han tydligt på hur begränsat 
perspektiv många forskare haft och hur de sin
kat forskningen. Yxorna har betraktas som ty
piskt skandinaviska och ingen har reflekterat 
över att föreniålstypen uppträder över Europa 
ned till Grekland under samma tidsperiod. 

Min kritik riktar sig mest mot delar av den 
tolkning som Lekberg gör av det senneolitiska 
samhället. Han menar att samhällsinikturen 
var ojämlik med hövdingadömen och en elit 
som kontrollerade resurserna och de långväga 
kontakterna, inte bara indirekt utan också per
sonligen. Något som jag ser som typiskt med så
dana tolkningar är att fast det inte uttalat står i 
texten att del är män det handlar om, så fram
går det på annal sätt. Lekbergs bok hör inte till 
de värsta exemplen, men jag tycker mig skönja 
en värld där djärva och makthungriga manliga 
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individualister samlar makt och medel, bekri
gar sina grannar och reser långväga för att träf
fa sina likar. Vart kvinnorna tar vägen framgår 
inte. 

Den modell som Lekberg använder för att 
analysera människor är i mitt tycke oerhört för
enklad. Den är inte hans egen, den är säkert ett 
ypperligt tolkningsinstrument för att göra ge
nerella tolkningar, men den är dock mycket 
förenklande. Enligt den så finns det ett anlal 
individer i ett samhälle med vad som synes vara 
en defekt. De manipulerar systemet för att själva 
ta sig fram, inte sällan genom att se till att åt
gärder genomförs som till en början kan synas 
gynna kollektivet. De år individualister och ett 
egalitärt samhälle ser till alt hålla dem på mat
tan, bland annat genom mobbing. Lekberg för
håller sig neutral till samhällsformerna och vi
sar just på mobbingen som ett av medlen som 
det egalitära samhället brukar. 

Men, frågar jag mig, riskerar inle sökandet 
efter uppkomsten av det ojämlika samhället att 
bli en själv/uppfyllande profetia, speciellt om 
man förenklar in absurdum? Har det totalt 
jämlika samhället verkligen funnits? Om inte, 
så kommer man att hitta det ojämlika samhäl
let var man än letar. Är det produktivt att se sa
ker i ett så svart-vitt perspektiv? 

Jag vänder mig också mot att Lekbergs mo
dell skulle vara generellt giltig för hela Syd
skandinavien. Visserligen förekommer yxorna 
över hela området, och Lekberg kan mycket väl 
ha rätt i sin tolkning av samhällstrukluren i sitt 
undersökningsområde och även i andra delar 
av Sydskandinavien. Men jag tror inte att den 
gäller generellt. Vi vet för lite om senneoliti
kum pä många platser och det som gäller för 
Mälardalen behöver inle gälla för Västergöt
land. Vissa grupper kan ha tagil till sig delar av 
det senneolitiska paketet men behållit egna 
strukturer. Att yxor deponeras i ett snarlikt 
mönster på två olika platser behöver inte bety
da att samhällsstrukturen bakom är densamma. 

Problemet är dock atl jag och Lekberg har 
olika samhällsteoretiska utgångspunkter och 
därför är det ingen mening med attjag går vi
dare i detta resonemang.Jag tror helt enkelt in
te att religion främst är ett medel för en elit alt 
kontrollera resten av befolkningen. 

Låt mig avslutningsvis poängtera att jag 
tycker att Lekberg gjort en ypperlig insats. Tex
ten är välskriven, diskussion och anförda källor 
ordentligt redovisade, och språket ypperligt 
Upplyftandet av lösfynden från ett massmateri
al till elt medel att återskapa ett rituellt land
skap med kommunikationsstråk är skickligt 
och hans analys och indelning av de enkla skaft
hålsyxorna är direkt tillämpbar. Jag har själv 
fäll möjlighet att testa systemet, och jag anser 
att avhandlingen är mycket bra, läsvärd och vik
tig, trots min avvikande samhällsteoretiska 
uppfattning. 

Mattias A. Niord 
Södra Annebergsvägen 11 

SE-434 96 Kungsbacka 
Mattias.Niord@tclia.coin 

Neil S. Price, The Viking Way. Religion and War 
in I.ale Iron Age Seandinavia. Ann 31. Dept of Ar
chaeology and Ancient History. Uppsala 2002. 
435 PP-> U59 fi|vs- ISBN 91-506-1626-9. 

Most of us are familiar with lhe Vikings of histo
ry and of Hollywood - rough, bluff seafarers 
who set out in the summer months of the 9th 
and lOth centuries to murder monks and cha-
se the English. And most of us are equallv fa
miliar by now with the »new Vikings», the wi
ddy misunderstood purveyors of free enterpri-
se who brought wealth-creation to northern 
Europé through manufacture and trade in for-
ward-looking cilies such as York. Bul neither of 
these caricatures satisfies the modern archaeo
logist or historian. Who were these adventnrers 
reallv? What new inipetus motivated and em-
powered them, and made them leave home in 
the ninth century? What was their political 
agenda? What did they believe in? Was their re
ligion vague and disorganised so that Chris
tianity easily supplanted it? Or was it a deeply 
rooted world view to which an adapted version 
of Christianity was eventually added?. Many of 
us have long suspected that the Viking mind, or 
more property the mind-set that was graphi-
cally expressed in Iron Age Seandinavia, is funda
mental to the intellectual and political develop-
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ment of modern Europé. But of what did that 
mind-set consist? 

With great courage and skill Neil Price of
fers an answer to that question, in a work of im-
peccable and comprehensive scholarship which 
provides us with an insight into the »Viking 
mind» (a better title for his book) and its rela
tionship to the natural world. It adds new cha
racters to the community, a set of men and wo
men who were dunkers with their own agen-
das, the peers of the collegiate intellectuals of 
the Christian world. It shows us a world of sha
red ideologies that stretched right round the 
northern globe. This will be the starting point 
for any discussion of early northern religion 
from now on. Is it credible? Yes. A window is 
opened on a new world. My reservations, as will 
be seen, concern the frustration of being unab-
le to see it clearly. 

So what are the sources for the Viking mind, 
and the mles for revealing it? Shortly after open
ing this book we immediately encounter drat pre-
dous rarity in today's competitively segmented 
academia, some truly interdisciplinary research. 
The sources in question are found by archaeo
logy, literature and anthropology. Of these, only 
the material culture is contemporary, but its 
meaning is the least specific, especially in mat
ters of the mind. The literature is vivacious and 
enterteining but was written down several centu
ries after the Vilung Period with another audience 
in mind. And the anthropology (or ethnology), 
that is the ideas and practices recorded among liv
ing peoples, offers the most vivid and articulate 
evidence but the furthest removed in lime 
from the Vikings. So, Murphy's Law of History 
applies - the best evidence is the least relevant 
and vice versa. Price guides us through these 
epistemological thickets with a sure hand and 
a dieerful demeanour. He is well aware of the 
perils - particularly of the goadings of those 
personal spirits with whom post-modernists 
struggle. The rules of this kind of study are li
beral: you may take examples from any class of 
evidence and link them by association and sug
gestion until you have created a gossamer pat-
lei 11 like a spideks web or the frost on a window 
pane. It offers an image of great beauty and a 
memorable vision. It is also delicate and ephe-

meral: each individual link can be easily bro
ken, but once seen, it steys in the mind to be 
augmented, modified or confirmed by subse
quent readings. 

Price shows he is well aware of the dangers 
of the »reliance on intuition and limitless ana
logy» exhibited by some who have gone before. 
Here he proposes to exercise control by en-
suring that analogies drawn from the three di
sciplines are convergent SeiÖr (»sayther») is 
first identified as a way of thinking and an un-
derpinning ethos among Nordic peoples, and 
the shaman is proposed as its most likely pro
tagonist. Shamans have been observed and re
corded in the circumpolar regions induding 
Canada, Lappland and Siberia from the 171b 
century. Their activities, appearances and opi
nions provide a repertoire of religions niateri-
ality which can be recognised in Early Medieval 
literature and in monuments, cemeteries and 
artefacts of the Viking Period. In search of sha
mans, Price visits Seandinavia, Lappland, Si
beria and Canada in that order, although the 
logic of the argument seems to demand the vivid 
Siberian and Canadian exemplars first, then 
the more opaque Saami ones, then the allusive 
literature and finally the mute archaeology. 
This would avoid having to peer into graves be
fore we know what we are looking for. 

But no matter, once we meet the shamans 
we are quickly enthralled. Here is one from li
terature: »When she arrived in the evening, to
gether with the man who had been sent to es-
cort her, she was wearing a blue and black doak 
fitted with straps, decorated with stones right 
down to the hem. She wore a string of glass beads 
around her neck. On her head she wore a black 
lambskin hood fined with white catskin. Around 
her waist she had a belt of tinderwood on which 
was a large leather pouch. In it she kept charms 
that she used for her sorcery. She had hairy 
calfskin shoes 011 her feet with long sturdy laces 
with knobs of tin at the ends. On her hands she 
wore catskin gloves which were white and fnrry 
inside». And she carried a staff with a knob at 
the top. 

In Scandinavian archaeology, we are intro
duced to a series of candidates for the reality gi
ven memory by this laler description: the lady 
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in grave Fyrkat 4 with her silver toe rings, and 
the couple in Birka 834 where the lady was sea
ted on the gentleman's lap. These and other 
burials are connected to the shamans of eth-
nology by particular attributes - above all the 
staff: a straight rod of wood or iron sometimes 
with a basket-shaped container at one end or in 
the centre. There are questions here about the 
identity of the deceased, which go beyond the 
obvious one (»are you sure?»). A staff of office 
does not describe the office, which may be that 
of leader as much as a magician. As Frands Her
schend has written, »an Iron Age king should 
possess a kind of divinely inspired organisation 
of the mind, manifesting itself in supematural 
abilities such as prediction». Gungnir, Odin's holy 
lance, was the symbol of kingship, used in royal 
mitiation by the Lombards. So the kings were 
nearer to Odin than any shaman, indeed they 
were descended from him. Similar objections 
could be raised for the female shamans - why 
could they not be queens? The description of 
Thorbiorg Littlevolva could apply to the me
mory of a queen; while the sorcery practised by 
queen Skuld would put her among the all-time 
shaman greats. Or to put it another way, since 
magical powers were discovered or even de-
manded in male and female leaders acting in 
iheir balls, what need is there to suppose that 
there were separate spiritual authorities dis-
pensing unsupervised magic? 

The answer offered is that outside lale Iron 
Age Seandinavia, the case for an independenl 
shamanistic religions infrastrueture is a good 
one. We visit first the Saami, where shamans 
mediale between their people and the world of 
spirits. We notice how intimately the spirits link 
the people to the land, suffusing every animal, 
rock, stream and natural feature. We meet some 
delightful human characters in the other world, 
as cosy and quirky as any other community. 
Indeed they reminded me irresistibly of a typi
cal University archaeology department: there 
were the bossy, the angry, the predatory, the 
sex-mad, the »wind man» and of course the 
»old one in furs». We meet a useful word for 
persuading wild reindeer to assemble and a less 
useful word meaning to mumble an enchan-
ting song in one's sleep. Archaeology plays its 

part too. In the celebrated cemetery of Vivallen 
in Härjedalen, we are introduced to the cross-
dresser of Grave 9, a male person who died in 
the 12th century and was buried with the accout-
rements of the Saami man and a Nordic wo
man. Price feels that ambiguous sexuality is 
portrayed here - an attribute of the shaman -
but there may be more down to earth explana
tions. Stig Welinder has shown how during the 
period of Christian conversion the Saami used 
grave goods to signal their independence from 
what was regarded as an intrnsive domineering 
political class. 

The tour then continues to Canada and 
Siberia, where we meet shamans photogra
phed in action with drum, headgear and strip 
costume, and note the remarkably similar ap
pearance of predecessors portrayed on rock 
carvings. Predecessors in graves raise the same 
questions as before: how far do ritual objects 
signify the business of magic? The staffs with 
iron baskets (as for example from Khvita) not 
only recall the so-called iron »standard» from 
the Sutton Hoo mound 1 ship-burial, but other 
skeuomorphic trophies such as the iron branch 
(with iron leaves) found in a Lombard tomb 
near Brno in Pannonia. It may be that in some 
societies, spiritual and secular authority were 
coincident or at least difficult to tell apart. 

Especially interesting are the different theo
ries of how shamanism came to be adopted in 
particular periods and environments. Cold, 
hunger and fätigtie is thought to have brought 
on a so-called »aretie hysteria» in which the spi
rit world, beautiful and malign, appears real 
and near. 1 can certainly vouch for seeing 
stränge figures which were not there after three 
days in the open without sleep, and I imagine 
that some anthropologists of the Soviet era 
found themselves in similar straits with similar 
results. Equally interesting was the theory that 
humans arriving in cold regions beyond the reach 
of arable had to enter into some kind of moral 
accommodation with the animals they were ob-
liged to kiil. One wonders, not for the first lime 
in archaeological study, how dependent is the 
behaviour and development of the mind on 
the material world. 

Anned with these observations Price returns 
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to the world of the Vikings to find dues to the 
way they thought. He has no doubt that there is 
a Viking version of shamanistic practise and he 
sees it be thoronghly at the service of sex and 
war. Notable exponents such as Queen Skuld 
are adept in both fields, using spdls to break up 
households and paralyse armies. The theatre of 
war is thronged by a broad cast of actors and 
agents: valkyries, berserks, wolfmen and other 
animal spirits enacting out-of-body experiences. 
In a classic passage, one of a number for which 
this book is about to become famous, Price pla
ces us inside the Viking mind at war: 

»On the battlefield, the valkyries have arri
ved, their horses gallop across the sky with a light 
rain falling as they shake the sweat from their 
flanks. ... Sorcerers send spdls and counter-
spells across the field, their spirits fighting in the 
sky in constently shifting animal shapes. On the 
ground below berserkir and ulfheönar echo the 
bestial theme. Some of them wear animal skins, 
some are naked, and some have thrown away 
shields and armour to rely on their consuming 
frenzy alone. ... Perhaps a påle man in a broad-
brimmed hat can be seen walking here and the
re on the field, but indistinctly, alwaysjust out of 
the corner of your eye. He carries a staff and two 
rävens fly above him.... None of this can be seen 
by the ordinary Viking of course, but what else 
could explain that lucky spear-cast, that man's 
amazing survival after such a blow, the incredib-
le accuracy of that arrow? ... It's a good thing that 
your side has its own sorcerers, lucky you had 
those galdrarsting över you, and remembered to 
bring your amulets and charms. That jackdaw's 
leg has never failed you yet At least so far you have 
been able to rely on »Oöinn, or f>örr or Freyja or 
any of the others - though there is always the risk 
that today you will be among the chosen slain, 
that you will quench the thirst of battle with the 
horn that is always refilled, and hear the words 
of the Eiriksmäl from the lips of a god: 'Hail to 
you, be welcome here and come into the hall!'» 

There is in Britain now something of a cra-
ze for magic realism: Harry Potter casts a spell 
on young and old, and the Lord of the Rings has 
enchanted large audiences of consenting 
adnlts into sitting watching three-hour films 
peopled by elves and orcs. Price shows us how 

much more spellbinding is the real thing; not 
just in the vivid writing of the Norse sagas and 
the archaeological and anthropological theat-
res which pre-echo or remember it, but in the 
excitement of understanding more about the 
challenges that have faced humans in the past 
and their ingenious reactions to them. It is the 
sense of being invited back-stage in history to 
discover not magic realism, but the realism be
hind the magic. 

Martin Carver 
Dept of Archaeology 

University of York 
The King's Manor 

YorkYOi 7EP 
UK 

Martincarver@yahoo.co.uk 

Marsk Stig og de fredl0se på Hjelm. Red. Pauline 
Alsingh & Nils Engberg. Jysk Arka'ologisk Sel
skabs skrifter 40. Ebeltoft Museum & Jysk Ar
kaeologisk Selskab. Hojbjerg 2002. 344 s., ill. 
ISBN 87-88415-13-9. 

År 1286 ägde ett av Danmarks mest ryktbara 
politiska mord rinn. Kung Erik Klipping mör
dades i Finderups lada. Ännu vet ingen vem 
som var ansvarig; de senmedeltida och tidig-
moderna gissningarna var många, men alla var 
de blott gissningar. Året därpå ägde ett av-
Danmarks mest ryktbara justitiemord rum. 
Marsk Stig Andersen (d. 1293) blev, tillsam
mans med en grupp andra stormän, utpekad 
som skyldig och måste gå i landsflykt. Inget ty
der på att marsken verkligen hade legat bakom 
mordet, men nu måste han icke desto mindre 
fly för sitt liv. Och det gjorde han, men bara för 
ett par år. Ty inom kort var Stig Andersen åter 
i Danmark, med svärd i hand. 

Dessa händelser utgjorde den dramatiska 
upptakten till att den lilla ön Hjelm, en morän-
ö på 35 hektar omgiven av strandängar, under 
en kort tid förvandlades till ett militärt cent
rum. Marsken flydde nämligen till Norge och 
fick stöd av kung Erik Prästhatare. Med den 
norska militärmakten i ryggen genomförde de 
landsflyktiga stormännen omfattande plund-
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ringståg i Danmark och lät år 1290 befäste ön 
Hjelm, belägen i Kattegatt strax utanför den jyl
ländska kusten. Inte mindre än tre borgan-
läggningar byggdes på ön, samtliga inom en ra
die av 175 meter. Förutom att agera bas för 
plundringståg kom Hjelm även att hysa ett för 
den danska ekonomin särdeles irriterande falsk-
mynteri. Inte förrän år 1306 lyckades kung Erik 
Menved storma och bränna ned försvarsanlägg
ningarna, varefter Hjelm återföll i historisk obe
tydlighet och glömska. Om denna korte men 
spännande epok handlar ett arkeologiskt prakt
verk betitlat Marsk Stig og de fredlöse på Hjelm. 

Bakom boken ligger i första hand en serie 
arkeologiska undersökningar åren 1999 och 
2000. Utgrävningarnas främsta syfte var att da
tera själva borganläggningarna - Fyrbakken 
mitt på ön, Kastelsbakken i väster och Skåde-
bakken i öster - för att utröna om det verkligen 
rörde sig om en stor, gemensam försvarsplan. 
Därtill koin frågorna kring falskmyntarverk-
samheten, en aktivitet som torde ha avsatt ar
keologiska spår. I båda fallen blev resultaten 
tillfredsställande. Det visade sig att borgan
läggningarna mycket riktigt hade tillkommit 
vid samma tillfälle och alltså varit avsedda att 
komplettera varandra militärt. Marsk Stig lät 
konstruera dem av trä i all hast, bland annat 
med hjälp av timmer från fartyg. Resterna efter 
marskens falskmynteri var mer omfattande än 
man kunnat ana. Flertalet av de omkring 350 
upphittade mynten stammar från perioden 
1290—1 295, tillverkade helt i koppar och svåra 
att med blotta ögat skilja från de officiella dans
ka mynten, vilka hade låg silverhalt. 

Dessutom gjordes undersökningar av öns 
materiella kultur under dess korta storhetstid. 
Man studerade de människor som bodde i bor
garna, i synnerhet med fokus på deras matva
nor. Uppenbarligen levde omkring hundra 
personer permanent på ön åren 1290—1306. 
De hade med sig boskap, får, svin, höns, gäss 
och inte minst kaniner, vilka avsatt jämförelse
vis stora spår i materialet. Förutom dessa mat
djur finns det belägg för minst en stor hund 
och ett par kattungar. 

Huvuddelen av boken upptas av noggranna 
redogörelser för utgrävningen av borganlägg
ningarna och resterna efter mynllillverkning-

en - sektionsritningar, fotografier, rekonstruk-
tionsteckningar, med mera. I boken finns 
emellertid även ett kapitel om Hjelms geolo
giska historia med skisser av öns medeltida 
kustlinje, ett om öns förhistoria, ett om den 
verklige marsk Stig kontra den legendariske 
marsken som dyker upp i danska sagor och vi
sor, samt ett om Hjelms sentida historia (ön är 
sedan 1970 obebodd). 

Kort sagt: här finns allt man någonsin skulle 
kunna önska sig vete om den lilla ön Hjelm. Det 
är arkeologisk mikroanalys när den är som mest 
utförlig, därtill kopplad till ett fängslande histo
riskt händelseförlopp, en av de mest oroliga epi
soderna i dansk medeltidshistoria. Att framföra 
kritik ur dylikt deteljperspektiv känns futtigt; de 
gissningar som görs är i regel uppenbara och in
te särskilt djärva. Man kan givetvis diskutera hu
ruvida författarnas idéer rörande frågan om ex
akt bur Erik Menved gick till väga år 1306 är his
toriskt korrekte, men överlag ger boken intryck 
av pålitlighet och grundlighet. 

Däremot saknar jag ett övergripande makt-
perspektiv. Att lilla Hjelm kom att få en politisk 
betydelse som vida översteg den som borde ha 
kommit ön till del av strikt geografiska skäl är 
uppenbart. Men varför? Hur kom det sig att det 
dröjde ända till 1306 innan den danska kunga
makten brände ned öns tre borgar? Vad hind
rade Erik Menveds män från att inta ön redan 
på 1290-talet? Och hur kunde den norske 
kungen överhuvudtaget förfoga över en liten 
ö-enklav mitt i danska farvatten under hela sex
ton år? Danmark var ju det utan jämförelse re
sursrikaste nordiska riket under medeltiden, 
men i det här fallet hade kungen inte ens kon
troll över en liten ö vid Jyllands kust. Dette sä
ger mycket om den medeltida nordiska mo
narkins möjligheter och ömöjligheter, om den 
alltid bräckliga världsliga makten och dess di
lemman. Det säger också en hel del om den en
skilde individens förmåga att karva ut territori
er och skapa sig en stark maktställning under 
de sekler som föregick upprättandet av den ti-
digmoderna staten. Men ingen av författarna 
till Marsk Stig og de fredlöse på Hjelm väljer att dis
kutera dylika stora frågor, ingen väljer att ap
plicera teoretiska resonemang på den överväl
digande empirin. 
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Ej heller får vi något begrepp om Hjelms 
hypotetiska unicitet Fanns det parallellfall i 
det medeltida Europa? Ja, naturligtvis, men in
get diskuteras i boken. Hur länge brukade den 
här typen av öfästningar hålla stånd? Ett fram
trädande exempel i meddhavsvärldens histo
ria är Ruad utanför Tortosa, tempelherrarnas 
öfästning vid Heliga landets kust, som höll ut i 
mer än ett decennium efter Akkos fall år 1291, 
en kristen utpost i ett hav av segerrika muslims
ka truppstyrkor. Hur såg befästningssituatio-
nen nt där? Hur stora var typiska öfästningars 
garnisoner? Hur löste man mat- och vattenför
sörjningen? Och så vidare, och så vidare: här 
hade inan som historiskt intresserad läsare 
kunnat önska sig mycket mer av författarna till 
boken om Hjelm. Ytterst handlar dessa frågor 
om marsk Stig och hans anhängares egna kun-
skapshorisonter. Hur mycket visste mäktiga 
medeltidsmänniskor om öfästningar? Marsken 
lär knappast ha rest sina tre fästningar utan 
grundläggande kunskaper om hur den här ty
pen av baser fungerade, både när det gäller 
strikt militära frågor och när det gäller försörj
ningsproblematik. 

Bristen på teoretiska perspektiv och empi
riska jämförelser drar förvisso ned helhetsin
trycket av boken, men sådana svagheter kan in
te förta det övervägande positiva intrycket. Vi 
behöver mikroanalyser av historiska platser, or
ter som på grund av sin skenbara obetydlighet 
alltför länge har sovit törnrosasömn i histori
kers och arkeologers värld. Hjelm är idag ett li
tet stycke mark som människan har vänt ryggen 
till, kanske för alltid. Under lite mer än ett och 
ett halvt decennium mitt i medeltiden var det 
emellertid en storpolitisk brännpunkt Utan 
att studera lilla Hjelm, och andra platser i sam
ma intressanta kategori, kommer vi aldrig att 
förstå det medeltida samhället. 

Dick Harrison 
Institutionen för historia 

Box 2074 
SE-220 02 Lund 

Dick.Harrison@hist.lu.se 

Peter Steppuhn, Glasfunde des n . Bis ry. Jahr
hunderts aus Schkswig. Ausgrabungen in Schles
wig. Berichte und Studien 16. Archäologisches 
Landesmuseum Schleswig. Wachholtz Verlag. 
Neumiinster 2002. 135 s., 55 fig., 1 tab., 2 färg
planscher. ISBN 3-529-011466-6. 

Peter Steppuhn är en av de mest framstående glas-
forekama i Europa idag. Under den senaste 1 o- års
perioden har omfattande tyska fyndmaterial med 
stor noggrannhet undergått författarens inven
tering, granskning ocb diskussion; identifikation, 
klassificering och kronologi, men även ;ubeten med 
den laborativa analysen, glasets teknologi och glav 
hyttomas arkeologi. Den kulturhistoriska analysen 
är ännu outvecklad i Steppuhns arbeten, liksom i 
öviig europeisk jämförande arkeologisk litteratur. 

Från undersökningarna i Schleswig mellan 
åren 1969 och 1984 kan 11 604 fragment av glas 
dokumenteras: hålglas, planglas, ringar, pärlor, 
knappar, spelpjäser, glättstenar, tesserae, stavar, 
smältor och produktionsläinningar. Steppuhns 
bearbetning omfattar 1 834 fragment som sam
manställts och nibricerats efter typspecifilca ginp-
per och undergrupper. Bearbetningen har 
koncentrerats till Schleswigs äldsta period, från 
det 1 i:e till det 15 århundradet, där samtliga 
fragment bearbetats. Därutöver har huvudpar
ten av materialet från perioden 1500—1600-tal 
bearbetats i detalj. Fyndmaterialet är betydan
de: »... eher seltene archäologische Malerial-
gruppe des Hohes und Späten Mittelalters vor
gestellt werden, die iiberdies in Llmfang nnd 
Vielfalt in Deutschland bisher nicht iibertrof-
fen zu sein scheint.» 

Bearbetningen kunde färdigställas redan 
1991. Av olika skäl har publicering fått vänte 
till nu. Laborativa analyser har undvikits då de 
äldste periodernas material genomgående är 
kraftigt vittrat och fysisk sammanfallande. Ana
lysresultat från sådant glas brukar bli otillfreds
ställande. Studier kring analysmetodik och dess 
källkritik måste vidareutvecklas och förfinas. 

Bearbetningen representerar material från 
13 olika undersökningar i staden, i huvudsak 
från den medeltida stadskärnan. Kortfattat re
dovisas undersökningarnas formella data, ibland 
med kort kommentar till undersökningsområ
dets kulturhistoria. 

Fornvännen gg (2004) 
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I en översikt av publiceringsaktiviteten un
der i goo-talet kan vi se att den äldre medelti
den länge saknas i bearbetningarna. Länge råd
de uppfattningen att glasproduktion saknades 
norr om Alperna. Glasfynden därifrån troddes 
vara importerade från Fjärran Östern eller Ita
lien och då särskilt från Venedig. Först efter det 
andra världskriget när medeltidsarkeologin på 
allvar etablerades på kontinenten kunde inhemsk 
produktion säkert påvisas. En föredömlig sam
manställning upptar en kompakt 16-sidig littera
turlista som i huvudsak belyser forskarverksam-
heten fram till nutid. 

Konsekvente och kvalificerade illustratio
ner tecknade av Jörg-Michael Murawski följer 
parallellt den beskrivande texten. En dubble
rad serie fotografiska färgplanscher vore önsk
värd. 

För nordiskt vidkommande är de tyska och 
övriga kontinentala forskarnas arbeten av mo
numental vikt Studier av svenska fyndsamman
hang kan ske under ömsesidigt utbyte ined dessa. 
Moderna inventeringsinsatser kring svenska 
material ger insikten att glas som handels- och 
konsumtionsprodukt i Sverige väl avspeglar 
den centraleuropeiska glaskulturen. Knappt 
några produkter kända från i dette fall Schles
wig är främmande för svenska fyndkontexter. 
De forskningsstrategiska frågeställningarna är 
således i huvudsak gemensamma. 

Hålglas från förhanseatisk tid med tidsty
pisk enkel trådornamentik har visat sig vanliga 
i Schleswig. Intressant är här att en diskussion 
kring relationen producent /konsument eller 
glashytta/proveniens är relevant för enskilda 
medeltida skärvmaterial. 

Phaposgruppen uppträder endast sällsynt 
och då fåtaligt: 22 fyndorter med stor sprid
ning i Europa, och även med nedslag i Dvin 
(Georgien) och Fustat (Egypten), vilket ger en 
uppfattning om dess exklusivitet Tre guldor-
nerade bysantinska fragment från Schleswig 
»are yet another demonstration of the outstan
ding character of Schleswig». Flera sådana frag
ment har hittats i Sigtuna och ett i Lund. Den 
äldre medeltidens blyglas (12/1300-tal) tycks 
förekomma generellt i 1200-talets svenska stä
der. 

Emaljbemålade glas är inte ovanliga i svens

ka fyndmagasin. Exklusiva flygelglas funna i 
Stockholm och Göteborg har motsvarigheter i 
Schleswig. Diamantornerade glas återfinns 
även i Stockholms kulturlager såväl som vid 
Bryggholmens glasbruk (1587 till ca. 1640). 

Kring år 1200 kan glasmaterialet belysa ett 
sterkt välstånd i Schleswig. Under 13/1400-tal, 
då Schleswig genomgick en ekonomisk de
pression, kan endast ett fåtal glasformer iden
tifieras. Efter ca 1500 blir glas vanliga som ett 
resultat av att allt flera människor nu kunde 
konsumera den hastigt växande industrins pro
dukter. En liknande utveckling sker i Sverige 
från 1500-talets andra hälft. 

För svensk forskning utkristalliseras här ett 
centralt forskningsområde. Vilken prestanda 
kunde avkrävas de hitkallade fr.a. tyska mästarna 
i vasatidens och stormaktstidens svenska verk
städer. Vilket material (teknologi, konstnärlig 
kvalitet, funktion) är inhemskt producerat? 

Fynden från Schleswig är exceptionellt rika 
i relation till andra samtida städers. De avspeg
lar stadens konsumtionsstatus, då dess välfärd 
attraherade både inhemska och importerade 
produkter, särskilt under den äldre medelti
den. 

Intressant är en jämförelse mellan det hit
tills bearbetade glasmalerialet från det medel
tida Schleswig och den näraliggande föregång
aren, det vikingatida Hedeby, som uppvisar be
tydande skillnader i konsumtions- och produk
tionsmönster. Ett relationsdiagram speglar 
skillnaderna. Schleswig har färre glasbägar-
fragment än Hedeby. Under iooo-talet är skill
nader i glasbägarformerna påtagliga mellan de 
båda orterna. Ett fåtal planglas från Hedeby re
lateras till mängder av dessa från det högme
deltida Schleswig. En dramatisk kulturskillnad 
avspeglas i utvecklingen från vikingalid över ti
dig/högmedeltid i de båda städerna. En avgö
rande faktor ligger i att Hedeby var producent 
och konsument, Schleswig endasl konsument. 
Mer än 7000 glaspärlor har tillvaratagits i det 
pärlproducerande Hedeby, endast 58 från 
Schleswig som uppenbarligen saknade egen 
produktion. Enstaka smältprodukter från sta
den anses härröra från massutbyte med Hede
by genom omschaktningar. Inslag i Schleswigs 
pärlmaterial antas vara antikviteter, även dessa 
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ursprungligen härrörande från Hedeby. Un
der övergången mellan tidig- och högmedeltid 
uppstod ett nytt smyckemode. Pärlorna förlo
rade i popularitet medan antalet fingerringar 
ökade i antal. 

67 fingerringar, 47 i blyglas, indikerar bre
da kontakter med nordöstliga slaviska områ
den. Samlingen är en av de mest omfattande i 
Europa och det tidigare Sovjetunionen. För 
första gången kan en kronologi etableras mot 
bakgrund av ringarnas typologi. Ringarna som 
är lokalt förankrade i staden kan liksom 
glasknappar enbart dokumenteras från två av 
de totalt 13 undersökningarna. Här kan en väl-
färdsutveckling dokumenteras. 

Hedeby är en klassisk fyndplats för glasar-
tefakter. Här kan hela produktionens spekt
rum studeras: »glasugn» (?), råmaterial, pro
duktionsavfall och färdiga pärlor, men även 
planglas, armringar, fingerringar, sländtrissa, 
spelstenar, glättstenar och hålglas. 

Periodens glasprodukter har underställts 
omfattande forskning genom decennier. Glas
fynd har tidigt utnyttjats i arkeologisk samhälls
analys som indikator i diskussioner kring iden
titet i gravkontexter, men även i lokal eller re
gional samhällskontext. Steppuhn har tidigare 
även behandlat Hedebys glasmaterial; 8 849 
glasfynd »nach traditionellen archäologischen 
Kriterien» (Die Glasfunde von Haithabu. Be
richte iiber die Ausgrabungen in Haithabu. Be
richt 32. Neumiinster 1998. Se även anmälan i 
Fornvännen 2000). En långt mera utvecklad 
analys än den nu presenterade av relationen 
mellan dessa för nordeuropeisk arkeologi så 
utomordentligt viktiga och kronologiskt över
lappande fyndmaterial vore i högsta grad önsk
värd. Vid mitten av iooo-talet tycks Hedebys 
stadsbefolkning successivt ha flyttat över fjor
den Slien till Schleswig. Äldre »Hedebymate-
rial» återfinns i det nya Schleswig. Jag har be
skrivit en liknande relation mellan Birka och 
Sigtuna i ännu opublicerade studier av glas
fynd därifrån. 

En lång rad europeiska - ibland monu
mentala - arbeten under den senaste 25-årspe-
rioden erbjuder stora arbetsinsatser rörande 
detaljanalyser av den enskilda skärvans form 
och funktion men även de olika typernas in

ternationella fyndfördelning i spridningsbil
der. Steppuhn konstaterar att »Signifikante 
Gruppen von Glasgegenstanden verdeutlichen 
Kontakte zu bestimmten regionalen und iiber-
regionalen Gebieten». 

Jag har gjort kompletta inventeringar av 
stora material från vasatidens och stormaktsti
dens glashyttor att relatera till inventerade 
stedsmaterial. Kvalitativa och kvantitativa skill
nader kan iakttas mellan stora undersökningar 
i t.ex. kv. Skären eller kv. Svalan på Norrmalm i 
Stockholm och kv. Trädgårdsmästaren eller kv. 
Professorn 1 i Sigtuna. I Söderköping är kv. 
Mjölnaren intressant för jämförande analys. 

Glasfunde des 11, Bis ry. Jahrhunderts aus 
Schkswigär en utomordentligt användbar men 
traditionell och konformistisk materialpresen-
tation. Ett ständigt ökande antal bearbetning
ar ger presumtiva underlag och möjligheter att 
genom glasmaterial studera lokala eller regio
nala identiteter i den europeiska kulturutveck
lingen, att relatera till jämförande arkeologis
ka, etnologiska eller historiska erfarenheter. 
En sådan metodologisk diskussion är viktig att 
utveckla i kontinental arkeologi - i samarbete 
med nyvunnen svensk erfarenhet. 

Lars G. Henricson 
Fridhemsgatan 14 a 

SE-i 12 40 Stockholm 
Lars.G.Henricson@swipnet.se 

Lars-Erik Englund, Blästbruk. Myrjämshante-
ringens förändringar i ett långtidsperspekliv. Jern
kontorets Bergshistoriska Skriftserie 40. Stock
holm 2002. 423 s., ill. ISBN 91-974131-2-7. 

Siktemålet med boka er en gjenskaping av di
rekte jernfrainstilling på et arkeologisk grunn
lag. Boka gir et biide av en forsker som likcr 
praktisk arbeid, har evne til å samarbeide med 
amatörer og kan striiktnrere både försök og 
det skriftlige resultatet. Han knytter seg til nye
re tradisjon rundt I. Serning, G. Magnusson og 
E. Hjärthner- Holdar, i Norge til T. D. Hauge og 
I. Mårtens. Hos oss har J. H. Larsen og L. E. 
Narmo skrevet om funn, mens L. E Stenvik saer
lig bar sett på samfunnet rundt tidlige funn i 
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Tröndelag. I Sverige har teknologene E. Tho
lander og N. Björkenstam bidratt Jeg har selv 
vaert aktiv i ulgravinger og registreringer, og 
publisert arbeider om emnet, ofte med et dia-
kront, metallurgisk perspektiv. 

Tholander og Englund representerer motpo
ler Tholander med eksperimenter uten kontakt 
med funnmateriale. Både han og Björkenstam 
var metallurger av den gamle skolen, uten saerlig 
kontakt med kjemisk tennodynaniikk med bl.a. 
kjemiske likevekter. Likevekterne forteller om en 
naturfaglig kontekst og er egnet for problemfor
mulering, både for eldre jemframstilling og da
gens produksjon. Men det oppsto aldri noen con-
sensns Björkenstam og Tholander i mellom. 

Englunds presentasjon av nordisk litteratur 
om emnet fra 1600— 1800-tallet er god. Jeg sav
ner litt fra norrön tradisjon. Sitatet fra Didrik 
av Berns saga (s. 276) lyder »ok fellir, ok vdlr 
mi ör järninu allt J)at er deigl var 1». Fellir og 
vellr står for henholdsvis å gjore kompakt og få 
slaggen til å renne bort, helt i samsvar med or
det malmfälla, vallning og fellujern i Norge. 

Jeg vil beromme kapitfene om forsknings-
historie og stotter onsket om enhetlig terminolo
gi. Litteraturlisten er meget fyldig bortsett fra at 
mange av mine egne arbeider fra 1993-2000 
mangler. 

Den vitenskapsteoretiske formuleringen er 
god. Begrep som empiri, teori og problemfor
mulering inngår. »Hypotesen byggs upp ined 
en antal hjälphypoteser (h, , h2 ... h n ) , vilka i 
delte fall er liktydligt med parametrar eller va
riabler.» »Teoretiskt räcker det att en parame
ter är fel för att förväntat resultat ska utebli. 
Problemet är att man från början inte vel vilka 
hjälphypoteser som ingår i H eller vilket eller 
vilka h som orsakar fel i H. Detta leder til en fal
sifiering av H men inte till etl förkastande av H, 
däremot till förändringar i b , , hg och så vidare. 
Arbetet är mödosamt eftersom bara ett h i te
get bör ändras.» 

Delte er et speil som burde höides opp för 
dem som eksperimenterer og vil oppklare for
tidens teknikk. De fleste bygger på dokumen
ten morfologi av selve ovnene, supplert med 
andre funn og erfaringer. 

Forskningshistorie: I Norge står tre perio
der for direkte jernutvinning, skapt på 1970-

tallet så å si urokket etter 30 år med ulgraving
er og registreringer. Jeg har valgt å kalle dem I, 
II og III, med hoydepunkt ca. år 200, 1100 og 
1700 etter at ^C-metoden har gitt grunnlag for 
tidfesting. Hver av dem har noen saerpreg som 
ikke har vaert överfort til neste periode. 

Jeg har fulgt svensk (og norsk) forskning på 
området siden C. Sahlins og senere I. Sernings 
dager. Jeg vil saerlig huske henne for å bringe 
sammen ulike fagfolk for å lose bestemte opp
gaven Et varig bevis er boka Lapphyllejårn, der 
hun gjennomgikk funnene på stedet slik de var 
i 1985, mens metallografene, ekteparel Modin, 
viste strukturer og relaterte dem til jern-kar-
bon-diagrammet Som ventet fantes eksempler 
på såvel råjern (tackjärn, gjutjärn) med grafitt-
ulskilling, som godt fersket og smibartjern. 

Fe-C-diagrammet viser ulike faser, smelte-
temperaturer og C-innhold ved meining. Rent 
je rn smeker ved 1537'C, mens lavtsmdtende 
råjern opptrer ved 4,2% C og 1150 'C Dia
grammet er et visuell biide av realiteter og er 
supplert ined struktiirbestemmdser. Sammen-
hengen med masovnens produkt er klar. Ut 
ifra Fe-C-diagrammet skulle en som analogi for 
en blesterovn vente at stål med 1,5—2% C ville 
bli normalt produkt. Delte kunne vaere grunn
lag for en problemformulering for de teknolo-
giske sidene av blästbruk. Maksiminn for godt 
stål er nemlig 0,8% C, og for mjukt jern 0,2% 
C. En form for kontroll av C-opptaket må der
for föregå inne i en blesterovn. At dette dia
grammet, fastlagt for ca. 100 år siden, ikke fin
ner veien til arkeometallurgien er en gåte. I ste
det fora trekke inn naturvitenskapens budskap 
blir mye fragmentert, deskriptivt, konfliktfylt 
og evigvarende. 

Möderne framstilling av smibart jern av 
malm er karakterisert av to konsekutive pro
sessen I masovnen utnyttes koks (karbon) på 
tre måter: forbrenning som gir 1) värme og 2) 
CO-gass for reduksjon, og 3) senker smelte-
punktet for melallet, som tappes, inneholder 
ca. 4% C og er ikke smibart. Slaggen er CaO-rik 
og »passiv». Ved trinn to - fersking i konverter 
- fjernes karbon ved oksygen tilförsel. Nå er slag
gen »aktiv», den ter opp oksygen og kontrolleret" 
kvaliteten på meteUet De metallurgiske kravene 
er komplekse, nå som for! 
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I to publikasjoner (1996, 1998) harjegkri-
tisert Björkenstams ide om meget hoy tempe
ratur i ovnssjakta. Påstanden om 1600—17oo"C 
må bero på målefeil. En energibalanse, bekref
tet av Englunds malinger, viser at maksimum er 
ved t j o c C . Dette burde styrke tilliten til ter-
modynamikk. Björkenstam hevdet videre at O 
holdigjern (trolig med minimum 2% C), dan-
net i sjakta, ble fersket av oksygen i blestsonen. 
Når det ved hver funnplass er mye homogen 
slagg med ca. 60% FeO og 25% SiOa , så er det 
ikke tilfeldig. Inne i ovnen var slaggen med smel-
tepunki ca. 1150"C aktiv og sorget for å begrense 
opptaket av karbon i det nydannede metallet, i 
samsvar med likevekten FeO + C = Fe + CO 

Skal jernet bli smibart, med lavt Oinnhold, 
og slaggen flyte, må den derfor inneholde en 
stor andel FeO. Inga Serning omtaler i boken 
Iron and Man in Prehistoric Sweden det tosidige 
kravet til blesterovnsslagg . Dette poenget ble 
ikke tett opp i svensk arkeometallurgi. Jern
kontoret har på dette området i stedet valgi ä 
folge andre linjer. 

Englund har valgt å överse både Björken
stams ide, min kritikk og mitt forslag. Han sier 
(s. 216): at slaggen inneholder mye jernoksid 
»beror på att blästerugnsprocessen är en låg-
temperatur-process i jämförelse med masugns-
processen, där praktisk taget all järnoxid i mal
men reduceras till järn». Han overser CaO-til-
satsen i masovnen, som kjemisk sett erstatter 
FeO. Her har han påstander om kjemiske for
hold, trass en »progranierkhering» (s. 29) om 
at metallurgiske, inelallografiske og kjemiske 
analyser utgår. 

Englund har halt rik adgang til funnmate
riale, også fra egne utgravninger, og presente
rer 39 eksperimenter i et »naturgitt» miljö og 
med hjelpemidler som kunne inngått ved bläst-
bruk. Han har villet »gjenoppdage» teknikk II, 
tydelig ved tusenvis av slaggbauger i Sverige og 
Norge. Den var basert på en sjaktovn av leire, 
bygd över marken og tappet for slagg i bakke
nivå gjennom et hol i siden. Teknikken for-
svant som bred tradisjon i sen-midddalderen. 

I et stort perspektiv er det 4—5 måter en 
forsker kan naerme seg dette emnet på: 1) bruk 
av gode kildeskrifter fra 1700-tallet, med antatt 
overforingsverdi, 2) studium av ovnsrester, in-

klusiv slagg, 3a) kontroll av egen jern- og slagg
kvalitet, överfor funn, 3b) utbytte i forhold tit 
eldre anlegg, 4) bruk av metallurgisk teori. 
Punkt 4 faller utenom den valgte rannnen. 

La meg te utgångspunkt i punkt 1 og »Even-
stadteknikken», som svarer til mye materiale i 
Sverige. I Norge kan vi med ' iC-dateringer fra 
tre steder si at den oppsto om lag år 1400. 
Evenstads skrift sier at man bruker ved, som 
forst brenner til trekol i ovnen. Malm tilsettes 
tre gånger, siste gäng når mesteparten av tre-
kolet er brent opp. Bruken av blåsebelger varie-
rer. En smelteokt ter 4—5 timer. Arbeidet ved 
ovnen består i en rekke ledd. Med ovnsfunn og 
uten Evenstad ville vi ta lil med forvarming, fyl-
le ovnen med trekol og malm, blåse inn luft 
med blåsebelger, kanskje forsokc slaggtapping 
(som ikke ville lykkes), og håpe på å få jern. 
Den vellykte Evenstad-prosessen inneholder 
en rekke tidsbestemte tiltak, som ikke kominer 
fram ved utgrävning. 

For 1 o år siden sa jeg at malmen skal både 
virke ferskende överfor jern med for hoyt Oin
nhold og vaere et flussmiddel for slaggen (jäm
för Sernings påstand). Etter ca 4 timer er ov
nen blitt en »herdovn», mens den forst var en 
sjaktovn. Forst reduseres jern og mettes med 
karbon, deretter naermer vi oss likevekt mel
lom metall og slagg. Porene i Evenstadslagg be-
krefler fersking med CO-utvikling. Praksis lae-
rer man ved å delta i praktisk smelting, og me
toden er samtidig genial, sett fra metallurgisk 
side. Men midddalderslaggen har ikke slike 
porer og indikerer en annen driftsmåte, som er 
»usynlig». 

På symposiet i Uppsala 2001 nevnte jeg 
Evenstadmetoden som et av syv mulige tiltak 
ved en blesterovn, som også bygger på et me
tallurgi. I Englunds ordliste betyr »diskontinu-
erlig drift» nedblåsning mot slutten. Ordet 
»satsvis drift» (»batch type operation») ville ha 
vaert bedre. Diskontinuerlig drift kan innehol
de mange ledd. 

Jemkvalitet - punkt 3a. I 1979 publiserte I. 
Mårtens Blåsterjern og fellujern der hun beskrev 
et stort antall funn fra Telemark med naboom-
råder. Standard iniddelalderjern ser ut som en 
»fransk ost» av vekt ca. 6 kg, der det forste styk
ket er tett bort. Dette svarer til el kraftig okse-
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högg. Hun sier »det er forbausende fritt for 
slagg». Bare på et sted ved Mosstrond ble det 
funnet amboltsteiner. Hun hevder at ingen et-
terbehandling fant sted ved anlegget, noe som 
er et felles trekk ved norske utgravninger. (Er 
det annerledes i Sverige, eller kan det vaere en 
feil tolkning?) De norske blåster- eller fellujer-
nene med hoy kvalitet er »primaerprodukter». 

Jeg har undersökt to av de rapporterte jer-
na og finner godt under i % slagg. Derimot er 
tettheten lav, ofte 5,5 mot teoretisk 7,8. Dette 
skyldes porositet og ikke slagg. Jeg anslår ut-
byttet ved smiing av slike blåster- eller fellujern 
som 80%, altså tap på 20%, mens Englund 
oppgir lap på rundt 90% for eget frainstiltjern. 

Prisoppgangen fra blcislrjcirn til fellujåm på 
20% (fra 5 til 6 ore, smlgn. Jönsbok ca. 1 280) 
gir ikke inntrykk av stort arbeid og kolforbruk 
ved omsmiing. Allejernarkeologer i Norge har 
på sporsmål sagt at primaerjernet ble tätt opp 
gjennom sjakta og deretter blitt hogd umid
delbart, uten ekstra oppvarming. Smiing til en 
flat käke kan sogar ha föregått ved hjdp av en 
trestokk inne i ovnen. Formen, slaggrenheten 
og mangelen på »indre oksydasjon» kan tyde 
på det, slik jeg hevdet i boka Bondefem i Norge 
fra 1999, et arbeid som Englund ikke siterer. I 
hans materiale er det derfor liten sammen
heng med funn av »primaerlupper» fra mid
delalderen. 

Kan det vaere en forskjell mellom Norge og 
Sverige? Jernet fra Häverö hembygdsgård (s. 
276) ser ut som vare norske fellujern. Blest-
munnstykkenc (s. 192, 197) svarer helt til funn 
ved Håen i Sor-Tronddag (merovingertid eller 
yngre), mens »fårskalleslaggen» (s. 236) er 
som funn fra eldre jernalder i Norge. Kråk-
nesmdten (s. 305) fra eldre jernalder vist som 
snitt likner også på vare prover: uten slagg, 
men porös. 

Utbytte ved smelting og smiing: På s. 
290—291 omtaler Englund utbyttet ved smel-
ting, basert på 1 o kg av en malm med 60% Fe 
og 10% SiO^, og oppgir tap av jern på 50%, 
25% og 12,5% ved smelting, grovsmiing og ut-
smiing til en »ten» av vekt 0,75 kg. Melloin-
produktet »block» veier 1,5 kg, mens slaggvek-
ten utgjor ca. 7 kg. Forholdet jern/s lagg utgjor 
dermed ca. 1:5.1 Bondejemhxr jeg hevdet ä t en 

»tommdfingerregel» for funnmateriale kan 
vaere 1:1. Delte ble i foredrag supplert med tall 
fra konkrete funnplasser på arkeologmotet i 
Akureyri september 2001. 

Språk: Jeg har fra spesialister i Dalarna hört 
at gammel slagg blir kall krukor med läng u 
(bl.a. i stedsnavnet Krukhögen), og ikke kruck-
or (s. 40). Krukor svarer til kråker, kräk eller 
krakk på norsk side, brukt om store slaggstyk-
ker fra smelting i eldre jernalder og ganske ut
bredt som forste ledd i stedsnavn. Fram til 
1920-tallet var »kräk» kjent som ord for slagg i 
Soknedal i Tröndelag. 

Lupp burde ikke vaere noe fremmed ord. 
Det kommer fra fransk loupe for ulv, eller latin 
lupus. Bruk av dyrenavn er vanlig i metallurgi
en, eks. hund for opptrekket ved masovnen, og 
jernsu, smlgn. eng. sow for det mislykte metal
liskt' biproduktet ved kobbersmdling. 

Det engelske sammendraget står lör en ord
for-ord oversettelse fra svensk og vitner ikke om 
stor kunnskap om saertrekk i engelsk. Det gjel
der forst og fremst syn taks. 

Oppsumniering: Et av de positive trekkene 
ved boka er aerlighet i presentesjonen av egne 
eksperimenter. Men problenifonnuleiing mang
ler, slik at de bygger på morfologi og vante fo
restillinger. Heller ikke er kontakten med kva
litet og vekt av primaerjern god. Englund jam-
forer med andres forsok. Dernest mangler tall-
storrdser, spesielt analyser. Å begrunne dette 
med at teknologer er så uenige er for enkelt 
når det har vaert relevant siden for Aristoteles. 
Det er en viss »anakronisme» i arbeidet i og 
med at litteraturen er fra nyere tid, mens han 
tar sikte på å gjenskape midddalderens smel-
temetode. 

Fortsatt er det slik at vare forfedre tok med 
seg hemmeligheter i graven. Om jeg skal våge 
en påstand, har tid inngått som variable i pro
sessen. Tid kan man ikke lese seg til i funnma
teriale. Förbehandling inne i ovnen i en viss tid 
ved lav temperatur var et av mine forslag i 
Uppsala. 

Kanskje mine kritiske kommentarer löt kla
rer hvorfor profesjondle metallurger ikke ini-
tierer eller deltar i praktiske smelteforsok. Jo 
bedre man er skolert i kjemisk termodyna-
mikk, desto bedre oppfatter man kompleksile-
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ten. Dernest setter vi strenge krav til for-
soksopplegg. Samtidig vil vi helst ikke stoppe 
amatörer, som liker å stelle med slik »pyrotek-
nikk», og som egner seg for folklorisme. 

La meg slutte med å si at Englunds bok er im-
ponerende. Den er et monument över arbeidet 
til en iherdig arkeolog. Men fordi alle analyser 
mangler, blant annet av den malmen som ble 
brukt, er det et arbeid som en ikke kan folge 
opp. I likhet med et monument står det for noe 
avsluttet. I hoyden kan Englund selv fortsette. 

Ame Espelund 
Institutt for materialteknologi 

NTNU 
NO-7491 Trondheim 

ariie.espelund@material.ntnu.no 

»Karl-Göran Sjögren, »Mångfalldige uhrminnes 
grafvar... » Megalitgravar och samhälk i Västsve
rige. Gotarc Series B. Gothenburg Archaeo
logical Theses 24. Kust till kust-böcker 9. Göte
borg 2003. 396 s., ill. ISBN 91-973674-8-6. 

Karl-Göran Sjögrens avhandling är uppdelad i 
14 större och mindre kapitel. Den är logiskt 
uppbyggd med inledande kapitel kring teore
tiska överväganden via diskussioner kring eko
nomi, befolkning och rumslig variation fram 
till slutkapitlet som helt enkelt heter avslutan
de diskussion. 

Bokens syfte är att diskutera hur de väst
svenska megalitgravarna kan tolkas i samhälle
liga termer. Del aktuella området utgörs av de 
områden i Bohuslän och Västergötland där dö
sar och gånggrifter påträffats. 

I inledningskapitlet diskuterar Sjögren det 
s.k. rituella komplexet inom trattbägarkultu
ren (TRB). Jag saknar i avsnittet som ter upp 
möss- och depåfynd en diskussion kring Eva 
Kochs avhandling Neolithie Bog Pots från 1998. 
Det är den senaste stora studien av denna fynd
kategori. Kochs undersökning har relevans bå
de för hur deponeiingarna skall tolkas och för 
det kronologiska resonemanget. 

I kapitlet kring teoretiska överväganden be
handlas, om än ganska kort, samhällsteoreti-
kerna Giddens, Bourdieu och Levi-Strauss. Sjö
gren betonar här att han vill infoga sig i en 
marxistisk idétradition utan att för den skull sä
ga sig vara historiematerialist De båda först
nämnda citeras idag ofta i den arkeologiska 
forskningen med begrepp som strukturations-
princip och habitus. 

Därefter behandlas dödsriter och det sociala 
landskapet. Här betonas begravningsiitemas be
tydelse för legitimeringen av en social ordning. 
När det gäller det sociala landskapet utgår Sjö
gren från Bourdieu och diskuterar den kom-
niiinikativa aspekten av materiell kultur. I det
te sammanhang efterlyser jag en diskussion av 
Mike Parker Pearsons bok The archaeobgy of 
dealh and burial från 1999. Där diskuteras sam
hällen från vitt skilda perioder och geografiska 
områden och enligt min uppfattning skulle dis
kussionen ha kunnat fördjupa Sjögrens vidare 
analyser. 

Man kan lite generellt beteckna t.ex. kapi
tel 5 som arkeologihistoria ocb själv känner jag 
mig kluven inför detta. Inte så mycket fram
ställningen, som är nog så intressant, men det 
känns kanske som detta kapitel inte riktigt hör 
hemma i avhandlingen. För de vidare resone
mangen känns lite elakt uttryckt endast slut
meningarna som relevanta. »För megalitgra
varnas del innebär detta att stor vikt lagts vid att 
registrera deras geografiska förekomst och att 
beskriva främst kammar- och gångkonstrtiktio-
nerna...» 

Del följande kapitlet kring källkritiska pro
blem är en direkt fortsättning på det föregåen
de kapitlet. Genomgången av gravtypernas kri
terier är föredömligt klar och tydlig och natur
ligtvis nödvändig för det fortsatte arbetet. 
Intressant är också att endast 10—20% av gång
grifterna tycks ha odlats bort sedan 1700-talet 
Det är mycket låga tel om man jämför med 
Danmark eller Skåne! De statistiska tabellerna 
är dock inte särskilt lättillgängliga. Här skulle 
ett tydliggörande och en tolkande diskussion 
ha varit på sin plats. 

Efter denna genomgång behandlas dater-
ingsproblematiken: både den traditionella ke-
ramikkronologin och de naturvetenskapliga 
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dateringarna. När det gäller '*Odateringarna 
sätts gränserna för megalithorisonten till 
3650—3200 cal BC. Utifrån dateringarna från 
Rössberga sätts gränserna till 3400—3100 cal 
BC. Detta menar Sjögren skulle utgöra den hu
vudsakliga byggnationsperioden för de väst
svenska megalitgravarna. Enligt dette skulle de 
västsvenska och sydskandinaviska gravarna vara 
uppförda i stort sett parallellt med varandra. 
Det påpekas att även från dösar föreligger hu
vudsakligen mellanneolitiska dateringar. Dette 
är i ett sydskandinaviskt perspektiv inte så an
märkningsvärt Från flera sydskandinaviska dö
sar finns mellanneolitiska dateringar. 

Slutsatsen av dateringsdiskussionen är att 
gånggrifterna i Västsverige kanske redan börja
de byggas under slutet av tidigneolitikum. Det 
är i detta sammanhang på sin plats att påpeka 
att vi i så fall har en horisont med begravning
ar men inga keramikdepositioner vilket inte 
Sjögren närmare reflekterar över. 

En för avhandlingen central diskussion rör 
näringsfång och produktion. Olika teorier om 
gravarnas funktion som territoriella markerin
gar, fasta punkter i ett segmentärt samhälle och 
slutligen som svar på speciella näringsförhål
landen eller produktionstekniker behandlas. 
Vidare diskuteras 'SC-halt, andra isotopanaly
ser samt pollenanalyser. Utgångspunkten när 
det gäller de förstnämnda är en diskussion av 
Kerstin Lidéns avhandling i vilken bl.a. Röss-
berga-gånggriften behandlas. Det framgår tyd
ligt att människoben från Falbygdens megalit
gravar har de lägste ' 'C-halterna i hela Syd
skandinavien. Intressant är att under äldre 
mellanneolitikum har proteinkällorna varit till 
övervägande delen landbaserade, även i ut
präglade skärgårdsmiljöer som Bohuslän. 

I diskussionen av den stabila isotopen '5N 
påpekas att Lidéns analys och tolkning av det 
västsvenska materialet delvis utgår från felakti
ga premisser. Hon anser att betesdrift varit den 
förhärskande ekonomiska aktiviteten i Falbyg
den under mellanneolitikum. Sjögren påpe
kar, med stöd av andra forskare, att denna typ 
av analyser överskattar det animaliska inslaget i 
kosten på bekostnad av det vegetabiliska. En 
mer blandad ekonomi med en större andel od
ling och en inriktning mot mjölkprodukter 

kan enligt Sjögren vara en mer sannolik eko
nomisk bas än en ren betesdrift. Problemet 
med insjöfisk diskuteras. Här kan det vara värt 
att kort nämna Anders Fischers nyligen (2003) 
publicerade resultat från Aamosen på Själland. 
Det visar sig att insjöfisk uppvisar ':iC-halter på 
mellan -21 och -27 promille. Detta är klart ter-
restriska värden, så om folk ätit slora mängder 
insjöfisk har deras ben terrestriska värden. Vik
tigt att påpeka i detta sammanhang är också de 
mikrovariationer som framkommit genom 
analyserna. Människornas kost har inte varit 
enhetlig utan skiljer sig åt inom området. 
Sjögren ser också den symboliska innebörden i 
dessa variationer och är öppen för att de även 
kan tolkas i termer av genusskillnader där ålder 
och kön har spelat en stor roll. 

När del sedan gäller diskussionen av pollen
analyserna blir det mer problematiskt. Här på
pekas i en diskussion av Berglunds så kallade 
expansionsfaser att »frågan om realiteten i 
Berglunds faser får sägas vara öppen tills ett 
större antal väldaterade serier från centrala od-
lingsområden föreligger». 1 samband härmed 
kunde t.ex. resultaten från det stora tvärveten
skapliga Ystadprojektet ha diskuterats och an
vänts i en bakgrundsdiskussion. Från Ystads
projektets undersökningsområde föreligger 
ett stort antal väldaterade pollendiagram från 
ett centralt odlingsområde. 

Kapitlet känns inte riktigt färdigt. Det 
känns ibland som om saker saknas eller att käl
lorna är gamla. När Sjögren t.ex. pratar om re
gression och expansion i pollendiagram så har 
det under mer än 20 års tid pågått en diskus
sion kring detta. Slutsatserna blir därför sett 
utifrån senare års diskussioner aningen själv
klara. Mångårig odling bör ha varit möjlig. 
Flera metoder för atl motverka sänkt avkast
ning förekom och svedjebruk bör ha varit mer 
märkbart i marginella områden. 

Site calchment-analys används för att dis
kutera boplatsernas och gravarnas lokalisering 
i landskapet; skillnader och likheter betonas. 
På samma sätt som tidigare sammanfattas re
sultaten i flera ibland svårtolkade tabeller. I och 
med att site catchment-analys i hög grad för
knippas med 1970-talets New Archaeology vo
re det på sin plats med en diskussion kring hur 
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metoden utvecklats, vad den innebär och vilka 
problem som föreligger. 

När det gäller Falbygden konstaterar Sjö
gren att boplatsernas och gravarnas catchment 
kraftigt skiljer sig åt. TRB-boplatserna på Fal
bygden ligger i mer varierade miljöer än me
galitgravarna och det är möjligt att gravarna in
te legat centralt inom resursområdena. De får 
en perifer lokalisering i förhållande till boplat
serna. Efter att ha avfärdat flera äldre modeller 
för hur det neolitiska samhället varit uppbyggt 
ställer författaren upp ett anlal alternativa hy
poteser: 

1. Försörjningen behöver inte ha varit enhet
lig i hela området 

2. Megalitgravarna finns i de områden som 
haft bäst möjlighet att lämna ett ekono
miskt överskott och därmed försörja en mer 
komplex samhällsstruktur 

3. Megalitgravsbyggarna tar fasta på en given 
historisk identitet d.v.s. hur människor för
höll sig till varandra genom att bygga eller 
inte bygga gravar. 

4. Megalitgravarna har fungerat över en stör
re region i Västsverige. 

Vilka individer begravdes i megalitgravar? Var 
det hela befolkningen eller delar av denna? 
Dessa frågor diskuteras i samband med beräk
ningar av arbetskraftsåtgång och befolkning. 
Naturligtvis blir det här frågan om ganska spe
kulativa tolkningar kring dessa faktorer. Myc
ket av diskussionen bygger på ^C-dateringar-
nas fördelning. Slutsatserna av beräkningarna 
blir att hela befolkningsgrupper endast kan ha 
begravts i megalitgravarna under en kort tidspe
riod på högst 200 år, d.v.s. en mycket kort bmk-
ningstid. Därefter mera selektiva begravningar. 

En fråga som ofte diskuterats under de se
naste åren är huruvida monumenten byggdes 
på en och samma gång eller om de var projekt 
som aldrig slutfördes. Anledningen till att jag 
ter upp detta är att flera inte minst brittiska 
arkeologer som Richard Bradley och Colin 
Richards har kunnat konstatera att megalitiska 
anläggningar inte blivit färdigbyggda på en 
gång. Richards har t.ex. studerat stendrklar i 
Skottland och på Orkney och konstaterat att de 

påbyggts under en ganska lång tid. Mike Par
ker Pearson och Colin Richards har föreslagit 
att det inte är megalitgravarna som är huvud
intresset utan själva byggandet i sig, som en 
social handling. Enligt min uppfattning kunde 
mera ha gjorts kring dessa frågor. Frågan om 
stenmonumenten föregåtts av träkonstruktio
ner förbigås helt vilket idag känns märkligt. 
Återigen måste Parker Pearsons arbete på 
Madagaskar lyftas fram. Han har här kunnat se 
hur trä övergår till sten i gravbyggandet. Dette 
har han sedan överfört till t.ex. Stonehenge 
som uppenbarligen föregåtts av en träcirkel. 

Rumslig variation och sociala grupper be
rörs i kapitel 1 2 och gravar och kulturlandskap 
i kapitel 13 Dessa två är enligt min uppfattning 
de två centrala kapitlen i avhandlingen och 
handlar mycket om hur rumsliga mönster kan 
studeras i landskapet. Kapitel 13 är en studie 
på mikronivå av Karleby sn där faktorer som 
gravarnas synlighet i landskapet, boplatsernas 
placering samt människors upplevelse och 
konfrontationer med landskapet tolkas. 

När regionala skillnader diskuieras utgår 
Sjögren från en tanke att byggandet av mega
litgravar på Falbygden, men inte i dess omgiv
ningar, skulle bero på en etnisk skillnad. Den
na megalitbyggande stam skulle ha markerat 
sin särställning genom en anslutning till ett re-
ligiöst-ideologiskt system. Detta visas genom en 
viss form av keramikdekor eller variationer i 
gravarnas arkitektur. Hur ser resultatet av de 
statistiska beräkningarna ut? Gravarna ligger 
uppenbarligen tätare än förväntat och klum
par ihop sig till grupper. Sex grupper kan ur
skiljas varav en är central och fem är perifert 
belägna. Hur kan då detta mönster förklaras? 
Kammarriktningarna visar t.ex. etl lokalpräglat 
mönster som till stor del sammanfaller med de 
definierade lokalgrupperna. 

Sjögren tolkar dessa förhållanden som så 
att de går tillbaka på sociala grupper med en 
identitet som skiljer sig från övrigas i område t 
Här kunde andra liknande områden ha be
handlats. T.ex. utgör Riigen etl likartat område 
med markanta grupperingar. Dessa tolkades av 
Schuldt som tecken på olika stammar eller re
gionala grupper. 

Intressant är att boplatserna och gravarna i 
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»Karleby sn inte ligger i samma lägen. De tycks 
snarare utesluta varandra. Gånggrifterna har 
anlagts i övergångszonen mellan det vilda och 
kulturellt påverkade landskapet. Modellen för 
hur landskapet på Falbygden varit uppbyggt 
under mellanneolitikum blir följande: ett full-
neolitiskt samhälle med små permanenta åkrar 
centralt kring boplatsen. I marginalen anläggs 
megalitgravar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att av
handlingen innehåller oerhört många saker 
som är värda att diskutera och att en kort re
cension inte riktigt kan göra den rättvisa. Del 
finns dock ett antal problem med en så omfat
tende avhandling. Ett antal kapitel känns över

flödiga eller alltför kortfattade. Dette gäller 
kanske framför allt diskussionerna kring kost 
och ekonomi. Dessa är svårgripbara frågor som 
skulle ha krävt en helt annan inriktning. 
Samma kan man säga gäller avsnitten kring si
te catchment-analys; ett annat forum vore bätt
re. På det stora hela måste ändå avhandlingens 
stora kvaliteter framhållas. 

Mals Larsson 
Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 
Mats.Larsson@hik.se 
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