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i oo Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Inter-
nationak Arbeitstagung 25.-26". Mai iggy Klein-
machnow, Land Brandenburg. Veranstalter Bran-
denburgisches Landesmuseum fiir Ur- und 
Friihgeschichte, Potsdam. Archäologische Gesell
schaft in Berlin und Brandenburg e.V., Potsdam. 
Forschungen zur Arcbäologie im Land Bran
denburg 5. Herausgegeben von Jörgen Kunow. 
Wunsdorf 1998 (antedaterad, eg. utkommen 
2002). 527 s. Tafeln I-XI, Karten I-II nach Oscar 
Almgren. ISBN 3-910011-17-9. 

I maj igg7 hölls i Kleinmachnow i Branden
burg ett anmärkningsvärt symposium med ti
teln »100 Jahre Fibelformen nach Oscar Alm
gren». Forskare från elva europeiska länder hade 
samlats kring detta tema. Undertecknad, som 
inte kunde hörsamma inbjudan att deltaga på 
grund av det pågående arbetet med ett annat 
symposium som ägde rum ungefär samtidigt, 
har med stort intresse tagit del av den stora 
symposievolymen och de problem som där dis
kuteras. 

Almgrens intresse för fibulamaterialet väck
tes av Bernhard Salin som berättade om den 
mängd fibulor från den romerska kejsartiden 
som han stött på under sina långa forsknings
resor. Almgren beslöt att behandla dem syste
matiskt och gav sig i kast med det väldiga ma
terialet. Dette resulterade i avhandlingen Stu
dien iiber Nordeuropäische Fibelformen der ersten 
nachchrisllichen Jahrhunderte mit Berucksichtigung 
der provinzialrömischen und sudrussischen Formen. 
välkänd för varje arkeolog. Den trycktes som 
dissertation i Stockholm 18g7 och ventilerades 
vid Uppsala universitet. En andra upplaga kom 
ig23 i Mannusbibliothek 32 med förord av Gus
taf Kossinna som var utgivare av serien. 

Avhandlingen omfattar de då kända fibu
lorna och deras utveckling i hela det icke-ro-
merska Nordeuropa. Materialinsamlingen in
nebar under åren 18g5~g6 resor till 1 1 7 mu
seer. Almgren hade därmed studerat och gjort 
anteckningar i de flesta viktiga museisamling
arna med icke-romerska fynd. Till detta kom 

Salins anteckningar från Kristiania och Mosk
va. Vid bearbetningen byggde han sedan på ar
beten av äldre nordiska forskare, främst Hans 
Hildebrand, Oscar Montelius och Sophus Muller. 

Huvudproblemen dikterades av forsknings
situationen i slutet av 1800-talet Det är därför 
av stort intresse att undersöka vilka problem 
som fortfarande efter hundra år är aktuella och 
vilka nya problem och infallsvinklar som till
kommit genom det utökade materialet och den 
forskning som bedrivits. Almgrens problem var 
beskrivning (typologi och klassifikation), ut
bredning och tidsställning där slutna fynd och 
sammanhang mellan olika former var vikiga 
faktorer. Materialet indelades i grupperna I-
VII. Vissa tillägg tog upp provinsialromerska 
former som förekom i området och deras an
knytning till det germanska. 

Det är viktigt att rekapitulera fibulabokens 
bakgrund och syfte då man tar itu med sympo-
siepublikalionen. Bertil Almgren, hedersgäst 
vid symposiet, ger med sin vän Kurt Böhner vid 
sin sida en personlig färg och några klargöran
de upplysningar som bidrag till symposiet. 

Symposiets uppläggning följer i stort sett 
Almgrens arbete. Ett förste parti behandlar 
uppsatser i anslutning till fibulagrupperna I-
VII samt vissa särformer: skivfibulor, de provin
sialromerska fibulorna hos Almgren samt ring-
fibulorna. För de tre sistnämnda grupperna har 
några specialister engagerats. Johanna Bode dis
kuterar skivfibulorna, Wolf-Riidiger Teegen de 
germanska ringfibulorna och Astrid Böhme-
Schönberger de provinsialromerska formerna. 
Till analysen av grupperna fogas genomgåen
de en forskiiingshistorik som kan vara mer el
ler mindre utförlig men som alltid är värdefull 
som orientering. 

För alla grupperna finns intressanta bidrag 
av högt kvalificerade forskare. Det är inte möj
ligt att i dette sammanhang kommentera dem 
alla. Därför väljes några som varit av särskilt in
tresse för anmälaren. 

Det är därvid omöjligt att förbigå grupp III, 
die Augenfibeln. De är talrika, en massproduk-
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tion, som uppträder redan under första år
hundradet, som visar många variationer och 
som burits av både män och kvinnor. Flera fors
kare har arbetat med detta material, bl.a. bo
kens utgivare Jurgen Kunow. Ett annat synner
ligen nyttigt avsnitt är bidraget om die Drei-
sprossenfibeln inom grupp V, författat av Tho
mas Hauptmann. Man får här en grundlig pre
sentation av denna oenhetliga fibulatyp som ti
digare varit svår att få grepp om. Man får en 
klargörande framställning av utveckling och 
variationer. Den är långlivad och finns från 
B2/C1 ända in i folkvandringstid och har en 
intressant utbredning i de baltiska staterna. 

Grupp VI, Fibeln mit umgeschlagenem Fuss, 
spelar stor roll för kronologin under yngre ro
mersk järnålder, inte minst för det nordiska 
materialet, men har tidiga föregångare på kon
tinenten. Som väntat har den engagerat flera 
forskare såsom lon lonita, Jan Schuster och Jan 
Bemmann. De har lämnat bidrag till forsk
ningen om typens ursprung med traditioner 
som spåras från La Téne II-fibulor, om dess ut
veckling, variationer och utbredning fram till 
slutet av romersk järnålder under C2 och C3. 
Det är stora sammanhang som spelas upp. Dis
kussionerna om dem kommer säkerligen att 
fortsätta med utgångspunkt från här presente
rat material och argument. 

Den andra av Almgrens huvudgrupper för 
yngre romersk järnålder är grupp VII, Fibeln 
mit höhem Nadelhalter. Även denna har fått 
stort utrymme, framför allt genom Lothar Schul-
tes bidrag, som dock enligt en not fått tillskott 
av flera andra specialister. Uppsatsen inleds 
med en värdefull forskningsöversikt, särskilt 
välkommen då det gäller en för nordiskt mate
rial så central fibulatyp. Ettjämförande schema 
återger de kronologiska system som lagts fram 
av Kupka, Matthes, Kuchenbuch och Böhme. 
Almgren ägnade denna typ stort intresse. Schul-
te framhåller att Almgrens uppfattningar stått 
sig i stort trots att den moderna forskningen 
något modifierat fibiilans tidsställning. Det är 
fortfarande svårt att se detaljförändringarna 
från Ci till C2 och hur den i olika områden eb
bar ut i slutet av romersk järnålder. Den höga 
nålhällaren finns även på barocka former. Här 
väntar inånga forskningsuppgifter. 

Efter grupperna följer bidrag med den 
sammanfattande rubriceringen regionala syn
teser. De fleste av dessa behandlar fibulor i oli
ka lokala områden såsom Norditalien, Gallien, 
Böhmen, Polen, de baltiska staterna, Danmark 
och Norge. Man saknar Sverige men kan där 
hänvisa till en preliminär fibulabearbetning av 
Bertil Helgesson och undertecknad vilken ut
går från fibulorna från Uppåkraboplatsen och 
2001 publicerats i Uppåkrastudier volym 3. Man 
får där en sammanfattning av problemställ
ningarna för fibulamaterialet från romersk järn
ålder i ett nutida perspektiv. Det skall anmärkas 
att uppsatsen författats utan tillgång till sym
posiepublikationens innehåll, som då inte var 
tryckt och distribuerat. Till de regionala synte
serna fogas även Magdalena Maczynskas inne
hållsrika bidrag om »Die Fibel als Tracht- und 
Schmuckelement im Bereich der Przeworsk-
Kultur». Uppsatsen bygger på hennes stora 
kännedom om smyckematerialet på kontinen
ten. Hon framhåller som viktiga resultat av den 
nyare forskningen bl.a. att vissa fibulatyper var 
könsbundna samt att fibulorna inom kultur-
gruppen är olika utformade öster och väster 
0111 Weichsel. 

Efter de regionala synteserna kommer tre 
avsnitt med viktiga frågeställningar. Det första 
presenterar uppsatser om teknologiska under
sökningar. De kan betecknas som en av modern 
forskning möjliggjord utbyggnad av Almgrens 
arbete. Metallanalyser har utförts av Peter 
Hammar och Hans Ulrich Voss, orneringspro-
bleni har behandlats av Claus von Carnap-
Bornheim medan Jesper von Richthofen bely
ser fibulornas användning genom att studera 
slitage. Bidraget om orneringstekniken (filigran, 
pressbleck) och de olika problem som kan kny
tas till den såsom spridning, ursprung och 
könstillhörighet är av stort intresse. Det gäller 
även den information om fibulornas ägare och 
utnyttjare som kan utläsas ur spåren efter deras 
användning. 

Det andra av dessa avsnitt behandlar fibulor 
i offerfynd. Illerupfynden finns naturligtvis 
med men intresset riktas kanske framför allt på 
Teegens ingående analys av brunnstyndet från 
Pyrmont, kortfattat behandlat av Almgren. Det 
ägnas nu en ingående utredning. 
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Det tredje avsnittet i detta parti ter upp et
niska frågeställningar i anslutning till fibulor. 
Karl-Heinz Willroth framhåller i detta bidrag 
att Almgren var försiktig i sin bedömning av et
nisk tillhörighet. Han såg en uppdelning av fi
bulorna efter modellen öst- och västgermaner 
på kontinenten men var mera intresserad av att 
betona arbetets tyngdpunkt på nordeuropeis
ka fibulor. Det är anmärkningsvärt att rörlig
het, hantverkskretsar och verkstäder var viktiga 
faktorer för Almgren. Han hade alltså helt and
ra argument för utbredningar än Kossinna. 
Willroth diskuterar olika forskares försök till et
nisk tolkning. Han framhåller särskilt att Alm
grens försiktiga hållning i dessa frågor var be
undransvärd i en tid då etniska tolkningar fick 
stort utrymme i forskningen. Det framgår sam
tidigt att Almgren inte såg frågeställningar om 
typologi och klassifikation som ett slutmål. Han 
betonade vikten av att gå vidare med analyser 
av kulturhistoriska frågor. 

Symposiebidragen anger forskningssitua
tionen för fibulor efter 100 år. De betonar den 
banbrytande insats som Almgren gjorde med 
sin avhandling och konstaterar att huvuddra
gen i arbetet fortfarande står sig. Det framgår 
samtidigt att systemet kan byggas ut, vilket be
lyses i flera bidrag. Det utökade materialet har 
vidare fört fram nya problemställningar och 
forskningsuppgifter. Denna positiva forsknings
situation färgar symposievolymen. 

Studiet av symposiepublikationen underlät
tas av att Almgrens grupper med fina bilder 
finns återgivna på slutet som referens till tex
ten i bidragen. Den innehållsrika boken är ett 
monument över Oscar Almgren men också en 
i hög grad läsvärd framställning om forskning
ens villkor och möjligheter. De som tagit initia
tivet till symposiet och genomfört det med den
na innehållsrika volym som slutprodukt har 
gett ett gott handtag till forskningen. Detsam
ma gäller raden av framstående forskare som 
deltagit och som publicerat sina resultat. 

Berta Stjernquist 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

I.unds Universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 5° Lund 

Riidiger Keim, Mölkholmen. Eine slawische In-
selsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Siid-
schweden. Report series 74. Institutionen för ar
keologi, Lunds universitet 2000. 132 s. ISBN 
9!-973734-6-x-

På ön Mölleholmen i Ellestadsjön i Sjöbo kom
mun i Skåne företog institutionen för arkeolo
gi vid Lunds universitet flera undersökningar 
mellan åren ig88 och igg4- Man gjorde fynd 
från mesolitikum och neolitikum samt ett ganska 
omfattande material huvudsakligen från iooo-
talet, d.v.s. från övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid. 

Riidiger Keim genomgick först det tidig
medeltida materialet för sin C-uppsats vid insti
tutionen och fann en del intressanta aspekter 
som vidareutvecklats i föreliggande monografi. 
Basen i Kelms studie var utan tvekan kerami
ken, en artefaktgrnpp som under de senaste 
decennierna blivit föremål för flera artiklar 
och avhandlingsarbeten. En ständigt diskute
rad fråga är om och i så fall hur man kan skilja 
ostersjökeramik och slavisk keramik åt. Till sa
ken hör att östersjökeramiken anses vara en ke-
ramikgriipp som skapats ur både det slaviska 
och skandinaviska keramikhantverket Dessut
om liknar flera av östersjökeramikens former 
från slutet av 11 oo-talet den slaviska keramiken 
från tidigt 1000-tal. Keim tar upp och diskute
rar hur materialet från Mölleholmen låter sig 
klassificeras efter den ena eller andra gruppen. 
Utifrån paralleller från norra Tyskland och Po
len konstaterar han att keramiken är av mellan-
och senslavisk typ. 

Kchn menar vidare att boplatsens läge, på en 
ö i en insjö, är typiskt för slaviska bosättningar. 
Han nämner flera paralleller från slaviskt områ
de. Det övriga fyndmaterialet från Mölleholmen 
är ganska svårtolkat, men fyndet av en s.k. Wen-
denpfennig från omkring år 1000 härstamman
de från slaviskt område används som stöd för 
tolkningen. Bosättningen skall enligt Keim ses 
som en grupp slaviska människor som immigre-
rat till Skåne under iooo-talet. I denna grupp 
fanns keramikkunniga personer som tog med 
sig sin hantverkskicklighet från andra sidan Ös
tersjön. Så småningom integrerades gruppen 
socialt med befolkningen i området. 
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Keramikstudien är det tyngsta i Kelms ar
gumentation för Mölleholmen som en rent sla
visk bosättning. Om keramiken hade varit ett 
vanligt inhemskt tidigmedeltida material hade 
sannolikt varken bosättningens lokalisering el
ler fyndet av en Wendenpfennig rönt någon 
större uppmärksamhet. Det är svårt att skilja 
den slaviska materiella kulturen från den skan
dinaviska. Detsamma gäller de olika folkgrup
pernas bebyggelsemönster. 

För att ytterligare penetrera keramiken ge
nomfördes tunnslipsanalyser av Ole Stilborg. 
Denne kunde bland annat konstatera att hant
verket var homogent, med vissa smärre avvikel
ser. I ett tunnslipspreparat påträffade Stilborg 
ben, vilket är synnerligen ovanligt. Frågan är om 
de verkligen rör sig om ben eller om någon an
nan typ av organiskt material. Kerarniska forsk
ningslaboratoriet har utfört hundratals analy
ser av slavisk keramik och ostersjökeramik och 
nian har hittills aldrig påträffad benmagrad ke
ramik. Sådant tillhör normalt den gropkera
miska traditionen. Stilborg jämför vidare kera
miken från Mölleholmen med den s.k. All-ke-
ramiken från kv. Tankbåten i Ystad och från 
Löddeköpinge. Den keramik som påträffats på 
dessa platser utgörs av äkta slaviska typer från 
700-och 800-talen. Det skiljer alltså 200 år mel
lan keramiken från Mölleholmen och den från 
jämförelseplatserna, ett synnerligen viktigt fak
tum när man diskuterar hantverkstraditioner. 

Keim använder sig av Stilborgs analys för att 
underbygga sin tes att slaviska människor flyttat 
till Möllehohnen från norra Polen eller Tysk
land. Det finns dock några vikliga frågetecken 
inför denna tolkning. Det är förenat ined stora 
osäkerheter alt använda tunnslipsanalyser för 
att identifiera lokal respektive t r immande kera
mik i östersjöområdet Vidare är det svart att skil
ja senslavisk keramik och ostersjökeramik ål 
morfologiskt En sådan tolkning måste delvis va
ra subjektiv och man kan inte förneka att Keim 
utifrån sitt nordtyska perspektiv måste ha en an
nan syn på keramiken från iooo-talet än vad lill 
exempel Mats Roslund ger uttryck för i avhand
lingen Gäster i huset från 2001.1 detta arbete på
pekas att keramiken från Mölleholmen inte av
viker från den normala 1000-talskeraniiken i 
Skåne. 

Det finns emellertid en rad viktiga indicier 
på att Kelms tolkning kan äga sin riktighet. Öns 
läge, en del slaviska fynd samt i viss mån kera
miken tyder på ett främmande inslag. 

Avslutningsvis är det viktigt att även upp
märksamma de mesolitiska och neolitiska fyn
den. I detta ämne har monografin en bilaga 
författad av Lars Larsson. Noteras bör att hu
vuddelen av fynden framkom vid rutgrävning 
på ön. De äldsta artefakterna från Möllehol
men kan dateras till yngsta Maglemose-tid och 
är olika slags mikroliter bl.a. av Svardborgtyp. 
Platsen övergavs för att under yngre ertebölle
tid återigen tas i anspråk av människan. Fynden 
från denna epok utgörs främst av pilspetsar 
och keramik. Keramiken har framställts med 
rullbyggnad i både H- och U-teknik vilket är ett 
starkt argument för en datering till ertebölle-
kulturens slutskede. Från stridsyxekulturen 
finns ett ganska stort keramikinaterial som Keim 
har klassificerat enligt Malmers system. Typerna 
E, H ochj finns representerade. Eftersom strids-
yxematerialel sannolikt härrör från en boplats 
utgör det etl viktigt bidrag till tolkningen av 
denna kultur i Sydskandinavien. Huvuddelen 
av de tidigare påträffade tynden är gravfynd. 

Mölleholinens keramik från erteböllekul
turen, stridsyxekulturen, vikingatiden och tidi
ga medeltiden kommer sannolikt att bli före
mål för ytterligare analyser och diskussioner. 
Detsamma gäller med all sannolikhet de meso
litiska flintarlefäklei na. 

Torbjörn Brorsson 
Kerarniska forskningslaboratoriet 

Lunds l 'nivcrsitet 
Sölvegatan 1 2 

SE-223 &S Lmid 
Torbjorn.Brorsson@geol.lu.sc 
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Michael McCormick, Origins of lhe European eco
nomy. Communications and commerce AD 300— 
goo. Cambridge University Press, 2001. 112g 
sidor. ISBN 0-521-66102-1. 

Under större delen av 1 goo-talet präglades den 
arkeologiska och historiska diskussionen kring 
Västeuropas handel under tidig medeltid och vi
kingatid av de idéer som framfördes ig37 av 
Henri Pirenne i verket Mahomet el Charlemagne 
respektive Sture Bolins kritik av delar av dessa 
idéer från 1 g3g. I olika sammanhang har nya Pi-
renne-aiiknuuia hypoteser förts fram, där grund
temat har varit att det för transporter stängda 
Medelhavet drev fram kontakter mellan fran
kerna i väster och kalifatet i öster längs färdvägar 
genom norra Europa och de ryska floderna. Inte 
minst de oerhörda mängderna arabiska silver
mynt i Ryssland och Skandinavien har tagits till 
inläkt härför. Grundandet av tidiga sladsliknan
de samhällen som Hedeby, Birka och Staraja 
Ladoga knöts gärna till denna förutsättning. 

Arkeologiskt sett har dock allt mera talat 
emot denna tes. Alla de nämnda orterna grun
dades redan under en tidig del eller mitten av 
700-talet e.Kr., långt innan någon verklig kon
takt upprättats mellan Europa och Kalifatet. 
De senaste grävningarna i Birkas svartajord har 
också visat att östkontakterna har varit obetyd
liga fram till mitten eller slutet av 800-talet, och 
Staraja Ladogas huvudsakliga kontakter gick 
under samma tid i huvudsak mot Skandinavien 
odi Västeuropa. De få östliga föremålen i re
spektive kulturlager kan myckel väl ha kommit 
med den dominerande västinriktade handeln. 

Huvudändamålet ined grundandet av dessa 
lidiga städer tycks i stället ha varit att skapa ba
ser för fångsten och exporten av pälsverk från 
de norra delarna av Östersjöområdet. 

I själva verket verkar en vändning från väst 
lill öst vara knuten till det genom historiska käl
lor som Nestorskrönikan och bysantinska skrif
ter kända uppdykandet av varjager och Rus' i 
det ryska området under andra hälften av Boo-
talet. Om denna hypotes är riktig måste inan 
också söka andra vägar till förståelse av Eu
ropas äldsta handel och kontakter med Kali-
fatet under den aktuella perioden. 

Harvardprofessorn Michael McCormick be

handlar i Origins of the European luonomy dessa 
frågeställningar djupgående. Utgångspunkten 
är hans studier av ett stort antal helgonberäitd-
ser och andra kyrkliga skrifter från karolingisk 
tid, framför allt 700- och 800-talen. Genom 
dessa och andra samtida källor har han identi
fierat minst 66g personer som av olika anled
ningar har rört sig mellan muslimska och by
santinska områden runt östra Medelhavet och 
det frankiska riket De har i regel följt med han
delsskepp som upprätthållit en livlig sjötrafik 
trots alla de risker som väder och sjörövare har 
inneburi t 

McCormick har analyserat både skeppstra-
fiken och landtransporterna genom Syd- och 
Västeuropa från senantiken till goo-talet men 
med huvudvikten lagd på den karolingiska ti
den. Frågorna kring köpmän, marknader och 
generell handelsverksamhet har fått en ingå
ende belysning, inte minst utifrån Franker-
rikets kapitularier, vari de karolingiska härskar
na reglerade handel och kontakter med om
världen. 

Förekomsten av arabiskt och bysantinskt 
mynt i Europa diskuteras ingående. Inte minst 
arabisk guldvaluta, mancosi, visar att denna var 
ett viktigt betalningsmedel framför allt i Italien 
och i viss mån även norr om Alperna. Arabiska 
gulddinarer och silverdirhamer samt bysan
tinska guld-och kopparmynt (Jollis) uppträder 
också över hela Västeuropa och i själva verket 
så långt norrut som i den norska Honskatten 
(dinarer) och södra Norrland (Jollis). 

McCormick framhåller inte minst Venedigs 
och dess företrädare Torcellos roller i detta 
kontaktnät Torcello kan följas tillbaka lill 600-
lalels början men blev mera stadsliknande 
omkring i r 800. Venedig tycks ha grundats i 
böljan av 700-talet, alltså kort före Birka och 
Staraja Ladoga, som kom till vid mitten av 700-
talet. Venedig kom att spela en betydande roll 
för handelsutbytet med östra Medelhavet, var
ifrån framför allt kryddor, papyrus och hög
klassiga textilier, ofte siden, importerades. En 
viktig handelsvara var ocksä helgonreliker. Frå
gan 0111 hur des.sa varor betalades behandlas 
ocksä grundligt McCormick hävdar med be-
stämdhet alt det framför allt var europeiska sla
var som exporterades och gav erforderlig valu-
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ta. Det finns många belägg i hans material lör 
sådana slavtransporter. 

»Råvaran» utgjordes framför allt av krigs
fångar från de västslaviska områdena, som ut
sattes för en hård press under denna tid, men 
därtill kommer uppgifterna om att Karl den 
store snabbt exporterade en tredjedel av de år 
7g6 besegrade sachsarna som slavar till Kali
fatet. Här kan tillfogas att slavhandeln också se
nare uppenbarligen spelade en betydande roll 
för de skandinaviska sjörövarna, vikingarna, 
när deras aktiviteter kom igång under 800-ui-
le t Dublin, Hedeby och Birka var viktiga om
sättningsplatser för denna trafik. 

McConnicks slutsats blir alltsä att Europas 
ekonomiska uppsving under slutet av det förs
ta årtusendet i stor utsträckning skapades ge
nom export av dess egna människor. 

Vad man kanske kan ifrågasätta är att Mc
Cormick ofta räknar in både det ortodoxt krist
na Bysans och det muslimska Kalifatet i det 
kontaktområde i öster som ställs i relation till 
det karolingiska riket. Det synes som om det 
snarare rör sig om ett trepunktsförhållande, vil
ket kunde ha framhållits starkare. Pirennes tes 
om avbrutna kontakter över Medelhavet avsåg 
främst relationerna till Kalifatet. 

Handeln har alltid spelat en stor roll i för
bindelserna över Europa och Medelhavet. Själv
klart har givoutbyte mellan furstar alltid pågått 
som mellan Harun-al-Rashid och Karl den sto
re, men huvuddelen av godsflödet har skett ge
nom regelrätt handel. Denna bedrevs i regel på 
marknader som inrättades på lämpliga platser 
och tidpunkter. Dessa är väl kända genom det 
historiska dokinnentniaterialet. Det är inte 
konstigt att Ansgar vid sina besök i Birka med
följde köpmän på deras skepp. Ofta är det ba
ra genom en sådan sekundär uppgift i helgon-
berättelsen som man får uppgifter om vad som 
har föregått i det tyste, ofta långt tidigare än 
vad de skriftliga källorna ger uppgift om. Ar
keologiska undersökningar ger numera också 
en mera preciserad datering av denna handel. 

Kombinationen av arkeologiska och histo
riska källor ger oss alltså anledning att åter när
mare ta upp frågorna om kontaktnätet över då
tidens Europa. Inte minst Birka kominer ge
nom sin starkt differentierade stratigrafi och 

sitt rika fyndmaterial att bli en viktig hållpunkt 
i den framtida forskningsbilden. McCormicks 
arbete blir då en viktig utgångspunkt i diskus
sionen. 

McCormicks arbete innehåller förutom 
den knappt 800 sidor långa huvudtexten en 
rad appendix i form av listor och källuppgifter 
rörande de personer vars resande han har stu
derat, samt över fynd av arabiska och bysan
tinska mynt i den karolingiska tidens Väst
europa. Kall- och litteraturförteckningen är 
också mycket omfattande och till stor nytta för 
fortsatt inhämtande av kunskaper. 

Björn Ambrosiani 
Birkaprojektet 

Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 

SF.-t 14 84 Stockholm 
hirkproj@raa.se 

Helena Hamerow, Early Medieval settlements. The 
archaeology of rural communities in norlbwesl Eurojie 
400-goo. Oxford University Press 2002. 225 s. 
ISBN o-19-994097-1. 

I denna bok försöker Oxfordarkeologen He
lena Hamerow täcka in mycket. Ett stort geo
grafiskt område: aktivt behandlar hon nord
västra Europa ocb England (det enda nordiska 
land som berörs närmare är Danmark). Äm-
nesmässigt minst lika stora områden: allt ifrån 
odling till handel och huskonstruktioner. Tids
mässigt speglar hon perioden 400—900, även 
om hon har en tendens att dra ner sina över
sikter i både 300- och 200-talen. Att ro i land ett 
sådant projekt skulle vara en bedrift, men frå
gan är om Hamerow ens lättar ankar. 

Boken är uppdelad på 194 textsidor, 24 si
dor referenser och ett bra index. 75 figurer ger 
tillsammans med en tämligen logisk upplägg
ning en god användarvänlighet Texten är för
delad på sju kapitel: 1. Rural communities in 
Early Medieval Europé: archaeological appro
aches and frameworks (11 s.); 2. Houses and 
households: the archaeology of buildings (40 
s.); 3. Settlement structures and social space 
(48 s.); 4. Land and power: settlements in their 
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territorial context (25 s.); 5. The forces of pro
duction: crop and animal husbandry (31 s.); 6. 
Rural centres, trade, and non-agrarian produc
tion (35 s.); 7. Epilogue: trajectories and tur-
ning-points (4 s.). 

Det första kapitlet kan betraktas som ett in
ledande avstamp till själva studien. Kapitlet in
nehåller en kort översikt över boplatsarkeolo-
gins utveckling vilken åtföljs av en närmast 
pliktskyldig skissartad forskningshistorisk över
blick. Vad som studerats verkar viktigare än 
den teoretiska utvecklingen, men en viss vikt 
läggs vid metodik. Däremot diskuteras proble
men kring att göra stora översikter knappast 
alls. Detta viftas undan på några få rader. Det 
märks senare att Hamerow inte bekymrat sig 
särskilt mycket över detta, vilket är en av bo
kens största brister. 

»Kapitel två t.o.m. sex behandlar olika te
man. Samtliga kapitel är upplagda på samma 
vis. De innehåller en inledning till vad som be
handlas i kapitlet och därefter följer en genom
gång av ett antal exempel. Varje kapitel avslutas 
med att England lyfts fram och jämförs med 
den kontinentala situationen. Upplägget gör 
att studien blir väldigt ytlig. Få textsidor kan äg
nas åt varje tema och som tidigare nämnts är 
det geografiska området stort. Effekten blir 
förstås kraftiga generaliseringar utifrån ett 
mycket begränsat material. Allt för ofta har re
ferenserna 15 till 20 år på nacken och inan blir 
lite fundersam över hur noga Hamerow varit i 
sitt informationssökande. Kanske är boken ba
serad på ett manus som fått ligga till sig några 
år innan det publicerats. Utifrån referenslistan 
kan man konstatera att enstaka författare följs 
upp i andra halvan av 1 ggo-talet. Kan det vara 
ett försök att fräscha upp ett gammalt manus? 
Studerar inan det agrarhistoriska kapitlet är i 
princip alla verk som berör norra Tyskland och 
Danmark äldre än iggo. Det har hänt mycket 
på området sedan dess. 

Men vem vänder sig då denna bok till? Jag 
kan inte omedelbart finna någon uppenbar 
adressat, förutom möjligen engelsmannen el
ler studenten som vill få en överblick över de
lar av nordvästra Europa. Målgruppen är knap
past i Sverige verksamma arkeologer. Däremot 
kan boken användas för att illustrera ett av den 

svenska arkeologins stora problem, nämligen 
vilka mål och syften man har med publicering. 

Majoriteten av de yrkesverksamma arkeolo
gerna i Sverige ägnar stor del av sin tid åt att 
publicera material. Den absolut största mäng
den av det som författas publiceras i form av 
rapporter. Därtill kommer en mängd artiklar 
och enstaka monografier. En minoritet av det
ta publiceras på engelska. Detta märks tydligt i 
Hamerows nordvästeuropeiska översikt. Hon 
verkar, av referenslistan att döma, behärska 
engelska och tyska. Enstaka franska och hol
ländska referenser har lyckats smyga sig in. 
Trots att Sverige inte ingår i studiens primära 
fokus så skriver Hamerow en hel del om detta 
landområde. Men då baseras hennes beskriv
ning på ett halvdussin verk, med Per Ramqvists 
avhandling från ig83 som mest frekvent åter
kommande referens. För övrigt beskrivs Sve
rige som ingående i samma system som skapat 
platser som Lejre, Gudme och Vorbasse. Dessa 
platser räknas för övrigt som representativa för 
hela Danmark. Men frågan är om dessa platser 
är representativa eller om det bara är dylika 
platser som är bäst publicerade på internatio
nellt gångbara språk. »Normala» boplatser ly
ser överlag med sin frånvaro när skandinaviskt 
material publiceras. 

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att 
jag inte på rak arm kan komma på någon situ
ation då jag spontant skulle kunna tänkas ta 
fram boken ur hyllan och använda den. 

Leif Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

I.eif.Haggstrom@jkpglm.se 

NorbertWolf, Deutsche Schn i tzrelahel des 14. Jahr
hunderts. Berlin 2002. 411 s., ill. ISBN 3-87157-
194-6. 

Under 1400-talel och fram till reformationen 
var altarskåpet den helt dominerande högal-
tarprydnaden i Nordeuropa. Det speciella med 
altarskåpet är att huvudframställningen, som 
oftast är utförd som skulptur i trä, fullständigt 
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kan döljas med hjälp av dörrarna (flyglarna). 
Dörrarna har på sina insidor också vanligtvis 
skulpturer, på utsidorna tevdmåleri. Man kan 
nog räkna ined att så gott som varje kyrka i Sve
rige vid medeltidens slut hade minst ett al
tarskåp. Så var säkerligen situationen även i 
t.ex. Tyskland, men hur det var i England är 
ovisst. I Frankrike och i Italien tycks altarskå
pen aldrig ha fått en sådan utbredning. 

Vad stod på kyrkornas högaltaren före al
tarskåpen? Vad gjorde man med de gamla al
tartavlorna? De bevarade föremålen ger säker
ligen ingen rättvis bild av de ursprungliga för
hållandena. De flesta bevarade altarskåpen 
finns i Tyskland, därefter kommer Sverige. I vis
sa områden är beståndet så gott som fullstän
digt förintat, t.ex. i England. Även Holland och 
nuvarande Belgien har lidit oerhörda förluster. 
Ännu mera omfattande är förlusterna av de al-
tarprydnader som föregick altarskåpen. Där är 
det bevarade beståndet i det närmaste obefint
ligt, med ett märkvärdigt undantag: Gotland. 

Det är i Tyskland som både de äldsta och de 
förnämligaste av de tidiga altarskåpen finns be
varade, sammanlagt 15 stycken före ca 1380, 
med det äldsta i klosterkyrkan i Doberan i Meck
lenburg från omkring 131 o. Föreliggande bok 
av Norbert Wolf innehåller den första presenta
tionen av hela dette tyska material som även om
fatter en del fragment samt ytterligare några al
tarskåp fram till tiden omkring 1400. Altarskå
pen behandlas i sin förmodade kronologiska 
följd, d.v.s. med böljan i Doberan. Vart och ett 
av konstverken presenteras med ett utmärkt 
bildmaterial, både i färg och i svartvitt, och be
skrivs till sin materiella uppbyggnad samt analy
seras med hänsyn till form och stil. Särskilt ut
förlig! behandlas ikonografin. Bokens andra del 
behandlar frågeställningar kring typer och 
funktioner, föregångare, förluster, geografisk 
utbredning och bildprogram. 

Redan inledningsvis och i samband med 
behandlingen av de allra tidigaste skåpen (hit 
hör även ett altarskåp i Cismar i Holstein) kom
mer Wolf in på en av huvudteserna i tysk forsk
ning när det gäller att förklara uppkomsten av 
dessa stora altartavlor med dörrar. Hans Went
zel var ig37 den förste som lade fram teorin 
om att altarskåpet faktiskt i första hand hade 

funktionen av ett skåp, en möbel som med sina 
dörrar skulle kunna skydda mot stöld av begär
liga föremål. Det var idén om altarskåpets ur
sprung som relikkassaskåp (Reliquienlresor). Ett 
arbete från 1965 av Harald Keller, som tog upp 
och utvecklade Wenlzels grundidé, kom att få 
stor genomslagskraft. Föreställningen utgår 
ifrån några av de största och mest påkostade av 
de tidiga tyska altarskåpen, som innehåller el
ler i vart fall har innehållit slora samlingar av re
liker. Dessa altarskåp jämförs med bevarade re
likskåp, som faktiskt är möbler, och som har an
vänds för förvaring av reliksamlingar. Dessa 
skall enligt teorierna ha stått på högaltaret, för 
att sedan avlösas av altarskåpet försett med sni
dade skulpturer och målade tavlor. Redan i ti
digare arbeten ifrågasatte Wolf denna teori. I 
den nu utgivna boken tränger författaren dju
pare ner i problematiken och förstärker sitt av
ståndstagande från teorin om altarskåpets ur
sprung som kassaskåp. 

Redan från ett tyskt perspektiv framstår fram
för allt Kellers teorier som synnerligen fram-
konstruerade. Utan tvivel är bakgrunden till al
tarskåpen mer komplex. Hela problematiken 
förändras om man vidgar horisonten och tar i 
beaktande vad som fanns före och parallellt 
med de tidiga altarskåpen och vad som ännu 
finns bevarat, både av föregångare och tidiga 
altarskåp utanför Tyskland. Här ligger den all
varligaste bristen, inte bara hos Wolfs före
gångare, utan även hos honom själv: det snäva 
urvalet. Det finns ingen anledning att förmoda 
att det i Tyskland bevarade materialet skulle va
ra representativt för situationen vid 1300-talets 
mitt överlag. Vilka faktorer har avgjort vad som 
blev kvar? Kanske det inte alls är så märkligt att 
just de stora altarskåpen som innehöll rika re-
liksamlingar bevarats? De tillverkades en gång 
just för dessa samlingar, som ju utgjorde det 
egentliga värdet. Altarskåpen blev kvar, dels på 
grund av sin särskilt spektakulära utformning, 
dels på grund av andra faktorer, t.ex. att de är 
knutna till klostermiljöer. I sådana miljöer är 
det inte bara altarskåp som bevarats ovanligt 
väl. 

I viss mån går Wolf in på skandinaviskt, fram
för allt svenskt material (tyvärr med en del fel
tolkningar och inkorrekta uppgifter). Han har 
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insett betydelsen av de i Sverige bevarade tidi
ga s.k. helgonskåpen för att förklara altarskå
pens uppkomst Helgonskåpet är nämligen 
uppbyggt på samma sätt, endast med den skill
naden att det bara innehåller en skulptur, upp
ställd i ett skåp försett ined dörrar. Skåpet i sin 
tur är, precis som altarskåpet, utformat som en 
byggnad, d.v.s. egentligen ett tabernakel. Dör
rarna är ofta försedda med små snidade figurer 
på insidorna. Hur det var på utsidorna är ovisst 
när det gäller de allra äldsta skåpen från slutet 
av 11 oo-talet. Det har sedan länge funnits en 
tendens i tysk forskning att betrakta helgon
skåpen som ett särskilt skandinaviskt fenomen. 
Naturligtvis utvecklades inte sådana varianter 
oberoende av kontinentala förebilder. Om
sider har man också letat fram och presenterat 
tillräckligt många tidiga exempel bl.a. i Italien, 
Spanien och Tyskland för att dessa skåps all
männa utbredning skall vara tydlig. Dörrarnas 
funktion var i själva verket inte att skydda nå
gonting från att bli stulet, utan att dölja den 
sakrala bilden, eller omvänt, kunna exponera 
denna när så var påkallat. Fenomenet kan ledas 
tillbaks ända till bysantinska elfenbenstavlor 
med dörrar. 

Redan i det begrepp som används i bokti
teln ligger ett problem: »Schnitzretabel» skulle 
man kunna översätta med »retabel med snide
rier». Men Wolf använder termen som syno
nym för flygelaltarskåp, för det är dem och de
ras härledning som arbetet handlar om. För
visso är definitionerna svåra. »Retabel» skulle 
vi kunna kalla dem alla, oavsett om de endast 
utgörs av tavelinåleri eller har skulptur, om de 
har eller saknar flyglar. I medvetenhet om 
denna logiska halta har vi vanligtvis i Sverige på 
ett praktiskt sätt kallat medeltida altartavlor el
ler högaltarprydnader utan dörrar för retabel 
och sådana med dörrar för altarskåp. De en
skilda skulpturerna, som vi får föreställa oss ha 
stått på sidoaltare, kallar vi helgonskåp. Vi kan 
generellt föreställa oss att alla skulpturer, med 
undantag av krucifixen, haft en inramning av 
arkitektur, vanligtvis i form av skåp. Problemet 
när det gäller Wolfs »Schnitzretabel» är att det 
på 1300-talet fanns flera typer av retabel 111.111 
flyglar men med sniderier. 

På Gotland har vi den unika situationen all 

omkring 30% av högalterprydnaderna från om
kring mitten av 1300-talet finns bevarade, vis
serligen ibland bara som fragment. Detta skall 
jämföras med det kontinentala beståndet som 
i vissa fall, i Holland, Belgien, de störste delar
na av Tyskland och England, är antingen noll 
eller någon promille! Det gotländska materia
let visar att det vid mitten av 1300-talet upp
ställdes altarprydnader av flera olika slag, varav 
altarskåpet bara var en möjlighet Vissa bestod 
endast av målade tavlor, men med snidade ar-
kitekturdement, andra av skulpturer inplace
rade i en ininiatyrbyggnad eller uppställda mot 
en likaledes som arkitektur utformad skärm, al
la dessa dock utan dörrar. Vanligt på Gotland 
vid denna tid var att retablen flankerades av 
torn. De kunde vara över tre meter höga och vi 
finner paralleller till dem endast i Italien. Alla 
dessa variationsmöjligheter konkurrerades un
der senmedeltiden ut av en enda typ: altarskå
pet, som blev en massprodukt och exportvara 
från städer som Lubeck och Antwerpen. 

Wolf beaktar även några av de tidigaste 
svenska altarskåpen, t.ex. det i Endre kyrka på 
Gotland från omkring 1360. Detta altarskåp är 
utomordentligt viktigt i sammanhanget: det 
står i en liten kyrka på den gotländska lands
bygden. Hit hade alltså altarskåpen nått redan 
vid mitten av 1300-talet Det var här aldrig frå
ga om bevarandet av reliker, utan fenomenet 
kan nog verkligen ses som en parallell lill, ja, 
som blott en kvantitativ utvidgning av helgon-
skåpet, som redan funnits i kanske 200 år. 

Det gotländska materialet har inte tidigare 
sammanställts och har sålunda inte i sin helhet 
varit tillgängligt för Wolf (förhoppningsvis ut
kommer under 2005 mitt arbete över de i Sve
rige bevarade retablen och tidiga altarskåpen). 
Dock hade det varit klokt att tydligare ställa frå
gan 0111 detta materials betydelse för förståel
sen av de tidiga altarskåpen, liksom frågan om 
vilken roll England och Nederländerna kan 
spela i sammanhanget I vissa avseenden begår 
Wolf samma misstag som t.ex. Keller: han för 
liksom elt inomtyskt resonemang, vilket med
för flera felaktiga slutsatser, bl.a. vad gäller bild-
innehållet, där en gammal tes upprepas, att det 
huvudsakligen är inariologiskt Det svenska 
materialet motsäger entydigt dette. Vidare slut-
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satsen att de tidiga altarskåpen generellt skulle 
vara knutna till en klostermiljö och att lek
männen överhuvudtaget inte skulle ha tagit del 
av den speciella liturgi som dessa skåp möjlig
gjorde. På Gotland finns tyra altarskåp bevara
de från tiden omkring 1350-1380. De står i 
kyrkor på landsbygden som snarast var knutna 
till mindre byar eller stora gårdar - hur skulle 
de ha kunnat tränga ut dit från klostrens slutna 
värld på så kort tid? 

Det är av stort värde att Wolf gjort de tyska 
verken tillgängliga. Men det hade kanske varit 
klokare att prestera mer fullständiga teknolo
giska uppgifter och mer genomarbetade stilis
tiska analyser, snarare än att uppställa nya teo
rier som knappast kan vara hållbara. 

Peter Tångeberg 
Sofieborgsvägen 4 

SE-460 10 Tystberga 
peter.langeberg@swipnet.se 

Kalle Måhl, Vägval. Vägar och samh/ike på Gotkind 
under 1500 år. Klintehamn 2002. ISBN g i-8g28g-
03-x. Disuibution: www.books-on.demand.com 

Det är inte ofta man möter vetenskaplig litte
ratur som försöker fånga väglandskapet sett ur 
ett historiskt utvecklingsperspektiv. När det gäl
ler mera omfattande svensk geografisk littera
tur får nian gå tillbaka till ig40-och ig5o-talen 
då Gunnar Hoppe och Nils Friberg beskrev 
vägväsendets utveckling i Norrbottens respek
tive Västernorrlands län. Hoppes avhandling 
heter Vägarna i Norrbottens kin, studier över den 
trafikgeograftska utvecklingen från 1500-talel lill 
våra dagar (Geographica 16, ig45) , Fribergs 
Vägarna i Västerbottens län I-II (Meddelan
den från Geografiska Institutet vid Stockholms 
högskola 80A, 1 g51). 

Det är inte utan att tankarna återvänder till 
dessa herrars gedigna arbete när man får Kalle 
Måhls bok i handen. Den nya boken har natur
ligtvis jämfört med sina föregångare en modern 
utformning och den är dessutom mycket vackert 
illustrerad, men vägarna är i alla tre fallen de 
tematiska huvudobjekten, placerade inom en 
landskaplig helhet. Det visar sig dessutom att 

Måhls bok faktiskt också grundar sig på en av
handlingsidé. Den var nämligen från början 
tänkt att bli en akademisk avhandling inom ar
keologiämnet. 

Istället för ett spartanskt avhandlingstryck 
har vi emellertid denna gång fått ett alldeles ut
märkt populärvetenskapligt verk, rikt illustre
rat och med rika infallsvinklar åt många håll. I 
ett appendix har Måhl tillfogat en teoretisk 
moddlapparat som antagligen en gång i tiden 
varit avsedd att inleda den vetenskapliga pre
sentationen. Modellerna saknar inte intresse 
men står lite för sig själv i boken och används 
just inte särskilt mycket i diskussionerna. 

När det gäller presentationen av utveck
lingen av Gotlands vägnät ter boken sin ingångs
punkt i det källrika 1600-talet Inledningsvis 
systematiserar Måhl materialet så att vi i pre
sentationen av de gotländska vägarna möter 
vad som kallas det lokala vägnätet, bygdens vä
gar samt landskapets regionala vägsystem. Väg
beskrivningarna står i det historiska avsnittet 
på relativt fast mark genom att man har kartor 
och ekonomisk-historiskt material att utgå ifrån. 

Därefter fiir författaren läsaren bakåt i tiden. 
Först möter vi den äldre medeltidens vägsystem 
på Gotland. Avsnittet inleds med en mera all
män kulturhistorisk samhällsbeskrivning. Där
efter får vi bekanta oss med de två undersök
ningsområden som Måhl valt att arbeta med, 
nämligen Martebo-Lokrumeområdet respekti
ve vad som kallas östra Gotlands skogsbygd. Me
todiken upprepas för ytterligare två tidsavsnitt, 
nämligen vikingatid och äldre järnålder. 

Det är en fascinerande beskrivning vi mö
ter. Diskussionen om vägarnas utveckling och 
existens under skilda tider åtföljs av en land-
skapsanalys som baseras på rika kunskaper om 
de valda tidsepokerna. Här diskuteras sålunda 
vägmiljöerna utifrån såväl naturgeografiska 
som kulturhistoriska iakttagelser. Man kan 
verkligen tala om ett helhetsgrepp, vilket är ut
märkt eftersom själva vägen som källmaterial, 
om inan kan uttrycka sig så, inte alltid låter sig 
avtvingas de uppgifter man vill åt. Med ut
gångspunkt från fornlämningar, gårdsbestånd, 
ortnamn och gränsdragningar väver dock Måhl 
samman en trovärdig bild av hur vägsystemet ut
vecklats över tid. Det blir i många fall fråga om 
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indicieresonemang men diskussionen har tyngd 
och bygger på en integrerad kunskap om got
ländska förhållanden. 

Vad som är mest slående i hela framställ
ningen är väglandskapets konstens över tiden. 
Det är först i och med den moderna kommu
nikationstekniken som man på allvar frångått 
det fysiska landskapets villkor när det gäller 
vägdragningarnas geografi. Det är också slåen
de hur många riktigt gamla vägsystem som ännu 
kan iakttas i fält. Man förvånas inte minst över 
de äldre vägsträckningar som kan följas genom 
det gotländska myrlandskapet. Vid läsning av 
Hoppes och Fribergs arbeten förvånas man 
över hur pass många äldre kommunikations
system, tex. klöyjevägar och liknande, som ännu 
fanns att beskåda i terrängen för femtio år se
dan. Måhls bok visar att samma möjligheter 
existerar än idag, även om nian kan anta att det 
gotländska kulturlandskapet är lite speciellt ge
nom sin höga bevarandegrad. 

Framställningen åtföljs av ett utsökt fint 
bildmaterial. Detta gäller såväl foton som kar
tor. Möjligen skulle man kunna nämna att kar
torna inte alltid är så lättlästa i förhållande lill 
brödtexten. I varje fall kan en icke-gotlänning 
inte alltid följa alla detaljer. 

Den kronologiska klassificeringen av mate
rialet gör emellertid att man får en slags suc
cessiv överblick. Den retrospektiva framställ
ningen verkar riktig. Man går från det kända 
mot det okända. Ett omvänt presentationssätt 
skulle ha skapat större osäkerhet Måhl avslutar 
sin studie med en sammanfattande exposé 
över det gotländska vägväsendets framväxt. 
Också detta avsnitt är skönt illustrerat. Här 
drar författaren återigen in en mängd feno
men som nästan alla visar på konstansen i det 
gotländska vägsystemet i dess relation till kul
turmark, fornlämningar och bebyggelse. Frågan 
är därför om en parallell undersökning skulle 
kunna genomföras någon annanstans i landet. 
Den kunskap om det golländska landskapets 
innehåll som forskningen skapat genom åren 
får verkligen en påtaglig illustration genom 
denna bok. 

Del ligger mycken kunskap, forskarmöda 
och nyfikenhet bakom tillkomsten av boken 
om Gotlands vägar. Ett i bästa mening udda 

forskningsobjekt har härmed fått en ur alla syn
vinklar tilltalande presentation. 

Ulf Sporrong 
Vitterhetsakademien 

Box 5Ö22 

SE-i 14 85 Stockholm 
sekreteraren@vitterhetsakad.se 

Arne Schinidt-Hecklau, SlawenzeitlicheFunde im 
Kreis Herzogturn Lauenburg. Studien zur Sied-
lungsgeschichte und Arcbäologie der Ostsee-
gebiete Bd. 3. Neumunster 2002. 665 S., 50 
Karten, 70 Tabellen, 6 Diagramme. ISBN 3-
529-0132-7. 

Der dritte Band der von der Kommission fiir 
Friihgeschichdichen Arcbäologie der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 
durch F. Debus und M. Miiller-Wille herausge
gebenen Reihe „Studien zur Siedlungsge-
schichte und Arcbäologie der Ostseegebiete" 
steht ganz in Sinne einer siedlungsgeschichtli-
chen Analyse der slawenzeitlichen Besiedlung 
des Kreises Herzogtuni Lauenburg, der zum 
westlichen Siedlungsbereich der Obodriten 
gehörte. Die Studie geht dabei auf eine igg7 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
eingereichten Dissertation des Verfassers zu
riick. Als Quellengrundlagen stånden neben 
bereits publizierten sowie unpublizierten slawi
schen Altfunden des Archäologischen Landes-
amtes und des Archäologischen Landesmu
seums Schleswig-Holsteins vor allem slawen
zeitliche Fundbestände verschiedener Heimat
museen und unifängreiche Privatsannnlungen 
zur Verfugung. Der terminus slawenzeitlich um-
fasst dabei sämtliche bekannte Fundbestände, 
vor allem Kerainikkoniplexe, des Zeitraumes 
von der slawischen Einwanderung bis zum Be
ginn des mittelalterlichen Landesausbaues, al
so dem 8.—12. nachchristlichen Jahrhundert . 
Neben dem Kernarbeitsgebiet Herzoglum 
Lauenburg werden ferner durch den Verfasser 
die benachbarten Gebiete von Westniecklen-
l)iii g, dem östlichen Holstein und andi Ham
burg miiberiicksichtigt, was sich letztlich in ei
nem unifängreichen Katalog widerspiegdt. 

Fornvännen gg (2004) 

mailto:sekreteraren@vitterhetsakad.se


242 Recensioner 

Einer kurzen Aufärbeitung des doch sehr 
unterschiedlichen Forschungsstandes im siid
lichen Schleswig-Holstein und westmecklen-
burgischen Bereich folgt eine detaillierte for-
schungsgeschichtliche Darstellung des Kreises 
Herzogtum Lauenburg. Der Verfasser macht 
dabei auf ein bestehendes Ungleichgewicht im 
Verhältnis der Erforschung von Burgwällen zu 
offenen Siedlungen aufmerksam. So sind die 
Burgwälle als zumeist obertägig gut sichtbare 
Monumente bereits seit der zweiten Hälfte des 
1 g. Jahrhunderts Bestendteil der archäologisch-
antiquarischen Forschung, während die offe
nen Siedlungsplätze und somit auch das Um
feld der Befestigungen erst seit der Landes-
aufnahme durch K. Kersten ig5 i in das ar
chäologische Blickfeld gelangten. Bestattungs-
plätze und Depotfunde werden nur beiläufig 
erwähnt und nicht in die Studie eingearbeitet, 
was zu groBen Teilen am Forschungsstand lie
gen mag. 

Das fölgende Kapitel unifasst eine relativ-
chronologische Einordnung der Fundbestände 
auf Grundlage der Materialbearbeilung. Der 
Verfasser hat insgesamt 15.275 slawische Scher
ben von annähernd 200 Fundplätzen aufge
nommen, von denen ihm allerdings nur 155 
direkt zugänglich waren. Die Bearbeitungs-
methode der ausschlieBlich aufgenommenen 
Randscherben (6339), verzierten Wandungs-
scherben (7577) und Bodenscherben (135g) 
geht dabei auf die grundlegenden Keramik-
analysen von E. Schuldt und T. Kempke zu
riick, die der Verfasser durch formale und 
herstelliingstechnische Kriterien ergänzt. Die 
folgende relativchronologische Gesamtbewer-
ttnig der keramischen Fundkomplexe aus dem 
Kreis Herzogtum Lauenburg beruht auf ent-
sprechenden absolut datierbaren Keramik-
stratigraphien aus Starigard/Oldenburg, Alt-
Liibeck, der Mecklenburg und weiteren Bur
gen Schleswig-Holsteins und Westmecklen-
burgs. 

Nach Ausweis der Keramik ist somit mit ei
nem Besiedlungsbeginn im Herzogtum Lauen
burg bereits im 7. und 8. Jh. zu rechnen. Diese 
Datierung verschiebt sich aufgrund der Un-
terscheidung der Sukower Ware in friihe und 
späte Formen nach F. Wietrzichowski aller

dings eher in das fortgeschrittene 8. und friihe 
g. Jh. Die vor allem auf technologischen Ent
wicklungen basierende Gliederung Wietrzi-
chowskis in die Formen 1/2 (friih) und 3 / 4 
(spät) wird dabei vom Verfasser weiter diffe-
renziert. Die späten Formen 3 und 4, auch als 
unverzierte Feldberger Ware bezeichnet, domi-
nieren im friihen neunten Jahrhundert und lie
gen von den meisten Burgen und Siedlungen 
im Kreis Herzogtum Lauenburg in gröBeren 
Prozentzahlen gegeniiber der eigentlichen Su
kower Ware vor. 

Die insgesamt 200 Fundstdlen verteilen sich 
auf 1265 km a des Kreises Herzogtum Lauen-
burgs, was einem Durchschnitt von 16 Fund
stdlen auf 100 km2 entspricht. Neben der Han
sestadt Lubeck weist das Arbeilsgebiet somit 
die höchste Funddichte an slawischen Fund
stdlen in Schleswig-Holstein auf. Die zahlreiehen 
Fundstdlen und deren Kartierung (Karten 
12—27) bilden somit eine durchaus reprisen-
tative Grundlage fiir eine Diskussion von Sied-
lungseinheilen und Siedlungskammern, die sich 
im vierten Kapitel wiederfindet 

Der Verfasser beschreibt hier kleinräumige 
Rodungsgebiete - Wirtschaftsräume oder Sied
lungskammern - als kleinste Siedlungseinheit, 
wobei mehrere Rodungsgebiete sich zu einem 
Wirtschaftsraum mehrerer Siedlungsverbände 
zusammenfassen lassen, sog. Siedlungsgefilde. 

Neun solcher Siedlungsgefilde rekonstruiert 
der Verfasser aufgrund des Fundbildes ftir das 
Herzogtum Lauenburg. Neben den archäolo
gischen Fundbild wurden Gewässernetz, Boden-
arten sowie Relief in die Betrachtungen mitein-
bezogen. Weiterhin konnte der Verfasser auf eine 
Untersuchung zur Rekonstruktion des Wald-
bestendes im 18. Jb., d. h. der Zeit vor der Ver-
koppelung und der daraus resultierenden Neu-
gliederung der Fluren, durch W. Prange zuriick-
greifen. Das archäologische Fundbild deckt sich 
weitgehend mit gröBeren im 18. Jh. waldfreien 
und tiefliegenden, durch sandigen Boden und 
Gewässerreichtinn gekennzeichnete Zonen. 
Die Siedlungsgefilde finden sich somit fast aus
schlieBlich in siedlungsgiinstigen Landschaf
len. Zwischen den einzelnen Siedlungsgefil-
den lassen sich Grenzräume feststellen, die sich 
auf ungunstige natiirräinnliche Vörrausset-
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zungen, u. a. sterk erhöhte Entmoränenzuge 
mit ausgeprägten Lehmböden, einer fehlen-
den Anbindung an Gewässer oder weitreichen-
de Niederungsgebiete, zuruckfuhren lassen. 

Die besiedlungsgeschichtliche Interpretation 
der Siedlungsgefilde und Siedlungskammern 
wird durch den Verfasser durch eine chronolo
gische Analyse der Fundstdlen noch vertieft. 
Dabei stellt er sich ein diskontinuierlicher Be-
siedlungsablauf fiir das Herzogtum Lauenburg 
innerhalb der Siedlungsgefilde fest. Insgesamt 
71 Prozent aller slawischen Fundstdlen datie
ren dem keramischen Spektrum nach entwe-
der in die fruhslawische oder spätslawische Pe
riode, während nur 19% der Fundstdlen eine 
kontinuiciiiche Besiedlung von der altslawischen 
bis zur spätslawischen Periode aufweisen (10% 
bleiben unbestinimbar). 

Insgesamt 7 Burgen und 20 Siedlungen las
sen sich der Quellenlage nach sicher in die 
fnihslawische Periode datieren. Sechs der sie-
ben Burgen sind ausschlieBlich auf diese Pe
riode einzugrenzen, nur die Hanimerburg im 
zentral gelegenen Siedlungsgefilde im Winkel 
der Hauptflusssysteme Stecknitz und Steinau 
wurde auch in der mittdslawischen Periode ge-
nulzt. Im Einzugsgebiel der Hanimerburg fin
det sich ebenfalls die gröBte Anzahl an offenen 
fruhslawischen Siedlungsplätzen. Die frtihsla-
wische Besiedlung konzentriert sich in diesem 
Bereich. Eine zentralörtliche Funktion der Burg 
känn vermutet werden, während fiir die friih
slawischen Burgen mit ihrer Lage in den Rand-
gebieten, vor allem im Bereich des Limes Saxo-
niae, die Verteidigungsfunktion iiberwiegte. 

In der mittel- und spätslawischen Periode 
ist eine sterk zunehmende Besiedlungsverdich-
tnng festzustellen. Generell ist in spätslawi-
scher Zeit eine Siedlungsveiiagerung aus dem 
zentralen Teil des Kreises Herzogtum Lauen
burg in die östlichen und siidlichen Randge-
biete zu erkennen, die wohl unter Einfluss der 
neugegriindeten spätslawischen Burgen in die
sen Bereichen zu verstehen ist. Vor allem im 
Einzugsbereich der Ratzeburg als Nachfolger 
der friih- und inittelslawischen Hamnierbuig 
ist eine deutliche Siedlungsverdichtung zu be
legen. Die Ratzeburg nimmt dabei die zentrale 
Lage im Siedlungsgefilde ein. In den iibrigen 

Gebieten des Kreises ist allerdings kein Sied-
lungsabbruch, sondern ebenfalls nur eine Sied-
lungsverlagerung von den Burgvororten in die 
ländlichen Bereiche feststeilen. 

Das Herzogtum Lauenburg biidet den zent
ralen Teil des Siedlungs- oder Staminesgebie-
tes der Polaben. Die Uberpriifung der bei Adam 
von Bremen und Hemold von Bosau uber-
lieferten Grenzen des polabischen Stam-
mesgebietes anhand des Fundbildes biidet ei
nen weiteren zentralen Punkt der Studie. Da
bei bezieht der Verfasser neben den archäolo
gischen auch namenkundliche Quellen mit 
ein. Im Norden stellt die Trave die natiirliche 
Grenze zum slawischen Stamm der Wagrier 
dar, im Westen biidet der Limes Saxoniae die 
Grenze zum sächsischen Bereich. Die friih
slawischen Befestigungen belegen dies hier 
deutlich. Im Siidwesten dagegen sind dagegen 
bislang keine Grenzbefestigungen bekannt. 
Die slawischen Siedlungen iiberschreiten hier 
den bei Adam von Bremen genannten Verlauf 
des Limes Saxoniae nach Westen. Die Grenze 
biidet hier vidmehr die Bille, die gleichzeitig 
die Ostgrenze des sächsischen Stormaner Gaus 
darstellt Dies belegen ferner die slawischen 
Ortsnamen, die den Limes Saxoniae deutlich 
nach Westen iiberschreiten. Im Siiden reicht 
das polabische Siedlungsgebiet bis an die Elbe 
heran. Nach Osten sind die Grenzen schwerer 
zu ermitteln, allerdings ist davon auszugehen, 
das das polabische Stammesgebiet durch von 
Norden nach Siiden verlaufende Endmorän-
enziige begrenzt wird. Östlich schlieBt sich der 
Teilstamm der Obodriten an, im Siidosten die 
slawischen Linonen. 

Schmidt-Hecklaus Studie stellt ein gelunge-
nes Werk zur Siedlungsforschung dar, das vor 
allem aufgrund der Vielzahl von Karten, Ta
bellen und Tafeln bei einer Gesamtseitenzahl 
von 665 als sehr imposant anzusehen ist, wobei 
auf zahlreiche Tabellen auch hatte verzichtet 
werden können, da sie zunieist nur stetistische 
Zwecke erftillen. Leider bleiben tiefgriindige 
Fragstellungen zur slawischen Landnahme und 
zu den Ursachen und Beginn des Befestigungs-
baus meist in den Ansätzen stecken und auch 
die Ursachen der spätslawischen Siedlnngsver-
lagerung bleiben nur ungentigend beantwor-
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tet. Auch politische, wirtschaftliche oder kul
tische Aspekte bleiben weitgehend unberuck-
sichtigt. Hier zeigt sich allerdings das Problem, 
dass der Studie zumeist Keramikkomplexe und 
ungegrabene Fundplätze zu Grunde liegen. 
GroBgrabungen, vor allem in Burgen und de
ren Vörorten, bilden im Kreis Herzogtum Lau
enburg die Ausnahme und könnten so auch 
nicht in die Interpretation einflieBen. Der Re
zensent hatte sich schlieBlich auch eine ausfuhr-
lichere historische Interpretation als die in der 
Zusammenfassung gewiinscht 

Nichtsdestotrotz biidet die Studie einen 
ausfiihrlichen Blick fiber die slawenzeitlichen 
Fundstdlen des Kreises Herzogtum Lauen-
burgs. Die rekonstruierten Siedlungsgefilde 
und Siedlungskammern bilden somit Grund
lagen fiir weilergehende Studien zur Rekon
struktion der Besiedlungsvorginge im Herzog-
uitn. Es bleibt zu hoffen, dass fiir die ubrigen 
slawisch aufgesieddten Gebiete des groBräu-
inigen Arbeitsgebietes vergleichbare Studien 
erscheinen, um somit die slawische Land-
nahme in Schleswig-Holstein und Westmeck-
lenburg als Ganzes zu rekonstruieren. Fur den 
Kreis Herzogtum Lauenburg hat A. Schmidt-
Hecklau den ersten Schritt getan. 

Sebastian Messal 
Archäologisches Landesmuseum und Landesamt 

liir Bodendenkmalpflege Mecklenburg/ 
Vorpommern 

Schloss Wiligrad 
D-1906g Liibstorf 
S.Messal@gmx.de 

Linn Lager, Den synliga tron. Runslenskors som en 
spegling av kristnandet i Sverige. Occasional Pa
pers in Archaeology 31. Institutionen för arkeo
logi och antik historia, Uppsala universitet. 
Uppsala 2002. 274 s., ill. ISBN 91-506-1539-4. 

Kristnandet såsom det avspeglas i runstensma
terialet är temat för Linn Lagers avhandling. 
Hennes huvudsyfte har varit att analysera och 
klassificera de korsformer som förekommer på 
stenarna och alt jämföra dessa med samtida kors
former från övriga Europa, men hon kommer 

också in på flera andra frågor av stort intresse för 
den runologiska forskningen. 

En av dessa är den geografiska utvidgning 
hon gör av Anne-Sofie Gräslunds runstensda-
teringar utifrån djurornamentiken. Hon kom
pletterar dessa ined landskapen utanför Mälar
dalen och de övriga skandinaviska länderna 
och gör tydliga diagram som visar runstenspro
duktionen över tiden i olika regioner, något 
som saknats länge och som kominer att utgöra 
en utmärkt bas för fortsatt forskning om såväl 
runstensseden som kristnandet. Några direkte 
överraskningar inrymmer däremot inte diagram
men; snarare bekräftar de den bild många fors
kare tidigare har haft av att runstensresandets 
tyngdpunkt förskjutit! framåt i tiden ju längre 
norrut man kominer, även om seden starter un
gefär samtidigt - i slutet av goo-talet - i alla re
gioner. 

Lager knyter liksom många av dagens fors
kare runstenarna till kristnandet och då särskilt 
till missionstiden, och den fråga hon främst sö
ker svar på i korsformerna är varifrån denna 
mission kan ha utgått. En svårighet är dock atl 
runstenskorsens variationsrikedom är så omfat
tande att det är mycket svårt att indela dem i ty
per. Hon väljer därför i stället att skapa ett flexi
belt klassificeringssystem som utgår från ett 
antal olika variabler, innefattande den övergri
pande formen, korsmittens utformning, olika 
utsmyckningar etc. 

I vissa fall skulle indelningen kanske ha 
kunnat förenklas och stramas upp något; till 
exempel borde enligt min mening variablerna 
i gruppen »korsets tjocklek» (F) i stället ha 
kunnat arbetas in i gruppen »övergripande 
form» (B). Men detaljerna och gruppindel
ningarna i sådana klassificeringar kan alltid dis
kuteras i det oändliga, och det är ofta i prakti
ken omöjligt att utarbeta etl fullständigt logiskt 
och konsekvent system. 

Lagers indelning visar sig under alla om
ständigheter fungera väl för sitt ändamål, och 
hennes variabler har varit en förutsättning för 
att hon skall kunna göra fruktbara jämförelser 
med utländska korsformer. Genom jämförel
ser med mynt, hängkors och stenkors kan hon 
visa att de i särklass största likheterna finns i 
materialet från de brittiska öarna, även om 
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runstenskorsen har en avsevärt större varia
tionsrikedom och troligen till stor del utveck
lats på skandinavisk mark. 

Det arkeologiska materialet ger därmed en 
tydlig indikation på att det främst varit från de 
brittiska öarna och troligen i första hand Eng
land som de kristna influenserna kom under 
missionsfasen. Lager pekar på att liknande slut
satser om Sveriges kristnande tidigare kunnat 
dras ur det språkliga materialet, där de engels
ka influenserna generellt sett kan knytas till ett 
äldre skede i n de tyska, som finns mer inom 
den utvecklade liturgin, klosterväsendet och 
kyrkoadministrationen, det vill säga företeelser 
som tillhör den senare organisationsfasen. 

Författarens slutsatser när det gäller missio
nen förefaller i högsta grad välgrundade och är 
ju inle heller förvånande med tanke på att det 
var med de brittiska öarna man från nordisk sida 
haft sina främsta - och mycket nära - förbindel
ser sedan ett par sekler. Men samtidigt är detta, 
som Lager framhåller, en till stora delar annan 
bild i n den som ges i Adam av Bremens kyrko
historia. Där spelar den tyska missionen huvud
rollen, och engelska och andra missionärer om
talas mest som störande element. Lager beto
nar också att Adam aldrig nämner runstenarna, 
fastän dessa ännu under hans tid restes i myck
et stor omfattning och måste ha varit kända 
som kristna monument av hans sagesman Sven 
Estridsen. 

Slutsatserna skulle kunna vara, menar hon, 
att den mission som - troligen förmedlad av 
skandinaver- influerats från de brittiska öarna 
accepterade runstenarna som kristna monu
ment och till och med uppmuntrade företeel
sen, medan den tyska kyrkan ogillade dem. Al
ternativt kunde stenarna godtas under mis
sionsfasen, medan de inte längre var önskvärda 
eller gångbara under organisationsfasen. 

Hur kunde då runstenarna vara kristna mo
nument när så många av dem faktiskt saknar så
väl kors som bön? Och på vilket sätt visade i så 
fall resåren sin kristna tro i ristningen? Här har 
författaren kommit ut på betydligt tunnare is, 
som det så lätt blir när inan ger sig in på att tol
ka en förment symbolik i text eller bild. 

Lager tänker sig nämligen att själva orm- el
ler drakslingan på ristningarna skulle utgöra 

en kristen symbolik genom att den kunde upp
fattas som Midgårdsormen, vilket i sin tur skul
le föra tankarna till ragnarök och vidare till den 
yttersta dagen - det skulle således ha rört sig 
om en bildgåta som utmanade betraktaren till 
lösning genom ett religiöst resonemang. På det 
sättet skulle man ha erhållit en koppling mellan 
kristendomen och hedendomen och gjort den 
nya tron lättare för skandinaver att ta till sig. 

Författaren påpekar själv att den tänkta as-
sodationskedjan förefaller mycket invecklad 
och att det kan verka förbluffande att man vall 
ett motiv som symboliserar de negativa krafter
na, ja själva motsatsen till Kristus och korset. 
Det är lätt att hålla med 0111 dette, och slutsat
serna i denna del är enligt min mening lång
sökta och pressade. I det fåtal fall där det finns 
någon med på bilden som tar död på drakor-
men eller i alla fall försöker göra det - som när 
det gäller Sigiirdsristningariia och avbildning
arna av Tors fiskafänge - kan hennes resone
mang verka rimligt, men när det bara är orm
slingan kvar blir tolkningen betydligt mindre 
övertygande. Och hur såg symboliken ut i de 
ristningar med rak stil som saknar kors? 

Om man bara ser slingorna som ren orna
mentik i tidens stil med motsvarigheter på 
andra samtida föremål så är det å andra sidan 
betydligt svårare att förklara hur så många 
runstenar trots allt kunde sakna kristna symbo
ler och ändå ha samband med missionen. Att 
dette var fallet för den absoluta huvuddelen av 
runstenarna antyds dock både av att det är så 
försumbart få inskrifter som har direkt hednis
ka symboler eller formler, och av att varken 
kors eller bön verkar ha varit nödvändiga på en 
kristen sten utan förekom så gott som obero
ende av varandra. 

Kanske ligger förklaringen snarare i de om
ständigheter under vilka stenarna restes, nu lör 
länge sedan glömda men då kända av alla. Om 
själva resandet gjordes inom ramen för en så
dan kristen gemenskap som skissas av Lager -
och dessutom var beledsagat av kristna cere
monier - så kan stenarna i sig själva ba funge
rat som monument över den nya tron det utan 
att detta alltid behövde utmärkas i själva rist
ningen. 

Lagers genomgång av runstenskorsen bely-
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ser och fördjupar på ett utmärkt sätt bilden av 
Sveriges kristnande. Den ger också ytterligare 
ett exempel på hur det arkeologiska materia
let, särskilt runstenarna, kan leda till helt andra 
slutsatser än de ungefär samtida skriftliga käl
lorna med Adam av Bremen som främsta namn. 
De invändningar jag har mot vissa av hennes 
tolkningar ändrar inte heller mitt allmänna om
döme att Den synliga tron är en väl genomarbetad 
och mycket givande avhandling. 

Mats G. Larsson 
Mossby 12 

274 53 Skivarp 
M.G.Larsson@priyal.11tfors.se 

Bozena Werbart, De osynliga identiteterna. Kul
turell identitet ocb arkeologi. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 16. Institutionen för ar
keologi och samiska studier, Umeå Universitet. 
Umeå 2002. 172 s., 13 fig.. ISBN gi-7305-322-8. 

Bokens huvudtema är förhållandet mellan ar
keologi och kulturell identitet, en identitet 
som ofta är osynlig och som först måste upp
täckas. Titeln väcker en viss nyfikenhet: Hur ser 
relationen mellan kulturell identitet och ar
keologi ut, och hur kan osynliga identiteter blir 
synliga? 

Bozena Werbart reflekterar över frågor om 
kulturell identitet, i avsikt att diskutera begrep 
pen etnicitet, etnisk identitet och kulturell iden
titet Det förste hon gör är att analysera den soci
alantropologiska forskningens syn på etnicitet 
och kulturell identitet, för att sedan kunna grans
ka arkeologins förhållningssätt Hon diskuterar 
problematiken kring identitet, nationalism och 
politik. Den bakomliggande avsikten är att kun
na reflektera över möjligheter att studera och 
kanske förstå kulturell identitet i arkeologiska 
sammanhang. Werbart använder sig av tre ex
empel för att försöka tolka den »multidi-
mensiondla kulturella identiteten» (s. 101) och 
kritiserar tolkningar av etnicitet De valda ex
emplen är följande: de kulturella identiteterna 
kring Östersjön ca 400—800 e.Kr., de medeltida 
identiteterna i kazariska stäppområdena och 
den samiska kulturella identiteten i norra Säpmi. 

I inledningen betonar Werbart att hennes 
intresse för ämnet grundar sig på en allmän
mänsklig existentiell frågeställning. Det hand
lar om en egen identitetsfråga och en egen och 
personlig vision om vilken arkeologi vi gestal
tar genom våra upplevelser. Hon eftersträvar 
att framföra reflektioner och ett tänkesätt för 
att förstå och därmed synliggöra kulturell iden
titet koiitexltiellt Tanken är inte att samman
fattningsvis avgöra definitivt vad etnicitet eller 
kulturell identitet är och inte är. 

Trots den inttessante frågeställningen är bo
ken varken en bra sammanfattning av proble
matiken kring kulturell identitet eller en lyck
ad diskussion som utvecklar just denna fråge
ställning. Werbart förmår inte att vara objektiv 
i sin framställning och det är bara en av orsa
kerna till att kvaliteten blir lidande. Hennes 
sätt att hantera sin frågeställning om kulturell 
identitet och arkeologi är både för personlig 
och för politisk. Ämnet är invecklat och det är 
ibland svårt att inte bli upprörd över gamla 
idéer och tankar som fortfarande finns kvar 
hos många människor. Werbart hänvisar dock 
inte till situationen eller bakgrunden som led
de till utvecklingen av en idé eller teori. Hon 
använder exempel tagna ur sitt sammanhang 
och förenklar på så sätt diskussionen. Det är 
lätt att glömma att vetenskapsmän - även arkeo
loger - är människor, med en egen personlig 
historia, en egen intellektualitet och även med 
egna etiska och politiska föreställningar och 
ställningstaganden. 

Det är utan tvekan viktigt att undersöka ar
keologins förhållningssätt till politik och etik 
i ett historiskt perspektiv och till dagens sam
hälle. Det är dock inte alltid möjligt att med 
säkerhet avgöra varför vissa arkeologer intog 
eller intar en bestämd ståndpunkt. Vad som 
var motivationen bakom ett ställningstagande 
vet bara respektive person. Det är vår uppgift 
att försöka förstå och därmed kritiskt analyse
ra denna position och de därur resulterande 
vetenskapliga resultaten. Det är inte vår upp
gift att vara polemiska, personliga och politis
ka. I boken blir Werbarts svårigheter med 
denna uppgift tydliga. Hon lyckas varken inta 
en kritisk eller självkritisk position. Ett själv re
flekterande ifrågasättande av hennes egna 
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ideologiska och politiska ståndpunkter sak
nas. Det är möjligt att den egna politiska posi
tionen just nu är den politiska korrekta. Men 
samhället i r ständigt i förändring och så är 
även våra föreställningar om det politiskt kor
rekte. 

Ett exempel på denna problematik är Her
bert Jankuhn. Werbart ser en tydlig koppling 
mellan föreställningar om etnicitet, politik och 
arkeologi inom arkeologin under Tredje Riket. 
Hennes kunskaper om Herbertjanknhn är dock 
delvis felaktiga. Redan 1930, ett år innan han 
promoverades vid universitet i Kiel, överlät 
man utgrävningarna i Hedeby på honom. Han 
utnämndes till chef för Schleswig-Holsteins 
länsmuseum 1938. Samma år började Himm-
ler att finansiera utgrävningarna i Hedeby vars 
beskyddare han varit sedan 1934.Jankuhns in
satser i Sydryssland och i Ukraina som »Leiter 
des Sondcrkommandos Jankuhn» gjordes un
der åren ig4 i till ig44- Hans politiska enga
gemang blir påtagligt eftersom han planerade 
utförandet av detta uppdrag redan innan det 
blev officiellt. Forskningsuppdraget att bearbe
ta utgrävningarna i Hedeby och att återupp
bygga linsmuseet fick han ig4g. Det i r viktigt 
att minnas att Jankuhns vetenskaplighet beto
nades och fortfarande betonas. Hans politiska 
engagemang var till stor del ett resultat av de 
omfattande motsättningarna mellan de två ar
keologiska organisationerna SS-Ahnenerbe och 
Amt Rosenberg. 

Författarens politiska underton är tydlig på 
flera ställen. Så lyckas hon bland annat koppla 
samman utgrävningarna i Hedeby med po-
gromnatten ig38. Hon diskuterar ett förbud 
mot fornnordiska symboler och jämför svens
karnas inställning till samerna med polacker
nas hållning gentemot den numera obefintliga 
judiskt troende befolkningen. Ett förbud mot 
symboler av fornnordisk karaktär är ett proble
matiskt diskussionsämne. Det är alldeles för en
kelt att säga att det vore fel att förbjuda dessa 
symboler, eftersom det skulle betyda »att er
känna nazistiska organisationers rätt att an
nektera delar av historien» (s. 63). Vi får inte 
glömma de nazistiska grupperingarnas motiv 
som manifesteras med just dette symbolspråk. 
Det handlar om en symbolik med den tydliga 

och kända avsikten och bakgrunden att avskaffa 
det demokratiska samhället. Det är nödvändigt 
att skilja mellan vetenskap och politik. Inom 
den vetenskapliga diskussionen måste även så
dana problematiska symboler och tecken vara 
tillgängliga och användbara. En annan fråga är 
hur användbara dessa symboler får vara inom 
politiken. Ett sådant förbuds kontext måste va
ra det avgörande. Jag instämmer när Werbart 
betonar att »symbolernas makt är (...) särskilt 
tydlig i missbruket av den arkeologiska veten
skapen i politiska syften» (s. 70) och att vår 
egen personliga bakgrund är avgörande. Det 
är också lätt att dela Werbarts åsikt att det finns 
anledning till skepsis när historien och för
historien används i politisk argumentation och 
som skäl för handling. 

Den politiska situationen och utvecklingen 
i Östeuropa och på andra platser i världen ac
centueras på flera ställen. Det är viktigt att vara 
medveten om de politiska och ideologiska pro
cesserna exempelvis i Östeuropa, nationalis
mens återkomst och därmed missbruket av ar
keologin i politiskt syfte. Hennes pessimistiska 
syn kan jag dock inte dela. Egentligen är det in
te möjligt att jämföra situationen i Öst- och 
Västeuropa. För 15 år sedan föll Berlinmuren 
och därmed hade det kalla kriget nått sitt slut 
Är det verkligen berättigat att kräva samma ut
veckling inom teori och praktik under en så
dan kort tid? Västeuropa hade andra förutsätt
ningar efter Andra Världskriget och, som Wer
bart också påpekar, levde de gamla nationalis
tiska teorierna länge kvar i Ostblockstaterna, 
om än under nya förtecken. 

Werbart understryker att det inte är möjligt 
att tolka förhistorien på ett opolitiskt sätt. Var
je arkeologisk tolkning är en återspegling av 
vårt samhälle och dess värderingar inom etik, 
ideologi ocb politik. Visst är det så, men det kan 
inte betyda att en författare slipper eftersträva 
ett objektivt förhållningssätt Viljan måste fin
nas att skriva på ett neutralt sätt. Det är denna 
vilja och strävan efter en distanserad, operson
lig och mer opolitisk diskussion som saknas i 
denna bok. 

Jag misstänker att Werbart skulle ha behövt 
mer tid för reflektion och eftertanke innan bo
ken skrevs. Visst är det inom vetenskapen bruk-
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ligt att citera sig själv ibland, men hon gör så 
synnerligen ymnigt, sida efter sida, så att miss
tanken vaknar att det kanske var svårt atl fylla 
boken med nya tankar eller inom utsatt tid. 
Med mera tid kunde dessutom felaktiga dater
ingar ha undvikits. 

Del bestående intrycket boken lämnar efter 
sig är all den skrivits med en penna som glöder 
i handen. 

Imke Streicher 1'ielz 
Kambo 

SE-740 30 Björklinge 
imke@spray.se 

Nicole Lambert &Jörg Scheuerbrandt, Das Mi
litärdiplom, Qttelle zur römischen Armee und zum Ur-
kundenwesen. Schriften des Limesmuseinns Aal-
en 55. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2002. 75 
s. ISBN 3-8062-1726-2. 

I diskussionen om förbindelserna mellan Skan
dinavien och det romerska riket har vissa ro
merska importföremål uppfattats som dona mi-
lilaria, d.v.s. hedersgåvor och avskedsvedermä-
len som nordiska krigare antas ha fått i tjänst el
ler då de lämnade den romerska hären och 
återvände till sina avlägsna hemtrakter. Det rör 
sig om smycken som arm- och fingerringar 
men också om värdefulla metallkärl m.m. Från 
svensk sida har Kent Andersson och Gad Rau
sing gjort en rad intressanta studier inom det
ta forskningsområde som belyser det personli
ga förhållandet mellan legoknektarna och de
ras uppdragsgivare. Dette spännande debatt
ämne är ännu långt ifrån uttömt. 

Endasl vid ytterst sällsynta tillfällen hai det 
nämligen hänt att arkeologen tack vare en 
tyndkombination fått ett helt klargörande be
sked om en graviagds personliga identitet Så 
skedde 1653 i Tournai då merovingerkungen 
Childerics (avliden år 482) grav kunde identi
fieras med hjälp av den dödes signetring. Så var 
ocksä fallet igsg då inan i begravningsskvrkan 
i St. Denis utanför Paris fann drottning Arne
gundas (avliden ca 570) grav. Mera näraliggan
de exempel ger en del medeltida biskopsgravar 
där de dödas identiteter kunnat fastställas tack 

vare enkom för begravningstillfället tillverkade 
blyplåtar med nekrologiska uppgifter. Prakt
exemplet i denna genre är blyplattan ur Valde
mar den stores (avliden 1 182) grav med en lång 
inskrift som berättar om kungens bedrifter. 

Kanske kommer man en dag att finna en 
motsvarande men ännu fylligare dokumenta
tion i en skandinavisk krigargrav från den ro
merska järnåldern. Ett sådant lyckligt sam
manträffande skulle kunna föreligga om nå
gon från långvarig tjänst i den romerska armén 
återvändande veteran i graven fått med sig sitt 
officiella, pä bronsplattor ingraverade militär-
diplom. Om denna typ av identitetshandlingar 
handlar föreliggande lilla bok. Den är rikt illu
strerad och pedagogiskt skriven. 

Medborgarrätt i det romerska imperiet gav 
eftertraktade privilegier. Om man som utlän
ning (j)eregrinus) saknade sådan kunde man 
förvärva den för stora penningar eller förtjäna 
den genom insatser för imperiet, vanligen ge
nom långvarig tjänstgöring i hjälptrupperna. 
Tjänstgöring i legionerna var däremot förbe
hållen den som redan var civis Romanus. Efter 
minst 25 års vähneriterad tjänstgöring i hjälp
trupperna (auxilia) eller 30 i flottorna (classes) 
kunde avdankade soldater på så sätt få sin med
borgarrätt. 

För veteranen medförde medborgarskapet 
att han efter ett särskilt rättsförfarande kunde 
erhålla s.k. conithium, d.v.s. privilegiet att få in
gå äktenskap med utländsk kvinna eller all 
hans tidigare förhållande ined en sådan legiti
merades od i att parets barn också fick med-
borgarstatus. För sönerna öppnade dette bl.a. 
för en karriär inom legionerna, som deras fä
der inte kunnat göra. 

Militärdiplomen utfärdades genom ett 
centralt »ämbetsverk» i Rom. Där fanns alla vä
sentliga uppgifter om den sökande registrera
de och ingraverade på stora koppartavior som 
förvarades allmänt tillgängliga på vissa platser i 
staden. Från dessa extraherades läkta om sökan
den, vilka i tättskrivna prydliga rader gravera
des in på ett par ca 15 x 13 cm stora och några 
mm tjocka bronsplattor. Dessa förseglades se
dan med bronstrådar som löpte genom hål i 
skivorna på så sätt att insidorna med de vikti
gaste uppgifterna fixerades emot varandra. Me-
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talltrådarna sammanfogades inom en fals på 
diplomets baksida och förseglades med sju vax-
sigill. Därpå sköts en skyddande hylsa in i falsen 
över sigillen. Efter officiellt bruk av diplomet 
måste det omsigilleras för att behålla sin giltig
h e t 

Militärdiploinen har standardiserade tex
ter. I dessa ingår kejsarens titulatur, truppslags-
markering, anledningen till dokumentets ut
färdande och vilka privilegier det avser samt 
slutligen datum för ikraftträdandet av den s.k. 
konstitutionen som gav både medborgarrätt och 
conubium. Härtill kommer benämningen påur-
kundsägarens truppenhet, hans rang, namn och 
familj. 

Man vet inte i detalj hur militärrliplomen 
användes men de var utmärkta att ha som iden
titetsbevis och vid kontakter med skattemyn
digheterna. Fiir eftervärlden ger de ovärderliga 
militär- och förvaltningshistoriska upplysningar 
0111 tillstånd och organisation i det romerska ri
ket under tiden från mitten av det första år
hundradet e.Kr. till och med 306 e.Kr. De flesta 
diplomen är utställda på soldater ur hjälptrup
perna och härrör från tiden ca 100—165 e.Kr. 

Sannolikheten att man i Norden en dag 
skall finna ett inilitärriiploin och det i elt avslö
jande sammanhang är tyvärr försvinnande li
ten. Hittills har man nämligen endasl hittal ca 
500 stycken inom hela det romerska imperiets 
gränser. 

Jan Peder Lamm 

Palle Eriksen & Lis Helles Olesen. Förtiden sel 
fra himkn. Luft/oloarkceologi i Vesljyllnnd. Holste-
bro museum 2002. 160 s. ISBN 87-87522-535. 

Flygfotografering har använts i mycket liten 
skala i rekognosceringssyfte inom nordisk ar
keologi. Trots att inan både i Sverige och Dan
mark har påträffat s.k. »växtspår» och »jordspår» 
(cropmarks och soilmarks) av de fleste fornläm-
ningskategorier- boplatser, gravfäll, agrara läm
ningar, befästningar och historiska bebyggelse-
lämningar - är mycket lite skrivet i ä m n e t Någ
ra få artiklar och en artikelsamling har, mig ve
terligen, publicerats angående flygarkeologin 

som helhet i Sverige. Situationen är, i litteratu
ren, inte mycket bättre i Danmark, trots all 
flvgrekognoscering av naturliga skäl hali cn 
större genomslagskraft inom dansk arkeologi. 
Därför är Fortiden sel fra himlen ell viktigt bidrag 
till ä m n e t 

Bildmaterialet är av hög kvalitet med både 
svartvita och färgfotografier. Många av bilderna 
ackompanjeras av transkriptioner och planer, 
vilket är att föredra när inan har med llvgbilds-
tolkning att göra då det underlättar lör läsaren 
att relatera till de olika kännetecken som nämns 
i texten. 

Boken ger inledningsvis, på sedvanligt maner, 
en introduktion till flygarkeologins historia sann 
hur och varför arkeologiska lämningar ger sig 
till känna frän luften. 

Kapitlet om flygarkeologins historia är lätt-
överskådligt De viktigaste huvuddragen radas 
upp i utvecklingen från första världskriget och 
framåt. Det är långt ifrån den första översikten 
som ges i ett allmänt europeiskt perspektiv, och 
verkar nästan blivit etl oundvikligt måste i böck
er på temat. Inuessantare blir därför beskriv
ningen av den lokala utvecklingen i Danmark. 

Kapitlet 0111 hur spåren get sig till känna ger 
en introduktion till förutsättningarna för atl 
\axt- och jordspår, samt reliefspår, skall bli syn
liga. Mvckel lite nämns 0111 bin växt- och jord
spår uppstår genom t.ex. markkemiska förhål
landen, modern påverkan (t.ex. dränerings-
system) och den geologiska bakgrunden. För 
den som söker en inblick i flygarkeologin och 
vilka förhållanden och förutsättningar som på
verkar begravda anläggningar linns mer inne
hållsrika introduktioner. 

Bokens tyngd ligger i presentationen av det 
danska materialet med lokaler i eii tiotal kom
muner inom den region som betjänas av Hols-
tebro och Ringkobings museum. De redovisas 
i fem kronologiskt indelade kapitel från stenål
dern till nya tiden. Kritik kan framföras mol en 
kronologisk indelning då dateringar pä grund
val av morfologi ofta visat sig vanskliga. Här hat 
inan dock valt platser som ofta är kronologiskt 
underbyggda på andra sätt, t ex . genom ut
grävningar eller lösfynd, varför en sådan indel
ning är hållbar. 

De tolkningar som framförs i boken följer 
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relativt säkra riktlinjer och är väl underbyggda. 
Något som inte alltid redovisas är i vilken jord
mån och/el ler växttyp lokalerna har gett sig till 
känna. Det hade varit intressant alt utröna i vil
ken geologisk kontext jord- och växtspåren 
framträtt 

Här finns skolexempel på hur väl flygfoto
grafering kan avslöja begravda lämningar uten 
ingrepp när förutsittningarna är som bäst. Ett 
exempel är boplatskomplexet vid Vesterager i 
Stedil sogn från yngre järnåldern, där man fångat 
rumsinddningar, vägglinjer och stolphål. 

Överlag är Fortiden set fra himlen en väl
skriven skildring av flygarkeologin i Danmark 
och skall förhoppningsvis bli en inspirations
källa till framlida insatser inom den nordiska 
arkeologin. 

Daniel Langhammer 
Brännkyrkagatan 103 
SE-i 17 26 Stockholm 

robustus@antisocial.coni 

Om runstenar i Jönköpings län. Småländska kul
turbilder 2002. 

När det handlar om runstenar och runinskrif
ter är det väl inte Småland och Jönköpings län 
som man först kominer att tänka på. Länet har 
ett 70-tal kända inskrifter, vilket med mälardals
ka mått mätt i r en ganska blygsam siffra. Att mäng
den inte behöver vara avgörande för att nå ett 
gott resultat framgår tydligt av den nästan fyra-
lunidrasidiga volymen Om runstenar i Jönköpings 
lån i redaktion av Jan Agertz och Linnea Vare
nius. Boken är ett led i projektet »Runor riste
de för vår skull», som startade år 2000 som ett 
samarbete mellan Smålands länsmuseum, läns
styrelsen i Jönköpings län och Riksantikvarie
ämbetet Projektets ambition är att lyfte fram 
rullstenarna som ett omistligt kulturhistoriskt 
källmaterial och samtidigt levandegöra denna 
del av kulturarvet. För denna uppgift har man 
samlat 18 forskare från olika discipliner och lå
tit dem ge sin syn pä Jönköpings läns runstenar. 

Länets run inskrifter publicerades (tillsam
mans ined Kalmar län) i Sveriges run inskrifter sk 
sent som 1 g(i 1, men materialet fick till skillnad 

frän Kronobergs län (publicerat ig35) aldrig 
någon översiktlig inledning. Redan denna om
ständighet gör den här aktuella volymen till ett 
angeläget arbete. 

Utrymmet tillåter inte någon närmare pre
sentation av bokens alla artiklar och jag förbi
går ett par av mer översiktlig och orienterande 
karaktär. Flera av bokens författare har skrivit 
om sina specialområden. T.ex. behandlar Torun 
Zachrisson runstenen vid Norra Sandsjö (Sm 
71) bl.a. utifrån tankar om odalets betydelse 
och runstenarnas placering i kulturlandskapet 
Stefan Brink skriver om runstenar och gamla 
vägar i norra Småland, medan Birgit Sawyer 
granskar det småländska runstensmaterialet 
med utgångspunkt från sina teorier om konkti-
rerande arvsystem under senvikingatiden. Sam
ma sak gäller Linn Lager och Anne-Sofie Gräs
lund som undersöker korsförmer resp. övrig or
namentik pä de småländska runstenarna. Gräs
lund prövar sin dateringsmetod som ursprung
ligen utvecklades för runstenarna i Mälardalen 
mot del småländska materialet och finner att 
dessa stenar med få undantag måste ha rcsis 
under 1000-talets första hälft. Per Stille stöder 
sig delvis på Gräslunds kronologi när han stu
derar de kristna trosyttringarna på runstenarna 
och konstaterar att nordvästra Småland måste 
ha varit inlemmat i ett kristet sammanhang re
dan under tiobundratelets två första decenni
er. Ett gemensamt drag i flera de ovan nämnda 
artiklarna är att man ofta pekar på förbindelser 
västerut, framför allt mot England. 

Ett par av bokens artiklar anknyter till namn-
forskningen. Anita Eldblad skriver initierat om 
personnamnen iJönköpings läns runinskrifter, 
medan ortnamnen behandlas ävjan Agertz. Vik-
lig.isi är här omvärderingen av inskriften iarns-
törp (Sm 1 ig) som finns inhuggen på en ut
skjutande del av stenfoten till Järstorps kyrka. 
Inskriften har tidigare daterats till 1100-tal, men 
Agertz kan visa att sockennamnet så sent som 
på 1300-talel enbart förekommer i skrivningar 
som t.ex. iarnwixlhorp och att en tvåstavig form 
först dyker upp i källorna 1542. Runristningen 
kan alltså tidigast ba tillkommit efter reforma
tionen och bör sannolikt uppfattas som en lärd 
konstruktion. 

I förordet lill boken (s. 6) framhålls alt ru-
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norna tyvärr »under de senaste tio åren kom
mit att missbrukas av rörelser som står nazis
men nära» och att det därför varit viktigt för 
projektet »att återta dessa symboler och förkla
ra vad de egentligen står för». Åtskilliga exem
pel på det nämnda missbruket av fornnordiska 
symboler och motiv får man i Héléne Lööws bi
drag »Runor och nordisk mytologi i rasideolo-
gisk tappning». Artikeln har ingen klar kopp
ling till Småland utan behandlar denna typ av 
yttringar mer generellt. 

Att naturvetenskapliga metoder nu även 
kan vara av betydelse inom runforskningen 
framgår av tre av bokens artiklar. Geologen 
Karl Eric Hagström behandlar stenarterna i 
runstenarna i Jönköpings län, medan Kate 
Tronner, Anders G. Nord och Helmer Gustav-
son presenterar några nyligen genomförda 
analyser av färgspår på svenska runstenar. Båda 
artiklarna är mycket läsvärda, även om de kan
ske p.g.a. ämnets art tenderar att bli något tek
niska. Man saknar också kulturhistoriska tolk
ningar, t.ex. av varför vissa typer av stenarter an
vändes till vissa runstenar eller på vilka vägar 
ovanliga färgpigment som t.ex. cinnober nåd
de det senvikingatida Sverige. I Laila KUtzler 
Ähfddts bidrag, som behandlar huggningstek-
nik och analys av huggningsspår på runstenar, 
presenteras bl.a. en analys av den nyfunna Tun-
nerstadsstenen, där hon trots att inskriften är 
ganska kort menar sig kunna spåra två olika ris-
tarhänder. Detta är intressant eftersom perso
nen bakom texten verkar tala i första person 
singularis (se nedan). 

Ett par författare har också ägnat sig åt det 
stora material som finns i våra arkiv. Aadel Vest-
bö-Franzén visar hur de småländska runstenar
na återges i äldre kartmaterial, medan Mikael 
Nordström tecknar en fyllig bild av den små
ländska runforskningens historia från Johan
nes Bureus till utgivaren av Smålands runin
skrifter, Ragnar Kinander. Den senare artikeln 
ger inte minst en inblick i ingenjören Algot Fri
bergs vedermödor på området och hans frukt
lösa försök att förmå Otto von Friesen att ta sig 
an det småländska runverket. Delvis tillba
kablickande är också Marit Åhléns bidrag, där 
man får följa runslensvården från det tidiga 
1900-talets omilda behandling med lut, stål-

borste och järnrinbbar till dagens mer skon
samma rengörings- och restaurationsmetoder. 

I en avslutande artikel ger Helmer Gustav-
son bl.a. en utförlig beskrivning av den nyfun
na runstenen från Tunnerstad på Visingsö. Ste
nen är det tredje fyndet av kortkvistrunor i 
Småland och inskriften är för ovanlighetens 
skull placerad på stenens båda smalsidor. Det 
är oklart vilken som skall läsas först, men Gus-
tavson väljer att uppfatta den sida som inne
håller den längre runföljden -sakumbatlikihal 
som framsida, medan den motsatta sidan med 
de centralt placerade runorna hanauilik upp
fattas som baksida. Beträffande tolkningen ger 
Gustavson flera olika förslag, men ingen sam
manhängande översättning. Det är nämligen 
osäkert hur inskriften skall segmenteras och 
inånga av runföljderna är flertydiga. Han tän
ker sig dock atl batlikihal kan översättas med 
»att hällen må ligga» och menar att ristaren 
med dette kan ha »velat uttrycka att hällen skul
le ligga i fred och inte vanhelgas». Den kan i så 
fall som Gustavson föreslår eventuellt utgjort 
en del av en hednisk grav. 

Ytterligare några möjligheter skulle dock 
kunna prövas. T.ex. kan man i runföljden uilik, 
förutom det av Gustavson föreslagna vil ek »vill 
jag», även anta presensformer av verben vela 
»svika» och villa »förvilla» med ett enklitiskt ek. 
Frestande är också att i batlikihal uppfatta liki 
som konjunktivformen av verbet lika »beha
ga» och hal som sg. dat. av substantivet hair 
»man» (jfr konstruktionen fin. pat likcuii allum 
vel). Om texten på vardera sidan har utgjort en 
syntaktisk enhet borde man även kunna börja 
läsningen på »baksidan» och kanske tänka sig 
följande mening: Håna vdTk (el. viUilt). [!(?)] 
s-gkum'}) pat llki hal »Henne sviker (el. förvil
lar) jag. I rättsstridernaf?) må det behaga man
nen». En mer naturlig ordföljd får man om det 
antagna [i] s-gkum i stället antas höra ihop 
med det föregående, men man måste i så fall 
frångå tanken att varje sida innehåller en avslu
tad sats. Tolkningen bör kunna försvaras rent 
grammatiskt och tycks också ge ett samband 
mellan inskrifterna på stenens båda sidor. Svå
rare är att förklara den sakliga bakgrunden till 
texten, eftersom vi inte känner till i vilket sam
manhang den är tänkt att fungera. Det bör 
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dock noteras att flera svenska runinskrifter 
med kortkvistrunor (Gursten, Oklunda, Ingel
stad, Forsa) har ett helt annat syfte än att fun
gera som grav- eller minnesinskrifter och att ett 
par av dem har anknytning till rättskipningen. 

Boken avslutas med en gedigen vägledning 
till runstenarna i Jönköpings län, där varje sten 
får en fyllig kulturhistorisk bakgrund och där 
författarna också har lagit hänsyn till mänga av 
de tolkningsforslag som framkommit efter full
bordandet av Smålands runinskrifter. Fotografier
na är nytagna och i färg, men tyvärr har man i 
många fäll varit tvungen att måla i ristningarna 
på fotografierna med hjälp av datorteknik, vil
ket är en nackdel för den som vill använda dem 
i forskningssyfte. Till kalalogen hör också ett an
tal kartor. 

Ont Runstenar i Jönköpings län är en mycket 
läsvärd volym som förutom att presentera run
inskrifterna i en viss landsända även visar på 
forskningspotentialen i detta material och 
bredden i dagens runforskning. Man får hop
pas all denna bok också kan tjäna som inspira
tionskälla för liknande projekt i andra delar av 
landet. 

Magnus Källström 
Institutionen lör nordiska språk 

Stockholms univcrsiicl 
SE-106 91 Stockholm 

magmis.kallsirom@nordiska.su.se 

Maria Landin 8c Johan Rönnby, Tomtningar i ut
skärgården jrnii yngre järnåldern. Arkeologiska un
dersökningar på Landsort, Torö socken, Söderman
land. Research reports 2002:6. Södertörns hög
skola. Huddinge 2003, 48 s. ISBN g 1-89315- ig-7. 

Föreliggande undersökningsrapport är en del 
av ett större forskningsarbete med syfte att stu
dera det marina kulturlandskapet på södra Sö
dertörn. Rapporten redogör för undersök
ningar av 11 c tomtningar på Öja (Landsort) un
der åren 1998—2001. Detta är mig veterligen 
första gängen som tomtningar undersökts längs 
norra Östersjökusten. Rapporten kan därför få 
stor vetenskaplig betydelse. Dels för den regio

nala kunskapsuppbyggnaden, men också som 
referens och jämförelse för forskningen i andra 
delar av landet 

Rapporten är indelad i fyra avsnitt och i den 
första delen beskrivs begreppet tomtning och 
definieras i förhållande till husgrund. Vidare 
redogörs för tomtningarnas förekomst och ut
bredning. Bl.a. anges att det finns drygt 3500 
tomtningar i Sverige, varav drygt 1250 längs 
östkusten. Det verkliga antalet torde dock vara 
drygt 4000 eftersom det bara på västkusten 
finns minst 2700 tomtningar. Vidare ges här 
också en grov översikt över forskningsläget av
seende tomtningarnas ålder och funktion. Vad 
som däremot kanske inte framhålls tillräckligt 
starkt är att forskningen fram till i dag varit 
myckel ojimn och till stora delar bygger på 
äldre undersökningar av närmast stickprovska
raktär. Det är snarast undantag när inan tidiga
re undersökt hela lokaler inklusive större ytor 
mellan och utanför anläggningarna. Även om 
situationen under senare år blivit något bättre 
så bygger forskningen fortfarande till stor del 
på kvalificerade gissningar. 

Rapportens andra del omfattar en naturhis
torisk och kulturhistorisk beskrivning av Lands
ort och dess omgivningar. Här får vi ta del av 
hur ett antal säl- och fågellika kobbar och skär 
stiger upp ur havet under slutet av bronsål
dern, för alt mot slutet av järnåldern växa ihop 
till fyra mindre och delvis trädbevuxna öar. 
1535 framträder Landsort i de historiska käl
lorna då (iustav Vasa utser Anders Bertilsson 
till sin lots på platsen. Under de följande år
hundradena omnämns Landsort också i sam
band med tyr- och tullvcrksamhet. Från 1500-
talet finns skriftliga belägg för ett omfattande 
fiske runt Oja, men redan vid mitten av 1400 
talet fastslås rätten för borgarna i Trosa att fis
ka där. Redan från lidig medeltid linns dock in
direkta belägg för att såväl kungamakten som 
frälset och andra stormän balt intressen i ut
skärsfisket. Landsort tycks inte ha hyst någon 
fast specialiserad fiskarbefolkning, även om 
det under 1600-talet omnämns fiskelägen på 
södra delen av ön. Förmodligen bar det rört sig 
om säsongsfiskelägen eller om bodar som ägts 
av lots- och fyrpersonal. Slutligen beskrivs ock
så fornlämningarna på Landsort som, förutom 
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de tre undersökta tomtningarna, utgörs av yngre 
bebyggdsdäniningar och en begravningsplats, 
samt av ristningar, en labyrint och ett kummel. 
Däremot sägs inget om den generella förekoms
ten av tomtningar i denna del av skärgarden. 

Rapportens tredje del redovisar undersök
ningarna av de tre tomtningarna Raä 75—77. 
Av dessa är det dock endast Raä 75 som under
sökts i egentlig mening. Förutom själva toint-
niiigen har man grävt en knapp meter ui Ii an 
denna. Dessutom fosfatkarterades ett större 
område runt tointningen varefter man också 
grävde provrutor på fyra punkter med förhöj
da värden och, som det i två fall visade sig, med 
spår av eld. Undersökningen av den 4 x 6 me
ter stora tomtningen med ingång i öster gav fle
ra intressante resultat både vad gäller fynd och 
konslruktionsdeteljer. Bl.a. påträffades ett stolp-
stöd, en förvaringsgrop samt en enkel härd
plats med kol och fragment av brända ben som 
inte kunnat bestämmas. Fyndmalerialet bestod 
bl.a. av tre enkla brynstenar, varav ett eventuellt 
nålbryne/krokbryne, sann fragment av eldslag-
ningsflinta. Tre 14C-prover har analyserats, var
vid två dateringar frän härden i tomtningen 
närmast pekar mot sen vikingatid. Den tredje 
dateringen från en provgrop 20 meter öster 
om tomtningen pekar mot tidig vikingatid. 

Tomtningarna Raä 76 och 77 totalundersök-
tes inle, utan här nöjde man sig med atl gräva 
sina provgropar lör insamling av kol för date
ringar. Raä 76 är två tomtningar, 4 x 6 respek
tive 4 x 4 meter stora. Datering av kol från den 
södra större tointningen pekar närmast mot 
vendellid. Raä 77 är två rundade, ca 4 meter 
stora, delvis tangerande kretsar av glest lagda 
stenar. Datering av kol från den norra toint
ningen pekar också här närmast mot vendeltid. 
Det mest spinnande med denna lokal är att man 
här fann ytterligare omkring lem tomtningar i 
närheten. Dessa kan vara något yngre eftersom 
de ligger pä något lägre nivåer. På grund av den 
täta vegetationen var det inte möjligt atl närma
re dokumentera dessa. 

I rapportens sisla del gör författarna ett för
sök att tolka lämningarna, men också atl sälta 
in dem i etl större regionalt och ekonomiskt sam
manhang. Till alt börja med konstateras att efter
som dateringarna både samstämmigt och nå

got oväntat pekar på senare delen av järnål
dern så måste också undersökningarnas repre
sentativitet ftir det historiskt kända utskärsfis-
ket ifrågasättas. I (ivrigt konstateras också att 
undersökningarna givit få säkra resultat, varför 
tolkningarna till stor del fått karaktär av mer el
ler mindre osäkra antaganden. Baserat på läm
ningarnas lokalisering och utseende antar man 
att de förutom fiske till stor del också repre
senterar vinterjakt på säl. Vidare resoneras om 
huruvida tomtningarnas olika karaktär beror 
på skiftande ålder eller funktion. Av särskilt in
tresse är författarnas försök atl tolka lämning
arna i förhällande till den vendel- och vikinga
tida maktstrukturen i området. Här pekar man 
bl.a. på del maktcentrum som indikcras av 13 
storhögar vid Sorunda, men ocksä på andra 
kända storgårdar med vikingatida gravfält runt 
om på Södertörn. Frågan är med andra ord om 
havets resurser var förbehållna makteliten re
dan under järnåldern. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
undersökningarna vid Landsort snarast väckt 
fler frågor än de besvarat. Förhoppningsvis in
nebär det att forskningsarbetena inte avslutas 
därmed, man att man fortsätter med under
sökningarna på Öja. Det jag dä skulle önska är 
att man, förutom att undersöka flera både av 
de gamla och de nyupptäckta tointningarna, 
också i större omfattning undersöker presum
tiva aktivitetsytor utanför dessa. Förmodligen 
är lämningarna på Öja inte mer omfattande än 
att det realistiskt sett skulle vara möjligt att på 
sikt göra en närmast heltäckande dokumenta
tion av öns tonitningsiniljöer. Samtidigt är läm
ningarna av tillräcklig omfattning för att de 
skulle kunna fånga in och spegla de konstruk
tiva, funktionella, organisatoriska och ekono
miska förändringar som kan ha skett under 
loppet av sen järnålder och medeltid. Sådana 
undersökningar skulle bidra med nv värdefull 
kunskap som också skulle komma tomtnings-
forskningen i stort till del. 

Viktor Svedberg 
Riksantikvarieämbetet UV Väsl 

Kval n bygatan 1 2 
SK-43 1 34 Mölndal 

Viklor.Svcdbcrg@raa.si-
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Landningsplats -forntiden. Arkeologiska fördju/j-
n ingssludier kring yngre stenålder, järn åbder och his
torisk tid, inom del område som tas i anspråk för den 
tredje landningsbanan xnd Arlanda flygplats. Red. 

Johan Anund. Riksantikvarieämbetet, Arkeolo
giska undersökningar, Skrifter nr 49. Stockholm 
2003. 220 s., ill. i färg. ISBN gi-72og-2g4"7. 

Länge fick man skriva dem på fritiden, ett tag 
hette de steg-2-rapporter och nu heter de för-
djupningsstudier. Det rör sig om analytiska och 
tolkande arbeten på grundval av Riksantikva
rieämbetets arkeologiska exploateringsunder
sökningar, skrivna av undersökningarnas delta
gare. Den teknisk-objektiva dokumentationen 
samlas nu för tiden i en tryckt rapport, ofte 
med en CD i en ficka i bakpärmen, samt en fil 
på Internet, en »daff» (daffen, daffär, daffär-
na). Daff står för Dokumentation Av Fältarbets-
Fasen. 

Föreliggande bok innehåller sju fördjup-
ningsstudier på grundval av undersökningarna 
i slutet av 1990-talet inför byggandet av den 
tredje landningsbanan vid Arlanda flygplats i 
Husby-Äiiinghundra och Lunda m.fl. socknar i 
södra Uppland. Området har i senare tid varit 
utmark mellan Aiiingbundra och Seniinghund-
ra härader, men undersökningarna visade på liv
aktig bosättning i uakien åuninstone från mellan
neolitikum t.o.111. förromerska järnåldern. Mark-
preferenserna har förstås varierat med strand
förskjutningen och de olika näringsfången ge
nom tiderna. 

Per Gustafsson, Pehr Lindholm &: Henrik 
Runesons studie av den fyndrika gropkeramis
ka boplatsen vid Lindskrog är föredömlig i sin 
förutsättningslösa och detaljerade studie av ke
ramiken. De delar en nyttjandelid om 500 år i 
tre stratigrafiska och topografiska faser samt 
två keramiktypologiska grupper som stödjer 
Bagges Fagervik-kronologi. I Regionalt & Inter-
regionalt (1997, recenserad i Fornvännen 2001:1) 
publicerade Olsson & Edenmo ' iC-dateringar 
av matskorpor från gropkeramik som talar för 
ett stort mått av samtidighet för alla Fagervik-
stilarna, utom F I och F IV som uteslutit var
andra i tid. Det verkar som om dessa resultat 
måste utvärderas närmare. Vad som framför 
aili lättas är publicerade bilder på de daterade 

skärvorna så att forskningen kan ta ställning till 
typbestämningarna. 

I diskussionen om gropkeramiska boplatser 
återkommer man ofta till hur ovanligt det är 
med huskonstruktioner där. Som deltagare i 
undersökningarna igg3 på Bollbacken i Tor
tuna socken, Västmanland, blir jag alltid vemo
dig när jag läser detta. Vi fann nämligen en 
mindre stugby av stolpburna trapetsformade 
hyddor, varav flera med omsatta stolphål, vars 
rester var täckta av ett fyndrikt gropkeramiskl 
kulturlager. Resultaten har inte publicerats i 
något spritt tryckt medium, men en mycket ge
digen rapport redigerad av Magnus Arlursson 
kan hämtas i pdf-format från .Arkeologikonsults 
webbsajt. Varde härmed kungjort att Bollback
en är en sen gropkeramisk boplats med fem hyd
dor, elt dödshus å la Tiiringe fast med gropkera
mik, cn gropkeramisk brandgrav samt ett över
lagrande urnegravfält från slutet av den förro
merska järnåldern och en ensam grav från mel
lerste venddtiden. 

Lindholm bidrar också med en studie av en 
skelettgrav med rödockra och stentäcke på den 
äldsta delen av Lindskrog-boplatsen. Nog med 
ben fanns kvar för att man skulle kunna fastslå 
likets orientering och levnadsålder, f grav
schaktet fanns flera samlingar skärvor av av
siktligt sönderslagna krukor, etl helt miniatyr-
kärl och en slipsten. På och kring gi aven fanns 
depåer av keramik, kvarts och en grönstensyxa. 
Keramiken avviker från det omkringliggande 
knluuiagret och visar att graven anlagts senl i 
boplatsens historia på en högtbelägen, vid det 
laget övergiven, yta. Lindholm visar hur viktigt 
det är att relatera ytspridningen av kultur
lagrets fyndinnehåll till underliggande gravar 
och gropar och inte behandla alla kultmiager-
tynden som spår av samma händelse. Han 
framhåller också att krukskärvor i gravarnas 
fyllning i många fall måste ses som avsiktligt 
nedlagda och inte som slumpmässigt otndepo-
nerade. 

Berit Sigvallius presenterar och jämför resul
taten av osteologiska analyser av tre hekto ben 
från Lindskrog odi en annan, ännu orapporte
rad, mellaniieolilisk boplats vid Starrmossen. 
Artsammansättningen tyder pä fiske, säljakt och 
ett litet inslag av djurhållning och jakt 
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Vid Gröndal, knappt en kilometer från Lin ds-
krog-boplatsen, undersökte man en stor sen
neolitisk boplats.John Hamilton & Henrik Rune-
son behandlar de visserligen ganska rika men 
ändå märkligt konturlösa fynden och anlägg
ningarna. Uppgiften kompliceras av att platsen 
återanvänts under yngre bronsåldern och för
romerska järnåldern. Ett stolpburet tvåskep
pigt hus och ett grophus leder till jämförelser 
med samtida hus på annat håll. Fyndsprid-
iiingen studeras. Uppsatsen är datatung utan 
att alltid uppvisa någon klar argiimentations-
linje. Några mycket intressanta rön refereras 
kort då de redan publicerats i basrapporten: 
Jan Apel och Per Lekberg har konstaterat att 
fynden från Gröndal omfattar avfall från alla 
arbetsstegen i tillverkning av llintpilspetsar med 
urnupen bas respektive enkla skafthålsyxor. I 
en kort men välargunienterad uppsats om 
kvartsen från Gröndal placerar Runeson detta 
i hög grad formlösa material i en begriplig re
lation till andra kvarlsbrott och kvartsfyndplat-
ser som undersökts i Mälarområdet 

Från stenåldersboplatserna tar Åke Johans
son ett stort kliv över till järnåldern med en ele
gant liten studie. Inspirerad av ett nyfunnet 
och delundersökt gravfält beläget på härads-
gränsen undersöker han relationen mellan 
järnäldersgravar och 1700-talskartornas by-
tomter och bygränser. Hans undersöknings
område omfattar fyra ekonomblad vid Arlanda 
och 37 byar. Johansson visar att äldre järnål
derns gravfält söker sig till gränserna medan 
yngre järnålderns söker sig till bytomterna. De 
tidsblandade gravfalten intar en geografisk 
mellanställning. Johansson tolkar denna bild 
som ett resultat av en landskapsomläggning vid 
övergången till yngre järnåldern, då man eta
blerade de bygränser som bestått in i sen tid 
och anlade bebyggelse nära de sentida lägena. 
Vid gränsdragningen använde man gärna de 
nyligen övergivna äldre gravfalten som 
gränsmarkeringar. Övertygande och välargu-
menterat, tycker jag. Här ser man också hur 
långt del idag är möjligt att avlägsna sig från 
den exploateringsundersökta ytan på arbetstid 
betald av exploatören. 

Denna sista aspekt präglar i ännu högre 
grad bokens avslutande studie, författad av Le

na Beronius Jö rpdand & Mathias Bäck. Den 
består av två delar: 1) en bred bebyggelsehisto
risk undersökning av Lunda socken från me
deltiden t.o.m. 1700-talet, och 2) en detaljstu
die av den eftermedeltida gården Skallerbol i 
socknens västra periferi, pä häradsallniänning-
en intill Arlanda. Skallerbols bytomt undersök
tes redan ig88 i ett helt annat sammanhang. 
Vilken är då de framlagda studiernas koppling 
lill de nyliga exploalcringsundersökningarna 
för tredje landningsbanan? Jo, 1998 undersök
te man 1800-talstorpet Piparberg som blott får 
ett par korta omnämnanden här. Piparberg låg 
på Skallerbols gamla ägor, och man dokumen
terade en del fossila odlingsspår som överens
stämde ined geometriska jordebokens karta 
över Skallerbol frän l ö j o t a l e t Det är alltså 
denna röjningssten vi har att tacka för de be
byggelsehistoriska studierna. 

Bland fördjupningsstudierna i Landnings
plats -forntiden och liknande volymer från Riks
antikvarieämbetet finns en hel del utmärkt forsk
ning. Jag undrar om författarna har insett att 
inan kan trycka om fem sådana arbeten med 
en inledningsuppsais i en sammanläggningsav
handling och disputera. Ett årtionde av UV-an-
ställningar blir därmed likvärdigt med en dok
torandtjänst i arkeologi på dellid för den som 
har lust och fallenhet för forskning och kan läsa 
lilteralurkursen hemma. Den dag UV:s anställda 
sätter detta i system kommer doktorsexamen 
alt bli siandardkvalilikationen för fast anställ
ning inom exploateringsarkeologin. Ve dem med 
lägre examen. Men då kominer vi åuninstone 
slippa höra av danskarna längre att vår utbild
ning är för kort. 

Marlin Rundkvisl 

Idel iiivliliskii rummet. Red. Mac Svensson. Skånska 
spår - arkeologi längs Västkustbanan. Riksan
tikvarieämbetet UV Syd. Malmö 2003. 2g5 s. 
ISBN gi-72og-29i-2 . 

Sett i ett längre tidsperspektiv är det få av de 
stora linjeprojekten inom svensk uppdragsar
keologi som fått en vetenskaplig bearbetning 
bortom de traditionella rapporterna. Till denna 
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skara hör E2 2-projektet i Kalmar län och det 
här aktuella projektet Västkustbanan som ut
fördes av UV Syd i Lund. Bara för detta är pro
jektledningen värd cn eloge. I serien med be
arbetningar från projektet har nu turen kom
mit till Idel neolitiska rummet. Boken är den förs
ta i en serie om tre volymer där det omfattande 
materialet skall presenteras. Magnus Anderssons 
avhandling All skapa /dals i landskapet (•-'<«13) bör 
också rätteligen ses som en del av projektet. 

Volymen är indelad i sex kapitel där diskus
sionerna kring huskonstruktioner och kera
mik är de mest omfattande. Här skall också 
tyngdpunkten ligga på just des.sa avsnitt. Kapit-
let kring hus heter »Byggnadskultur i södra och 
mellersta Skandinavien» och har författats av 
Magnus Artursson, Thomas I.inderoth, Maj-Lis 
Nilsson och Mac Svensson. Inledningsvis skri
ver de att intresset fokuseras på de enskilda 
byggnaderna och inte på boplatsstrukturen, 
En analys av boplatsstrukturen är tänkt att pre
senteras i en senare volym. 

Avsnittet kring husen inleds med en käll
kritisk genomgäng BV äldre undersökningar. 
Denna följs av vad man skulle kunna kalla en 
katalog över de i samband med Vistkustbanan 
framkomna husen. Det tredje större avsnittet 
är en kultur- och bebyggelsehistorisk exposé 
från senmesolitikum och framåt När det gäller 
äldre boplatsundersökningar intar man en kri
tisk hållning vilket i och för sig naturligtvis är 
bra. I och med att kritiken lill stor del inriktas 
på de undersökningar inom Ystadsprojektei 
som undertecknad i hög grad var involverad i 
får jag här ta tillfället i akt alt besvara en del av 
denna kritik. 

Föi visso var del i flera läll inga jätteytor som 
undersöktes men utifrån den kunskap vi då ha
de ansågs dessa tillräckliga. Del bästa exemplet 
är Kabusaonirådet som också diskuteras i bo
ken. Inom ett relativt begränsat geografiskt 
område hade i samband med fältinventering-
en ett relativt stort antal boplatser lokaliserats. 
I tid sträckte dessa sig från den äldre delen av 
tidigneolitikum upp i mitten av MN A. I sam
band med undersökningarna slod det klart att 
de vid inventeringen avgränsade ytorna väl över
ensstämde med de vid undersökningarna fram
komna kulturlagren och anläggningarnas ut

bredning. Att vi skulle ha missat stora delar av 
boplatsytorna, som det framställs i boken, ser 
jag än idag som uteslutet Lokalen Kabusa II 
skulle dessutom, menar författarna, ha varit 
platsen för en försvunnen megalitgrav. Detta 
påstående verkar helt omotiverat Tolkningen 
av lokalen kan förvisso diskuteras, och idag 
skulle den säkert ha tolkats annorlunda, men 
megalitgrav? 

Del hade enligt min uppfattning varit bättre 
om författarna hade diskuterat den modell för 
bebyggelsen som presenterades i Ystadpro
jektets volym från igg2. Tanken att vi inom ett 
begränsat område kunde följa en grupp männi
skors boplatser från äldste neolitikum upp i mit
ten av MN A (MN III) kan jämföras med den 
uppfattning som presenteras av Magnus Anders
son i hans avhandling. Samma invändningar rik
tas av författarna mot de undersökningar som 
genomfördes vid Mossby inom Ystedsprojektet 
Det framkomna, idag klassiska, huset finner nåd 
inför författarnas kritiska blickar. Man ifrågasät
ter dock huruvida hela huset undersökts samt 
dess datering. 1 samband ined undersökningen 
stod del dock klart alt hela huset undersökts. 

För att rätt kunna värdera tidigare under
sökningar bör man enligt min uppfattning se 
till de förutsättningar som förelåg vid den ak
tuella tidpunkten. Förutsättningarna var inte 
alltid de bästa i samband med undersökning
arna inom Ystadprojektet. Vid en kritisk analys 
av äldre undersökningar måste dessa faktorer 
tas ined i beräkningen. 

Husen och hyddorna frän Västkustbanan 
presenteras och diskuteras därefter på ett klart 
och tydligt sätt. Husen har efter utseende delat 
in i tre typer: i. Tvåskeppiga hus ined rundade 
gavlar, »Mossbvhus«; 2. Tvåskeppiga hus med 
trapetsoid form, •Dagstorphus typ I»; 3. Tvåskep
piga hus ined rektangulär form, med eller ulan 
väggrännor, »Dagstorphus typ II». Inlednings
vis presenteras samtliga lokaler med hus eller 
hyddor, totalt tio stycken. Presentationen av 
husen ined tillhörande bilder äi väl genomförd 
men texten känns ofta väl rapportmässig och 
med en d d onödiga upprepningar. De olika 
hustypernas utbredning i Sydskandinavien dis
kuteras kort. Del totala antalet hus utanför Skå
ne äi dock fortfarande litet 
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Efter den omfattande genomgången av hus
typerna följer en diskussion av de framkomna 
hyddorna. Genomgången är dock inte kom
plett utan det saknas en del väsentliga fynd som 
Äby och Bäckaskog i Östergötland där gropke
ramiska och tidigneolitiska lämningar under
sökts under senare delen av iggo-talet. Dessa 
är också publicerade. Förvisso är det inte lätt 
att få fram all litteratur eller för den delen rap
porter men i en genomgång som på något sätt 
avser att vara fullständig är detta en brist. 

Förhållandet mellan hus och hem och bo
platsstorlek behandlas därefter i några kortare 
avsnitt. Det pekas på svårigheterna med att 
analysera husens disposition och funktion på 
grund av att inre konstruktioner, bortsett från 
de takbärande stolparna, oftast saknas. I och 
med att diskussionen kring boplatsernas struk
tur är tänkt atl presenteras i en kommande vo
lym känns dette avsnitt endast halvfärdigt. I 
Magnus Anderssons utmärkta avhandling pre
senteras dock tolkningar av boplatsstrukturen 
och det verkar återigen märkligt att dette arbe
te inte refereras. Rituella inslag på boplatserna 
och samtidighet kontra icke samtidighet disku
teras t.ex. men utan att egentligen problemati-
seras. 

Sist i detta kapitel kommer en kulturhisto
risk exposé. Avsnittet är välskrivet men borde 
enligl min uppfattning ha kommit mycket tidi
gare i boken, helst redan inledningsvis. Som 
det nu står tjänar det egentligen inget direkt 
syfte mer än som en eftertanke. De tidigneoli
tiska boplatsernas storlek diskuteras återigen 
och det fastslås med viss emfas att de varit mycket 
stora och inte så små som många tidigare trott. 
Detta kan mycket väl vara riktigt men proble-
matiseras inte. Vad är det egentligen vi ser på 
dessa stora boplatser? Flera hushåll som flyttat 
inom ett givet territorium? Eller rör det sig om 
flera samtidiga hushåll? Utifrån det publicera
de materialet från Västkustbanan kan jag inte 
säga attjag känner mig helt övertygad. 

När det gäller stridsyxekulturens framväxt 
pekar inan på skillnaden gentemot östra Skåne 
där den uppenbarligen växer fram i trattbägar-
samhällets periferi. Detta till skillnad mot västra 
Skåne där beläggen från t.ex. palissadanlägg-
ningen vid Dösjebro pekar på en helt annan ut

veckling. Stridsyxekulturen finns redan tidigt i 
det västskånska trattbägarsamhällets centrala om
råden. 

Nästa större avsnitt heter »En skånsk keramik
historia» och har författats av Anna Lagergren-
Olsson. Syftet är att skapa en för skånska förhål
landen anpassad keramikkronologi främst för 
trattbägarkulturen. Grupperingen som presen
teras har, menar Lagergren-Olsson, relevans 
för Skåne och är framför allt tillämpbar på frag
menterade boplalsmaterial. Som en integrerad 
del i arbetet ingår Ole Stilborgs tekniska analy
ser som dock presenteras i ett eget kapitel. 

I en inledande forskningshistorisk genom
gång påpekas bl.a. att det inte förts någon di
rekt diskussion kring vad de olika tidigneolitiska 
keraniikgrupperna representerar och att den 
danska mellanneolitiska kronologin, som ofta 
påpekats, inte är direkt överförbar på skånskt 
material. Lyckas då Lagergren-Olsson att bygga 
upp en ny hållbar kronologi för keramiken? 
Svaret är faktiskt både ja och nej. Materialet 
som hon bygger sin analys på härrör från kul
turlager samt gropar. Uppenbarligen var kera
miken i kultiniagren homogen och därmed av
satt under relativt korta perioder. Dette tyderju 
också indirekt på relativt kortvariga bosätt
ningar! Resultatet av författarens analys leder 
fram till en indelning i tre stilgrupper: 1. äldre 
TRB, de små intryckens period; 2. mellersta 
TRB, bukstreckens period; 3. yngre TRB, tand-
stämpelperioden. Denna indelning skulle har
moniera bättre med de skånska TRB-boplats-
materialen än den föregående danska krono
login. 

Varför Lagergren-Olsson kallar den föregå
ende kronologin »dansk» förstår jag egentli
gen inte. Den indelning främst av den tidigneo
litiska keramiken som under ig8o-talet bygg
des upp och diskuterades av både arkeologer 
från Skåne och Danmark byggde för Skånes del 
helt på material från landskapet. Indelningen i 
mer eller mindre lokala grupperingar som fick 
namn efter centrala boplatser (Oxie m.fl.) an
vänds fortfarande flitigt. Att för äldre TRB de
finiera en »de små intryckens period» känns 
mer förvirrande än klargörande. Intressant är 
dock att på Dagstorpsboplatsen har keramik 
från den s.k. Svenstorpsgruppen påträffats i 
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gropar medan keramik från Oxiegruppen före
kom i kulturlagren. Slutsatsen blir att skillna
den mellan de båda grupperna är av funktio
nell art och att groparna avspeglar rituellt be
teende. 

Analysen av Stäviekeramiken är intressant. 
Uppenbarligen utgör den ett nytt och avvikande 
element i området, både tekniskt och utseen
demässigt. Denna typ av keramik skulle alltså 
inte ha sitt ursprung i den lokala TRB-traditio-
nen utan bör enligt författaren kopplas till olika 
grupper av människor. 

Vad kan man då sammanfattningsvis säga 
om I det neolitiska rummet? I sitt kritiska för
hållningssätt lill tidigare forskning tycker jag 
ibland att författarna är lite för ivriga. Ett så
dant förhållningssätt leder visserligen forsk
ningen framåt, men man måste också förstå 
skillnaderna i förutsättningar och resurser mel
lan olika forskningsinsatser genom åren. Delta 
gäller framför allt diskussionen av boplatserna. 
När det gäller det andra centrala avsnittet, ke
ramiken, tycker jag att den indelning som pre
senteras inte direkt leder framåt.Jag håller helt 
med om att den befintliga indelningen i vissa 
fall kan förfinas och revideras, inte minst för 
MN, men att bygga upp en i mitt tycke alltför 
grov kronologi som gör det svårt att diskutera 
områden utanför Välabäcken leder ingen vart. 
Jag saknar också ett teoretiskt förhållningssätt i 
boken. Att, som man gör, lite föraktfullt avfär
da postprocessuell forskning som dåligt under
byggd leder egentligen ingen vart. I stället bor
de, både beträffande boplatserna och kerami
ken, ett teoretiskt förhållningssätt ha genomsy
rat framställningarna. Vad står t.ex. variationer 
i keramiken för och hur skall framväxten av 
stridsyxekulturen och den s.k. Stäviegruppen 
tolkas? Tolkningen av resultaten blir central 
men det kommer kanske i nästa volym. 

Mats Larsson 
Högskolan i Kalmar 

SE-391 2g Kalmar 
Mats.Larsson@hik.se 

Edith Peytremann, Archéologie de Thabitat rural 
dans k nord de la France du Vie au XHe siéck. 2 
vols. Torne XIII des Memoirs publiés par 1'Asso-
ciation francaise d'archéologie merovingien
ne. Saint Germain-en-Laye 2003. goo pp., 154 
figs. ISBN 2-g50 5 5g5-8-1. 

Edith Peytremann began exploring the field of 
Merovingian archaeology in her early teens in 
ig82. Years of relentless dedication have born 
fruit Although somewhat overshadowed by the 
541b Sachsensymposium in Saint Germain-en-
Laye at the time of ils publication, this re-edi-
ted and enhanced doctoral thesis with its ex
tensive catalogue will stånd out as an important 
reference work. 

Ever since work began on settlement sites like 
Feddersen Wierde, Hodde and Vorbasse, scho
lars have sought to broaden the interpretative 
horizon in relation to recent important addi
tions like Wijnaldum. Now, archaeologists all 
along the shores of north-western Europé can 
benefit from this work on rural settlements in 
northern France insofar as it will constitute a 
cornerstone in our understanding of how Me
dieval Europé took shape. 

Peytremann has orientated her research in 
four directions: 1) to clarify chronology, 2) to 
develop the study of the various parts of settle
ments and pertinent finds, 3) to develop these 
archaeological observations in relation to mo
dern villages, 4) to extend the field of research 
into the settled environment. There is an histo-
riographic overview which explains such con
cepts as the villa, the vicus, etc. and their trans
formation över time. The two main types of 
houses are discussed, regular ones and the ubi-
quitous sunken-flooied huts. 

Peytremann divides her rural settlement ty
pes into four periods: Period I (AD 300—500), 
Period II (AD 500—700), Period III (AD 650— 
800), Period »TV (AD 800—1200). The real rup-
ture is between periods II and III. Here, grou
ped settlements spread out beyond the limits of 
Late Antiquity. Single farmsteads become more 
rare, and there is a more distinct grouping of 
buildings around settlements. Zones for specia
lized activities are created. Burial chapels and 
churches become more fréquent 
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The numerical relationship between new 
rural settlements and abandoned ones is very 
interesting, showing how dynamic the early 6th 
century was in terms of reviving the cultural 
landscape. By the late 6th to early 71b century, 
however, the numbers of newly created settle
ments and those abandoned become balanced. 
By the gth and loth centuries, there is a sharp 
dröp in new settlements which continues into 
the 12th century. This development is tied to a 
significant rise in abandoned sites, a tendency 
which reaches its apex in the late 1 oth and early 
1 i th century, only to dröp sharply by the 1 2th 
and 131b centuries. 

Questions of topography and geography 
are intertwined with the infrastructure. All ma
jor communication routes in northern France 
lead through valleys. (Quite different from 
Sweden, where glacial ridges like Hallandsåsen 
and Brunkebergsåsen have served as impor
tant communication routes). It is interesting to 
note that settlement locations neverthdess dif
fer widdy from one region to another. In Lor-
raine as many as g2% ofall settlements are in 
valleys compared to only 42% in Alsace. In Bas-
se-Normandie, the majority of settlements are 
on plateaux. By contrast, Ile-de-France and 
Centre have a balanced ratio. 

Burial sites in relation to settlements are 
discussed. Chnrchyards do not appear to have 
become the chief burial grounds until the late 
9th century. Peytremann argues against a line
ar evolution, where "the dead have fixated the 
living", or where the church is a centre of att-
raction. Rather, there have been a number of 
possible strategies, where the living have some
times chosen to rapidly abandon settlement 
burial grounds or continue to use them into 
the loth century. Another solution was to find 
a new burial ground "en plein champ" during 
the 71b century, and to abandon it by the mid-
1 2th century. 

A larger-scale comparison between urban 
and rural settlement falls outside the scope of 
this book. But it would certainly be interesting to 
know more about this relationship. It is known 
that many of the somewhat smaller urban 
centres were not abandoned at the beginning 
of the Early Middle Ages. The traditional pic

ture taught in freshmen seminars of an unpre-
cedented exodus into the countryside and the 
complete decay of parasitical urban settlements 
needs to be revised. Towns like Paris grew consi
derably and its arena was repaired during the 
6th century. 

The only drawback to this book, as I see it, 
is the relative isolation of the French language 
in current Early Medieval archaeology. This is 
not the fault of the author. Few people outside 
France, Belgium, Switzerland and the various 
francophone dependendes know how to read, 
write, or speak French. Yet a French scholarly 
text can be made more accessible to a non-franco-
phone scholar by ineans of a summary in Eng
lish, German or Dutch. Given a ballpark idea of 
what is going on, an outsider may employ the re
sults to further scientific knowledge. Most likely 
the AFAM will continue to produce useful stu
dies. Let us hope that the editorial committee of 
the AFAM will henceforth provide all its publi
cations with summaries in other languages. 

Svante Fischer 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Box 626 
SE-753 12 Uppsala 

swantowraelriina@hotmail.com 

Äsa Wall, De hägnade bergens landskap. Om den 
äldrejärnåklernpå Södertörn. Stockholm Studies 
in .Archaeology 27. Stockholm 2003. 264 s. ISBN 
gi-7265-748-0. 

Denna doktorsavhandlings syfte är att »... pre
sentera nya perspektiv på de anläggningar jag 
valt att kalla hägnade berg ... samt att försöka 
karaktärisera dem och skapa förståelse kring 
platsernas betydelse, deras placering i landska
pet och vilka aspekter av tillvaron de kan ha re
presenterat i slutet av äldre järnålder.» Syftet är 
således att dekonstruera den gängse bilden av 
de materiella lämningar som den arkeologiska 
forskningen, på ett i det närmaste axiomatiskt 
maner, kommit all betrakta som fornborgar 
med försvarsstrategisk funktion. Jag är i grun
den positivt inställd till bokens problematise-
rande och reflexiva utgångspunkter, liksom lill 
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de nya perspektiv den presenterar. Samtidigt 
innehåller den tendenser, oklarheter och skruv-
ningar - inte minst på det hantverksmässiga och 
kunskapsteoretiska planet - som jag är mycket 
tveksam till. 

I första kapitlet diskuteras fornborgsbe-
greppets bakgrund, tidigare forskning rörande 
fornborgar, och hur det kommer sig att för
svarsstrategiska tankar blivit i stort sett allena
rådande inom den forskningen. Wall menar att 
det perspektiv som skapade fornborgen som 
tankestruktur var rumsligt och kvalitativt till sin 
karaktär, men att detta perspektiv ined tiden 
kommit att förändras i en kronologisk och kvan
titativ riktning där anläggningarnas tidsställ-
ning blivit viktigare än deras rumsliga dimen
sion. De kvantitativa/kronologiska diskussio
nerna har därför till stor del handlat om att 
klassificera, kontrollera och typologisera det 
omfattande materialet Detta var nödvändigt 
inte minst då det tidiga fornborgsbegreppet 
var så brett att en viktig uppgift var att skilja agn
arna från vetet, d.v.s. skilja de riktiga (försvars-
strategiska) fornborgarna från de falska. Wall 
visar dock att det finns andra sätt än det för
svarsstrategiska att resonera kring dessa läm
n ingar - och deras platser- där deras rumsliga/ 
landskapliga dimensioner betonas på bekost
nad av deras kvantitativa/kronologiska dito. 

I kapitel 2 står landskapets och hägnader-
nas rumsliga dimensioner i centrum. Här dis
kuteras olika perspektiv på ruin och vilka for
mer av kunskap som skapas genom kvalitativa 
respektive kvantitativa metoder och förhållnings
sätt Exempelvis framhåller Wall med hjälp av-
exempel från bildkonsten att del kvantitativa 
rummet ger en illusion av gemenskap med be
traktaren, samtidigt som det avser att vara ob
jektivt neutralt och lika för alla betraktare. Det
te i motsats till det kvalitativa rummet som är 
socialt konstruerat och betingat av hur männi
skor lever och tillskriver det mening. Wall me
nar att landskapet utgör ett kvalitativt rinn som 
strukturerar och struktureras av myter och be
rättelser men även representerar dessa, och att 
landskap/platser därför fungerar som ett soci
alt minne. 

I kapitel 3 analyseras de hägnade bergen och 
deras platser. Först diskuteras den rumsliga 

och kronologiska kopplingen mellan olika ty
per av hägnader. Tanken framförs att det fanns 
en diskontinueiiig hägnadstradition där yngre 
hägnader anlagts på samma platser som äldre. 
Vidare presenteras en genomgång av kunskaps
läget rörande fornborgar/hägnader på Söder
törn i nordöstra Södermanland, samt en om
fattande presentation av och diskussion om de
ras rumsliga placering. Denna presentation/ 
diskussion är upplagd sockenvis ocb baseras pa 
översiktskartor över sex av de tolv hägnads inne
hållande socknarna på Södertörn. Socknarna 
behandlas tematiskt utifrån olika aspekter av 
rumslig belägenhet, såsom sockengränser, lärd
leder, havsvikar, skogssjöar, dalgångar och kust 
Kontentan av denna analys är bl.a. att hägna-
derna tycks vara belägna vid farbara vägar/vat
ten samt vid gränser. Ett annat gemensamt 
drag tycks vara att hägnaderna ligger på grän
sen mellan olika landskapsrum (berg och dal) 
vilket innebär att murverket gränsar mot ett 
landskap medan man från bergets krön ser ut 
över ett annat. 

I kapitel 4 diskuteras hägnadernas arkitek
tur. Murverk och berg ses som delar av samma 
plats då muren kompletterar berget och inte 
fungerar som ett fristående byggnadsverk. Gene
rellt består de hägnade bergen på Södertörn av 
en hög brant sida och en flack, ej fullt så hög sida. 
Det landskap man kominer ifrån då man går 
upp på berget och fram till inurverken ligger 
också högre än det landskap man ser ut över 
från bergets krön. Wall benämner dessa berg 
»tröskelberg»: de utmärks av sin form och pla
ceringen i landskapet De hägnade bergen er
bjuder mer eller mindre storslagen utsikt som 
enligt Wall är en viktig del av deras betydelse. 
Vidare framhåller hon att murverken generellt 
är placerade på den flacka sidan av berget, ner
dragna en bit från krönet, samt att detta inne
bär att murverken ligger precis mitt emellan de 
två landskap som de hägnade bergen gränsat 
till. Wall beskriver platån innanför murverken 
tillsammans med inuren som bergets liminala 
zon, en plals där inan befinner sig milt emellan 
två landskapsrum. Hägnadernas inre uppbygg
nad korresponderar således med deras place
ring på landskapets gränser. Wall menar att de 
hägnade bergens relation till de två landskaps-
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rummen också kan ses som ett möte mellan två 
åtskilda dimensioner. Hon anser att de hägna
de bergens placering på landskapets gränser 
samt arbetet med att hägna gränszonen uppe 
på berget talar för att platserna snarare varit 
starkt ritualiserade än försvarsborgar. 

I kapitel 5 framhålls att »tröskdhägnaderna» 
förenas genom sin placering i landskapet och 
sin arkitektoniska form. Ytterligare en gemen
sam nämnare är att de ofta är tomma platser. 
De består av murverk och stup men inne i häg-
naderna finns vare sig kulturlager eller huslim
ningar. Det sistnämnda börjar dock enligt Wall 
förändras under slutet av äldre järnålder då ak
tivitetsspår dyker upp i tröskelhägnadernas li-
minala zon. Hon menar att de hus som upp
fördes här inte var regelrätta boningshus, utan 
snarare representerar dessa. De knyter således 
an till gårdsbegreppet, och på detta sätt har 
hägnadernas innebörd förändrats. Wall vill se 
denna förändrade innebörd som en konsek
vens av förändringarna i bebyggelsestrukturen 
vid övergången mellan äldre och yngre järnål
der. Denna förändring påverkade också hur 
landskapet och gårdens plats däri uppfattades. 
Under äldre järnålder är lämningarna i land
skapet utspridda vilket Wall ser som en socialt 
rörlig struktur, medan den yngre järnålderns 
landskap har en mer agglomererad struktur 
där gården får större betydelse och blir mera 
stabil än tidigare. Äldre respektive yngre järn
ålderns landskap kan enligt Wall betraktas som 
kvalitativt skilda och de hägnade bergen skall 
förstås utifrån dessa skilda landskapsuppfatt
ningar. Hon menar att gården som nytt fokus i 
landskapet torde vara anledningen till att trös
kdhägnaderna under en tid manifesteras med 
förnyad intensitet. Genom aktiviteter på de 
hägnade bergen »överfördes» dessas liminala 
krafter till en ny sfär. Med tiden - och med går
den och gårdens förfäder som centrum - för
lorade de hägnade bergen sin betydelse som 
mytiska och liminala platser i landskapet. 

I alla bokens kapitel märks ett ganska all
varligt formellt problem rörande hänvisnings-
teknik och relation lill tidigare forskning. Det 
rör som jag ser det centrala vetenskapliga för
hållningssätt av lörskningsetisk karaktär. 

För det förste innehåller boken många and-

rahandshänvisningar till litteratur som anförs i 
de av Wall åberopade verken. Sådant är jag 
högst kritisk till då det antyder att det inte skul
le vara viktigt för den arkeologiske forskaren 
att själv ta del av dessa indirekt åberopade tex
ter. Förfaringssättet visar sig också i hänvis
ningar till bl.a. anlropologiska översiktsverk 
där resonemang som även diskuterats flitigt in
om arkeologin presenteras. Dette sätt att hän
visa - där de arkeologiska forskningsinsatserna 
förbises - negligerar på ett obehagligt sätt tidi
gare arkeologiska diskussioner på det aktuella 
temat 

För det andra saknas det på sina ställen, på 
ett än mer uppenbart sätt, hänvisningar till ti
digare arkeologiska forskningsinsatser, inte 
minst inom bokens eget fält. Detta sätt att han
tera tidigare forskning är högst tveksamt. Man 
kan komma fram till samma slutsatser som ti
digare författare, men då skall nian ha kontroll 
över fältet och diskussionen och visa detta ge
nom att hänvisa till de tidigare forskarna. 

Ovanstående exempel ur bokens rika flora 
av formalistiska tveksamheter är av forsknings-
etiskt slag. Dessvärre är Wall långt ifrån ensam 
om dessa tendenser. De typer av hantverksmäs
siga brister som framträder här har under se
nare år blivit allt vanligare i arkeologiska av
handlingar oavsett institution. Hur skall de då 
förklaras?Jag är övertygad om att det inte -vare 
sig hos Wall eller hos någon annan - handlar 
om att avsiktligt förringa tidigare forskning, 
utan saken är troligen en reflektion av andra 
tendenser. Bland dessa skulle en anglifiering, 
inte bara av avhandlingarnas innehåll och re
sonemang utan även av deras formella aspek
ter, kunna utgöra en möjlig förklaring. Det 
anglosaxiska produktionsienipot är högt upp
skruvat och man skall veta att inånga av de teo
retiska texter som under de senaste decennier
na (med all rätt) höjts till skyarna faktiskt lider 
av allvarliga hantverksbrister. Som varm före
språkare för postprocessuella resonemang vill 
jag markera att en alternativ, kritisk och reflexiv 
hållning till den arkeologiska vetenskapen och 
dess kunskapsproduktion inte innebär att det 
akademiska hantverket kan tillålas alt förflackas. 
Med detta inte sagt att detta hantverk inte kan 
ges okonventionella former, men de formella 
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och forskningsetiska aspekterna måste tillgo
doses. Ur hantverksmässig och forskningsetisk 
synvinkel kan Walls avhandling därför betrak
tas som en signal värd att ta på allvar, inte minst 
då Thamavhandlingarna - med sin begränsade 
produktionstid - snart kommer att skölja över 
handledarkollegierna. För de ansvariga gäller 
det att upprätthålla en god forskningsetisk kva
litet i det akademiska verkstäderna. 

Wall positionerar sig på det retoriska planet 
kraftfullt mot ett kvantitativt (och positivistiskt) 
förhållningssätt. På ett antal ställen - särskilt i 
kapitel 2 - ställer hon därför kvantitativa för
hållningssätt i skarp motsättning mot kvalitativa/ 
existentiella dito. Denna skarpa polarisering 
missar dock i mitt tycke sitt mål. För dagens ar
keologiska uttolkare torde väl alla tolkningar 
vara existentiellt betydelsefulla och menings
fulla oavsett vilket perspektiv man arbetar 
utifrån? Trots dessa försök till kunskapsteore
tisk och metodologisk positionering svävar 
Wall på målet när det gäller möjligheten att nå 
den förhistoriska originalmeningen hos hägna-
derna. Avhandlingen uppvisar märkbara oklar
heter i sin kunskapsteoretiska och metodolo
giska positionering. Wall arbetar utifrån ett fe-
nomenologiskt perspektiv med en metod där 
upplevelsen och tolkningsprocessen är central 
för produktionen av kunskap. Inom ramarna 
för detta anslag är det uppenbart att upplevel
sen t.ex. av landskapet, av rummet, inte kan va
ra objektiv och/el ler generell till sin karaktär. 
Trots denna subjektivistiska - somliga hade nog 
med skräck valt termen relativistiska - stånd
punkt så darrar Wall på manschetten då hon 
samtidigt på sina ställen framhåller att bokens 
röda tråd är att förstå bin de hägnade bergens 
platser uppfattades i äldre järnålder. Det finns 
därmed en kunskapsteoretisk motsättning mel
lan olika passager i boken. 

Tydligen finns det trots (del kvalitativa) rum
mets existentiella (och kontextudla) karaktär 
- enligt Wall - en möjlighet att nå originalme
ningen hos den aktuella materiella kulturen. I 
så fall blir den logiska frågan hur den metodo
logiska »brygga» ser ut som leder från en nutida 
konlextuellt och existentiellt förankrad upp
levelse och förståelse av ett specifikt landskap 
till en i dåtiden konlextuellt och existentiellt 

förankrad upplevelse och förståelse? Detta är 
som jag ser det en grundbult, men Wall erbju
der dessvärre inte läsaren någon vägledning lill 
denna brygga. Denna kunskapsteoretiska mot
sättningen är dock blott alltför vanlig inom 
ramarna för de anglosaxiska resonemang som 
delar av den postprocessuella teoribildningen 
fört med sig. Wall är således i gott sällskap då 
samma oklara kunskapsteoretiska positioner
ing återfinns hos bl.a. Christopher Tilley (med 
hans fenomenologiska anslag) och lan Hod
der (med hans kontextudla och tolkande ar
keologi). Walls bok skall således inte ensam las
tas för denna motsättning. I stället kan konsta
teras att hon arbetar inom ramarna för en re
flexiv tradition som befinner sig »in-between», 
en tradition vars kunskapsteoretiska anspråk 
kan diskuteras och även ifrågasättas. Min kritik 
skall dock inte tolkas som något upprop för en 
positivistisk kunskapssyn och/eller kvantitativ 
metodik, utan enbart som en önskan om en kla
rare kunskapsteoretisk positionering. Antingen 
antar vi att vi kan nå en förhistorisk original
mening eller också menar vi att det inte går, 
baste! Klarhet på det kunskapsteoretiska och 
metodologiska planet bör eftersträvas i alla ar
keologiska avhandlingar. Liksom vad gäller 
den tidigare diskuterade forskningsetiken ålig
ger detta ansvar handledarkollegierna. 

Attjag här varit ganska kritisk mot Walls av
handling på några punkter skall inte förringa 
att boken utgör ett välkommet bidrag till dis
kussionen om förnborgar/hägnader. Wall plock
ar inom ramarna för sin dekonstrukliva håll
ning sönder tidigare axiomatiska tolkningar 
samt presenterar alternativa angreppssätt och 
tolkningar. Att dessa tolkningar väcker min tve
kan beträffande formalia och kunskapsteori är 
en annan sak. Avhandlingen öppnar för fort
satt intressant forskning om förnborgar/häg
nader både från Wall och från andra. 

Håkan Karlsson 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs universitet 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
hakaii.kaiisson@archaeology.gu.se 
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Anders Olofsson, Pioneer Setlkment in the Meso
lithic of Northern Sweden. Archaeology and envi
ronment 16. Institutionen för arkeologi och sa
miska studier, Umeå universitet 2003. ISBN 
91-7305-5O8-6. 

Titlar som implicerar studier av pionjärfaser och 
tidiga migrationer fungerar närmast som en bio
logisk nyckelretning på arkeologer som intres
serar sig för äldre stenålder. Denna bok - en 
sammanläggningsavhandling framlagd vid Umeå 
universitet i september 2003 - innehåller en hel 
del nya rön om de hittills äldste undersökta bo
platserna i Norrland, men arbetet täcker fler 
aspekter än så. De fyra delarna i avhandlingen 
behandlar var för sig äldre stenålder i Värmland, 
mikrospånteknologin i Norrland, landhöjningar 
och isostetiska effekter i Norrlands inland, samt 
den tidigaste kolonisationsfasen. 

Det kan vara svårt att direkt se kopplingar
na mellan artiklarna, men insatta i en volym 
med förklaringar till arbetets uppbyggnad ge
nererar de en tämligen glasklar logik. Atl Värm
land figurerar i en avhandling om Norrlands 
stenålder får sin förklaring i den förste artikeln. 
Det visar sig efter Olofssons genomgång att fynd 
ifrån norra och mellersta delen av detta land
skap innehåller både råmaterial och teknolo
gier som kan förknippas med teknokomplexen 
längre norrut. På så sätt utformas per automa
tik också den södra gränsen för Olofssons un
dersökningsområde, samtidigt som vägen öpp
nas för fler korrelationsstudier mellan kvarts-
kulturema i östra Mellansverige och brytnings
områdena norrut i Dalarna, Värmland, Väst
manland och norra Uppland. 

Delen om den norrländska mikrospåntek
nologin (Paper II) är egentligen en kompri
mering av en brett upplagd fyndstudie som ur
sprungligen lades fram i form av en överambi
tiös studentuppsats vid Umeå universitet Upp
satsen presenterades 1995 i en över två hundra 
sidor tjock bok som publicerades av arkeolo
giska institutionen, och där finns det mesta 
man kan vilja veta om mikrospånteknologin i 
Norrland. 

Den förkortade version som presenteras i 
avhandlingen ger inte full rättvisa åt den om

fattande materialinsamling och arbetsinsats var
på analysresultaten bygger, men ger ändå en in
blick i den teknologiska profil som karaktärise
rar de koniska kärnor och handtagskärnor som 
återfinns i de nordliga materialen, framför allt 
från senmesolitikum. Kanske fanns förhopp
ningar om alt studien skulle kunna visa på lo
kala innovationsområden för detta material-
snåla hantverk, möjligen också med äldre da
teringar än i söder. Olofssons slutsats om hur 
denna teknik kommit till Norrland skiljer sig 
dock inte från den tidigare förhärskande teorin, 
att det faktiskt varit fråga om influenser från 
Sydskandinaven/södra Norge. Någon gång un
der tidigatlanlisk kronozon spreds kunskapen 
om niikrospånproduktionen upp genom lan
det, antingen genom kunskapsöverföring eller 
regelrätta migrationsvågor. 

I den tredje artikeln, ett samarbete med fle
ra författare i ett utmärkt tvärvetenskapligt 
projekt, diskuteras öppningen av sjöar orsakad 
av isostatiska rörelser i jordskorpan efter 
inlandsisen. Det vanligaste exemplet på detta 
fenomen som diskuteras inom arkeologin är 
lippningen av sjön Vättern i södra Sverige. Be
roende på berggrundens dasticitet och geolo
giska sammansättning samt även istäckets varie
rade tjocklek kan landhöjningens hastighet vari
era även ytterst lokalt. Detta får till följd att en 
Sjöstrand som under mesolitisk lid hyst bosätt
ningar idag ligger under flera meter vallen, 
medan en gång strandbundna boplatser i sjöns 
andra ände återfinns långt upp på land. Att 
denna situation nu är klarlagd kommer att be
tyda mycket för inventeringar och dateringar 
av frameroderade material i anslutning till vat
tensystemen. En av de boplatser som under
söktes inom ramen för detta projekt var Dum-
pokjauratj, belägen intill sjön Gublijaure i Ar
jeplog sn, Lappland. 

Det är material just från Dumpokjauratj som 
utgör grunden för den siste och tyngste artikeln 
i Olofssons avhandling. Frågeställningarna rör 
det hittills äldsta stenåldersinalerialel från 
Norrland, med radiometriska dateringar mest 
inom intervallet 8630-7465 BP (ca 7600— 6300 
cal BC). Arbetet syftar mer konkret till att kart
lägga reduktionsstrategin, bestämma typen av 
verktygsproduktion samt ställa fornsaksformer-
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na i relation till omgivande teknokomplex. To
talt omfattar den kvalitativa studien g i 5 arte
fakter, varav dryga 95% utgörs av enkla avslag 
eller avfallsbitar. Den metod som Olofsson app
licerar baserar sig nästan uteslutande på s. k. 
attributanalys. Denna innefattar okulärbesikt
ning av föremålens olika beståndsdelar. Exem
pelvis granskas plattformarnas venlralsidor, slag-
bulornas utformning samt fördelningen och 
utseendet hos slagverktygens träffpunkter. Så
dana attribut ger i kombination med varandra 
en relativt säker bild av avsikterna hos sten-
smederna vid Dunipokjauratj. Det mödosam
ma registrerings- och bestämningsarbetet vitt
nar om ett stort kunnande och en ambition hos 
författaren att tränga in i och beskriva materia
lets sammansättning. Den första frågan om re-
dtiktionsslrategier blir utifrån granskningen 
helt genomlyst. Den sista frågan som berör 
jämförelser över större geografiska områden, 
sann även till viss del mellan olika lokala krono
logiska horisonter, finner också delvis svar i ge
nomgången. 

Spörsmålet om vilka verktyg man avsett att 
framställa går dock inte att besvara med enbart 
attributanalys. Författaren har antagligen in
sett detta redan från början och tillägger i ett 
postskriptum att exempelvis funktionsanalys 
vore en fruktbar väg att komma vidare på. En
ligt min mening hade det också varit fruktbart 
att, om än i liten skala, ha använt detta instru
ment redan från början. Medan attributanaly-
sens beståndsdelar omsorgsfullt förklaras, sak
nas nästan helt metodologisk diskussion avse
ende de arbetssätt som inte kommit till an
vändning, och detta är synd. För att man rätt
vist skulle kunnat värdera slutsatserna hade det 
varit givande att veta vilka informations
bärande enheter inom artefaktsamlingen som 
inte kunnat studeras. Frågor som skulle kunna 
ha ställts är till exempel varifrån råmaterialen 
härrör och 0111 vissa avslag har varil mer attrak
tiva som verktyg än andra. Funktioner på icke 
optiskt bestämbara redskap hade sannolikt 
kunna förklara en hel del kring de teknologis
ka preferenser som framkommit via attribut-
analysen. 

I kölvattnet på denna diskussion kan näm
nas att den allminna teoretiska över- eller un

derbyggnad som redovisas i boken skulle få plats 
på baksidan av ett frimärke. Ar detta då dåligt? 
Måste del alltid för sakens skull finnas en lång 
introvert dräpa om filosofi, Hodder och Tilley 
i varenda avhandling? 

Olofsson tar kortfattat men kraftigt avstånd 
från postprocessuell arkeologi, och i fallet med 
det norrländska materialet har han definitivt 
en poäng. Högtflygande teoretiseringar utan 
någon faktisk kunskap om material och boplat
ser leder knappast till annal än en marginell ut
veckling som i bästa fall inbegriper den enskil
de forskaren och de närmast sörjande. Det är 
av yttersta vikt att tolkningar av stenfylld först 
klarlägger förhållanden om råmaterial, tekno
logi, föremålsformer och funktion. Det är så
dana studier, och enbart sådana, som i kombi
nation med tvärvetenskap och naturvetenskap 
kan besvara frågor om ålder, hantverkstradi
tioner, kulturellt släktskap och fångstfolkens 
ekonomier. Därefter finns grogrund för att ta 
tag i mera komplicerade frågor som etnicitet 
och genus. Genom Olofssons insatser börjar 
detta snart kanske bli möjligt inom stenålders-
forskningen i norra Sverige, och det skall bli 
mycket intressant att se vilken väg noniandsar-
keologin väljer de närmaste åren. 

Förutom att det finns myckel spännande 
kvar att upptäcka vad avser fornlämningar i 
Norrland (regionen utgör nära 60% av Sve
riges totala yta), så finns flera andra fördelar all 
märka i arkeologiskt avseende. Genom att sten-
åldersförskningen i norr är ganska ung i jäm
förelse med södra Skandinavien så har man 
undkommit tvångströjorna i form av de många 
dogmer och »sanningar» som tyngt forskning
en i södra Sverige och Danmark. »Kanske är det 
just för att övertron på typologin aldrig fått fot
fäste i denna del av Sverige som lokall förank
rad forskning kunnat uppvisa flera banbrytan
de arbeten kring stenålder och stenmaterial? 
Måhända är det så, men i rättvisans namn får 
man nog även anföra den stora variationen i rå
materialen som karakteriserar inventariet på 
norrländska stenålderslokaler. Merparten ut
görs av bearbetad kvarts - för övrigt det mest 
otacksamma att typologisera - men vanligt är 
också inslag av kvartsiter, tuffer, porfyrer och 
skiffrar. Det är inle minst svårigheterna att klas-
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sificera dessa ting som idag indirekt blivit den 
norrländska stenåldersarkeologins styrka. 

Bo Knarrslröm 
Riksantikvarieämbetet UV Syd 

Akergränden 8 
SE-226 60 Lund 

bo.knarrstrom@raa.se 

Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke. 
Red. Leif Karlenby. Riksantikvarieämbetet, Ar
keologiska undersökningar, Skrifter 50. Stock
holm 2003. 560 s. ISBN 91-7209-311-0. 

I denna bok har Riksantikvarieämbetets region-
kontor i Örebro, UV Bergslagen, sammanfattat 
resultaten av sin mer än tioåriga utgrävnings-
verksamhet i landskapet Närke. Boken inne
håller artiklar av arton författare. Några av ar
tiklarna har helt eller delvis publicerats tidiga
re i andra sammanhang men har tagits med 
här för totalbildens skull. Artiklarna har givits 
en populärvetenskaplig inriktning för att på så 
sätt om möjligt nå en bredare läsekrets. 

Bokens titel, Mittens rike, kan man förstås 
fundera över. Åtminstone för oss som är lite äld
re innebär Mittens rike egentligen landet Kina. 
Tanken bakom namnet i detta sammanhang är 
emellertid snarast att peka på att Närke ligger 
mitt inne i riket Sverige. 

Bokens omslag visar en mycket vacker utsikt 
från ett herrgårdsfönster (Esplunda vid Hjäl
maren) ut m ö t e n Hjälmarfjärd. Någon direkt 
anknytning till Närkes arkeologi har väl inte 
bilden. Men som symbolisk överbryggare mel
lan vetenskaperna arkeologi och historia kan 
den fungera. Detta är min personliga tolkning. 

Bilder och kartor är f.ö. bra i boken, i någ
ra fall riktigt bra. Redaktören och författarna 
får gott och väl godkänt i dette hänseende. 

Med språket och stavningen i en del artik
lar och bildtexter är det dock ibland si och så. 
Flertalet är ordentligt granskade medan några 
uppvisar en del besvärande brister. Detta gäller 
även stavningen av flera av de i artiklarna före
kommande ortnamnen. 

Med hänsyn till detta och ett sakfel i en av 
artiklarna, där Birger Jarl och Engelbrekt blan

dats samman, borde förstås en rättdselista ha 
funnits med i boken. En sådan är det f.ö. aldrig 
för sent att trycka och placera in i kvarvarande 
exemplar av den tryckta upplagan. Självfallet 
kan tidspressen under tryckningsskedet förklara 
dessa lapsusar men ursäkter dem förstås inte. 

Boken är indelad i tematiska avsnitt, vart 
och ett innehållande flera artiklar. Förordet, 
skrivet av enhetschefen för UV Bergslagen, Lena 
Lindgren-Hertz, förklarar på ett tydligt och bra 
sätt bokens syfte och uppläggning. En karte 
över de projekt som beskrivs finns också i bo
kens början, en bra pedagogisk inledning. En 
miss är dock att man i rutan över uppdragsgi
vare glömt att ange att Örebro läns hembygds
förbund är den egentliga anslagsgivaren för 
projektet Hassle och Äverstaån. Hedras den 
som hedras bör även om medlen slussats till gräv
ningarna via Glanshammars sockenmagasin. 

Det första temablocket är benämnt »Bofast 
- icke bofast». Här får läsaren inblickar över 
tid, alltifrån spåren av de första stenåldersbo
sättningarna till 1700 och 1800-telens konimu-
nikationslämningar, av hur mångfacetterad bil
den av människan i landskapet kan te sig för ar
keologerna. 

Jenny Holms uppsats »De första närkingar-
na» är särskilt spännande liksom Bo Annuswers 
artikel »Vattenoffer». De senaste utgrävningar
na runt fyndplatsen för den välkända Hassle
skatten från yngre bronsåldern har visat att om
rådet bl.a. uppvisar rester av en omfattande of
ferplats från yngre järnåldern, men där konti
nuitet bakåt mot »hassletid» möjligen kommer 
atl kunna spåras framöver. 

Block två kallas »De kommo från öst och 
väst». Titeln syftar förstås på Närkes läge mel
lan Götaland och Svealand och hur delta har 
påverkat fornlämnings- och fyndbilden. I sam
manhanget gör Leif Karlenby ett försök alt spå
ra landskapets svårfångade bronsålder, som 
dock ännu tycks alltför undanglidande för att 
forskningen skall kunna få en tydlig bild. Kar
lenby är mycket medveten om delta och påpe
kar med rätta att här återstår mycket att göra. 
Särskilt intressant blir att gå vidare med bo
platsmaterialet, som verkar bli ett nytillskott till 
tolkningsbilden. Som även påpekas längre 
fram i denna anmälan kan röjningsröseområ-
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den på sina håll i landskapet innehålla läm
ningar från bronsåldern, något som likaså kan 
förtydliga den idag oklara bilden. 

En av bokens intressantaste artiklar är den 
om »Järnålderns gravar i öst och väst» av Mar
tin Edlund och Bo Annuswer. Här får man en 
bra genomgång av forskningsläget, vad som 
finns och vad som för dagen kan utläsas därav. 
Artikeln är en verkligt god avstamp för kom
mande, mer spetsforskningsinriktede insatser i 
landskapet och underförstått hur detta kan 
länkas till en omvärld runtom Närke. 

»Landet vi byggde» heter därnäst komman
de större block. Här har Tomas Ekman presen
terat Närkes hällkistor i en föredömlig sam
manfattning där landskapets samtliga senneo
litiska stenkistgravar genomgås. Härmed har 
en god grund lagts för vidare forskning kring 
stenålderns övergång i bronsålder och det sam
hälle som under den aktuella perioden haft så 
starka förbindelser med Götaland, främst Väs
tergötland. 

Artiklarna »Sten på sten eller sten på ben» 
av Catarina »Karlsson och Åsa Westin och »Före
ställningar kring rosen av sten» av Barbro Har
ding behandlar bland annat frågor kring röj
ningsrösen kontra gravar, ett nog så svårlöst 
problem i landskapet Närke, där röjningsröse-
områdena är talrika och många gånger inom 
sig tycks dölja gravar. Kanske kunde man här 
t.o.m. ha tryckt hårdare på att bristen på t.ex. 
bronsåldersgravar i Närke kanske delvis kan 
förklaras genom att en del av epokens begrav
ningar på ett »omärkligt» sätt kan ingå i vissa 
röjningsröseområden. 

Kulturlandskapet har förstås också upp
märksammats i boken, eller rättare de läm
ningar i landskapet som visar på hur männi
skor över tiden brukat landskapet. Om ett kul
turlandskap som är dolt för våra ögon skriver 
Olof Pettersson i artikeln »Skärvstenslager. 
Skräpupplag med avfall eller medvetet produ
cerat material? Ett hett ämne från Odensvi i Vi
by socken». Frågorna blir många i artikelns 
slut. Här framkastas t.o.m. en undran om det 
möjligen kan ha varit så att skärvsten sparats för 
att återanvändas till något särskilt ändamål, t. ex. 
gravfyllning eller husgrundsmaterial. Vem vet? 

Åsa Westins artikel »Vad göms i ett land

skap?» redovisar på ett bra och pedagogiskt sätt 
de mera traditionella kultuiiandskapselemen-
ten i de närkingska nejderna, fornåkrar, sten
strängar och liknande. En god grund för vida
re studier i ämnet. 

Därpå följer artiklarna »Norra Hjälmar-
bygdens bebyggelse» av Kenneth Andersson 
och en mycket fin sammanfattning av husbyun-
dersökningen i Glanshammars socken av Ann 
Lindkvist. Titeln är »Husby i Glanshammar. Ett 
belysande exempel». Lindkvist har här på ett 
föredömligt pedagogiskt sätt belyst hela hus
byproblematiken utifrån exemplet Husby i 
Glanshammar, som ju kanske är den hittills 
största husbyundersökningen i vårt land. Del 
skulle inte förvåna mig om just denna artikel 
kommer att bli en klassiker på sitt område. 

Avsnittet »Landet vi byggde» avslutas med 
artikeln »Ett märkligt fynd i Riseberga» av Kar
lenby. Han redogör för utgrävningen av en väl
byggd husgrund en bit utanför det egentliga 
klosterområdet vid Riseberga i Edsbergs sock
en, en husgrund som givit upphov till diskus
sion om ålder och användning, ja t.o.m. åter-
användning. 

Följande stora avsnitt heter »Vad berget 
gav», där fyra värdefulla artiklar redovisar det 
aktuella forskningsläget beträffande Örebro 
läns tidiga järnhantering. Catarina Karlsson 
skriver om »Mellan brons och järn», Åsa Westin 
om »Stomkil. En järnframställningsplats norr 
om Hjälmaren», Lena Grandin och Eva Hjärth
ner-Holdar om »Högteknologisk järnframställ
ning. Fanns den i Närke under järnåldern?» 
och till sist Catarina Karlsson igen om »Bergs
bruk. Nya samhällen, system och identiteter i 
det medeltida Närke». Särskilt artikeln om hög-
teknologisk järnframställning ger läsaren en 
god överblick över diskussionen om etablering
en av järnproduktion i landskapet ur såväl kro
nologisk, teknisk som kvalitetsmässig synvinkel. 

Mycket intressant är även Catarina Karls
sons artikel om bergsbruk, som visar på de möj
ligheter som ligger i att överbrygga gränser 
mellan ämnena arkeologi och historia. Det är 
förstås helt nödvändigt för att komma vidare 
med forskningen kring bergsbruket, där även 
naturvetenskap och teknik måste finnas med i 
bilden. 
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Även den digra bokens siste avsnitt, »Bland 
torpare och inhysingar», är gränsöverskridan-
de mellan arkeologi och historia. Här redogörs 
i fyra artiklar för vad den historiska tidens ar
keologi kan nå fram till genom ett flitigt an
vändande av historiskt källmaterial. Att man 
genom detta gränsöverskridande synsätt kom
mer mycket längre i förståelsen av människors 
liv och arbete för bara några hundra år sedan 
än vad disciplinerna var för sig skulle ha nått 
fram till är ställt utom allt tvivel. Särskilt Barbro 
Hårdings artikel »Hemma hos en stackars back-
stusittare i Åste» år i mina ögon ett mycket bra 
exempel på hur nära man kan komma själva 
människan genom ett specialstiidiiun av detta 
slag, här utifrån byn Asta i Lillkyrka socken 
mellan Örebro och j\rboga. 

Som den noggranne läsaren av denna an
mälan förstår har inte alla artiklar i den ovan
ligt innehållsrika boken »Mittens rike» nämnts. 
Avsikten har inte heller varit att ta upp allt. Bo
ken bör nämligen inte sträckläsas, utan bit för 
bit, och då bör en del spänning finnas kvar för 
läsaren. 

Mitt totalomdöme om Mittens rike är atl bo
ken är mycket läsvärd och ger ny kunskap och 
därigenom ny grund för framtida forskning in
om det hittills i någon mån försummade om
rådet som heter Närke. Bokens svaghet är kor
rekturläsningen, brister som klart uppvägs av 
inspirerande och kunnigt skrivna artiklar av 
mestadels i fält verksamma arkeologer. Äntli
gen, skulle jag vilja utbrista. 

David Damell 
Noraskog 

Pershyttan 
SF.-713 gi Nora 

dan1dl.modin@tde2.se 

Lutz E. von Padberg, Die Inszenierung religiäser 
Konfrontationen. Theorie und Praxis der Missions-
predigl im friihen Mittelalter. Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 51. Stuttgart 2003. 
528 s. ISBN 3-7772-0324-6. 

I den här boken finns nästan allting nämnt som 
rör den mission som ledde till kristnandet av 

norra Europa under tiden från slutet av 500-te-
let till början av 1100-talet. Som förf. påpekar 
inledningsvis går det inte att få med allt, men 
man får en känsla av att han helst hade velat 
det. Hans fullständighetsiver gör emellertid att 
boken också kan användas som en sorts upp
slagsverk, inte minst tack vare de utförliga re
gistren. Och vill man bedriva historiografiska 
studier på något speciellt område går det ut
märkt med utgångspunkt från upplysningarna 
i de omfattande noterna. Det vimlar av exem
pel från primärkällorna, och tidigare forskning 
redovisas utförligt Det är alltså en storslagen 
materialsannnanställning såväl i fråga om käl
lor som litteratur (10 s. källor och 53 s. littera
tur i kall- och litteraturförteckningen). 

Boken innehåller betydligt mer än underti
teln kanske kan ge anledning att tro. Den är vis
serligen ingen teologisk framställning av det 
dogmatiska innehållet i predikan, men den be
handlar inte barajust predikan i den gängse me
ningen av ordet, utan förf. söker skildra hela 
början på kristningsprocessen i de områden som 
han studerar. Enligt hans uppfattning var näm
ligen allting som syftade till att omvända andra 
människor predikan. Till och med våldsamhe
ter och förstörelse av förkristna kultplatser (han 
har hittat runt 50 belägg för dette) betraktas 
som »predikan» men utan ord. I stället för om 
enbart missionspredikan handlar boken alltså 
om missionsstrategier och deras tillämpning, och 
det är därför som den blivit så omfångsrik. Ha
de förf. däremot hållit sig till en mer religions
vetenskaplig uppfattning om vad predikan är så 
hade den blivit tunn men kanske nog så spän
nande. Det finns nämligen inte en enda missions-
predikan bevarad sådan som den en gång hål
lils. Redan under tidig medeltid bar missions-
predikningarna, vilka huvudsakligen återfinns i 
den hagiografiska litteraturen, måst rekonstrue
ras, och det har inte skett särskilt många gånger. 

Först i kap. 4 (s. 317—358) tar förf. upp vad 
han kallar missionspredikans teori. Men någon 
teori är inte fråga om, utan det handlar snarare 
om Inn användbara de anvisningar var som for
mulerades av ledande personer. Alltså blir det 
mer av praktiska anvisningar än teoretiska över
väganden om just predikan i betydelsen munt
lig förkunnelse. Här behandlas exempelvis på-

litrnvnnnen gg (2004) 

mailto:dan1dl.modin@tde2.se


2Ö8 Recensioner 

ven Gregorius den stores välkända rekommen
dationer för missionen i Sydengland samt yt
terligare fyra tidigmedeltida författare som nå
got litet yttrat sig om missionsslrategier, bland 
annat den vördnadsvärde Beda och »Karl den 
stores hovteolog Alktiin. Det hade blivit mer 
spännande om han hade börjat med dessa mer 
principiella synpunkter och använt dem för ana
lysen; nu kommer de in för sent i framställ
ningen. .Alltså först, »Hur tänkte man mis-
sionsstrategiskt?», och sedan, »Hur gjorde nian 
faktiskt?». Förf.ts resultat hade antagligen fram
trätt tydligare med ett sådant tillvägagångssätt 

Geografiskt och kronologiskt har förf. av
gränsat sin framställning med början i påven 
Gregorius mission till Sydengland på slutet av 
500-talet och med slut i missionen bland slaver
na i nordöstra Europa, i synnerhet nära Öster
sjön, en bit in på 1100-talet. Däremellan ligger 
missionen i de skandinaviska länderna. Förf. är 
tydlig i fråga om avgränsningen till just missions-
situationen, och han är medveten om de käll
kritiska svårigheter som hans materialval för
sall honom i. Det är därför han valt att skriva en 
- som han kallar det - social- och mentalitets-
historisk skildring av de predikositualioner som 
ined någon stiirre säkerhet går att rekonstruera. 

»Predikningarna» sätts alltså in i ett brett 
historiskt perspektiv med hjälp av också andra 
materialgrupper, huvudsakligen hagiografiska 
skildringar, fornväsinordiska sagor och de fåta
liga »kyrkohistorier» som är bevarade. Hans 
grundläggande utgångspunkt är att missions-
predikan är blott en beståndsdel i en »omfat
tande konfrontation mellan tvä skilda trosin-
riktningar». I detta sammanhang hade läsaren 
gärna velat veta hur förf. ser på de »trosinrikt-
ningar» som »predikan» konfronterades med. 
Fastän vår kännedom om dem är begränsad 
odi även omtvistad — vad vet vi egentligen om 
våra förfäders icke-kristna religion? — så .skul
le- förf.:s syn på den saken ha kunnat få plats i 
inledningen. Som nu är klumpas de förkristna 
religionsutövarna samman under termen poly-
teister, och det var de förvisso allihop, men var 
della det viktigaste lör missioiisslialcgiernas in
riktning? Här hade del varit önskvärt alt frågan 
om två trossystern, som förf. föredrar att be
nämna del - det förkristna och det kristna -

också hade relaterats till frågan om två kult-
systeni. 

I kap. 2 sätts missionärerna in i sill sänd-
ningssammanhang. Förf. visar här hur olika 
motiv blandades med varandra. Missionen sågs 
tveklöst i ett frälsningshistoriskt perspektiv, 
dels på så sätt att kyrkan företrädde etl univer-
salitetsideal i enlighet med Jesu befallning att 
gä ut och göra alla folk till lärjungar, dels att 
man ansåg att tidens slut var nära förestående, 
och då gällde det att rädda så många som möj
ligt dessförinnan. Om missionärerna fick nå
gon utbildning för sitt uppdrag är osäkert, men 
förf. anser att eftersom många av dem kom 
från kloster så hade de grundläggande kunska
per som kom till nytta också på missionsfältet. 
Vi vet inte om de fick lära sig predika eller vil
ken information de hade beträffande området 
som de skickades till, dess befolkning och reli
gion. Förf. menar dock att sådan information 
torde ha delgivits dem, trots att källorna utmå
lar hedningarnas religion som avskyvärda kul
ter som ingen ville veta något närmare om. Mis
sionspredikan blev därför en kamp på liv och 
död - inte en dialog - och dette kampniotiv lyf
ter förf. genomgående fram. Titeln på boken 
syftar på just det: inissionspredikan utgjorde 
själva iscensättningen av den religiösa kon
frontationen. 

Utsändare var såväl kyrkans företrädare -
påvar, biskopar och abbotar - som den världsli
ga maktens. I förhållande till de sistnämnda 
menar förf. dock alt missionärerna inte behöv
de bekymra sig så mycket om de politiska 
aspekterna och frågan om maktutvidgning -
de skulle predika. Man hade här gärna velat få 
veta något om hur missionärerna såg på sig 
själva som också politiska sändebud och sände
bud för personer som huvudsakligen hade in
tresse för territoriell expansion. Trots atl löd. 
enligt min mening annars skickligt läser ut 
mycket av knapphändiga upplysningar så läm
nar han kanske den »realpolitiska» frågan nå
got i sticket. Men möjligen är det bara vi i vår 
tid som är benägna atl göra en uppdelning i 
mission och maktutvidgning och kanske hu
vudsakligen se missionen i ett maktpolitiskt 
perspektiv. Förf. framhåller all de båda aspek
terna inte går atl skilja åt, men det hade ändå 
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varit intressant att få någon kunskap om mis
sionärernas självbild, så att säga, och den är in
te helt omöjlig att komma åt. Helgonbiografi-
ernas författare såg det snarast som att det var 
kejsares och kungars fromhet som ledde till att 
de satsade på mission. Och från kyrkans sida 
tog man därför inte avstånd från att också mili
tära medel användes för omvändelse. 

I avsnittet om de politiska aspekterna dis
kuterar förf. bland annat relationen mellan 
missionärerna och furstarna både i det sän
dande sammanhanget och i missionsområde-
na. Det är uppenbart att utan världsligt be
skydd i förste ledet respektive tillstånd att mis
sionera i det andra hade satsningarna inte varit 
möjliga, och de hade förvisso kommit av sig t »m 
det inte hade funnits intresse och positivt be
mötande från ledare i områdena som missio
nen riktades till. I realiteten vet vi ju dock inte 
hur många missionssatsningar som gick över 
styr. »Källorna talar helst och nästan enbart om 
dem som lyckats, även om detta ibland skedde 
fiirst efter vissa motgångar. 

Bokens huvuddel utgörs av kap. 3 där inne
hållet i missionspredikan och dess praxis ana
lyseras. Vad predikade man? När? Hur gick det 
till? Hur uppträdde missionärerna? Sådana frå
gor är viktiga men givetvis svåra att besvara på 
grund av materialläget. Förf. är medveten om 
vad som tenderar att bli rena spekulationer 
från hans sida och vad som kan påstås med nå
gon form av säkerhet. Samtidigt hade jag gärna 
sett att han tydligare anlagt också ett kronolo
giskt perspektiv; det sker visserligen punktvis, 
men det är ju så att förändringar skedde här i 
Nordeuropa och inom kyrkan även under tidig 
medeltid. Därför hade man gärna tagit del av 
förf.:s synpunkter på sådana skillnader i källor
nas upplysningar som kan bero på deras re
spektive ålder. 

Uppenbarligen har missionärerna varierat 
sitt sätt att framträda i yttre mening i mis-
sionssituationen. Förf. framhåller att de dels 
anpassat sig till omgivningen - låtit hår och 
skägg växa om det var lämpligt - dels uppträtt 
med exempelvis handkors och i full ornat för 
att imponera och väcka nyfikenhet. Det måste 
givetvis ha funnits otaliga varianter härvidlag, 
men kanske valde man inte alltid rätt, utan 

väckte i slället anstöt och hindrades att predi
ka. Från de berättande källorna känner vi ett 
antal olika sätt som den inhemska befolkning
en reagerade på. Det metodiska problemet här 
är dock att försöka urskilja vad som är litterära 
topoi respektive kan ha sanningens prägel. 
Förf. lyckas väl också på denna punkt, även om 
man skulle vilja diskutera tolkningar i enskild
heter. 

Ett omfattande avsnitt behandlar de olika 
predikotyperna och deras innehåll. Förf.ts ut
gångspunkt är att predikan stod i medelpunk
ten av den tidigmedeltida missionen trots de 
svårigheter som det innebar att förmedla det 
kristna trosinnehållet i begriplig form. I detta 
fall blir det i hög grad fråga om att förf. måste 
rekonstruera, precis som hagiograferna en gång 
också gjort. Med den utgångspunkten måste 
man givetvis fråga sig vad källorna menade 
med »predika». Vanligtvis verkar ordet ha stått 
för förkunnelse i vid mening. Därför kan det 
diskuteras om predikan som muntlig propa
ganda alltid haft avgörande betydelse i mis-
sionssammanhanget Enligt min mening har 
sannolikt också »predikan utan ord» varit nog 
så framgångsrik som talet, om man nämligen 
däri inbegriper också den kristna kulten, vil
ken kan ha varit lättare att förstå på ett mer 
omedelbart sätt än det var att försöka tillägna 
sig läroinnehållet i muntlig framställning. Och 
i fråga om kulten har kanske inte heller kon
frontationen varit så påtaglig. När man predi
kade muntligt har man enligt förf. huvudsakli
gen hållit sig till teman som Gud som skaparen, 
hans allmakt, efterföljelsens lön påjorden, syn
dares straff, hoppet om uppståndelse och evigt 
liv samt lönen i himlen för att profilera kris
tendomen mot den inhemska religionen. 

För den som sysslar huvudsakligen med de 
skandinaviska länderna är troligen avsnittet om 
»predikan utan ord» (s. 244—315) det intres
santaste. Här behandlas frågor om kult - (plats) 
- kontinuitet, förkristna »tempel» såsom Borg, 
Slöinge, Lejre, Gudme, (Gamla) Uppsala e t c , 
torshammare och kors, konkurrerande kultor
ter (Uppåkra kontra Lund), mirakler som gu
domliga inaktdemonstrationer och skäl till om
vändelse, runstenar som missionsinstrument 
etc. Förf. tycks acceptera Helge Ljungbergs tes 
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om de förkristna skandinaviska religionen som 
kuliexklusiv men trostolerant, medan kyrkan 
skall ha varit kulttolerant men trosexklusiv. 
Ljungbergs tes kan diskuteras, och på en rad 
andra punkter borde förf.:s framställning kun
na bli föremål för fördjupad diskussion. Några 
nya resultat på ett övergripande plan kan dock 
inte sägas ha presenterats beträffande de nämn
da problemområdena. 

Boken avslutas med ett kort avsnitt som pe
kar mot framtiden och därmed en annan forsk
ningsuppgift Vad gjorde missionärerna sedan 
ett "folk" omvänts, och vad skedde i ytterligare 
påföljande steg när kyrkan skulle byggas upp? 
Mycken forskning har gjorts om dette, men 
mycken återstår att göra, och den grund som 
förf. lagt beträffande missionssituationen kan 
alldeles säkert tjäna som inspiration. 

Hur som helst läser man boken med stort 
intresse, och den kommer alt vara ett stan
dardverk som referenslitteratur i framtiden. 
Dess styrka och dess svaghet är mängden infor
mation som ges; den hade kunnat göras korta
re och mer sammanhållen. Med den vida defi
nitionen av »predikan» blir resultatet att allt är 
predikan, allt är mission, men när man väl har 
insett alt dette är utgångspunkten är det lätt att 
te del av framställningen. 

Bertil Nilsson 
Institutionen för religionsvetenskap 

Göteborgs universitet 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
bertil.11ilsson@rd.gu.se 

Björn Nilsson, Tingens och tankarnas landskap. 
Försök i naturumgängets arkeologi tmii exempel ur 
Blekinges mb Smålands jörjlutna. Acta Archaeo
logica Lundensia, series in octavo 44. Stock
holm 2003. 373 s. ISBN gi-22-0203g-X. 

Björn Nilssoifs doctoral dissertation is about 
archaeological aspects of human interactions 
with the environment, with examples drawn 
from Blekinge and Småland. The book demon-
strates supremely that primary archaeological 
research cannot only be a joy to read, but can 

quite contribute unpretentiously to issues of 
wider concern within lhe humanities and soci
al scienees, and indeed within society. 

Nilsson is concemed, among other things, 
with the contribution archaeology can make to 
the contemporary debate on the environment 
He is not ashamed to ask, and try to deal with, 
some very big questions, concerning for examp
le human relations to material culture and the 
natural environment Nilsson's archaeology is 
explicitly hiiinanistic, holistic and non-functio-
nalist. It contains pertinent references to thin-
kers as diverse and demanding as Harry Mar
tinson and Hannah Arendt, Torsten Häger
strand and Arne Nasss, Gregory Bateson and Jo-
han Asplund. 

What is more, Nilsson writes extremely well, 
has very wide intellectual horizons and even wi
der ambitions. The book contains all sorts of 
intelligent tangential comments and by-the-
way insights, for example about stones (pp. 
294— 298). I very much enjoyed reading Nils
son^ many personal thoughts and memories, 
deriving from "hans tid tillsammans med arke
ologin" (p. 294). It is nice to encounter an aut
hor who takes his job so seriously, often reflec-
ting upon his own position and its limitations. 
All these are significant achievements and very 
worth celebrating! They make this work a pio-
neering and truly extraordinary study. 

Unfortunatdy, other aspects of this work 
are less worth celebrating. First ofall, I think 
that Nilsson's book is very wordy and ultimatdy 
too long for what it intdlectually delivers. In 
many places, lhe book as a whole would have 
benefited from deletions. What should have 
been added, though, is an index of names, pla
ces and key terms for the benefit of readers in
terested in specific issues. 

Secondly, Nilsson is far better at announ-
d n g his well-considered intentions and intro-
ducing exciting issues for discussion than he is 
at actually delivering a sustained argument and 
discussing the significance and implications of 
his research results. Like Scandinavian archae
ology in general (as Nilsson observes, p. 272), 
this book is mainly about the beginnings of an 
argument. The main "substance" consists of in-
condusive and ultimatdy somewhat unsatisfac-
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tory case studies that are far too descriptive and 
insufficiently argumentetive. Nilsson never seems 
to be able to dwdl on a sustained argument on 
the key issues at hand for longer than a few sen-
tences. It means that eventually the book comes 
to an end, even though some of the main issu
es have only bardy been touched upon. 

Related to this is a lack of sustained discus
sion of how Nilsson relätes his own argument 
to various alternative positions that have been 
discussed in the académie literature in recent 
decades. Surely such discussions are what aca
démie argumentation is supposed to be all 
about For example, in lhe section called "chap
ter two-and-a-half, Nilsson discusses material 
culture, landscape, and nature-culttire relations, 
but there is no discussion here of the huge 
amount of archaeological literature available 
in this field. I for one would have loved to know 
what he makes of the works of scholars such as 
Tim Ingold, Richard Bradley, Julian Thomas, 
and any number of human geographers and 
anthropologists who have worked extensivdy 
on related issues. Maybe such discussions 
would have broken the flow of the essay, bul if 
that is so, I am ambivalent whether this was the 
right genre to choose. 

Throughout the book, some key terms re
main somewhat undear. For example, although 
Nilsson is well aware of the problems with any 
simple nature-culture dichotomy, he appears to 
build much of his empirical research on the as
sumption that human relations between "natu
re" and "culture" can be studied by assuming 
not only (1) the existence of a universal, analy-
tic distinction between the two spheres but also 
(2) some kind of basic primacy of the former 
över the latter. Otherwise it would hardly make 
much sense to approach human interactions 
with the environment mainly by looking at the 
material culture of fishing (in Försök Ett), 
changing shore lines and arrowhead design (in 
Försök Två), or site distribution maps comple
te with database and GIS images (in Försök Tre 
and Fyra). To me, on the other hand, it seems 
as if any distinction between nature and cultu
re necessarily rests on culture-spedfic assump
lions and world-views. 

The kind of question I would bave liked to 

see Nilsson discuss is whether there was any 
"nature" at all in the past and, if there was, what 
it was like - allowing for a very different kind < »I 
perception of the environment than what we 
are used to today. A research topic concemed 
with how people looked at their environment 
and how, ultimately, they made sense of (parts 
of) their lives in a different world than our own, 
surely demands a hermeneutic approach. It re
quires ils author to deal primarily with people 
and their thinking, instead of being largely 
concemed with an analysis of sites, artefacts, 
and landscapes. As it stånds, I am not satisfied 
that Nilsson's argument does justice to his own 
ambitions. 

As one of two central questions of this work, 
Nilsson asks which insights, on the basis of ma
terial remains, a long-term archaeology can of
fer aboul past human interactions with nature. 
The results offered are neither really surpri
sing nor ultimatdy satisfactory. We learn, for 
example, that technology, traditions and land
scapes are woven together (p. 130) and that 
there is a dynamic in lhe relations between in
dividuals, tools and nature (p. 184). We learn 
that the archaeological perception of past 
change is not always the same as the past per
ception of change (p. 208). We learn that oc
casionally sites from older periods seem to re
läte to younger ones (pp. 230-231 , 292). I do 
not fed that these lessons amount to very ma
ny significant new insights. 

In his final sections, Nilsson makes an at
tempt at answering the second major question 
concerning what contribution a long-term ar
chaeology can make towards the contempora
ry debate about the environment. On no more 
than two and a half pages (pp. 329-331) , he 
presents a list of such possible contributions, 
which I summarise here because arguably they 
constitute the most important results of his re
search: 

1. Archaeology can provide mental images 
of the meaning of very long time perspecti
ves, both regarding the past and the future. 
2. Archaeology can emphasise specific, lo
cal situations rather than general models. 
3. Archaeology can challenge the concept 
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of "pristine" natural or cultural environ-
ments. 
4. Archaeology can problematise the con
cept of "pre-modern" societies and critique 
the assumption that they all share (or sha
red) similar kinds of interactions with nature. 
5. The history of archaeology can also be 
written as a contribution to environmental 
history. 
6. Archaeology can write cultural histories 
of natural resources. 
7. The study of archaeology as a discipline 
can reveal much about how we think regar
ding a range of spatial, temporal and tech
nological matters. 

son pushes the limits of traditional scholar
ship by offering his doctoral dissertation in 
the form of a challenging essay, written by a 
self-reflective author who is keen (and able) 
to demonstrate his literary ambitions and has 
set himself the task of tackling some of tbc big 
issues of our time. On the other hand, Nilsson 
refrains from pursuing his topic in a suffici
ently radical way that might go beyond exis
ting académie conventions and scholarly cau-
tion, but would surely not only be more ap-
propriate to his own ambitions but also more 
helpful in making archaeology in the future 
even more interesting to society at large than 
it already is. 

It is inifortunate that none of these potentially 
very interesting points are discussed in any de
tail in this dissertation. 

In sum, this book is radical and conserva-
tive at the same time. On the one hand, Nils-
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