
Recensioner
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_c
Fornvännen 2005, s. 209-240
Ingår i: samla.raa.se



Recensioner 

Glans Ahrens, Die friihen Holzkirchen Europas. 
Schriften des Archäologischen Landesmuseums 
7. Stuttgart 2001. 605 s. text, 403 s. katalog. 

Många av de äldsta träkyrkorna i Götaland
skapen ersattes redan under 11 oo-talet med 
kyrkor av sten. En följd av byggande i trä och 
sten, både under medeltiden och därefter, har 
successivt format dragen i det kyrkliga land
skap som möter oss i dag. I andra delar av vårt 
land har träkyrkorna blivit kvar. Nya områden 
har koloniserats eller kristnats, senast Övre 
Norrland och Lappmarken. Aven här uppför
des de första ofta enkla kapellen av trä, för att 
senare ersättas med varaktigare och ståtligare 
träkyrkor. 

Claus Ahrens har nu gjort det möjligt att 
sätta våra träkyrkor i relation till en europeisk 
helhetsbild. Föreliggande publikation kröner 
en mångårig forskargärning. Ahrens påbörja
de sitt arbete med träkyrkorna i början av 1980-
talet, då i egenskap av chef för Helms-Museum 
i Hamburg. Resultatet blev en utställning som 
även visades i Sverige. Samtidigt utgavs en sam
manställning av alla då kända träkyrkor i norra 
Europa. Efter sin pensionering 1985 fortsatte 
Ahrens med sin forskning. Tyvärr fick han ald
rig se sitt magnum opus gå i tryck, då han avled 
igg8. Manuskriptet var då till sitt innehåll av
slutat. 

Ahrens har haft som ambition att ge en to
tal bild av det tidiga träkyrkobyggandet norr om 
Alperna. Utgångspunkten för framställningen 
utgörs av kristendomens utbredning, från ex
pansionen till de romerska provinserna under 
senantiken till lappinissionen under 1600- och 
1700-talen. Förutsättningarna för att beskriva 
träkyrkornas förekomst och egenskaper i detta 
vida tidsspann varierar naturligtvis. Utbred-
ningskartorna över de 1700 kända träkyrkorna 
avspeglar också det skiftande källäget. I Norge 
och Sverige har forskning kring de medeltida 
träkyrkorna bedrivits länge. De byggnadsarkeo
logiska undersökningarna har också på många 
sätt varit grundläggande. I övriga Europa har 

byggnadsarkeologin bedrivits med varierande 
intensitet. Efter andra världskriget udördes ett 
stort antal undersökningar i Västtyskland, me
dan en aktivare kyrkoarkeologi i Storbritan
nien dröjde fram till ig6o-och 1970-talen. Vis
sa områden i Östeuropa, som Ryssland och Bal
tikum, är ännu vita fält för träkyrkoforskning-
en. Norge och Sverige intar i ännu ett avseen
de en särställning. I Norge finns ännu 28 stå
ende stav-kyrkor. Som bekant finns i Sverige en
dast en stavkyrka, medan ett tiotal medeltida 
timmerkyrkor med annan konstruktion allt
jämt finns kvar. Sammantaget är detta helt 
unikt. I övriga Europa har med enstaka un
dantag de medeltida träkyrkorna rivits. 

Verket består av två band. I det första ban
det diskuteras inledningsvis de metoder med 
vilka träkyrkorna belagts och daterats. Därefter 
ges en kronologisk och geografisk översikt, 
från de senromerska provinserna samt den ti
diga utvecklingen på Irland och i England och 
Skottland, över de tidigmedeltida träkyrkorna 
i Centraleuropa, till Skandinaviens stavkyrkor 
samt Nord- och Osteuropas timmerkyrkor. Det 
första bandet innehåller också fördjupningsav-
snitt utifrån träkyrkornas egenskaper, men ger 
även inblickar i klassiska forskningsproblem 
som förhållandet mellan förkristna gravfält 
och tidiga kyrkplatser samt sambanden mellan 
profant och sakralt byggande. Det andra ban
det utgörs i sin helhet av en katalog, som redo
gör för tle enskilda träkyrkornas egenskaper. I 
de fall det varit möjligt har de också försetts 
ined planritningar i jämförbar skala. 

Varje kronologisk översikt inleds med en 
kort sammanfattning av vad vi vet om kristnan
det utifrån de skriftliga källorna. Det är dock 
träkyrkorna som byggnadsverk som står i fokus. 
Kyrkornas beskrivs beträffande planform, kon
struktion, rumsgestaltning och utsmyckning. 
Ahrens arbete kan i det avseendet betraktas 
som del av den antikvariska/konsthistoriska 
forskningstradition som under lång tid präglat 
träkyrkoforskningen. En annan fråga som åter
kommer är möjligheterna att spåra förbindel-
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ser mellan olika regioner och hur de, i sin tur, 
vittnar om missionshistorien och kyrkopolitis
ka förbindelser. 

Här är det bara möjligt att antyda brott
stycken av den långa och rika historia som Ah
rens tecknar. Kunskapen om de tidiga trä
kyrkorna i Centraleuropa är alltså skiftande. 
Fyndorterna är särskilt talrika i Friesland, på 
ömse sidor om gränsen mellan Nederländerna 
och Tyskland, Rhenlandet och i östligaste Bran
denburg, men åtskilliga lokaler finns också i de 
sydliga delstaterna och i schweiziska Mittel-
land. »Karakteristiskt för Centraleuropas tidiga 
träkyrkobyggande är enligt Ahrens den stora 
variationen i byggnadsformer, från de mycket 
små grav- eller minneskapellen till storbyggen 
med basilikans grundplan. Enligt författaren 
beror denna mångfald dels på en kvarlevande 
romersk byggnadstradition, med rikt differen
tierade murade sakralbyggnader, dessutom ett 
omfattande byggande i trä, som i sin tur gav 
upphov till egna utvecklingslinjer och nya 
byggnadstyper. Under 600- och 700-talet är det 
också möjligt att Centraleuropa påverkades av 
missionsansatser från Irland och Skotdand. Här, 
menar Ahrens, var de tidiga träkyrkorna enhet
ligare till sin karaktär och planformen ofta en
cellig. 

I de delar av Europa som stod utanför det 
direkta romerska inflytandet var träkyrkobyg
gandet helt förhärskande. Generellt uppfördes 
de tidigaste kyrkobyggnaderna i trä för att se
nare ersättas med byggnader av sten. Regioner 
med ännu kvarvarande medeltida träkyrkor, 
främst i Skandinavien men även i »Karpaternas 
barrskogsområden, kan alltså beskrivas som 
kvarlevor av en byggnadstradition som varit all
mäneuropeisk. Av detta skäl intar också det 
skandinaviska träkyrkobyggandet en central 
position i Ahrens framställning. 

Vilket ljus kastar då översikten över det 
skandinaviska beståndet? Ahrens sammanfat
tar tidigare forskning och ger sin syn på några 
av de viktigaste frågorna. Då det gäller ur
sprunget för den klassiska norska stavkyrkan, 
med invändig stolpkonstruktion som bär ett 
förhöjt mittskepp, har hittills två tolkningar 
stått i förgrunden. En tolkning härleder kyr
kornas konstruktion från ett förkristet bygg

nadsskick (»hovteorin»). Andra forskare ser 
stolpkyrkorna som en översättning i trä av de 
flerskeppiga basilikor som under romansk tid 
uppfördes i sten (»basilikateorin»). Som Ah
rens påpekar talar mycket för basilikateorin, 
särskilt om man också tor hänsyn till utform
ningen av de dekorativa detaljerna, t.ex. kapi
talformer och skulpturutsinyckning. En viktig 
grundläggande skillnad finns dock. Det basili-
kaliknande kyrkorummet har en längdriktning 
mot det allra heligaste, d.v.s. högaltaret, medan 
stolpkyrkornas långhus är ett centralt rum med 
förhöjt mittparti, omgivet av en omgång som 
löper längs kyrkorummets fyra sidor. 

Med sin vida utblick finner Ahrens parallel
ler och förklaringar till stolpkyrkornas utveck
ling. Vid undersökningen av Urnes stavkyrka 
1956—57 påträffades under den nuvarande 
11 oo-talskyrkan spår efter en äldre träkyrka. 
Denna hade fyra jordgrävda stolpar som san
nolikt burit ett förhöjt mittparti, omgivet av en 
smal omgång. Sambanden ined England har 
framhållits redan av tidigare forskning, men 
Ahrens lyfter fram ytterligare a rgument Han 
visar att det bland de tidiga träkyrkorna i Eng
land och Norge finns en genom plantypen 
sammanhörande grupp. Han kallar den Nor-
wichtypen, efter den förnormandiska träkyrka 
som 197g dokumenterades under borggården 
till Norwich Castle. Kyrkan i Norwich hade, lik
som Urnes, jordgrävda innerstolpar placerade 
i fyrkant. Att denna typ haft sitt ursprung i 
England för att senare förmedlas till Norge är 
troligt menar Ahrens, med hänsyn till de täta 
förbindelser som fanns över Nordsjön under 
vikingatid och tidig medeltid. I Norge kom 
denna konstruktion snabbt att vidareutvecklas 
fram till 1100 och 1200-talens klassiska stolp-
kyrka med de bärande delarna upplyfta på syll. 

Under den resterande medeltiden framstår 
träkyrkobyggandet i Norge som starkt tradi
t ionsbundet Här lyfter Ahrens fram en intres
sant skillnad mellan Norge och Sverige. Tim-
merkyrkorna fick ett brett genomslag i Sverige 
redan under 1 200-talet, medan stovkyrkotek-
niken i Norge behöll sin aktualitet medeltiden 
igenom. Efter den kyrkliga utbyggnaden under 
tidig medeltid fortsatte bebyggelse och koloni
sation till regioner längre norrut. Ahrens följer 
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de långa linjerna i utvecklingen. Från Norge 
togs de nordatlantiska öarna i besittning. På
verkan på kyrkobyggandet följde i spåren. P.g.a. 
avsaknaden av lämpligt byggnadsmaterial upp
kom här träbesparande konstruktioner, t.ex. 
att det bärande träskelettet stöttades med tjocka 
torvväggar. Såväl skriftkällor som arkeologiska 
undersökningar har också visat att inte bara vir
ke, utan troligen också mer eller mindre färdiga 
byggnader, fraktades från Norge till Island. 

Från 1200-talet byggdes alltså den helt 
övervägande delen av träkyrkorna i Sverige i 
liggtimmer. De mer utvecklade tiinmerkyrkor-
na kan i flera avseende sägas imitera stenkyr
kornas egenskaper, med fyrkantstimmer och 
knutar som lämnade ytter- och innerväggar slä
ta, branta sadeltak och rundbågiga fönster
öppningar. Den sista missionsfasen i Sverige, 
nämligen den som riktades mot samerna, kom 
också att kännetecknas av timrade kyrkor. De 
första byggnaderna var i regel enkla och i flera 
avseenden besläktade med profanbyggnader, 
t.ex. genom att de var byggda av rundtimmer 
med synliga knutar och hade flacka ryggåstak. 
Den andra generationens timmerkyrkor i Övre 
Norrland utvecklades likaså i växelverkan med 
den samtida stenkyrkoarkitekturen till allt stör
re komplexitet i rumsgestaltningar ocb deko
rativ utsmyckning. 

Då det gäller flera av de forskningsområ
den som Ahrens berör finns mer uttömmande 
litteratur att tillgå. Av förklarliga skäl har för
fattaren inte heller alltid lyckats hålla sig ä jour 
med den senaste speciallitteraturen. Nya rön 
har också gjorts efter det att manuskriptet fär
digställts. Spännande fynd av tidiga träkyrkor 
har under senare tid gjorts t.ex. i »Karleby i 
Västergötland och Klosterstad i Östergötland. I 
boken Kyrka af träd från 2000 skildras träkyr
kobyggandet i hela Norden under 1600- och 
1700-talen. Denna rika period i Nordens trä
kyrkobyggande har endast till en mindre del 
samband med mission, i högre grad med för-
samlingsnybildning genom kolonisation. Detta 
förtar inte styrkan i Ahrens framställning. Ald
rig förr har den långa sekvensen av träkyrko
byggande, över ett och ett halvt millennium, 
skildrats i ett sammanhang och så fullödigt. 
Överblicken ger förutsättningar för att förstå 

det skandinaviska träkyrkobyggandet som ett 
unikt, men också mycket skört, bidrag till arki
tekturhistorien och det europeiska kulturarvet. 

Översikter som denna fyller en lucka. Vi be
höver jämförelser som tar fasta på likheter och 
skillnader i hur den kyrkliga etableringen 
skett, hur den kyrkliga strukturen växt fram 
och hur kyrkobyggandet organiserats och tagit 
sig olika uttryck i olika regioner. Detta är inom 
parentes sagt i lika hög grad väsentligt för en 
förståelse av det massbyggande av stenkyrkor 
som successivt och med få undantag utradera
de de medeltida träkyrkorna. Ansatser till in
ternationella utblickar finns i den aktuella tvär
vetenskapliga forskningen, t.ex. i jämförelser 
mellan England och Skandinavien. Utan tve
kan är det dock så att de internationella per
spektiven behöver fördjupas. Den översikt stim 
Ahrens här presenterar ger viktiga pusselbitar 
och förutsättningar för en sådan fortsatt dis
kussion. 

Markus Dahlberg 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405 
SE-i 14 84 Stockholm 

markus.dahlberg@raa.se 

Olof Ljungström, Oscariansk antropologi. Etno
grafi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-
lal. Gidlunds förlag. Hedemora, Uppsala 2004. 
4g6 s. ISBN gi-7844-Ö35-X. Ny bearbetad ut
gåva av doktorsavhandlingen Oscariansk antro
pologi, framlagd vid Uppsala universitet 2002. 

Anatomen Gustaf Retzius och arkeologerna 
Hans Hildebrand, Oscar Montelius och Hjal
mar Stolpe tog 1873 initiativet till Antropo
logiska sällskapet i Stockholm. De gick därmed 
in på ett nytt och växlingsrikt forskningsområ
de. Vad avsåg de fyra forskarna med antropo
logi, vilka antaganden om människan gjorde 
de och hur uppfattade de förhållandet mellan 
specialiseringarna inom antropologin? Dessa 
grundläggande frågor tar Ljungström upp i av
handlingens tre delar. Den första behandlar 
Antropologiska sällskapets grundande och ut
veckling. Den andra kallas »Världens centrum» 
och ser antropologin ur olika aspekter, främst 
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den museala, med Stolpes och Hildebrands in
satser i centrum. I den tredje delen, »De guda-
födda arierna», granskas diskussionen om ari-
ernas urhem och i någon mån Montelius in
ställning till »den arkeologiska svenska natio
nen av germansk stam». Tyngdpunkten ligger 
på den fysiska antropologins utveckling med 
Retzius arbeten och förbindelser. 

Antropologin sökte sin form som veten
skap. Stockholmssällskapet med sina kultur
historiker hävdade ett kulturhistoriskt kun
skapsmål, inte enbart fysisk antropologi eller 
läsforskning. Förebilden ser ut att vara den 
forskning som drevs av de tyska antropologer
na Theodor Waitz och Georg Gerland, som 
kanske också haft en viss betydelse för arkeolo
gin genom Hans Hildebrands intresse för dem. 
År 1877 ändrade sällskapet sitt namn till Svens
ka sällskapet för antropologi och geografi 
(SSAG), och geografi fick allt större plats i säll
skapets tidskrift Ymer. Ljungström skildrar hur 
Stockholm blev en betydande vetenskaplig mil
jö under 1800-talets sisla decennier. En rad 
institutioner som numera är stora och vittför
grenade bars upp av ett egentligen litet antal 
forskare, som alla kände varandra och verkade 
nära nog som ett kollektiv. I anslutning till tidi
gare forskning talar Ljungström om en »stor
stadsvetenskap» och forskarna som entrepre
nörer, detta gäller naturvetenskap men också 
antropologi och arkeologi som befann sig i 
gränslandet mellan naturvetenskap och huma
niora. Till det nya hörde de internationella ve
tenskapliga kongresserna som blomstrade före 
första världskriget. Naturvetenskapen och in
ternationalismen blir i Ljungströms framställ
ning en motvikt mot den nationalromantik 
som brukar betonas så starkt eller snarast slent
rianmässigt i framställningarna av det sena 
1 800-talcts tankevärld. 

I slutet av första delen tar Ljungström upp 
delningen mellan upptäcktsresanden och skriv
bordsforskaren inom antropologin. Han me
nar (s. 70) att fysisk antropologi, arkeologi och 
etnografi helt dominerades av museet som 
forskningsinstitution: »Museet och laborato
riet var antitetiskt ställda mot fältarbetet.» Det
ta gäller enligt min mening inte arkeologin. 
Både Hans Hildebrand och Montelius hade en 

avsevärd erfarenhet i fält, vilket kanske inte är 
så bekant. Stolpe är välkänd som en skicklig ut
grävare samtidigt som han var stilforskare. Bern
hard Salin vid samma tid hade samma dubbla 
kompetens. I arkeologin har de två linjerna näs
tan alltid gått ihop. Inom antropologin i Sverige 
förblev det enligt Ljungström en aldrig löst kon
flikt mellan resande forskare och museiforskare 
om hur forskning skulle bedrivas. 

I andra delen skriver Ljungström om Stolpe 
som etnograf. År 1878—7g arrangerade SSAG 
den stora Allmänna etnografiska utställningen 
under ledning av Stolpe. Under somrarna på 
70-talet arbetade han med utgrävningarna av 
Birka. År 1883-85 deltog han som expeditions-
etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 
och förde hem stora samlingar som ställdes ut 
i Stockholm och Göteborg 1886—87. Stolpes 
dröm om att bli föreståndare för Riksmuseets 
etnografiska avdelning förverkligades först 
1900. Gamla personliga motsättningar mellan 
zoologen och intendenten EA. Smitt vid Riks
museet och Stolpe tycks ligga bakom Stolpes 
svårigheter, ett exempel på de små miljöernas 
risker. De deprimerande konflikterna försvåra
de antropologins institutionella utveckling. 

Det mesta av andra delen handlar emeller
tid om något som Ljungström kallar »museala 
representationer av människans natur». Han 
vill visa »att sättet att organisera forskning mu
sealt, som Stolpe som etnograf erkände, fun
gerade i enlighet med ideal hämtade från den 
framväxande biologin, vilka överfördes till så
dant som etnografi och arkeologi» (s. 102). 
Det är svårt att förstå att naturalsamlingar skul
le ha haft någon betydelse för tillkomsten av de 
arkeologiska samlingarna i Köpenhamn, Lund 
och Stockholm. Några bevis läggs inte heller 
fram. Samlingarnas tillkomst och Bror Emil 
Hildebrands roll i förmedlingen från Köpen
hamn till Lund och vidare till Stockholm är väl 
känd men inte redovisad trots att bl.a. Jörgen 
Jensens verk 0111 Thomsens museum och Bengt 
I lildebrands om Thomsens lärda förbindelser 
i Sverige finns med i litteraturförteckningen. 

Naturvetenskapen hade betydelse för tolk
ningen av det arkeologiska materialet men in
te för uppbyggnaden av de tre stora museisam
lingarna. Ljungström talar återigen om ett val 
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mellan museer och fältforskning (s. 114), vil
ket är främmande för en arkeolog. Worsaae 
och hans lärjungar drev en oerhört omfattan
de fältforskning från mitten av 1800-talet sam
tidigt som den arkeologiska samlingen i Kö
penhamn blev en av Europas största. Att Hans 
Hildebrand och Montelius talade för en 
centralsamling som grund för forskningen är 
självklart, ett stort källmaterial måste finnas, 
precis som i ett historiskt arkiv. När Ljungström 
säger (s. 121) att det är tydligt att arkeologins 
forskningspraktik helt gjordes beroende av 
museisamlingarna förbigår han både det tidiga 
fältarbetet och de metodiska och teoretiska re
sonemang som Worsaae, Hildebrand, Monte
lius och Sophus Muller förde. Till fältarbetet 
hör Bror Emil Hildebrands studier av hällrist
ningar, Hans Hildebrands undersökningar av 
megalitgravar, Montelius utgrävningar av brons
åldershögar för att pröva typologins resultat, 
Stolpe med Birka, Vendel och Stora Förvar 
samt den begynnande medeltidsarkeologin. 
Ljungström nämner inte heller Hans Hilde
brands framsynta början till uppbyggnaden av 
Antikvarisk-topografiska arkivet från 1880. 

Ljungström anser att i efterhand har »man 
överdrivet koncentrerat sig på avantgarde-
forskning» och inte bekymrat sig 0111 dess re
presentativitet Jag förstår inte hans slutsats (s. 
122): »Vad de svenska arkeologerna hade mest 
nytta av, var inte begrepp och teorier utan en 
slagkraftig modell ftir hur forskning kunde or
ganiseras i museer.» Ljungström skiljer ut de 
svenska arkeologerna, en omöjlighet då nord
borna ständigt brewäxlade, träffades och ut
bytte idéer. De var inle alltid eniga men stod of
tast samman mot den kontinentala, mest tyska 
arkeologin. Enligt många arkeologihistoriska 
källor ansåg de nordiska arkeologerna själva 
att begrepp och teorier stod i centrum, såsom 
märks i den långa kampen om treperiodsyste-
met i Europa, i striden om teori och praktik 
mellan historiker och arkeologer i de nordiska 
länderna, i de europeiska diskussionerna om 
typologin och om kulturspridningen. Allt fanns 
redan på 1870- och 8t>-talen. Ljungströms bris
tande bekantskap med arkeologin märks också 
i elementära detaljer. Läsaren får t.ex. veta att 
Stolpe är känd som utgrävare av Birka, Vendel 

och Valsgärde (s. 76), och att Birka publicerades 
avTJ. Arne och Gustaf Hallström (s. 40). 

De följande hundra sidorna av avhandling
ens andra del är däremot en givande översikt 
över Stolpes etnografisk/antropologiska verk
samhet och den internationella antropologins 
många förgreningar. Skildringen av en mängd 
betydande forskare invecklade i intensiva dis
kussioner är tänkvärd och stimulerande. Jag 
menar att en idéhistoriker i sådana framställ
ningar kan ge en bild av en vittomfattande 
forskningsvärld som t.ex. en arkeologihistori
ker sällan når upp till. Den senares ämnesdis
ciplin sätter gränser som visserligen innebär 
fördjupning men också risken för uteslutning 
av vidare perspektiv. Så ger diskussionen av 
Hans Hildebrand, »psykologisk antropologi» 
och den arkeologiska typologin drag till arkeo
logernas framställningar av typologins upp
komst som måste övervägas. 

Tredje delen handlar om arkeologi, läs
forskning och det förhistoriska Europas antro
pologi. Inledningen ägnas den internationella 
utvecklingen av begreppet »arier» och Hilde
brands och Montelius arkeologiska undersök
ningar om etniskt ursprung tillsammans med 
uppgifter om Anders och Gustaf Retzius kranio
logi. Enligt min åsikt är Montelius synnerligen 
viktiga metodiska artikel från 1884, »Om våra 
förfäders invandring till Norden», etl helt själv
ständigt arkeologiskt arbete som inte har nå
gonting med den tidigare tyska forskningen att 
göra. Det är ett förbiseende av ljungström att 
inte nämna Johanna Mestorfs översättning till 
tyska 1888. Den fick avgörande betydelse för 
Kossinna och hans anhängare liksom försvens
ka arkeologer i den metodiska behandlingen 
av fyndmaterialet. Montelius senare artiklar vi
sar en glidning mot värdering av raser, en åter
verkan från den tyska antropologin och 
Kossinna. 

Huvudparten av tredje delen handlar ont 
Gustaf Retzius och Carl Magnus Fiirsts fysisk-
antropologiska mätningar av svenska beväring-
ar och de två forskarnas förhållande till raslä-
rorna omkring sekelskiftet 1900. Ljungström 
gör en noggrann och kritisk granskning av mät
ningarna i Retzius & Fiirsts Anthmpologia Sue
cica (1902), av bokens spridning och motta-
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gande. Mätningarna blev ett viktigt argument i 
diskussionen om germaner och om den ariska 
rasens ursprung. Oenigheten om den antro
pometriska metodens vetenskapliga värde och 
resultatens innebörd var stor. Som ljungström 
säger, så »var det dock kraven att rasforskning
en skulle leverera resultat med samtidsrele
vans, som skulle ta över scenen» (s. 329). Ljung
ström skildrar utförligt och instruktivt hur en 
från början neutral rasforskning genom påver
kan från en del av de tyska antropologerna för
ändrades till värdeladdad, nationalistisk rasbio
logi och rashygien. Även Gustaf Retzius påver
kades i sin bedömning av den nordiska, ger
manska rasen, detsamma gäller Montelius. 

Ljungströms avhandling är grundläggande 
för kunskapen om etnografi och fysisk antro
pologi som framväxande vetenskaper i Sverige 
i slutet av 1800-talet Stolpes och särskilt Gustaf 
Retzius insatser skildras utifrån ett omfattande 
källmaterial. Ljungström ger en genomtänkt 
definition av rasism och rasist som inte leder till 
att alla forskare omkring 1900 automatiskt kal
las rasister om de yttrat sig om nationen och an
vänt ordet »german». Mot många av vår egen 
tids ofta förenklade uttalanden och moraliska 
fördömanden av gångna tiders forskare vågar 
Ljungström, som han säger, ta risken att återge 
»den faktiska bredden» i oscarianska, wilhel
minska och viktorianska vetenskapsmäns attity
der (s. 22). Ljungström vill också nagla fast 
idéerna i konkreta sammanhang, de får inte bli 
fritt svävande. Idén om ursprunget till den ar
keologiska centralsamlingen i Stockholm och 
beskrivningen av den nordiska arkeologiska 
forskningens karaktär saknar dock förankring. 
De av mig kritiserade arkeologiska delarna 
kunde ha lämnats utanför utan att avhandling
ens kvalitet försämrats. En av bokens stora för
tjänster är ändå just att en forskare inom 
idéhistoria vågar gå ut över så stora områden. 
Även om allt inte är helt lyckat ur specialistens 
synpunkt, så är vinsten stor i ett vidare per
spektiv. 

Evert Baudou 
Institutionen lör arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
SE-goi 87 Umeå 

Peter Hambro Mikkelsen & Lars Christian Nor-
bach, Drengsted. Bebyggelse, jemproduklion ogager-
brug i yngre romersk og äldre germansk jernalder. 
Jysk Arkaeologisk Selskabs skrifter 43. Hojbjerg 
2003. 251 s. ISBN 87-88415-20-1. 

Drengsted är en sampublikation och ett derivat 
av Mikkelsens och Norbachs doktorsavhand
lingar, framlagda vid Århus universitet Av det
ta följer att boken är uppdelad i två avsnitt, 
skrivna av respektive författare. I den första de
len behandlar Norbach bebyggelselämningar
na, främst med fokus på spåren efterjärnfram-
ställning - rester av ugnsbottnar, slagg och slag
gropar. I bokens andra del tar sig Mikkelsen an 
fynden av makrobotaniska rester, varav flera är 
funna i ugnsbottnarna och slaggroparna. 

Utgrävningarna av järnåldersbosättningar
na vid Drengsted utfördes mellan 195g och 
ig73- De sägs ha präglat och fostrat en hel ge
neration danska arkeologer. Det var första gång
en som man upptäckte bebyggelselämningar 
från äldre germansk järnålder (4011—550 e.»Kr.) i 
Danmark, men dessvärre kom det att dröja över 
trettio år innan resultaten kom att analyseras 
och publiceras. Ytan stim undersöktes var 
enorm, över 40 000 m2 , och grävdes ut genom 
att plöjningshorisonten/matjorden, som inne
höll de genom århundraden förstörda och om-
lagrade övre delarna av lämningarna, skrapades 
bort med hjälp av traktorer. 

Idén att sainpublicera material från två av
handlingar på detta sätt är utmärkt, inte minst 
med tanke på att resultat från Drengsted inte 
publicerats tidigare. I bokens första del åskåd
liggör Norbach Drengsteds bebyggelsefaser och 
övergripande struktur på ett lättfattligt språk 
och med ett rikt bildmaterial. Många tydliga 
planritningar, fotografier och illustrationer av 
keramikfynd gör detta mycket omfattande ma
terial greppbart och överblickbart även för en 
ickearkeolog. Med hjälp av analyser av den 
rumsliga fördelningen av slagger och ugns-
bottnar i förhållande till hus och inhägnade 
gårdsplaner för Norbach intressanta resone
mang 0111 järnframställningens sociala position 
vid Drengsted. Ytterligare tyngd åt arbetet ges 
genom övergripande analyser av de regionala 
förutsättningarna för malmbrytning. Storska-
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liga jämförelser med samtida fynd av slagger 
och slaggropar i Danmark sätter in Drengsted 
i ett regionalt perspektiv. 

I analysen av förutsättningarna för malm
brytning kan jag skönja vissa svagheter vad gäl
ler metod och bakgrundsforskning. Undersök
ningen berör uteslutande s.k. »myrmalm», vil
ket är en problematisk företeelse ur såväl mark-
kemisk bildningssynpunkt som järnutvinnings-
hänseende. Det finns en mängd olika järnföre-
ningar som bildas under olika förhållanden som 
inte är helt utredda, och det är långt ifrån alla 
som lämpar sig för järnframställning. Detta läm
nar författaren helt därhän och det geologiska 
referensmaterialet sträcker sig inte längre än till 
geologiska kartblad. Att t.ex. »rödjordar» kan ha 
haft betydelse som malm berörs inte. Jag tror att 
avsnittet om områdets malmförande potential 
hade kunnat göras mer intressant och relevant 
om Norbach konsulterat en specialist 

I bokens andra del behandlar Mikkelsen de 
botaniska fynden från Drengsted med fokus på 
åkerbruket Första halvan består av en mycket 
omfattande och noggrann genomgång och pre
sentation av arkeobotonik i allmänhet, främst 
med fokus på rester efter odling och åkerbruk, 
men även många andra agrararkeologiska as
pekter tas upp. I denna publikation passar det 
utmärkt, med tanke på att många av de arkeo
loger som förväntas läsa den på detta sätt får en 
introduktion i ämnet. Därigenom tydliggörs de 
makrobotaniska fyndens potential som en del 
av de arkeologiska fyndniateiialet Mikkelsens 
prover härrör ur halinrester, främst från råg, 
som hittades blandade ined slaggen i ugnsläm-
ningarna. Halmfynden utnyttjas på två sätt, 
dels genom att bidra till tolkningen av fynd-
kontexterna i samband ined järnutvinningen, 
dels genom att de i sig själva speglar detaljer i 
det samtida åkerbruket Genom experimentell 
arkeologi visar författarna att halmen troligtvis 
haft som funktion att hälla uppe malmen i ugn
en, och att den genom sina elastiska egenska
per varit speciellt lämpad för detta. Genom att 
studera graden av förbränning hos det förkol
nade växtmaterialet ringar Mikkelsen in vilken 
temperatur som rått i ugnarna. 

Eftersom växtfynden är gjorda i slutna kon
texter lämpar de sig mycket väl ftir att ge en de

taljerad inblick i åkerbruket som bedrivits i om
rådet. I råghalmen identifierar Mikkelsen en 
mängd ogräs som med stor sannolikhet vuxit 
på åkrarna. Med hjälp av artsammansättningen 
hos dessa åkerogräs och analyser av de olika 
växternas ekologiska egenskaper spårar Mik
kelsen bl.a. såningstideroch gödningsgrad. Här
ur modellerar han ett åkerbruk präglat av skif-
tesbruk och en organ isationsgrad som förefal
ler mer avancerad än man tidigare trott. Mik
kelsen gör också jämförelser med tidigare ut
förda pollenanalyser i området, vilket bidrar 
till att fylla ut bilden av åkerbruket odi land
skapet runt Drengsted. Det är elegant, sakligt 
och kunnigt Möjligen är diagrammen från kor-
respondensanalyserna där enskilda provnum
mer står över varandra väl svårlästa. Med tanke 
på hur mycket plats Mikkelsen ägnar åt att pre
sentera arkeobotanikens grunder för den oin
vigde läsaren så är det lite förvånande att han 
inte förklarar hur ett sådant diagram skall läsas. 
Jag bar en känsla av att det är nytt för många. 

Det är lite synd att ett så här intressant och 
betydelsefullt material inte fått en mera omfat
tande presentation på engelska. Bokens sam
manfattning är väldigt kort och översiktlig och 
en engelskspråkig läsare är i princip berövad 
möjligheten att själv studera och tolka materia
let, även om botaniker kan få ut mycket ur art-
listorna. Mycket hade vunnits om figurtexterna 
och figurerna hade varit tvåspråkiga. 

På det hela taget är Drengsted en utmärkt 
bok som är pedagogiskt och intressant skriven. 
Mikkelsen och Norbach har verkligen sett po
tentialen i det arkeologiska materialet De lyckas 
forma breda, djupa och nyskapande tolkningar 
som bidrar lill betydande insikter om boplat
sens kultur, hela tiden med stark förankring i 
källmaterialet. I synnerhet fastnar jag för be
handlingen av de makrobotaniska resterna. 
Mikkelsens tolkningar är ett lysande exempel 
på hur viktig denna fyndgrupp är och vilken ar
keologisk tolkningspotential den kan rymma. 

fens Ui-iniilnbl 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

Stockholms universitet 
SE-10691 Stockholm 

jens.heimdahl®geo.sn.se 
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Minne och Myt - konsten att skapa del förflutna. 
Red. .Asa Berggren, Stefan Arvidsson & Ann-
Mari Hållans. Vägar till Midgård 5. Nordic 
Académie Press. Lund 2004. 221 s. ISBN 91-
89116-75-5. 

Med dette det femte bind inden for rainnierne 
al tlet tvaerfaglige forskningsprojekt Vägar til 
Midgård - nordisk hedendom i eit långtidsperspektiv 
er redaktionen overgået til naeste generation 
efter fire lydefri publikationer redigeret af det 
oprindelige treklover: Anders Andrén, Catha
rina Raudvere og Kristina Jennbert . Skönt 
uden naermere praesentation må det nemlig 
formodes, at de tre redaktörer alle er knyttet til 
projektet som doktorander fra arka-ologi og re-
ligionshistorie ved Lunds universitet. Af sam
me grund kan det også forundre, at de tre re
daktörer blöt bidrager med et to-siders forord, 
al den stund det vdsagtens er dem selv som har 
taget initiativ til seminaret om minder og my
ter. Det er indlaeggene herfra, som i det store 
og hele udgor foreliggende antologi, hvor fem 
af de ti bidragydere er tilknyttet Lunds univer
sitet. Den laglige spamdvidde omfatter arkaeo-
logi (6), landskabsai kiiekttii", kunsthistorie, re-
ligionshislorie og lingvistik. Den tidsmaessige 
spaendvidde raekker fra mesolitikum til vor 
egen tid. Faelles for bidragene er deres fokus på 
den materidle kultur, på pladser og landskaber 
som vaesentlige komponenter i diskussionen 
om mindernes og myternes konstruktion, kon
servering, formidling og förändring, ligesom 
også deres politiske og ideologiske dimension 
tidvis beröres. Selv om nogle indlaeg efterlader 
laeseren med en förnemmdse af at have tygget 
lidt vel megen luft, så indgår de alligevd alle i 
et samlet hele, som på en interessant made be
lyser bogens tema i tid og rum. 

IndUeggene er organiseret i tre sektioner; 
Bilder av det förflutna, Minnets ritualer og 
Dåtid i landskap. Det samlende tema for forste 
del berorer beretningens gestaltning gennem 
ord og billeder. Sven Strömqvist viser hvorledes 
grammatiske strukturer i sprogene indvirker 
på formidlingen afhaendelsc eller gengivelse af 
en beretning. Med andre ord - den samme 
historie vil blive opfattet og gengivet forskelligt 
inden for forskellige sproggrupper, eksempd

vis tysk, engelsk, spansk, hebraisk, russisk, ki
nesisk. I Max Linjefors' indla-g analyseres isar 
billedemes betydning i Förintelsens vej fra 
ufattelig historisk realitet til en mytologiseret 
beretning, hvis betydning enhver kan forholde 
sig til. F.ndelig behandler Jörn Staecker i sit bi
drag de gotländske billedsten og argumenterer 
for at deres biller må ses som eksponenter for 
et symbolsprog, der formidlede en kristent be
retning i hedensk >forkIa>dning> og således 
gjorde op med traditionen ved at indlejre og 
överföre den i regi af en ny tid. Centralt står tre-
kongcr-motivet og Völsungesagaen. Paralleller 
fra naer og fjern traekkes ind i diskussionen; en 
vaesentlig rolle spiller naturligt nok Franks Cas
ket med dens komplekse og onuliskuterede bil-
ledprograin angivdigl ined sekvenser der kan 
tilskrives både kristent, romersk og germansk. 

I anden del af bogen er del samlende tema 
ritualemes rolle i konstruktionen af det kol
lektive minde. Liv Nilsson Stutz forsoger, med 
udgangspunkl i de mesolitiske gravfelter Skate
holm I og II, at argumentere for kroppens rol
le ved mindeprodnktion i förbindelse med 
gravritualerne. Tore Artelius på sin side frem-
haever hvorledes kultpraksis i förbindelse med 
begravelser i vikingetid knytter direkte an til 
fladmarksgrave fra forromerskjernalder, mens 
gravene fra romertid og folkevandringstid stort 
set er ukendte i det västergötlandske landskab, 
som udgor hans arbejdsfelt Mange konkrete 
eksempler underbygger opfattdsen af, al de 
aeldre grave systematisk er blevet anvendt til at 
skabe identitet og historisk sammenhaeng i vi
kingetiden, om end sporgsmålet om de mel-
lemliggende perioders identitetskonstruktion 
og forfaedrepladser ikke be iwes andet end 
sporadisk. Terje Gansum har i Here artikler pub
liceret resultaterne af sit samarbejde med sme
den Hans Johnny Hansen, og foreliggende ar
tikel er da også simultant publiceret i Norwe
gian Archaetiltigiinl Review 37:1, 2004. Artiklen 
åbner, med sine helt konkrete smedeforsog som 
udgangspunkt, et förunderlig indblik i jernal
derens smedeteknologi og-ideologi i hvilket inin-
det helt konkret sammensmeltes med geiistan-
dene selv, og han sandsynliggor hvorfor smede-
ogjernfrenistillingsprocessen åbenlyst kan vaere 
knyttet til gravfelterne. Således er dette naeppe 
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udtryk for at befolkningen blöt har mistet den 
kollektive viden om at stedet engang var grav-
plads, således som det er anfort af Artelius 
(s.i 16). Ofte findes sporene af metalförarbejd-
ning på gravpladser af både addre og yngre da
to. 

Tredje del af bogen fokuserer på hvordan 
mindet i landskabet kan skabes. Med udgangs
punkt i de gotländske stenstrenge og husfun-
damenter fra yngre romertid og folkevand
ringstid diskuterer Kerstin Cassel den intentio-
nelle brug af sten som byggematcriale. Hvad 
der oprindelig fremstod som en velovervejet 
strategi for fremtiden övergår imidlertid i vi
kingetid til glemsel, anden brug og en förståel
se, der indlejrer dem i mytologiske beretning-
er. Karin Sjögren unders0ger i sit indlaeg hvor
ledes traumatiske haendelser i möderne tid, 
som Förintelsen og 11. september 2001, bear-
bejdes til minde gennem konstruktion af hen
holdsvis natur (skovplantning i Israel) og byg
ninger (Ground Zero, New York). I et naermest 
vittigt indlaeg skildrer Stig Welinder ironisk my
ten om det jämtländske Storsjöuhyre og viser, 
hvorledes relationen mellem et monument 
(runesten fra vikingetiden med et »uhyre») og 
beretningen kan forandres över tid tig med fo-
rel0big kulmination i et EU-prqjekt (foruden 
det förunderlige, at Storsjöuhyret i iggo 'erne 
åbnede sin egen hjemside). Bogens sidste bi
drag, der ikke läder Marcel Proust meget efter 
i sodmefyldte sommerminder, er forfattet af 
Allan Gunnarsson som en personlig beretning 
om hans svundne skånske barndomsland, hvor 
traeet tillaegges en saerlig betydning, fordi det 
på samme tid er mindebaerende, generations-
overskridende/ og sammenbindende og des
uden har en selvklar pläds i mytiske berelninger. 

Seminaret, der blev afholdt i regi af Mid-
gårdsprojektet, fandt sted i maj 2003 og publi
kationen forelå juni 2004. Dette er forbillcd-
ligt, fordi projektet dermed åbner sig mod det 
omgivende forskersamfund med den styrke 
som ligger i aktualiteten. Dette undskylder til 
dels også den redaktionelle virksomhed, hvor 
sproglige småfejl, gentagelser, manglende re-
ferencer etc. ikke havde passeret upåagtet i en 
mere »etableret» og »langsommere» publika
tion. Dog er det naeppe redaktionens enean-

svar, at bogens layout er ganske uskon - bl.a. 
med store blanke nedre sider pga nye afsnit el
ler billeder på efterfoigende side. Hertil kom
mer, at illustrationerne ofte er så småbitte, at 
de helt enkelt er uanvendelige til formålet, 
nemlig belysning af leksterne. 

Efter fem år tig lige så mange publikationer 
er det rimeligt at se dette sidste bind som mid-
lertidig status for den religionsaka-ologiske 
forskning i Norden. Den aktive seminar-, kon-
ference- og publikationsvirksomhed, som har 
praeget projektet fra start til slut, har i stor ud-
straekning formået at opsamle og profilere de 
mange spredte tiltag som allerede fandtes i det 
nordiske forskersainfiind og nclnytte denne sy-
nergieffekt I dag er den nordiske religions-
arkaeologi etableret som et hojprofileret, tvaer-
fägligt forskningsfelt Som navnet antyder er det 
koblingen mellem den förkristne materidle 
kultur og de norrone kilder som giver dette 
forskningsområde dets helt unikke karakter og 
enestående potentiale. Denne udvikling kan så 
at sige ftalges igennem publikationerne, hvor 
bitlragene i bind 4 i hojere grad end tidligere 
reflekterer en tvaerfaglig taenkning blandt ar
kaeologer såvel som religionshistorikere. Bind 
5 er på så vis en smule anderledes. Her er for-
fatterpanelet mere tvaerfägligt sammensat og 
afspejler »den nye forskergenerations» nysger-
righed över for fagfelter, som ikke tidligere har 
vaeret sat i spil. Tilbage er nu at afvente dokto-
randernes egne bidrag. Netop de har suget 
na-ring af den tvaerfaglige jord, i hvilken de har 
vokset, og netop deb0r kunne udfordre faglig-
hedens inuligheder över ftir tvaerläglighedens 
begraensninger i naeste generations religions-
arka-ologiske Midgårds-forskning. 

Lotte Hedeager 
IAKK 

Universitetet i Oslo 
Boks 1019 Blindern 

NO-0315OSI0 
lotte, hedeager@iakk.uio.no 
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Susanne Thedéen, Gränser i livet - gränser i land
skapet. Generationsrekitioner och rituella praktiker i 
sädermanländska hronsålderslandskap. Stockholm 
Studies in Archaeology 33. Stockholm 2004. 
238 s. ISBN 91-7265-958-0. 

Susanne Thedéens doktorsavhandling handlar 
om bronsålderns landskap i Östra Mellansverige, 
hur detta landskap har ett innehåll, hur detta in
nehåll skiljer sig från andra bronsåldersland
skap, och hur det förändrades med tiden. 

Bronsålderns människor levde och tänkte i 
en myt-och ritualfylld begreppsvärld, som fanns 
inbäddad i deras byggande av monument, i de
ras framställning av bilder i berg, och i deras 
hantering av människo- och djurkroppar och 
av föremål av sten och brons. 

Susanne Thedéen har försökt förstå hur 
bronsålderns människors liv var en resa från fö
delsen till döden, en resa utefter en levnadsba
na som samtidigt var en resa i landskapet med 
hällristningarnas och gravmonumentens skepp 
upp ur havet vid stranden, förbi skärvstens
högarna i de bebodda och brukade markerna, 
till och bortom gravrösena på höjderna när
mast himmelen. 

Kvinnor och män, barn och vuxna, reste ge
nom livet och landskapet på olika villkor, och 
dessa villkor förändrades från slutet av stenål
dern till böljan av järnåldern. Detta har Su
sanne Thedéen försökt att förstå genom att väl
ja ut och analysera en samling dato om forn
lämningar och föremål. Med ambition och fan
tasi (dock något mera återhållen fantasi än i 
Johanne Hildebrants romaner) har Susanne 
Thedéen skapat sin berättelse om bronsålderns 
människors liv och tänkande i Sörmland. 

Susanne Thedéen har ägnat stor uppmärk
samhet åt korrekturläsningen. Däremot lider 
boken av den epidemiska farsot i svensk a r k e o 
logi som tar sig uttryck i användningen i tid och 
otid av citationstecken, orden »så kallad» och 
snedstreck mellan ord. Hennes användning av 
dunkla, mångtydiga och egentligen felaktiga 
ord räddas, enligt min mening, inte av dessa 
skrivsätt. 

En ungdomlig arkeologisk stil ses också i 
uppbyggnaden av referenslitteraturen. I de forsk
ningshistoriska och diskuterande avsnitten har 

Susanne Thedéen en tendens att bygga upp sitt 
resonemang utifrån ett begränsat antal något 
äldre referenser, som hon låter vara schablon-
d ie r slentrianbilder av bronsåldern och mot
bilder till hennes egen bronsålder. Detta är för
såtligt, eftersom hennes referenser samtidigt 
visar att man de senaste 25-30 åren har fört en 
livlig och kritiskt nyanserande diskussion kring 
bronsålderns liv och kiv. Så tyckte inte Susanne 
Thedéen under disputationen. Hon menade att 
diskussionen hade förts under ett tyst accepte
rande av schablonerna. Opponenten menade 
att den hade förts inom ett tyst lämnat-bakom-
sig. 

Jag påpekade också att avhandlingens tolk-
ningsdiskussioner påtagligt ofta refererar till 
ett begränsat antal stockholmsforskare i förfat
tarens egen generation. Respondenten berät
tade då hur hon under studietiden ingått i en 
gott diskuterande doktorandgrupp och refere
rat vad som tryckts av den gruppen och dess fö
rebilder inom och utom institutionen. Hon be
tonade vidare att hennes avhandling också vil
le belysa »makt mellan forskargenerationer 
idag», inte bara mellan generationer under 
bronsåldern. Det gör avhandlingen spännande 
och spänningsfylld. 

Boken handlar om fornlämningar från 
bronsåldern, för vilken den för övrigt innehål
ler en spänstig och variationsrik kronologisk 
terminologi som förenar det bästa hos Oscar 
Montelius, Mårten Stenberger och l4C -meto
den. Fornlämningarna är framställda genom 
fornlämningsregistret och rapportarkivet i 
ATA. Läsarna inbjuds till många intressanta 
tankar om källkritik i anslutning till vad detta 
register och detta arkiv innehåller av data, tolk
ningar och tolkbara data. Susanne Thedéen bi
drar själv med att kalla många av Riksantikva
rieämbetets uppdragsverksamhets utgrävning
ar av skärvstenshögar för »misshandel». Såsom 
tillfällig skärvstenshögs- ocb gravröseutgrävare 
i Susanne Thedéens undersökningsområde i 
Södermanland på 1960-talet kunde jag under 
detta avsnitt av oppositionen bidra med några 
tankar utifrån dåtidens erfarenheter och me
toder. Avhandlingen, som mycket hederligt för
söker presentera empiri och diskutera utifrån 
den, har här en av sina brister. 
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Empirin är avhandlingstextens bas - och 
faktiskt också dess vetenskapsteoretiska bas: 
»Genom att använda mig av ett perspektiv och 
arbetssätt där delarna får bygga helheten har 
jag låtit materialet först fått tala för sig innan 
jag har fört in en diskussion kring vilken sam
hällsstruktur som bronsålderssamhällena i 
Södermanland representerade» (s. 11). 

Men bronsåldern är ju helt tyst, fornläm
ningarna och föremålen är stumma. Jag ställde 
frågan till Susanne Thedéen: »Varifrån kom
mer dina ord?» Avståndet i avhandlingens text 
mellan empirin och dess berättelse om brons
åldern är långt. Enligt respondenten överbryg
gas det av tolkningar; jag använde ordet »fan
tasi». 1 diskussionen intog respondenten en po-
sitivistisk position och åberopade till och med 
Lewis R. Binford. Denne ställde emellertid krav 
på middk range theory att kunna hänvisa till i 
uppbyggnaden av och argumentationen för 
tolkningarna. 1 avhandlingen finns snarare det 
som under min studietid kallades »plocketno
grafi». Susanne Thedéen hänvisar till etnogra
fiskt beskrivna samhällen ftir att visa att hennes 
tolkningar av empirin ligger inom det mänsk
ligt möjliga. Någon hänvisning till Anthony 
Giddens finns också. Det var faktiskt egenartat 
att möta en ung arkeolog som tror att fynden 
och fyndplatserna själva ordnar sig i mönster 
för en öppen och tom betraktare. Det vill säga, 
Susanne Thedéen tror inte själv att det är så 
hennes tolkningstänkande har fungerat. 
Under disputationen talade hon om hur hen
nes tolkningsarbete var en dialektisk process, 
en hermeneutik mellan data och henne, såsom 
en person med nutidsglasögon, i vilken möns
ter växte fram och blev hennes tolkningar. 

Jag försökte pröva halten i avhandlingens 
resonemang utifrån empirin genom att disku
tera definitionernas entydighet och siffrornas 
värde och konsekvenser i en av dess kvantitati
va analyser, och detsamma med avseende på in
re konsistens i en av dess kvalitativa analyser. Vi 
kom inte till någon konklusion i vårt samtal 
kring vetenskapsteori. Men jag tror att jag lyck
ades visa för betygsnämnden och åhörarna hur 
Susanne Thedéens sätt att tolka fungerade, 
och jag tror att hon lyckades fördjupa, jämfört 
med avhandlingstexten (i repliker och pekan

de på overheadblad av en del av hennes ut
grävningsplaner) bilden av hur hon hade ar
betat. Ett visst nöje i auditoriet väckte min frå
ga i anslutning till en definition och kvantitativ 
analys på s. 171—173: »Om ett benfragment är 
tillräckligt för att vara en bendeposition, vilket 
är minimiavståndet mellan två ben för att de 
ska bli två bendepositioner?» Respondenten 
blev inte svaret skyldig. 

Ritual och makt är centrala i avhandlingen. 
På s. 195 summerar Susanne Thedéen hur hon 
menar att det ägde rum maktförskjutningar 
mellan generationerna i bronsålderns samhäl
le, från äldre till yngre människor, faktiskt från 
äldre män till yngre kvinnor och barn. Det se
nare är originellt. Argumentationen utgår 
ifrån empirin: köns- och åldersbestämda brän
da ben och genustillskrivna bronsföremål. Mig 
förefaller resonemanget anmärkningsvärt en
kelt: en kvantitativ förskjutning i fynden mot 
det kvinnliga och barnsliga betyder en makt
förskjutning till förmån för kvinnor och barn. 
Påvisade inte 1980-talets symboliska och struk
turella arkeologi den förföriska enkelheten 
och fallgroparna i sådana resonemang? 

Michel Foucaults maktbegrepp handlar, för 
den förhistoriska arkeologin, om hur det ma
teriella låser människorna i vardagen i traditio
nella och normerade livsmönster. Erica 
Engelstad har i en viktig artikel skrivit om »the 
symbolism in everyday life». Susanne Thedéen 
visar med sin empiri hur människors kroppar 
och föremål hanterades i ritualiserade och 
ständigt upprepade handlingar som visade 
människor med olika genus (d.v.s. kön och ål
der) deras plats i samhällets ständiga sam-
handling och mothandling människor emel
lan. Frågan är om makten fanns hos de männi
skor vars brända ben hanterades i dessa ritua
ler eller hos de människor som hanterade de 
brända benen. Vilka dessa senare var, är inte 
enkelt att veta. 

Susanne Thedéen förefaller ha tolkat dato 
både utifrån den postprocessuella arkeologins 
principer om den materiella kulturen som si-
tuationsbundet meningsbärande och de bin-
fordska principerna om ett-till-ett-tolkningar 
inom den nya arkeologins socialarkeologi. 

Trots bokens fasad av symboler, ritualiserat 
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handlande, genusmedvetande och narrativ 
tolkning gav mig läsningen också en fascine
rande déjä vu av New Archeology. ig70-talets 
och det tidiga 80-talets arkeologi hade en be
nägenhet att stycka upp verklighetens helhet i 
delar och sedan studera delarna var och en för 
sig. Det blev då gärna som i Christopher 
Hawkes stege som demonstrerade hur arkeo
login lättare kunde komma åt att studera de ne
dersta pinnarna i stegen: teknologi och ekono
mi. De förhistoriska samhällena blev gärna hal
va. Frågan är om Susanne Thedéen har gjort li
kadant som den processuella arkeologin, fast 
tvärtom. Berättar hennes avhandling om ett 
halvt samhälle, fast om den övre halvan i 
Christopher Hawkes stege: social organisation, 
religion, ideologi, symbolism? 

Landskapet, dess monument och handling
ar, eller ritualer, omfattar onekligen begrepp 
och tankar. Det människoskapade landskapet 
och människornas rörelser och handlingar där 
är onekligen deras begripliggörande och fast
låsning av världens obegriplighet och ständiga 
förändring i dygnets, årets och livets gång. Men 
landskapet är också erfarenhet, revir och inte 
minst produktion. Under min opposition ut
brast jag: »Var mera materialist! Tänk mera 
mat!» Ingenstans i avhandlingen finns någon 
antydan om att människorna på bronsåldern 
någonsin åt och drack. 

Det är svårt att hitta ett språk för att disku
tera landskapets, samhällets och människornas 
helhet - att samtidigt diskutera den ritualisera-
de vardagen, den materialiserade tankevärl
den, och byggandet av och arbetet i det dagli
ga strävandet med livsgrundlaget. Susanne 
Thedéen har isolerat människornas livscykel, 
som hon föredrar att kalla »levnadsbana», från 
vardagslivet och den ständiga verksamheten i 
vardagen för att föra livet vidare. 

Det är inte lätt. Avhandlingens lösning, för 
att undvika dikotomin mellan ande och mate
ria, är att studera och berätta om de handling
ar som har byggt upp skärvstensrösenas strati
grafi och innehåll, men ingenstans finns att lä
sa något så enkelt som att man åt och drack det 
som blev det profana avfallet eller det rituellt 
deponerade i skärvstensrösena. 

Jag läste under disputationen upp det jag 

vid mitten av 1990-talet skrev om det mytiska 
och om ritualernas plats i ettjordbrukssamhäl-
le, som bronsåldern i Sörmland, och även spe
cifikt om skärvstensrösena, i Det svenska jord
brukels historia, del 1 (s. 207—208, 2 14). Jag be
tonade i min bronsaldersberattel.se skapandet 
och återskapandet av livsgrundlaget (jag har 
termen från Elisabeth L'Orange Fiirst): den 
ständiga reproduktionen av samhället och dess 
grund. På frågan varför respondenten hade 
fastnat för en avgränsad syn på människornas 
levnadsbana, svarade hon att mina tankar om 
upprätthållandet av livsgrundlaget hade hon 
funnit banalt allmängiltiga; hon ville arbeta 
med det historiskt unika i bronsåldern. 

Därefter avslutades disputationen med en 
diskussion om rakknivar, rakning med bronsål
dersteknologi och hövdingadömemodellens 
eventuella intresse. Respondenten hade en an
nan uppfattning om det senare än opponen
ten, men så skrev hon heller ingen bok om sa
ken på 1970-talet. 

Efter respondentens klargöranden och för
djupande resonemang under disputationen 
framstår avhandlingen för mig som intressan
tare än efter enbart läsningen av texten. Brons
åldern är en tid som ständigt förändras och en 
tid att ständigt överraskas av. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora 

Mittuniversitetet 
SE-871 88 Härnösand 
slig.vvelindcr@iiiiun.se 

Emmanuel Anati, La civiltå delk pielre. Vaka
monica: una storia per [Europa. Archivi 16. Capo 
di Ponte, Edizione del Centro 2004. 335 s. 
ISBN 88-86621-25-6. 

Den italiensk-israelske arkeologen Emmanuel 
Anati har viet det meste av sitt liv til helleris-
tingene i Valcamonica i Brcscia-provinsen i 
Nord-Italia. Det er nå nesten femti år siden han 
förste gäng kom til Valcamonica og mer enn 
forti år siden han skrev sine forste b0ker om 
dalföret og helleristningene der. Mange av dis
se bokene er kommet i mange utgaver og på 
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flere språk (e.g. Evolution and Styk in Camunian 
Rock Art fra 1976 og 10,000 anni di storia in 
Valcamonica fra 1 ggo). De fleste bokene er pub
lisert gjennom Centro Camuni di Studi Preis-
torici, et forskningssenter han selv har gninn-
lagt Det er således sitt eget livsverk Anati sinn-
merer opp i denne boken. 

Med Anatis meget store produksjon er det 
ikke til å komme förbi at mange av disse boke-
ne preges av gjentakdser. Man regner med at 
det er oppdaget rundt tre hundre tusen rist
ninger i Valcamonica, men det er bare et fatall 
av disse som er presentert gjennom Anatis og 
andres boker. Rene materialpresentasjoner er 
det få av. På den annen side har Anati lagt stor 
vekt på synteser, gjerne for et bredt publikum, 
der han presenterer Valcamonica og ristninge
ne der i en europeisk kulturhistorisk sammen
heng (e.g. Camonica Valley fra igÖ4). 

Boken er meget rikt illustrert med fotogra
fier, hvorav mange i färger, samt kalkeringer av 
ntvalgte felt og figurer. Kvaliteten på illustra
sjonene er gjennomgående god. Det er likevel 
ikke til å komme förbi at en leser stim kjenner 
en del til Anatis arbeid får en fttielse av dejä vu. 
Mange av illustrasjonene har vaert brukt også 
ved flere anledninger tidligere. På den annen 
side gir det store formatet kombinert med en 
möderne layout likevel inntrykk av förnyelse. 

Den enorme mengden ristninger nodven-
diggj0r omfattende materialstudier med fokus 
på å etablere typologiske og kronologiske sek
venser. Disse synes å ha blitt etablert tidlig, og 
materiale som senere er fremkommet er plas
sert inn i disse sekvensene. Nytt er at det i sei-
nere år også er funnet hellemalerier i Valca
monica. Et av disse presenteres, men dessverre 
i et svart-hvitt fotografi. Materialstudiene pre-
ger også denne boken, og omkring halvparten 
av den opptas av to kapitler om stil og typologi 
samt presentasjon av materialet fra de ulike fa
ser og perioder. Sammen med en kort beskri
velse av landskapels historie utgj0r delte rundt 
halvparten av boken. Innledningsvis presen
teres forskningshistorien og det som er gjort av 
utgravninger i området. Det blir derfor heller 
lite plass igjen til kulturhistoriske synteser. 

Gjennom sceniske fremstillinger som fin
nes på mange av berghellene i Valcamonica -

her vises dagligliv og, ikke minst, kamp - synes 
forholdene å ligge spesielt godt til rette for å 
skape en »narrativ» forhistorie. Dette har imid
lertid forfatteren utnyttet bare i liten grad. I 
stedet prover han å plassere Valcamonica i en 
europeisk sammenheng. Men her blir han for-
holdsvis vag og generell. Tittelen på boken an
tyder at den skal handle om Valcamonicas rol
le for Europas (för) historie, men det blir i prak
sis slik at trender i Europas historie presenteres 
som generell bakgrunn for Valcamonicas rist
ninger. 

La Civillä delle pietre er blitt en pen og inn-
holdsrik bok, men den er blitt ujevn. For den
ne leser er det for mye fokus på detaljer. Dette 
er saerlig merkbart når det gjelder illustrasjo
nene. Kanskje har det paradoksalt blitt for 
mange illustrasjoner, sa*rlig når de samme figu
rene presenteres både som fotografier og kal
keringer. Dette til tross, har jeg så absolutt gle
de av boken. 

Kalk Sognnes 
Institutt for arkeologi og rdigionsvitenskap 

NO-74gi Trondheim 
Norge 

kalle.sogimes@vm.ntnu.no 

Arne Espelund, Jernet i Vest-Tekmark - der tussa-
ne rådde grunnen. Arketype forlag. Trondheim 
2004. 200 s. ISBN 82^)2430-8-4 . 

Arne Espelund får betraktas som den nordiska 
arkeometalhirgins grand old man. Född 1929, 
professor emeritus i materiallära vid NTNU och 
sedan ett drygt tjugotal år djupt engagerad i att 
Utforska metallurgins historiska dimension. 

Jernet i \ i-.sl-Tekmmk är en vacker bok ined här
da pärmar. Omslaget pryds av ett svartvitt foto av 
smidesutrustning från en vikingatida grav. Fo
tot är blåtonat och ger omslaget ett medvetet 
metalliskt intryck som passar boken väl. 

Invändigt förekommer såväl svartvita streck
teckningar och diagram som kartor och fo to 
grafier i färg. Personligen hade jag valt ett 
tjockare papper då trycket nu lyser igenom. 
Boken innehåller femton kapitel och ett väl 
fungerande index. Något som inte fungerar li-
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ka väl och inte är lika väl genomarbetat är Es-
pelunds tabeller. Som exempel kan en tabell på 
s. 17g tjäna. Den sammanfattar arton ugnar vil
ka är daterade och angivna med höjd över ha
vet. Ordningen är till synes slumpmässig men 
poängen med tabellen och det efterföljande 
diagrammet är att ugnar från olika tider ten
derar att ligga på olika nivå över havet För att 
på ett tydligt sätt framhäva detta hade en ord
ning baserad på antingen höjd över havet eller 
datering varit bättre. Som det nu är får man an
stränga sig ordentligt för att få ett grepp om ta
bellens, och det efterföljande diagrammets, ar
ton platser. 

Bokens kapitel är små artiklar som kan läsas 
var och en för sig. Artiklarna är i de flesta fall 
åtföljda av en kort engelsk sammanfattning 
och en referenslista. Vid min läsning kom emel
lanåt de engelska sammanfattningarna väl lill 
pass då boken är skriven på nynorsk. Greppet 
med tematiska artiklar gör att man får ett gott 
användargränssnitt när man använder boken 
som ett uppslagsverk. Däremot ger boken ett 
splittrat helhetsintryck trots att det mesta i den 
har en geografisk koppling till Vest-Tdemark. 
Artiklarna drar emellanåt åt väldigt olika håll 
och utifrån mitt sydskandinaviska perspektiv är 
vissa delar av boken mer relevanta än andra. 
Jag skall därför lyfta fram och kommentera 
några delar som väckte mitt intresse i högre 
grad än andra. 

Det märks att Espelund ansträngt sig för att 
beskriva och förklara kemiska och fysikaliska 
processer på ett så enkelt sätt som möjligt, men 
jag får trots detta rannsaka mitt minne av 
grundskolans fysik- och kemilektioner ordent
ligt ftir att hänga med. Inte ens med en for-
melsamling bredvid mig på skrivbordet är jag 
säker på attjag förslår allt. Delta har givetvis att 
göra med min förförståelse. 

Ett vid första anblicken krångligt diagram 
över relationen mellan järn och kol presente
ras och diskuteras.Jag har inte sett diagrammet 
i arkeologiska sammanhang förut, men det är 
förstås en självklarhet att det finns med. Dia
grammet visualiserar olika järn och stålkvalite
ter samt vilka termiska egenskaper dessa har. 
Utan att to hänsyn till järnets och stålets kvali
tet är studier av bruket av järn och järnföremål 

i mitt tycke fullständigt meningslösa. Person
ligen stiftade jag operativ bekantskap med dia
grammet när jag gick en smidesutbildning på 
Bäckedals folkhögskola. Diagrammet är nyckeln 
till vilka temperaturer olika järn och stålkvali
teter måste upp i när de värmebehandlas (här
das, anlöpes o.s.v.). Diagrammet underlättar 
smidet när man till exempel skall välla ihop oli
kajärn och stålkvaliteter för att undvika att de 
mer lättsmälta legeringarna brinner upp. Det 
viktiga i sammanhanget är att arkeologen mås
te börja göra en bruksteknisk skillnad på järn 
och stål. Att, som i de flesta arkeologiska verk, 
oproblematiskt klumpa samman alla Fe-lege
ringar till materialetjärn är dumt. Enkla och 
lättförståeliga förklaringar till järn-kol-dia-
grammet och värmebehandling finner man i 
Jämsmidesboken av Lars Enander & »Karl-Gunnar 
Norén. 

Det finns inom arkeologin flera schablon
mässiga beräkningsgrunder för hur mycket järn 
man kan tänkas ha framställt. Espelund presen
terar flera undersökta platser där slagg och 
malm analyserats. Genom att jämföra den ke
miska sammansättningen av framför allt Fe 2 0. , , 
FeO och S i 0 2 i slagg och malm kan en beräk
ning av hur omfattande järnutvinningen har 
varit göras. Relationen mellan järn och slagg i 
en väl undersökt och publicerad ugn vid Moss
trond i Vinje omvärderas av Espelund. Tidigare 
beräkningar har givit vid handen att relationen 
mellan järn och slagg skulle varit ungefär 35%. 
Med Espelunds metod blir beräkningen av ut
bytet högre, hela 80%. Detta skulle innebära 
att de ungefär 16 500 kg slagg som finns på 
platsen från perioden 800—1150 e.ICr. repre
senterar drygt 13 000 kg järn. Tidigare be
räkningar landade på knappa 6 000 kg. Per
sonligen höjer jag på ögonbrynen, siffrorna fö
refaller höga. 

»Kanske beror det på att man som svensk ar
keolog är skolad med termer som lågleknisk 
respektive primitiv järnframställning. Termer 
som för tanken till ineffektivitet och lågt utby
te, men som väl är håller termerna pä att ersät
tas av det lämpligare begreppet blästbruk. 13 
ton järn på en period av ungefär 450 år blir i 
och för sig inte mer än diygt 30 kg per år. 30 kg 
järn av varierande kvalitet täcker säkerligen be-
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hovet på tien yngre järnålderns och äldre me
deltidens gård, eventuellt med viss råge. 
Kanske representerar en sådan ugn flera går
dars behov och gemensamma ansträngningar, 
eller så representerar ugnen en viss produk
tion för avsalu. Siffrorna kan framstå som höga, 
men med ett kulturhistoriskt perspektiv är de 
inte orimliga. Det finns uppenbarligen goda 
skäl att fundera över hur stor järnproduktio
nen varit på olika platser. Med Espelunds be
räkningar i bakhuvudet så skulle jag som arkeo
log inte våga uttala mig om järnutbytet från oli
ka ugnar utan en metallurgisk analys och sak
kunnig hjälp med beräkningen. 

Ett annat inte helt lättförståeligt, men oer
hört viktigt, kapitel behandlar järniitfällniiigar, 
d.v.s. myrmalmens och rödjordens tillblivelse. 
Förutsättningarna för malmtillkomst är syn
nerligen lokala. De betingas av såväl geologiska 
som andra förutsättningar, exempelvis pH-var
det. Malmen som bildas är av olika kvalitet på 
olika platser, vilket är en självklarhet man kan
ske inte tänker på. Utbytet vid järnframställ
ning är direkt avhängigt av malmens kvalitet. 

I ett par kapitel görs nedslag i vad som står 
om järn och smide i den fornskandinaviska lit
teraturen och i lagtexter samt mindre utvik
ningar kring folktron om smeden, smidet och 
järnet. Det finns även en forskningsöversikt 
över digerdöden och den senmedeltida agrar
krisens effekter i Vest-Telemark. Dessa kapitel är 
översiktliga och kanske inte Espelunds främsta 
bidrag, men de tjänar som en kulturhistorisk kon-
textualisering av den stora mängden naturve
tenskapliga hårddata. Kapitlen bidrar även till att 
lätta upp boken och göra den mer tillgänglig. 

Författaren har en tendens att skriva in sig 
själv i texten. Emellanåt blir det nästan person
ligt när ett återvändande till barndomens som
rar kopplas till ålderstigna slagghögar. Jag kan 
inte riktigt bestämma mig för om jag blir av
väpnad eller lite irriterad av detta stilgrepp. 

Veni riktar sig boken till? Frågan är berätti
gad när man skall la ställning till hur man tän
ker använda de resultat, teser och åsikter som 
presenteras i boken. Man skall hålla i minnet 
att Espelund i grunden har en naturvetenskap-
lig syn på hur forskning skall bedrivas. 
Forskning, arkeologisk eller annan, skall inne

hålla teser vilka sedan prövas empiriskt Teorier 
skall underkastas noggrann källkritisk gransk
ning, därefter verifieras eller förkastas. Grun
den i boken är på ett plan Espelunds irritation 
över hur oproblematiskt och oreflekterat arkeo
loger hanterar lämningar och spår av metall-
hantering. Det oreflekterade och problemlösa 
speglar, enligt Espelund, kanske framför allt 
den experimentella järnframställning som be
drivs på olika håll. Man kan i boken ana en am
bition att försöka styra upp arkeologers irrfär
der och misstolkningar vad gäller äldre metall-
hantering. Arkeologen kan inte nå längre än 
till den arkeologiska undersökningen och den 
morfologiska tolkningen i samband med re
gistreringen utan att ta hjälp av naturvetenska
perna. 1 samma ögonblick som inan skall dis
kutera ålder, kvalitet eller avkastning måste na
turvetenskaperna konsulteras. Samtidigt lyfter 
Espelund fram betydelsen av den arkeologiska 
tolkningen för att, med mina ord, skapa en mer 
övergripande kulturhistorisk tolkning eller be
rättelse. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att Arne 
Espdnnds bok fernel i Vest-'Felemark lör mig fram
för allt kan fungera som en uppslagsbok till vil
ken jag säkerligen kommer att återvända när-
helst jag handlägger eller beforskar spar av äld
re metallhantering. 

1111 Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2 1 53 
SE-550 (»(»Jönköping 

Leif.Haggstrom@jkpglm.se 

Felicia Markus, Living on another shore. Early 
Scandinavian settlement on lhe Norlh-Westem Esto
nian coast. OPIA 36. Uppsala 2004. 226 s. ISBN 
9150617834. 

I svensk arkeologi har man länge värjt sig mot 
att diskutera etnicitet och migrationer. Inte 
heller de östliga kontakterna bar ägnats stort 
utrymme. Att detta håller på att förändras, är 
Felicia Markus avhandling ett gott exempel på. 
Följande text är ett utdrag ur min opposition i 
Uppsala den 1 7 december 2004. 
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Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka 
skandinavisktalande gruppers kolonisation av 
den estländska kusten. Området utgörs av det 
som historiskt har uppfattas som svenskbygder. 
Eftersom kulturlandskapets organisation är i 
det mesta okänd före de äldsta kartorna från 
slutet av 1600-talet, blev ett delmål i avhand
lingsarbetet undersökningar av äldre landskaps
former. 

Arbetssättet är uttalat mångvetenskapligt 
eftersom avhandlingen är en del av ett större 
riksbanksfinansierat projekt: Geographical As-
pects of lhe Estonian Swedes. Changes in Society, 
Landscape and Cultural Meetings during 800 
Years. Men det mångvetenskapliga angrepps
sättet är också nödvändigt beroende på det 
bristfälliga källäget. Skriftliga dokument, ort
namn, pollenanalyser, karteringar och arkeo
logiska utgrävningar är exempel på avhandlin
gens rika källmaterial. 

Etnicitet och migrationer är komplexa och 
svåra ämnen. Jag finner det dock mycket ange
läget att arkeologer vågar sig in på området, 
och mina ibland kritiska kommentarer ska inte 
uppfattas som ifrågasättanden av ämnesvalet. 
Tvärtom menar jag att den arkeologiska tyst
naden kring dessa frågor kan framstå som ett 
förnekande av att migrationer har skett eller 
att etniska grupper har funnits även i äldre tid. 
För arkeologin är alltså avhandlingar som den
na av stort värde. 

I kapitel 2 läggs grunden med en teoretisk 
och forskningshistorisk diskussion. Markus pe
kar på faran i att okritiskt projicera namn på 
sentida folkgrupper bakåt i tiden. Den var
ningen faller i viss mån tillbaka på henne själv 
senare i texten. Vi får i kapitel 3 följa forman
det av den estlandssvenska identiteten (Esto
nia» Swedes), och det tycks stim det sker sent: 
mot slutet av 1800-talet och framför allt efter 
andra världskriget Ändå används begreppet i 
diskussioner om perioder längre tillbaks, ex
empelvis redan i titeln på kapitel 4, »Estonian 
Swedish colonisation», trots att Markus inte 
tänker sig att estlandssvenskarna var en folk
grupp då. Problemet är extra tydligt när hon på 
andra ställen är försiktig och inte vill tala om 
svenskar utan väljer ett klumpigare begrepp 
stim »skandinavisktolande grupper» (ibland om

växlande med »svensktolande»). Här kunde Mar
kus tydligare ha klargjort hur de olika begrep
pen används och vad som avses. 

Bra är att etnicitetsdiskussionen inte bara 
refererar till den gängse svenska och anglosaxis
ka debatten, utan också sätter in den i ett öst-
och centraleuropeiskt sammanhang. Detta ger 
också en nödvändig relief till den estniska 
forskningshistorien. 

Forskningshistoriken låter oss också förstå 
hur stor roll det samtida politiska klimatet spe
lar för forskningen - under andra världskriget 
och decennier därefter tonades de historiska 
kontakterna mellan Estland och Sverige ner, 
vilket speglar tidens frysta relationer. Avhand
lingen är förstås också en del av sin samtid och 
ett exempel på ett nyväckt intresse som kan av
läsas även inom andra samhällsområden efter 
Sovjetunionens upplösning. 

Markus utgår från ett långtidsperspektiv när 
kontakterna över Östersjön studeras. Bland an
nat inspireras hon av Annafes-skolan med Brau-
dels fokus på longue durée. Syftet är att se bort
om de konstruerade arkeologiska perioderna i 
syfte att finna långlivade strukturer. Det är ett 
fruktbart avstamp, och Markus är medveten 
om den kritik om ekologisk determinism som 
ibland drabbar Brandel, men jag undrar ändå 
om hennes försvar för detta teoretiska per
spektiv håller. Markus menar att hennes mate
rial är så fragmenterat att det ändå inte går att 
urskilja individuella händelser. Nu är det knap
past det som avgör när en teoretisk inriktning 
kan användas - oavsett vad för material som lig
ger för handen är det de teoretiska ställnings-
laganden till varför och hur förändring sker 
som är intressanta och måste värderas. 

De inledande kapitlen ger en bra utgångs
punkt till boken, och finns det något att önska 
sig så är det något tydligare ställningstaganden 
från Markus själv. Läsaren ges en klar bakgrund 
till olika och ibland motsatta synsätt, men läm
nas ibland att fundera över författarens egen 
ståndpunkt. 

Kapitel 5 mynnar ut i ett konstaterande att 
kontakter över Östersjön har förekommit i alla 
tider. Det är dock de högre samhällskiktens re
sor som står att finna i det skriftliga källmateria
let, medan mer ordinära resor bland kustbe-

Fornvännen 100 (2on=ji 



Recensioner 2 2 5 

folkningen inte satt sådana spår. Jag uppfattar 
det som en viktig kritik mot tidigare forskning 
där man inte har tagit hänsyn till detta källkri
tiska problem. Men här finns en motsättning i 
avhandlingen som jag inte blir riktigt klar över, 
eftersom Markus också själv tar ställning för en 
sådan traditionell syn på mobilitet På s. 100 häv
dar hon att majoriteten av befolkningen inte var 
mobil, utan att rörlighet i princip bara förekom 
bland folk med tillgångar. Detta ställningstagan
de ligger som jag uppfattar det inte heller i linje 
med avhandlingens avslutande tolkning. 

Svensk närvaro i Estland kan spåras långt 
tillbaka i tiden: den äldsta skriftliga hänvisning
en är från 1294. I mitten av I50t)-tolet nämns 
tre svenska land i Estlands nordvästra del som 
står i fokus för materialbearbetningen. Störst 
uppmärksamhet har kolonisationen fått när 
den satts i samband med korstågen och krist
nandet av Finland och Baltikum, men det är en 
historieskrivning som Markus vill ifrågasätta. 
Det är tydligt att kristnandeprocessen tog sig 
helt andra uttryck här än i Skandinavien. I 
Baltikum var det främmande maktintressen, 
framför allt tyska och danska, som erövrade 
områden och införde kristendomen. Det med
förde att det estniska området splittrades mel
lan olika intressen. Markus menar att det dock 
är osannolikt att bosättningarna av svenskta-
lande bönder i kustområdena skulle ha etable
rats i samband med expeditioner utförda på 
centralt initiativ, och att de heller inte kan kny
tas till korstågen. 

I kapitel 7 och 8 närmar sig texten området 
för fältstudierna. Under Sovjettiden har stora 
omstruktureringar av landskapet skett, men 
platsen där fältarbetet utförts - Enby på Nuckö 
i nordvästra Estland - ligger perifert och har 
många äldre strukturer bevarade. Befolknings-
sammansättningen har varierat i området, men 
i de äldsta dokumenten från 1550-talet där 
Enby nämns är byn svensk. Före andra världs
kriget bodde här en blandad befolkning ined 
både svenskar och ester: av 201 invånare var 
hälften svenskar. 

Ortnamnen i området är vanligen av gene
rell svensk/skandinavisk karaktär, men det finns 
också estniska ocb möjligen också tyska namn. 
Ortnamn av estnisk karaktär har tidigare förkla

rats med att svenska immigranter kom till plat
ser som tidigare bebotts av ester. Senare skulle 
svenskarna också ha spridit sig till omgivande 
trakter där de anlade nya byar. Markus framhål
ler dock att det varken finns dokument eller ar
keologiska belägg som stödjer denna tolkning. 

Ser man till Nuckö så saknas i stort sett ar
keologiskt material, vilket tidigare har tolkats 
som att området varit obebott före medeltiden. 
Markus argumenterar i stället för att det är bris
ten på undersökningar som åtminstone till de
lar förklarar avsaknaden av kända lämningar. 
För läsaren är det svårt att värdera det ställ
ningstagandet. Visserligen kan källmaterialet 
vara sparsamt på grund av tidigare politiska för
hållanden. Men ser man till kartorna som pre
senteras så är det inte klart varför Nuckö i det 
avseendet skulle skilja sig så mycket från det 
omgivande området (se fig. 3 1, s. 156). Att det 
endast skulle finnas ännu icke upptäckta flat
marksgravar måste också förklaras om man i 
likhet med Markus antar att befolkningen haft 
sitt ursprung på andra sidan Östersjön. 

Fältarbetena har omfattat både grävningar 
och karteringar, och man kan inte annat än 
känna beundran för det arbete som utförts av 
Markus och hennes kolleger under besvärliga 
förhållanden. Grävningarna har koncentrerats 
på att datera åkersystemen, och det sparsamma 
arkeologiska fyndmaterialet gör att '4C-analy-
ser får användas för datering. Dessa uppvisar 
en spridning från bronsålder/förromerskjärn-
ålder till sen tid. Utan att ifrågasätta datering
arna vill jag ändå diskutera Markus slutsatser. 

Hypotesen som presenteras är att området 
nyttjats extensivt i ett inledande skede men att 
boplatsen fixerats till den gamla bytomten i ro
mersk järnålder. Ytterligare en intensifiering 
antas ha skett i vikingatid-medeltid. Markus 
drar slutsatsen att tidigare antaganden om ko
lonisation under kristnandet inte håller. Resul
taten talar i stället för en boplatskontinuitet 
från åtminstone goo-talet och troligen tidigare. 

Trots dateringarna från bronsålder/förro
mersk järnålder så verkar antagandet om kon
tinuitet tvivelaktigt. Ser man till tabellen på 
s. i82f och de daterade provernas kontexter 
menar jag att de snarare kan tolkas som att ett 
brott ägt rum i 500/600-tal. Två av dateringar-
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na från schakt 4 ligger enligt fig. 47, s. 178 un
der en sandlins. Ytterligare tre av de tidiga da
teringarna från äldre järnåldern ligger samla
de i ett område med härdgropar, så inga od
lingsytor kan dateras tidigare än till vikingati
den. Ser man till tabellen är det också ett tyd
ligt glapp mellan 600- och goo-talen. Däremot 
är jag övertygad om att Markus har rätt i att kors
tåg och kristnade inte är det sammanhang som 
bosättningarna ska förknippas med. Hennes 
resultat visar snarare att det inte är ett enstaka 
kolonisationstillfälle det rör sig om, utan kon
takter under lång tid. 

Fastän jag alltså inte är enig med Markus på 
alla punkter menar jag att avhandlingen är ett 
mycket bra arbete. Den är välskriven, klar och 
strukturerad med spännande idéer och helt 
nytt källmaterial. Den visar också på en vilja att 
diskutera det svåra ämnet etnicitet, inte bara på 
en teoretisk nivå utan också i relation till ett ar
keologiskt källmaterial. 

I avhandlingens slutsats, där Markus fram
håller att de estlandssvenska områdena måste 
ses i ett långtidsperspektiv, kan jag inte annat 
än att hålla med. Kontakterna pågick spontant 
under en längre tid mellan de östra och västra 
kustområdena, och Östersjön bör i högre grad 
än tidigare uppfattas som ett gemensamt om
råde. Som en person i auditoriet uttryckte det: 
kanske bodde de inte som titeln säger på en an
nan kust utan på densamma. 

Kerstin Cassel 
Arkeologi 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

kerstin.cassel@sh.se 

Lars Ivar Hansen & Björnar Olsen, Samenes his
torie fram til 1750. Cappelen Akademisk Förlag. 
Oslo 2004. 427 s. ISBN 82-02 ig672-8. 

I denna bok sätter författarna fokus på att be
lysa frågor om när en samisk etnicitet uppstod, 
samernas rättigheter till landområden och re
surser, uppkomsten av renskötsel och samernas 
kristnande. Arbetet, som grundar sig på en 
probleniatisering av den äldre och den senaste 

forskningen i arkeologi, historia, religionsve
tenskap, etnografi och lingvistik, är den för 
närvarande mest omfattande översikten över 
äldre samisk historia. Hansen & Olsen bidrar 
också med sin egen forskning i historia och ar
keologi. 

Etl centralt tema är att samisk historia ses 
som ett samspel mellan externa och interna 
drivkrafter. Författarna menar att startpunkten 
för den samiska historien kan tidfästas till det 
sista årtusendet f. Kr., en tidsperiod där en rad 
olika sociala och ekonomiska förhållanden bi
drog till en differentiering av de nordliga sam
hällena. Kustbefolkningarna från Troms/Bot-
tenviken och söderut ersatte i ökande grad 
fångstekonomin med jordbruk. De kom där
igenom att orientera sig både socialt och kul
turellt mot de sydskandinaviska samhällena. 
Man kan däremot se en kontinuitet och speci
alisering av fångstsamhällena i inlandet som 
knöt närmare kontakt med metallproduceran-
de samhällen i öster. Denna ekonomiska och 
sociala dualism var avgörande för etableringen 
av de kulturella identiteter som under järnål
dern och historisk tid framträder tydligt i det 
arkeologiska och skriftliga källmaterialet 

Författarna menar att det samiska språket 
uppstod under det sista årtusendet f. »Kr. 
Samiskan fungerade som en förenande faktor 
mellan fångstsamhällena i norr och bidrog till 
att kontrastera dem mot de omgivande sydliga 
germanska folken. De menar vidare att det ar
keologiska materialet vittnar om att samisk et
nisk identitet gradvis kom att knytas till en ge
mensam symbolrepertoar under århundrade
na e.Kr. Detta skedde genom handel med både 
finska och nordgermanska samhällen. Under 
vikingatid och tidig medeltid skedde en kultu
rell konsolidering och starkare etnisk marker
ing. Flera kulturuttryck som tidigare haft en 
geografisk avgränsning och regional utbred
ning koin vid övergången till historisk tid att bli 
mera generaliserade i ett mera omfattande kul
turkomplex och identifieras som samiska. 

Under järnåldern och tidiga medeltiden 
fanns det ganska stabila gränser mellan samer
na och nordbornas bosättningsområden. Den
na territoriella balans kan ses som en förutsätt
ning för och en avspegling av det samarbete 
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som präglade förhållandet mellan dessa folk. 
Under perioden 1200—1550 kom dock balan
sen att upphävas, varvid relationerna mellan sa
merna och de andra etniska grupperna fick en 
ny karaktär. De framväxande statsmakterna 
kom genom interna avtal att ta samiska områ
den i besittning och hävda rätten att utkräva tri
but. Samiska områden koloniserades av fiske-
bosättningar längs med Finnmarkskusten och 
av-jordbruksbefolkning i Bottenvikskustens älv
dalar. Handelsnätverken i väst, syd och öst led
de till en specialisering i de samiska samfun
den, t.ex. på massfångst av vildren och ett ut
nyttjande av marina resurser. Författarna me
nar att det är under denna period som rensköt
seln etablerades som en dominerande produk
tionsform i det samiska området. Den skall där
för ses som ett resultat av ett samspel mellan ytt
re och inre förhållanden. 

Även den sista perioden som behandlas, ca 
1550—1750, kännetecknades av kolonialiser-
ing och politisk integration. Till skillnad från 
under medeltiden genomförde statsmakterna 
nu en institutionell utbyggnad i större omfatt
ning. Den tidigare indirekta kontrollen som 
statsmakterna utövade genom handel och skat
ter ersattes av en mera direkt kontroll. Samer
na kom därigenom att läggas under en yttre 
världslig och kyrklig jurisdiktion. Nya gräns
dragningar i och med de nordiska krigen un
der 1600- och 1700-talen påverkade också sa
merna. Den politiska situationen gav upphov 
lill grundliga förändringar på det rättsliga och 
religiösa planet. Samernas rättigheter till re
surser blev därför i mindre grad reglerade en
ligt samernas egna sedvänjor och normer. 
Rättigheterna sattes i stället in i statsmakternas 
rådande rättssystem. Kristnandeprocessen kom 
vidare att på ett avgörande vis att påverka den 
samiska kulturen och skapa nya premisser för 
hur tlen samiska identiteten skulle komma att 
artikuleras. 

Det är viktigt att Hansen & Olsen har pre
senterat detta grundliga och välskrivna över-
siktsarbete. Det kommer att utgöra en viktig ut
gångspunkt för framtida diskussion och forsk
ning om samisk historia. Jag vill därmed inleda 
denna diskussion med att sätta fokus på frågan 
om uppkomsten av en samisk etnisk identitet 

Hansen & Olsen menar att den uppstod först 
under det sista årtusendet f.Kr. De har dock 
missat eller utelämnat arbeten inom hällbilds-
forskningen som föreslår att flera centrala och 
bärande element i den sentida samiska före
ställningsvärlden kan identifieras i förhistoris
ka hällmålningar i Nordfennoskandinavien. 

I sentida samisk tradition föreställde man 
sig att samernas skyddsandar hade sina boning
ar i heliga berg, fjäll och sjöar. Samerna har dock 
inte avbildat dessa antropomorfa skyddsandar 
vid sina heliga platser. De personliga skyddsan
darna, som hade en hjälpande och beskyddan
de funktion, ansågs kunna ge samerna fram
gång och beskydd i jakt, fiske och renskötsel 
m.m. I gengäld offrade samerna till skyddsan
darna, företrädesvis ren att döma av lämning
arna vid offerplatserna. Det är i detta samman
hang viktigt att notera att topografin vid häll-
målningslokalerna är direkt jämförbar med to
pografin vid samernas heliga platser. Det är 
därför sannolikt att människofigurerna på häll-
niälningarna i Nordfennoskandinavien är bil
der av de förhistoriska människornas skyddsan
dar och att de föreställde sig att dessa skyddsvä-
sen hade sina boningar vid hällmålningslokaler-
na. Målningarna av älgar ined inre kroppsteck
ning (som dominerar på hällmålningarna på 
samma sätt som de offrade renbenen dominerar 
vid samernas heliga platser) kan därmed ses 
som symboliska illustrationer av betydelsen av 
att offra älg till andarna som hade sin boning i 
hällmålningsbergen. Hansen & Olsen menaratt 
det finns få spår av en pan-samisk symbolreper-
toar före slutet av vikingatiden. Jag skulle snara
re vilja framhålla att man finner tydliga spår av
en pan-samisk föreställningsvärld och symbolre
pertoar i hällmålningarna i Nordfennoskandi
navien redan ca 4500—500 f .»Kr. 

Det finns även en annan slående likhet mel
lan samernas heliga platser och hälhnälnings-
lokalerna, som visar att bärande element i sa
mernas föreställningsvärld var företrädda bland 
de förhistoriska fångstsamhällena i Nordfenno
skandinavien långt före vär tideräknings bör
jan. Vid samernas heliga platser framträder det 
stundom människoansikten i klippblock och 
berghällar, s.k. seitar. I Finland har flera fors
kare klargjort att det framträder ansikten i de 
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finska hällmålningsbergen som är direkt jäm
förbara med samernas seitar. Jag har själv visat 
att tolkningsmodellen kan appliceras på flera 
hällmålningsberg i norra Sverige och Tore 
Slinning har visat att den kan appliceras på 
norska hällmålningslokaler. I sentida samisk 
tro såg man seiten som en symbol för den rå-
dare som försåg människorna med fyrbento 
djur, fågel och fisk. Seiten utgjorde centrum 
för traktens rådare och den föreställdes vara en 
skyddsande för områdets fauna och flora. Som 
tecken på vördnad och för att försäkra sig om 
framtida jaktlycka placerade samerna delar av 
jaktsäsongens första byte framför seiten och 
smorde den med blod och fett. Jag menar att 
ansiktsformationema i hällmålningsbergen be
traktades på samma sätt som seitorna. Mål
ningarna av älgar med inre kroppsteckning 
kan därmed ses som ett symboliskt inryck för 
en föreställning om att delar av jaktsäsongens 
första älg skulle återbördas eller offras till jakt
områdets rådare. Det förefaller därför sanno
likt att de bärande elementen i samernas före
ställningar om seitens karaktär och betydelse 
har haft en kontinuitet på ca 6000 år i Nord
fennoskandinavien. 

Jag är vidare förvånad över att Hansen & 
Olsen inte behandlar hällristningsscenerna på 
Bergbukten 1 och Ole Pedersen I vid Alto i lju
set av samernas björnceremoniel. Genom de 
skriftliga källorna vet vi att de komplexa riter 
som samerna utförde före, under och efter 
björnjakten var kopplade till en mytologisk be
rättelse. I hällristningsscenerna vid Älta finner 
man 6000 år gamla belägg för flera element ur 
de riter och den myt som det samiska björnce-
remonidet omgärdades av. Med tanke på att 
båda författarna verkar i Tromsö och att de pre
senterar sig själva som två av Nordens främsta 
forskare i samisk historia torde väl dessa häll
ristningsscener vid Älta inte vara okända för 
dem? 

Jag vill avslutningsvis framhålla att vi i och 
med Hansen & Olsens arbete har fått en läs
värd bok om samisk historia och den senare de
len av samernas förhistoria. Vi får däremot in
te läsa en bok som behandlar den äldre delen 
av samernas förhistoria. Det är därför min och 
troligtvis även samernas förhoppning att Han

sen & Olsen, i en framtida och reviderad upp
laga, kominer att diskutera och ta ställning till 
den hällbildsforskning som föreslår att liera 
centrala och bärande element i den sentida sa
miska föreställningsvärlden finns dokumente
rade i den förhistoriska hällkonsten. 

Anders Fanden 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Lunds universitet 
Sandgalan 1 

SE-223 5° Lund 
A11ders.Fanden@ark.lu.se 

Mattias Legner, Fäderneslandets rätta beskrivning. 
Mötet melkin antikvarisk forskning och ekonomisk 
nytlokult i 1 yoo-takls Sverige. Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland nr 669. 
Helsingfors 2004. 287 s. ISBN 951-583-112-1. 

I Sverige finns en lång tradition av att resa runt 
för att studera landskapens naturliga och kul
turella inslag, inklusive fornlämningar. Denna 
antikvarisk-topografiska tradition går i varje 
fall tillbaka till renässansen, med Olaus Mag
nus som den klart namnkunnigaste företräda
ren. Sitt definitiva genombrott fick den under 
1600-talet då Sverige som stormakt tog land
skapens minnesmärken till intäkt för rikets 
gamla och ärorika förflutna. Sedan dess har oli
ka former av mer eller mindre organiserade re
kognosceringsarbeten avlöst varandra. Till de 
senare hör fornminnesinventeringen i sam
band med ekonomiska kartan under 1930-90-
talen. Vissa gemensamma nämnare till trots är 
landskapsinventeringarnas historia mångfacet
terad och ibland svårfångad. Aktörerna har va
rit många och av skiftande karaktär, projekten 
de verkat inom och de bakomliggande motiven 
likaså. 

En period i inventeringens historia som 
fram till senare år varit styvmoderligt behand
lad är 1700-talet Den allt för vedertagna före
ställningen att ingen antikvarisk forskning och 
fornminnesvård värd namnet existerade vid 
denna tid har uppenbarligen verkat avstötan
de. Vad man därför länge har bortsett från är ett 
sekel då det lokala intresset ftir monument och 
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antikviteter tog en lite fastare form. Ett uttryck 
för detta finner vi i flera av de för 1700-talet så 
karaktäristiska ortbeskrivningarna (stods-, sock
en-och landskapsbeskrivningar) som ligger till 
grund för historikern Mattias Legnérs avhand
ling Fädemeskmdets rätta beskrivning. Centralt för 
avhandlingen är identitetsbegreppet och 
kimgsianken är dels att karaktärisera ortbe-
skrivningen som genre och dess förändring 
över tid, dels att syna dess identitetsskapande 
betydelse och på vilket vis den gav uttryck för 
olika identifikationer. Avhandlingen tangerar 
därmed två forskningsfält som under senare tid 
kommit att entusiasmera allt fler historiker, 
idéhistoriker såväl som arkeologihistoriker, näm
ligen resandets och natur- och kulturskildrin
gens historia å ena sidan, och identitetskon-
struktionens och historiebrukets historia å den 
andra. 

Ortbeskrivningsmaterialet är ett av flera ut
tryck för 1700-talets tilltagande provinsialism, 
en lokalpatriotism som går tillbaks till 1600-to-
lets senare del då lovtal över hembygden och 
lokala beskrivningar över inte minst traktens 
monument och antikviteter författades. Ma
terialet är både omfattande och heterogent till 
sitt innehåll. Medan vissa författare ger rikliga 
uppslag av antikvarisk art uppehåller sig andra 
i princip enbart vid ortens ekonomiska resur
ser. Ofta spelade personliga intressen roll för 
resultaten. En klassisk indelning i sockenbe-
skrivningarna var att tematiskt behandla Po-
litica, Physica, Oeconomica och slutligen His
torica där bland annat kulturminnen redovisa
des. Legner har kartlagt imponerande 30g ort-
beskrivningar i form av monografier, disserta
tioner och tidskriftsartiklar. Beroende på tyngd
punkten i innehållet har författaren delat in 
dem i antikvariska respektive ekonomiska. Två 
av hans slutsatser är att ortbeskrivningar av an
tikvarisk karaktär var helt dominerande fram 
till omkring 1740 för att därefter kompletteras 
med ekonomiska dito, samt att denna litterära 
genre inte alls, så som tidigare hävdats, dog ut 
med frihetstiden på 1760-talet. Tvärtom var 
den även fortsättningsvis synnerligen livaktig. 

1700-talet var nyttokultens (utiiismens) och 
frainstegsoptimisinens århundrade. Stor möda 
lades ned för att driva pä den ekonomiska ut

vecklingen, inte minst inom jordbruket som 
var den hushållning som stod i centrum för de 
ekonomiska beskrivningarna. Dessa var ofta te
matiskt upplagda efter uppgifter om naturför
hållanden, klimat, grödor och jordbruksred
skap. Medan de ekonomiska beskrivningarna 
till sin karaktär var samtidsinriktade var de an
tikvariska snarare retrospektiva, ofta nostalgis
ka, i syfte att förhärliga den egna bygden ge
nom att skapa ryktbarhet om ålderdom och 
ädelhet, hävdar Legner. Vid sidan av ortens 
namn, dess etymologiska bakgrund och dess 
geografiska läge var det kutym att redovisa his
toriska händelser, byggnader och traktens forn
minnen samt de traditioner som var knutna till 
dem. Som författaren mycket riktigt påpekar 
åkallas här och var i källmaterialet de gamla gö
terna som alltjämt spelade rollen som natio
nens förfäder. 

För att utröna hur det antikvariska intresset 
framställdes under seklets första del fördjupar 
sig Legner huvudsakligen ijohan Peringskiölds 
(1654-1720) och Jacob Richardsons (1687— 
175g) monumentala arbeten över Uppland 
respektive Halland. De var båda antikvarier 
och representanter för den centrala kulturarvs-
förvaltningen, eller »den kungliga fornforsk
ningen» för att använda författarens epitet. 
Båda levde de med en forntidsvärld influerad 
av gammelgöticism och nidbeckianisni. Men 
var de representativa för sin tid? Legnérs jäm
förelsematerial, tre samtida stadsbeskrivning
år, är lite magert för att författaren på ett över
tygande vis skall kunna karaktärisera tidens an
tikv ariska beskrivningar. 

Under loppet av 1700-talet tycker sig Leg
ner kunna ana en mindre renässans för den 
antikvariska ortbeskrivningen och ger som 
exempel en intressant presentation av Abraham 
Abrahamsson Hulphers (1734—1)8) och dennes 
beskrivning av Dalarna tiyckt 1763.1 detta land
skap kunde Hiilphers bland allmogen spåra lie
ra av de gamla göternas kulturella särdrag, i de
ras seder, klädesdräkt och inte minst i språket 
Främst var tlet kvinnorna som bevarat dragen av 
de gamla strävsamma göternas seder och dygder 
eftersom de till skillnad mot männen inte hade 
varit ute och rest och därför inte blivit påverka
de av andras kulturyttringar. 
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Tyvärr gör Legner stopp i sin studie runt 
1780, trots att hans redovisade material sträck
er sig fram till omkring 1800. Jag skulle per
sonligen tycka det var intressant att få reda på 
vad hans källmaterial säger om den period då 
vurmandet för forntiden, såväl den klassiska 
(under inflytande av nyhumanismen och ny-
klassicisinen) som den svenska (läs götiska), på 
allvar började ta fart för alt på 1800-ialet myn
na ut i nygöticismen och romantiken. Det var 
under samma period som Nils Henrik Sjöborg 
och Carl Gustaf Hilfeling på PehrThams initia
tiv företog omfattande antikvariska resor, och 
som det i flera sockenbeskrivningar ingick gan
ska omfattande beskrivningar över allehanda 
monument och antikviteter. 

Men varför bemödade man sig över huvud 
tagel 0111 alt redovisa ekonomiska och kultur
historiska förhållanden i städer, socknar och 
landskap? Olika forskare ger lite olika svar be
roende på vilket fokus de har. Ett centralt be
grepp i Legnérs avhandling är som titeln anger 
»fäderneslandet» som under perioden både in
nebar en lokal identifikation - födelseorten -
och en större politisk gemenskap - på en na
tionell nivå. Författaren visar på ett övertygan
de vis hur båda dessa identifikationsnivåer kom
mer till uttiyck i materialet och hur man på det
ta vis ville förmå ungdomen att lära känna sitt 
fädernesland (fosterlandskänslan var inte nå
got medfött utan, menade man, något som 
måste läras in), men också att man inför om
världen ville ge ära åt såväl nationen som den 
egna hembygden. Gemensamt lör de flesta av 
beskrivningarna är enligt Legner att de också 
ger uttryck för en patriarkalisk samhällssyn och 
därmed kom att manifestera och reproducera 
en väl cementerad samhällshierarki. 

Ortbeskrivningar har tidigare varit föremål 
för studier och behandlats i flera uppsatser och 
avhandlingar, men då främst mot bakgrund av 
deras ekonomiska och i viss mån etnologiska 
uppgifter. På senare tid har även arkeologi-
historiker mer frekvent börjat intressera sig för 
dem, bland annat mot bakgrund av vad de kan 
säga om 1700-talets föreställningar kring forn
lämningar och tidens tillämpning av den an
tikvariska praktiken. I sin välskrivna och läsvärda 
avhandling kopplar Legner samman den antik

variska verksamheten med ortsbeskrivningai nas 
ekonomiska inslag. Detta gör boken till ett vik
tigt bidrag till historieskrivningen 0111 den an
tikvarisk-topografiska traditionen i Sverige. 

Ola WJensen 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs universitet 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
ola.jensen@archaeology.gu.se 

Cecilia von Heijne, Särpräglat. Vikingatida och ti
digmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Bk-
kinge och Halland (ca 800—iijo) . Stockholm 
Studies in Archaeology 31. Stockholm 2004. 
426 s. ISBN 91-628-6020-8. 

Det har i senere år blitt lagt frem flere avhand
linger der numismatiske materialet har blitt 
försökt tolket inn i en bredere arkeologisk og 
historisk kontekst. Med denne avhandlingen 
beveger von Heijne seg över de tradisjondle 
faggrensene og reiter sokdyset mot problem-
stillinger som står sentralt i förståelsen av mynt, 
penger og sanilimnet i vikingtid og tidlig mid-
delalder. Avhandling omfatter en gjennomgang 
av eksisterende forskning og verdifull inaterial-
presentasjon som smeker sammen i droftinger 
og analyser som ikke bare gir spesialisten, men 
også den generdle leser, okt förståelse om 
mynt og penger i vikingtid og tidlig midddal
der, og arkeologi som fag og redskap. 

Avhandlingens tittel SårprägUUwspaier ho-
vedkonkhisjon: myntfunnene gir et biide av 
forskjelligartete ökonomiske og sosiale forhold 
i de forskjellige regionene innenfor det von 
Heijne kaller Syd-skandinavia (Danmark, Skå
ne, Blekinge och Halland, ca 800—1 130). Det 
geografiske og tidsmessige spennet i avhand
lingen åpner for store sveip gjennom sen vi
kingtid og tidlig middelalder og leseren tas 
med på en forskningshistorisk reise der von 
Heijne dels redegjor for annen forskning og 
tidvis presenterer originale tolkninger til pro-
blemstillingene ut fra sitt eget arkeologiske og 
numismatiske materiale. For de som er tilheng-
ere av avhandlinger av mer tradisjondl karak-
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ter fremstår dette som en mangslinigen faghi-
storisk reise. I hennes tilnaerming fornemines 
tidvis jazzmusikerens der hun, til tross for vari
asjoner i tema og tempo, i skifte mellom arke
ologi og numismatikk, ftayer fagtradisjonene 
sammen og tidvis opphoyer de i en st0rre en
het. Og selv om det kanskje er noe pretensiost 
av en nordmann å vurdere svensk språk, vil jeg 
likevel fremheve det språklige håndverket som 
bidrar til å gJ0re avhandlingen lettfattelig å le
se og förstå. På den maten gis leseren anled
ning til å gjore seg opp sine egne meninger 
ined rom for mer nyansen förståelse av viking
tidens mynt- og pengeforhold. 

De tallrike myntfunnene fra vikingtid og 
tidlig middelalder har lenge vaert anerkjent 
som et stort og viktig kildemateriale. Når von 
Heijne har gitt seg i kast med det omfattende 
materialet med det for oye å studere regionale 
saeregenheter i vikingtid og tidlig middelalder 
er dette en probleinstilling som er en doktorav-
bandling verdig. Den griper direkte og indi-
rekte inn i en rekke sentrale problemkoinpleks 
som drivkrefter bak skattefimnene, hvem som 
eide og brukte s0lv og mynt, s0lv- og myntim-
port, solvets og myntenes funksjon, hvordan 
solv og mynt ble brukt og var i oml0p, og det 
som von Heijne, og flere med henne, har kalt 
monetarisering. 

von Heijne bekjenner seg til monetarise-
ringsbegrepet med en förediet definisjon: »en 
förändringsprocess av social och kulturell struk
tur som involverar myntningsauktoriteter och 
myntanvändare under sen vikingatid och me
deltid» (s. 32). Ved å företa dette grepet raffi-
nerer hun nionetariseringsbegrepet Tverrfag-
lige tilnaerniingsmåter H0dvendiggj0r ofte bry-
ting av ny mark og omdefinering av etablerte 
metoder og analyseverktoy. Med utgångspunkt 
i et forandringsperspektiv tvinger det seg frem 
en ny forklaringsmodel] for forholdene i den 
fasen som går fornt for monetarisering. I denne 
premonetoriserte fasen identifiserer von Heij
ne forandringer hvor ideene om mynt ble for
met og forankret både hos autoritetene, utgi-
verne og brukerne i samfunnet. For å beskrive 
de ökonomiske forholdene i denne delen av vi-
kingtiden har det va-rt vanlig å bruke begreper 
som vektokonomi, solvokonomi og vikingoko-

ntimi. I mangel av begreper som omfatter mynt-
og pengeförholdene i denne tidlige fasen inn-
forer von Heijne begrepet monetär hybridiseri n g. 
Med det mener hun den övergångsfasen der 
mynt og penger ennå ikke hadde etoblert seg i 
samfunnet Dette grepet fungerer godt som 
förklaringsmodell, og skaper et fruktbart be
grep for videre arbeid med den tidlige skandi
naviske mynt- og pengehistorien. 

I andre tilfdler fungerer ikke von Heijnes 
innforing og operasjonalisering av innovative 
analyseverkl0y like godt. Selv om katalogen på 
ingen mate er det baerende element i von Heij
nes studie, utgj0r den en sentral del i avhand
lingen. Den omfatter ca 70 000 mynter fordelt 
på 692 funn og ti regioner: Skåne, Blekinge, 
Halland, Sjaelland, Bornholm, Falster og Lol
land, Fyn og Langeland, Nordjylland, 0st-
jylland og Vestjylland. I tråd med tradisjonell 
numismaiisk-arkeologisk tilnaerming deles mynt-
fiinnene i fininkategoriene depåfynd, ensamfun
na mynt og gravfunna mynt. I tillegg innforer 
von Heijne en fjerde funnkateori, serie en sum 
funna mynt, som hun mener kan sammenlignes 
med hojtat fynd der ett antall mynt har blitt til
fort et timrade under Ienger tid. von Heijne 
motiverer sin bruk av dette begrepet med at det 
»är exaktare än begreppet hopat fynd» (s. 45). 
Serie ensamfunna mynt betyr altså to eller fle
re mynter som er funnet innenfor et spesifikt 
fimnområde, men som ikke har blitt mistel (el
ler deponert) ved ett og samme tidspunkt I sin 
entusiasme for denne funn kategorien iiiinla-
tervon 1 leijne en naermere definisjon. En gjen-
nomgang av klassifiseringene av funnene i ka
talogen gir en rekke diskrepanser tig uklarhe-
ter. Ifölge tabell 4.3 oppgis antall mynter i serie 
ensamfunn til 68g fordelt på 167 slike funn. 
Det er altså ingen bagatell vi står överfor. Inntil 
videre ser det imidlertid ut til at den tradisjo
nd l e maten å klassifisere slike funn på står seg 
godt til tross for åpenbare svakheter, selv om 
von Heijne skal ha heder for å utfordre en av 
de etablerte konvensjonene i den numismatiske 
fagtiadisjonen. 

Underveis i avhandlingen företar von Heij
ne et forskningsmessig grep som tilsyndatende 
virker svaert effektivt. Bornholm blir trukket 
frem som grunnlag for sammenligninger med 
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de ovrige regionene med det resultat at de 0v-
rige regionene blir karakterisert som särprägki-
de. Siden Bornholm på mange måter skiller seg 
fra fastlandet, og kanskje saerlig med hensyn til 
det ninnisinatiske materialet, bidrar dette gre
pet til å illustrere poenget om regionalt- for
skjeller. Sporsmålet er om dette er en god me
tode? Om et slikt utgångspunkt nodvendigvis 
gir et riktig biide av den virkdigheten som ut-
spilte seg? Det blir ikke gjennomfort tilsvaren
de analyser der for eksempel Skåne sammen
lignes med Nordjylland, Östjylland eller Fals
ter, Blekinge med Fyn o.s.v. Dette grepet un-
derminerer ikke resultatet av undersokdsene, 
men ved å bruke sammenlikninger mellom 
andre regioner ville man kunne få et enda mer 
nyansert biide av mynt- og pengeforholdene i 
denne perioden. 

Avhandlingen omfatter et stort geografisk 
Og tidsmessig rom. For å tokle dette har von 
Heijne anlagt et forandringsperspektiv som et 
baerende teoretisk e lement En slik innfällsvin-
kel egner seg godt for. Som von Heijne skriver: 
»Avsikten med denna avhandling är inte att 
framhålla en reglerad inhemsk myntning och 
ett kapitalistiskt tänkande som ett slutmål ef
tersom det rör sig om en långdragen löränd-
ringsprosess som inte har något egentligt slut» 
(s. 28). Man kan kanskje si at en kapitalistisk 
tonkeinåie ikke gjorde seg gjeldende for lenge 
etter sen vikingtid og tidlig middelalder. Med 
dette grepet har von Heijne klokdig tätt av
stånd fra et ensidig fokus på om situasjonen var 
si eller så og isteden inntatt en mer pluralistisk 
holdning til eldre tiders okonomi og samfunn. 
I et Ienger perspektiv får et slikt förändrings-
perspektiv enda storre gyldighet; mens iitinyn-
ting på svensk område ble gjenopptatt i 1 140-
årene, havarerte det danske myntvesenet som 
en folge av långvarige borgerkriger og finan
sielle kriser i 1340-årene. Innenfor rammene 
av denne avhandlingen åpner von Heijnes lor-
andringsperspektiv for ulikartet utvikling og 
praksis på forskjellige steder til forskjellige ti
der ned på individnivå. 

På samme mate som i mye annen svensk 
forskning og debatt omkring 0konomi og sain-
tiinii i vikingtiden, er også denne avhandling
en fri for resonnementer der naturalier iniigär 

som en del av vikingtidens ökonomiske uni-
vers. Det er rimelig å tro at ytterligere argu
menter for regionale säregenheter kunne vaert 
fremlagt 0111 natiiralokonoiniske drofting var 
inkludert, for eksempel med utgångspunkt i rå-
varetilgang. Nå er ikke naturalier et tema tor 
von Heijne, og avhandlingen skal derfor heller 
ikke bedommes på dette felt. Og det denne av
handlingen til tider mangler, tar den igjen ined 
vesentlige bidrag på andre områder. Et eksem
pel som forijener å bli trukket frem er etterun-
dersokelsene av funnsteder som avspeiler en 
formidabel innsats som ikke bare bidrar til å oke 
vår kunnskap i tråd med det arbeidet blant and
re Majvor Östergren har gjort på Gotland, men 
også bidrar til å vise vei ftir andre i fremtiden. 

De som leser denne boken ber jeg legge 
merke til det som står skrevet på s. 184: der vil 
dere finne et sjddent eksempel på ä trekke nu-
inismatikken naermere förtidens virkdighet -
hvordan kom angdsaksisk mynt til Skandina
via. Der forskere så långt har lagt ned mye tid 
og energi på I0rre tall og ninnismaiiske dato, er 
del befriende å lese et intelligent stykke sak
prosa om hvem som importerte og hvordan 
denne importen kunne ha föregått. 

Det å legge frem en sluttsats av mer over
gripende karakter, slik von Heijne har gjort 
med hensyn til regionale likheter og variasjo
ner mellom regionene i Sydskandinavia, er bå
de fortjenstfullt og modig. At von Heijne har 
hatt st0rre vitenskapelige ambisjoner enn sys
tematisering av et omfattende materiale tjener 
til stor heder. Jeg kan bare anbefale andre å ta 
fatt i denne avhandlingen og dette gedigne ma
terialet, for her er det plass lil mange Bere fors
kere og nye problemslillinger både av teoret isk 
og realhisiorisk a r t 

Svein H. Gullbekk 
Kulturhistorisk museum 

Universitetet i Oslo 
Postboks 6762 St Olavs plass 

NO-o 130 Oslo 
Norge 
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Cornelius Tacitus, Germania. Översättning från 
latinet, med inledning och kommentarer av Alf 
Önnerfors. Wahlström & Widstrands klassiker
serie. Stockholm 2005. 160 s.+ 2 kartor. ISBN 
g 1-46-20353-2. 

Ger man ut en titel i en klassikerserie så kom
mer det just en klassiker ur trycket, men här 
kommer det två: Tacitus berättelse om Ger
manien och Alf Önnerfors översättning av den
samma. Det är en nyutgåva med smärre tillägg 
och förändringar. Till detta har man lagt ett an
tal arkeologiska kommentarer av Anders Kaliff. 
Han följer föredömligt upp Önnerfors per
spektiv. Till intrycket av klassiker bidrar också 
språket, som trots modernisering (plurala verb
former skall egentligen vara borta) inte försla
vas av hänsyn till snuttifiering eller LIX (jfr 
http://stp.l ing.uu.se/~giistav/lixcounter/) . 

Läsaren förväntas veto vad »att urgera», »att 
lykta» och »desideratnni» betyder. Samtidigt har 
Önnerfors språkbruk och stil en charm som kan 
vara på väg tillbaka. Sportjournalister strör re
dan lite högtidlighet i sina texter. 

Nyutgåvan är den första sedan 196g och det 
har länge varit svårt att få tog på Germania. Så 
skall det inte vara. Germania är en inflytelserik 
klassiker som skall finnas på svenska. För bara 
några år sedan ledde 1 goo-talets fäbless för det 
germanska bland arkeologer till att det gick att 
sätta det ursprungliga i begreppet »germansk» 
i fråga. Då hade det varit bra för många att läsa 
Önnerfors översättning och kommentarer till 
de första kapitlen och bättre förstå hur begrep
pet kom till, trots att Önnerfors kommentarer 
inte analyserar saken i termer av hur etnicitet 
uppkommer. Kaliff knyter an till ovannämnda 
debatt. Varken kommentarerna eller vad som 
står i registret under det pedagogiskt stavade 
uppslagsordet Germania är några pekpinnar. I 
stället får läsaren tänka lite själv för att dra slut
satsen att »germaner» och »Germanien» är ter
mer som hänger ihop med ett i vår d d av värl
den oerhört efterhängset skolexempel på hur 
inan i en konfliktsituation skapar, upprätthåller 
och förnyar identitet Exemplet visar bokens styr
ka, men också något av dess svaghet, när man 
måste hoppa runt i den för att få perspektiv på 

detta, fortfarande etnicitetsskapande, fenomen. 
Man kunde alltså önskat sig ett mera samlat 

grepp om texten och det är lite synd att de tidi
gare utgåvornas latinska originaltext har skipats. 
Visst, den saknar läsare, men de språkliga kom
mentarerna finns kvar och råkar man vara intres
serad av språk och mening är deras höga kvalité 
inspirerande. Det är en from förhoppning, där
för, att en och annan söker sig till universitetens 
nybörjarkurser i latin. Originaltexten hittas lätt 
på nätet (t.ex. www.thelatinlibrary.com/tacitus/ 
tac.ger.shtml). 

Man kan behöva den, bl.a. när man läser föl
jande kommentar: 

Kap. 14(2]. Istället för formen tueare »man 
kan (under) hålla», har vissa handskrifter den till
rättalagda läsarten luenlur, »de (under) hålla» 
LSic!]. Den förra formen är tvivdsutan den ur
sprungliga (den är så kallad lectio difiicilior och 
bildar ett »rytmiskt satsslut; s. 74). 

Detta är kommentaren till Tacitus åsikt att 
»inan endast genom våld och krig förmår hålla 
stor hird» (s. 38). Därefter skall läsaren, i brist på 
originaltext, föreställa sig att Tacitus skriver: mag-
numc/ue comilalum non nisi vi helbx/ue tueare- bok
stavligt: »och stort följe ej utan våld och krig för
sörjer». Sedan gäller det att inse hur rätt det är att 
verbet, stim är deponens, d.v.s. ett passivt verb 
med aktiv betydelse, inte står i 3. pers. pl. fast det 
hade varit praktiskt i en sats som rör germanska 
stommar. Sist måste man veta hur man får fram al
la fyra vokaler i ttware rätt, så att man hör den av
stannande effekt som saknas i det mera schvung-
fulla luenlur. Allt detta inses tvivdsutan lätt om 
man vet det. Annars, och utan originaltexten, är 
det svårt. Fastän förlaget lämnat läsaren i sticket 
är alltså kommentaren bra för den ger inblick i 
Tacitus stil. Det typiska i den påpekar Önnerfors 
redan i inledningen. 

Det finns inånga kommenterade och översat
ta utgåvor av Germania, men för svensktalande är 
det viktigt att ha tillgång till en bra och språkligt 
välkoinmentcrad svensk översättning. För det är 
ju så, att om det arkeologiska materialet skall kun
na fortsätta att belysa Tacitus text, så krävs det en 
aktiv arkeologisk och språklig insats. 

I kapitel 3 står det t.ex. så här: »De äger ock
så sånger, som de kväder för att tända ett lå
gande mod; detta sjungande kallar de barditus. 
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och med ledning av sångens klang anar de sig 
till den förestående drabbningens förlopp» (s. 
30). Det kommenteras så här: 

[i] Ordet barditus är av outredd etymologi. 
Det kan möjligen innehålla en germansk 
stam men inte gärna vara besläktat med 
kelt. bard, »skald», eller germ. bord, »sköld». 
Av stället framgår, att barditus betecknar själ
va utförandet av stridssången. Relalus är ver
balsubstantiv, så kallat nomen actionis, till 
verbet referre, som om ljud och toner har be
tydelsen »(låta) genljuda». En otillräckligt 
underbyggd teori gör gällande, att hand
skrifternas harditum i Germania 3, i är re
sultatet av en spekulativ avskrivares ingrepp 
i texten, som förmodas ursprungligen ha 
traderat formen barrilum (i två handskrifter 
förekommer korrigeringen baritum). Ordet 
harrilus, »stridsrop», »härskri», är också av 
dunkel härkomst och finns inte belagt för
rän på 300-talet (s. 6lf) . 

Det är en viktig och upplysande kommentar 
som varnar läsaren för några etymologiska vil
lospår. Ändå måste man fråga sig om barditus 
verkligen är utförande av en »stridssång» som 
kanske liknar ett »stridsrop». Är det alltså tal 
om en sång som utförs omedelbart innan stri
den tar sin början? Man kan få det intrycket 
också av Önnerfors kommentar. Hos Tacitus 
står det: 

Sunt illis haec quoc/ue carminn, quorum relatu, 
quem barditum vocant, accendunt animosfulu-
raecfue pugnae forlunam ipso cantu auguran-
tur. - Bland dessa är även [d.v.s. germaner
na bar också] sådana sånger, med vars fram
förande - som de kallat barditus- de upp
tänder modet, och den kommande stridens 
lycka [d.v.s. sin krigslycka i den kommande 
drabbningen] tyder de med hjälp av själva 
ljudet [d.v.s. ordens och rösternas ljudbild] 
(Germania 3[i]) . 

Om alla redan står och stampar i fylkingen är 
tolkningen av barditus mest en petitess. Men 
gör de inte det måste man läsa om stycket, för 
det är meningen att texten skall relateras till 

källorna. Då kan »stridssång» och ännu mer 
»stridsrop» ge fel associationer. När det gäller 
strid har vi under senare år, som Kaliff fram
håller, fått nya insikter som gjort germanerna 
mer sofistikerade. Hör éarrfi'Mwnstitutionen 
till en krigssituation då man fortfarande styrs av 
strategiska överväganden, då den enskilde kan 
ge uttryck för något, och då man fortfarande 
har tid på sig? Har vi kanske redan hittat bardi-
/its-institutionens sånger? 

Kanske är runinskrifterna på spjut- och yx
skaft från vapenoffren i Kragehul och Nydam, 
de som består av vers som övergår i en serie 
språkligt sett meningslösa ljud, såsom nedskri
ven oralitet, just de sånger Tacitus nämner. 
Kanske gav sättet man framförde dem på en 
klangbild som uttryckte stämningen i truppen 
inför drabbningen. Den germanska krigaren 
har sannolikt svårt att uttrycka farhågor i klar
text, men hans sång kan både prägla och för
svinna i kören. Inskrifterna dateras sent och de 
kan ha fungerat som barritus, men deras längd 
och blandning av mening och meningslöshet 
gör det värt att kommentera dem i samband 
med de manifestationer och varsel som carrnen 
och barditus hänger ihop med. 

Nya perspektiv på krig, skriftkultur och ro
merskt inflytande öppnar med andra ord fältet 
för nya kommentarer till Tacitus. 

Också rörande de stora dragen kunde man 
i kraft av nya perspektiv önska sig en annan typ 
av kommentarer. Ser man t.ex. i ett strukturellt 
perspektiv på textens kvinnor så är de få och fö
rekommer egentligen bara på två sätt. I bokens 
andra del accentuerar kvinnligheten det exo
tiska mer och mer ju längre ut i Germaniens 
kulturskymning inan kommer. Kvinnor är ku
riosa. Det är de också på ett ställe i första delen 
(s. 33, kap. 7[ii]), där de annars blir synliga i 
berättelsen om samlevnad och vardagsliv (kap. 
17-26). Inom den ryms dessutom den äldre 
järnålderns hus som generationens och repro
duktionens rum. Denna berättelse börjar med 
att hon och han flyttar ihop i eget hushåll (kap. 
18) och avslutas med att den sista i paret dör 
(kap. 20 /2 1). Sådana strukturer, kvinnors roll 
och sambandet generat ion/hus, kan förtjäna 
en kommentar. 

Hur som helst är det roligt att läsa en klas-
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siker, också för de små förändringarnas skull 
(jfr. kommentar till kap. i a [i]), och roligt att 
Kaliff kongenialt fvllt på med arkeologiska kom
mentarer. Samtidigt väcker läsningen en läng
tan att övergripande och i detalj sätta in texten 
i dagens arkeologiska fält Det vore kanske ett 
EU-projekt, som redaktionen för Realkxikon 
kunde samordna nu när dess sista band snart 
går i trycket. 

Frands Herschend 
Inst. för Arkeologi och antik historia 

Uppsala universitet 
Box 626 

SE-751 26 Uppsala 
Frands.Herschend@arkeologi.uu.se 

David Loeffler, Contested landscapes / conte.sled 
heritage, History and heritage in Siveden and their 
archaeological implications concerning the interpre
tation of lhe Norrlandian past. Archaeology and 
Environment 18. Umeå 2005. 253 s. ISBN 91-
73ti5-8og-2. 

Redan i inledningen framgår att publikationen 
i utformning och målsättning klart skiljer sig 
från tidigare avhandlingar från institutionen 
för arkeologi i Umeå. Loeffler anger tonläget 
genom påståendet »Norrland har ständigt mar-
ginaliserats eller ignorerats i den nationella 
forskningen». Författaren har under trettio år 
agerat som en »motvillig antropolog» i Norr
land och lyssnat på kollegernas förhoppningar 
och farhågor. 

Loeffler utgår från två förhållanden som 
berör stenåldersforskningen i Norrland, näm
ligen den långa tid det tog för forskarsamhället 
att acceptera förekomsten av huskonstruktio
ner med försänkt golv och att Norrland var be
bott under mesolitisk tid. Han anser orsaken 
till dessa dröjsmål vara att forskningen häm
mats av icke-arkeologiska faktorer och att kon
sekvenserna av dessa för den intellektuella mil
jön har varit betydligt mera påtagliga än vad 
som tidigare anförts. 

Det teoretiska underlaget för den kritiska 
analysen av arkeologisk forskning i Norrland är 
några begrepp från Ludwik Fleck betecknade 

som tankestil och tankekolkktiv. Fleck väljs där
för att han på en konstriiktivistisk-relativistisk 
bas undersöker den struktur som behandlar ve
tenskapliga resultat och dess relation till socia
la och ideologiska miljöer. Tankekollektivet är 
en grupp människor med gemensamma åsik
ter. De har betydande varaktighet fastän delta
gare kan komma och gå. Man bemödar sig om 
att försvara sin gemensamma uppfattning och 
är negativt inställd till uppfattningar som kan 
hota tankekollektivet. Motsatta uppfattningar 
kan förändra tankestilen och slutligen leda till 
att den överges. Tankestilar är känsliga för kul
turell och social påverkan. 

Loeffler anser, utifrån olika forskares åsik
ter om koloniala strukturer och hur dessa av
speglas i relationen mellan söder och norr, det 
vara väl belagt att Norrland har behandlats som 
en koloni. Här bör betonas att Loeffler använ
der dikotomin norr och söder på ett onyanse
rat sätt - huvudsakligen så att den framstår som 
en starkt kontrasterande centriini-periferi-rda-
tion. 

Vad avser kulturarvet så beskrivs det i av
handlingen som överföring av historiskt imma
teriella värden och uppfattningar. Kulturarvet 
blir normativt och objektiviserat, såväl konstru
erat som ideologiskt. Därmed uppstår en när
mast oundviklig relation mellan arkeologi och 
nationalism. 

Ett annat bidrag i första kapitlet är en dis
kussion om bur Norrland skall avgränsas. Grän
serna mot väst, öst och norr kan förklaras utifrån 
komplicerade och långvariga motsättningar mel
lan kungadömen och nationalstater. Gränsen 
mot söder - Limes Norrlandicus - behandlas in
gående. Men samtidigt beaktas att det föreligger 
vissa svårigheter ined att se Norrland som en en
het. Det finns en intressant tanke med den gam
la beteckningen Nonianden. 

Loeffler vänder sig mot uppfattningen om 
att Norrland är Europas sista vildmark. I ett per
spektiv på ett par århundraden framgår att 97 % 
av skogen är en produkt av mänsklig manipula
tion och därmed ett kulturlandskap. Trots detta 
återkommer påståendet om den vilda naturen 
llitigt i norrländsk turistinformation. 

»Kapitel två rymmer en historisk presenta
tion av Norrlands roll som en del av det gryen-
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de och alltmer formaliserade svenska riket. Be
skrivningen, som kan tyckas väl detaljerad, om
fattar yttranden och insatser genom tiderna för 
att i Norrland skapa ett Sveriges Amerika ge
nom nybosättning och en intensifierad resurs
exploatering (sågverk, vattenkraftsutbyggnad 
och gruvindustri under slutet av 1800- och bör
jan av 1 goo-talet). Norrland blev en viktig rå
varukälla medan förädlingsindustrierna förla
des söderut och därmed fick begränsad eko
nomisk betydelse ftir Norrland. Uppfattningen 
om en nationalstat med en välmående och ho
mogen befolkning växer fram och blir norma
tiv. Utifrån dessa förutsättningar beaktar Loeff
ler utvecklingen både av den antikvariska verk
samheten och arkeologin. Inte minst konflik
ten mellan regionalisering och centralisering 
påtalas liksom Norrlands utsatthet. 

I det tredje kapitlet redovisas hur Norrland 
förbigåtts i presentationer av den svenska för
historien. I Oscar Montelius arbete Sveriges 
historia intill tjugonde sekkt 1 ( igo3) ägnas en
dast 1 % av innehållet åt de nordligaste två tred
jedelarna av landet Det förbättras efterhand 
till Mårten Stenbergets Del forntida Sverige med 
g%. Inventeringarna inför vattenkraftens ut
byggnad medförde att ett stort antal nya forn
lämningar registrerades. Två nya projekt initi
erades, Nordarkeologi vid Uppsalainstitutio-
nen igÖ2 och Early Norrland vid Stockholms
institutionen och Riksantikvarieämbetet 1968. 
En exposé över aktörerna i den tidiga forsk
ningen om Norrland som ibland kombinerats 
med inventeringar ingår också i kapitlet. 

Fem aspekter på den norrländska förhisto
rien utkristalliseras: 

1. Norrland blev sent befolkat 
2. Dess befolkning var liten. 
3. Utvecklingen låg efter eller saknades 

helt. 
4. Då förändringar uppträder initierades 

de utanför Norrland, främst från södra 
Sverige. 

5. Norrlands främsta betydelse ligger i 
dess roll som råvarukälla. 

Betydelsen av dessa aspekter exemplifieras ge
nom den sena acceptansen av tidiga huskon

struktioner med försänkta golv. Sedan 1920-ta-
let har denna fornlämningstvp uppmärksam
mats i norra Norge, något senare i norra 
Finland. Först på ig7o-talet kom de norrländs
ka husen att bli mera allmänt accepterade. 
Skärvstensrösena och deras funktion har rönt 
ett liknande öde. För bekräftelsen av deras be
tydelse spelade två faktorer, båda inledda 1 g75, 
en viktig roll: initieringen av ett projekt vid 
Västerbottens länsmuseum för att undersöka 
fornlämningar hotade av älvregleringar och 
etableringen av institutionen i arkeologi vid 
Umeå universitet. 

Ett annat exempel är svårigheterna att vin
na acceptans för det faktum att Norrland varit 
bebott under mesolitikum. Samtliga tidiga ar
keologiska auktoriteter ansåg att bosättningen 
i Norrland etablerats sent, vanligen under mel
lanneolitikum, och att den genomförts av från 
söder invandrade grupper, speciellt med ur
sprung i Uppland. Belägg för föremålstyper 
som längre söderut daterades till mesolitisk tid 
betecknades som exempel på efterblivenhet el
ler som belägg för korta besök av sydligare 
grupper. I Norge liksom i Finland fick en tidig 
bebyggelseetablering allmänt gehör under 
1930- och ig40-tolen. Först i slutet av ig6o-ta-
let, med användning av radiometriska mät
ningar, presenteras med flera förbehåll indika
tioner för en tidig bosättning. Här framgår hur 
svårt det var att bryta en väl etablerad tonkestil. 

Kapitlet inrymmer också en ingående re
dogörelse för historiken kring insikten om 
strandftirskjutningsprocesser och deras speci
ella betydelse för studiet av den äldsta bebyg
gelsen i Norrland. Speciellt värd att notera är 
responsen på Knut Tinnbergs uppfattning om 
lidig bosättning på 1930-talet och inflytandet 
från Anders Nummerdals undersökningar av 
Komsakulturen i Nordnorge. Tinnberg fann 
en del föremål av liknande slag i höga kustlä
gen i Norrland vilka snabbt underkändes av 
etablissemanget. Därmed ifrågasattes alla hans 
åsikter. Kapitlet utmynnar i fem påståenden: 

1. Arkeologerna har visat sig beredda att 
acceptera unika kulturella och geogra
fiskt begränsade enheter i söder, spe
ciellt Uppland, men inte i Norrland. 
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2. Södern accepteras som innovationsom-
råde för kulturspridning mot norr men 
inte tvärt om. 

3. Bosättning antogs ha etablerats så snart 
det blev fysiskt möjligt i söder men inte 
i norr. 

4. Bosättningen i söder var tidig men så ej 
i norr. 

5. Forskningsresultat från Norge och Fin
land fick inte något genomslag i norr-
landsforskningen. 

I det sista kapitlet accentueras ytterligare tan
kekollektivets och tankestilens stora inflytan
de. 

Med Loefflers ambition att följa arkeolo
gins utveckling nr ett ekonomiskt och socialt 
perspektiv blir det ibland svårt att följa den rö
da tråden. Man kan diskutera ifall inte vissa in
satser såsom strandförskjiitningsanalyserna skul
le ha inarbetats i redogörelsen för forskningen 
avseende tidig bosättning i Norrland. Det hade 
givit presentationen större djup och dynamik. 
Det är heller inte helt klart för vem Loeffler 
skrivit boken - som en agitationsskrift för dem 
som redan är övertygade om Norrlands kolo
niala förflutna, eller för en internationell eller 
inhemsk publik? 

Det är olyckligt att så lite plats ägnas åt de 
senaste 25 årens arkeologiska norrlandsforsk-
ning. Under denna tid har norrländsk arkeo
logi blivit en uppmärksammad del av Nord
europas förhistoria och tidiga historia. Med 
detta som underlag torde argumentationen 
om det förbisedda Norrland avsevärt ha nyan
serats. 

Det hade också varit bra om en del av av
handlingens deskriptiva avsnitt hade ersatts 
med fördjupade analyser både av fenomen och 
personer. Den påtalade tidiga acceptansen av 
Nordnorge som en i den nationella förhistori
en aktivt integrerad landsdel borde vara av in
tresse att närmre analysera i ljuset av noncha
lansen beträffande Norrland. Ett över huvud 
taget mera integrerat perspektiv på Nord
skandinavien hade varit önskvärt. Exempelvis 
uppstod intresset för Limes Norrlandicus un
der en tid då Sverige och Norge var i union. 

Man kan också se denna exploatering av 

och nonchalans gentemot Norrland som en av 
flera liknande dualistiska relationer både na
tionellt och internationellt Det berör ett glti-
balt perspektiv som även inbegriper det intel
lektuella samhällets syn på marginaliserade 
grupper. Man kan i mångt och mycket tala om 
olika periferiförskjutningar. Även acceptans-
processen som sådan är av stor betydelse att 
granska mera ingående. 

Lars Larsson 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Sandgalan 1 
SE-223 50 Lund 

Lars.Larsson@ark.lu.se 

Leif Häggström, Landskapsutnylljande, bete och 
odling på Sydsvenska höglandet under äldre järnål
der. Exempkl Öggestorp. GOTARC Series B, Go
thenburg Archaeological Theses 34. Jönkö
pings läns museum & Göteborgs universitet 
2005. 2g4 s. ISBN gi-856g2-6o-3. 

Öggestorp är en arkeologiskt sett tämligen 
välundersökt socken i Jönköpings län. Nu har 
denna del av världen även blivit föremål för en 
doktorsavhandling i arkeologi. Men Leif Hägg-
ströms ambition är att behandla mer än Ög
gestorp. Även om avhandlingen handlar mest 
om markanvändningen vid Öggestorp under 
äldre järnålder kommer Häggström in på en 
rad andra saker, såsom arkeologisk undersök
nings- och dateringsmetodik för agrarhistoris-
ka lämningar, skogen som kulturlandskap, re
lationen centrum-periferi och betydelsen av 
uppdragsarkeologi som kunskapsgenerator. Det
ta lite väl spretiga upplägg behandlas i en sam-
nianläggningsavhandling bestående av hela 
sex artiklar och en mycket omfattande (188 s.) 
kappa. 

Kappan, samt fyra av artiklarna, behandlar 
den arkeologiskt undersökta lokalen vid Ög
gestorp, främst utifrån en större exploaterings-
underökning som ägde rum under åren 2001 
och 2002. Då berördes ett boplatsomräde om 
sju hus, gravar samt agrara lämningar i form av 
stensträngar, röjningsrösen och åkeiytor. Dess
utom påträffades spår av järn- och stålfram-
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ställning redan från övergången mellan yngre 
bronsålder och förromerskjärnålder. I syfte alt 
studera det omgivande landskapet och agrara 
aktiviteter som inte avsätter arkeologiskt stu-
derbara spår, t.ex. bete, har även några pollen
analyser utförts. 

Den mest markanta perioden vid Ögges
torp är romersk järnålder. Redan under yngre 
bronsålder kan en sparsam markanvändning, 
främst bete, spåras i pollendiagrammen. Un
der förromersk järnålder kan en ökning av den 
agrara aktiviteten beläggas. Betestrycket blir 
hårdare och nu introduceras också viss odling 
och bosättning - i form av enstaka härdar -
samt järnframställning på platsen. Under ro
mersk järnålder intensifieras odling och bete 
och en permanent bebyggelse i form av regel
rätta hus tillkommer. Under folkvandringstid 
sker en kraftig nedgång i nyttjandet av lokalen, 
vilken verkar överges som boplats. 

Med anledning av undersökningarna vid 
Öggestorp diskuterar Häggström röjningsrö-
seområdena, ett vid det här laget klassiskt agrar-
historiskt problemområde. Dessa har tolkats 
som uttryck för en rad olika odlings- och mark-
användningssystein. Undersökningarna vid 
Öggestorp visar att man här både har bedrivit 
odling på gödslade åkrar, ensäde, i anslutning 
till bebyggelsen, och haft mer extensivt nyttja
de åkrar en bit från gården. Röjningsröse
områden kan alltså vara resultat av olika sätt att 
bruka jorden. 

Vid Öggestorp gavs vissa möjligheter att ar
beta med metodutveckling för datering av 
agrarhistoriska lämningar. I det här fallet testa
des OSL (optisk stimulerad luminiscens). Ut-
gångstanken var att mineralkorn av kvarts och 
fältspat skulle ha »nollställts» genom solbelys
ning, och sedan gradvis laddats då de vändes i 
ned i den jord som blev åker. Försöken var dock 
inte särskilt lyckade, då OSL-tlateringarna blev 
för tidiga. Häggström vill emellertid även fort
sättningsvis framhålla OSL som en metod att 
utveckla i detta sammanhang. 

Vid en jämförelse med tio andra lokaler 
med röjningsrösen på eller nära Sydsvenska 
höglandet kunde det konstateras att det före
ligger stora likheter mellan dessa lokaler och 
Öggestorp, särskilt vad gäller kronologin. På 

Sydsvenska höglandet kan sporadisk stenröj
ning skönjas redan under äldre bronsålder, 
men den blir mer markant först under yngre 
bronsålder. Under äldrejärnålder intensifieras 
nyttjandet av röjningsröselokalerna, en utveck
ling som kulminerar under romersk järnålder. 
En regression är tydligt märkbar under folk
vandringstid. Norra Småland, där Öggestorp 
är beläget, släpar något efter utvecklingen på 
det Sydsvenska höglandet i stort. I detta områ
de kan ingen större expansion beläggas förrän 
under romersk järnålder. 

Häggström nöjer sig med att konstatera des
sa kronologiska förhållanden. Han diskuterar 
inte varför en expansion och en efterföljande 
regression har ägt rum. Inget sägs om de bakom
liggande orsakerna eller drivkrafterna, vilket är 
en besvikelse! Enligt min mening borde faststäl
landet av de kronologiskt tämligen samstämmi
ga förhållandena utgöra en grund för vidare re
sonemang, inte en slutsats i sig. Avsaknaden av 
en mer utvecklad och diskuterande slutsats har 
till stor del sin orsak i bristen på uttalat teoretiskt 
förhållningssätt i avhandlingen. Därmed inte 
sagt att Häggström saknar teoretiska perspektiv, 
men han presenterar dem inte - än mindre dis
kuterar dem. Utan teoretiskt förhållningssätt är 
det svårt att göra även god empiri till något mer 
än ren beskrivning, vilket tyvärr är förhallandel 
i denna avhandling. 

En annan svaghet är att Öggestorp framstår 
som en obefolkad lokal. Detta trots att både 
hus och gravar har undersökts. Ett resonemang 
kring hushålls- och bosättningsstruktur skulle 
ha berikat det agrartekniska resonemanget av
sevärt. De agrara strategierna torde ha sett oli
ka ut 0111 det hade varit fråga 0111 en kärnfamilj 
eller ett storhushåll med slavar, en ensamgård 
eller en liten by. Nu nöjer sig Häggström med 
att konstatera att Öggestorp inte var någon 
centralplats, utan en »vanlig» gård befolkad av 
»vanliga» bönder. Dessa verkar ha haft en 
»bondeidentitet», vilken bl.a. har tagit sig ut
tiyck i en fruktbarhetskult Det är hedervärt att 
vilja arbeta med det »vanliga» istället för det 
»centrala». Men vad var egentligen det »vanli
ga»? Vad var en »vanlig bonde» under äldre 
järnålder? Dessa frågor tar Häggström inte hel
ler upp till diskussion. 
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Trots att Häggström inte specificerar sitt teo
retiska perspektiv är det ändå tydligt att han 
främst intresserar sig för materiella förhållan
den, betydelsen av produktionssätt och att han 
förfäktar ett underifrånperspektiv, åtminstone 
geografiskt sett. I en av artiklarna konstaterar 
han att diskussionen om centrum och periferi 
under förfluten tid i hög grad är styrd av vår 
uppfattning om vad som är centralt respektive 
perifert idag. Det vi upplever som centrala om
råden är i allmänhet odlingslandskap och om
råden nära universitet och storstäder. Småland 
framstår i det här sammanhanget som en peri
feri. Perifera områden blir sällan föremål för 
akademiska studier, och därför blir exploater
ingsarkeologin desto viktigare för den arkeolo
giska kunskapsuppbyggnaden. 

Ett problem, som Häggström inte närmare 
går in på, är att exploateringstrycket är mycket 
mindre i dagens perifera områden, främst 
skogslandskapen. Småland är i det samman
hanget närmast att betrakta som ett »lyckligt» 
undantag. Därför är också exploateringsgräv
ningarna få i Sveriges periferier och skogsom
råden. Min erfarenhet är också att de flesta ar
keologiska undersökningar som ändå bedrivs i 
skogsbygder faktiskt är forskningsgrävningar. 
Men i princip pekar Häggström på ett viktigt 
förhållande, nämligen att vår arkeologiska 
kunskap geografiskt sett är väldigt skev. Jag har 
dock svårt att se exploateringsarkeologin som 
en lösning på detta problem, utan här krävs fle
ra olika strategier. Inte minst en uttalad vilja att 
se problemet. 

Häggströms avhandling är betydelsefull där
för att den utgår från ett tämligen ordinärt ar
keologiskt material och en »vanlig» boplats, 
undersökt inom ramen för markexploatering. 
Sådant finns det alldeles för lite av inom svensk 
arkeologi där det annars är betydligt vanligare 
med centralplatser än »vanliga» boplatser. Ge
nom att Häggström byggt sin avhandling på 
denna exploateiingsundersökta »vanliga» bo
plats kommer Öggestorp att bli en referenslo
kal vad gäller den äldre järnålderns boplatser 
och agrara lämningar. Dessutom visar Hägg
ström en möjlig väg att knyta samman exploa
teringsarkeologi och universitetsforskning, vil
ket är betydelsefullt i tider när klyftan mellan 

dessa båda sektorer snarast ser ut att vidgas. 
I avhandlingen lyfts flera intressanta pro

blemområden fram. Men valet att arbeta med 
flera olika problemområden har skett på be
kostnad av djup, då samtliga problemområden 
endast har berörts ytligt. Enligt min mening 
hade avhandlingen tjänat på ett skarpare fokus 
på färre frågeställningar, och mer djuplodande 
analyser av dessa. Det spretiga och lite ytliga 
förhållningssättet kan förmodligen, liksom 
avsaknaden av ett tolkande resonemang av re
sultaten, relateras till avsaknaden av uttalat te
oretiskt perspektiv. 

Eva Svensson 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Sandgatan 1 
SE-223 5° Lund 

Eva. Svensson@ark.lu.se 

Jean Clottes, Jean Courtin & Luc Vanrell, Cos
quer redecouvert. Editions du Seuil, Paris 2005. 
205 s. ISBN 2-02-065550-0. 

Det er i år 20 år siden den franske dykkeren 
Henri Cosquer for ftarste gäng svomte inn i en 
undersjoisk hule ved Kapp Morgiou sorost for 
Marseilles som senere har kommet til å baere 
hans navn. Det var imidlertid först i 1 gg 1 at hu
len ble skikkelig undersökt og det ble oppda
get at den var dekoren med paleolittiske rist
ninger og målerier. Allerede tre år etter forelå 
en publikasjon om hulen der resultatene etter 
de f0rste 11nder.s0kd.sene ble presenten (Clot
tes & Courtin 1994, La grotte Cosquer). I årene 
fra 2001 til 2003 ble det gjort kompletterende 
undersökelser og resultatet av disse föreligger 
som en ny stor monografi beregnet på et bredt 
publikum. Det er ikke minst fotografiene, som 
i hovedsak er tätt av Jean Clottes, som gjor at 
denne nye boken er blitt en storslått visuell 
opplevdse for leserne. Dette dreier seg om en 
hule som vel aldri vil bli åpnet för publikum. og 
som derfor kun kan gjore seg kjent ined hulen 
gjennom boker og film. 

I en slik situasjon er det bare naturlig at bil
der kommer til å utgj0re hoveddelen av boken. 
Det har lenge vaert kjent at to ulike faser er re-
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presenten i Cosquer-hulen. Til sammen fore
ligger nå 21 ' 4C-dateringer fra hulen. Disse fal
ler i to grupper: en fra rundt 28 000 til 24 000 
(Gravettien) og en rundt 20 000 til 18 000 
(Solutréen) for nåtid. Det kan derfor ikke vae
re tvil om figurenes ekthet. 

Ved de siste unders0kelsene gikk man sys
tematisk og grumlig lil verks. Hulen, som be
står av to store rom, ble delt inn i ulike sekto
rer, som ble dokumenten hver for seg. Disse 
sektorene danner også grunnlaget for den be-
skrivende delen av boken. Til sammen er det 
nå kjent nesten fem hundre figurer i hulen 
blant dem mange som horer hjemme i marine 
milj0, ftirst og fremst sel, men også den nå ut-
d0dde geirfuglen. 

Cosquer-hulen og bildene der har som nevnt 
en gäng tidligere vaert presenten på samme 
mate, men det skjedde kort etter oppdagelsen 
og boken var basert på de begrensete un-
ders0kdsene som den gäng gjort. Sammen-
likner man de to bokene, er det först og fremst 
kvaliteten i billedmateriale som slår en. Men 
samtidig er dokumentasjonen av malerier og 
ristninger mer fullstendig. I tillegg til fotogra
fier er det laget systematiske sainmenstiilinger 
av uttegninger av de enkelte motivene. Disse 
presenteres samlet i forhold til hva slags moti
ver det dreier seg om. Samtidig gjor översikt 

över hulens inndding det enkelt å få översikt 
över hvor de aktuelle figurene befinner seg. 

Det er alltid vanskelig å danne seg et biide 
av en slik hule og det som finnes i den bare ut 
fra boken Ja, selv når man er inne i hulen, blir 
översikten borte. En bok, selv om den er aldri 
så rik på fotografier og kalkeringer, plan- og 
sniit-tegninger, kan aldri gjenskape hulen og 
den virkningen de har på de som befinner seg 
inne i den. Likevel, denne boken gir oss trolig 
en bedre översikt över Cosquer-hulens innhold 
enn noe menneske hadde selv i paleolittisk tid. 

Ikke minst på bakgrunn av de Ii0yst ovanli
ge forholdene omkring Cosquer-hulens opp-
dagelse og de vanskdigheter det er förbundet 
med å komme til og arbeide i denne hulen, er 
dette en bok jeg vanskelig kan gjore annet enn 
å beundre. Boken har en form som vender seg 
til et bredt publikum, men som samtidig rom-
mer så mye av detaljerte rapporter fra de sene
re års undersökelser at den også vil bli stående 
som et standardverk for fagfolk. 
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