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Recensioner 

Joanna Wolska, Ringkors från Gotkinds medeltid. 
En ikonografisk och stilistisk studie, Stockholm 
1997. 345 sider, rigt illustreret i farve og sort-
hvid, ISBN 91-628-2255-1. 

Som bekendt er Sverige et sandt eldorado for 
middelalderlig trä-skulptur - ikke mindst Got
land, hvis kirker har fået lov at stå naesten urorte 
med deres rige skatte. En nyere videnskabelig 
fremlaeggelse heraf findes hovedsagdig, når 
det gadder de få skulpturer, der opbevares i 
Statens Historiske Museum i Stockholm, idet 
de er katalogiseret i det store vaerk Medieval 
Wooden Sculpture in Sweden l-V( igÖ4-8o). Heri 
er Gotlands traeskulptur nok behandlet gene
rell i Aron Anderssons kunsthistoriske oversig-
ter (Bd. II-III). Men selv denne suveraene 
kunstforsker överkom ikke alt, idet hans tekst 
må siges at vaere noget tynd, når det ga'lder de 
storslåede og maerkeligt talrige gotländske 
ringkors fra 12-1400-tallet 

Disse i alt 24 krudfikser er emnet for en 
afhandling fra Stockholms Universitet af den 
polsk-svenske knnsthistoriker Joanna Wolska, 
der f0r har studeret både i Warszawa, ved 
Sorbonne i Paris og i Berlin hos krudfiksken-
deren Reiner Haussherr. Afhandlingen viser 
da også, at der her er tale om en forsker med 
usaedvanligl intemationalt udblik og en sjad-
den tvaerfaglig kapacitet. Hovedvaegten må si
ges at vaere lagt på ringkorsenes teologiske, ty
pologiske og ikonografiske baggrund - sporgs-
mål, der hidtil naeppe nok har vaeret berört i 
skandinavisk forskning. Men også når det gad
der krucifiksernes datering og kunsthistoriske 
indplacering når forfatteren interessante nye 
resultater bl.a. takket vaere gode kontakter til 
den fremtraedende skulpturkender Robert 
Didier ved Institut Royal de Patrimoine i 
Bruxelles. 

Afhandlingen omfatter syv kapitler, hvortil 
kommer katalog samt noter, litteratur, tysk 
sammenfatning og et register. Kapitel I er en 
kort praesentation med praecisering af arbej-
dets målsaetning, der angives som »alt förtydli

ga typologiska, ikonografiska och stilistiska 
problem samt lösa en del av dessa». Som teser 
anfores tre: 1. At ringens og korsets detailfor-
mer går tilbage lil oldkristen tid og er betyd-
ningsbaerende, 2) at ringkrudfikser som de got
ländske fra 12—1400-tallet förekom allerede for 
i det ovrige Skandinavien, og 3) at der stilistisk 
kan påvises en lokal gotländsk tradition i 1200-
tallet, da man »steg för steg kan följa triumfkor-
sens med ring stilistiska utveckling». 

Kapitel II, »Tidligare forskning», refererer 
isaer til synspunkterne i baron Carl R. af Ugglas 
klassiske Golkinds Medeltida Iräskulpturfra. 1915, 
hvor de typedannende 1200-talskrucifikser sti
listisk blev tilskrevet en saksisk-gotlandsk skole 
o. 1250—70. Selve ringkorsmotivet opfattede 
Ugglas som »inhemsk». Når Joanna Wolska om 
Aron Andersson haevder, at han ikke »ifråga
satte» av Ugglas forskningsresultater angående 
ringkrudfikserne, er det lidt af en tilsnigdse. 
Han omtalte så tidligt som 1957 det såkaldte 
skivekors i Soest (Westfalen) som en mulig for-
l0ber for ringkrucifikset i Öja og var således 
fuldt på det rene med ringkrucifiksernes brede 
europaeiskc baggrund. Det samme må siges om 
den tyske kunsthistoriker Wblf-Herbert Deus, 
hvis to udmaerkede bidrag om Soestkorset og 
dets gotländske slaegtninge (1964 og 1967) bi
drog med mere nyt, end det her indronimes 
dem. 

Et kort kapitel III definerer og forkhnci 
»Grundläggande begrepp», mens Kapitel IV 
med titlen, »Genes och betydelse», horer til bo
gens vaegtigste. Motivet »kors med ring» föres 
tilbage lil det tegn, som kejser Konstantin så for 
slaget ved den Milviske bro 312, og som fik di
rekte betydning for korsets efterfolgende ud-
formning som tropaion - et sejrstegn med krans 
eller ring som vidnesbyrd om triumf og kosmolo
gisk berlighed. Et sådant kors blev ojensynligt op-
sat på den egendige 'slagmark', Golgate, som en 
'stamfader' lil midddalderens triunifknu ilikser 
og herunder ikke mindst de ringprydede. I öv
rigt folger Joanna Wolska udviklingen af for
skellige korstyper med deres teologiske bag-
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grund, således a*ddstenskorset (crux gernrruita), 
der går tilbage til kejser Theodosius' förnyelse af 
Golgatakorset kort for 400, det dermed be-
slaegtede lyskors (crux luminosa) og kors af form 
som et livstrae (lignum vitee) med eventuelle 
blomster (crux florida). Gennemgangen folges 
af en eftersporing af konkrete eksempler på 
ringkorsfaenomenet, der ikke mindst giver sig 
lil kende i oldkristne mosaikkors af eskatolo-
gisk art og i armensk, koptisk og irsk kunst. In
den for hovedstrommen af vestlig kunst viser 
forfatteren, hvorledes moti-vet dukker spora
disk op i tiden o. 1000 og der-på spiller en rol
le i romansk småkunst og glasmaleri for ende
lig i 1200-tallet at nå en storre udbreddse også 
i monumentalkunsten. Som et tidligt eksempel 
på det sidste peges der på det danske ringkru-
cifiks i Vrensled, der her dateres så tidligt som 
o. 1150-75. 

Med kapitel Vnås selve emnet, »Gotländska 
triumfkors ined ring», der hergennemgås ikono
grafisk på baggrund af resultateme i kapitel IV og 
hojmidddalderlig korseksegese. Når Wolska ser 
Oens typedannende 1 200-telskrucifikser karak-
teriseret ved en, 'gotisk klassicisme', er det ikke, 
som man kunne tro, ment som en ren stilbe-
tegnelse, men forstås i et teologisk lys som »en 
syntes mellan naturalistiska och idealistiska 
strävanden» i forsög på at opnå formel balance 
mellem fremstillingen af den korsfaestede som 
sand Gud og sandt menneske. Ethvert element 
ndlaegges i overensstemmelse hermed, dels for 
Kristusfigurerne, dels for korsene, der frem-
traeder som subtile kombinationer af aedel-
stens-lys- og livstraekors. Til dette, der for såvidt 
er alment for 1 200-tallets nioninnentalkruci-
fikser, kommer så ringen, der forstås som en 
lysglorie, en symbolsk og eskatologisk anskue-
liggorelse af Kristi guddoinmelige natur. En
delig udstraekkes den ikonografiske analyse i 
kapitel VI lil mere spedfikke elementer og stor
re programmer, der gor sig gaeldende ved visse 
af ringkrudfikserne, forst og fremmest i Öja, 
Fröjel, Eskelhem og Hamra. 

Det fyidige kapitel VII slutter af med en »Sti
listisk analys av de gotländska ringkrucifixen». 
I modsaetning til de ikonografiske kapitler, er 
introduktionen her meget kort (uden begrebs-
definitioner) og fremforer hovedsagdig, at »den 

mycket höga artistiska nivå» vidner om forbil-
leder, som har haft direkte förbindelse med 
Frankrigs kroneland eller England, lige som 
der må regnes med en naermere stilistisk för
bindelse med Danmark, end hidtil antaget Et 
hovedsporgsmål er ringtypens introduktion på 
Gotiand, der lidt tovende knyttes til det endnu ro
mansk praegede krucifiks i Hejnum. Joanna 
Wolska vil dog ikke opfatte Hejiinnikrudfikset 
som typedannende - eftersom det ikke anses 
for »ett första rangens konstverk» og ej heller 
har stiltraek til faelles med oens ovrige ringkru-
cifikser. Det sidste turde vaere mindre vaesent
ligt, da selve ringen har de vaesenstraek, der 
krakteriserer oens senere ringkrucifikser, såle
des de stive treblade, der kanter såvel kors som 
ring. I stedet ser forfatteren Hablingbokru-
cifikset som typedannende, idet hun daterer 
det o. 1 230—35 og stiller sig bag Johnny Roos
vals bedoinmelse af kvaliteten som så hojtståen-
de, »att en retardering utöver den tid, som fär
den över Östersjön till Visby tog, icke behöver 
antagas»! Impulserne bag det ser Wolska ikke, 
som aeldre forskere fra af Ugglas til Aron Anders
son, i en formidling af den franske katedral
plastiks traek gennem saksiske siorkrudlikser 
som det bekendte fra Naumburg S. Moritz. 
Hun finder den anatomiske naturalisme i Hab
lingbo så over-Iegen, at det laler for en mere el
ler mindre direkte förbindelse til Frankrig. 

De enkelte ringkrucifikser behandles i öv
rigt enkeltvis og til dels i grupper, der ikke afvi-
ger meget fra af Ugglas' opdelinger, men som 
får en anden kunsthistorisk placering og gen-
nemgående en tidligere datering. Den aeldste 
gruppe ringkrucifikser omkring Hablingbos 
bestemmes som stilistisk mindre homogen. 
Den omfatter kaempekmcifikset i l au , som jaevn-
fores med danske arbejder, lige som det noget 
yngre krucifiks i Fide, som endog lormodes ud
fort af en dansk mester på oen, idet der henvi-
ses til ligheder med kmcifiksgruppeii fra Gua
löv i Skåne og det sonderjyske krucifiks i Taps. 

Et saerligt problem udgor den fäscinerende 
ringkrudfiksgriippe i Öja, hvis kunstneriske 
proveniens har vaeret staerkt omstridt. Joanna 
Wolska finder den - mindre overbevisende - i 
engelsk kunst og må presse argumentationen 
til det ydersle: Således skulle Öja-Krisiusligu-
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rens udstående orer vaere et specielt engelsk 
traek! Hvorfra Öjamesteren end kom, introdu-
cerede han 0.1270—80 den bojgotiske stil til 
Oens ringkrucifikser, hvis senere faser er for-
nemst repraesenteret af Fröjelkriidfikset, som 
jaevnfores med parisiske elfenbensarbejder fra 
begyndeisen af 1300-tallet 

Med kapitlerne IV-V1 må forfatteren siges 
smukt at have demonstreret sin 1. lese om, at 
1 ingens og korsets detailformer går tilbage til 
oldkristen tid og er betydningsbaerende. Gäng 
på gäng finder hun i biblen eller hos kirkefaed-
rcne netop det skriftsted eller den förståelse, 
der kan forklare et elements tilstedevaerelse eller 
form. Laes blöt hvor overlegent praedst Stånga-
kiucifiksets piedestallove udlaegges. Selv et så 
tilsyneladende dekorativt element som nogle 
små blystobte orne på Öjakrudfikset vises som 
betydningsbaerende, idet de må vaere eskatolo-
giske og vise hen til Mattaeus vision: ornene skal 
forsamles omkring tronen. Ingen kan herefter 
vaere i tvivl om, at det hojmidddaldeiiige triumf-
krucifiks virkdig havde karakter af en art mo-
ninnenialiseret dogmesamling. Lige så klart 
må det imidlertid vaere, at forfatteren i en vis 
udstraekning går for långt Del skyldes tydelig-
vis ingen naiv tro på, at billedskaererne også 
skulle have vaeret teologer, men snarere en af 
succesen ansporet vilje til at soge mening i selv 
den mindste detelje. Det overvejes naeppe nok, 
om der i korsenes aedelstensiinitationer, blad-
vaerk og ringe skulle indgå momenter af orna
mental eller aestetisk art, eller af alminddig ef-
terligning. Ja selv i en åbenlyst funktionel de
telje som korsenes nedre faestelsestap, vil 
Joanna Wolska gerne se en teologisk bestemt 
afspejling af gemmatakorsmonumentet på 
Golgata. 

Specielt problematisk bliver det, når forfat
teren bygger sine tolkninger op på grundlag af 
et mangelfuldl eller forkert kendskab til gen
standens oprindelige fremtneden. Således får 
vi at vide, at der til Stångakrucilikset horer bå
de en kongekrone til på figurens hoved og en 
los kombineret konge- og tornekrone (i sakris-
tiet).Joanna Wolska finder det uklart »vilken... 
som är den ursprungliga», men bebandler og
så den kuriöse kombinationskrone som et seri
öst bud på 1200-talsikonografi. Det kan den 

dårligt vaere, og i realiteten viser illustrationeme, 
at begge kröner må vaere nyere. Til hendes 
undskyldning må i övrigt siges, at der ikke har 
vaeret megen hjaelp at hente i Sveriges Kyrkors 
bind om Stånga kirke fra ig68, hvor sådanne 
formelle og tekniske oplysninger burde kunne 
hentes. 

Saerlig misvisende er de forfatterens ind-
dragdse og teologiske udlaegning af krudfik-
sernes farver, uanset at ingen af vaerkerne har 
original polykromi eller blöt en videnskabeligt 
funderel analyse af deres farvelag. Her tages 
konservatorernes forsikringer bogstavdigt, når 
de i deres rapporter skriver, at de har restaure-
ret krudfikset »med ursprunglig färg», uanset 
at farverne jo reelt er fra igo5 eller ig2g. 
Krudfikset i Barlingbo, hvis barokbemaling 
praeges a len dejlig tidstypisk rod, bliver således 
udnaevnt til et Crux .sanguinea (blodkors) med 
aner tilbage lil 500-tallet og adskillige omtaler 
hos midddalderens laerde. 

Også når det gaelder forfatterens 2. og 3. tese 
må de siges at vaere gennemfort. Men hertil kan 
dog siges, at de begge i forvejen var etablerede, 
idet de tidlige danske og norske ringkors i 
Vrensted og Olstad jo allerede var omtalt i lag-
litteraturen (om end ikke i Sverige), lige som 
allerede Carl af Ugglas jo har demonstreret, at 
»der kan påvises en lokal stilistisk tradition på 
Gotland i 1200-tallel». Her ser man vel derfor 
snarere, hvordan en forfatter efter at have skre
vet sin afhandling til ende har forsomt at gå til
bage og rette teserne ind efter resultaterne. 
For bogen soger og opnår til dels långt videre 
resultater, end der ruinmes i de tre opsatte le
ser. Og heri ligger såvel dens kvaliteter som 
dens begraensninger. 

Det er en betydelig ha'insko, at redegord-
sen for ringkorsets udvikling fra oldkirken og 
frem ikke er sogt friboldt fra triunifkrucifiksets 
ahnindelige historie. Meget havde vaeret vun-
dct ved al kunne skille disse ting ad. Man må 
også sige, at definitionerne af og til er lovlig ri-
goristisk håndhaevede. Således mistaenkeliggo-
res det norske krucifiks i Olstad som »liturgisk 
diskutabelt», velsagtens fordi det ikke er fundet 
stort nok som triumfkrudfix. Og forfatteren 
ser helt bort fra de jysk-slesvigske arkadekors, 
som Jörn Barfod har gjort opmaerksom på 

Imm-tinnt-n gg (2004) 



6 2 Recensioner 

ig85, og som på enhver made er udpraegede 
sidestykker til de gotländske ringkors. Således 
kunne forfatteren blandt dem have fundet helt 
naere paralleller til Fröjelkrudfiksets udförm
ning med apostelmedaljoner og lil de figurer 
af engle og Ecdesia/-Synagoga der findes in
den for ringen i både Fröjel og Eskelhem; og 
vel at maerke paralleller netop i det danske om
råde, som forfatteren gerne vil se som en vigtig 
formidler af impulser til sine gotländske ring-
kors. 

Joanna Wolska saetter nok et nyt fokus på 
forholdet mellem vaerkernes teologiske ind
hold og deres form, men hun löser sandt at sige 
ikke dette vanskelige problem med sit ligheds-
tegn mellem indhold og form. Synsvinklen på 
ringkorsene som udtryk for en 'gotisk klassicis-
me' står i en vis modsaetning til hendes tese om 
deres tidligere forkomst i Danmark og Norge og 
i typens faktiske tilstedevaerelse i det romanske 
Hejninnkrucifiks. Disse arbejder kunne have 
fortjent en egen teologisk-ikongrafisk analyse 
som udtryk for en endnu romansk fase i udvik
lingen af ringkorsene. 

I stedet ser forfatteren som naevnt ringkor
set som en indplantning, der forst slog igen
nem på oen i 1200-tallet med den unggotiske, 
klassicerende skulptur, som hun ikke mindst 
finder formidlet via det danske område. Tesen 
om den sydskandinaviske stilindflyddse er ikke 
helt så nyskabende, som den her gores til, idet 
forfatteren åbenbart ikke har kendt til Aron 
Anderssons fine artikel fra ig7o: »The Holy 
Rood of Skokloster and the Scandinavian early 
Gothic» (The Burlington Magazine ig7o) , hvor 
han netop efterviste en sådan dansk skulp-
lurindflydelse på Gotland og det svenske fast
land i kong Valdemar ILs tid (1202—41). Hos 
Joanna Wolska fremstår den danske tese i en 
noget tilspidset form, der ikke er ganske over
bevisende. Den stilistiske argumentation lider 
af mangel på et baggrundsafsnit og ydermere 
derved, at forfatteren ikke uforståeligt har folt 
sig nodet til at knytte argumentationen snaevert 
til sine ringkors. 

Som naevnt ser forfatteren i det fasdneren-
de Hablingbokrucifiks selve det vaerk, hvormed 
den 'götiske klassicisme' og ringki ucilikset 
som typedannende form nåede til oen. At hun 

rykker det fri af teorien om en saksisk formid-
ling er efter min opfattelse velgorende og et 
meget vaesentligt resultat Men hun er mildest 
tall vag i sin videre konklusion, at »Hablingbo-
krucifikset har närmere förbindelse med Frank
rike än man hittills trott», lige som der intet kon
kret antydes om formidligsvejen. Her kunne 
man måske nå endnu lidt videre. 

Sine fornemme kvaliteter til trods er det vel 
ikke sandsynligt, at landkirken Hablingbos 
krucifiks har vaeret selve den nye stils grund-
laeggende vaerk. Mon dog ikke det afspejler lidt 
tidligere arbejder i et kunslniiljo i Visby? Her, 
som på Gotland overhovedet, fandtes der ingen 
fyrster eller hoje gejstlige der kunne taenkes at 
besidde den art kontakter, som kunne indkal-
de en 'Hablingbomester' eller hans vaerker fra 
et fransk miljö. Men der fandtes et tyskoriente-
ret borgeskab, om hvilket vi kan formode, at 
det ikke kendte noget bedre og mere ophojet, 
end hvad der kom fra »det heilige Köln». Den 
tidligste virkdig internationale Visbymester, 
»Viklaumesteren», fra det sene 1100-tal, var 
åbenbart en eksponent for netop kölnerkuns-
ten; mon ikke det samme gjaldt for Habling-
bomesteren? Dette ville rime smukt med resul
taterne hos to tyske kunstforskere, hvis resulta
ter Joanna Wolska i övrigt bygger på, Riidiger 
Schneider-Berrenberg ( ig78) og Klaus Niehr 
( igg2) . Begge har peget på det sandsynlige i, 
at formerne i de saksiske monumentalkrudfik-
ser som Naumburgs har vaeret formidlet via 
Rhinlandet, og at der altså dér har eksisteret 
tilsvarende arbejder, som blöt har stået de (tab
le) franske originalvaerker endnu naermere. 
Den kölnske teori ville også falde fint i tråd 
med Gunnar Svahnströms sandsynliggordse af 
en rhinlandsk kapitadplastik i Visbys Maria-
kirke tilhorende netop samme tid som Hab-
lingbokrudfikset (Romanske Stenarbejder 4, Hoj
bjerg 1 g8g). Og teorien ville lede interessen hen 
på en förmidligsvej, som forfatteren slet ikke 
naevner, men som historisk må vsere den mest 
naerliggende: via Lubeck, som nok lå under 
Valdemar II indtil 1 225, men som derefter blev 
en fri tysk rigsby. 

Lubeck spoger også i et nogleproblem for 
Joanna Wi»lska: sporgsmålet hvorfra de got
ländske ringkors har modtaget deres udform-
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ning med de stive treblade, som kanter kors og 
ringe. Hun har ganske rigtigt iagttaget det sam
me bladvaerk på det store tiiumfkrucifiks i 
Ratzeburgs domkirke lige syd for Lubeck, et af 
de ganske få bevarede vaerker fra 1200-tallet i 
Lubeckområdet. Men hun omtaler ved en fejl 
stedet som »Rattenburg» og forlaegger det til 
»Schleswig» (Slesvig) som endnu et vidnesbyrd 
om dansk indflyddse på de gotländske ring
kors (s. 174 med note g7) .Undertegnede gjor
de opmaerksom på misforstådsen allerede i et 
indlaeg ved disputationen og har siden uddybet 
argumentationen for en nok så lubsk formid-
ling af de gotländske ringkors ved påvisning af 
et fuldstaendigt 'gotländsk' ringkors i Syd
slesvig af formodet lubsk arbejde (»Dansk trae
skulptur 1100—1400 - egenproduktion, im
port og eksport», i Hikuin nr. 26, iggg, og 
»Kreuz und Kreuzaltarretabd in dänischen 
Pfarrkirchen des 12. und 13. Jahrhunderts. 
Zur Genese der Ring- und Arkadenkreuze», i 
Entstehung und Fruhgeschichte des Flugelnltars, 
Berlin 2002). 

Heller ikke i disse sporgsmäl vil de sidste 
ord imidlertid vaere sagt. Joanna Wolska har 
med sin internationalt anlagte undersogdse 
lagt en helt ny grund for udforskningen af de 
gotländske ringkors, deres miljö og forudsaet-
ninger. Herunder må også den 46 sider länge 
katalogdel tillaegges vaerdi, selv om der ikke er 
tale om nogen egentlig teknisk dokumentation 
af vaerkerne. Også illustrationssiden er vellyk
ket med Gregor von Wierusz fine nyoptagelser, 
der giver publikationen sin egen karakter og vil 
vaere et fortrinligl redskab i fremlidige studier. 
Der er tale om en interessant og givende bog, 
der åbner nye veje og perspektiver ved at ville 
og vove långt mere end sådanne afhandlinger 
flest. 

Ebbe Nyborg 
Nationalmuseet 

Fredriksholms »Kanal 12 
DK-1220 Köbenhavn K 

ebbe.nyborg@nalmus.dk 

Flemming Kaul, Ships on Bronzes. A Study in 
Bronze Age Religion and Iconography. Publications 
from the National Museum. Studies in Archaeo
logy & History 3:1 & 3:2. Köpenhamn igg8. 
2g6 s. text, 16g s. katalog. ISBN 87-89384-66-0. 

Della verk om det unika nordiska bildmateria
let från bronsåldern är det senaste resultatet av 
forskningen vid det marinarkeologiska forsk
ningscentret i Roskilde. 

Flemming Kauls bok är stor men lättläst. Den 
representerar ett åtempprättende av det huma
nistiska resonemanget kring bronsålderns bil
der. Som sådan utgör den en slående kontrast 
mot de arbeten som baserar sig på teorier häm
tade utanför den humanistiska sfären. Brons
ålderns bilder handlar kort och gott om samti
dig religion. I sin diskussion är författaren yt
terst sofistikerad och kunskapsrik. Han utgår 
från ett arkeologiskt perspektiv och utesluter i 
stort sett helt de historiska källorna om religion, 
vare sig de är egyptiska (och samtidiga med vår 
bronsålder) eller nordiska (och därmed långt 
senare). Samtidigt uttrycker Kaul en rak, enkel 
och lättförståelig uppfattning om bilder: 

«... we must maintain that when the rock 
carvings represent real objects that can be seen 
and handled as real objects to this very day, 
then they must be reproducing objects that we
re employed in real rituals - a ritual reality» (s. 

50-
I denna anmälan skall i huvudsak bara de 

skeppsrdaterade aspektema behandlas, men det 
finns självfallet många fler i verket. Särskilt intres
sant är utläggningen av bronsålderns religion. 

En maritim aspekt dyker upp redan under 
redovisningen av fynden. Fördelningen av rak
knivar och andra kategorier kan antyda ett mar
kerat centrum (religion/makt) på sydvästra Fyn, 
med motsvarande koncentration på andra sidan 
Lillebaelt, en korologi som kan tolkas maritimt, 
om man så vill. Vid flera andra tillfällen i verket 
visas f.ö. på maritima förbindelser, t.ex. den 
snabba överföringen av bildmotiv mellan Dan
mark och Sydnorge, men här är det alltså frå
gan om en förbindelse som möjligen är av »po
litisk» natur. 

Inom den religionshistoriska arkeologin har 
det traditionellt funnits två tolkningar av brons-
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ålderns bildvärld. Antingen visar de på myter 
(»beliefs» hos Kaul) eller också på kult/ ritual. 
Problemen med att ge det förra ett rimligt in
nehåll illustreras av fantasifulla och troligen 
helt förfelade försök som Äke Ohlmarks eller 
Ove Bruun Jorgensens (varav den sistnämndes 
identifikationer med Meddhavsområdets Baals-
myter förvisso kan verka slående). Den avgö
rande svagheten är givetvis det godtyckliga ur
valet av bilder på hällristningarna. Det utdö
mer samtliga förslag som ovetenskapliga, på 
samma sätt som vissa utslag av arkeoastronomi 
applicerade på hällristningar (jfr Göran Hen
riksson). Den främste företrädaren för den 
andra riktningen var Oscar Almgren, vars verk 
från 1927 (Hällristningaroch kultbruk) länge do
minerat tankevärlden bland arkeologerna. 
Senare fick hans uppfattning stöd av P.V. Glob, 
vars originella idéer om burna kultskepp med 
utgångspunkt från Fårdal/Grevensvaengefyn-
den på ett välmotiverat sätt ånyo tagits upp av 
•Kaul. Vad som i mytisk mening av Ohlmarks 
kallats »båtlyftarbragden» (t.ex. i Brandskog, 
Uppland) blir då en bild av en ritual där en ut
övare bär en modell av ett skepp. Problemet 
blir fortfarande mer eller mindre det klassiska 
ifråga om bronsåldersskepp. Är det bilder av 
verkliga skepp tänkta i full storlek (myt eller 
kanske rentav ritual) eller är det bilder av mo
deller, där konstruktionen åtminstone delvis 
påverkats av mikroformatet (ritual)? Därmed 
är vi än en gång tillbaka vid den knappast helt 
relevante frågan om myt eller kult. Så länge vi 
inte känner den faktiska konstruktionen av och 
kontexten för ett arkeologiskt bronsålders
skepp kan den diskussionen pågå i all evighet 
utan resultat. 

Många goda bud har givits på tolkning av 
hällristningar (de båda Almgren, Schnittger, 
Glob, nu Kaul). Men dessa uppfattningar täck
er inte alla hällbilder på ett rimligt sätt, och all
ra minst kompositionerna (»tavlorna» hosOhl-
marks). De förbigås nästan helt av Kaul, med 
undantag av exemplet med den berömda rist
ningen från Fossum i Tanum med dess tydligt 
åtskilda skeppsflottor som seglar åt vänster och 
åt höger. Det är också rimligt att dessa komposi
tioner förbigås, eftersom de ligger farligt nära 
en uppfattning av bilderna som återgivning av 

myter snarare än av ritualer. Men problemen 
med att fastställa samtidigheten bland de rika 
figurkompositionernas enskilda motiv är for
midabla, som författaren också konstaterar i all 
korthet. 1 enlighet med sin rituella regel anty
der Kaul faktiskt att även Fossum kunde vara en 
avbildning av en ritual, alltså en rent konkret 
utförd maritim kulthandling avlöst av landritu-
al. Det verkar i mina ögon som ett återuppli
vande av den gamla tesen från 1800-talets Bo
huslän om »historiska tavlor» som avbildar min
nesvärda händelser. Det är nog få som tror på 
det idag, allra minst recensenten. 

Solen har i Kauls text, med fynden av kul
tiska föremål som Trundholmsvagen och minia-
tyrspegeln av okänt ursprung (s. 25), ånyo etab
lerat sig som bronsålderns »huvudgudom» . 
Eftersom solen markerar tidens gång har Synn-
Ove Vinsryggs tidsaspekt hos hällristningar 
(som Kaul dock knappast nämner) också kom
mit med i tolkningen. Det bör påpekas att det 
vanligaste elementet på hällristningar, skålgro
parna, i många fall kan tolkas som solsymboler. 
I så fall är skålgropen inte nonfigiirativ uten i själ
va verket det vanligaste hällristningsmotivet. 

Det viktigaste figurmotivet är i övrigt skep
pet. Det bör anses vara tätt associerat med so
len och en del andra motiv i dess omedelbara 
anslutning (i O. Almgrens och Schnittgers ef
terföljd). Kaul visar att det i många fall går att 
se i vilken riktning skeppen avses segla. Beman
ningsstrecken lutar då åt förstäven, vare sig 
skeppet paddlas eller ros. Eftersom skeppsbil
den så ofta associeras med solskivan eller sol
hjul (samt andra solmarkeringar, t.ex. skålgro
par) är det rimligast att se den som solens 
skepp, d.v.s. det skepp som transporterar solen 
över himlavalvet och eventuellt även underjor
den. Solen är dock även dragen av hästen. 
Övergångarna från dag till natt och natt till 
dag, d.v.s. överflyttningen av solen från den ena 
till den andra farkosten, sker med assistans av 
»hjälpare» som fisken (som fortares av en få
gel) och ormen. Högst på himlavalvet skall 
skeppet ersättas av hästen. Alla stadier under 
dagen och natten illustreras av skeppen på rak
knivarna. Med sådana medel kan Kaul visa på 
en uppfattning som borde tillfredsställa även 
strukturalistiskt inriktade forskare: kosmos evi-
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ga cykel kan illustreras av skeppen: seglande åt 
höger, som är dag, upp, himlen och ljuset; och 
seglande till vänster, som är natt, ned, i (under) 
jorden, mörker. Det verkar utmärkt. 

Men varför finns inte genus med i bilden? 
Där finns kanske grunden för antropomorfa 
gudoinar, knutna till denna dikotomi? (Det 
som ligger närmast för Kaul att diskutera är de 
ev. gudomliga kultyxebärande tvillingarna från 
Grevensvaenge, men de är av samma kön, man
ligt). Medan dygnet tycks kunna illustreras 
med rakknivarnas bilder är månaden mera tvi
velaktig. Det är synd att Kaul inte observerat 
den i och för sig unika ristningen från Berg i 
Biskopskulla, Uppland: tjugofem små solar för
sedda med ben! 

Det förefaller rimligt att även söka solrela-
terade ornament och symboler i faktiska skepps-
fynd. Kaul visar t.ex. på ett cirkulärt träföremål 
från Hjorlspringfyndel som möjligen suttit på 
båten (s. 106) och som kan vara en »symbolic 
image of the sun.» Bronsålderns båtar måste 
speglas även av Hjortspringbåten. Mindre än 
200 är skiljer de säkert daterade per. Vl-båterna 
frän Hjortspring (ca 350 f.Kr.). Mest anmärk
ningsvärd är därmed den långa kontinuiteten 
för (ögonskenligen) »samma» typ av farkost 
Förutom de stora hällristningsskeppen från 
Litsleby i Tanum, som kanske är från lidig järn
ålder, är det enligt Kaul skeppsbilderna från 
den tidiga bronsåldern som närmast motsvarar 
Hjortsprings profil. Hur skall den tusenåriga 
kontinuiteten förklaras? Är den en chimär ef
tersom den bildliga representationen utesluter 
viktiga detaljer? 

Eller var båtens roll som symbol så stark att 
dess (kultiska?) ikonografi påverkade de rikti
ga skeppens utseende? Det verkar väl mindre 
troligt Mera troligt är att rakknivarna i någon 
mån fått sin form av faktiska båter och skepp. 
Skeppssymboliken var i varje fall etablerad i 
Norden före påverkan av Sproekhoffs central
europeiska Vogelsonnenharken i sen bronsålder. 
Och det klassiska hällristade nordiska skeppet 
är med från allra första början (per. I; 
Rorbysvärdet och en hel grupp av hällristning
ar, inte minst i Norge). Varken svärd eller båt 
är importerade. Rorbyskeppet är gjutet samti
digt med svärdet som i sin tur är tillverkat i 

Norden. Snipformen för båtar och skepp finns 
utlagd i skeppssättningar från tidig bronsålder 
(Skåne, södra Jylland). Det finns enstaka båt-
former även i senneoliliska gravar (Skåne). Man 
kan därmed påstå att det nordiska brons
åldersskeppet är en nordisk skapelse. Det gäl
ler såväl dess kontinuerliga symboliska roll ge
nom årtusendena som dess faktiska utseende, 
så som det speglas i Hjortspringbåten. Dess ideo
logiska roll är inte bara speglad grafiskt i bilder. 
Kaul påpekar med kraft atl skeppets form åter
ges direkt i rakknivarnas utseende, samtidigt 
som bilder av skepp finns på dem. Till och ined 
krunisvärdet från Rorby kan uppfattas som ett 
halvt skepp! Implikationen är att rakknivarnas 
form och skeppsfigurerna på dem kan ge 
uppslag om de faktiska skeppens utseende och 
även möjliga variationer på dem. Det finns ock
så på rakknivar en möjligen i profil rundbott
nad typ och en annan med osedvanligt kraftig 
tillbakavikt »rammstäv». Den senare finns såväl 
på hällristningar vid Gisslegärde i Bottna sn, 
Bohuslän, som troligen på nordtyska rakknivar. 

En tanke återstår att relatera till rakkniv ät
na och deras skeppsfigurer, kanske särskilt till 
deras starka stilisering eller anpassning till for
matet (exempelvis Kaiils »folded ships»). I se
nare nordisk mytologi förekommer ett gudom
ligt skepp SkiÖbladnir, med den etymologiska 
innebörden att det är tunt och av skinn. Det 
kan bekvämt nog vikas ihop och stoppas (i en 
börs av skinn?) i fickan och får dessutom alltid 
god vind (ett återsken av solens obevekliga väg 
i kosmos cykliska skeende?). Skidbladners my
tologiska roll är inte särskilt markerad. Det fun
gerar mera som ett attribut, kanske som ett vagt 
återsken av en tidigare kognitiv verklighet. 

Det är en distinkt möjlighet att denna före
ställning har med miniatyrbilder av skepp att 
göra, som med samma lätthet kunde dras ur 
börsen som en rakkniv. En shaman eller magi-
ker kan trolla och färdas så i myt och saga. 
Skiöhladnirs anknytning till speciella gudoinar, 
Njord/Frey eller Oden, behöver förvisso inte 
åberopas här. Men det finns flera namn på gu
dar vars språkliga förin kunde komma farligt 
nära tidig jä rnå lder / sen bronsålder (varför 
inte Ullr, got. wulthus, »strålglansen», solen?). 
Eftersom »Kaul undvikit all anknytning till se-
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nare skriftliga källor faller en sådan tanke utan
för hans resonemang. Men när diskussionen 
fäller på hur och när riten och dess materiella 
ting kan påverka myten skulle det ändå vara 
upplagt för sådana idéer. 

Skeppet är alltså den allt överskuggande 
symbolen i bronsens tid. Kaul kopplar även 
skeppet till bronsimporten. Norden är i brons
åldern helt beroende av tillförsel utifrån av den 
röda metallen som identifieras med solen. 
Skeppet får enligt denna uppfattning en ka
raktär av en bronsålderns nordiska cargo cult 
som kanske står i bättre överensstämmelse med 
de »sorcerers» mentala status som monopoli
serade det och gjorde det till ideologi. Varför 
skeppet försvann som symbol i tidig järnålder 
förblir dock gåtfullt. Det kommer ögonskenli-
gen tillbaka på allvar först i folkvandringstid. 

Kauls bok är, avslutningsvis, ett prisvärt, ori
ginellt och spännande bidrag också till religi
onshistorien vid sidan av hällristningsforsk
ningen. Hans nya material, bronserna, bör 
utan tvekan vara känt av marinarkeologiskt in
tresserade. Men den eviga frågan huruvida 
hällristningar avbildar myt eller kult (ritual) 
kvarstår enligt mitt förmenande. Kaul gravitc-
rar åt kulten, och kan visa många goda indici
er. Dessvärre finns det alltför mycket som inte 
förklaras med det. Och del är bara naturligt. 
För min del är distinktionen tämligen likgiltig. 
Myt och ritual är två sidor av samma sak. Myten 
förklaras och återupprepas av kulten, för att 
världen skall fortsätta sitt cykliska skeende. 
Dessutom påverkas myten av ritualens konkreta 
gestaltning. 

Det återstår att finna ett skepp frän bronsål
dern, det föremål som har den viktigaste symbol
värdet Men det är inte en symbol för sig själv, det 
är enligt Kaul en symbol för solen, och dess främsta 
farkost och bärare över och under himlavalvet. 

Christer Westerdahl 
Vest-Agder Fylkcskomnume, NSK-avd. 

Serviceboks 517 
NO-4605 Kristiansand 

Norge 
christer.wesierjlahltovaf.no 

Danmarks fcegerslenalder - status og perspekiiver. 
Beretningfra symposiet -Status og perspekiiver inden 
for dansk mesolitikum* ajholdt i Vordingborg, sep
tember i()()H. Red. Ole Lass Jensen, S.A. Soren
sen & Keld Möller Hansen. Horsholm Egns 
Museum 2001. 212 s., ill. ISBN 87-87371 32-4. 

Sedan mitten av 1800-talet då den danske fors
karen J. J. A. Worsaae identifierade den äldre 
stenåldern har dansk forskning 0111 mesoliti
kum haft ett betydande internationellt ge
nomslag. Den aktuella publikationen är, som 
framgår av förordet, svaret på ett krav från en 
yngre generation på en större delaktighet i och 
samarbete inom den mesolitiska forskningssfä
ren. Vid ett möte 1998 behandlades frågor om 
forskningsläge, perspektiv, problemställningar 
liksom planerna för de närmaste åren. Det är sto
ra perspektiv som anas men också en vilja och 
entusiasm som redovisas i den aktuella publika
tionen - sammanställd av representanter från 
tre lokala museer. Detta att de lokala museerna 
agerar är en av flera tecken på att mesolitisk 
forskning liar funnit nya vägar att presentera in
tressanta forskningsinriktningar, i lokalsamhäl
let men också nationellt och förhoppningsvis in
ternationellt. Symposiet var utformat så att en 
kommitté utvalde forskare kom att hålla före
drag om redan fastställda ämnesområden. 

Sören A. Sorensen behandlar de struktu
rella och ekonomiska problemen. Att såväl na
tionella som små lokala museer genomför un
dersökningar medför att forskningen blir klart 
individbaserad. Detla innebär alldör ofta att de 
stora utgrävningarna inte blir publicerade, 
Men delta är varken något specifik! danskt el
ler ovanligt inom andra arkeologiska forsk
ningsfält Ett nätverk med närmare vetenskap
liga kontakter skulle förhoppningsvis råda viss 
bot på detta läge. En lösning skulle vara att lik
som för maritim arkeologi skapa ett mesolitiskt 
forskningscentrum med starkt tvärvetenskap
lig inriktning. Det är svårt att skaffa medel lill 
mesolitiska utgrävningar. Därtill är det förhål
landevis få exploateringsgrävningar som berör 
mesolitiska boplatser. Här tror jag han delvis 
har fel. Ett betydande antal mesolitiska boplat
ser har framkommit i samband med undersök
ning av andra fornlämningar enligt de senaste 
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årens volymer av Arkäologiske udgravninger i Dan-
nicnk. Här kan man också relatera till hur ingåen
de rekognosceringar och provundersökningar 
väsendigt kan förändra läget för att spåra meso
litiska boplatser. Undersökningar i Mellansverige 
och norra Skåne utförda av (Riksantikvarieämbe
tets UV-kontor är goda exempel på dette. 

Sorensen menar också att det finns tydliga 
tecken på att dansk mesolitisk forskning från att ha 
varit världsledande har sjunkit ned till »2. eller 3. 
division». Dette jämmer tycker jag dock inte är helt 
berättigat Fortfarande håller dansk mesolitisk forsk
ning en hög, i vissa avseende en mycket hög, inter
nationell standard. Inte minst med tanke på de små 
ekonomiska resurserna är utfallet imponerande. 

Sorensen ser för den närmaste framtiden 
några tydliga forskningsfält. Flintteknologiska 
studier är ett sådant. En annan inriktning är 
kull och religion. Efter att under en längre tid 
har varit en förbisedd inriktning kominer 
rituella aspekter att tilldra sig ett ökat intresse. 
Sorensen avslutar sin artikel med en förhopp
ning om att det skulle uppstå en kreativ symbi
os mellan det traditionella studiet av föremålen 
och etnografiskt influerade moddlanalyser. 

Sören H. Andersen redogör för kiikkenmöd-
dingarnas status. Han visar på att många fråge
ställningar fortfarande bäst kan belysas genom 
undersökningar i de stratifierade kökkeninöd-
dingarna. Genom den förhållandevis snabba 
ackumulationen av skal kan man få en form av-
ögonblicksbilder av speciell betydelse då de ut
gör ovanligt goda bevaringsmiljöer. 

Nya utgrävningar har inriktats på att under
söka ytor av fornlämningarna samt runt och un
der dessa. Detta har givit en vidgad insikt om 
dessa skalansamlingar men visar också att det 
finns en stor variation vad avser ackumulations-
hastigheten mellan miiddingar av motsvarande 
omfattning. I de stratifierade kökkenmödding-
arna har aktiviteterna varit klart strukturerade. 
Exempelvis uppträder härdar på olika nivåer 
men inom samma begränsade yta vilket visar 
att samma aktiviteter har knutits till vtan under 
århundraden. Härdarna ligger på ett påfallande 
regelbundet sätt utmed den forna kustlinjen. 
Det har varit möjligt att urskilja enheter på 3—4 
m som väl motsvarar primärenheter under tidi
gare delar av mesolitikum. 

Erik Brinch Petersen gör en sammanställning 
av gravar och fynd av skelettdelar. Från att ha va
rit ovanliga har enskilda gravar eller gravfält bli
vit ett karakteristiskt drag för stora senmesolitis
ka boplatser. Avsaknad av gravar på vissa boplat
ser uppfattas snarast som ett grävningsmeto-
diskt problem. Frågan är om problematiken 
kring relationen grav—boplats kan avfärdas på 
ett så enkelt sätt? Fynd av gravar på säsongsut-
nyttjade boplatser visar också på gravskickets 
komplexitet 

Vad det tidigmesolitiska gravskicket beträffar 
föreslås att de få skallar som påträffats i mossar i 
själva verket kan härstamma från en speciell grav-
form där människor sänkts ned i sjöar. Brinch 
Petersen diskuterar också betydelsen av ' 3C bå
de vad avser dess markering av marin och ter
restrisk föda och komplikationen av höga '3C-
värden för noggrannare datering av gravlägg
ningar. 

Genom det omfattande tillskottet av gravar 
har det visat det sig att saker som tidigare en
dast belagts på en enda fyndplats - såsom grav
läggning av hundar, kanoter som gravkista eller 
vissa former av gravgåvor såsom mat - också 
uppträder på andra fyndplatser. Tidigare uni
ka fyndsituationer blir om inte allmänt före
kommande så åtminstone belagda i andra un-
dersökningssannnanhang. 

Anders Fischer presenterar ett specifikt 
danskt forskningsområde - boplatser under 
vatten. Charlie Christensen kompletterar med 
en presentation av de geologiska förutsätt
ningarna. Under senpaleolitisk tich mesolitisk 
tid steg havet ungefär 120 m. Därtill har syd-
västia Danmark genomgått landsänkning efter 
mesolitikum. Sammanlagt är det mycket bety
dande delar av den mesolitiska kustzonen som 
nu ligger under vatten. I samarbete med fri-
tidsdykare har det gradvis vuxit fram en marin
arkeologisk fältaktivitet i världsklass. Genom 
inventeringar och tillfälliga uppgifter har unge
fär 2000 fyndlokaler under vatten registrerats. 
Att bevaringsgraden kan vara ovanligt god 
framgår av belägget för en enstaka härd med 
de förkolnade grenarna bevarade eller ett fynd 
av en grav som rymde en kvinna med nyfött 
barn. 

På flera platser har bottenerosionen tillta-
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git under de senaste åren. En orsak är ökad fär-
jetrafik men ännu viktigare kan vara att bot
tenvegetationen i form av ålgräs har minskat 
radikalt på grund av föroreningar. Därmed kan 
strömmarna föra bort bottennära material. 
Paradoxalt nog är det genom denna erosion 
som flera boplatser uppmärksammats, men det 
lovar bestämt inte gott för framtiden. Det be
hövs resurser för att genomföra större avsök
ningar och utgrävningar inom de områden 
som hotas av utplåning. 

Presentationer av Maglemosekulturen på 
Fyn (Lars Ewald Jensen) och Bornholm (Finn 
Ole Sonne Nielsen), mellersta och sena meso
litikum i Jyllands inland (Sören M. Sindbaek) 
och samma perioder på Mon, Falster och 
Lolland (Keld Moller-Hansen) liksom Born
holm (Peter Vang Petersen) ingår i boken. Det 
finns också artiklar som berör miljöarkeologiska 
aspekter (Niels Andreasen) och experiment 
kombinerade med förmedling (Mille Gabriel 
& Mörten Johansen). De visar alla på boplats
lämningarnas stora potential och på intensite
ten i de pågående studierna inom olika delar 
av Danmark. Intensiteten i utgrävningar av sen
mesolitiska boplatser är imponerande. Kust-
boplatser i västra (Niels Axel Boas) liksom i öst
ra Danmark (Ole Lass Jensen samt Lisbeth 
Pedersen) liksom i Själlands inland (Finn Erik 
Kranier) tillför en omfattande och varierad 
kunskap om denna period. 

Boken avslutas med ett par artiklar vilka lik
som introduktionen kritiskt behandlar dansk 
arkeologisk undervisning och forskning. Berit 
Valentin Eriksen menar att nedgången i meso
litisk forskning delvis beror på hållningen från 
anställda vid universitetsinstitutionerna. Sten-
åldersundervisningen har under senare tid låg-
prioriterats på grund av att tjänster inom detta 
specialområde inte återbesatts. Det gäller ock
så att kunna friköpa museianställda för att gö
ra färdigt sina forskningsinsatser. 

Henrik Schilling menar att danska forskare 
misslyckats med att skriva kulturhistoria för att 
man inte har beaktat de sociala och kulturella 
premisserna. Alltför ofta har man utgått från 
positivistiska vetenskapsideal. Resultatet har 
blivit dogmatiska och intoleranta ställningsta
ganden som satt kraftiga gränser för tolkning

arna. Det arkeologiska medlet för kulturhisto
risk tolkning - det arkeologiska materialet -
blir istället ett mål. Artikeln fortsätter med en 
diskussion om empiri, falsifiering och dualism 
som känns antikverad. Detta var något som be
handlades på svenska och norska arkeologi-
institutioner på 1970-talet. 

Det är en i vissa stycken ovanligt öppen
hjärtig kritik som vissa forskare framför. Den 
har dock mer underförstådd än uttrycklig ka
raktär. Bitvis är det en litania över alla de svå
righeter i form av brist på förståelse, pengabrist 
m.m. som den mesolitiska forskningen dras 
med. För att nå rimliga lösningar är det helt 
nödvändigt att Arkeologidanmark gemensamt 
hjälps åt. 

Visst kan man anklaga dansk mesolitisk 
forskning för att vara gammaldags och sakna 
tydliga postprocessuella forskningsinriktning
ar. Mot denna står den extremt postmodernis
tiska forskningen med företrädare som har yt
terst begränsad grävningserfarenhet och där
med rudimentärt utvecklat källkritiskt förhåll
ningssätt. Dessa forskares tolkningsförsök blir 
för studentgenerationen lättförståeliga och spän
nande och därmed lättillgängliga men för de i 
problematiken mera insatta kollegerna ibland 
av närmast naiv karaktär. Båda ytterligheterna 
måste vi försöka undvika. Jag är säker på att det 
går att finna intressanta forskningsvägar base
rade på en god teoretisk underbyggnad kom
binerad med en hög kvalité avseende gräv
ningsmetodik och materialanalys. 

Lars Larsson 
Institutionen för arkeologi Jich antikens historia 

Lunds Universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 50 Lund 
Lars.Larsson@ark.lu.se 
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Margaret Guido, The gkiss beads of Anglo-Saxon 
England c. AD 400-joo. A preliminary visual clas
sificalion ofthe more definitive and diagnoslic lyjn-s. 
Red. Martin Welch. Reports of the Research 
Committee of the Society of Antiquaries of 
London 58. Woodbridge iggg. 361 s., ill. i s/v & 
färg. ISBN 0-85115-718-1. 

1978 publicerade M. Guido en innehållsrik vo
lym om den förromerska och romerska järnål
derns glaspärlor i England. Den boken var ett 
viktigt komplement till T. Haevernicks och M. 
Tempdmann-Macyn'skas standardarbeten om 
de kontinentala fynden inom Barbaricum. 
Osäkerheten om hur den tidens pärlor skiljde 
sig från äldre och yngre pärlor ledde Guido in 
på ett studium av bland annat den anglosaxiska 
tidens pärlor. Sitt samlade material om de ang
losaxiska pärlorna tänkte hon föra samman i 
en fortsättning på den stora boken om de äldre 
pärlorna. Detta mycket stora projekt hann 
Guido inte föra i hamn före sin bortgång 1 gg4-
Hon lämnade efter sig ett mycket stort materi
al av utarbetade textavsnitt och listor och dess
utom mängder av anteckningar. Bristen på lit
teratur om pärlor från tiden efter antiken i 
England i jämförelse med den bearbetning 
som påbörjats, särskilt i Tyskland, av mero-
vingertidens pärlmaterial (U. Koch, C. Theune-
Vogt & B, Sasse och F. Siegmund) föll i ögonen. 
En grupp engelska specialister på perioden be
stämde sig, trots de problem som alltid är för
knippade med att gå in i avlidna kollegors ef
terlämnade papper, för att ordna, komplettera 
och publicera Guidos forskningsmaterial. Det 
nu föreliggande arbetet måste bedömas uti
från dessa speciella förutsättningar. 

Boken inleds med ett nyskrivet kapitel om 
pärlmaterialcts ställning och betydelse i dagens 
arkeologiska forskning kring den angelsaxiska 
perioden i Englands tidiga historia. Här görs 
ett förstik atl ge en bred introduktion till perio
den och dess grundläggande problem. Alla för
sök att föra forskningen framåt måste utgå från 
en klar uppfattning om tidens sociala förhål
landen och samhällets ekonomi. Särskilt eko
nomin är ett viktigt kapitel när man vill disku
tera produktitin, diffusion och konsumtion av 
pärlorna. Just när det gäller ekonomin blir des

sa inledande sidor ganska skissartade och för
mår knappast ge en koherent bild av förhål
landena. I övrigt fungerar dock denna inledan
de text rätt bra som en allmän introduktion. 

Efter inledningen följer så kapitelvis Gui
dos texter om olika grupper av pärlor. Ma
terialet har strukturerats så att färg i huvudsak 
utgör grunden för indelningen i olika grupper. 

Pärlornas tillverkningsteknik beaktas endast i 
mycket begränsad utsträckning i samband med 
vissa särskilt komplicerade framställningssätt. 
Detta ställningstagande måste ses som en brist 
eftersom just tekniken är sä viktig för att an
knyta till olika tiUverkningsiratlitioner. De olika 
formerna behandlas också på ett ofta mycket för
enklat sätt och flera olika slås ibland ganska 
omotiverat samman i en och samma grupp. 
Det förefaller troligt alt materialet både inne
håller mycket distinkta typer och svårfångade 
variationer. Vad som är vad förblir i detta sam
manhang ofta oklart för läsaren. Detta är sanno
likt en viktig förklaring till ojämnheterna i fram
ställningen. Bitvis fungerar texten bra, bitvis 
fungerar den mindre bra. 

Det engelska materialet jämfiirs också med 
det kontinentala. Också denna komparativa 
del av framställningen är mycket ojämn. En del 
viktiga publikationer har varit helt okända. Så 
lyser publikationer som behandlar fyndmateria
let i norra Frankrike och Belgien nästan helt 
med sin frånvaro medan del för jämförelser 
med England mindre relevanta materialet i 
Sydvästtyskland flitigt anförs. Texternas karak
tär mera av utkast än av färdiga bidrag medför 
också en del onödiga upprepningar. Denna 
kritik får absolut inte undanskymma det viktiga 
faktum att Guidos texter ger oss en tills vidare 
enastående introduktion till det anglosaxiska 
pärlmaterialet En viss allmän uppfattning om 
materialets karaktär och dess omfattning lat 
man förvisso. 

Till varje avsnitt som behandlar en färg med 
olika formvarianter är fogade listor (»schedu-
les») med uppgifter om fyndplatser, fyndsam
manhang och referenser. Dessa listor (om än 
snustorra) har ett särskilt stort värde eftersom 
det engelska materialet är så hopplöst uppde
lat på ett stort antal lokalimiseer. Man kan i detla 
sammanhang undra om motsvarande katalo-

Fornvännen gg (2004) 



70 Recensioner 

ger skulle kunna sammanställas i Sverige. Att 
på egen hand tränga in i detta engelska mate
rial skulle kräva en förmögenhet i reseanslag 
plus flera år av ostörd forskartid, och vem har 
dette idag? 

Ett viktigt stöd för framställningen är de sex 
färgplanscherna. Naturligtvis btirde de ha varit 
betydligt fler men kostnaderna hade väl blivit 
för höga. Tyvärr har inga svart-vita teckningar 
inkluderats. De kunde ha använts för att utöka 
hela antalet avbildningar vilket ofta hade kun
nat göra Guidos texter tydligare. I listorna in
föres också ofte dateringar. De är dock i regel 
mycket vida och grunderna för dem är endast 
då och då summariskt angivna. Svårigheterna 
är ju uppenbara eftersom något enhetligt da
teringssystem för det anglosaxiska materialet 
knappast linns. Dette gör naturligtvis att tids
begreppen blir oklara. För flertalet distinkta 
typer döljer sig säkert också väl avgränsade pro-
tluktionsperioder. Det är också rimligt att tänka 
sig att de tickså använts som smycken och amu
letter under ett mycket begränsat tidsavsnitt 
med endast ett mindre antal senare nedslag. 
Något sådant är svårt att se i Guidos framställ
ning. I detta sammanhang är arbetets tidsra
mar värda att kort nämnas. Med tidsramen 
400—700 omfattas den tidiga saxiska tiden och 
en del av den mellansaxiska. Varför inte hela 
den mellansaxiska tiden inklutlerats är gåtfullt. 
Visst sinar gravfynden efterhand, och med dem 
försvinner en viktig fyndkontext för pärlor, 
men det finns faktiskt rätt många fynd från bo
platser också. 

Klokt nog har bokens redaktör, M. Welch, 
inte nöjt sig med att bara ge ut Guidos texter 
med en introduktion utan gjort något mer av 
boken. Till volymen är också två bidrag som rör 
teknik och framställningsförhållanden fogade. 
Det slörre bidraget är avj . Henderson med en 
utförlig och välskriven översikt över det angel
saxiska glasets ställning i den moderna forsk
ningen, särskilt med inriktning på dess kemiska 
och fysiska egenskaper men också med hänsyn 
lill hela produktionsprocessens karaktär. Här 
rör det sig inte om någjin naturvetenskapsex-
pertis som saknar samband med arkeologins 
frågeställningar. Det är en uppsats med en väl 
integrerad arkeologisk-naturveienskaplig me

todik. Perspektivet är brett och dagsaktuellt 
Till Hendersons framställning knyter sigj. Bay-
leys klara och upplysande redogörelse för de 
färggivanrie komponenterna i glas. 

Till slut återkommer Welch med en utblick 
över potentialen hos detta föga beaktade forsk
ningsmaterial. Av stor betydelse vore nu, som 
han mycket riktigt påpekar, en publicering av 
de samtida skandinaviska pärlfynden. Därmed 
skulle förutsättningar för målinriktad forsk
ning över en stor del av Europa föreligga. Pärl
tillverkningen är ett av de verkligt exklusiva 
hantverk som -v id sidan av kvalificerat smide, 
bronsgjuteri och bearbetning av silver och guld 
samt kamniakeri - spelat en viktig roll i det so
ciala och ekonomiska system som varit förhärs
kande i stora delar av norra, centrala och västra 
Europa under tidig medeltid. 

Johan Callmer 
Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte 

Humboldt-Universitäl zu Berlin 
Hausvogteiplatz 5-7 

D-101 17 Berlin 
Callmerjtogeschichle.hu-beiiin.de 

Anita Theorell, Per W7ästberg & Hans Hammar
skjöld, Minnets stigar. En resa bland svenska kyr
kogårdar. Farsta 2001. 536 s., ill. ISBN 91-
89204-24-7. 

Minnets stigar är en ovanlig bok. Den är alltför 
vetenskaplig för att kallas coffee table-bok men 
kvalitén på bilderna gör att den också skulle 
kunna definieras så. Det finns redan vackra, 
rikt illustrerade böcker om kyrkogårdar men 
märkligt nog har de tidigare helt saknats på 
den svenska marknaden, också inom den ve
tenskapliga sektorn. Mer om detta nedan. 

Boken visar med sin genomgång av judiska 
och kristna kyrkogårdar i Sverige ansatser till 
en noggrann undersökning från norr till söder, 
något som det bifogade kartmaterialet i bokens 
slut också tydliggör. De besökta platserna är 
markerade (dock saknas ett register över orts-
och personnamn) samtidigt som del finns stora 
geografiska luckor vilket är helt förståeligt p.g.a. 
materialets karaktär. För att skriva en bok 0111 
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svenska kyrkogårdar utan att drunkna i dödens 
viloplatser krävs ett urval av orter, något som 
författarna löst på ett utmärkt sätt. 

Det är inte fråga om en ny bok om kändis
gravar på diverse gravplatser i landet. Här finns 
redan ganska mycket litteratur att tillgå och 
dessutom har alla dessa böcker det gemensamt 
att de inte berättar någonting om kyrkogården 
som en spegel av hela samhället. Läsare som sö
ker efter rika och kända personer göre sig icke 
besvär med Minnets stigar. Boken präglas istäl
let av författarnas medvetna strävan efter att 
berätta historier om individer ur de lägre socia
la klasserna. Effekten blir den att de historier 
om rika personer som förekommer i boken 
känns bleka. Utan sina titlar och stora gods har 
dessa människor sällan någonting uppseende
väckande att bidra med. Istället är det betydligt 
mera spännande att läsa om vilka upplevelser 
och äventyr mindre bemedlade människor har 
genomlevt, berättelser som idag i de flesta fall 
har fallit i glömska. Gravminnena blir därmed 
som dagböcker vilka öppnar sig för betrakta
ren, de skapar otvivelaktigt en länk mellan det 
förflutna och n u e t Ta bara historien om »Kej
sarinnan Olga», en enkel kvinna på Sveriges 
nordligaste belägna gård i Kuinniavuopiji. Hon 
tog under andra världskriget emot officerare 
för logi och beordrade dessa att dela sovstuga 
med de meniga. Vid andra tillfällen gav hon 
mat och husrum åt norska flyklningar. 

Del är inte min uppgift här att kommente
ra bokens något blommiga språk, vilket man 
ibland försöker att anpassa till gravmonumen
tens poesi, utan istället att undersöka vilka ve
tenskapliga perspektiv man kan utveckla ur ett 
material som har nonchalerats av de flesta fors
kare p.g.a. dess udda karaktär. Det finns två or
saker till detta ointresse. För det första vill man 
inte tillskriva gravstenar ett historiskt värde i 
samma grad som föremål ur de levandes kultur. 
Hantverkarnas likformade gestaltning av grav
stenarna tillmäts här en alltför stor betydelse 
och individens/släktens medvetna val och in
flytande på utformningen noteras sällan. Här 
ges tydliga belägg för individens strävan att 
arrangera döden, såväl sin egen som andras. 
För det andra betraktar man i europeisk forsk
ning - i motsats till den amerikanska - inte nu

tidsmaterialet som värt att analysera. Genom 
att etnologerna har dragit sig tillbaka från sina 
traditionella forskningsområden har ett vakuum 
uppstått Dette vakuum kan fyllas genom nya 
forskningsansatser utvecklade inom den histo
riska arkeologin. Exempel på medvetna val och 
valmöjligheter saknas inte. Etl utmärkt exem
pel är historien om Malte Liewen Stierngra-
nath, född 1871. Efter en resa Egypten lät han 
1924 uppföra en gravplats i form av en pyramkl 
i armerad betong och beställde samtidigt en 
sarkofag i österrikisk bok. Sarkofagen följde se
dan med Malte på hans resor och prövades 
ibland vid sena fester. Stierngranaths förut
seende inköp kom till användning först 1960, 
när den döde balsamerades, kläddes i adelsu-
niform och graviades i pyramiden. 

I Minnets stigar beger sig läsaren ut på en 
lång vandring genom vanliga kyrkogårdar - upp
delade efter landskap - och speciella kyrkogår
dar som t.ex. hospitals-, kolera-, garnisons- och 
»djurkyrkogårdar». Slutligen kommer så en 
analys av texter och tecken från ett omfattande 
gravmonuinentmaterial. Dispositionen av den 
tunga boken är därmed tydlig och antyder att 
man inte behöver läsa den i ett svep. En strävan 
att behandla samtliga aspekter, d.v.s. regionala 
och speciella kyrkogårdar, mausoleer, symbo
ler, texter, män och kvinnor, kyrkogården som 
landskap och slutligen seder på kyrkogården 
gör boken omfångsrik. 

Med undantag av de tämligen malplacera
de begravningsplatserna för djur skildrar bo
ken människans strategier att hantera döden i 
form av monument i sten, järn eller trä. Den 
materiella kulturen visar tydligt att sociala 
gränser upprätthålls efter döden liksom att det 
råder en fruktansvärd kvinnosyn över århund
raden. Kvinnan är enbart »fru» till N.N. utan vi
dare detaljer. Människans nästan desperata för
sök att skapa ett oförgängligt (gravrätlen är 
idag 25 år!) »dokument» efter döden och att 
göra andra uppmärksamma på den egna per
sonens betydelse ter absurda former ju mer 
pengar som finns att tillgå. Speciellt mauso
leerna väcker eftertanke. Vid åsynen av lågpris
varianter i form av enkla träkors påminns man 
då om att dessa är resta över den sociala klass 
som inånga gånger betalade med en för tidig 
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död när iiidustriimperierna byggdes upp. Och 
del är inte förvånansvärt alt just den lägsta klas
sen är mest osynlig på kyrkogårdarna. Enligt 
författarna är pigorna så gott som obefintliga, 
de försvinner snabbast p.g.a. gravmonumen
tens material. Smakfulla och fula monument 
avlöser varandra på den sista viloplatsen och 
påminner om smak och tycke i de levandes 
värld. Därmed blir biskopen Gottfrid Billings 
citerade ord »Det här är ingen kyrkogård, det 
är en taxeringskalender» en skrämmande verk
lighet på en plats där alla människor skall vara 
lika inför döden. 

Det är just de sociala skillnaderna som väcker 
flest tankar i en bok med framförallt 1800- och 
1 goo-talens kyrkogårdar. Orsaken är att mate
rialet fortfarande finns bevarat men hotas av 
utrensning med utgående gravrätt. Även om 
nästen alla gravmonument före gravkonslens 
industrialisering kring mitten av 1800-talet är 
skyddade, så gäller dette inte ftir sådana som 
har producerats under de senaste 150 åren. 
Med länsstyrelsens selektiva urval där enbart 
konstnärligt eller hantverksmässigt värdefulla 
monument skyddas, hotas materialet frän nu-
tidshistorien av samma öde som del medeltida 
materialet, d.v.s. det är enbart överklassens 
gravstenar som kommer att bevaras för framti
den. 

Men finns det överhuvudtaget någon me
ning med att bevara eller åtminstone dokumen
tera en materiell kultur som sedan mitten av 
1800-talet har blivit del av en begravningsin
dustri med beslällningskataloger och ett allt 
fattigare ordval? Där information som »Här vi
lar iiskköpai eåldermannen Gabriel Sjögren, 
född den 1 1 december 181 o, död den 24 ok
tober 1867» krympts till »Pappa u)4i — iggo»? 
Frågan besvaras i princip redan av boken, där 
man efter läsning kan konstalera att människan, 
trots ett allt fattigare utbud av form, design och 
symboler väljer en bestämd gravinonumentstyp 
som smälter in i samhället. Med andra ord: regio
nala variationer och identifikationer finns kvar, 
de försvinner inte i modern tid. 

Även om det är omöjligt att bevara alla des
sa monument så behövs en strategi ftir framti
den. En dokumentation i bild och text, liknan
de den som redan påbörjats av Sveriges Släkt-

forskarförbunds Gravstensinventering (tyvärr 
sluter inventeringen med år igoo) , skulle för
hindra att värdefull information försvinner ef
ter en 25-årsperiod. Samtidigt behövs på detta 
område en samlad insats från såväl arkeolo
giskt som etnologiskt håll, där dagens pendang 
till gravmonumenten, tidningsannonsen, inte
greras i forskningen. Dagens människor är på 
god väg att sopa bort spåren efter de monu
ment som visat synen på döden i dagens och 
gårdagens samhälle. Gravmonument från mo
dern tid saknar i våra ögon värde men kommer 
att vara eftertraktad information om hundra år. 

Här passar det att avsluta med en strof av 
Hjalmar Gullberg, hämtad just ur Minnets stigar. 
»»Kanske om tusen år / hittar en man ditt spår 
/ utan att för hans blick / stenen i rosensnår / 
röjer det namn du fick. — Någon kom här till 
ro. / Sedan de löst hans sko, / läste de fadervår. 
/ Någon kom hit att bo / kanske i tusen år.» 

Jörn Staecker 
Institutionen lör arkeologi och antikens historia 

Lunds Universitet 
Saiulgalan 1 

SE-223 5° Lund 
Jörn.Staecker® ark.In.se 

Jörgen Ilkjaer, Illerup Ådal Bd 9—10, Die Schilde. 
Jysk Arkaeologisk Selskabs skrifter XXV:g—10. 
Hojbjerg 2001. 383 s. text, 485 s. katalog. ISBN 
87-88415-11-2. 

Här är band g och 10 i Jörgen Ilkj;ers väldiga 
odyssé genom krigsbytesoffret från Illerup Ädal. 
Publiceringen av fyndet började iggo. Den här 
gången avhandlas sköldarna. Som vanligt i se
rien rör det sig om en dubbdvolym i vilken 
band g är en textdel och band 1 o en överdådigt 
rikt illustrerad kalalog. »Kanske är textdelen nå
got kortare och innehåller mindre informa
tion än vad man fått sig till livs i tidigare voly
mer. Publikationen av Illerup Ädal börjar bli 
ett självrefererande universum. Detta medför 
att för att få fullt utbyte av publikationerna skall 
man ha tillgång lill samtliga volymer. En halv
meter Illerup Ädal-böcker i bokhyllan borde 
dock pryda varje hem. 
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Läsbarhelsindex för böckerna torde under
stundom vara lågt. En stor del av texten består 
av listor, kodade fyndkombinationsbeteckning
ar och typbeteckningar. Detta innebär att för
kunskapskraven är ganska höga. För den invig
de innehåller dock böckerna en uppsjö med 
information. I listor och sammanställningar 
jämförs fynden från Illerup med andra krigs-
bytesoffer och med gravfynd från hela norra 
Europa. Detta gör att nya mönster inte bara för 
krigshandlingar utan för samhällsutvecklingen 
som helhet under romersk järnålder kan stu
deras. Materialet redovisas så öppet att den som 
sätter sig in i listor och tabeller själv kan göra 
iakttagelser och spedalstudier. 

Sköldar och skölddelar har i Illerup-serien 
redan diskuterats både i den allmänna krono
login som presenterades 1 ggo i band 1—2, samt 
iggö i volymerna 5—7 som behandlade prakt
fynd. I de sistnämnda volymerna publicerades 
bland annat sköldbucklor av silver samt sköld
delar med runinskrifter. I de föreliggande voly
merna presenteras därför inte hövdingarnas 
och krigsledarnas utrustning utan det vanliga 
fotfolkets. Då han arbetat med samma fyndma
terial så länge passar Ilkjaer på att komplettera 
spridningskartor och fyndgrupper med nya fynd 
och nypnblicerade material. Inga revolutione
rande förändringar från det gedigna grundar
bete som presenterades i volym 1 görs. Bilden 
har dock med åren blivit mera detaljerad. Att 
arbete med arkeologiskt fyndmaterial ställer 
stora krav på forskaren och att få en så stor för
trogenhet med fynd som Ilkjaer har kräver en 
mångårig arbetsinsats. Analysernas bredd är 
slående. Så har lill exempel sköldplankor date
rats med hjälp av dendrokronologi. Dette är än
nu ett sätt att förankra den absoluta kronologin. 

Sköldar från germanskt område från ro
mersk järnålder har tidigare behandlats av 
Martin Jahn i ett klassiskt arbete från 1 g 16 (Die 
Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit. 
Mannus-Bibliothek 16. Leipzig.) Ilkjaer använ
der Jahns typbeteckningar för sköldbucklor 
och skölddelar. Han har dock genomfört en av
sevärd utvidgning och fördjupning av Jahns ty-
pologi, framför allt vad gäller sköldar från in
ledningen av yngre romersk järnålder. Därför 
har Jahns ganska impressionistiska och vaga 

typdefinitioner gjorts betydligt striktare samt 
försetts med en rad undertyper med sina egna 
definitioner. 

Om man skall jämföra Ilkjaers arbete med 
andra studier av sköldar kan man nämna Nor-
bert Zielings ambitiösa studie i tre volymer från 
ig8g (Studien zu germanischen Schilden der Spät
laténe und der römischen Eisenzeit im freien Germa
nien. B.A.R. Int. series 505. Oxford.). Zielings 
typologi är svåranvänd och det finns brister i 
materialinsamlingen. Hans studie sträcker sig 
från förromersk järnålder genom hela romersk 
järnålder medan Ilkjaers arbete helt ägnas åt ro
mersk järnålder med en kraftig tyngdpunkt i 
yngre romersk järnålder, särskilt period C ib , 
då två av de stora krigsbytesoffren i Illerup Ädal 
ägde rum. En nackdel är att Zieling använder 
en egen typologi vilket medför att Ilkjaers och 
Zielings arbeten inte är kompatibla. Därför är 
en viktig sida av Ilkjaers arbetssätt att sköldde
larnas namn gås igenom och definieras i detalj. 
Han visar också på de skillnader i nomenklatur 
som finns mellan honom och andra forskare, 
främst Zieling. 

De stora framsteg som görs inom typologi 
och kronologi är naturligtvis baserade på det 
enorma fyndmaterialet från Illerup. Som ex
empel kan nämnas att Illerup givit 663 sköld
bucklor. Från Nydam, Vimose, Ejsböl och Thors
bjerg finns tillsammans mindre än 400. Samma 
fyndmängd återfinns även för andra fyndkatego
rier. Illempniaterialet står alltså i en klass för sig 
vid studiet av vapen från yngre romersk järnålder. 
Många trädelar till Illerup-sköldarna är bevara
de. I gravar är det vanliga att man bara påträf
far metalldelarna. Dette innebär all inan nu får 
en helt annan helhetssyn på hur skölden har 
fungerat i vapenutrustningen. De bevarade trä
detaljerna visar till exempel att flera av sköl
darna varit bemålade och att sköldarna i all
mänhet var runda. 

I slutet av volym g finns ett par korta men 
intressanta kapitel som berör sköldens utveck
ling på germanskt område samt moderna re
konstruktioner av sköldar. 

En sida av publikationerna som fascinerat 
mig ända sedan de första två volymerna damp 
ner är den oerhörda mängden illustrationer i 
dem. Varenda skölddel är återgiven på minst 
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ett foto. Ofte finns det fler foton som visar fynd
plats, detaljer eller alternativa vinklar. En hel 
del av materialet är även tecknat. I ett mindre 
ambitiöst arbete hade man valt att återge en
dast ett urval av föremålen eller skurit ner på 
kvaliteten på illustrationerna. Man kan också 
fråga sig om en sådan mängd avbildningar 
verkligen är nödvändig för att publicera ett ar
keologiskt fyndmaterial. Det samlade intrycket 
är dock storslaget och en student med före
målsintresse kan försjunka i timtal. I denna 
postmoderna tid med snabbt växlande teore
tiska moden kominer Ilkjaers monument att stå 
sig för överskådlig framtid. 

Sammantaget kan man bara beundra den 
forskarinsats som Ilkjaer under flera decennier 
ägnat åt Illerupfyndet De storslagna material-
genomgångarna och de typologiska iakttagel
serna han gör visar på en enorm förtrogenhet 
med den äldre järnålderns föremålsvärld. Jag 
vill passa på att önska Jörgen Ilkjaer lycka till 
med de nästa tio volymerna! 

Pavel Nicklasson 
c/o Olsson 

Herrgärdsvägen 21 
SE-ig4 78 Upplands Väsby 

Anders Kaliff, Gothic connections. Contacts betxoeen 
easlern Seandinavia and the southern Baltic coast 
1000 B C - 5 0 0 AD. OPIA 26. Uppsala 2001. 70 
s., 12 ill. ISBN gi-506-1482-7. 

Ingemar Nordgren, Goterkällan. Om goterna i 
Norden och på kontinenten. 2:a reviderade uppla
gan. Historieforum Västra Götaland. »Källby 
2000. 444 s., 53 ill. ISBN gi-g738gi-o-2. 

Anders Kaliffs bok om kontakter över Öster
sjön vänder sig inte bara till en svensk läsekrets. 
Språket är engelska och Kaliff tar sig tid att för
klara det svenska regelverket kring uppdrags
arkeologin som bidragit till en del av källmate
rialet som behandlas. Boken är ett resultat av 
ett delprojekt inom Uppdragsarkeologi och forsk
n ing - ett projekt som samfinansierats av Riks
antikvarieämbetet, Riksbankens Jubileumsfond 
och HSFR. 

Texten tar avstamp i den gamla diskussio
nen om utvandringar från Sverige till det som 
idag är Polen. Den gotiska frågan är omtvistad, 
och det råder ingen tvivel om att Kaliff är med
veten om att han beträder känslig mark. 

Boken är indelad i 14 kapitel varav de åtta 
första ger läsaren en bakgrund till den gotiska 
diskussionen. Här återges den historiska bak
grunden och de arkeologiska kulturer som på 
kontinenten brukar sättes i samband med go
terna. 

I dessa kapitel framträder det jag ser som 
textens stora brist: avsaknaden av en diskussion 
kring begreppen »folk», »stammar» och »etni
citet» vilka ymnigt förekommer i texten (och 
delvis används synonymt) och deras relation 
till det arkeologiska materialet. Visserligen re
dogörs för Kossinnas och hans efterträdares 
problematiska syn på kultur och ras, men man 
får egentligen ingen klarhet i hur Kaliff ser på 
relationen dem emellan. Här går något av det 
som skulle vara värdet med att åter ta upp en 
fråga som den om goterna förlorat, och jag tror 
att texten skulle ha vunnit mycket på en mer in
gående diskussion kring dessa begrepp. Jag är 
vid slutet av läsningen fortfarande inte klar 
över hur vi skall uppfälla det gotiska. Meningar 
som den på s. 14, där det konstateras att goter
na antagligen blev skyter i den klassiska värl
dens ögon, gör det inte lättare att begripa vad 
dessa namn egentligen står för. Det »Kaliff talar 
om som det »historiskt kända» angående go
terna verkar minst lika problematiskt att förstå 
som de »förhistoriska goterna». 

I kapitel g presenteras så materialet från 
Sverige. Kontakten med Wielbarkkulturen be
lyses bl.a. med ett exempel från ett gravfält vid 
Skälv i Borgs sn, Östergötland. I stället för att se 
denna kvinnograv (som bl.a. innehöll två unika 
armringar) som indikationer på att det före
kommit migrationer från Sverige till Polen, tol
kar Kaliff den som ett tecken på influenser i 
motsatt riktning. I det följande kapitlet föreslås 
att den gotiska etniciteten kan ha skapats i sam
band med handelsförbindelser som upprätt
hållits under lång tid och över stora avstånd. 
Vad gäller Sveriges del i denna handel bygger 
Kaliff vidare på tidigare diskussioner om ex
port av läder. Intressant är diskussionen om 
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skärvstenshögar och en ktippling mellan dem 
och djurslakt med produktion av läder. Jag kän
ner mig dock tveksam till tolkningen som pre
senteras i det avslutande kapitlet, där goterna 
liknas vid en handelsgemenskap och jämförs 
med Hansan. Om inte annat harjag svårt att få 
den bilden att överensstämma med den bild av
en krigargemenskap som i övrigt tonar fram. 

I kapitel 11 och 12 förs vi längre tillbaka i ti
den. Här presenteras kontakter mellan konti
nenten och Skandinavien under bronsåldern. 
Likheter mellan det sydskandinaviska materia
let och det i den norra utkanten av vad som 
brukar betecknas som Lausitz-kulturen disku
teras. En av de platser som beskrivs är boplat
sen vid Pryssgården i Östergötland, belägen en
dast ett par kilometer från gravfältet vid Skälv. 
Likheter mellan exemplen från Östergötland 
och kustområdet i Polen finns i såväl keramik 
som i byggnader och ritual, och Kaliff föreslår 
att influenserna gått åt båda hållen, något som 
skulle tyda på nära kontakter. 

Slutligen presenteras ett hypotetiskt scena
rio där elitgmpper i Skandinavien och Lausitz
kulturen på kontinenten antas ha utvecklat en 
etnisk gemenskap över århundradena. Kaliff 
föreställer sig att dessa kontakter startade i 
bronsålder och sedan fortsatte i generationer. 
En muntlig tradition bevarade minnet av dessa 
kontakter, och det skulle således kunna utgöra 
bakgrunden till Jordanes berättelse om goter
nas migration från Skandinavien. 

Jag finner det angeläget att som Kaliff dis
kutera olika typer av kontakter och migratio
ner, och han har också en poäng när han un
derstryker att influenser inte är enkelriktade 
utan att påverkan är ömsesidig. Vad jag där
emot inte är säker på är att en sådan diskussion 
bör starta i diskussionen om goterna. Vad olika 
grupper kallat sig i forntiden är högst osäkert, 
och i boken framgår tydligt problemen i att 
diskutera i termer av folk och stammar och för
söka relatera dette till arkeologiska kulturer. 
Hade Kaliff nöjt sig med att visa på materialets 
likheter och hur de kan tolkas i form av möten 
och migrationer, uten att sätta namn på kulturer 
och folk, tror jag att hans text vunnit mycket. 

Att diskutera den gotiska frågan ligger up
penbarligen i tiden, även om den andra boken 

jag fått att recensera är av en helt annan karak
tär än Kaliffs. Golerkällan av Ingemar Nordgren 
baseras på en doktorsavhandling som lades 
fram vid Odense universitet iggg, och som 
kompletterats med nytt material. Av baksides
texten framgår att det är ett tvärvetenskapligt 
arbete som har ambitionen att kombinera 
historia, religionshistoria, konstvetenskap, ling
vistik Jich arkeologi. 

Utgångspunkten för arbetet är en hypotes 
om att »det som förbinder de olika gotiska 
stammarna i själva verket är den gemensamma 
kulten», d.v.s. att de ingått i ett »kultförbund», 
och inte att de haft etl gemensamt språk eller 
härkomst. Denna hypotes anses också bekräf
tad i slutet av den digra texten. 

Angreppssättet med kombination av olika 
vetenskaper och källmaterial av vitt skild ka
raktär kräver mycket av både författare och lä
sare, och jag tror att det är svårt för en person 
att bedöma värdet i alla enskilda delar. I boken 
görs t.ex. en rekonstruktion av »den tidiga, 
icke kända kulten av den förmodade guden 
Gaut», och ett försök görs att följa den religiösa 
utvecklingen ända från stenåldern. Slutsatser av 
detta kombineras sedan med språkvetenskapli
ga tolkningar och historiska källmaterial. Att 
på så sätt kombinera var för sig mycket långt
gående tolkningar ger dock inte slutresultatet 
mer trovärdighet. I stället saknas diskussion 
kring en rad grundläggande frågor som är nöd
vändiga för att läsaren skall kunna ftilja och vär
dera argumentationen. Själv harjag i alla hän
delser långt mer frågor efter läsningen än jag 
hade innan. 

Kerstin Cassel 
Arkeologi 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

kerstin.cassel@sh.se 
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Johanne Hildebrandt, Freja. Sagan om Valhalla. 
Bokförlaget Forum 2002. 386 s. ISBN g 1-37-
i2og4-8. 

Omslaget är inte lika svart som på det senaste de
cenniets arkeologiska antologier och avhand
lingar, men det är lika fyllt av fladdrande elds
lågor som inledningarna till de arkeologiska 
TV-program som inte inleds av brusande vat
ten. Bakom lågorna bligar en mörkhårig, väl-
sminkad ung kvinna under lugg, mera lömskt 
än djupsinnigt, mot romanens läsare. Kanske 
är det Njorunn, syster till den blonda Freja i 
Vanaheims prästinneskap. 

Anders Timrens omslag påminner lite om en 
bronsåldersbok från UV-Linköping. Det sitter på 
en roman om just bronsåldern av Johanne 
Hildebrandt, känd för den inträngande och en
gagerande reportegeboken Bkickoulloin 1 ggo- ta
lets balkankrig. Romanen beskrivs bättre med 
andra adjektiv, förslagsvis »lättsam» och »un
derhållande». 

Hildebrandt har vävt samman etl halvdus
sin av arkeologins myter, eller arkeologihistori
ens lik i garderoben, till sin egen myt om liv, 
människor och intriger på Äland och i Sörm
land under bronsålderns femte period. Vana-
heim på Äland är ett Marija Gimbutas kvinno
paradis med en mytisk första drottning Svea, 
som grundade Birger Nermans äldsta bronsål
dersrike och efterlämnade ett skimrande svärd. 
Svärdet grävdes igo3 fram ur Hågahögen. Va-
nerna fördrev med sina bronssvärd vid sin in
vandring ett gammalt folk med stenyxor. Var 
det Ura-Kaipas folk? Ura-Kaipa var den förste 
av Verner von Hcidenstams svenska hövdingar. 
På Frejas tid invandrade från öster åsarna och 
deras mäktige hövding Oden med järnsvärd i 
händerna. Det gjorde de också i doktorsav
handlingar intill mitten av 1800-telet och i 
Thor Heyerdahls sista idé. 

Bronsåldersvärlden var befolkad av alle
handa stammar. Skrälingarna, som var efter
kommande av det gamla stenåldersfolket, var 
små och ludna. De bodde i grottor och bröt 
glänsande malm djupt inne i berget. Norrut 
bodde mörka människor med trolltrummor 
och fällar av okända djur. Kvänerna var säl-
skinnsklädda amasoner på en ö i havet. Det var 

en den tyska romantikens och det essentialis-
tiska etnidtetsbegreppets värld, i vilken man ät 
blodgröt och surgröt tillagad efter recept från 
Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stock
holms universitet. 

Handlingen i romanen cirklar kring mjöd, 
kvinnor och sejd. Den läsvane hittar många lit
terära schabloner, dock inga från Frans G. 
Bengtsson, vilket brukar vara fallet i arkeolo
giska romaner, till exempel i Curt Andreassons 
Guldhjälmen med handlingen förlagd till Göte
borgstrakten i samma lid som Hildebrandts ro
man. Andreassons roman innehåller den bätt
re pornografin av de två. En del recensenter 
har oförtjänt framhållit den sidan av Hilde
brandts roman. Mästaren i den arkeologisk-
pornografiska genren är eljest naturligtvisjean 
M. Auel. 

Hildebrandt gör i ett efterord anspråk på 
att ha skildrat sin bronsåldersvärld »så verklig
hetstroget som möjligt»: »Kanske var det så här 
livet såg ut i Sverige för ungefär 2700 år sedan. 
[...] Kanske var det så. Myter har med jämna 
mellanrum visat sig vara sanning.» Kanske det. 
Hildebrandt är beläst, och av sin okritiskt blan
dade och kuriosabetonade läsning har hon 
vävt en nornornas väv. Hon tackar »Helena 
Victor, fil.dr. i arkeologi, för ovärderlig fak
tagranskning och alla uppslag till näste bok.» 
Jag kommer att läsa den näste också, om inte av 
något annat skäl så ftir att det är roligt alt hitta 
banala sakfel i historiska romaner. Skönlitte
rära författare har sin frihet, sin visionära för
måga och obändiga fantasi, att skriva romaner 
om hur det kunde ha varit. De kan skapa män
niskor, samhällen och händelser - och hur 
Hildebrandt har gjort det tänker jag inte dis
kutera utifrån mina visioner av bronsåldern ba
serade på arkeologiska utgrävningsrapporter 
och antropologisk erfarenhet Romaner är 
skönlitteratur, men om historiska romaner gör 
anspråk på att vara verklighetstrogna, så är det 
min plikt som recensent att göra om Victors ar
bete, som själv i citat är återgiven i baksidestex
ten: »En trovärdig skildring av bronsålderns 
värld som den kan ha sett ut.» 

Jag har funnit 0,3 fd per sida i Hildebrandts 
roman av det banala slag som kunde ha rättets lill 
med hjälp av ett förnsakskompendium och en 
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elementär faktalärobok uten att romanens 
bronsåldersvärld hade ändrat karaktär eller 
känsla. Den hade blivit lite mera verklighets
trogen på ytan. Djupet under ytan är litterär vi
sion och faller utanför min recension - för
utom at t jag har försökt att tydliggöra roma
nens utgångspunkter i inledningen till recen
sionen. Hildebrandt kunde gott ha lyssnat när 
Victor påpekade, för det har hon väl gjort, att 
bronsålderns båtar inte hade mast, segel och 
åror, att bronsålderns män var skägglösa, att 
bronstallrikar och silverskålar inte var i bruk, 
att bronsspjut inte blir vitglödgade, att man 
möjligen drack ur kohorn men inte med snirk-
liga bronsbeslag, att kvinnorna inte var klädda 
i klänningar... Andra gånger är det nöjsamt att 
läsa detaljrika beskrivningar av de små brons-
statyetterna och om hur ismannens tatuering
ar appliceras på Oden. 

En roman som Freya. Sagan om Valhalla är na
turligtvis inte arkeologi. Den är först och 
främst en roman. Frågan är om den med sina 
anspråk på verklighetstrogenhet och »så-kunde-
det-ha-varit» är pseudoarkeologi eller alterna
tiv arkeologi. Begreppet »pseudoarkeologi» as
socierar till »pseudovetenskap» och passar där
för inte. En roman är inte vetenskap. Den kun
de emellertid kallas »alternativ arkeologi», ef
tersom den gör anspråk på att genom myter, 
fakta och fantasi inom verklighetens ramar 
skildra livet under bronsåldern, och det är ju 
det som arkeologi går ut på. Det alternativa i ro
manen skulle ligga i att Hildebrandt inte ingår 
i de akademiska institutionerna och den aka
demiska traditionen. Med Victors hjälp har 
hon dock försökt att ligga den ambitionen nära, 
samtidigt som hon i boken deklarerar att hon 
inte önskar vara begränsad av den arkeologiska 
vetenskapens ramar, uten med sin fantasi fyller 
hon på det som arkeologin och myterna har 
gett henne att utgå ifrån. Dock: hon önskar 
stanna bitom det möjligas gräns, och Victor 
åberopas som gränsvakt. För att tänja på grän
sen, mera än att ohämmat spränga den, åbero
par hon hjälp från bland andra en »chef på 
skattemyndigheten», en »gudinnedyrkare och 
webbdesigner» och henne som »fått bronsål
dern att se trendig ut.» 

Jag skulle därtill vilja ordna in romanen i 

facket »alternativ arkeologi», eftersom jag tror 
att fler läsare kommer att bygga sin syn på brons
åldern på den än de läsare som bygger sin syn 
på läsningen av den arkeologiska vetenskapens 
artiklar och avhandlingar och på museernas ut-
ställningstexter och broschyrer. 

Slutligen, trots allt, lite litteraturkritik. Ro
manen är en flyhänt hur-skall-det-gå-sedan-his-
toria med lagom förutsägbar handling. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora 

Mitthögskolan 
SE-871 88 Härnösand 
Stig.Welinjier@mh.se 

Héléne Borna Ahlkvist, Hållrislamas hem. 
Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under 
bronsåldern. »Riksantikvarieämbetet, arkeologiska 
undersökningar. Skrifter 42. Malmö 2002. 205 
s., ill. ISBN 91-7209-241-6. 

Katherine Hauptman Wahlgren, Bilder av bety
delse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nord
östra Östergötland Stockholm Studies in Archaeo
logy 23. Lindome 2002. 324 s., 126 fig. ISBN 
91-973713-8-6. 

Ett av uppdragsarkeologins stora linjeprojekt 
under början av 1990-talet gällde ombyggna
den av E4 till motorväg genom Östergötland, 
framför allt den del som passerar Norrköping. 
Närheten till landets näst största hällristnings
område väckte stora förväntningar inom brons-
åldersforskningen, vilka också blivit infriade: 
den komplicerade gravstrukturen vid Ringeby 
och andra platser har tolkats i Anders Kaliffs av
handling från igg7- Det lika viktiga och myck
et omfattende boplatsmaterialet har nu blivit 
föremål för analys i Héléne Bornas doktorsav
handling Hällrislamas hem som behandlar brons-
åldersbebyggdsen vid Pryssgården i Östra Eneby 
socken. 

Syftet med avhandlingen anges vara ett för
sök att förstå bronsålderns samhälle och ideo
logi med utgångspunkt från Pryssgårdsboplal-
sens struktur, utformning och symbolik. Fokus 
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sätts på hushållet, och det förutsätts vara orga
niserat enligt övergripande ideologi och sym
bolik. Utifrån sitt syfte har Borna formulerat 16 
olika frågeställningar som grupperats i fem ni
våer, vilka avser parametrarna hus, gård, rela
tioner mellan olika gårdar, komparativ analys 
gentemot boplatserna vid Fosie IV i Malmö och 
Apalle i Uppland, samt - slutligen - den fysiska 
och den rituella kommunikationen. I presen
tationen av platsen påtalas också närheten till 
hällristningsområdena, och att den kan ge 
Pryssgårdsboplatsen karaktär av en forntida 
mötesplats vid vattenvägarnas förbindelse mel
lan Östersjön och inlandet. 

Avhandlingens primära källmaterial är hu
sen, vars datering sker med HC-prover och 
med keramiktypologi. Redan i analysens inle
dande skede konstaterar Borna att de tenden
ser för husens utveckling som påvisats i andra 
delar av Sverige inte stämmer när det gäller 
Pryssgården. Där har samtidigt funnits breda 
och smala hus samt hus med olika typ av tak
konstruktion. En avgörande fråga blir redan 
från början varför det å andra sidan funnits lik
artade hus i direkt anslutning till varandra. 
Den frågan leder Borna till en av avhandlin
gens viktiga hypoteser, att den platsbundna lik
heten i flera generationer av husbyggande in
nebär en lokal byggnadstradition. Genom be
kräftelse av denna hypotes vinner hon också 
ganska snart fördelen av att kunna urskilja 
gårdsbegreppet i ett material som saknar do-
kumenterbara inhägnader. Gårdsbegreppet 
har också samband med frågan varför ett hus 
överges och varför - i del här fallet - nya och 
likartade hus byggs i den omedelbara närhe
ten. I analogi med Bradleys analys av bandke
ramiska bosättningar och med tillämpning av 
Fokke Gerritsens modell över husens kulturella 
biografi konstaterar Borna att sociala/kultu
rella faktorer bestämmer dessa avgöranden 
snarare än husens fysiska ålder. Bronsålders-
husen vid Pryssgården har övergivits under 
ordnade och rituella former som bland annat 
kan uttolkas ur husoffer. De kvarlämnade hu
sen har varit ett uttryck för besittningsrätt till 
jorden, vilket ger Borna argument för uppfatt
ningen att enskilt markägande varit en realitet 
under yngre bronsålder, även om begreppet 

bybildning ännu inte kan tillämpas. Borna väl
je r i stället att använda det av Fokkens lansera
de begreppet »local community» för den typ av 
markreglering som kan ha förelegat vid Pryss
gården. 

Husen och deras inbördes relationer utgör 
tyngden i Bornas arbete, både i den prisbelön-
ta rapporten och i avhandlingen. Hennes rela
tiva kronologi och uttolkning av gårdsbegrep
pet kommer med all säkerhet också att utgöra 
ett bestående resultat av projektet. En viktig 
fråga för all boplatstolkning gäller samtidigt 
gravarnas lokalisering och utformning. Det 
finns numera ganska många och ingående ana
lyser av den yngre bronsålderns gravskick kring 
Norrköping, av vilka jag redan nämnt Anders 
Kaliffs avhandling. När det gäller Pryssgården 
menar dock Borna att källmaterialet ännu svi
ker: hon ser avståndet mellan Pryssgården och 
de belagda gravfälten från yngre bronsålder 
som alltför stort. Pryssgårdens egen gravplats 
har i så fall ännu inte påträffats. Jag har själv 
svårt att följa med i det resonemanget, av två 
skäl. För det första ser jag inte avståndet till de 
närmaste belagda gravplatserna vid Fiskeby 
som särskilt stort; det handlar om ungefär en 
kilometer, eller samma avstånd som till häll
ristningarna, vilka Borna själv menar har »ett 
klart samband» med bosättningen. Avståndet 
till gravplatsen vid Ringeby är något större, vil
ket dock inte hindrat Kaliff att i sin analys se 
Pryssgården som en möjlig bakomliggande bo
plats. Det andra problemet ligger i Bornas 
tillämpning av Gerritsens modell. Den bygger 
på att man i hans undersökningsområde över
gav urnefältsgravskickel omkring 500 f.Kr. till 
förmån för enskilda gravar i anslutning till går
darna. Denna övergång vill Borna se redan un
der yngre bronsålder, men det stora problemet 
för henne är att Gerritsens ena avgörande pa
rameter saknas enligt hennes egen argumenta
tion, alltså förändringen i gravskicket. Jag me
nar alltså att man i stället för att förutsätta en
skilda gravar som inte är belagda snarare bor
de tolka den kontinuerliga gravfältsanvänd-
ning som faktiskt går att belägga i Norrkö
pingsområdet. Annars hamnar man i cirkelbe-
visning. 

Borna anger redan i inledningen att hon 
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vill höja blicken över Norrköpingsbygdens ho
risont. En hjälp i analysen av Pryssgårdens be
byggelsestruktur är jämförelsen med de stora 
btiplatserna Fosie FV och Apalle. Det finns själv
fallet både skillnader och likheter mellan de 
här komplexen. När det gäller Apalle gäller en 
parameter hällristningarna, vars betydelse för 
Pryssgården framgår i ett eget avsnitt i avhand
lingen. Borna ansluter sig därvid till den tolk
ning som framlagts av Eva Weiler beträffande 
Västergötland, d.v.s. att hällristningarna skall 
relateras till de farleder som de strömmande 
vattnen utgjorde. För Pryssgårdens del innebär 
det att hällristningarna bidrar till tolkningen av 
platsens betydelse inom en kommunikaliv stra
tegi och att hällristningar och bosättning har 
ett klart samband. Den avgörande faktorn 
bakom bebyggelsestrukturen i Pryssgården ser 
dock Borna i jordbruket. Fastän det saknas pol-
lenanalyser ser hon de makrofossila lämning
arna som belägg för en omfattande odling som 
konstituerat en stabil bebyggelse under yngre 
bronsåldern. Detta ser Borna som ytterligare 
ett av avhandlingens konkreta resultat, att för
sörjningen baserades på åkerbruk och inte -
som tidigare ansetts - på djurhållning. 

Pryssgården innebär ett väsentligt tillskott 
lill den empiriska kunskapen om bronsålderns 
bebyggelse. Borna manar dock till försiktighet 
när det gäller generaliseringar: försörjning och 
bosättningsformer har av allt att döma fått lo-
kalt betingade lösningar som skiljer sig åt mel
lan olika regioner. Ett belägg för just den upp
fattningen är de olika formerna för ställning 
och hägnader: vid Pryssgården går inte att be
lägga stalldelar i husen, så som är fallet i andra 
delar av Skandinavien. 

Vid läsningen blir ett första intryck förfat
tarens djupa insikt i sitt källmaterial: del finns 
en särskild form av lugn säkerhet bakom tolk
ningar framförda av fältarkeologer som under 
flera år personligen har planerat, lett och av
rapporterat den här typen av projekt. Det är 
också föredömligt lätt att te sig fram genom bo
ken som har klar disposition och instruktiva il-
liisirationer. I motsats till den väl genomförda 
och redovisade dokumentationen föreligger 
dock en vaghet i den teoretiska inriktningen. 
Det finns ingen kapitdrubrik som hänvisar lä

saren till något vetenskapsteoretiskt ställnings
tagande, och det finns heller ingen explicit av
gränsad del av avhandlingen som behandlar 
den typen av frågor. Självfallet finns det teore
tiska ställningstaganden i texten, men läsaren 
får alltså själv leta sig fram till dem. Den ibland 
otydliga teoretiska inriktningen blir inte klara
re av att de inledande frågeställningarna är så 
inånga, och att det därutöver presenteras ytter
ligare problemställningar med rubriceringen 
hypoteser, teorier och huvudfrågeställningar: 
som läsare saknar man en inbördes hierarki 
bland alla dessa begrepp. 

Den teoretiska inriktning som faktiskt före
ligger framgår dels i några egna markeringar i 
Bornas text, dels i några implicita ställningsta
ganden. Till den sistnämnda kategorin kan 
man framförallt hänföra Bornas inställning lill 
de materiella tingens ordning och inredning 
på boplatsen som hon ju vill se som en avspeg
ling av samhällets ideologi/kosmologi. Hon 
framstår därmed närmast som strukturalist, vil
ket hon också bekräftade under disputationen. 

Bland Bornas explicita uttalandena om teo
retisk inriktning vill jag framför allt påtala den 
avslutande meningen i det kapitel som anger 
avhandlingens syfte: hon säger där att hon vid 
sidan av den kronologiska redovisningen också 
vill göra en tobkningdv förhållandena på boplat
sen. Hon anger alltså att hon inte vill se det om
fattande empiriska materialet som en begräns
ning utan som utgångspunkt för vidare reso
nemang. Hon framlägger också flera inspirera
de tolkningar, inte minst när det gäller de s.k. 
husoffren som bildar utgångspunkt för ett av 
avhandlingens viktiga resultat beträffande 
platskontinuitet och gårdsbegrepp. Men om 
Borna ansluter sig till en tolkande arkeologi så 
föreligger några i mitt tycke farliga glidningar 
mellan tolkningar och empiriska belägg: ett ex
empel gäller referensen till Kaliffs uttolkning 
av ett ktilthns vid gravplatsen i Ringeby som av 
Borna citeras som ett faktum. Jag vill inte alls 
ifrågasätta rimligheten i Kaliffs tolkning, men 
det farliga är att om Bornas yttrande framledes 
citeras så kommer alltså den ursprungligen för
sikliga tolkningen Kaliff att gälla som belagt 
faktum, varefter cirkelbevisningen är i full 
gång. Jag anför det här som ett exempel på att 
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om Bornas eget arbete haft en tydligare inställ
ning gentemot olika vetenskapsideal så skulle 
hon inte ha hamnat i fällan mellan tolkningar 
t»ch uttalanden om faktiska förhållanden. 

Ett annat exempel på teoretisk vaghet är 
Bt»rnas tendens att öka de egna uttolkningar-
nas bevisvärde med starkare ord vartefter tex
ten framskrider: jag har tidigare anfört den in
tressanta och välgrundade tolkningen av hus-
offer som dock är just en tolkning. Det finns in
get skäl - vare sig empiriskt eller vetenskapste-
oretiskt - bakom uttalandet i avhandlingens 
sammanfattning att det på Pryssgårdsboplat-
sen finns husoffer i form av keramikkärl. Ytter
ligare exempel är de gradvis förstärkta uttalan
dena om det Borna kallar »stabil» bosättning: 
den framställs till en början som en möjlig tolk
ning som upprepas med tillägget »enligt min 
uppfattning», för att slutligen formuleras »un
der bronsåldern har det funnits en samlad och 
fast gårdsbebyggelse». Jag betvivlar alltså inte 
heller rimligheten i den här tolkningen; min 
anmärkning gäller den glidande skalan mellan 
tolkning och påstådda läkta. 

Med alla sina anläggningar och fynd är 
Pryssgården en svårtolkad plats då bosättning
ens utsträckning och omfattning inte har kun
nat avgöras. Det här är de s.k. linjeprojektens -
och hela uppdragsarkeologins - vanliga pro
blem, med svåra källkritiska implikationer. 
Borna hanterar dessa frågor medvetet och 
självkritiskt, och det är både en dokumente-
tionsteknisk och vetenskaplig bedrift att kom
ma så långt i problematisering och tolkning av 
platsen som hon har gjort. I ett avseende kun
de hon kanske ha kommit ännu längre, och det 
gäller det ställningstagande som föreligger i av
handlingens titel: Hällrislamas hem. Det måste 
rimligen betyda att hon ser Pryssgårdens inne
vånare som hällristningarnas upphovsmän. 
Det förhållandet beaktas dock inte som avgö
rande faktor bakom boplatsens säregna storlek 
och struktur: som framgått ovan prioriterar 
Borna i stället jordbruket i en funktionellt eko
nomisk förklaring, trots avsaknaden av vegeta-
tionshistorisk empiri. Jag tror själv att det vore 
fruktbart att se alternativa förklaringsmodeller 
bakom denna komplicerade plats, med häll
ristningarna och de religiösa ceremonierna 

som utgångspunkt Om Pryssgårdsboplatsen -
med sina belagda grödor inne i husen, men sin 
avsaknad av odlingsbelägg i närheten - tolkas 
som en bebyggelse med starka inslag av rituellt 
betingad samlingsplats, får flera problem en 
förklaring: det gäller avsaknaden av gravar in
till gårdarna, och det gäller de upprepade ge
nerationerna av gårdar på samma plats. Och -
framför allt - det gäller relationen mellan en 
mycket stor och komplicerad boplats och det 
näraliggande, mycket stora hällristningskom-
plexet 

Pryssgårdsboplatsen hör till de viktigaste 
källmaterialen från den skandinaviska bronsål
dern, inte minst genom storleken och omfatt
ningen av konstruktioner och fynd. Om jag til
låtit mig att antyda en alternativ tolkning gen
temot Héléne Bornas resultat så är det bara en 
av många vägar in i det här materialet. Det skall 
förhoppningsvis komma flera analyser av Pryss
gården, bland annat den mera ingående fynd
bearbetning som avbröts genom Ulf Stålboms 
för tidiga bortgång, och som legat utanför 
målsättningen för Bornas arbete. Men det är i 
hög grad lyckosamt för bronsåldersforskning
en att boplatsproblematiken blivit föremål för 
en avhandling, och det är likaså lyckosamt att 
just Héléne Borna har genomfört arbetet med 
sin ingående kunskap om projektet alltifrån 
dess början. Om jag i det ovanstående har kri
tiserat några aspekter i den teoretiska analysen 
så vill jag lika starkt framhålla skärpan i den em
piriska bearbetningen, värdet av den relativa 
kronologin för gårdarna vid Pryssgården och -
inte minst - den övertygande tolkningen av 
den förhistoriska människans hantering av hus 
och hem, i både praktiskt och kognitivt avse
ende. Bornas analys av både initierande ritua
ler vid etableringen av en bosättning ocb den 
lika vördnadsfulla städningen av samma hus 
när man står i begrepp att överge det är ut
märkta exempel på tolkande arkeologi förank
rad i en djup kunskap om ett nvfiaintaget käll
material. 

Några månader efter Helene Bornas dispu
tation lade Katherine Hauptman Wahlgren 
fram sin avhandling som utgår från hällrist
ningarna vid Norrköping, med bl.a. analys av 
deras innebörd för plats och omgivande land-
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skåp. Dessa båda avhandlingar har gemensam
ma parametrar som gäller storlek och lokali
sering: hällristningsområdet kring Himmelsta
lund och omgivande lokaler är det näst största 
i Sverige, och Pryssgårdsboplatsen torde likaså 
vara en av de största i sitt slag i landet. Häll
ristningarna och boplatsen ligger som sagt 
mindre än en kilometer från varandra men har 
behandlats med olika utgångspunkter och 
med olika inbördes relationer i de båda av
handlingarna. Det är både teoretiskt och prak
tiskt förståeligt att så är fallet. Det torde också 
vara en tillfällighet att båda avhandlingarna 
lagts fram inom loppet av ett halvt år vid olika 
universitet Men det finns därmed ingen an
ledning att avstå från jämförelser mellan dem, 
även om den ovanstående anmälan av Bornas 
avhandling utgår från min egen fakultetsoppo-
sition, liksom Hauptman Wahlgrens avhand
ling anmäldes av hennes opponent »Kristina 
Jennbert i Fornvännen 2003, s. 253 ff. Framför 
allt tror jag själv att bronsålderslandskapet i 
västra Norrköping i fortsättningen kan vinna 
på att analyseras som en helhet. Jag skall därför 
avsluta min anmälan med några jämförande re
flektioner kring Bornas och Hauptman Wahl
grens sinsemellan olika tolkningar av det här 
området. 

En utgångspunkt vid läsningen av de båda 
avhandlingarna kan vara hur de definierar be
greppet plats, och hur de sedan analyserar^M^ 
den härplatsens betydelsei det forntida samhället 
Det finns flera skäl till en sådan foknsering: i de 
senare årens tolkningar av förhistoriska sam
hällen - från såväl kognitiva som ekonomiska 
synpunkter - har platsbegreppet stor betydel
se. Det är därför meningsfullt att se hur nya av
handlingar förhåller sig till den diskussionen. 
Ett annat skäl är att båda avhandlingarnas un
dersökningsområden rör en eller möjligen två 
lokaler inom samma område som måste ha haft 
en konkret innebörd under bronsåldern. Det 
som på modern östgötska kallas Himmelsta
lund och Pryssgården måste ha varit en enda 
eller två angränsande, identifierade och väl
kända platser under bronsåldern som förmod
ligen också hade egna namn. Frågan blir alltså 
hur avhandlingsförfattarna uttolkar det fornti
da samhällets val och bruk av platsen, varför två 

dimensioner av mänskligt liv - hällristnings-
bruk och bosättning - ryms i så stor skala på en 
begränsad yta. Varför ligger alltsammans just 
här? 

I tolkningen av det forntida samhällets val 
av platsen ser Borna frågan från praktisk-funk-
tionell synpunkt: läget är strategiskt, vid mötet 
mellan Östersjön och Motala Ström, i en knut
punkt mellan västliga och östliga kontakter. 
Den här platsen kommer man inte förbi, efter
som Motala Ström har ett av sina sttirsta vat
tenfall vid Fiskeby, söder om Pryssgården. Hon 
ser en omlastnings- och mötesplats, med an
knytning till hällristningarna vid Himmelsta
lund och Fiskeby, och hon ser också det prak
tiskt funktionella jordbruket som den bärande 
parametern bakom Pryssgårdsboplalsens sär
art. Hauptman Wahlgren ser å andra sidan re
lationen mellan berg och vatten som avgöran
de för lokaliseringen av hällristningarna vid 
Himmelstalund: platsen - i våtmarkszonen 
mellan fast mark och flödande vatten - är om
sorgsfullt vald inom ramen för den rituella 
praktiken. Hon är också kritisk mot tidigare 
tolkningar av hällristningarna som handels
platser kontrollerade av mäktiga män. Hon vill 
vända på resonemanget och betona hällrist-
ningsområdet som en liminal passage som mås
te genomkorsas för en lyckosam resa mot det 
främmande och okända. 

För den som läser de här båda avhandling
arna efter varandra blir frågan vad som är höna 
och ägg i det här fallet, om det finns någon pa
rameter som betingar den andra i relationen 
mellan Sveriges näst största (kända) bronsäl-
dersboplats och näst slöt sia hällristningsområ-
de. För att få balans i ett sådant resonemang 
skall man komma ihåg ett av Hauptman Wahl
grens viktiga resultat: den långa tid som häll-
risiningsområdet använts och att antalet nyrist-
ningar per generation blir begränsat under 
loppet av dessa mer än tusen år. För en sentitla 
besökare som ser det samlade resultatet av des
sa tusen kan år kan alltså hälhistningsonirådet 
förefalla som en ännu slörre och mera samlatl 
plats än vad den forntida människan upplevde. 

De båda avhandlingarna redovisar alltså helt 
olika tolkningar av den forntida människans val 
av platsen, vilket har sin grund i skillnaderna 
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mellan deras frågeställningar och teoretiska ut
gångspunkter. Borna anger själv en inriktning 
mot hermeneutik, hon har under hand bekräf
tat en strukturalistisk metod, men har i sin beto
ning av jordbruket samtidigt en dragning mot 
funktionsdeterininism. Hauptman Wahlgren 
anger som sitt övergripande syfte att i olika per
spektiv diskutera hällristningarnas betydelse för 
människorna och hur betydelse och praktik 
ändrades under bronsåldern. Hon använder 
det Husserl-inspirerade begreppet levnadsvärld 
i en analytisk modell över relationerna mellan 
enskilda aktörer, grupper och strukturer, och 
hon anger också en utgångspunkt i semiotik och 
strukturalism. Även om den analysen innefattar 
relationerna mellan det sociala och det biolt> 
giska livet, är försörjningen ingen bärande del i 
hennes arbete. 

När man ställer frågan vilken aspekt som är 
överordnad, hällristningar/kult eller bosättning 
/försörjning, utgör kronologin en följdfråga, 
d.v.s. vilken företeelse som är den äldste på den 
här platsen. Svaret är ganska förutsägbart: det 
finns belägg för bosättning i trakten som är äld
re än de förste daterade hällristningarna. Men 
dessa spår av hyddor från senneolitikum fram
står som vaga och av begränsad omfattning i 
rapporten över Pryssgården som i stället fram
håller den äldre bronsåldern som den period 
som uppbär den förste stationära bebyggelsen 
i området. Av det tillgängliga materialet att dö
ma är alltså uppgången i intensitet närmast pa
rallell mellan hällristningar och bebyggelse, 
men den aspekten har inte analyserats ingåen
de i de aktuella avhandlingarna. 

Relationen mellan hällristningsbruk och 
andra forntida aktiviteter- rituella eller profana 
- har behandlats i andra hällristningsoniråden 
under senare år, både i Norge och i vårt eget 
land genom Lasse Bengtssons undersökningar 
intill några av hällristningsplatserna i Bohus
län. Genom begränsade insatser har man där 
fått utgångspunkter för nya tolkningar av brons
ålderns bruk av sådana platser, vilket också 
Hauptman Wahlgren lar upp i sin avhandling. 
Inte minst väcker den typen av undersökning
ar frågan om relationen mellan Pryssgårds
boplatsen och det angränsande hällristnings-
området: den kjintext och struktur i den mate

riella kulturen som man bland annat eftersö
ker genom undersökningarna i Bohuslän vän
tar på en fördjupad analys när det gäller 
Norrköpingsområdet. 

En annan fråga som aktualiseras vid paral-
lelläsning av de båda tolkningarna gäller plat
sens förändring över den tid som undersök
ningarna omfattar. Hauplman Wahlgren ser 
inte den äldre bronsålderns ristningar som 
några lättillgängliga platser, medan å andra si
dan den yngre bronsålderns lastningsplatser 
utökas och markerar platser där människor up
pehåller sig och känner hemmahörighet. Ett av 
Bornas viktiga resultat är tolkningen att per
manent gårdsbebyggelse etablerades under den 
yngre bronsåldern, med minst tre bebyggelse-
komplex baserade på åkerbruk. När man läser 
dessa tolkningar är det lätt att associera till den 
engelska landskapsarkeologins analyser av öp
penhet och slutenhet i ritual, platsbegrepp och 
jordbruksförsjirjning och de begreppens gans
ka avgörande förändring nägon gång vid mit
ten av bronsåldern. Möjligen bör inte ett utan 
flera platsbegrepp, och därtill ett samman
hängande områdesbegrepp, analyseras med 
utgångspunkt från den kontext som Pryss
gården, Himmelstalund, Fiskeby, Ringeby in.11. 
lokaler bildar inom loppet av bronsåldern och 
äldsla järnåldern. Den svåra - och ännu olösta 
- uppgiften är alltså att sanimanväga områdets 
omfattande källmaterial i form av gravar, bo
platser och hällristningar. De slutorden utgör 
ingen kritik mot de nu aktuella avhandlingar
na. De är två självständiga och oundgängliga 
förutsättningar för den fortsatta forskningen 
kring det Norrköpingsområdets och Skandi
naviens bronsålder. 

Dag Widholm 
Högskolan i Kalmar 

SE"3gi 82 Kalmar 
dag.widholm@hik.se 
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Markens minnen. Landskap och odlingshistoria på 
småländska höglandet under 6000 år. Red. Björn 
E. Berglund & Klas Börjesson. Riksantikvarie
ämbetet. Stockholm 2002. 195 s., ill. ISBN 91-
7209-271-8. 

Antologin Markens minnen är en redogörelse 
för resultat från projektet »Människa och miljö 
på Småländska höglandet under 6000 år». Pro
jektet var ett samarbete mellan Jönköpings 
länsmuseum och Kvartärgeologiska institutio
nen vid Lunds Universitet. De huvudsakliga 
medlen till projektet erhölls från Riksantik
varieämbetet under perioden i g g i - i g g ö . Det 
sistnämnda är troligen förklaringen till att bo
ken är utgiven av Riksantikvarieämbetet och 
inte någon av de deltagande institutionerna. 
Boken innehåller totalt sju artiklar samt ett för
ord. Könsfördelningen mellan författarna är 
näst intill politiskt korrekt med fem män och fyra 
kvinnor. Bortser man från förordet är könsför
delningen helt Jämn. 

Markens minnen är en vetenskaplig spin-
off som utgår från de arkeologiska undersök
ningar som genomfördes 1 g8g i samband med 
omläggningen av Riksväg 31 på sträckan Ög-
gestorp-Nässjö i norra Småland. Projektet ska
pade möjligheter att fördjupa vissa frågeställ
ningar som uppkom i samband med exploa
teringsundersökningarna. Idag skulle motsva
rande publikation med största sannolikhet ha 
producerats inom ramarna för exploaterings-
projektet då de vetenskapliga kraven på exploa
teringsarkeologin har ökat markant under det 
gångna decenniet. Projektet kan även betrak
tas som elt höglandskomplement till Ystad-pro
jektet. 

Perspektiven i boken skiftar mellan lokalt, 
regionalt och överregionalt på ett mycket in
spirerande vis. De arkeologiska och kulturgeo
grafiska bidragen i boken belyser framför allt 
lokala och ibland regionala förhållanden, ulan 
att för den sakens skull någonsin lämna norra 
halvan av Jönköpings län. Paleoekologin däre
mot täcker alla nivåer, från de lokala pollendia-
graininen till en sammanställning som synteti
serar hela södra Sveriges vegetationshistoria. 
Boken väger över åt det paleoekologiska hållet, 
vilket inte är mer än rätt då Per Lagerås skrev 

sin avhandling inom projektets ramar och de
lar av boken är en lättförståelig presentation av 
hans resultat på svenska. En fråga som dyker 
upp när man läser de olika bidragen är vem 
som utgör målgrupp för publikationen. Frågan 
är berättigad då delar av boken är basala, näst 
intill banala, medan andra delar utgörs av hög
klassiga synteser och analyser. 

I det inledande kapitlet redog("ir Lagerås 
för de naturgeografiska förutsättningarna på 
sydsvenska höglandet, vilket förutom Småland 
täcker in delar av Västergötland, Halland, 
Skåne, Blekinge och Östergötland. Ftir det mo
derna jordbruket är området ett marginalom-
råde, och betraktas också så av åtskilliga arkeo
loger, men för det förhistoriska jordbruket var 
förutsättningarna tämligen goda. Den osvalla
de morän som utgör den huvudsakliga jordar
ten gav i princip alltid skörd. Detta beror på att 
de fina sedimenten ijorden håller kvar fukt un
der torra tider, medan de grövre sedimenten är 
tillräckligt genomsläppliga för att åkrarna ald
rig skall bli vattensjuka. Omfattningen av det 
förhistoriska och tidighistoriska jordbruket i 
området anas genom de vidsträckta områden 
med fossil åker som återfinns i dagens produk
tiva skogsmarker. Artikeln är välskriven och lät
tillgänglig men Lagerås verkar inte riktigt kun
na bestämma sig för om han skall skriva sak
prosa eller nästin t ill litterär prosa. Artikeln re
dovisar även förhållanden i de områden som 
ingår i studien. Dessa presenteras av naturliga 
skäl kartografiskt. 

Kartografiska redogörelser är alltid proble
matiska, speciellt vad det gäller att tidsbestäm
ma fornlämningar utifrån yttre besiktning. Pro
blemet blir än tydligare i det nästföljande bi
draget av Kristina Jansson, Linnea Varenius & 
Aadd Vestbö Franzén. Bidraget är en presen
tation av fornlämningsbilden i norra delen av 
Jönköpings län, framför allt i form av ett antal 
kommenterade prickkartor. Fornläniningarna 
presenteras per ekonomiskt kartblad snarare 
än sockenvis utgående från revideringsinven-
teringen som genomfördes under ig8o-talet i 
Jönköpings län. Sex kartor visar 1) stenålders
boplatser och lösfynd, 2) högar och rosen > io 
111 vilka förs till bronsålder, 3) stengravar (do
marringar, klumpstenar m.m.) 1—600 e.Kj"., 4) 
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solitära kvadratiska stensättningar framför allt 
1—600 e.Kr., 5) runda stensättningar < io m, 6) 
högar < io m, generellt på gravfält, yngre järn
ålder. 

Kartbilderna uppvisar tydliga regionala skill
nader, men är inte helt enkla att hantera. 
Arkeologer är förtjuste i att försöka förenkla 
förhållanden och i detta fall är det periodiser-
ingen som ter sig en aning schablonarlad. 
Kartorna bygger enligt författarna på »generell 
kunskap kring deras [fornlämningarnas] date
ring, samt på dateringar som gjorts vid arkeo
logiska undersökningar inom länet». Okulära 
dateringar av fornlämningar och gravtyper är 
alltid vanskliga. Om inte annat så torde 1980-
och 90-telens röjningsrösedebatl visa dette med 
stor tydlighet. Periodiseringen är här i stort sett 
densamma som för södra Sverige. Frågan är 
dock om inte delar av den behöver omvärde
ras. Vad gäller exempelvis rosen och röselik
nande stensättningar så förs dessa slentrian
mässigt till bronsålder. Detta gäller i stort sett 
hela Sverige. Frågan är naturligtvis hur många 
rosen och röseliknande stensättningar som det 
gjorts säkra, moderna, dateringar av. Vad gäller 
ett röse och en röseliknande stensättning som 
undersöktes i Öggestorp (ett av bokens under
sökningsområden) sommaren 2002 har vi go
da belägg ftir att de är uppförda i äldre järnål
der. Samma bild framträder i södra Väster
götland. För att vara rättvis mot Jansson, Vare
nius & Vestbö Franzén så bör det nämnas att de 
i texten påpekar att rösen och stora högar 
mycket väl kan ha annan datering än bronsål
der. Denna brasklapp finns tyvärr ej i figurtex-
ten! 

Lagerås andra artikel behandlar landskaps-
utveckling och markanvändning i delar av det 
småländska höglandet. I mångt och mycket är 
det en förkortad version av hans doktorsav-
handling. I artikeln beskrivs den pollenanaly
tiska processen, dess möjligheter och dess pro
blem på elt lättförståeligt vis. Artikeln känns 
som en kompetent och välformulerad samman
fattning av ett för lekmän snårigt forskningsfält. 

Janssons artikel är framför allt en redogö
relse för de arkeologiska exploateringsunder
sökningarna vid Axlarp och Öggestorp 1989. 
Artikeln måste läsas i medvetenhet om detta 

sammanhang för att förstås och uppskattas. 
1989 hade man ännu inte identifierat några 
förhistoriska hus i Jönköpings län, vilket gör att 
vissa resonemang kring hus och gårdar ter sig 
tämligen hypotetiska. Alla ' 4C-dateringar pre
senteras dessvärre i en oöverskådlig tabell som 
täcker flera sidor. Detta är synd då man med 
hjälp av det från nätet nedladdningsbara pro
grammet OxCal <http://www.1iaha.0x.ac.uk/ 
orau/o6_ind.hlm> enkelt kan göra pedagogis
ka och överskådliga grafiska presentationer av 
kalibrerade dateringar. I den 37 sidor långa ar
tikeln refereras endast 16 andra verk. Om man 
i kombination med detta läser in de fakta som 
finns samlade i alla de noter som linns samlade 
i slutet av boken ter sig texten mer som en rap
port än som en vetenskaplig artikel. 

Vestbö Franzén har i egenskap av kultur
geograf behandlat odlingslandskapets organi
sation och utveckling i Öggestorp, Rommelsjö 
och Axlarp. Framför allt i Öggestorp visar det 
sig finnas goda möjligheter att spåra vissa kul-
tuiiandskapselement ner i äldre medeltid eller 
till och med yngre järnålder. Artikeln är bra 
och framhåller problemen med att skissera en 
regional utveckling utifrån tre byar som skiljer 
sig så mycket åt som de i studien ingående. I en 
insprängd faktaruta redogör Monica Golabiew-
ski Lannby för det stora myntfynd från 11 oo-ta
let som påträffades inmurat i Öggestorp kyrka 
på 1800-talet. 

I en artikel författad av i princip hela pro
jektgruppen samt konstnären Nils Forshed pre
senteras sex landskapsrekonstmktioner. De sex 
tidsbilderna dateras till 3000 f.Kr., 200 e.Kr., 
700 e.Kr., 1300 e.Kr., 1800 e.Kr. och igg7 e.Kr.. 
Tidsbilderna presenteras dels i beskrivande text 
och dels i form av utvikbara färgplanscher. 
Planscherna förklaras genom mindre nummer-
satta skisser. Det hela är mycket fint och rekon
struktionerna kan bedömas genom att källorna 
redovisas på ett föredömligt sätt Arbetssättet 
är pedagogiskt och inspirerande: det är bara 
att hoppas att man i fler publikationer vågar ta 
ut svängarna och göra motsvarande tolkningar. 
Det enda jag har att invända är att utsnitten i 
färgplansch och förklarande skiss i flera fall inte 
stämmer överens. Dette torde ha sin förklaring 
i att färgplanscherna, framför allt de som speg-
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lar senare tider, är beskurna för att bli tydligare. 
Den avslutande artikeln är en syntes över 

det sydsvenska odlingslandskapets utveckling 
signerad Berglund, Lagerås och Regndi. 
Artikeln inleds med en kortfattad metod- tich 
forskningshistorik. I artikeln jämförs kust/ slätt
bygd med in/högland. Utvecklingen presente
ras i såväl lättillgänglig text som pedagogiska 
karlbilder. Till skillnad från övriga artiklar in
nehåller denna flera referenser från 2000 och 
2001 varav man kan sluta sig till att den torde 
vara det siste som skrevs. Det kanske till och 
med är på grund av den som hela boken är så 
sen? Om så är fallet tycker jag att artikeln var 
värd att vänta på. Den lär bli en stendardrefe-
rens för alla i södra Sverige verksamma arkeo
loger, vare sig de arbetar i anslutning till syd
svenska höglandet eller ej. Den ter för alltid död 
på uppfattningen att bara för att det är skog på 
sydsvenska höglandet idag så var området 
olämpligt för odling och bosättning i förhisto
risk tid. Det är bara att konstatera att dagens 
vegetation i allt för stor utsträckning styr upp
fattningar om det förgångna. 

För mig kom publikationen lägligt: lagom 
till rapportarbetet efter fortsättningen av de ar
keologiska undersökningarna i Öggestorp in
för omläggningen av Riksväg 31. Dessa gräv
ningar avslutades i oktober 2002. Det innebär 
dock att vissa uppgifter som publicerats i anto
login redan är inaktuella, men även attjag som 
recensent har läst boken med ett stort mått av 
förförståelse och egenintresse. Antologin mås
te dock betraktas och bedömas som ett verk 
från mitten av 1990-talet eftersom det var då 
som texterna skrevs. I ett sådant perspektiv hål
ler boken som helhet god kvalitet. 

1.eij Häggström 
Jönköpings länsmuseum 

Box 2 1 33 

SE-550 06 Jönköping 
leif.haggstrjimto jkpglin.se 

Från romartid till vikingatid. Pörnullbacken - en 
jämålderslida bosättning i Österbotten. Red. Kinin 
Viklund & Kurt Gullberg. Acta Antiqua Ostro-
botniensia 5. Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 15. Vasa 2002. 267 s., ill. ISBN 951-
8902-91-7. 

1986 inledde arkeologiska institutionen vid 
Umeå universitet sitt fälterkeologiska engage
mang i Österbotten. Orsaken var en förfrågan 
från Österbottniska fornforskningssällskapet 
om institutionen var intresserad av att utreda 
den gamla teorin om att Österbotten skulle ha 
varit obebott under större delen av yngre järn
åldern för att åter befolkas under tidig medel
tid. Tidigare har flera volymer med resultat kom
mit ut, men föreliggande bok berör uteslutande 
den stora undersökningen vid Pörnullbacken. 
Sammanlagt har elva författare medverkat 
Enligt uppgift i inledningen torde utgrävningen 
vara den största i Finland vad gäller vidhängan
de miljöarkeologiska analyser av materialet. 

Då artiklarna är många och varierande blir 
det svårt för mig att göra alla rättvisa. Dock kan 
sägas att verket håller en hyfsad standard rätt 
igenom, men ibland önskar man att korrektur-
läsarna varit mer uppmärksamma. Verket bör
jar med redogörelser för de miljöarkeologiska 
studierna, pollen, makrofossil såväl som fosfat-
analys och besläktade metoder. Att dessa discip
liner lär rikligt utrymme är inte ägnat att för
våna då Umeå har en stark tradition av miljö
arkeologi. Förutom Karin Viklund själv, som ar
betar med makrofossil, så har bland andra 
Roger Engdmark och Johan Linderholm varit 
involverade. Även osteologin får vara med på 
ett litet hörn, men mer om det senare. 

Jag tänker inte gå igenom artikel ftir artikel, 
utan istället ta upp lite olika punkter som jag 
reagerat på. Den första är förhållandet lill finsk 
arkeologi och finskt arkeologiskt källmaterial. 
Som sagt så framhålls det att utgrävningen 
kanske är den största i sitt slag hittills i Finland, 
åtminstjine vad gäller antalet utförda specia-
listanalyser. Det påpekas också att Finlands fält-
arkeologiska resurser är begränsade och att 
man därför inte har grävt lika myckel som i 
Sverige, vilket gör att större forskningsluckor 
förekommer i Finland. 
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Den forskningslucka som främst framträder 
här är den som gäller den nämnda teorin om 
ett under vikingatiden obebott Österbotten 
som under medeltiden skulle ha befolkats av 
svensktalande grupper. När de första resulta
ten av pollenanalyserna offentliggjordes gick 
några finska forskare i polemik och försvarade 
tesen om tomrummet. Detta framhålls, fast frå
gan är om det är så konstigt egentligen. Nya 
rön möts nästan alltid av moteld, hur väl un
derbyggda de än är. Dette gäller även den 
svenska arkeologin. 

Den finska arkeologins historia med beto
ning på Österbotten har fått en egen artikel 
författad av Evert Baudou. Den är mycket 
läsvärd och ger inblick i det nordiska land som 
sannolikt berörs minst under grundkurserna 
vid våra universitet. Baudou framhåller att de 
finska arkeologerna inte styrts av någon poli
tisk baktanke när det gällt förfäktandet av tom
rummet i Österbotten. Hela artikeln ger en 
stundtals riktigt smickrande bild av finska arkeo
loger, speciellt ett par som var verksamma un
der den tid då nazismen slog sina klor i ämne t 
De två herrarna verkar ha fört sig med betydligt 
mer kurage gentemot rasläror och dylikt än 
inånga nordiska kollegor. Men jag skall inte av
slöja för mycket. 

Mycket hänger ihop med när de svenskta-
lande dök upp i Finland, cn diskussion som har 
en lång och konfliktfylld historia. På flera stäl
len i boken poängterar man de tydliga kopp
lingarna till Skandinavien och Västeuropa. Det 
är tydligen mycket viktigt att framhålla detta. 
Och visst, det stämmer att kontakterna med 
Skandinavien varit omfattande, det tycker även 
jag mig se. Men det är inte utan att man börjar 
ana en vilja att koppla ihop det med de svensk-
talandes vistande i Finland. Ibland tycker jag 
att jämförelsen blir skev. Viklund diskuterar 
centralplatser och jämför bland annat med 
kända svenska platser som Slöinge, Gene, Upp
åkra med flera. För Finlands del jämför hon 
dock bara med andra österbottniska platser. 
Kanske har de finska arkeologerna inte förmått 
hitta någon centralplats, eller så är deras texter 
avfattade på Finlands andra huvudspråk, fins
kan. Jag vet inte, men jag tycker att det hade va
rit på sin plats med fler finska exempel. I övrigt 

är Viklunds välskrivna artikel en bra ingång för 
en person som inte är så hemma i det här med 
olika kategorier av centralplatser. 

I artikeln om järnframställning framhåller 
Leif Rubensson hur långt efter man ligger i 
Finland vad gäller forskningen angående forn
tida järnproduktion. Viktiga anledningar där
till är utir han att Finland (återigen) har mycket 
färre arkeologer och mindre resurser för utgräv
ningar, samt att man saknar den gruvnäring 
som i Sverige varit en viktig bas för forskningen 
om metallhantering i forntiden. Jag skulle vilja 
väiula på steken och påstå att det kanske främst 
är på grund av vårt Jernkontor som vi i Sverige 
har en så omfattende forskning i ämnet, snara
re än att finska arkeologer skulle sakna intresse, 
resurser och tid. 

Frågan är om det faktum att de finska arkeo
logerna är fåtaliga enbart är en brist Deras 
sysselsättningsgrad bör i gengäld vara högre. 
Dessutom kan man se forskningsluckorna som 
så att finska arkeologer har mycket mera kvar 
att upptäcka än vi svenskar. En finsk arkeolog
vän till mig anmärkte en gång med förvåning 
hur specialiserade vi svenskar är redan på C-
och D-nivå i studierna. En finsk arkeolog har 
inte råd med det utan måste vara bredare och 
helst kunna ge sig i kast med såväl äldre stenål
der som korstågstid. En väl så värdefull egen
skap det med. 

För att återgå till Rubenssons text så har jag 
aldrig förut läst en så saklig och lättillgänglig 
text om forntida järnframställning. Den ger 
också sakliga råd om hur man finner järnfram
ställningsplatser i terrängen, om slagg och ugns-
konstruktioner. Efter att ha läst denna text kän
de jag en lust att genast ge mig ut i markerna 
för att leta. 

De två artiklar som rör gravarna vid Pörn
ullbacken förtjänar granskning, speciellt arti
keln om gravfältel i sin helhet. Det framhålls att 
gravfältet har starka skandinaviska drag efter
som det består av brandgropar, medan brand-
gravfält av typisk finsk modell inte har tydliga 
anläggningar utan material från flera begrav
ningar kan ligga sammanblandade. Emellertid 
beskrivs fyndmaterialet som förvisso koncent
rerat vid groparna, men det finns ändå ben och 
lvnd över hela ytan. Detta tolkas som en följd av 
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sentida skador. Sådant har gravfältet bevisligen 
blivit utsatt för, men man kan ju också tolka de 
över ytan spridda benen och artefakterna som 
att gravfältet även har inslag av den finska be
gravningsformen. Kanske ett möte mellan skan
dinaviskt och finskt snarare än typiskt skandina
viskt? 

En detalj som stör mig med artikeln är an
nars att författaren, Kjell Svarvar, i sina försök 
att tolka gravseden nästan uteslutande begag
nar sig av en enda källa, en skrift från igg2 av 
Anders Kaliff. Förvånar gör även det faktum att 
Svarvar inte, som osteologen Barbro Harding i 
sin artikel, använt Kaliffs avhandling från 1 gg7. 
För en osteolog är det naturligtvis glädjande att 
osteologen Harding själv får komma till tals. 
Artikeln är lite kort, men med tanke på att ben
materialet inte var så stort så är det inte så kons
tigt. Harding presenterar sitt material väl och 
vågar sig även på en diskussion om gravseder 
kopplad till fynden av björnfalanger. Hon går 
därvid lite utanför osteologins ramar och in på 
arkeologin, vilket jag tycker om. De flesta oste-
ologer är ju arkeologer i grunden. 

Trots mina kritiska synpunkter vill jag slut
ligen poängtera attjag anser att detta är en bok 
som alla arkeologer och andra med intresse för 
järnåldern bör läsa. Det finns mycket att hämta 
och innehållet är mestadels mycket bra. Men 
kunde man inte kommit på en bättre titel? 

Mattias A. Niord 
Södra Annebergsvägen 11 

SE-434 96 Kungsbacka 
matlias.niord@telia.com 

Anders Odman, Borgart Skåne. Historiska Me

dia & Kulturen. Lund 2002. 175S., ill. ISBN g 1-
89442-37"7-

Med boken Borgar i Skåne befäster Anders Öd
man sin roll som en av Sveriges mest aktiva 
borgforskare. Boken är inte ett vanligt akade
miskt verk utan snarare en lättläst introduktion 
lill den medeltida borgen, samt innehåller en 
väl presenterad översikt av flertalet av Skånes i 
dag kända borgmiljöer. 

Odman inledde sin borgforskningssvit ig87 

med avhandlingen Stockholms tre borgar: från vi
kingatida spärrfäste till medeltida kaslellborg och 
har sedan dess varit en produktiv ftirfattare, in
om den svenska borgforskningen. Utmärkande 
för Ödmans författarskap är viljan att skriva lät
tillgänglig arkeologilitteratur för intresserad 
al lmänhet Denna kan spåras redan i hans av
handling som delas mellan en teknisk och aka
demisk faktadel och en mer allmänt hållen dis
kussion och tolkning. Startskottet för Skånes 
borgar skjöts i och med boken Lindholmen - me
deltida riksborg i Skåne åk Ödman ledde en borg
inventering i Skåne. Föreliggande bok är en vi
dare utarbetning och revision av de fakta som 
presenterades där. Inspirationen och formatet 
har hämtats från den danska publikationsseri-
en Danmarks voldstaeder. Avsikten är med för
fattarens egna ord att Borgar i Skåne »skall fun
gera som en utflyktsbok för den intresserade 
allmänheten och snabbintroduktion till de 
skånska borgarnas historia, variation och sprid
ning för borgforskare i allmänhet». 

Att boken vänder sig till en medeltidsint
resserad allmänhet märks på dess utformning 
vilken andas läsarvänlighet av ett slag som säl
lan skådas i akademiska sammanhang. De färg
rika illustrationerna och de fantasieggande re
konstruktionsförslagen ökar ytterligare läsnö-
jet. Att Ödman dessutom är en av få akademi
ker som klarar den tunna balansgången mellan 
faktaspäckad text och intresseväckande berät
tande gör att boken borde kunna tilltala såväl 
inbitna akademiker som amatörarkeologer. 

Ödman inleder med en kort översikt över 
tidigare forskning, borgens funktioner och li
vet på de skånska borgarna under medeltiden. 
Han berättar genom problematiserande fråge
ställningar och skildrar en verklighet långt från 
Prins Valiants riddarborg. Han berättar om 
praktfulla palats och fester, hårt arbete och be
lägring. Indelningen är i borgforskningssam-
manhang ganska traditionell och ger föga nytt 
för den redan initierade. Det mesta finns redan 
atl läsa i stort sett vilken medeltidspublikation 
som helst. Dock utgör den en utmärkt upp
friskning av borgarnas betydelse och funktion 
och en säker kunskapskälla för den med ny
väckt borgintresse. Ödman lyckas här på ett få
tal sidor summera de senaste tjugo årens forsk-
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ning och ge borgarna mening och liv med 
hjälp av fotografier, seriebilder och intressanta 
fakta. Enskilda kungar och årtal har tack och 
lov fått stå i skymundan medan borgbyggan
dets bakomliggande orsaker och villkor lyfts 
fram. 

Bokens resterande 130 sidor utgörs av en 
katalog där kända borglämningar i det medel
tida Skåne, stora som små, tes upp. En sprid-
ningskarta finns med 167 borgplatser angivna 
och åtföljda av en tabell med datering, beva
ringsgrad och sockentillhörighet Odman be
rör borgarnas placering i tid och rum endast 
mycket kort och en utförlig diskussion kring den 
sammanfattande landskapsbilden lämnas läsa
ren tyvärr att söka på annan plats. 40 av dessa bor
gar har av Ödman fått en närmare presenta
tion och dessa beskrivs i bokstavsordning. 
Variationen i textmängd och illustrationer är 
stor och beror på tillgången på källor. Skåne är 
lyckligtvis rikt på borgar och flera har varit före
mål för arkeologiska undersökningar vilka alst
rat mycken kunskap om konstruktion och 
briikningstid. Underlaget är därför i de flesta 
fall större än vad andra landskap skulle kunna 
erbjuda. Välundersökta borgar som Lind
holmen och Skanör får oftest ett par sidor text 
medan mindre anläggningar berörs flyktigt. 

Intressant är att Ödman väljer atl lyfta fram 
det unika med varje enskild borg oberoende av 
storlek och lämnar flera intressanta tolknings-

förslag som väcker upptäckarlust Tillsammans 
med de fotografier, rekonstruktionsförslag och 
planritningar som presenteras utgör texten ett 
inspirerande underlag för vidare spekulatio
ner. Texterna åtföljs av en tydlig vägbeskrivning 
till varje borgplats och Ödman ger även tips om 
fler kulturhistoriskt intressanta platser i närhe
ten. Vidare lästips ges genom litteraturhänvis-
ningarna som påträffas sist i varje beskrivning 
om ytterligare litteratur finns att tillgå. 

Läsaren uppmanas att forska vidare på 
egen hand och att besöka de skånska borgplat
serna. Intressanta fynd ur mullvadshögar och 
tolkningar efterlyses av Ödman som med 
Skånes borgar skapat förutsättningar för en gi
vande dialog mellan allmänhet och arkeologer. 
Det lilla formatet och lätta språket i kombina
tion med den gedigna katalogen ger boken en 
plats i de flesta bokhyllor. En behändig guide 
att ha i handskfacket på bilen för den kulturhis
toriskt intresserade såväl som den professio
nelle arkeologen på upptäcksfärd bland jord
högar och svackor i Skånes medeltida kultur
landskap. 

Joakim Kjellberg 
Eslövsvagen 5 

SE-i 21 51 Jj)hamieshov 
joakinikjdlberg@hj)tniail.cj)ni 

Fornvännen gg (2004) 


