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Recensioner 

Attila Kiss, Das awarenzeilliche Gräberfeld in Köl
ked-Feketekapu B. Monumenta Avarorum Ar
chaeologica 6. Budapest 2001. 

Det er meget velkoniment at se en ny publika
tion af vigtige ungarske fund fra avarertiden, 
ikke mindst når materialet også er fremlagt i 
bäde tegninger og fotos af hoj kvalitet, heraf en 
del i farver. Attila Kiss' monografi om grav
pladsen Kölked-Feketekapu B er publiceret post-
humt. Kiss d0de uventet i slutningen af iggg, 
hvor manuskriptet var naesten faerdigt Redak
tionen bag serien faerdiggjorde efterfolgende 
teksten til publikation. 

Publikationen er sjette bind i serien Monu
menta Avarorum Archaeologica, hvor redakto-
rerne Eva Garam og Tivadar Vida bestraeber sig 
på at få en läng raekke avariske gravfelter gjort 
dlgaengelige for offentligheden. Siddobende 
har man med samme redaktion startet serien 
Monumenta Germanorum Archaeologica Hun-
gariae, hvor Ungarns germanske gravpladser 
publiceres, i forste omgång de gepidiske grav
pladser i Theiss-om rådet. 

Monografien er i to bind. Det forste bind 
omfatter lokaliteten og udgravningshistorien 
efterfulgt af en beskrivelse af samtlige grave. 
Bogens laengste kapitel omfatter en analyse af 
gravene, som er företaget for hver gravgruppe 
for sig. Inden for hver gravgruppe analyseres 
gravskik, dragtbestanddele, våben, redskaber, 
beholdere og forskellige andre typer gravgods, 
efterfulgt af anvenddsespeiiode, etnicitet og 
kronologi. Herefter fölger kapitler om bliv. sam-
fundsförhold, trosverdenen, kronologiske og et
niske forhold. Endelig kommer et kapitel om 
pladsens betydning indenfor 0stpannoniens 
tidlige avarertid og et meget kort kapitel om de 
senavariske gravpladser og bebyggdsesudvik-
lingen i Baranya-området i g.—11. årh. Der af
sluttes med anmaerkninger, en omfattende bib
liografi samt forkortelser. Andet bind omfatter 
fotos og tegninger af grave og gravfund. 

Gravpladsen blev udgravet i årene 1 g72—gg 
og omfatter 663 grave, hvoraf 564 stämmer fra 

avarertiden. Den naerliggende gravplads A, som 
muligvis er en del af det samme kompleks, er 
publiceret saerskilt af KUss i iggö og omfatter 
6g5 grave fra avarertiden. Kölked-Feketekapu 
B er opdelt i en raekke storre og mindre grav-
grupper. Storsteparten af disse indeholder ude-
lukkende avariske grave, men et par gravgrup
per består primaert af gepidiske grave, hvor 
isaer gravene fra de addre faser ofte har vaeret 
udsat for gravr0veri, og det er ellers her de 
mest spaendende fund gemmer sig. 

Saerligt iojnefaldende er gravene 85 og 1 ig 
fra gravgruppe IX, der tolkes som gepidisk. 
Begge grave har el righoldigt inventar, hvoraf 
flere genstande er ornamenteret med germansk 
dyrestil med relevans långt udover Ungarn. 
Grav 85 viser naere relationer til vesteuro-
paeiske fund, inedens grav 11g i långt hojere 
grad ligner en blanding al germansk og ava-
risk. Isaer remspaendet i grav 85 tiltraekker sig 
en skandinavs opmaerksomhed. Remspaender 
af den pågaeldende type med skjoldtorn, oval 
bagplade og rektangulaert beslag horer hjem
me i frankisk/alamannisk timrade og dateres 
til anden halvdel af 6. årh. Bagpladen og det 
rektangulaere beslag er ornamenteret i forskel
lige variationer af stil II. Imidlertid anforer Kiss 
at der er tale om stil I, hvilket kan undre da han 
var velbevandret i den relevante litteratur (jf. 
bibliografien). At der er tale om stil II g0r imid
lertid problemstillingen desto mere interes
sant, da man ellers primaert finder stil I i 
Ungarn - lige bortset fra den antagelig avaris
ke tandsnits stil II. Kantdyrene på remspaendet 
og beslaget har klare paralleller i vesteuro-
padsk materiale, primaert frankisk/alamannisk 
og kemisk. 

Kiss interesserer sig dog i långt hojere grad 
for tolkningen af billedet på skjoldtornen, som 
viser överkroppen af en mand med et svaerd i 
hver hand tig omklamret af en slange som bi-
der ham i armen. Han argumenterer for at der 
p.g.a. svaerdet er tale om en fremstilling af gu
den Tyr. Fra frankisk område kendes en raekke 
eksempler på bronzeremspaender med ansigts-

Fornvännen too (2005) 



286 Recensioner 

masker på skjoldtornen, men dog långt fra i 
samme kvalitet. Motivet knytter stykket naer
mere sammen med det store remspaende fra 
Åker, som Kiss ikke drager ind i diskussionen. 
Åker-spaendet er på bagpladen forsynet med 
det samme mandsansigt og fremstillet i samme 
teknik. Spaenderne fra Åker og Kölked tilhorer 
helt tyddigt samme motivkreds og samme 
kreds af håndvaerkere, og man havde derfor 
gerne set fundet inddraget i diskussionen. Da 
Kölked-spaendet hojst sandsynligt er fremstillet 
i frankisk område burde det måske også over-
vejes om der kunne vaere tale om et kristent bil-
ledindhold, f.eks. en Kristus-Rex/kejserfrem-
stilling, som det er foreslået for Åker af Birgil 
Arrhenius. Eller refererer det til nu tabte, pro
fane sagnhistorier? 

Det meget rige inventar i gravene 85 og i 
saerdeleshed 1 ig, der også omfatter en italisk 
klapstol, viser at der må vaere tale om kvinder 
tilhorende eliten. Gravenes sociale stilling dis
kuteres i kap. IV, og det anf0res at Kölked-
Feketekapu skiller sig ud ved at have disse saer
deles (guld) rige grave fra tidlig avarertid, me
dens pladsen senere ligner alle andre avarer-
tidsgravpladser. Grav 11g er den rigeste kvin-
degrav man har fra tidlig avarertid overhove-
det. Dette skal ses i forhold til den store guld-
rigdom i det omgivende avariske samfund, der 
stammede fra store guldudbetalinger fra By
zans. De rige grave og de gravgrupper hvori de 
findes er tolket som gepidiske. Det kan selvfol-
gelig undre at den st0rste guldrigdom findes i 
gravene til overvundne befolkningsgrupper. 

Traditionell antager man, at den gepidiske 
adel drog med langobarderne til Italien, men 
ovennaevnte grave viser at ikke alle forlod om
rådet. I relation hertil diskuteres i kap. VI-VII 
bl.a. sp0rgsmålet om tvangsflytninger af gepi
diske befolkningsgrupper i förbindelse med 
avarernes overherredomme, men der ses også 
integration af avarer på gepidiske gravpladser 
og gepider på avariske gravpladser, hvilket må 
vidne om en stigende integration. En del af dis
kussionen föres med udgangspunkt i en andet 
steds fremlagt kritik fra Csanäd Bälint Der er 
uenighed i ungarsk forskning om tolkninger-
ne, men der er vel naeppe noget til hinder for 
at der både kan have vaeret tale om visse folke-

forflytninger i förbindelse med avarernes ind-
tagelse af området og så med tiden en sam-
mensmdtning af de to befolkningsgrupper. Et 
centralt sp0rgsmål ved netop denne type grav
pladser er også på hvilket grundlag, man iden-
tificerer de etniske grupper. 

Man maerker, at Kiss har vaeret mest optaget 
af de rige gepidiske grave, men der er dog og
så blevet pläds til en raekke analyser i förbin
delse med bl.a. de avariske gravgrupper VI og 
XII. Der er foretaget en kronologisk seriation 
af heste/ryttergravene baseret på et materiale 
der raekker långt ud över Kölked-Feketekapu, 
og på mands- og kvindegravene fra hver af de 
to gravgrupper. Seriationerne er foretaget af G. 
Rezi Katö, men desvaerre er diskussionen af 
dem meget kortfattet og bruges primaert til at 
fastlaegge gravgruppernes anvenddsesperiode. 

Det går igen mange steder, isaer i kapitlerne 
IV-VIII, at det er svaert at gennemfiare en läng 
raekke diskussioner, simpelthen fordi der mang
ler publiceret materiale. Diskussionen af de et
niske forhold afspejler også på mange punkter 
de problemer, der er med at forbinde historisk 
kendte etniske grupper med arkaeologisk gen-
standsmateriale. Er man ikke fortrolig ined 
ungarsk kronologi er det desuden vanskdigt at 
gennemskue de kronologiske forhold og deres 
hyppige afhaengighed af historiske dateringer. 
Det kan derfor vaere vanskdigt at gennemskue 
i hvor hoj grad der er tale om to etnisk forskel
lige folkeslag, eller forskellene primaert er af 
kronologisk karakter. 

Bogens opbygning gor den vanskelig at lae
se. Er man ftsrst vaennet til den tyske made at 
opbygge en gravpladspublikation på, mangler 
man uvilkårligt den systematiske typegennem-
gang og den kronologiske diskussion, baseret 
på denne. I stedet praesenteres man her först 
for et katalog, hvor visse tekniske oplysninger 
om genstandene gennemgås. Dernaest folger 
så gennemgangen af gravgrupperne, hvorgen-
standsmaterialet udelukkende diskuteres i re
lation til gravgruppen og desvaerre ikke laenge
re som en del af en gravkontekst. Det betyder, 
at diskussionen af en raekke af pladsens vigtige 
genstande, som faktisk er genstand for omfat
tende analyser, gemmer sig inde i en läng gen-
nemgang af alt fra nagler til guldsmykker. Or-

Fornvännen too (2005) 



Recensioner 287 

ker man ikke at laese kataloget fra ende til an
den, kominer man let til at överse vigtige fund, 
idet kun eventuelle tegninger kan lede en på 
vej. Det er ekstra synd, da der er megen god in
formation at bente netop i analyseme, og det 
er også her man finder åbningerne til en debat 
om de pågaeldende genstande. Men det er vaerd 
at lede efter de relevante fund og diskussioner i 
teksten. 

På trods af den kritik man kan indvende 
mod bogens disposition er det en vigtig bog. 
Den er en guldgrube af fund derafventerat bli
ve draget ind i en st0rre sammenhaeng, helt ty
ddigt ined de gepidiske grave 85 og 1 ig, men 
også med det store avariske materiale. Funde
ne og oplysningerne er der, blöt skal vi måske 
grave lidt mere, end vi plejer. 

Karen H0ilund Nielsen 
Förhistorisk Arkaeologi 

Moesgård 
DK-8270 Hojbjerg 

Danmark 
rarkklin@hum.au.dk 

Jean Clottes, World rock art. The Getty Con
servation Institute, Los Angeles 2002. 140 s. 
ISBN o-8g236-682-6. 

Den forhistoriske bergkunstens globale aspek
ter har blitt vektlagt fra de förste fransk-spans
ke hulemaleriene ble oppdaget, ved at etno-
graliske beskrivdser fra andre vcrdensdeler ble 
brukt som grunnlag for tolkninger også av den 
europeiske bergkunsten. Gjennom det meste 
av igoo-tallet var imidlertid bergkunstförsk-
iiingen en utpreget eurosentrisk förskningsdi-
siplin. Dette framgår tydelig av, for eksempel, 
Herbert Kuhns boker (eks. Die Kunst Alteuropas 
fra 1954)1 som ble översatt til mange språk. En 
viktig årsak til det var mangel pä kunnskap om 
det som fantes i andre deler av verden. Kunn
skap 0111 ikke-europeisk bergkunst har iniidler-
tid gradvis blitt inkludert i mer globalt orien
terte synteser (eks. Louis-René Nougiers Ifarl 
de la Préhistoire fra 1 gg3). 

I löpet av de siste årene er det publisert en 

rekke nye boker om bergkunst der det globale 
perspektivet er blitt kraftig styrket Viktig i den
ne förbindelsen er Paul Bahn 8c Angelo Fossatis 
Rock Art Studks: News of the World 1—2 (1996, 
2003) som först og fremst tar sikte på å spre 
kunnskap om hva stim finnes av bergkunst i uli
ke deler av verden og hvordan forskningen 
omkring denne utvikles Disse dokumenterer 
med all tyddighet at bergkunst virkdig er et 
globalt fenomen, men også at det er långt fram 
for alt er like godt undersökt, dokumentert og 
kjent. I sum dreier det seg om hundretusener 
av lokaliteter og felt, for ikke å snakke om en-
keltfigurer. Det gjores stadig nye oppdagelser, 
og det er i dag knapt mulig å forestille seg at det 
kan läges rimelig Inllstendige översikter eller 
synteser. Dette skyldes ikke minst manglende 
publisering. Personlig kunnskap til materialet 
fra mange ulike deler av verden er derfor nod
vendig dersom en önsker å gi seg i kast med en 
slik naermest overmenneskelig oppgave. Og 
det er det faktisk enkelte som gjor. Karakte
ristisk nok skrives de fleste av disse bokene fort
satt av europeere. Dette vil uvilkårlig prege 
bokene, men samtidig merker vi en tydelig vil
je hos forfatterne til å bryte med den tradisjo
nd l e eurosentrisiteten. 

World rock art er en slik bok. Den er i reali
teten en oversettelse av Le musees des roches fra 
2000. Tilsyndatende er likevel disse to bokene 
svaert forskjellige. Getty-versjonen er heftet, i 
forholdsvis lite format og tilsyndatende rettet 
mot spesialister. Den er da også utgitt i institut
tets serie Conservation and Cultural Heritage. 
Den franske versjonen inngår i en serie med 
storre, mer forseggjorte »coffee table books». 
De to bokene er også på andre måter rettet mot 
ulike publikum, mot henholdsvis det ameri
kanske og det franske marked. Mest åpenbart 
er dette i valg av språk, men også i valg av bil
der, forst og fremst ved at det i Getty-versjonen 
er lagt mer vekt på Nord-Amerika. Clottes pre
senterer et billedmateriale av hoy kvalitet fra 
store deler av verden. Det er i seg selv interes
sant å se hvordan de to forlagene har valgt å 
bruke dette billedmaterialet 

Boker som denne kan ikke favne alt, men 
samtlige kontinenter er rimelig godt represen
tert. Vi finner også innslag av nordisk berg-

11»ot-ännen too (2005) 

mailto:rarkklin@hum.au.dk


288 Recensioner 

kunst, först og fremst fra Älta og Bohuslän. Jeg 
skulle imidlertid gjerne sett eksempler også fra 
Sentral-Asia og nordostre deler av Amerika. 
Boken begynner med å slå fast at bergkunsten 
er mystisk. Oppdagelsens undring blir eksemp-
lifisert gjennom lille Maria Sanz de Sautuolas 
oppdagelse av hulemaleriene i Altamira. Med 
dette som utgångspunkt gis en generell intro-
duksjon til fenomenet bergkunst og til histo
rien omkring de forste oppdagelsene. Etter en 
kort presentasjon av bergkunst fra hele verden 
diskuterer Clottes dateringsproblemet. Han 
understreker her at det mange synes å mene, at 
det er praktisk tält umulig å datere bergkunst, 
ikke er riktig. Datering er vanskelig, men det 
eksisterer flere metoder som har blitt brukt 
med suksess. 

Videre legges det vekt på å vise hvordan berg
kunsten ble laget og hvorfor den ble plassert 
der den ble. I denne förbindelsen presenteres 
også fenomenet geoglyfer. Den store mengden 
av ulike motiv illustreres gjennom eksempler 
fra hele verden. Tolkning og mening presen
teres med rette som det mest gåtefulle ved berg
kunsten, samtidig som det gis eksempler på hva 
man likevel mener å vite. Boken avsluttes med 
et kapittd der Clottes diskuterer situasjonen 
for bergkunsten i dag og i fremtiden. Han leg
ger her vekt på at den utgjor en sterkt utsatt og 
truet del av den globale kulturarven. 

Den form boken har fått viser at den er lagt 
til rette spesielt for det amerikanske mai kedet, 
men det globale aspektet er fortsatt godt ivare-
tatt. Lesere i ulike deler av verden vil finne svak
heter og mangler, men for mange vil det like
vel vaere inntrykket av bergkunstens enorme ut
breddse og mangfold inan sitter igjen med. 

Kalk Sognnes 
Institutt for arkeologi og religionsvetenskap 

Norges teknisk- naturyitenskapdige universitet 
NO-74gi Trondheim 

Norge 
Kalle.sogiines@hf.ntnu.no 

Recent studies in the Final Palaeolithic ofthe Euro
pean plain. Proceedings of a UI.S.P.P. Symposium, 
Stockholm 14.—17.October iggg. Hrsg. von Berit 
Valentin Eriksen & Bodil Bratlund. Jysk Arkaeo
logisk Selskabs skrifter 3g. Hojbjerg 2002. 207 s. 
ISBN 87-88415-18-0. 

In dem Sammelband werden bereits kurz nach 
der konstituierenden Sitzung und Grihidung 
der U.I.S.P.P.-Kommission in Kraköw 1998 die 
Beiträge des Symposiums von Stockholm aus 
dem Jahr iggg vorgelegt Das Werk umfasst 
insgesamt 18 Artikel aus acht verschiedenen 
Ländern. Innerhalb des europäischen Flach-
landes werden mit wenigen Ausnahmen alle 
Gebiete und ihre regionaltypischen spälpaläo-
lithischen Technokomplexe abgedeckt Die 
Themen reichen von typochronologischen 
Ubersichten und räumlichen Fundplatzanaly-
sen fiber Rekonstruktionen der Umweltverhält-
nisse bis hin zu archäozoologischen Unter
suchungen einzelner Fundinventare. 

Nach einem Einfuhrungskapitel von B. 
Bratlund & B. Valentin Eriksen zur Wieder-
besiedlung des europäischen Flachlandes am 
Ende der Weichselvereisung behandeln die 
ersten beiden Beiträge Geochronologie, Um-
weltverhältnisse und archäologische Kultur-
gruppen des engeren Arbeitsgebietes. Von geo-
logisch-palynologischer Seite macht E. Kolst
rup deutlich, dass Pollenanalyse und Sedimen-
tologie allein nicht ausreichen, um lokale und 
regionale Uniweltphänomene hinreichend zu 
erklären. Am Beispiel der unterschiedlichen 
Deutungen der Birkenpollenkurven und der 
damit verbundenen variablen Interpretations-
ansätze erläutert Kolstrup ihre kritischen Be-
inerknngen. 

Wie notwendig ein vereinheitlichter geo-
chronologischer Rahmen fiir die Diskussion 
um das Spätglazial ist zeigt der Beitrag von B. 
Valentin Eriksen. Sie stellt das von Mangerud 
et al. ( ig74) detinierte Chronozonen-System 
als /u undetailliert in Frage und bevorzugt die 
event .stratigraphy, die auf den GRIP-Eiskernen 
Grönlands basiert und von der INTIMATE 
Gruppe 1998 vorgestellt wurde. Einer grund-
legenden Frage geht die Autorin bei der Dis
kussion um Entstehung, Ausbrcitung und Syn-
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chronismus spätglazialer Gruppen nach. Am 
Beispiel der Hamburger Kultur in Dänemark 
(Havelte Gruppe) lässt sich ihre funktionalen 
Interpretation als „repeated events" auch fiir 
Schleswig-Holstein nachvollziehen. 

Die Rezession eines Sammelbandes erlaubt 
es nicht, auf alle Beiträge ausfuhrlicher einzu-
gehen. Nach einer Ubersicht von A. Åkerlund 
uber die älteste Kustenbesiedlung des östli
chen Mittelschwedens um 9000 BP folgen 
Grabungsergebnissen und Fundensembles der 
Kustenstation Tosskärr (= Stenkyrka g4). Inte
ressant erscheinen die modellhaften Uberle
gungen Kindgrens fiber das funktionale Ver
hältnis von binnenländischer Ahrensburger 
Kultur und der kiistengebundenen Fosna-
Kultur Sudwestnorwegens. In Abwandlung zu 
friiheren Meinungen sieht er engere techno-
logisch-typologische Beziehungen zu den west-
norwegischen Inventaren als zu solchen der 
westschwedischen Hensbacka Kultur. 

Die zoologiscb-archäologische Bedeutung 
von AMS-Datierungen zeigen die Tierknochen-
und Hornreste aus Hässleberga im Beitrag von 
Larsson et al. Die paläozoologischen Unter
suchungen weisen die Sammelfunde als Beute-
reste der Winterjagd aus. Allerdings sind als 
Interpretation von Skeletteile in Toteislöchern 
neben den „settlements that sunk" auch nicht-
profane Erkläriingsmoddle denkbar, wie sie 
beispielsweise von Moller-Hansen u.a. bei der 
fruhborealen Fundstelle Lundby auf Seeland 
vertreten werden. 

Nach einer Ubersicht iiber die spätglazia-
len Kulturgnippen Seelands durch A. Degn 
Johansson folgen eine Vorlage neuer Funde 
zur ältesten spälglazialen Besiedlung Lettlands 
von G. Eberhards & I. Zagorska, sowie Ausgra-
bungsergebnisse der siidpolnischen Freiland-
Station Wilczyce durch J. Fiedortzuk & R. 
Schild. Das reiche Magdalenien-Flintinventar 
und die organischen Reste (B. Bratlund), dar
unter eine spektakuläre Venusfigur aus Elfen-
bein vergleichbar den Gönnersdorfer Statuet
ten, bieten ausgezeichnete Voraussetzungen 
fur Vergleiche mit gleichzeitigen westeuropäi
schen Stationen. 

Nach einem Beitrag von J. Kabacinski et al. 
iiber eine neue Fundstelle der Hamburger Kul

tur bei Mirkowice nordöstlich von Poznan greift 
M. Kobusiewicz in seinem kritischen Beitrag das 
Verhältnis von Ahrensburger Kultur und Swie-
derien auf. Ain Beispiel der Stidspitzen wirft er 
die Frage auf, ob die simplen Ilinttechnischen 
Unterschiede nicht tatsächlich iiberbewertet wer
den. Rez. sieht derzeit keinen Erkenntniszn-
wachs durch die Einfiihrung eines Swidero-Ah-
rensburgian Complex gegenuber eines Tänged 
Point Complex, sollten nicht die gdörderten de-
laillierten Untersuchungen zur Subsistenz, zur 
sozialen Organisation, zum Siedliingsniuster 
oder zur Chronologie neue Einblicke in kultu-
relle Gemeinsamkeiten hervorbringen. 

Nach einem Ausgrabungsbericht von C. 
Pasda iiber Spätglazialfunde in der Braun-
kohle Brantlenburgs beschäftigen sich S. Veil 
8c K. Breest mit den Artefakten und deren 
räuinlicber Verleilung von Weitsche im östli
chen Niedersachsen. Die Flintgeräte sprechen 
zweifelsfrei fur einen federmesserzeitlichen 
Kontext In den gleichen Zeithorizont gehört 
auch die spektakuläre Bernsteinfigur. Das ein-
zigartige Tier, welches zum Zeitpunkt der 
Publikation noch unsicher als Wildpferd be
zeichnet wurde, hat sich nach der Entdeckung 
weiterer Einzelteile inzwischen als Eich zu 
erkennen gegeben. Die Tierfigur und weitere 
Belege einer Bernsteinverarbeitung vor Ort 
sowie in älterem Kontext (z.B. Meiendorf oder 
Ahrensh(ift) bestätigen die Bedeiilung von 
Oberflädienlokalitäten als wichtige kultinge-
schichtliche Informationsquelle. 

Eine detaillierte räumliche Analyse der be
reits monographisch vorliegenden Grabungs-
ergebnisse der ostbelgischen Station Rekem 
liefern M. De Bie et al. Die Fundstelle gehtirt 
der Federmesserkultur an, diese Bezeichnung 
wird dem Tjongerian bzw. dem neutralen 
Begriff „Ri"ickenspitzen-Gruppen" vorgezogen. 
Von den insgesamt zwölf Fundkonzentratio-
nen (als loci bezeichnet) der „habitation zone 1" 
werden zwei, Rekem 10 und 15, exemplarisch 
herausgegriffen. Bei Rekem 15 - das belegen 
uberzeugend die Fundmengen, Artefäktver-
teilungen und Refittings - handelt es sich um 
einen kleinen -Schlagplatz. zur Fertigung von 
Grundformen. Dagegen zeigen die latenten 
wie evidenten Befunde von Rekem 10, dass ver-
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mutlich ein Wohnbaurest mit zentraler Feuer-
stelle nnd verschiedenen Fnnktionsarealen in
nerhalb der Behausung aufgedeckt wurde. 

Nach einer Ubersicht iiber die Umwelt-
bedingungen und Kulturgruppen im nordwest-
belgischen Gebiet von Sandy Flanders durch P. 
Crombé 8c C. Verbruggen stellt ¥.. Rensink die 
Ergebnisse einer mehrjährigen Prospektions-
kampagne im sudniedeiiändischen Maastal 
vor. Bislang könnten dort trotz intensiver For
schungen keine in .sitM-Stationen entdeckt wer
den. Die vorgeschichtlichen Nachweise be-
schränken sich zumeist auf neolithische und 
jiingcre Hinterlassenschaften. Spätpaläolithi-
schen Fnndstellen vermutet der Aulor auf den 
höher gelegenen Talterrassen unter anstehen-
den späteiszeitlich-friihholozänen Sanden. 

Der Konferenzband schlielJt mit einer Uber
sicht iiber die spätglazialen Fundstdlen der 
Zentralschweiz von E. H. Nielsen. Die Wieder-
besiedlung beginnt bereits im mittleren Ab
schnitt des Magdalénien mit Fundstdlen im 
Wauwilermoos. Von den gut 40 Lokalitäten der 
Federmesserkultur (Azilien) könnten zwei aus
gegraben werden. Uber Rohmaterialanalysen 
nnd typologische Studien an den Geräte lassen 
sich Parallelen zu Fundstdlen in Siiddeutsch
land und Ostfrankreich aufzeigen und die 
schweizer Inventare verschiedenen Kulturgrup
pen zuordnen. 

Fur einen Uberblick iiber Forschungen 
zum Spätglazial Nordwesteuropas ist der fach-
lich interessierte Leser zumeist auf kleinere, 
vidfach in der jeweiligen Landessprache ver-
fasste Publikationen angewiesen. Mit dem vor
liegenden Sammelwerk ist es den beiden Her-
ausgeberinnen gelungen, eine Bestandsauf-
nahme aktudler Forschungsergebnisse und 
krilische Beiträge zum Spätpaläolithikum zu
sammen zu trägen. Aus Sieht der norddeut-
schen Spätglazialftirschung vermisst Rez. aller-
tlings aktuelle Ergebnisse Schleswig-Holstein 
ebenso wie solche aus den nördlichen Nieder
landen. Fiir ein solches Ubersichtswerk wäre 
die Beteiligung von D. Stapert, L. Johannsen 
nnd I. Clausen wiinschenswert, die wesentlich 
zum verbesserten Kenntnisstand der Hambur
ger und Ahrensburger Kultur-gruppen in den 
vergangenen Jahren beigetragen haben. 

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass zwischen-
zeitlich eine weitere Publikation unter Fiihr-
ung der Kommission realisiert wird, in der T. 
Terberger & B. Valentin Eriksen die Resultate 
eines workshops in Greifswald („Land.scape and 
Hu nians al lhe Dryas III- Preboreal Transition on the 
European Pktin") aus den Jahr 2002 vorstellen 
werden. 

Sönke Hartz 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 

SchloB Gottorf 
•Archäologisches Landesmuseum 

D-24837 Schleswig 
Deutschland 

hartz@schloss-gottorf.de 

Wolfgang Adler, Der Halsring von Männem und 
Göttern. Srhriftcfuelkn, hildliche Darstellungen und 
Halsringfunde aus West-, Mittel- und Nordeuropa 
zwischen Hallstatt- und Vöbkerwanderungszeit. Saar-
brucker Beiträge zur Altertumskunde 78. Bonn 
2003. 424 pp. ISBN 3-774g-32i6-6. 

This volume, which Adler prepared as a Habi-
litalionsschrift at the University of" Giessen, is a 
comprehensive study of neck rings in tempera
te Europé from the Early Iron Age to the Mi
gration Period. Neck rings, or tores, in early 
Europé are familiar to anyone who has read 
what Greek and Roman authors had to say 
about the Celts, or Gauls, or has seen sculptu
res representing Gallie warriors. Neck rings are 
also familiar to archaeologists who work in Iron 
Age Europé, because they are not uncommon 
in wealthy burials and deposits throughout 
much of the cont inent Rings play important 
magical and political roles in early European 
myths and legends. The continuing fascination 
with these objects is apparent in modern stori-
es ranging from Wagner's Ring Cyck to Tolkien's 
(and more recently Peter Jackson's) Lord of Ihe 
Rings. 

Adler's aim is to compile information on all 
aspects of neck rings in Europé during this 
thotisand-year period. The main body of the 
text is divitled into three sections thal cover dif-
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ferent kinds of evidence - ancient written sour
ces that mention neck rings ( i g pp.), repre
sentations showing neck rings on humans and 
on gods (106 p p ) , and archaeological finds of 
neck rings (148 pp.). Each section is organized 
in a clear, systematic fashion, making it easy for 
the researcher to investigate specific topics of 
interest. 

Near the end ofthe book are nearly a hund
red pages of catalogues and lists which include 
extensive quotations from the ancient authors 
and descriptions of important finds. An eqnally 
extensive bibliography and ten large distribu
tion maps provide additional information. 

This is a very valuable study of an important 
category of material culture from late prehisto
ric, Roman, and Early Medieval Europé. It in
cludes a wide range of material and presents 
the data in clear, easily accessible fashion. The 
author reviews past interpretations ofthe rings, 
covering a wide range of books and published 
papers. The photographs are of good quality, 
most ofthe line drawings are good, and the dis
tribution maps are excellent. 

In the volume'8 synthesis, Adler writes that 
the evidence suggests that neck rings in early 
Europé tended to be worn by men more than 
by women, but that they were never a common 
accoutrement. In temperate Europé, they first 
appear archaeologically in male burials at the 
beginning of the Early Iron Age, but they did 
not become relatively common until the end of 
that period, in Hallstatt phase D. During the Late 
Iron Age, finds of neck rings in graves are less 
common, but representations of them occur on 
coins and on sculpture, and sometimes the 
rings are found in deposits, or hoards. In the 
early Roman Period, neck rings are shown on 
sculptures of deities, but the rings rardy appear 
in archaeological contexts. On the basis of the 
contexts in which the objects occur, the author 
notes a significant shift över time from neck 
rings as components of the equipment of Iron 
Age warriors, to neck rings as attributes of" dei
ties. He argues that this change nappens at the 
lime of profound transformations in European 
society, when the oppida and coinage develo
ped, and when rings and other metal objects 
were often deposited in hoards. 

The volume does not include much inter
pretation - what the neck rings might have 
meant to the people who wore, represented, 
and deposited them. The author is cautions 
about explaining the significance ofthe objects 
(e.g. p. 306). The purpose of the volume is to 
present a väst amount of important data con
cerning neck rings, and it succeeds admirably. 
But il is nnlörtiinate that the author bas been 
so reluctant to expand his discussion of possib
le meanings of neck rings in the different peri
ods and contexts. Given the enormous amount 
of work he put into this project, it would be in
teresting for the reader to learn more about 
what he thinks regarding what neck rings 
meant to the many different communities that 
used them and portrayed them. There are so
me passages in which Adler offers his views, for 
example in an excellent critical discussion of 
hoards (pp. 25g—263). But at the end of the 
book, the reader asks questions such as why we
re neck rings so significant to so many different 
societies throughout this long spän of time? 
What is it about rings that make them so im
portant to people? Are neck rings a characte-
ristically European phenomenon, or have they 
played special roles in societies in other parts of 
the world as well? 

This book is an excellent, very well informed 
and presented source of information about 
neck rings. It will be a valuable resource to scho
lars and students for a long time to come. 

Peter S. Wells 
Department of Anthropology 

University of Minnesota 
wellsooi@unm.edu 

Norbert Aujoulat, Lascaux: k ges te, 1'espace el k 
temps. Editions du Seuil. Paris 2004. 274 s. ISBN 
2-02-025726-2. 

BildeneiLascanx-hiilen naerMontignaciVesére-
dalen i del sorvestlige Frankrike er blant verdens 
mest beromte og mest omskrevne hulenialerier. 
Det er produsert en rekke boker med utgångs
punkt i disse maleriene, et materiale som vel alle 
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bergkunstforskere og fotografer ville dromme 
om å få anledning til å studere og publisere. I 
en a n m d d d s e av en ny bok om Lascaux er det 
derfor ikke til å komme förbi at man har med 
seg forestillinger om hva som har vaert publi
sert tidligere og stiller seg enkelte sporsmål av 
det skeptiske slaget. Er det grunnlag for å gi ut 
enda en bok i stort format beregnet på et bredt 
publikum - annet enn fordi eldre boker nå er 
utsolgt? Vil den representere noe annet nytt 
enn forbedrede fotograferings- og trykketek-
nikker? Et uforbeholdent svar på disse sporsmå-
lene fordrer kunnskap om alle de boker som er 
skrevet om Lascaux og det er det vel knapt no
en som har. 

På den annen side vil enhver ny behandling 
av et arkeologisk materiale, herunder hulema-
lerier, vaere preget av sin tid med hensyn til 
spörsmål som stilles og svar man prover å gi. I lö
pet av de rundt sekstifem årene som har gått si
den Lascaux-hulen ble oppdaget har det skjedd 
mye innenfor arkeologien. I dette spesielle til
fellet tenker jeg likevel ikke så mye på opptil 
flere nye teoretiske overbygninger, men på nye 
dokumentasjonsteknikker og ikke minst på 
maten de som har dokumenten hulen og dens 
malerier og ristninger har gått til verket på. 

En ny-dokumentasjon av Lascaux begynte i 
ig88, med Ajoulat som leder. For forste gäng 
på mange år er det således kommet en bok om 
Lascaux som ikke bygger på dokumentasjon 
som ble gjort på midten av i goo-tallet, noe som 
burde gjore enhver leser nysgjerrig. Boken er 
gjennomillustrert med store fargefötografier 
som viser översikter så vel som detaljer. De fles
te motivene, og dermed fotografiene, er tilsy
nda tende velkjente, men i detaljbildene de-
monstreres den grundighet som den nye do-
kumentasjonen er gjennomfort med. For ek
sempel noyer forfatteren seg ikke bare med en 
generell beskrivelse av de geologiske forholde
ne i og rundt denne karst-hulen, men presen
terer detaljfotografier av de mange ulike krys-
talliseringer og avsetninger som finnes på hu-
leveggene. Kvaliteten på fotografiene synes ge
nerell å vaere hoyere enn i tidligere publikasjo
ner. 

Ved beskrivdsen av maleriene er hulen delt 
inn i sektorer. Fokus er lagt på panelene/frise-

ne, ikke på motivene. Her er en kort presenta
sjon av motivenes frekvenser i de ulike delene 
av hulen, men ingen detaljert presentasjon av 
eller diskusjon om hvilke dyr som er avbildet. 
Dette understreker bokens fokus på det faktum 
at de aller fleste figurene inngår i en kontekstu-
ell sammenheng med andre figurer. Fotogra
fiene er supplert med tegninger, også de i far-
ger. Disse tydeliggjor identifiseringen av de en
kelte figurene så vel som de samlete komposi-
sjonene. Dessverre er dette ikke gjennomfort 
for alle sektorene: forst og fremst saknes de sek
torer der det også finnes ristninger. At mange 
av de malte figurene har omriss og detaljer ris
set opp, kommer tydelig fram av fotografiene. 
Det går også frem at det finnes ristninger som 
ikke har sammenheng med malerier. Til tross 
for at ristningene er med, kan jeg likevel ikke 
fri meg for å mene at de ikke blir behandlet på 
samme mate som maleriene. I så mate er boken 
blitt tradisjonell. Med et par unntak er det hel
ler ikke uttegninger av de mange ristningene, 
verken der disse opptrer alene eller sammen 
med malerier. 

I et eget kapittd presenteres gjenstander 
funnet ved arkeologiske utgravninger i hulen. 
Jeg skulle gjerne sett at utgravningene som så
dan hadde fått litt mer plass og at vi dermed 
hadde fått et bredere innsyn i den arkeologis
ke konteksten. I diskusjonen omkring alderen 
på bildene i Lascaux trekkes det fram at det 
som finnes av MC-dateringer grovt sett faller in
nenfor to faser, en i tidlig Magdalénien og en i 
mesolittikum. Ingen av disse tilsvarerer den da
tering som på stilistisk grunnlag tidligere har 
vaert foreslått. Faunaen i hulen tyder på et rela
tivt mildt klima, noe som kan gjore det vanske
lig å akseptere at de eldste dateringene også 
skal gjelde bildene. Det gjelder for övrig også 
de yngste. Ettersom det ikke foreligger direkte 
dateringer av bildene er det i prinsippet ikke 
mulig å si noe sikkert om hvorvidt bilder og 
kulturlag er samtidige, eller hvorvidt bildene 
også representerer flere faser, eksempdvis om 
malinger og ristninger er fra ulik tid. Lascaux-
bildene er slik sett fortsatt udaterte. 

Norbert Aujoulats nye bok om Lascaux er 
blitt storslått og vakker med en velkomponert 
blanding av tekst og bilder. Ikke minst det sto-
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re formatet gjor at de delikate fotografiene tå
ler direkte til leserne. Mine innvendinger mot 
sider ved boken skal ikke få overskygge dette. 

Kalk Sognnes 
Institutt for arkeologi og religionsvitenskap 

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
NO-74gi Trondheim 

Norge 
kalle.sognnes@hf.ntnu.no 

Hikuin 31. Tema: Jernmollen i Halland. Arkaeo
logiske undersogelser igg3~igg5 . Red. Jens 
Vellev. Hojbjerg 2004. 227 s. ISBN 87-go8i-
31-2. 

Hikuin 31 innehåller slutpubliceringen av Två-
åkerprojektet. Tvååker ligger strax utanför Var
berg vilket gör att man blir lite förvånad över 
att projektet slutpubliceras i en dansk tidskrift. 
Förklaringarna är säkerligen många. En skulle 
kunna vara att Halland länge var en del av Dan
mark. En sannolikare förklaring är att Tvååker-
projektet är ett tvär (mång) vetenskapligt inter
nationellt projekt där bland andra Hikuins re
daktör deltog. 

De arkeologiska undersökningarna inom 
Tvååkerprojektet genomfördes igg3—gs, vilket 
innebär att slutpubliceringen tog nästan tio år. 
Resultat har tidigare publicerats bland annat i 
form av två seminarierapporter utgivna av Hög
skolan i Halmstad {Medellida danskt järn från 
igg4 och Från Absalon till Jämmölk och Galta
bäck från igg7, båda med Sven-Olof Olsson 
som redaktör). En slutpubliceringstid på tio år 
är i dagsläget inget att skryta med, och jämfört 
med publiceringen av dagens exploateringsar-
keologiska projekt är betyget knappt godkänt. 

En vild spekulation kring publiceringsti
dens längd är att den har att göra med vem som 
kan tänkas ha varit projektets huvudman. En 
huvudman bör rimligen vara en enda institu
tion som garanterar att projektet slutförs. An
svaret för slutpublicering kan inte ligga på en 
projektledare som under projektets gång haft 
en anställning hos olika arbetsgivare men även 
ledande ställning i andra projekt Ansvaret kan 

heller inte smetas ut på flera institutioner, då 
hamnar man allt för ofta i den berömda sop
pan med de många kockarna. En annan för
klaring ligger med största sannolikhet i den 
krassa ekonomiska verkligheten. Hur mycket 
sammanhängande tid har man kunnat bekosta 
för projektmedarbetarna? Hur det än förhåller 
sig så föreligger nu en slutpublikation från Två
åkerprojektet, vilket är föredömligt och det är 
den som skall behandlas i denna recension. 

Hikuin 31 är en kvadratisk skrift med hårda 
pärmar mellan vilka finns nio artiklar. Av dessa 
är en ett kort och en ett långt förord, därtill 
finns en avslutande uppsummering. Totalt är 
nio författare inblandade, av dessa är två kvin
nor. Artiklarna är av mycket olika längd, allt 
ifrån sex till sjuttio sidor. Författarna kommer 
från många discipliner: arkeologer, historiker, 
kulturgeografer, metallurger och kanske något 
annat. Olika ämnen har sina olika sätt att skri
va på vilket märks bland annat i att såväl Har
vard- och Oxfordsystemen som hybridsystem 
för referenser förekommer. 

Några allmänna synpunkter kan inlednings
vis tas upp. Korrekturet brister emellanåt, där
till uppenbara konverteringsfel när dokument 
flyttats mellan datorer med svenskt respektive 
danskt operativsystem. Fel har även uppstått 
när danska forskare har citerat svenska texter 
och vice versa. I några fall är det olika språk på 
figurtext och brödtext inom samma artikel. 
Missarna är dock inte så många att det blir irri
terande eller att läsningen försvåras. Ett par fi
gurer får ett minskat informationsvärde ge
nom att de uppenbarligen var avsedda att pub
liceras i färg, vilket nu inte är fallet. Jag skulle 
ha uppskattat att få veta för varje artikel när ma
nus avslutades: i några fall kan man misstänka 
att de är ett par år gamla. 

Hans Anderssons inledning är en sedvanlig 
projektinledning där en mängd personer, stif
telser, föreningar mm tackas. Den innehåller 
även en mycket summarisk genomgång av pro
jektets förlopp och förändringar i deltagar-
konstellationen. Det nämns i förbigående att 
projektet varit fyllt av häftiga diskussioner och 
motsättningar. 

Gert Magnusson presenterar den vetenskap
liga bakgrunden till projektet samt en forsk-
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ningsöversikt avseende medeltida järnhante
ring. Projektets frågeställningar utgår ifrån en 
medeltida text som nämner järnhantering i 
Tvååkerområdet. Arkeologiska spår av järn
hantering finns det en mångfald av där och syf
tet kan sägas vara att studera förhållandet mel
lan skriftliga källor och fysiska spår. I förläng
ningen innebär detta att det för samhällets del 
är teknik, hantverk och protoindustri som stått 
i projektets fokus. 

Kai Hörby och Rikke Agnete Olsen gör en 
översättning och tolkning av den del av Soro 
klosters gåvobok som behandlar området kring 
Tvååker. Översättningen presenteras parallellt 
med en transkription av originalets latin. Där
efter görs ett rekonstruktionsförsök av klostrets 
ägor. 

Olsens andra artikel behandlar effekten av 
biskop Absalons gåva av mark i Tvååker till Soro 
kloster. Idén bör ha varit att säkra munkarnas 
behov av timmer genom att skänka dem skog. 
Dessvärre definierades gåvans avgränsning då
ligt vilket ledde till konflikter mellan munkarna 
och traktens bönder. Olsens tolkning är att mun
karna stim utnyttjade skogen i Tvååker inte han
terade järn i området utan enbart odlade mar
kerna och tog timmer ur skogen. 

Vellev diskuterarjärnhanteringen i Tvååker 
utifrån historiska och arkeologiska källor. Ut
gångspunkten är Absalons gåva, vilken i Vellevs 
läsning inte specificerar vem som hanterade 
järnet i Tvååker. Vellev lyfter också fram det fak
tum att saltutvinning nämns i en källa. En stor 
del av artikeln utgörs av utförliga referat av ti
digare forskningsinsatser. Artikeln behandlar 
även kortfattat de ugnskonstruktioner som un
dersökts inom Tvååkerprojektet. 

Catharina Maschers och Pär Connelids kul
turgeografiska landskapsanalys av Tvååkersbyg-
den är bokens näst längsta artikel. Artikelns ag
rara aspekter baseras framför allt på studier av 
lantmäterimaterial och fältinventeringar. Någ
ra grävningar har inte genomförts utan slutsats
erna baseras till stor del påjämförelser med re
sultat från andra delar av Halland och södra 
Västergötland. Utifrån dessa verkar det ske en 
omfattande omstrukturering av landskap, be
byggelse och agrar praktik under 1200-talet 
Denna förändring sammanfaller i Tvååkersbyg-

den dels med biskop Absalons gåva och dels 
med en minskning avjärnhanteringen i områ
d e t Vid det här laget pekar flera studier på hur 
dynamisk den halländska landsbygdens ut
veckling var under medeltiden, vilket är ett tyd
ligt vetenskapligt resultat baserat på de större 
exploateringsprojekt som drabbat landskapet 
under de senaste tjugo åren. Mascher och 
Connelid har skrivit mycket om Hallands land
skapshistoriska utveckling och det är inte utan 
att man önskar att deras artiklar kunde samlas 
ihop till en egen bok (som tveklöst skulle bli ett 
standardverk även utanför Västsverige). 

Bo Strömbergs bidrag är en 70 sidor lång 
genomgång av de arkeologiska undersökning
ar som genomförts. Ett märkligt faktum är att 
Magnusson i sin inledande artikel poängterar 
att projektet samarbetade med Kungliga Tek
niska Högskolan och att digital kartering ägde 
rum redan igg3 vilket i ett antikvariskt per
spektiv är att betrakta som tidigt. Ändå är de 
flesta planer i Strömbergs artikel handritade 
och av varierande kvalitet. Lite förvånande är 
att självklara referenser inomjärnhanteringens 
område, t.ex. Arne Espelund och Lars-Erik 
Englund, saknas. Artikeln har en kraftig slagsi
da mot att vara en antikvarisk avrapportering 
av uppnådda resultat snarare än en vetenskap
lig bearbetning och kontextualisering av resul
taten. 

Vagn Fabritius Buchwald var den metallurg 
som ingick i projektet. Resultaten av de metal
lurgiska analyserna av slagg från olika platser i 
Tvååkersbygden visar att man använt två olika 
tekniker. Delsen teknik som bedöms vara äldre 
och dels en yngre teknik där slaggen har en läg
re densitet än tidigare. Den yngre tekniken är 
sannolikt baserad på vattenkraft för att driva 
blåsbälgarna. Buchwald gtir även beräkningar 
på hur stort utbytet avjärn blev vid framställ
ningen och kommer till slutsatsen att den yng
re tekniken gav ett betydligt större utbyte än 
den äldre (14,6 respektive 28,2 kgjärn per 100 
kg rostad malm). I jämförelse med de beräk
ningar som den norske materialteknikern Arne 
Espelund brukar presentera förefaller Buch
walds beräkningar tämligen låga. 

Magnussons avslutande artikel är en upp
summering av projektets resultat. Ett är att in-
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terna faktorer kan vara nog så pådrivande vad 
gäller introduktion av ny eller förfining av be
fintlig teknik i ett agrarsamhälle. Vid Tvååker 
gäller detta uppkomsten av en protoindustriell 
järnhantering med förankring i lokalsamhället 
snarare än den slentrianmässiga tolkningen 
med en teknikspridande cisterdenserorden. I 
artikeln lyfts än en gång Magnussons »tidskur-
vor» över HC-daterad järnframställning från 
olika platser i Sverige fram. Frågan är vad kur
vorna representerar och hur representativt data
underlaget är. Jag saknar åtskilliga dateringar, 
inte minst från Halland, i det uppdaterade dia
gram som presenteras denna gång. 

Avslutningsvis är det bara att konstatera att 
slutpublikationen av Tvååkerprojektet är en 
trevlig om än spretig bekantskap. Den visar på 
ett inspirerande sätt hur ett problem kan tolkas 
på olika sätt beroende på vetenskaplig infalls
vinkel. 

I .eif Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 06 Jönköping 

Leif.haggstrom@jkpglm.se 

Harold Mytum, Mortuary monuments and burial 
grounds of lhe historie period. Manuals in Archaeo
logical Method, Theory, and Technique. Klii
wer Academic/Plenum Publishers. New York 
2004. 300 s. ISBN 0-306-48076-X. 

Varför inte mynta ett talesätt? Vad du än hittar 
och vilket fält du än ger dig in på, så nog har re
dan en anglosaxare varit där. 

Mortuary monuments, är en handbok för oss 
med intresse för materiell kultur på kyrkogår
dar från historisk tid. Ämnet är inte så omfat
tande i ett skandinaviskt sammanhang, men 
desto större inom det område som boken om
fattar, framför allt USA, Storbritannien och i 
mindre utsträckning övriga Europa. Boken är 
väldisponerad: en forskningshistorik (kap. 1), 
följd av en kronologisk sammanfattning, inde
lad i en äldsta period fram till 1700-talets bör
jan (kap. 2), 1700-talets mitt till 1800-talets slut 

(kap. 3), samt perioden efter första världskri
get (kap. 4) . Därefter följer tematiska framställ
ningar; kring produktion och konsumtion (kap. 
5), sociala strukturer (kap. 6), identitet (kap. 
7) och attityder till döden, kroppen och den 
déides minne (kap. 8). Boken avslutas med en 
framställning av hur man utför en materialstu-
die av kyrkogårdar och gravstenar (kap. g) 
samt frågor kring vård, konservering och pub-
likvisningar (kap. 10). Litteraturlistan är om
fattande men jag hittar bara en hänvisning till 
ett skandinaviskt bidrag, vilken tillsammans 
med ett foto från Uppsala är de enda referen
serna till nordiska förhållanden. 

I de kronologiskt inriktade kapitlen särskil
jer Mytum tiden från 1700-talets mitt till 1800-
talets slut som en period med starkt fokus på 
och utveckling av en begravnings- och döds
kult Mytum visar hur produktionen av allt från 
kistor till begravningsseder och minnestekni
ker genomgår en fas av industrialisering och 
professionalisering under denna tid. Han dis
kuterar vidare kyrkogården som en social are
na där centrala frågor kring identitet kan stu
deras, vem som uttrycker vad genom gravseder 
och monument , vem som ligger var på kyrko
gården och hur etnicitet och tillhörighet till 
olika sociala grupper konstrueras. 

På samma sätt kan vi studera hur de efter
levande uttrycker sitt förhållande till de döda. 
Under 1700-och 1800-talet sker en förändring 
där individen alltmer kommer att förknippas 
ined kroppen. Dciden, kroppens förgänglighet 
och den älskades förruttnelse blir ett problem 
som man försöker lösa, dels genom en allt me
ra raffinerad behandling av den avlidnes kropp, 
dels en betoning på individens gärning i livet. 
Tanken på livet efter detta genomgår en domes-
ticering, med föreställningar om familjens åter
förening etc. Allt detta uttrycks tydligt i den ma
teriella kulturen, en övergång från tidigare sym
boler för död och förgänglighet, till en starkare 
betoning på uppståndelse och liv. 

Det är således fråga om en mycket praktiskt 
inriktad och strukturerad handbok, med väg
ledning kring alla upptänkliga sidor av det som 
har med kyrkogårdar, gravvårdar och sorgepa-
ramenta att göra. Författarens bärande tanke 
är att studier av kyrkogårdens rum och mate-
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ridl kultur kring döden bör göras på ett mer in
tegrerat och analyserande sätt. Det finns ten
denser att intresset för gravstenar, för kyrkor 
och för traditioner kring död och begravning 
behandlas var för sig som isolerade företeelser. 
Men gravstenar, kistor, begravningsseder och 
kyrkogårdars utformning är i högsta grad ex
empel på aktiv materiell kultur. Här samsas 
text, symboler och materiella attribut tillsam
mans med skriftligt källmaterial, demografi 
och osteologi på ett sätt som egentligen borde 
göra kyrkogården till en central studieplats för 
en historisk arkeolog. 

Mytum pekar intressant nog redan i inled
ningen på att flera äldre kulturhistoriska ana
lyser av död och begravning framhållit den ma
teriella kulturens aktiva roll, långt innan be
greppet kontextuell arkeologi formulerades te
oretiskt. För svenska läsare är Louise Hagbergs 
klassiska studie När döden gästar från ig37 ett 
gott exempel på detta. Här finner vi i gammal 
god kulturhistorisk tradition en lång exempel
lista på just kopplingen mellan föreställningar 
om livet och döden, och hur dessa uttrycks och 
tar gestalt genom en rik och varierad materiell 
kultur. 

Trots bokens starka drag av integrering och 
kontextualitet saknar jag en del. Hänvisningar
na till osteologi är synnerligen få, vilket sanno
likt har att göra med det fåtal arkeologiska och 
osteologiska undersökningar som gjorts av kyr
kogårdar från historisk tid i Amerika och Stor
britannien. Det visar sig även att analysen av 
gravseder och gravskick uteslutande bygger på 
historiskt källmaterial, medan möjligheten att 
studera materiell kultur i ett arkeologiskt un
dersökt material lyser med sin frånvaro. 

Dessutom saknar de historiska kyrkogår
darna koppling bakåt i tiden. Förändringarna 
från medeltiden och över reformationstiden 
antyds knappast alls. Detta gör det svårt att rätt 
värdera förändringarna över den tidsperiod 
som Mytum behandlar. Hur skiljde sig de tidig
moderna perioderna från senmedeltiden, vad 
betydde reformationen för synen på döden 
och graven, hur kan vi rätt värdera graden av 
förändring mot individualisering e tc? 

I ljuset av detta framträder undersökningen 
i domkyrkoparken i Linköping som viktig, med 

möjlighet att studera gravskickets förändring i 
ett långt tidsperspektiv, från 1100 till 1810 (se 
artikel av Arcini 8c Tagesson i antologin Liunga. 
Kaupinga. Kulturhistoria och arkeohgi i Linköpings
bygden, 2005). I detta material kan vi avläsa en 
gradvis förändring mot det nya, men också se 
att reformationen under 1500-talet haft mind
re betydelse än vad vi ofta tillmäter den. Särskilt 
förändringarna i gravskicket under sent 1600-
tal kan tolkas som ökad individualisering, vilket 
framstår som en unik möjlighet att testa My-
tums modell på ett svenskt material. 

Sammantaget är detta en viktig bok som pe
kar på ett lite försummat arkeologiskt material, 
med en maning till större kringsyn och till för
nyat studium av kyrkogårdarna ur ett brett per
spektiv. 

Göran Tagesson 
Riksantikvarieämbetet UV Öst 

Roxengatan 7 
SE-582 73 Linköping 

Goran.tagesson@raa.se 

Anna »Källén, And through flows the river. Archaeo
logy and lhe pasts of Lao Pako. Studies in Global 
Archaeology 6. Uppsala universitet 2004. 326 
pp. ISBN gi-g732i2-4-g. 

This doctoral dissertation is the outcome of an 
unusually courageous research project. It re
ports the results of a field project carried out 
under very uncertain circumstances at the site 
of Lao Pako in the People's Republic of Laos, 
one of the last communist single-party states 
(whose ambassadör to Sweden attended the 
public defence in Uppsala). Lao Pako is a well-
known Iron Age site (AD 350—600) on the 
southern bank ofthe river Nam Ngum in cent
ral Laos, some 411 km northeast of Vientiane 
(see also »Källén and Karlström iggg) . But the 
book is no ordinary report on excavations and 
other fieldwork. Instead, this is a very personal 
account ofthe experiences of an archaeologist 
in Laos between 2000 and 2003, and of her 
ideas 011 how (all?) archaeology should be done. 

Acknowledging postcolonial theory, Anna 
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Källén describes her study as "a serious at
tempt" at writing "an alternative, self-critical, 
non-deterministic, non-linear story about the 
past at Lao Pako" (p. 243). Böld and ambitious 
projects such as this one have become rare in a 
professional context where doctoral research is 
not supposed to take great risks, where funds 
are increasingly härd to come by, and jobs are 
very scarce. Yet it is precisdy such projects that 
do most to carry the discipline forward. 

The book contains the usual introductions 
to the author's agenda, the theoretical back
ground, the discourse's history of research, the 
site's historical context, and the project's metho
dology and basic findings regarding soils, dates 
and layers. This is followed by an extensive, 80 
page-long section about "The Things" recove
red during the excavations: 76 complete vessels 
as well as a variety of other artefacts and mate
rial remains such as evidence for metal pro
duction. The section on the finds' contexts de
scribes in some detail the pits that were exca
vated and what they contained: mostly pottery 
vessels, in three cases containing infant burials 
and jewellery. 

This is followed by the interpretive chapter, 
on "Ritual Space". Källén rejects simple func-
tionalistic interpretations and suggests instead 
that her finds be considered as "ritual meta
phors". They manifest past structures of thought 
and effectively become cosmological commen-
taries. In this way, the seemingly unrelated pro
cesses of metal production and infant burial 
occurring at Lao Pako are degantly made sense 
of in one metaphorical sweep: metals are con-
ceived and born like babies; dead babies are re
turned to (ceramic) wombs and buried. 

»Källén then presents an archaeological syn
thesis in which Lao Pako is located within the 
larger picture ofthe Soulheast Asian Iron Age. 
After that follows the "reflexive" chapter where 
Källén seeks to represent other voices than her 
own, explaining why the book title refers to the 
pasts rather than the past of Lao Pako. Here we 
learn a lot (though possibly not all?) about the 
political, cultural and practical contexts that 
conditioned her research in various ways. Fin
ally, there are summaries in English and Lao, 
and an appendix containing the full list of 

finds, numerous plans and stratigraphic dra
wings, as well as thin section pottery analyses by 
Anders Lindahl. The book lacks an index. 

As a cdebration of its achievements, Källén's 
work deserves to be carefully deconstructed. In 
this spirit, I will raise four substantial criticisms. 
As I am no expert in Soulheast Asian archaeo
logy, I accepted the role as opponent on the un
derstanding that I would particularly focus on 
aspects ofthe book that have a bearing on more 
general issues. 

/. Post-cokmialism. Källén is keen to describe 
her project in terms of postcolonial theory. She 
seeks to overcome the "imperialist mindset" (p. 
31) as represented by the vision of other parts 
of the world as blank spaces on which Western 
desire is written, and in particular by the Three 
Age System that was originally conceived for 
Danish prehistory but has been applied in ma
ny parts of the world, suggesting a unilinear de
velopment of all humanity: from primitive be-
ginnings to advanced Western-style civilizations. 

Unfortunately though, the distinction be
tween colonialism and imperialism gets löst in 
the argument (see Bruce Trigger's paper in 
Man N.S. ig, ig84) . It is härd to see, and not 
demonstrated by »Källén, how either Western 
desires or the Three Age System might be legi-
timising (ner>) rofonia/thinking or practices. At 
the same time, as Källén rightly argues, there is 
a real danger of neo-imperialism in any Western 
approach to the rest of the world, from deve-
lopmental aid to hegemonic science. And the
re lies a large problem of this thesis: why should 
Mllén's own desires (pp. 18-24, 23°"" 23 2 ) 
escape imperialistic undertones? Indeed, how 
can any Westerner investigate aspects of other 
parts ofthe world without using (imperialistic) 
Western concepts and ambitions, yet still achi
eve acclaim in the West? Moreover, why does 
the fact that her research was financed by Sida, 
the devdopmental aid agency of Sweden (pp. 
16, 42) appear to be almost as unproblematic 
for »Källén as the name of the series in which 
her book has been published: "Studies in 
Global Archaeology"? I would have liked to see 
these questions taken more seriously in a dis
sertation that seeks to avoid imperialistic mind-
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sets. 
2. Mullivocalily. Källén opens her final section 
by stating that "My archaeological narrative is 
only one of many stories about Lao Pako" (p. 
20g). She then gives room to alternative stories 
which she encountered during her research: of 
the governing Communist Party, of the mana
gers of a local tourist resort, of some ofthe peop
le living in nearby villages. One problem with 
any such attempt at allowing multivocality is 
that even on these pages it is still Källén who 
has prompted, recorded, interpreted, and re-
told these other voices, at least in one case fail-
ing to grasp what was being stated, as she freely 
admits (p. 222). Since it is also she who bene-
fits from the social capital earned by this dis
sertation, the question is how multivocality can 
ever be more than a rhetorical device hiding its 
inherent one-sidedness. Another problem of 
multivocality can be the lack of sufficient criti
cal engagement with the "other voices". In this 
case, given that "the explicit aim of cultural he
ritage management in Laos is to legitimise the 
current political rule" by an old-style commu
nist party (p. 211), I was hoping in vain that 
Källén would commit herself politically. Why 
such commitment is missing is anybody's guess. 

5. Scientific "usefulness". Large chunks of this 
dissertation are deliberately conventional. 
That includes the analysis and description of 
the artefacts (pp. g2—180, except p. 151!), the 
empirical research agenda and methodology 
(78—7g), and the documentation of the field
work (81-86, 270—328). Given Källén's own 
intellectual creativity, her obvious sensibility 
for alternative approaches (e.g. pp. 8g—gi, 146, 
14g, 151), and her desire for an archaeology 
that is not "safe" but "thougbt-provoking, de-
bating and challenging" (p. 184), I was disap-
pointed to find that no serious effort was made 
to write a very different kind of past for Lao 
Pako, cxploring alternative methods and ap
proaches. The reason given reads almost like 
an apology: "1 have not been deliberately con-
tradictory to be ironic, nor is this a provoca-
tion. I have aimed for my archaeology to be 
broadly useful and this was the way I chose to 
reach thatgoal" (p. 235). 

This begs the question what is meant by "use
ful". To what kind of use does Källén hope her 
work will be put? Is a doctoral dissertation that 
pushes the boundaries, consistently exploring 
new disciplinary territories, not useful too? 
Why is it useful to challenge the current con-
sensus concerning linear time (see below) or 
the functionalistic interpretation of material 
culture, but not useful to challenge dominant 
field methodologies and documentation tech
niques? Why blame "the present structural li-
mitations of my discipline" (p. 235), when the
se are in fact limitations in the courage of the 
author? 

4. The case against linear time. Källén argues that 
the concept of "unilinear and progressive" ti
me (p. 22) -a l though "useful" for archaeology 
(p. 235) - is deeply flawed because of its evolu-
tionary implications privileging the Western 
world (pp. 23, 28, 31—33, 233—236). However, 
she fails to show why unilinear time should 
always favour progressive evolutionism. It may 
equally well carry a historie nostalgia where the 
present is seen as defident and the past as su
perior. Her attempt to write a "non-linear story 
about the past at Lao Pako" (p. 243) is there
fore unmotivated. More seriously, it is also un-
accomplished. This dissertation does not only 
use the flowing river as "a metaphor of time" 
(pp. 24, 236), but the documented excavations 
have also been interpreted with the help of ra
diocarbon dates and make reference to other 
linear understandings of time such as stra
tigraphy (p. 85—86). Alternatives like Buddhist 
notions of cydical time or Michel Serres' 
"crumpled" past are discussed (pp. 23, 233— 
236) but not applied to the material. Tö me, 
this is a missed opportunity. 

In sum, this is a very interesting study that 
combines the results of an unusual field pro
ject with advanced theorising. Kallen has writ
ten a book tbat tleserves to be read widdy by ar
chaeologists around the world since it puts an 
interesting perspective on the way the discip
line is practiced both in the West and beyond. 
What is more, the study also makes challenging 
suggestions for how archaeology might be 
practiced differently in the future. 
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Finally, another Uppsala graduate student, 
Anna Karlström, has been working in the same 
geographical area. Her dissertation is schedu-
led for completion in late 2005, complemen-
ting tKällén's study of Lao tian archaeology. 

Cornelius Holtorf 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Lunds universitet 
Box 1 17 

SE-221 00 Lund 
corndius.holtorf@ark.lu.se 

Vetenskapligt program för den arkeologiska verksam
heten vid Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk 
rapport 2004:5. Kulturmiljöavddningen, Stock
holms stadsmuseum. Stockholm 2004. 160 s. 
ISBN g 1-85233-18-8. 

Inom svensk uppdragsarkeologi är det vanligt 
att de arkeologiska aktörerna framställer veten
skapliga program för sin verksamhet. Riksan
tikvarieämbetet har gjort det, många museer 
och enstaka privata aktörer likaså. Mängden ar
keologer som varit inblandade i skapandet av 
sådana publikationer är nu stor. Jag kan utifrån 
egen erfarenhet se ett par problem som man 
omedelbart har att brottas med vid denna typ 
av arbete. Jag beskriver nu problemen för att 
ha dem som utgångspunkt för granskningen av 
Vetenskapligt program for den arkeologiska verksam
heten vid Stockholms stadsmuseum. 

1. Vilken målgrupp har det vetenskapliga 
programmet? Den första och mest uppenbara 
målgruppen är länsstyrelsen. Syftet torde där
vid vara att demonstrera arkeologisk kompe
tens, framför allt i län där konkurrens om arke
ologiska uppdrag tillämpas. Den egna arbetsp
latsen med dess fasta och tillfälliga personal är 
en annan uppenbar målgrupp. Först därefter 
torde andra arkeologer, studenter och i vissa 
fall en intresserad allmänhet samt exploatörer 
komma. Valet av målgrupper är avgörande för 
hur ett program formuleras och disponeras. 

2. Hur lång giltighet skall det vetenskapliga 
programmet ha? Åtskilliga vetenskapliga pro
gram anger en kort giltighet, gärna två eller tre 

år. När man bestämmer sig för detta måste man 
avgöra hur rimligt det är att skapa ett nytt eller 
reviderat program inom utsatt tid. Raä:s UV-
kontor har inte lyckats med detta: deras senast 
publicerade program var giltiga fram till 2002. 

3. Skall programmet vara tematiskt eller 
kronologiskt upplagt? Eftersom de vetenskap
liga programmen i många fall framför allt 
handlar om att summera uppnådd kunskap är 
det enklaste alternativet att lägga upp pro
grammet kronologiskt. Det finns exempel på 
tematiskt upplagda program av olika kvalitet. 
Här kan det från Malmö kulturmiljö framhål
las som ett paradexempel. 

4. Hur tydlig skall man vara i formulering
en av frågeställningar? »Risken med allt för snävt 
formulerade frågeställningar är att man läses till 
dessa, speciellt om länsstyrelsen använder det 
vetenskapliga programmet som utgångspunkt 
för sina kravspecifikationer. Samtidigt skall de 
vetenskapliga programmen utgöra stöd när un
dersökningsplaner formuleras. Målet måste vara 
frågeställningar formulerade på ett sådant sätt 
att man kan arbeta dynamiskt och möta de nya 
och oväntade resultat som arkeologin allt som 
oftast genererar. Målet måste även vara att varje 
lämning skall få en seriös bedcimning innan 
eventuella prioriteringar görs. 

Vetenskapligt program för den arkeologiska verk
samheten vid Stockholms stadsmuseum är en liten 
bok med mjuka pärmar. Låt oss betrakta den 
utifrån det ovan sagda. 

1. Målgruppen för programmet är primärt 
länsstyrelse och museets handläggare, program
met syftar nämligen till att peka ut långsiktiga 
kunskapsmål. Det skall även vara att stöd vid 
skrivandet av undersökningsplaner och p r o 
jektprogram. Allmänheten är en målgrupp 
som slinker med genom att kunskapen skall 
förmedlas. Programmets sista definierade syfte 
är att »vara ett underlag för diskussion och sam
arbete med universitet, länsstyrelse och andra 
arkeologiska institutioner.» Hur skall detta tol
kas? Jag gör en krass samtidspolitisk tolkning: 
av forskningspolitiska skäl (jfr Riksdagens revi
sorers rapport) måste universiteten finnas med 
som målgrupp. Av kulturpolitiska skäl måste 
allmänheten finnas med. Andra arkeologiska 
institutioner är inte något som måste finnas 

Fornvännen too (2005) 

mailto:corndius.holtorf@ark.lu.se


300 Recensioner 

med, men genom att dessa nu utgör en mål
grupp visar museet en vilja att inte isolera sig. 

2. Programmet definieras som ett förän
derligt dokument vilket skall uppdateras var 
tredje år. Det blir intressant att se om Stock
holms stadsmuseum lyckas bättre med denna 
ambition än övriga arkeologiska aktörer i Sve
rige. 

3. Programmets upplägg är kronologiskt. 
Det inleds dock med att programmets syfte, 
verksamhetens förutsättningar m.m. definieras. 
De kronologiska kapitlen delas upp på klassiskt 
maner i sten-, brons- och järnålder samt histo
risk tid. Av stockholmska skäl ägnas mest ut
rymme åt historisk tid, g7 sidor, vilket kan jäm
föras med övriga perioders sammanlagda om
fång på 26 sidor. Den historiska tiden delas upp 
i två kapitel, staden och dess omland. De kro
nologiska styckena har alla ett liknade upplägg: 
de tar upp forskningsläge, antikvarisk topogra
fi, tidigare undersökningar och avslutas med att 
definiera lämpliga framtida forskningsområ
den. För historisk tid är upplägget liknande 
men med flera tematiska underkapitel. 

4. Hur tydligt man formulerar sina fråge
ställningar i ett vetenskapligt program är en de
likat uppgift. Är man för specifik riskerar man 
att texten kan tolkas som exkluderande, är frå
geställningarna för allmänna är risken stor att 
de saknar betydelse. Gränsen mellan gott for
mulerade frågeställningar och floskler är emel
lanåt hårfin, speciellt när man arbetar inom ex
tremt geografiskt begränsade rum (t.ex. Stock
holms stad). För stenålderns del pekas kultur-
tillhörighet, neolitiseringen, boplatsmönster, 
näringsfång och resursutnyttjande ut, frågor av 
övergripande art som går att ställa till i princip 
vilket arkeologiskt objekt som helst. För brons
ålderns del beskrivs stockholmsområdet som 
perifert och bland de mer konkreta problem
områden som pekas ut finns bebyggdsekonti-
nuitet, skärvstenshögar samt skålgropsstenars 
datering. För järnålderns del finns en mycket 
stor mängd undersökta gravfält, dessa bör ut
sättas för nya studier men framför allt sam
manställas och tillgängliggöras. Samhällsför
ändring mellan olika skeden av järnåldern pe
kas ut som ett forskningsområde, nya grepp vid 
boplatsundersökningar likaså. För den histo

riska staden anges först några övergripande 
frågeställningar kring dess uppkomst och olika 
aspekter av det samhälle stadens invånare ut
gjorde. Därefter pekas mer specifika företeel
ser och stadsdelar ut och mer specifika studie-
områden anges. I formuleringen av frågeställ
ningar känner jag igen mig från mitt arbete 
med liknande dokument. Det rör sig framför 
allt om frågeställningar som är antikvariskt 
gångbara. 

Man kan studera vetenskapligheten i en 
produkt på olika sätt. Ett är att granska pro
duktens referensvärld. I detta fall tas över 200 
verk upp i litteraturlistan. Ungefär sex av dem 
behandlar arkeologi utanför dagens Sverige. 
Uppskattningsvis go% av litteraturen behand
lar Stockholm med närområde. Slagsidan kan 
förklaras med att den speglar museets geogra
fiska verksamhetsområde, men rimmar illa 
med det uttalade aktiva deltagandet i konfe
renser som Lubecker Kolloquium zur Stadt-
archäologie im Hanseraum, Castella Maris 
Baltici m.fl. Borde man inte visa tydligare att 
man är medveten om vad som sker internatio
nellt inom arkeologin, såväl metodiskt som teo
retiskt och materialmässigt genom referenslis
tans innehåll? Risken är annars att man endast 
producerar, och i värsta fall traderar, lokalt re
levant kunskap. 

Jag kan föreställa mig de diskussioner man 
haft i samband med att det vetenskapliga pro
grammet skrevs. j\mbitionen att vara heltäckan
de samtidigt som man skall blicka framåt är 
svårhanterad. Slutresultatet är en gedigen över
sikt éiver ett litet landskapsrum som genomgått 
extrema förändringar sett i ett längre tidsper
spektiv. Utifrån egen erfarenhet menar jag att 
det är bokens författare som har störst nytta av 
den. Därmed inte sagt att den inte kommer att 
fungera som en given referens för studier av 
Stockholmsområdet ganska länge framöver. 

Leif Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

leif.haggstrom@jkpglm.se 
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Lutz »Klassen, Jade und Kupfer. Untersuchungen 
zum Ne.olithisierungsprozess im westlichen Ostsee
raum unter besonderer Berucksichtigung der Kullur-
entwicklung Europas 5500—3500 BC. Jysk Ar
kaeologisk Selskabs skrifter 47. Århus 2004. 
436 s. ISBN 87-88415-26-0. 

Relationen mellan Kontinentaleuropa och Syd
skandinavien har spelat en viktig roll för för
ståelsen av förhistoriska kulturfenomen och 
detta gäller inte minst förändringen från meso
litikum till neolitikum. Här är det väsentligt att 
tillgodogöra sig en ingående kunskap om såväl 
det faktiska materialet som uttolkningen av 
detta. I dagens arkeologiska forskning är det 
en svårbemästrad uppgift Det gäller inte bara 
att ha kunskap om ett omfattande fyndmaterial. 
Av stor betydelse är det också att överblicka 
skillnaden mellan de teoretiska utgångspunk
terna som kan vara nog så betydande, t.ex. kon
trasten mellan kontinentaleuropeisk positivism 
och anglosaxisk postmodernism. Det blir inte 
bara ett kunskapsinhämtande som måste ge
nomföras utan därtill något av en mental om
ställning när det gäller tolkningssituationen 
där olika kategorier och uttrycksformer ofta gi
vits avvikande prioriteringar. 

Lutz Klassen har genom denna bok liksom 
en lika omfattande genomgång av de tidiga 
nordiska kopparföremålen (Fruhes Kufper im 
Norden, Århus 2000; rec. i Fornvännen g7, s. 
32g) visat att han besitter en ingående känne
dom om fyndförhållanden och teoretiska in
riktningar bland forskare inom båda områdena. 

I sin nya studie behandlar Klassen före
komsten och betydelsen i södra Skandinavien 
av importföremål vid övergången mellan me
solitikum och neolitikum. Det bör tilläggas att 
undersökningsområdet förutom Sydskandina
vien även omfattar nuvarande Nordvästtysk
land mellan Elbes nedre lopp och Oders myn
ning. 

Klassen utgår från specifika materialkate
gorier där stenredskap vilka har uppfattas som 
importer från samtidiga neolitiska kulturer i 
Mellaneuropa är av stor betydelse. Vid behand
lingen av dessa kominer man i vissa fall in på 
källkritiska aspekter av avgörande relevans för 

tolkningen. I tyvärr mycket få fall ger fyndom
ständigheterna entydigt belägg för att föremå
len införts under det behandlade tidsavsnittet. 
I andra fall är fyndomständigheterna så oklara 
att införseln mycket väl kan vara av betydligt 
yngre datum som samlargods. 

En annan synpunkt av källkritisk karaktär 
gäller om det går att styrka att ett föremål är ori
ginal eller kopia. Främmande ting av speciellt 
kognitivt värde kan ha varit föremål för lokal 
kopiering. Här är det främst råmaterialen som 
kan bli utslagsgivande. Föremål av en stenart 
som är okänd inom undersökningsområdet 
har uppenbar exotisk karaktär. Samtidigt kvar
står att kopior av dessa är intressanta i sig. »Klas
sen är väl insatt i dessa källkritiska synpunkter 
men de har knappast givits något större ana
lysvärde i studien. 

Fyndsituationen för vissa föremålsformer 
vilka kan uppfattas som exotiska är i vissa fall sä
kerställd, t.ex. flathackorna, men är betydligt 
mera oklar vad avser andra former som yxorna 
av jadeit. Ytterligare andra som spetsnackiga 
yxor i amfibolit kan mycket väl vara underre-
presenterade i materialet på grund av att före
målsformen inte blivit tillräckligt uppmärksam
mad. 

Utifrån en typologi för de s.k. skafthålsför-
sedda skolästyxorna (Schuhkistenkeik) identifie
rar »Klassen fem importperioder under mesoli
tikum med inledning omkring 4goo cal BC. 

Även om man med en mera källkritisk syn 
på fyndsituationen för vissa fyndkategorier 
skulle reducera materialet framgår att tiden 
4300—4000 cal BC har mest importföremål. De 
två neolitiska faserna fram till 3500 cal BC, 
med ett tydligt inslag av kopparföremål, fram
står som perioder då importinslaget var mind
re än under en äldre del av senmesolitikum. 

Utifrån spridningsbild och ursprungsområ
de utläser »Klassen en förändring av kontaktvä
garna under sina sju importfaser. De äldsta fyn
den härrör från en västlig del av Mellaneuropa 
varefter en tydlig förskjutning till mera närlig
gande områden i Centraleuropa äger rum. Un
der neolitikum föreligger indikationer för mera 
avlägsna ursprungsområden som västra Alperna 
och mellersta Donaudalen. 

En annan av Klassen behandlade fråga gäl-
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ler varifrån inflytandet för utformningen av 
den traditionella erteböllekulturen härrör. Vid 
en ingående genomgång av utvecklingen för 
ertebollekeramiken ser Klassen impulser från 
baltiskt område och tillmäter Narva-keramiken 
ett betydligt större inflytande än tidigare fors
kare. När det gäller belägg för husdjur finns 
det utöver hund endast några få fynd inom un
dersökningsområdet Detsamma gäller belägg 
för odling och Klassen uppfattar dem inte som 
viktiga för den senare utvecklingen. 

Klassen menar att det inte funnits särskilt 
starka kontakter med Centraleuropa under tidig 
ertebölletid men desto tydligare mot öster inom 
baltiskt och ryskt område. De starkaste kontak
terna har berört det nordvästeuropeiska låglan
dets mesolitikum med swifterbandkulturen. 

Författaren uppfattar det intensifierade in
förandet av prestigeobjekt under sen erteböl
letid som ett uttryck för att samhällstruktur och 
värderingar nu i högre grad efterliknade de 
mellaneuropeiska samhällen som sydskandina
verna hade kontakt med. Ökningen skulle föl
ja med ett anammande av »neolitiska» uppfatt
ningar. Att det kunde vara tecken på interna 
förändringar eller motsättningar där prestige
objekten spelar en ökad roll tycks inte tilltala 
Klassen. 

Mellan tidiga bondesamhällen i Mellan-
och Sydeuropa finns starka belägg för långväga 
utbyteskontakter, t.ex. mellan den västra Svarta-
havskusten och nordvästra Frankrike. Som ett 
led i dessa fjärrkontakter integrerades fångst
samhällena i Sydskandinavien. 

Här bör beaktas att endast en mindre andel 
av dessa prestigeobjekt kommer från gravar 
som i Mellaneuropa. I själva verket är det en
dast två tidiga flatyxor från Skateholm. Alla 
andra, med ett depåfynd som undantag, är an
tingen lösfunna eller kopplade till boplatser. 
Kan detta tyda på att vissa objektformer har 
haft en mera intlividorienterad tillhörighet än 
andra? Med tanke på det betydande antalet 
gravar och skolästyxornas förhållandevis rikli
ga representation i undersökningsområdet kan 
noteras att de inte, med Skateholmsgravarna 
som undantag, kombineras som i sina ur
sprungsområden. Detta antyder en förändrad 
deponeringshantering och status i norr jäm

fört med söder. 
Vad avser materiell kultur under tidigneoli

tikum så presenterar Klassen ingående jämfö
relser med den kontinentaleuropeiska fyndsi
tuationen där keramiken intar en central plats. 
Ibland är jämförelserna av ett sådant slag att 
det blir svårt att fastställa ifall likheterna är av 
generell och därmed förhållandevis ointres
sant natur eller är av kulturspedfik art. 

Klassen finner den tidigaste utformningen 
av trattbägarkulturen i området vid den sydväst
ra Östersjökusten. Denna har betydande likhe
ter med den äldsta sydöstskandinaviska oxie
gruppen men rymmer också former och form-
element med tydliga paralleller inom michels-
bergkulturen, vissa likheter med gatersleben-
gruppen inom den sena lengydkulturen lik
som vissa ertebolletraditioner. Det äldsta tratt-
bägarinslaget på Jylland i form av vollinggrup
pen menar Klassen ha vissa likheter med chas-
séen och michelsbergkultur liksom samtidig 
engelsk keramik. Den senare kontakten ex
emplifieras också i spridningen av långhögar 
från Sydengland till Jylland. Inslagen av ele
ment från michelsbergkulturen i den äldsta 
trattbägarkulturen är så omfattande att detta 
enligt Klassen talar för en mindre invandring 
av grupper tillhörande denna kultur. 

Utifrån faktorer såsom spridningen av olika 
föremålsformer och ornamentelement liksom 
gravskick ser Klassen en tidig ertebollekultur 
med flera lokala grupperingar varav vissa blir 
mindre accentuerade under en sen del av kul
turens existens. Klassens regionalitet för tidig
neolitikum baseras på de rundbottnade och 
rikt dekorerade keramikförmerna med bl.a. 
välkända vollinggruppen i väst och keramik 
med flat botten och sparsam dekoration såsom 
oxiegruppen i öst. Någon övertygande konti
nuitet i regionstrukturen från mesolitikum till 
neolitikum menar sig inte Klassen kunna ur
skilja. Av betydelse är också att prestigeobjek
ten har en fördelning inom ertebollekulturens 
område som inte direkt sammanfaller med kul
turens regionalområden utan fastmer med de 
regioner som urskiljes i en tidig trattbägarkul
tur. 

Den ideologi som markeras i trattbägarkul
turens äldsta stadium var inte lokalt förankrad 

Fornvännen roo (2005) 



Recensioner 303 

utan baserades på den som utvecklades i Mel
laneuropa nä rde bandkeramiska strömningar
na avtog. Den ingick då i syntes med regionala 
mesolitiska traditioner. Ideologin inlemmades 
i södra Skandinavien genom nätverket för 
prestigeföremål. Med detta synsätt uppstår en 
tydlig nyorientering i kontrast till de traditio
nella värdena. Den nya rituella praxisen var 
tydligt knuten till boskapsskötsel och odling. 
Till denna ideologi knöts också titväxling av 
prestigeobjekt av koppar och jade där redska
pet eller råvaran var föremål för distanskon
takter. 

Arbetet omfattar ett betydande avsnitt som 
behandlar den senmesolitiska och tidigneoli
tiska situationen inom ett omfattande del av 
Mellaneuropa. Som en studie i förändrings-
och förmedlingsprocesser är behandlingen int
ressant men frågan är hur stor relevans detta 
har för bokens centrala frågeställningar. Boken 
skulle ha vunnit på om en del frågeställningar 
kombinerats och oinrådesbeskrivningarna som 
avser Mellaneuropa sammanförts och därmed 
rationaliserats. Samtidigt bör i rättvisans namn 
påpekas att boken rymmer kortare pedagogiskt 
anpassade sammanfattningar både för del- och 
huvudkapitel. 

Julian Thomas modell att neolitiseringen i 
Sydskandinavien i allt väsentligt skulle uppstått 
lokalt som idéströmningar inom de existerande 
mesolitiska samhällena accepteras inte av Klas
sen. Även till flera andra engelska forskares 
uppfattning om en inom de mesolitiska sam
hällena mera oberoende utveckling med inslag 
av neolitiska element ställer sig Klassen kall
sinnig. 

Dock kvarstår frågan hur de kontaktvägar 
som det föreligger konkreta eller indicerande 
belägg för egentligen har fungerat Detta är ett 
huvudproblem som inte Klassen skänker något 
större intresse. Här borde resonemanget har 
omfattat mera teoretiska överväganden samt 
utnyttjat resultat från etnografisk forskning. 
Trots Klassens omfattande läsning verkar det 
kvarstå svårigheter att relatera postprocessuel
la modeller med kontinentala där komparativa 
studier av enskilda kulturuttryck är grunden. 
Sammanfattningsvis ger boken en gedigen 
översikt av kulturella förhållanden i kontinen

tala och sydskandinaviska samhällen under 
seklerna kring 4000 f.Kr. Klassen har på ett 
grundligt sätt presenterat sin uppfattning om 
förändringen från en mesolitisk till en neolitisk 
världsbild. Däremot är hans resonemang om 
hur dessa uppstod, utvecklades och uppgavs 
mera oklara. 

Lars Larsson 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Sandgatan 1 
SE-223 5° Lund 

Lars.Larss011@ark.lu.se 

Axel von Saldern, Antikes Glas. Vom 2. Jahrtau
send v. Chr. bis zur Spälanlike. Handbuch der 
Arcbäologie. Iin Rahmen des Handbuchs der 
Altertumswissenschaft Verlag O H . Beck, Miin
chen 2004. 733 pp. ISBN 3-406-5 igg4-6. 

The author of this book is an art historian and 
classical archaeologist with many years' activity 
as curator and museum di redor in the USA as 
well as in Europé. Ancient glass is the spedality 
of his scholarly career. He had a key position at 
the Corning Museum of Glass in the USA and 
at other museums, for instance a.s Director of 
the Museum liir Kunst und Gewerbe in Ham
burg. His many publications, not least concer
ning glass in the Mediterranean area and in the 
Orient, have long been used by scholars work
ing with glass. When I wrote the study of the 
magnificent glass bowl from Uppåkra pub
lished in Uppåkrastudier 10 his handbook was 
unfortunatdy not vet available. but his many 
artides were an important source of informa
tion. The publication of his comprehensive 
knowledge and experience ol glass in this refe
rence work will greatly aid future research. 

The handbook deals with our knowledge of 
glass in its entirely induding the particular ex
perience of the author. The problems concer
ning our knowledge are discussed. It covers tlie 
time from the second millennium BC until the 
end of classical antiquity. The treated material 
extends from the Orient över the Mediterra
nean region lo areas north of the Alps as far as 

Fornvännen 100(200^) 

mailto:Lars.Larss011@ark.lu.se


304 Recensioner 

England. It also touches upon Seandinavia. 
The book is divided into four parts: pre-Roman 
glass from the third and second millennia BC, 
pre-Roman glass from the first half of the first 
millennium BC, pre-Roman glass from the 
sixth to the first century BC, and, finally, Roman 
glass. A conduding part treats a series of pro
blems: technology, fabrication, transport, re
pair, dating, falsification etc. A great many re
ferences and indices are added. 

In a short review it is not possible to discuss 
the contents of the handbook in its entirety. 
Accordingly, I have chosen some points which 
I consider significant and problems in which I 
am very interested myself. To begin with, let me 
call attention to the detailed report of what is 
known about the earliest traces of glass pro
duction in Egypt and in the Orient, which pre
sents the author's intimate knowledge of the 
background and origin. 

The evidence of this production is, for in
stance, a piece of a glass vessel from Tell Asmar 
In modern Iraq dated to the beginning of the 
second millennium BO Production started 
with vessels for cosmetics, piéces of jewellery 
etc. in Mesopotamia/Syria in the middle of this 
millennium and a little låter or about the same 
time in Egypt as well. Glass beads were already 
known at that time. It is worth noting that inlay 
In ivory and clear glass are known from Assyria 
in the eighth century BC. An omphalos bowl 
from Gordion and alabastrons originale from 
the end of this century. Nimrud was probably a 
production centre. 

Hallstatt vessels are well-known glass pro
duets from the first millennium BC. These bea
kers are made of cored glass and cut like seve
ral other glass vessels of the first millennium 
BC. They have taken their name from the Hall
statt site where they are found in the period 
Hallstatt D. Multicoloured glass of high quality 
is known from the same inillennium induding 
Celtic jewellery, above all arm rings. 

An informative part of the volume deals 
wi h the Achaemenian glass from presenl-day 
hdii, The rather detailed treatment of it (pp. 
io(i—1 15) is of great interest, fadlitating an 
overview. It has previously been discussed brief
ly here and there. This glass complex from pre-

sent-day Iran is important for the comprehen-
sion of glass making in pre-Roman times and 
the subsequent development. The Achaeme
nian manufacture of clear glass, contempora
neous with the making of cored glass in other 
districts, has traditions deriving from the dis
tinguished Assyrian glass ofthe late eighth cen
tury BC. It was developed during the fifth cen
tury BC in a special männer with many shapes, 
of which bowls and dishes with petals or folia-
te-like motifs deserve special note. A hoard of 
gold, silver and glass objects has been excava
ted from the treasury of the palace of Perse
polis. Some ofthe objects might have been im
ported from Mesopotamia. 

The glass mäss was probably melted and 
poured in a fliiid state into moulds and then 
cut and polished. The motifs are wreatbs, ro
settes and lotus leaves radiating from the base. 
The glass items may copy metalwork, för in
stance Achaemenian silver bowls. This glass tra
dition continued in Hellenistic glass making. 

Hellenistic glass manufacture from the 
fourth centuiy onward is illustrated by examp
les of known groups and finds. Problems such 
as shapes, motifs, dating and manufacture are 
discussed. This concerns clear glass with finds 
from Macedonia, Delos and Rhodes, where a 
workshop bas been identified. Cicero and Stra
bo report that important workshops for glass 
making were founded in Alexandria. 

Particularly notable luxury glass wares from 
Hellenistic times are mosaic glass and glass 
with gold foil. The decoration can be wreatbs of 
leaves, such as acanthus and lotus. The famed 
Canosa group contained luxury glass ware, as 
did the chronologically important wreck of 
Antikythera from about 60 BC. 

Workshops and glass making during Hel
lenistic times were forerunners of Roman glass 
production, although the coniing of the new 
technique of glass blowing around the birth of 
Christ allowed an intensified manufacturing 
process. 

von Saldern's treatment of Roman glass lakes 
up more than two thirds of the volume. These 
wares assimilated the traditions of Hellenisin. 
They became widdy distributed thanks Ui the 
conquests of the Roman Empire. Glass blowing 
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contributed to the voluminous production. 
Roman glass is treated thematically in a first 

part and then presented in regions with discus
sions of problems such as occurrence, find pla
ces and origins. Not only large areas such as 
Asia, the northern part of Africa and southern 
Europé with Greece and italy are dealt with, but 
also the Roman provinces in Europé as far as 
Britain and Seandinavia. The thematic treat
ment emphasises the techniques, such as mel
ting in moulds, blowing, and different kinds of 
trailing and cutting. The disposition of the ex
tensive section treating the huge amount of 
Roman glass is skilfully made; the entirely as 
well as partial problems are presented. Shapes 
and decoration are treated in each case. Most 
of it is luxury wares but some space is given to 
utility produets and special forms. 

I will note only a few important points con
cerning Roman glass. The first is the new 
technique, blowing. It first appeared in work
shops in Palestine - Jerusalem or Sidon - dur
ing the first century BC and was then develo
ped into the first century AD. A workshop on 
Rhodes has, for instance, early glass manufac
tured by blowing. This technique paved the 
way for diversified glass manufacture in Roman 
times. 

The cutting technique is important with pos
sibilities to create decoration of great variety. It 
is interesting for scholars of the Nordic count
ries not only because of its importance for some 
kinds of luxury ware, such as cameo and dia
treta glass, but also because of its significance 
for much of the glass found in Seandinavia. 
The technique as well as the current literature 
are treated thoroughly, giving an introduction 
to the problems concerning glass in Seandi
navia from the Late Roman to the Early Mig
ration Period, von Saldern confirms the as
sumption of an origin in south-eastern Europé 
of many kinds of glass with cut decoration. He 
underlines their connection with the excellent 
glass making of the Sasanian area in present-
day Iran and the Cernjachov culture on the 
Black Sea. The overlay decoration with many 
examples in Norway is also discussed. It is worth 
mentioning that the reviewer has placed the 
unique glass bowl from Uppåkra with overlay 

decoration in the same problem complex. 
Some kinds of luxury glass such as mosaic 

glass, cameo glass and diatreta ware are treated 
in separate sections demonstrating the very 
high quality of the manufacture and the glass 
makers' capability. The mosaic glass has a tra
dition deriving from Hellenistic glass making. 
A series of magnificent dishes and bowls are 
kept in the large collections. This beautiful glass 
inspired other glass making in the Hellenistic 
times and låter, von Saldern informs the reader 
about the technique and production. The cameo 
ware, with magnificent items such as the Port
land vase, is treated in detail, showing the results 
of a combination of blowing and cutting. The 
diatreta glass exemplifies a delicate ware produ
ced by cutting. The most complicated objects 
were made in »Late Roman times and have more 
than one colour, i.e. a kind of overlay decora
tion. The cutting is, however, constantly pre
sented in the discussion of the production. 
Another luxury ware was the gold glass which is 
treated thematically as well as technically. The 
author's intimate knowledge appears not least 
in the discussion of origins and workshops. It 
should be mentioned, finally, that this exclusi
ve glass ware also appears in Sweden, for in
stance at Uppåkra. 

The detailed report on glass manufacture in 
north-western Europé, with the Rhenish dis
tricts centred on Cologne, brings up problems 
concerning Britain and southern Seandinavia. 
Britain is given a special section with an exhaus
tive bibliography. The abundant inflow of glass 
into Seandinavia, with Denmark in an impor
tant intermediary position, occasions some treat
ment of glass in the Nordic countries. 

It is not easy to convey the richness of know
ledge and problems with which the handbook 
deals. It concerns masterpieces but also com
mon glass. It is tempting to say that the volume 
in itself is a masterpiece, indispensable for re
searchers in the field. 

Berta Stjernquist 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Lunds universitet 
Sandgatan 1 

SE-223 5° lund 
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Steffen Stummann Hansen, M0del i Danmark — 
Torden iSyd. Det sjette Nordiske Arkceohgm0de ig^J . 
Publications from The National Museum. Stu
dies in Archaeology & History 8. Köpenhamn 
2004. 148 s. ISBN 87-7602-017-7. 

1930-talet är en viktig period i det danska Na
tionalmuseets lysande historia. De centrala ge
stalterna och inspiratörerna är Johannes Brönd
sted som chef för den arkeologiska avdelning
en och Poul Nörlund, chefen för den medelti
da avdelningen. Stora upptäckter gjordes och 
museet moderniserades och utvidgades. Kon
takterna med provinsmuseerna byggdes ut och 
en ny fornminneslag trädde i kraft. Som kro
nan på verket publicerade Bröndsted storver
ket Danmarks Oldtid i tre delar ^ 3 8 - 4 0 . Den 
danska arkeologins vetenskapliga prestige öka
de i hela Europa samtidigt som fornforskning
ens nära kontakt med folket förnyades. Mitt i 
denna sjudande verksamhet kom det sjätte 
Nordiska Arkeologmötet ig37- Mötet blev en 
manifestation av allt det nya men också av de 
gamla förbindelserna i den nordiska fornforsk
ningen och av den personliga gemenskapen. 

Mötet kallades redan från början »Den 
Vandrende Kongres». Efter första dagen i Kö
penhamn följde fyra dagars exkursion till nya 
och viktiga undersökningar på Själland och 
Fyn och i norra Jylland där exkursionen sluta
de i Hjorring. Koncentrationen till fältunder
sökningarna och några museer på vägen ute
slöt de sedvanliga föreläsningarna och diskus
sionerna. Därför utgavs inte någon publikation 
efter mötet. Ändå har den vandrande kongres
sen blivit väl ihågkommen av många och fått 
något mytiskt över sig. Det var inte bara de sto
ra vetenskapliga framstegen utan också den 
glättiga stämningen, den personliga upplevel
sen som deltagarna mindes. »Torden» från gran
nen i söder kunde redan höras, men de långa 
krigsåren och den förändrade världen låg i fram
tiden. 

Steffen Stummann Hansen har tagit som 
sin uppgift att skriva historien om arkeologmö
tet 1937. Det innebär att han skildrar mötet 
dag för dag med utgångspunkt från ett arkiv
material som rör deltagarnas anmälningar och 

programmets uppläggning, vidare dagliga tid
ningar, ännu levande deltagares personliga 
minnen och något från facklitteraturen. Stum
mann Hansen har träffat flera av deltagarna 
och fått deras berättelser vid samtal och i kor
respondens. I 153 korta biografier presenteras 
alla deltagarna, medan en mängd privata foto
grafier levandegör dem i situationer från ex
kursionen. Detta är ett försök att skildra den so
ciala samvaron inom den arkeologiska resans 
ram. Här skall läsaren inte söka de arkeologiska 
begivenheterna och inte heller mötets arkeo
logiska betydelse, även om ett kort avsnitt ger 
några detaljer om ett par omedelbara reaktio
ner. Däremot får vi veta hur det gick sedan, 
några år senare, för de mest bemärkta delta
garna. Stummann Hansen låter klippen från 
de lokala tidningarna berätta om resans gång i 
stort och smått och om de obligatoriska tacken, 
hurraropen och skålarna vid kvällens middag. 
Den glada och tidstypiska middagen i Aalborg 
har fått tre sidor i boken. Var det sista gången 
som man sjöng de nordiska nationalsångerna 
på ett arkeologmöte? 

Arkeologi till befolkningen var kongressens 
koncept enligt Bröndsted. I en tidningsintervju 
förde han fram kongressens hyllning till förfat
taren Johannes V. Jensen, senare Nobelpris
tagare, som i populära böcker och artiklar le
vandegjort det gamla jylländska kulturlandska
pet. Bland mötesdeltagarna fanns arkeologi-
kunniga »amatörer» som Nationalmuseet sam
arbetade med. De var självlärda men professio
nella i sitt vetenskapliga arbete, och flera ledde 
betydande museer. Kretsen vidgades också ge
nom att studenter fick delta i kongressen till 
nedsatt pris. Sune Lindqvist i Uppsala kom 
med fjorton studenter, en verklig insats i en tid 
när utlandsresor ännu inte var vanliga. Pub
likationen vittnar också om Brondsteds goda 
kontakter med pressen som gav rik utdelning 
på både nationell och lokal nivå. 

Stummann Hansen tar fasta på arkeolog
mötets sociala betydelse. Dit hör mötets sam
mansättning och Brondsteds deklarerade mål
sättning. En intressant och i kongresspublika
tioner annars ovanlig del är de många privata 
fotografierna av deltagarna i större eller mindre 
grupper under exkursionen. Fältbilder av en-
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staka deltagare är däremot få och av porträtt
bilder finns två. För att vara en bok om en ar
keologkongress så är grävningsbilderna ovan
ligt få, bara två. Det finns ett foto av alla delta
garna vid första kvällens festmiddag i Köpen
hamn och ett från besöket vid Trelleborg. I tre 
tecknade skisser gör författaren ett försök att 
analysera den i förväg bestämda bordsplace
ringen vid middagen och i fyra skisser den fria 
placeringen vid Trelleborg. Det är en bra idé, 
men analysen begränsas till markering av vissa 
grupper i förhållande till varandra med en kort 
kommentar. De många fältbilderna analyseras 
inte alls. När bilderna tar så stor plats i boken 
så kunde man ha väntat sig att författaren an
strängt sig att metodiskt bearbeta detta material. 
Vilka hierarkier och samband kan man iaktta? 
Det är kanske en svår uppgift men liknande 
metodiska försök finns i sociologisk och antro
pologisk litteratur. Det kunde ha blivit en spän
nande nyhet i anslutning till arkeologihisto
riens sodologiska sida. 

En annan källa till arkeologmötets sociala 
historia är författarens personliga möten och 
korrespondensen med de deltagare som ännu 
var i livet när boken skrevs. I förordet skriver 
författaren att de deltagare som svarade på 
hans förfrågningar samstämmigt hade gett ut
tryck för »at de havde en enestående stor ople-
velse, som har prentet sig staerkt i erindringen» 
(s. 7). Av detta material redovisas dock endast 
detaljer, mer kanske inte finns. Vad svaren 
egentligen innebär för skildringen av ig37 är 
svårt att säga. 

Den främsta källan till historien om arkeo
logmötets gång under dagarna den 14-18 juni 
1937 har varit ett 70-tal artiklar skrivna avjour-
nalister vid tidningar utgivna i Köpenhamn 
och i städer på resrutten. Om man håller sig till 
kongressens mål som det angivits av Bröndsted 
så är det rimligt att använda artiklarna på detta 
sätt. Å andra sidan är det svårt att avgöra vad 
kongressen betydde för befolkningen som 
Bröndsted säger var målgruppen. Författaren 
anser att det blev en succé (s. 83). Hur vet man 
det? Han försöker inte lägga fram en metod för 
bearbetningen av det journalistiska materialet. 
Även om jag som läsare tror att Bröndsted verk
ligen menade något med vad han sa, så saknar 

jag en metodisk genomgång och värdering. 
Journalistiken har alltid betytt mycket för sprid
ningen av intresset för arkeologin. Är det inte 
på tiden att närmare studera verkningarna av 
kontakterna mellan arkeologi och journalistik? 
Liksom då det gäller bildmaterialet missar 
Stunimann Hansen möjligheten att gå vidare 
på en ny väg i forskningen. Han väljer vad han 
vill släppa fram avjournalisternas beskrivningar 
och berättelser, men själv står han bredvid utan 
att ta ett steg framåt. 

Som arkeolog frågar jag förstås efter arkeo
logmötets arkeologiska betydelse. Utan tvivel 
blev kongressen en stor prestigevinst för dansk 
arkeologi och för Bröndsted personligen. Stum
mann Hansen framhåller också på flera ställen 
att under exkursionen togs viktiga beslut om 
de planerade gemensamma nordiska utgräv
ningarna av gårdar på Island sommaren ig3g. 
I övrigt är det faktiskt svårt att urskilja mötets 
direkta arkeologiska betydelse. Det är mycket 
annat som samverkar till den danska arkeologins 
starka ställning i slutet av ig3(i-talet, inte minst 
hela forskningstraditionen fram till Sophus 
Mullers avgång från Nationalmuseet 1921. De 
märkliga upptäckterna under ig30-talet blev 
kända genom utomordentliga publikationer. 
Det stora bokslutet som inspirerade den fortsat
ta forskningen blev Brondsteds Danmarks Oldtid. 

Stummann Hansen citerar några tackbrev 
som uttrycker deltagarnas beundran för ut
grävningarna och mötets organisation. På de 
svenska deltagarnas vägnar tackar iÄirman och 
Nerman och nämner särskilt utgrävningen av 
Trelleborg och konserveringen av Ladby-skep-
pet. TJ. Arnes berättelse om arkeologmötet i 
Fornvännen 1 g37 uttrycker också stor uppskatt
ning av utgrävningarna och genomförandet av 
exkursionen. Men man kan förvånas över t.ex. 
att bebyggelseforskningen utanför Danmark 
inte snabbt drog slutsatser av Gudmund Hatts 
nyupptäckta hustointningarfrån den äldre järn
åldern vid Osterbolle i Himmerland, en höjd
punkt på exkursionen. 

Stunimann Hansen har skurit ut fem dagar 
ur den arkeologiska forskningens tidsflöde. Ex
perimentet är intressant och skulle kunna leda 
till arkeologihistoriska undersökningar med so
ciologisk inriktning. Ett självklart ämne är be-
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tydeisen av förhållandet mellan arkeologi och 
journalistik. En svårare uppgift är analysen av 
foton eller fotosamlingar av en krets arkeolo
ger i olika situationer. I anslutning till exkur
sionen kunde en diskussion om vad som avgör 
de arkeologiska upptäckternas genomslagskraft 
ha varit givande. Boken är stimulerande och 
ger uppslag till kommande forskning. 

Evert Baudou 
Institutionen för arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
SE-goi 87 Umeå 

evert.baudou@telia.com 

Annemarieke Willemsen, Rudolf Simek & Renger 
de Bruin, Wikinger am Rhein 800—1000. Theiss, 
Stuttgart 2004. ig2 s. ISBN 3-8062-igog-5. 

Vikingatidens popularitet är i stigande och det 
är tätt mellan vikingautställningarna. Boken 
Wikinger am Rhein 800—1000 åtföljde en stor ut
ställning som visades i Bonn, Utrecht och Ros
kilde under 2004 och 2005. Den har även ut
givits på engelska och holländska. Boken hand
lar om vikingatågen i Rhenområdet och är av
sedd att fungera som en utställningskatalog. 
Den består av en introduktion följd av sex te
matiska kapitel. I dessa diskuteras vikingatidens 
kultur, skepp och navigation, det frankiska Väst
europa, vapen och rader, mötet mellan skandi
navisk och kristen religion saml slutligen den 
populära bilden avvikingen. I de olika kapitlen 
presenteras de utställda föremålen. Att boken 
dessutom presenterar många föremål som inte 
ingick i utställningen kan tänkas ha varit för
virrande för besökaren. 

Boken har flera goda sidor. Den är synner
ligen väl illustrerad med många vackra färgbil
der. Den tar också upp spännande nya arkeo
logiska resultat om vikingatågen längs Rhen. 
De tematiska texterna är fylliga. Tyvärr blir det 
snabbt tydligt att huvudförfattaren saknar sär
skild sakkunskap om vikingatiden och att bo
ken därför innehåller många faktafel. Särskilt 
gäller detta löreinålsbeskrivningarna. De många 
föremålen från Birka kommer således inte från 

»Adelsci på Björkö», som hävdas i bildtexterna. 
Föremålet på s. 37 är en sisare, inte en pincett. 
Pärlorna på s. 46 är inte bärnsten och glas utan 
karneol och bergkristall. Treflikiga spännen ut
vecklades inte ur frankiska smycken utan ur be
slag till svärdsgehäng. Glättbrädor av valross 
hittas inte vid i princip alla utgrävningar. Ose
bergsgraven innehöll så vitt känt inte en kung, 
vikingatida skandinaviska långhus var inte halvt 
nedgrävda och de vanliga skandinaviska byarna 
var inte arrangerade som ringborgar. En kristus-
f"ramställning finns på den storajdlingestenen, 
inte den lilla, Borre ligger inte på Gotland, och 
så vidare, ibland förefaller det nästan medvetet 
vilseledande, som på s. 47 där bilder av ett 
hänge och ett litet runt spänne förstorats upp 
och placerats intill bilder av stora runda spän
nen som om de alla vore lika stora och tillhör
de samma smycketyp. 

Rudolf Simeks inledning till boken betonar 
vikingarnas roll som pirater i Rhenlandet, vil
ket väl i stora drag är en rimlig utgångspunkt 
Termen »viking» förekommer inte som Simek 
säger tidigast hos Adam av Bremen, utan finns 
på flera runstenar av vilka några bör vara tidi
gare än Adam. Simek lämnar annars en över
siktlig och välinformerad inblick i vikingatå
gens historia i Rhenområdet 

Efter inledningen följer två kapitel av Anne-
marieke Willemsen. Först »Vikingarna hemma 
och borta», sedan »Skepp och navigation». De 
är väldigt allmänt hållna och inte utan tvek
samheter. Det felaktigt rekonstruerade gamla 
långhuset vid Trelleborg på Själland är till ex
empel knappast ett väl valt exempel på hur ett 
vikingatida långhus såg ut. I det första kapitlet 
ägnas de längsta beskrivningarna åt det vikinga
tida York i England och vikingatidens konststi
lar. Kapitlet om skepp är till största delen en 
kort katalog över några utvalda skeppsfynd. 

Första delen av det följande kapitlet »Makt 
och rikedom» handlar om det frankiska impe
riet och är Renger de Bruins bidrag i boken. 
Det är såvitt jag kan bedöma initierat. Den po
litiska utvecklingen står i fokus och beskrivs de
taljerat. Även kapitlets övriga delar, troligen av 
Willemsen, som handlar 0111 karolingisk kultur, 
handel i Rhenlandet, Dorestad och Hedeby, är 
innehållsrika översikter. 
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»Vin och vapen» är nästa kapiteltema. Här 
beskrivs anfallens historia, vikingatidens vapen
typer och - bokens höjdpunkt - arkeologin i 
den överfallna staden Zutphen. I denna orts 
stadslager har holländska arkeologer från 1 gg7 
och framåt grävt fram de makabra resterna av 
en attack. Brända hus, slaktad boskap, mörda
de invånare. Anfallet ägde rum 882 och nämns 
i det skriftliga materialet. Dessutom presente
ras skattfynd från kontinenten och de tidiga 
ringborgarna längs den holländska kusten. 

Det sista historiska kapitlet handlar om 
»hedniska stammar och kristna kyrkor». Det 
beskriver kortfattat den kontinentala kristen
domen, de hedniska gudarna och kristnandet. 
Slutligen följer ett kapitel om bilden av viking
arna. Det är mest en kort katalog över hur vi
kingarna porträtteras och används i populär
kulturen. Mest spännande är ett avsnitt om den 
fejkade vikingatida »skatten från Winsum» som 
köptes från en privatperson av ett blåögt hol
ländskt museum ig62. 

Till sist finner man en lista på litteraturtips 
för den läsare som söker mera kunskaper i äm
net. Mer än en tredjedel av böckerna är över 25 
år gamla och listan skulle kunnat vara mer am
bitiöst gjord. Är seriealbumen om jAsterix en 
bra introduktion till bilden av vikingarna? Giv
na klassiker som till exempel Roesdahls The Vi
kings eller Foote & Wilsons The Viking Achieve-
menl saknas. 

Wikinger am Rhein har många snygga bilder 
och presentationerna av kontinental forskning 
är intressanta. Men sakkunskapen brister och 
det korrumperar stoffets fyllighet och estetik. 
Den bästa vikingatidskatalogen är och förblir 
Roesdahls (red.) Viking og hvidekrist ( igg2) . 

Fredrik Svanberg 
Historiska Museet 

Box 5428 
SE-i 14 84 Stockholm 

Fredrik.Svanberg@historiska.se 

Bengt Söderberg, Aristokratiskt rum och gräns-
överskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan 
region och rike 600—1100. Riksantikvarieämbe
tet, Avdelningen för arkeologiska undersök
ningar, skrifter 62. Stockholm 2005. 518 s. 
ISBNgi-72og-38i - i . 

Det klagas ibland på att uppdragsarkeologins 
material aldrig bearbetas eller kommer till an
vändning inom forskningen. Därför är det gläd
jande att se en avhandling som bygger på upp-
dragsarkeologiskt material. Bengt Söderbergs 
avhandling är bearbetningen av ett uppdrags-
arkeologiskt projekt, ombyggnaden av väg 11 
förbi Järrestad i sydöstra Skåne, sorn genom
fördes åren iggg—2000. Avhandlingen utgår 
från de lämningar efter ett aristokratiskt resi
dens från yngre järnålder som påträffades. Den 
berör ett ämne som varit i fokus för mycket av 
järnåldersforskningen under de senaste tio 
åren, upptäckten av centralplatser med stora 
hallbyggnader vilka fungerat som residens för 
järnålderns härskande skikt. Det har under 
lång tid funnits ett behov av en syntetiserande 
studie i ämnet. Söderbergs avhandling med 
skånska och danska centralplatser i centrum är 
därför ett välkommet bidrag till järnåldersforsk-
ningen. 

Syftet med avhandlingen är att belysa de 
funktioner och betydelser som kan tillskrivas 
residenset i Järrestad. Det var i hallmiljön som 
järnålders härskarideologi manifesterades och 
ett av Söderbergs huvudsyften är att belysa hur 
detta skedde och hur det aristokratiska kon
ceptet relaterade till aktörer på olika sociala ni
våer. Genom jämförelser med liknande miljöer 
i sydöstra Skandinavien formuleras hypoteser 
kring hur och när en aristokrati organiserades 
på överregional nivå och vilka funktioner Järre
stad kan ha haft i dessa sammanhang. 

Avhandlingens utgångspunkter presenteras 
i kapitel 2. Här diskuteras begrepp som makt, 
identitet och materialiserad ideologi, d.v.s. de 
fysiska uttrycken för samhällets eller skilda 
gruppers ideologi som ett sätt att skapa och vid
makthålla maktstrukturer. Här förs också en 
diskussion tim aristokratiska nätverk och aspek
ter på huvudgård och gods under järnåldern. I 
kapitel 3 redogörs för undersökningarna vid 
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kapitel 3 redogörs för undersökningarna vid 
Järrestad och i kapitel 4 presenteras fyra jäm
förbara lokaler i sydöstra Skandinavien, Lejre, 
Tisso, Stroby Toftegård och Slöinge, där lik
nande hallsekvenser hittats. I detta kapitel dis
kuteras även hallen som begrepp. Därefter 
görs en detaljanalys av hallområdet vid Järre
stad i kapitel 5. Här diskuteras exempelvis val 
av plats i landskapet, arkitektur, rumslighet och 
högsätets placering. En tillträdesanalys av hall
miljöerna genomförs med Hillier & Hansons 
metod. 1 kapitlet resoneras även kring det skärv
stens- och djurbensmaterial som tolkats som 
spår efter offentliga offerfester. 

I kapitel 6 flyttas fokus till det omgivande 
landskapet. Ett sakralt landskapsrum rekonstrue
ras med Järrestad som residens, Viarp som 
tingsplats och nekropol samt underordnade 
kringliggande bosättningar. I kapitel 7 berörs 
utvecklingen i sydöstra Skåne och andra plat
ser av elitkaraktär i regionen avhandlas. Slut
ligen dryftas sydöstra Skånes inlemmande i det 
danska riket och Järrestads position i denna 
process i kapitel 8. Avslutningsvis sammanfat
tas och diskuteras avhandlingens resultat i ka
pitel g. 

Referenslistan upptar 542 referenser tryckt 
litteratur och visar tydligt att detta i första hand 
är en skånsk-dansk avhandling. Av referenser
na refererar 176 till verk om Skåne, g4 till da
gens Danmark och det är också dessa titlar som 
refereras oftast. Det som saknas är främst utom
nordiska referenser i ämnet, f kapitel 5 disku
teras Yeavering i Northumberland i norra Eng
land som det enda utomnordiska exemplet på 
ett residens från tiden. Sannolikt skulle av
handlingen ha vunnit på mera europeiska per
spektiv. 

Trots sitt omfång är det en lättläst och väl
skriven bok, det är lätt att följa resonemanget 
och den är logiskt uppbyggd. I flera fall avslu
tas eller inleds kapitel med en summering av 
vad som hittills uppnåtts, vilket är värdefullt i så 
omfångsrik bok. Det enda som saknas av mer 
formell art är en figurförteckning. Söderberg 
har skrivit en gedigen och väl bearbetad av
handling som kommer att få stor betydelse för 
forskningen kring järnålderns aristokratiska 
residens, inte minst eftersom det är den första 

bok som ger en summering av det rådande 
forskningsläget, men som också kommer med 
viktiga nya bidrag i ämnet. Oaktat detta kan 
man som recensent ha en del synpunkter. 

Avsaknaden av en diskussion kring upp
komsten av en aristokrati är en brist. Det finns 
många paralleller mellan uppkomsten av förs
ta årtusendets aristokrati i Skandinavien och i 
Västeuropa och det finns också en stor littera
tur i ämnet, men frågan berörs aldrig. På många 
sätt är det synd att avhandlingen fokuserar så 
starkt på sydskandinaviskt material. Det märks 
även på användningen av begreppet »Sydskan
dinavien», som i avhandlingen krymper ihop 
betänkligt. Det framgår snart att detta område 
utgörs av Danmark och Skåne. Här följer för
fattaren i vältrampade lundensiska fotspår. 

Genomgående hålls källkritikens fana högt. 
Källkritiska problem rörande dateringar, sam
tidighet och tolkningar diskuteras ingående. I 
flera kapitel betonas det hypotetiska i de reso
nemang som förs. Samtidigt finns en källkritisk 
glidning i texten. Det som i ett kapitel framstår 
som en möjlig tolkning, dock förknippad ined 
källkritiska problem, blir senare ett faktum. På 
sidan 83 betonas exempelvis hur lite det un
dersökta materialet från Järrestad säger om 
övergripande strukturella förhållanden och 
förändringsprocesser. Detta kan jämföras med 
de i många fall långtgående tolkningar av plat
sens användning som presenteras i kapitel 5 
och 6. Det är förvisso värdefulla, intresseväck
ande och oftast sannolika tolkningar som pre
senteras, men mot bakgrund av att grundma
terialets svaghet inledningsvis starkt betonats 
framstår avhandlingen i denna del som något 
motsägelsefull. 

Spännande är den rumsliga analysen av hall
området vid Järrestad och dess omgivande 
landskap i kapitel 5 och 6. En mer långtgående 
rumslig analys av hallarnas arkitektur och mo
numentalitet skulle dock sannolikt ha kunnat 
leda ännu längre. När det gäller hallarnas mo
numentalitet diskuteras exempelvis aldrig vare 
sig deras höjd eller den anslutande palissadens 
höjd. Att avgöra en byggnads höjd, dess tredje 
dimension, är som alla arkeologer vet inte all
deles okomplicerat, men om frågor kring rums
lighet ska kunna diskuteras måste detta beaktas. 
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En utökad arkitektonisk analys där även den 
tredje dimensionen berörts hade bidragit till 
att stärka den förklaringsmodell kring landska
pet runt Järrestad som presenteras i kapitel 6. 

En fråga som hade behövt bättre belysning 
rör järnålderns godskomplex och hur dessa var 
uppbyggda. Här ansluter författaren till de tan
kar som Larsjorgensen och Johan Callmer pre
senterat. Men frågan borde även ha diskuterats 
arkeologiskt-metodiskt Hur belägger man un
derordnade enheter arkeologiskt? Hur kopp
lar vi ihop samtida platser av olika typ socialt 
och ekonomiskt? Det finns ingen anledning att 
betvivla att det fanns godskomplex i någon 
form under järnåldern och att Järrestad var 
centrum i ett sådant, men det finns en risk i att 
utgå från den medeltida godsorganisationen 
som vi egentligen inte känner särskilt väl. 

En annan fråga som egentligen inte disku
teras är betydelsen av begrepp som »prestige
fynd» och »prestigeföremål». I denna aspekt 
följer avhandlingen det gängse mönstret inom 
järnåldersarkeologin, där dessa begrepp sällan 
problematiseras. Vad är ett prestigefynd? Man 
kan påminna om analysen av djurbens- och 
skärvstensmaterialet från hallområdet som vi
sar att platsers elitära karaktär även kan fram

träda i andra material än de traditionella pres
tigefynden. Eftersom prestigefynd i olika for
mer omnämns flitigt i diskussionen om lokala 
eliter borde kanske en problematisering av be
greppet ha gjorts. Exempelvis gtirs en omtolk
ning av den kända Gårdlösa-boplatsen, som 
Berta Stjernqvist ursprungligen såg som en 
vanlig bosättning, men som Söderberg ser som 
boplats ftir en lokal elit. Om Gårdlösa repre
senterar en lokal elit, hur ser då en normal bo
sättning ut? Man kan undra vad som är skillna
den mellan eliten och vanliga bönder. Här 
frammanas bilden av sydöstra Skåne som fullt 
av aktiva aristokrater som försörjs av passiva 
bönder. 

Dessa invändningar förändrar dock inte 
helhetsbilden. Söderbergs avhandling är gedi
gen och välskriven samt ger viktiga bidrag till 
ett dynamiskt forskningsområde. Den bör läsas 
av alla som är intresserade av den yngre järnål
derns och tidiga medeltidens makthavare. 

Martin Hansson 
Smålands museum 

Box 102 

SE-351 04 Växjö 
martin.hansson@smalandsmuseum.se 

Fornvännen too (2005) 

mailto:martin.hansson@smalandsmuseum.se

