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Recensioner 

Jörn Staecker, Rex regum et dominus dominorum. 
Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhånger 
als Ausdruck der Mission in Altdänemark und 
Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeo
logy 23. Stockholm iggg. 621 s. ISBN gi-22-
01836-0. 

Kristnandet av Nordeuropa har sysselsatt många 
forskare. Ingen har dock ägnat den föremåls
grupp som särskilt brukar förbindas med den
na tid, d.v.s. hängkors och därmed besläktade 
föremål men också torshammare, en mer in
gående behandling än Jörn Staecker i sin dok
torsavhandling. 

Han har med stor noggrannhet spårat upp 
och katalogiserat alla publicerade fynd av dessa 
kategorier i Nordeuropa. Varje fynd beskrivs i 
detalj och lyndoinständighetema redovisas utan 
rädsla för utrymmet Ett enda fynd på ett grav
fält kan innebära att hela gravfältet redovisas, 
något som ibland kan kännas något redun
dant. Så har det också blivit en diger skrift 

Föremålen har typindelats och lagts ut på 
spridningskartor. Alla som försökt sig på att in
dela föremål i grupper efter typ vet att detta ger 
problem med alla dem som inte direkt låter sig 
inordnas i en speciell grupp. Det blir gärna en 
sump kvar där alla, vart och ett, måste bilda sin 
egen grupp eller undergrupp. Detta har också 
gett Staecker problem och vissa spridningskar
tor med alltför få markeringar som dessutom 
står för skilda undergrupper ger lätt etl liis.u 11 
intryck, men det är ju konsekvent. 

Som en bakgrund till sin studie har han följt 
de olika korstyperna bakåt för att försöka spåra 
deras ursprung. För att ge relief åt de kristet in
fluerade föremålen har han dessutom gått 
igenom och med samma detaljrikedom för
tecknat fynden av torshammare. 

Alla bilder är teckningar, som ibland är gans
ka schematiska och svårförståeliga för den som in
te sett originalen eller urspningspublikatioiu-ii. 
Detta är att bddaga, men man kan förstå att det 
skulle varit förenat med stora tekniska och eko
nomiska svårigheter att göra på något annat sätt 

Det hade också varit till stor hjälp lör läsa
ren om de olika kategorierna hade avbildats 
samlade på en plansch. Som det nu är måste 
man hela tiden söka i katalogen efter de före
mål som behandlas i texten, vilket gör sträck-
läsning oerhört mödosam. 

Vad har då denna noggranna studie givit lör 
resultat? Det viktigaste är helhetsbilden inan får 
av de aktuella fyndens spridning. För mig är det 
exempelvis ganska överraskande att de flesta 
föremålstyperna har en sydöstlig utbredning. 

Även om man kan ha kritiska synpunkter på 
detaljer är avhandlingen konsekvent upplagd 
och genomförd i bästa tyska vetenskapstradi
tion och blir ett oumbärligt redskap för alla 
forskare som sysslar med den aktuella epoken. 

Dess resultat kominer att stå sig i grunden 
även om man nog kan diskutera vissa slutsatser. 
Jag tror exempelvis inte på att de runda birka-
korsen skulle ha tillkommit under inflytande 
från England. 

Avhandlingen är författad på tyska och har 
en fyllig engelsk summary, som ju måste vara 
just en sammanfattning. Man måste beklaga att 
de svenska arkeologisiudenterna sällan har tys
ka i sin gymnasieexamen och således är ute
stängda från en betydande del av publikatio
nerna i nordeuropeisk arkeologi, nämligen de 
som tillkommit medan tyska var »linguafranca». 
Till denna kategori hör ju de flesta av de klas
siska materialpublikationerna. 

Gustaf Trotzig 

Middelalderligepotleinagi-riivne i Danmark. Under-
sögelse, rekonslrwklumer, fremkeggetse. Red. Jan Kock 
et al. Hikuin 28. Hojbjerg 2001. 360 s. ISBN 
87^)0814-18-5. 

Orsaken till denna bok är fynden av tre medel
tida krukmakarugnar inom loppet av några 
månader år ig83 vid de danska landsbyeme 
Hellinn, Banner och »Kragdund. Fynden väck-
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te uppmärksamhet då krukmakarugnar inte 
hör till vardagen inom dansk meddtidsarkeo
logi, och blev starten för »Projektet Middel
alderlige Pottemagerovne». Förutom en grund
lig dokumentation och analys av ugnarna och 
keramiskt material skulle projektet studera ar
keologiskt jämförelsematerial, insamla etno
grafiskt och etnologiskt parallellmaterial i 
Översiktsform, rekonstruera ugnar och genom
föra experiment, samt lägga fram resultaten i 
en samlad publikation. Nästan tjugo år senare 
framläggs resultaten. 

Boken omfattar 30 bidrag av inte fullt så 
många författare. Dels medverkar personer 
från projektets arbetsgrupp, dels sådana som 
arbetat med ämnet i andra sammanhang. Med 
detta upplägg ska bidragen belysa fler aspekter 
hos samma ämne än om allt varit en enda mans 
verk. Genom att boken också innehåller rap
porter om andra fynd har läsaren som bonus 
fått en samlad presentation av allt danskt ma
terial på området samt ytterligare några bidrag 
som behandlar knikinakeriverksamhet under 
nyare tid. Ambitionen att ge en heltäckande 
bild av kunskapen om den medeltida krukma-
karugnen i Danmark vid utgivningsddpunkten 
förefaller ha uppnåtts. 

Jan Kock har samordnat projektets olika de
lar. Ensam eller tillsammans med andra är han 
författare till sju av bidragen. I en inledning 
ger Kock en informativ beskrivning av projek
tets bakgrund och några huvudlinjer i krukma-
karugnens utveckling samt utgångspunkter för 
studier av medeltida krukmakarugnar och 
krukmakeri i Danmark. Efter inledningen re
dogörs för ugnarna, därefter deras kerarniska 
innehåll och sist rekonstruktionsarbetet samt 
bränningsexperimenten. 

I artiklar av Jan Kock, Anne Birgitte Jessen, 
Asmund Birkals, Per Bugge Vegger, Niels-Knud 
Liebgott, Eskil Arentoft och Ann Bodiisen av
handlas fynden av krukmakarugnar vid Hellum, 
Banner, Kragelund, Freds0, Fannn Lillevang, 
Faurholm, Radby och Lindholtsgård. Den likar
tade redovisningsstrukturen underlättar jämfö-
relser mellan objekten. »Läsaren får en översikt 
över bl.a. topografin, den arkeologiska miljön, 
ugnarnas konstruktion och deras datering. Fram
ställningania är grundliga och detaljerade, kar

tor och ritningar samt illustrativa foton i svart/ 
vit och färg bryter upp den informativa texten. 
Ugnarna representerar såväl den liggande som 
stående typen och anläggningarna spänner över 
tidsperioden 1100—1300. Krukmakanignen i 
Radby dateras till ca löoo och fäller således 
utanför boktitelns angivna tidsram. 

Före 1953 trodde man att alla glaserade och 
dekorerade lergodskärl i det medeltida Dan
mark var importerade. Med fyndet av ugnar och 
stora mängder krukmakeriavfäll vid Fannn 
Lillevang detta år blev det klart att danska kruk
makare behärskade hela det program som fanns 
vid verkstäderna i Västeuropa. Bidraget om Fa
nnn Lillevang beskriver kriikmakarugnarna, 
men också det arkeologiska dokumentations-
materialets beskaffenhet. I en insiktsfull redo
görelse framlägger Niels-Knud Liebgott vad 
man med rimlig säkerhet kan säga om kruk
makeriet vid Fannn Lillevang. Han meddelar 
att dokmnentationsmaterialet i detta fall inte 
når upp till vad som idag förväntas i samband 
med arkeologiska undersökningar. Det är ett 
viktigt besked när arkeologin ska fortsätta ställa 
frågor till anläggningarna vid Faruni Lillevang. 

Därefter avrapporteras den keramik som till
varatogs vid ugnarna. Framställningarna komp
letteras med bidrag där Mörten Sovs0 och 
Asmund Birkals redogör för fynd av krukma
keriavfäll vid Illerup ådal respektive Åle. 
Uppgifter om kärltyper, råmaterial och pro
duktionsteknik gör att vi kommer närmare 
krukniakaren och hans hantverk. Läsaren ser
veras ögonblicksbilder från bränningsproces-
sen och kärlen beskrivs med illustrativa rit
ningar och foton. Informationen ger läsaren 
inte bara en uppfattning om de kärl som efter
frågades vid en given tidpunkt utan också verk
stadens produktion och de toleranser som ac
cepterades i det tekniska utförandet i samband 
med tillverkningen. De sistnämnda observatio
nerna uppfordrar arkeologer till att överväga 
metoderna då stora skärvmaterial ska systema
tiseras. Rapporterna stannar alltså inte vid en 
redogörelse för skärvornas antal, vikt, färg 
o.s.v., utan beskriver kärlen vilket gör det hela 
mera lättfattligt. 

Fannn Lillevang är volymmässigt Nordens 
hittills största fynd av medeltida knikmakeriav-
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fall: vid undersökningar ig53 samt ig70— 71 
samlade man in ö—7 ton skärvor. Liebgott be
skriver försöken att strukturera och bearbeta 
det omfångsrika materialet. De bidrog säkerli
gen till en mystifiering av materialet som nu 
delvis skingras. Keramiken vid Farum Lillevang 
blir genom Liebgotts bidrag på ett annat sätt än 
tidigare tillgänglig för arkeologin och en del av 
dess kunskapsbas. 

Kunskapen om 1500- och 1600-talens kera
mik i Danmark har brister och är delvis föråld
rad vad gäller den inhemska produktionen och 
utsträckningen av regionala skillnader hos kär
len. Keramikkärlen uppträder vanligen som 
skärvor, men när de framställdes var de avsed
da att fylla en rad olika mänskliga behov. Ge
nom att rekonstruera kärlets yttre egenskaper 
är det möjlighet att studera form och funktion. 
Eskil Arentofts bidrag om produkterna vid 
krukmakeriet i Radby ökar kunskapen om det 
kerarniska inventariet runt år 1600, men vad 
detta har att göra med den medeltida krukma-
karugnen är oklart. 

•Kakelugnen kom till Skandinavien som en 
fullt utvecklad produkt och är ett utryck för en 
ny bostadskultur under 1500-talet. För att vi 
skall kunna förstå takten i förändringen hos 
bostadskulturen är det viktigt att man redovisar 
de skandinaviska kakelugnsmakarnas tillverk
ning. Ett betydelsefullt bidrag är Ole Kris
tiansens rapport över delar av innehållet i ett 
lager med krukmakeriavfall i Slagelse. Fyndet 
omfattade även kärl, vilka tyvärr inte redovisas. 
Här är fokus på fynden av kakelmatriser och ka
kelplattor och många av dessa avbildas i en ka
talog, vilket är föredömligt. När frågorna gäller 
den nordiska kakelugnens teknologi samt de 
konstnärliga förlagorna hos dekoren är mate
rialet i de nord tyska städerna desto viktigare att 
konsultera. 

Det praktiska kring att återuppbygga och 
använda ugnarna resulterade i erfarenheter 
som ytterligare ökar kunskapen om ugnarna, 
bränningsprocessen och kärlen. Med Egon 
Hansens dagboksanteckningar förflyttas läsa
ren till tidpunkten då experimenten genom
fördes år ig87. 

Birgit Als Hansen och Mörten Aaman So
rensen ger en bakgrund till konstruktion, tek

nik och materialval vid ugnarnas rekonstruk
tion utifrån olika arkeologiska paralleller, och 
konstaterar att oftast är bara ugnens nedre del 
bevarad. För att ytterligare kvalificera de valda 
rekonstruktionerna av en specifik ugn har där
för Jan Kock och Lone Schmidt indragit etno
grafiskt och etnologiskt material. Syftet var att 
hämta svar på hur man byggde ugnarnas övre 
del och hur man brände i ugnen. Källorna ger 
kunskap om kärlens framställning, staplingen i 
ugnen, bränningens genomförande, avsättnin
gens villkor samt sociala förhållanden kring 
verksamheten. 

Vid bränningsexperimenten skulle kärlen 
ha samma form och råmaterialssammansätt
ning som originalen. Anders Lindahl redogör 
för arbetet att ta fram ett recept inför tillverk
ningen av keramik. För att få en bild av brän
ningsförloppet skulle det ske temperaturmät-
ningar med täta intervaller. Hugo Rasmussen 
berättar om framtagandet av särskild mätut
rustning och temperatunnätningarna. Tillverk
ningen skulle ske efter äldre anvisningar varför 
man fördjupade sig i materialval, arbetsmetoder 
och redskapsanvändning. Bidrag av Annette B. 
Bibby, Inger Sell, Rikke Barlebo, Berit Als Han
sen, Mörten Aaman Sorensen och Jens Chr. 
Orting redogör för arbetet med att framställa 
kärl som till det yttre liknade originalet, men 
också klargjorde kvaliteter som bruksvärde och 
hållbarhet. Avslutningsvis rapporterar Lone 
Schmidt om ett samarbetsprojekt där form-
och bränningsförsök bidrog med kunskap om 
framställningsprocessen och bränningstekni
ken bakom blyglaserade kannor. 

I första hand fokuserar boken på ett danskt 
material, men upplägget kan tjäna som ett ef-
terföljansvärt exempel vid andra studier av det 
arkeologiska materialets vittnesbörd om kruk-
makarens ugn och hans hantverk. 

Magnus F,lfivendah\ 
Museibyrån, Ålands landskapsregering 

PB 1060 
AX-2211 1 Mariehamn 

Åland 
magnus.elfwendahl@ls.aland.fi 
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The Neolithisation of Denmark. 150 years debate. 
Red. Anders Fischer & Kristian Kristiansen. 
Sheffield 2002. 3g8 s. ISBN i-85075-6g7-X. 

Denna bok har en lång historia: dels innehål
ler den omtryck av upp till 150 år gamla arbe
ten, dels var den ursprungligen tänkt att ges ut 
i början av 1 g8o-talet, men så försenades utgiv
ningen med 20 år. Boken innehåller sexton 
omtryck, en forskningshistorisk översikt och 
samt fyra nyskrivna artiklar. Den inledande 
forskningshistoriken, författad av »Kristiansen, 
ger ett värdefullt sammanhang till de äldre tex
terna. Omtrycken har en kronologisk spänn
vidd från 1851 till ig84, där så behövs är de 
översatta till engelska, i regel rör det sig om ut
snitt ur längre texter, och stundom har dessa 
kompletterats med illustrationer som inte fanns 
med i de ursprungliga publikationerna. 

Boken tar sitt avstamp i det tvärvetenskapli
ga forskningsprojekt som sedermera kom att 
kallas »den första k0kkennn0dding-kommissio-
nen» och vars arbete inleddes 1848. Vi får se
dan följa hur debatten böljar mellan forskare 
som Steenstrup, Worsaae, Petersen, Becker, 
Troels-Smith, Iversen m.fl. Artiklarna från bör
jan av 1970-talet är skrivna av Skaarup, Ander
sen och Fischer, arkeologer som kommit att 
prägla mycket av stenåldcrsforskningen i Dan
mark de senaste tre decennierna. Det är onek
ligen intressant att läsa dessa tidiga bidrag och 
fundera över hur mycket eller lite som föränd
rats under de 30 åren. De yngsta omtrycken, 
Paludan-Miillers och Rowley-Conwys texter från 
1978 respektive 1984, får representera den »nya» 
ekologiska arkeologin. Att det sedan är ett 
glapp på 20 år till de nyskrivna kapitlen blir li
te märkligt. Särskilt saknarjag ett utsnitt ur nå
gon avjennberts texter som diskuterar neoliti
seringen i termer av gåvoutbyte och sociala kon
taktnät. 

Störst intresse för mig personligen har trots 
allt de nyskrivna artiklarna som avslutar boken. 
Dessa har inbördes rätt olika karaktär. Bennike 
& Alexander sammanfattar forskningsläget om 
människoben från Danmarks mesolitikum och 
neolitikum. Klassen diskuterar utbytesförbin-
delser mellan ertidwllekulturen och samtida 
grupper på kontinenten, främst utifrån impor

terade yxor av sten och koppar. Hartz, Hein
rich & Liibke presenterar aktuell forskning 
kring övergången till neolitikum i nordöstra 
Tysklands kustområde. Bland annat omvärde
rar de den klassiska lokalen Rosenhof och den 
»äldsta förform» till trattbägarkeramiken som 
ansetts finnas där. Enligt författarna finns det 
ingen koppling mellan fyndmaterialct och de 
14C-dateringar som tillskrivits det. Aven om 
Rosenhof därmed förlorat sin relevans för en 
diskussion av trattbägarkulturens äldsta fas har 
nytt material tillkommit i form av den nyligen 
undersökta lokalen Wangels, från vilken det 
finns ett välbevarat och väldaterat material från 
yngsta ertebollekultur och äldsta trattbägar
kultur. Dessa resultat visar att den äldsta fasen 
av TRB i Schleswig-Holstein ligger ca 5300 BP, 
att jämföra med ca 5200 BP på Själland och i 
Mälardalen (se dock nedan) . Andra viktiga 
punkter är att det nu är välbelagt att de äldsta 
förekomsterna av tamdjur och spannmål i 
Schleswig-Holstein kan tillskrivas EBK-fäsen: 
jordbruk i liten skala dyker således upp före 
trattbägarkulturens materiella lämningar. 

Fischers bidrag är det längsta av de nyskriv
na artiklarna och utgör en sorts sammanfattan
de diskussion om forskningsläget kring neo
litiseringen. Som ofta i dansk arkeologi får lo
kaler med goda bevaringsförhållanden för or
ganiskt material, d.v.s. mossboplatser och kok-
kenmnddingar, störst utrymme i diskussionen. 
Som läsare undrar man om des.sa fiske- och 
fångststationer är representativa för det tidig
neolitiska samhället i stort. 

Fisk är ett återkommande tema i Fischers 
text, särskilt de komplikationer som en kost ba
serad på vattendjur kan medföra för '"ka-date-
ring av arkeologiskt material. Att havsdjurens 
vävnader är behäftade med en reservoarålcler 
är numera väl känt bland arkeologer, men 
Fischer betonar att även sötvattensorganismer 
kan uppvisa en alltför hög ,4C-ålder. I områden 
med kalkrik mark, som kring Stora Amosen/ 
Åkonge, finns fossila karbonater lösta i grund
vattnet, vilka ger upphov till en reservoareffekt 
hos djur som lever i vattendrag med ett tillskott 
av grundvatten. Fischer har låtit datera fiskben 
ur stratigrafiska lager från Åkonge, vilka visas 
ha en reservoarålder på upp till 500 år. Om 
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matskorpor på keramik är rester efter mat med 
innehåll av sötvattensdjur kan således även mat
skorporna ge en alltför hög ålder. Fischer påvi
sar också ett exempel där en matskorpa från 
Åkonge ger en 300 år för hög ålder. Det är av 
stor vikt att denna problematik uppmärksam
mas, och det bör understrykas att den inte ba
ra berör fisk och matskorpor utan även ben av 
människor och djur som i sin tur ätit vatten-
djur. 

Fischer tar resultaten till intäkt för att date
ringar av matskorpor i allmänhet ger för höga 
åldrar, t.ex. de tidiga TRB-dateringarna från 
Wangels som nämndes ovan. Jag har i mitt av
handlingsarbete gjort en motsvarande gransk
ning av tillförlitligheten hos matskorpedate-
ringar av trattbägarkeramik från Mälardalen, 
genom en jämförelse mellan dateringar av oli
ka material. Tvärtemot Fischers resultat från 
Åkonge föreligger det inga indikationer på att 
någon reservoareffekt påverkar matskorporna 
på TRB-keramik från Mälardalen. Det är ovisst 
om detta beror på att beläggningarna inte inne
håller fisk, eller på att dessa eventuella fiskar 
kom från vattendrag utan någon mätbar reser
voareffekt. 

Dateringsproblematiken är också central i 
Fischers kommentar till Kochs typologiska och 
kronologiska system för tidigneolitisk trattbä
garkeramik (Neolithie bog pots, igg8) . Föi in
om problematiken kring matskorpor berör han 
här också egenålder hos trä och bristande ke
misk förbehandling för äldre '-tC-bestämningar. 
Efter att ha strukit ett antal problematiska da
teringar kommer Fischer till slutsatsen att Kochs 
typer 0, I, II, III bildar en kronologisk sekvens 
(Koch såg I—III som samtida typer). Fischer 
bortser här från dateringar som talar emot hans 
tes, t.ex. dateringarna av sädeskorn (4g25±i 15, 
4gi5±i 10 BP) från Mossby i Skåne, vars snör-
ornerade keramik närmast kan liknas vid 
Kochs typ II/III och som rimligen bör betrak
tas som samtida med typ I-lokalerna Mulde-
bjerg (4g8o±7o—483(^65 BP) och Dragsholm 
(inansgraven, 484(^100 BP). Dateringarna från 
Mossby nämns på andra håll i Fischers artikel, 
och det är oklart varför de inte beaktas i utvär
deringen av trattbägarkeramikens kronologi. 

Med hänvisning till reservoareffekten om

tolkar Fischer även förändringen av d'3C-hal-
ten i människoskelett från senmesolitikum till 
tidigneolitikum. Han menar att det abrupta 
skifte i proteinintaget som Tauber en gång vi
sade på vid övergången till neolitikum bör om
tolkas, då en del senmesolitiska skelett, efter 
korrektion för reservoareffekten, i själva verket 
skulle ha visat sig vara tidigneolitiska. Hans 
främsta exempel på detta är de två senmesoli
tiska kvinnogravarna från Dragsholm, belägna 
strax intill en mansgrav med en trattbägare. 
Fischer ser de tre gravläggningarna som samti
da, vilket leder till en anmärkningsvärd tolk
ning: »the male was a socially prominent per
son who was primarily fed with high prestige 
food as such as terrestrial game a n d / o r pro
duets of farming while the contemporary fe
males had to content themselves with an old-fa-
shioned, mesolithic-like diet that came mainly 
from the sea». En liknande syn på manligt och 
kvinnligt anas i valet av omslag till boken, en 
skolplansch från början av 1 goo-talet, där de 
matlagande kvinnorna på huk kring elden glatt 
hälsar männen som återvänder från jakten bä
rande på ett vildsvin. 

Som det sista och sammanfattande kapitlet 
i en bok som i huvudsak innehåller omtryck av 
gamla arbeten får Fischers artikel stundom ka
raktär av facit Han understryker dock att »this 
conduding chapter of the book should not be 
regarded as an attempt to provide a final ex
planation». Att pågående forskning kring neo
litiseringen hela tiden förändrar bilden kan il
lustreras av att de ovan nämnda kvinnogravar-
na från Dragsholm nyligen omdaterats av 
Douglas Price (muntlig uppgift) och befunnits 
vara 800 år äldre än de tidigare publicerade da
teringarna. Fischers scenario kring köns- och 
statnsbaserad föda i tidigneolitikum faller där
med. En annan konsekvens av detta är att diet
skiftet vid övergången till tidigneolitikum ånyo 
framträder som förhållandevis skarpt. 

Sammanfattningsvis är The Neolithisation of 
Denmark en mycket bra bok. Omtrycken av gam
la arbeten med tillhörande forskningshistoriska 
kommentar är värdefull att ha samlade i en vo
lym, och de nyskrivna artiklarna innehåller 
mycket matnyttig information. Boken omfattar 
400 sidor i A4-format, den är inbunden med 
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hårda pärmar, rikt illustrerad, och trycket är av 
god kvalité. 

Fredrik Hallgren 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Box 626 
SE-751 26 Uppsala 

freflrik.hallgre11Warkeologi.11u.se 

Henriette Lyngstr0m, Myremalmens mestre. Ved 
jemaldersbondens ovn ogesse. Forsög med fortiden 
8. Historisk-Arkaeologisk Forsogscenter Lejre 
2002. 66 s. ISBN 87-87567-46-6. 

Den experimentella arkeologin har föga eller 
intet utrymme på de arkeologiska institutio
nerna. Åndå blomstrar fornbyar på många plat
ser i vårt land. Det finns flera sammanslutningar 
som ägnar sig åt forntida teknik, mest kända är 
kanske järnframställningsgängen, båtbyggarna 
och fornbyarna på olika håll i Sverige samt 
Institutet för forntida teknik på Frösön vid Ös
tersund. På individuell nivå pysslas det med 
flintslagning och pilbågstillverkning. Flera mu
seer plockar in experimentell arkeologi i sin 
pedagogiska verksamhet. I Sverige är det fram
för allt på Bäckedals folkhögskola i Sveg ut
bildning ges i experimentell arkeologi. Det som 
saknas i Sverige är en akademiskt förankrad ex
perimentell arkeologi. Sådan finns dock i 
Danmark, där Historisk-Arka;ologisk Forsogs-
center Lejre kan lyftas fram som ett akademiskt 
accepterat exempel. Henriette Lyngstr0ms lil
la bok Myremalmens mestre.. Ved jemaldersbondens 
ovn ogesse är en redovisning av resultat av flera 
års experimenterande med järnframställning 
och smide just i Lejre. 

Boken har ett färgglatt omslag med tre 
människor som försöker tända en rekonstrue
rad järnframställningsngn. Bilden är tagen på 
sensommaren eftersom rönnbären lyser rött i 
bildens övre del. Layouten är trespaltig och bo
ken är mycket rikligt illustrerad. De flesta illust
rationerna, oavsett om det är teckningar, rit
ningar eller foton, är av hög kvalitet. En del av 
dem har dock ett otrevligt färgstick som drar åt 
grönt. Boken verkar rikta sig till såväl den in

tresserade amatören som den yrkesverksamme 
arkeologen som söker sig en snabb väg till kun
skap om järnhantering. 

Första kapitlet beskriver på ett mycket över
gripande sätt arkeologin och arkeologiska fynd 
avjärn. Även järnhanteringen i det förhistoris
ka samhället berörs. Därefter följer ett kapitel 
som rätt och slätt bär rubriken »Jern». Här be
skrivs järnframställningsprocessen i korthet var
efter följer beskrivningar av olika materialkate
gorier: rentjärn, kolstål, fosforhaltigtjärn samt 
slagg. Olika brukstekniska egenskaper samt all
männa karaktäristika beskrivs på ett enkelt och 
lättförståeligt sätt. 

I kapitlet b rand ing redogörs för ett antal 
försök med framställning avjärn. Flera ugnsty-
per som identifierats arkeologiskt har rekon
struerats i Lejre. Försöken med järnframställ
ning i dessa ugnstyper redovisas översiktligt. 
För en fältarkeolog, som oftast bara ser sina 
järnframställningsugnar som hårt nedplöjda 
svarta fläckar med lite kol och slagg i, är natur
ligtvis det visuella intrycket av en uppbyggd och 
brukad ugn starkt. Det skapar en större förstå
else att se ugnen användas. Efter framställning 
måste j ämluppen rensas på slagger för att det 
smidbara järnet skall tillgängliggöras. 
Rensningen av kippar är vad nästföljande ka
pitlet handlar om. Bland annat har man i Lejre 
studerat hur avfallet från luppen sprider sig 
när den rensas. Kapitlet visar även skillnaderna 
mellan restprodukterna från olika järnhanter
ingsaktiviteter. 

Följande kapitel handlar om föremålssmi-
de, och det var kanske mest detta kapitel som 
fick mig intresserad av boken från början. Lite 
olika föremål behandlas, men fokus ligger på 
tidernas universalverktyg: kniven. Flera smi-
desförsök redovisas genom att förlagan är av
bildad intill rekonstruktionen. Tids- och mate-
rialåtgång redovisasjämte avfallets mängd och 
utformning. Det påpekas även att de moderna 
försöken troligen har förbrukat betydligt mera 
material än de förhistoriska. Sådant beror på 
vana och på hur fokuserad man är vid smidet. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om försö
ket som arkeologisk metod. Det finns anled
ning att återkomma till detta lite senare. 

Efter smideskapitlet följer ett där alla steg 
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från ugnsbyggnalitin till färdig kniv redovisas 
relativt utförligt i text och bild. Kapitlet visuali
serar tids- och malerialåtgången. Del borde va
ra en suverän utgångspunkt för exempelvis ut
bildningsverksamhet Slutkapitlet utgör en sum
marisk redovisning av de försök som gjorts med 
järnhantering i Lejre från 1970 fram till 2001. 

När jag funderar på den experimentella ar
keologin med Lyngstroms bok i bakhuvudet så 
slår det mig att man borde kunna dela in den 
experimentella arkeologin i tre olika katego
rier. Dessa kan beskrivas som skapande, för
ståelse samt processtudier. Jag tänkte nu kort 
utveckla dessa tankar och slutligen säga något 
om var Lyngstroms bok skulle kunna fogas in i 
en sådan uppdelning. 

I den skapande experimentella arkeologin 
är det just skaparglädjen som står i centrum. 
Det som förmedlas är ofta elt redskap (en me
tod) som gör att individen kan sätta igång med 
eget skapande. Det finns ett antal grundläg
gande problem med den skapande experimen
tella arkeologin. Den är i princip teorilös. Den 
saknar i många fall en djupare förankring i fak
tiska material. Ofta kopieras redan kopierade 
kopior. Få original studeras innan kopior ska
pas. Åtskilliga »sanningar» har uppstått inom 
denna genre av den experimentella arkeolo
gin. Flera viktiga poänger och fördelar kan 
dock identifieras. En viktig sak är det engage
mang som utövarna visar. Det överstiger i 
inånga fall de professionella arkeologernas. 
Engagemanget i sig skapar i inånga fall ett int
resse som gör att utövaren fördjupar sig. 
Utövarna är sällan professionellt skolade i äm
net arkeologi. Detta medför att resultaten, om 
dessa dokumenteras, endast i undantagsfall 
kominer den professionaliserade arkeologin 
till gtido. 

En variant av experimentell arkeologi syftar 
till att skapa förståelse kring tekniker eller 
hantverk. Ofta handlar det om att identifiera 
svårigheter i tekniskt utövande. Det kan också 
användas för att skapa empiriskt underlag för 
exempelvis tidsåtgångsberäkningar. Att gen
ren över huvud taget finns tror jag har att göra 
med att den moderna människan i mångt och 
mycket är fjärmad från praktiskt hantverk. För 
de allra flesta begränsas erfarenheten av hant

verk i trä, metall eller textil till några timmar i 
grundskolan. 

En tredje inriktning inom den experimen
tella arkeologin skulle kunna mbriceras pro
cesstudier. I dessa står allehanda specifika pro
cesser i fokus. Den processinriktade experi
mentella arkeologin har förhållandevis hög 
akademisk acceptans, men detta beror till stor 
del på att de som verkar inom området ofta är 
aktiva akademiker och arkeologer. 

Det Lyngstr0m redovisar i sin bok handlar 
inte om skapande. Hon gör det klart att det är 
fråga tim en akademisk studie där såväl hant
verkare som akademiker deltar. De enskilda ex
perimenten kan i mångt och mycket klassas 
som förståelse, förståelse av enskilda moment. 
Till exempel byggandet och testandet av en spe
cifik ugnslyp eller smidet av ett laminerat eller 
damaskerat knivblad. Men genom att samman
foga de enskilda resultaten skapar Lyngstr0m 
något annat. Hennes lilla bok blir snarare en 
väl illustrerad och faktaspäckad studie av järn-
han leringsprocesser. Den är naturligtvis över
siktlig, men samtidigt mycket pedagogisk och 
lättillgänglig. Jag får nog drista mig att klassa 
den som ett föredömligt exempel på hur expe
rimentella resultat kan presenteras för en bre
dare publik där målgruppen lika gärna kan va
ra arkeologer som en intresserad allmänhet. 

I Af Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

leif.haggslrom@jkpglm.se 

Järrestad. Huvudgård i centralbygd. Red. Bengt 
Söderberg. Riksantikvarieämbetet Arkeologis
ka undersökningar, Skrifter 51. Malmö 2003. 
431 s. ISBN gi-72og-3t»4-8. 

Alltför ofta är gapet mellan exploateringsun-
dersökningar och deras resultat å ena sidan 
och pågående arkeologisk forskning å den 
andra oöverstigligt. Detta är ett trauma som di
rekt sammanhänger med att forskningen inte 
kan påverka och styra exploateringsimdersök-
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ningarna. Framstående arkeologer som CA. 
Moberg har uppfattat detta som positivt medan 
man nog på goda grunder kan ha andra upp
fattningar i frågan. Betydande delar av exploa
teringsarkeologins resultat ligger fortfarande 
obearbetade. I en rad fall har dock slumpen 
medgivit en snabb och direkt integration av ex-
ploateringsundersökningarna i den löpande 
forskningsprocessen. 

Den av Bengt Söderberg ledda undersök
ningen av väg 11 förbi Järrestad omedelbart 
väster om Simrishamn i Skåne iggg—2000 är 
ell anmärkningsvärt exempel på ett för forsk
ningen mycket positivt utfall av en stor exploa-
teringsimdersökning. Undersökningsledaren 
ställdes inför den vanliga frågan om priorite
ringar och valde av allt att döma helt riktigt att 
satsa större delen av resurserna på ett huvud-
gåidskomplex i södra kanten pä den platå norr 
om Tonnnarpsän där Järrestads medeltida bv 
ligger. Järrestad och dess närmsta omland hade 
titligare uppmärksammats av recensenten (Varia 
30, Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1995; 
Uppåkrastndier 3, Lund 2001) och av Tina L. 
Thun ton (Landscapes of power, landscapes of con-
flni, New York 2001) som en centralplats med 
stor politisk betydelse och tillika som centrum 
för ett betydande, arronderat formedeltida 
godskomplex. Namnetjärrestad kan tolkas lite 
olika men mest sannolik är tolkningen »jarlens 
ställe». Nu föreligger med föredömlig 
snabbhet väsentliga delar av undersöknings
resultaten i tryck. Volymen inleds med ett ka
pitel om sten- och bronsåldern i området av 
Söderberg och Sven Hellerström. Trots atl själ
va utgrävningarna inte gav så mycket nytt utgör 
kapitlet en omfattande och insiktsfull analys av 
området vid Toniinarpsån under nämnda perio
der med sitt rika material speciellt från mel
lanneolitikum och bronsåldern. Under båda 
des.sa perioder utgör trakten kring socknarna 
Simris,Järrestad och Gladsax en markant cent-
ralbygd med anmärkningsvärda manifestatio
ner som megalitgravar och talrika hällristning
ar. Till denna översikt ansluter ett bidrag rö
rande vegetationsntvecklingen i området av 
Ronnie Liljegren och Leif Björkman. Förut
sättningarna för vegetationshistoriska studier 
var dåliga och rekonstruktionen mask- ofta fal

la tillbaka på Ystadprojektets resultat Som det 
kunde förväntas finns del stora likheter i de ge
nerella tendenserna i förändringsdynamiken. 

Det viktigaste bidraget i boken är Söder
bergs redogörelse för och diskussion av ett stör
re gårdskomplex från sent 500-tal till böljan av 
iooo-talet samt delar av den anslutande bo
platsen. Utgrävningsytan omfattade tiniigt nog 
gårdens mest centrala del med en sekvens av 
hallbyggnader. Det rör sig om en äldsta bygg
nad med två tydliga laser från ca 550-700, en 
yngre från ca 700—950 samt en yngsta från ca 
g5ti till dess hela komplexet överges i början av 
iooo-talet Den äldsta byggnaden var 37 m 
lång och den yngsta nästan 50 m. Under det 
andra skedet (700—950) tillkom en rektangu
lär inhägnad yta i anslutning till hallens västra 
ände precis som i fas ett av den samtida yngre 
hallen vid Tisso. Denna yta hyste också i Jär
restad en mindre rektangulär byggnad. Lik
heterna är så slående att det måste förutsättas 
atl den som lett byggarbetet besökt antingen 
både Järrestad och Tiss0 eller någon namn
kunnig prototyp någon annanstans. Hypo
tesen att det rör sig om en helig enklav och en 
byggnad som spelat en betydande roll i sam
band med kulthandlingar är plausibel. Andra 
religiösa aktiviteter var knutna till »salen» i hal
len. Den inhägnade rektangulära ytan ägde be
stånd till detta skedes slut Inhägnadens kon
struktion var mycket speciell, möjligen en sorts 
skiftesverk. Exakt vilka aktiviteter som bedrivits 
här är svårt atl avgöra. Det är enligt recensen
tens uppfattning svårt att använda stolphåls-
fynd för att visa på aktiviteter som smide. 
Författaren påpekar att en del av detaljerna i 
tolkningen är preliminära. 

Det är utomordentligt viktigt att utgräv
ningen påvisat alt hallarna låg inom en avsevärt 
större kontinuerlig bebyggelse. Märta Ström
berg har tidigare funnit gjuteriavfall från 700-
talet nästan 300 m nordväst om hallarna och 
Thurston grävde ut ett halvt grophus ca 100 m 
mot nordost. Vegetationsspår visar grophus 
upp till 100 m söder om den utgrävda boplat
sens centrum. En rad större och mindre stolp-
byggda hus har ingått i bebyggelsen. Flera av 
dessa är entydiga bostadshus. Antalet utgrävda 
grophus är 23 och flertalet måste dateras till 
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800-talet eller senare. Flera brunnar undersök
tes också. Söderbergs slutsats, att vi har att gö
ra med en betydande bebyggdseagglomera-
tion dominerad av ett aristokratiskt residens, är 
säkert helt korrekt. Det är likaledes tydligt att 
bebyggelsen omstrukturerats under iooo-talet 
men den förblev väsentligen inom samma om
råde som tidigare. 

Söderbergs sammanfattande bebyggelse-
analys för Järrestad sekunderas väl med kultur-
geografiskt material av Mats Riddersporre. Int
ressant nog kan han göra det sannolikt att den 
äldre strukturen i byn omfattat tre storgårds
enheter. Den största (och tydligaste) av dessa 
har en mycket stor toft i södra delen av byn just 
där hallarna grävdes u t Än en gång (liksom vid 
bl.a. Bjäresjö och Ravlunda) visar det sig såle
des att mycket stora tofter ofta har samband 
med huvudgårdar. 

Det paleobotaniska materialet från bosätt
ningen presenteras på ett intressant sätt av Per 
Lagerås. Ovanligt talrika insektsfynd från bo
platsens brunnar har utvärderats av Geoffrey 
Lemdahl. Båda studierna visar på ett torrt be
teslandskap med begränsat inslag av sädesåk
rar. Anmärkningsvärt är att båda forskarna får 
fram starka indicier för en omfattande pro
duktion av öl eller mjöd. Djurbensmaterialet 
behandlas av Nilsson som kan urskilja två olika 
sorters deponeringar av djurben. Den som do
mineras av häst- och svinben kan ha en rituell 
bakgrund. Metallfynd och metallurgi har bear
betats av Eva Hjärtner-Holdar. Materialet visar 
på smide av god kvalitet men knappast va-
pensmide. Även gjuteri och ädelmetallbear-
betning har förekommit men i begränsad om
fattning. En total värdering av de metallurgiska 
aktiviteterna är dock mycket svår eftersom tidi
gare utgrävningar visat att sådant också pågått 
inom andra delar av boplatsen. Torbjörn Brors
son skriver om keramiken som, föga oväntat, 
uppvisar intressant importmaterial. Bland fyn
den av slavisk keramik kan Menkendorfkera-
inik beläggas. Den är tidigare i Skandinavien 
bara känd från Bornholm. 

Något öster om platsen för de mest omfat
tande grävningsinsatserna undersöktes en 
mindre bosättning som delvis är äldre än och 
delvis samtida med hallarna. Detta är ett int

ressant exempel på de talrika mindre bosätt
ningar i Sydskandinavien som successivt gick 
upp i de allt mera omfattande bybebyggelser
na. I kanten på boplatsområdet påträffades en 
ovanligt rik kammargrav från sent 300-tal. En 
pressbleckfibula, en silverbleckfibula och minst 
310 pärlor samt en glasbägare med inslipade 
ovaler visar att den begravda kvinnan tillhört 
samhällets övre skikt. Graven presenteras av 
Berta Stjernquist som också sakkunnigt tar upp 
dess regionala och överregionala samband. 

Söderberg och hans team kan gratuleras till 
en uppslagsrik och välskriven publikation. Den 
imponerar inte bara genom sin snabba till
komst utan främst genom sina omfattande ana
lyser och sin bredd. Inom en snar framtid tor
de även del 2 med hela materialbeskrivningen 
och vidare analyser och tolkningar vara att vän
ta. Järrestad är dock redan en utomordentligt 
viktig plats för forskningen kring yngre järnål
der och medeltid i Skandinavien. Söderberg har 
tydligt visat på potentialen i undersökningar av 
stormansgårdar och residens. 

Johan Callmer 
Institut fur Ur- und Fruhgeschichte 

Humboldt-Universität zu Berlin 
Hausvogteiplatz 5—7 

D-10117 Berlin 
callmerj@geschichte.hu-beiiin.de 

Markels in Early Medieval Europé. Trading and 
"productive" sites 650—850. Red. Tim Pesteli & 
Katharina Ulmschneider. Windgather press. 
Macdesfleld 21x13. 3114 s. ISBN 0-9538Ö30-7-7. 

Intresset för arbetsstrategier som gör det möj
ligt att bilda sig en uppfattning om en regions 
människor och deras kultur, sociologi och eko
nomi i det förgångna ulan alt inkludera större 
utgrävningar har ökat markant inom europe
isk arkeologi under senare år. Det har skett del
vis som ett svar på brant stigande utgrävnings-
kostnader, men framför allt som ett resultat av 
utveckling inom arkeologins teori och metod. 
Sådana arbetsstrategier är i och för sig ingen ny
het ftir arkeologin som helhet. Redan på fem-
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tiotalet var amerikanska arkeologer i gång med 
att organisera projekt enligt dessa principer i 
Syd-och Mellanamerika och sedan introducera
des arbetssättet i Mellersta Östern och i Medel
havsländerna. Inventeringsmetoderna framför 
andra var keramikinsamling och luftbildsstu-
dier. I Skandinavien liksom över huvudtaget i 
europeisk arkeologi var intresset huvudsakli
gen inriktat på särskilda platser och möjligen 
deras allra närmaste omland. I en del arbeten 
försökte man nå längre men både metodiken 
och idéerna var svagt utvecklade och de får där
för ses som misslyckade. 

En öppning kom relativt nyligen med den 
huvudsakligen till sten- och bronsåldersforsk-
ningen begränsade fornlandskapsforskningen 
inriktad på landskapet som mental konstruk
tion och på dess betydelse för religionen. 
Målsättningen ligger här väldigt högt och rim
mar inte sällan mindre väl med de faktiska 
forskningsförutsättningarna. Inom järnålders-
och medeltidsforskningen kan bara få exempel 
på denna ansats noteras. För en del år sedan fäs
te recensenten uppmärksamheten på invente
ringsmetodiken (Odlingslandskap och fångstmark. 
En vänbok till K.-G. Selinge, Stockholm igg4) 
och dess stora betydelse för större forsknings
frågor inom järnålders- och medeltidsforsk
ningen (Uppåkrastudier4, Lund 2001). 

i Storbritannien har intresset för invente-
ringsmetoder länge varit omfattande även in
omjärnålders- och medeltidsforskningen. Vid 
sidan om de mer traditionella metoderna har 
under senare år metallsökningen börjat spela 
en mycket viktig roll. Museer och lokala arkeo
logiska myndigheter har vinnlagt sig om att 
upprätthålla nära kontakt med metallsökarföl
ket och registrera deras resultat. Naturligtvis är 
det beklagligt att målet för dessa ambitioner 
knappast någonsin uppnås helt men lika visst 
är att i den odlade jordens översta lager ligger 
överallt massor av brons-, silver- och guldföre-
mål, som vad det gäller brons och även silver 
(om kopparhalten är hög) snabbt håller på att 
brytas ned. Huruvida Sverige gjorde rätt i att 
strikt begränsa privat metallsökning kan disku
teras. Kanske kunde mer omfattande verksam
het med licens till exempel ha tillåtits. 

Fyndmaterialet är i alla händelser utomor

dentligt viktigt, inte bara för att studera hant
verk och konst utan främst genom vad det har 
att säga om människorna som levat där före
målen hittas. I Storbritannien är fyndmateria
let från romersk tid och ifrån den anglosaxiska 
tiden speciellt omfattande. Det sistnämnda tids
avsnittet (från 400-talet till 1066) behandlas 
mångsidigt i föreliggande volym med den nå
got missvisande titeln Märkets in Early Medieval 
Europé. 13 av ig bidrag behandlar brittiskt ma
terial och tyngdpunkten ligger på Middle 
Saxon-perioden (ca 600/Ö50—850/900). Till 
detta ganska homogena material med fråge
ställningar som tydligt griper in i varandra har 
fogats sex artiklar från Europa i övrigt som i 
flertalet fall blott med svårighet kan relateras 
till huvudfrågorna. Samtliga bidrag lades fram 
på en konferens i Worcester 1 ggg. 

För den brittiska nnniismatiken betyder det
ta nya material inget mindre än en fullständig 
revolution. Särskilt sceatta-myntningen under 
sent Goo-tal och första hälften av 700-talet mås
te omvärderas. En differentierad syn på bak
grunden för dessa både insulära och kontinen
tala mynt håller på att utvecklas. Denna pro
blematik behandlas skickligt av Mark Black-
burn och Michael Metcalf. Medan Blackburn 
ger en mer allmän översikt tar Metcalf upp int
ressanta exempel. Han är som i tidigare arbe
ten starkt inriktad på statistik men använd
ningen av siffermaterialet är dock mycket för
siktig. Dessa undersökningar visar på ett väl ut
vecklat ekonomiskt system med en rad olika ak
törer både lokalt och regionalt. Mycket viktigt 
är att den starka intressekoncentrationen på 
emporierna kan brytas så att även andra loka
ler med sina befolkningsgrupper också upp
märksammas. Betydelsen av dessa forskningar 
är inte bara begränsad till Storbritannien utan 
har i hög grad också relevans för kontinenten 
(särskilt Merovingerrikets norra delar och 
Rhenniynningsområdet). 

Ben Palmer och Tim Pestell behandlar eko
nomi och socialstruktur ur ett mera övergri
pande perspektiv. Centralt står frågorna röran
de sambandet mellan politisk makt och ekono
mi. Betydelsen av kungamakten och kyrkan för 
utvecklingen av ekonomin kan knappast ifrå
gasättas, men som Palmer betonar har den ti-
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digare forskningen undervärderat betydelsen 
av andra aktörer, särskilt stormännen och obe
roende köpmän (som vi nu faktiskt måste ac
ceptera som en realitet). I utmärkta bidrag av-
David Griffiths, Katharina Ulmschneider och 
Stuart Brookes behandlas regionala ekonomis
ka och sociala strukturer på grundval av detek
torfynden. De områden som tas upp är Kent, 
Isle of Wight och den västra periferin (bl.a. 
Meols och Anglesey). En artikel av Kevin Leahy 
om det högintressanta Lincolnshire (kungadö
met Lindsey) når inte riktigt fram till den nöd
vändiga analysen. Mera detaljerade undersök
ningar av mindre grupper av fyndplatser eller 
av enstaka lokaler behandlas också förtjänst
fullt av Andrew Rogerson, John Newman och 
Julian D. Richards. 

Som väl framgått är problematiken väsent
ligt mer omfattande än blott marknader. Det 
anglosaxiska materialet och den vetenskapliga 
diskussionen om detta kan ge utomordentligt 
viktiga uppslag för den skandinaviska forsk
ningen. I de mest intressanta och relevanta 
kärnområdena är de fasta fornlämningarna då
ligt bevarade också i Sverige och Norge. Det 
finns knappast några alternativ till en forsk
ning efter samma principer som utvecklats i 
England. 

Resten av boken är innehållsmässigt ganska 
fristående från vad som här diskuterats. Peter 
Sawyer skriver om högmedeltida och senare 
marknader i Norge och Sverige. Lars )0rgen-
sen presenterar några danska utgrävningar, 
främst Tiss0. Caroline Tulps bidrag om Wijnal
dum nämner i förbigående det högintressanta 
nya detektormaterialet från norra Nederlän
derna men behandlar det inte närmare. Mat-
thew Morans översikt över San Vicenzo al 
Volturno är välskriven, men dess relevans i voly
men kan ifrågasättas. Detsamma kan sägas om 
Astrid Tummuscheids redogörelse för Gross 
Strömkendorf. Endast Jacques Le Mahos över
sikt över Rouen och nedre Seineregionen un
der karolingertid passar riktigt in fastän denne 
författare ofta förlorar sig hopplöst i historiska 
detaljer. 

Stim helhet är boken inte så lyckad men 
den större delen med de anglosaxiska bidra
gen är mycket viktig och också välskriven. 

Säkert kommer denna brittiska ansats att inspi
rera också svenska forskare. Redan är ett par 
projekt med liknande målsättningar i gång och 
fler planeras. Detta är den första mer omfat
tande publikationen och vetenskapliga diskus
sionen av det brittiska detektormaterialet lian 
vendeltid och äldre vikingatid. En viktig konfe
rens 1989 i Oxford med samma tema publice
rades tyvärr aldrig. 

Johan Callmer 
Institut fur Ur- und Fruhgeschichte 

Hnmboldt-Universität zu Berlin 
Hausvogteiplatz 5-7 

D-101 17 Berlin 
callmerj@geschichte.hu-berlin.de 

Röjningsrösen pä sydsvenska höglandet. Arkeologis
ka, kulturgeografiska och vegelalionshistoriska un
dersökningar. Red. Mats Widgren. Meddelande 
117. Kiiltiirgeografiska institutionen. Stockholms 
universitet 2003. 219 s. ISBN 91-974448-2-0. 

Bättre sent än aldrig skulle man kunna säga om 
föreliggande bok. I agrarhistoriska kretsar har 
den under de senaste tio åren hunnit bli en myt. 

Att det tar lång tid att publicera en bok kan 
medföra många saker. Förväntningarna kan 
växa, och artiklar åldras. Ett smart drag har här 
varit att förse varje artikel ined ett kort efterord 
där det framgår när manuset blev klart Detta 
innebär att artiklarna skall bedömas utifrån ett 
gammalt forskningsläget, inte dagens. Före
liggande bok är utgiven år 2003 och man kan 
fundera över om man skall betrakta den som 
ett tidsdokument eller ett levande och inspire
rande bidrag till forskningen kring en antikva
riskt sett problematisk fornlämningskategori. 
För det är tveklöst så att de undersökningar 
som behandlas i boken på sin tid bidrog lill att 
röjningsrösen nu betraktas som kunskapsbä
rande fornlämningar. 

Boken innehåller fem artiklar skrivna av åt
ta personer varav tre är kvinnor. Därtill finns ett 
sammanfattande efterord av redaktören. Bok
en är i A4-format ined dubbla spalter och är 
rikt illustrerad (med varierande kvalitet). 
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I förordet (johansen & Widgren) förklaras 
lite av bakgrunden till boken och de under
sökningar som den behandlar. De projekt som 
innefattade undersökningarna beskrivs i korta 
ordalag, därtill vilka som var huvudmän och vil
ka som finansierade dem. En sak som irriterar 
mig är att det inte finns någon översiktlig karta 
med samtliga ingående lokaler (Järparyd, Nor
ra Sandsjö och Röstorp). »Kanske hade en så
dan karta kunnat placeras på bokens baksida 
där innehållet presenteras i korta ordalag, al
ternativt tillsammans med förordet. I stället är 
kartorna förpassade till respektive artikel. 

Bokens första korta artikel är skriven av Leif 
Gren och utgör slumpvisa forskningshistoriska 
nedslag avseende röjningsrösen. Bokens andra 
artikel (Go s.) är skriven av Ellen Anne Peder
sen och Bosse Jönsson. Den behandlar under
sökningar vid Järparyd i mellersta Småland ut
förda 1986—89 (-94 anges på en annan plats). 
Artikeln skrevs 1994—96. Insatserna var be
gränsade och ett resultat av en genom forn
minnesinventeringen nyligen uppseglad dis
kussion kring lörnlämningskalegoi ierna fossil 
åker i allmänhet och röjningsrösen i synnerhet. 

Frågeställningarna vidJärparyd gällde fram
för allt kronologi och funktion, d.v.s. frågor 
som antikvariskt brukar behandlas vid arkeolo
giska förundersökningar (»närmare karaktäri
sera fornlämningens art»). En viktig fråga var 
huruvida del fanns spår av bebyggelse inom 
röjningsröseoinrådet Angreppssättet man val
de var tvärvetenskapligt: vegetationshistorik och 
markutnyttjande var viktiga delar i tolkningsar
betet. Resultaten visar entydigt att röjningsrö-
seområdet är resultatet av återkommande od-
lingsanslrängningai samt att del funnits be
byggelse i anslutning till de fossila åkerytorna. 
Ett bra pedagogiskt grepp som tillämpas löt an 
sammanställa olika typer av data är diagram-
formen, vilken utnyttjas på ett föredömligt sätt 
här. 

Bokens tredje artikel (42 s.) är skriven av 
Thomas Hammar. Den behandlar de pollen
analytiska undersökningarna i Järparyd. Denna 
artikel känns lite märklig i det alt den föregå
ende artikeln gör anspråk på ett tvärveten
skapligt angreppssätt men inte har någon na
turvetare som medförfattare. Naturvetenska

pen verkar snarare ha förpassats till en egen ar
tikel med tydlig rapportstniktnr. I förhållande 
till Pedersen 8c Jönssons artikel är denna en 
mer omfattande redovisning. I mitt tycke är det 
artikelns källkritiska diskussioner som gör den 
läsvärd. 

Bokens fjärde artikel (56 s.) är skriven av-
Leif Gren. Den behandlar området kring 
Norra Sandsjö (centrala Småland). Gren pre
senterar landskapsanalyser på olika skalnivåer. 
Han börjar på en övergripande nivå, i runda 
svängar omfattande 500 kvadratkilometer. Där
efter arbetar han sig successivt nedåt löt ait lan
da i de enskilda strukturerna i ett röjningsrö-
seområde. Ett grundläggande problem är här 
au Gren ofta drar slutsatser utifrån antagan
den. Väl ofta rör det sig om antaganden där jag 
är tveksam till om de har förankring i ett fak
tiskt källmaterial. Men genom dessa antagan
den skapar Gren en möjlighet atl göra kvaiitifi-
eringar, analyser, territorieindelningar och re
sonemang vilka är intressanta som tankeexpe
riment 

Ett konkret fel är Grens diagram, där det 
stilistiskt korrekta hade varit att använda sig av 
stapeldiagram istället för linjediagram. Arti
keln belyser oavsiktligen behovet av praktiska 
arkeologiska undersökningar och omfattande 
naturvetenskaplig provtagning för att ta fram 
konkreta, och inte antagna, dala att hänga upp 
de kronologiska och samhälleliga resonemang
en på när man rör sig i röjningsrösebygder. 

Bokens femte artikel (3Ö s.) är skriven av 
Pär Connelid, Catharina Mascher, Joachim 
Regnéll och Eva Weiler. Den behandlar de ar
keologiska undersökningarna vid Röstorp, Ors-
ås sn i södra Västergötland. Insatser har gjorts 
vid Röstorp under en tioårsperiod med inled
ning 1991. Undersökningar har gjorts i fossil 
åker, boplatser samt gravar. Tyvärr behandlar 
artikeln inte undersökningarna i slutet av 
1990- odi början av 2000-talet (artikeln avslu
tades 199S). 

Vid Röstorp finns, förutom agrarhistoriska 
lämningar, etl antal samtida boplatser av vilka fle
ra har provundersökts, åtskilliga gravar och gra
vfält sann spär av järnhantering. Tvä pollenstap
lar från olika torvmossar har analyserats. Det är 
tydligt vem som skrivit vilken tid av artikeln. 
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Källmaterialet och dataunderlaget från Rös
torp är minst sagt omfattande och inånga med 
mig ser fram emot en samlad slutartikel eller 
bok från projektet. »Kanske är det allt för många 
deltagare och viljor för att en sådan skall för
verkligas. Som jag ser det utgör de viktigaste re
sultaten från Röstorp möjligheten att diskutera 
kulturlandskapets dynamik, där såväl boende 
som resursutnyttjande och gravläggning har 
sitt givna utrymme i helheten. Artikeln visar 
tydligt den enorma vetenskapliga potentialen i 
de välbevarade kulturlandskap som döljs i da
gens produktiva skogsmarker. 

Widgrens sammanfattande diskussion av
slutar boken. Den behandlar bl.a. resultatens 
hållbarhet i förhållande till dagens forsknings
läge, en diskussion som är välkommen då flera 
artiklar har legat i flerårig träda. Widgren på
talar bland annat att röjningsrösebruket har 
mycket vidare dateringar än vad som tidigare 
framförts. »Kanske varierar brukningstiderna 
helt enkelt mellan det sydsvenska höglandets 
olika delar. Han påpekar även att den under
sökningsmetodik man tillämpar har en direkt 
inverkan på vilka resultat man erhåller och dä
rigenom vilka problemställningar man över 
huvud taget kan behandla. Hur en frågeställ
ning formuleras inverkar på resultaten. 

Jag har några övergripande och redaktio
nella invändningar mot boken. Figurer, bilder 
och kartor har hanterats inkonsekvent Texten 
lider av en stor mängd irriterande och omoti
verade avstavningsbindestreck. Genom att sam
manställa referenserna från samtliga artiklar i 
en övergripande referenslista har man sparat 
tiycksidor, men istället har ett antal felaktighe
ter och upprepningar smugit sig in. Här hade 
det nog varit att föredra om referenslistorna le
gat i slutet av varje enskild artikel. 

Hanteringen av 14C-dateringar är helt in
konsekvent. Inkonsekvenser finns mellan de 
olika artiklarna och jag har på känn att det även 
finns inkonsekvenser inom vissa av dem. 
Ibland anges endast kalibrerat dateringsinter
vall, ibland anges kalibrerad datering åtföljd av 
laboratorienumnier inom parentes och ibland 
anges dateringen kalibrerad (på året när) åt
följd av okalibrerat värde inom parentes. I inget 
fall anges om de kalibrerade dateringarna av

ser en eller två standardavvikelser. Inget av 
systemen ger enligt mitt tycke fullgod informa
tion. Behovet av gemensamma riktlinjer för an
givande av l4C-värden gör sig ånyo påmint 

I princip alla bidrag i boken lider av foku-
seringsproblem. Det är uppenbart att man inte 
riktigt kunnat bestämma sig ftir om publikatio
nen är en antikvarisk av-rapportering eller en 
vetenskaplig redovisning. 

Till bokens stora fördelar hör att den över 
huvud taget kom ut men framför allt att den vi
sar lämningarnas vetenskapliga och kunskaps-
mässiga kvaliteter och komplexitet Täck vare 
de goda bevarandeförhållandena i dagens skogs
mark möjliggör dessa lämningar, rätt hantera
de, ett kvalitativt större informationsuttag än 
motsvarande platser i fullåkersbygd. Det kräver 
dock att man från antikvariskt och myndighets
utövande håll tillåter att dylika områden räk
nas som kiniskapsbärande fornlämningar och 
i samband med exploateringar tillåter en bud
get som stär i proportion till kunskapsutbytet 

Sammantaget visar de undersökningar som 
redovisas i boken, tillsammans med ytterligare 
ett par större undersökningar som ägt rum i de 
sydsvenska skogsbygderna, att det är dags att 
omvärdera bilden av det sydsvenska inlandet 
som en marginalbygd eller periferi under för
historisk tid. Snarare rör det sig om dynamiska, 
livskraftiga bygder vilka verkat i förhållande till 
de områden som i modern lid utsatts för störst 
arkeologiska insatser och därigenom uppfattas 
som förhistoriska centralbygder. 

Boken är delvis daterad men onekligen vik
tig för den fortsatta hanteringen av röjningsrö
sen och andra agrarhistoriska lämningar. En 
gest som jag, och säkert flera med mig, upp
skattar är att boken tillägnas den allt för tidigt 
bortgångna Eva Weiler (1943—2001). Eva var 
en av de insiktsfulla arkeologer som tidigt int
resserade sig för röjningsrösen som kunskaps-
bärande och vetenskapligt värdefull fornläm-
ningskategori. 

Leif Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

leif.haggstrom@jkpglm.se 
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Helmut Waszkis & Peter Waszkis, The Story of 
Metal Trading. Metal Bulletin Books. Park Hou
se, Surrey 2003. 284 pp. ISBN 1-904333-08-7. 

Having dealt with archaeometallurgy for more 
than twenty years, I was intrigued by this book's 
title, and by it's sub-title, "Metal trading, metal 
traders, ore and metal merchants from early ti
mes to today". However, already the table of 
contents and the preface gave rise to some con-
fusion. Iron trade is not covered in the book -
according to the authors, the subject deserves 
a book of its own. This seems fair enough. But 
then one wonders: by which standards are eme-
ralds and diamonds incorporated among the 
metals? The stories on both precious stones are 
interesting to read (although not very novd) 
but are definitdy out of context. 

What (naturally) interested me the most 
was the chapter on "Early times", comprising 
everything prior to AD 1000. That time spän, 
covering about seven thousand years of metal 
inining and trade, is covered on a total of seven 
and a half pages, induding notes. It is obvious 
that this attempt to cover "Early times" would 
better have been omitted. The few lines are not 
adequate to cover even a glimpse of that period. 
Worse yet, there are mistakes and misconcep-
tions. Having read that "the tin from the Tau-
rus Mountains 'met up ' with the copper from 
Cyprus" one wonders whether one is reading a 
work by the Grimm brothers, or what? In fact, 
scholars or scientists who believe that the 
Bronze Age started at the Kestel mines in 
Turkey could probably be counted on the 
fingers of one hand. Two fingers gone, for fa
ther and son Waszkis! 

Chapter 2, "Late Middle Ages and the Re
naissance looti—1500" is more interesting, much 
ofthe chapter being devoted to the rise of me
tal mining and trade in Germany. The heading 
"Sweden, Stora Kopparberget 115o(?) - today" 
calls for the obvious question - are the authors 
unaware that the mine has been closed down? 
Not much copper trade going on in Falun these 
days. Afso, the sole reference given for the mine 
is Lindroth (1955). A classic, of course, the stan
dard reference concerning mining and metall
urgy at Falun, but there are several more recent 

contributions shedding some light on the be
ginning of mining at Falun, which most certain
ly seems to have occurred before 1150. These 
references could easily have been located 
through a Google search, or with some other 
Internet search engine. Considering the väst im
portance of that mine for the European copper 
production, a little more effort could be deman-
ded. Again, the incomprehensive coverage of Fa
lun automatically poses the question: what about 
the other sites? Have research results younger 
than fifty years been included in those cases? 

The strength ofthe book lies in "Modern ti
mes", from AD 1500 onwards. Particularly de
tailed and interesting are the documentation 
of German merchant families, the most famous 
of which are Fugger and Welser. For my own 
part, I particularly enjoyed the chapters on me
tal mining and trade in South America, little of 
which was known to me before. About two 
thirds of the book is devoted to metal trade 
from the eighteenth century onwards, some
what too recent and detailed ftir my taste, but 
certainly interesting for other readers. 

Personally, I found the typography some
what irritating, with all company names in böld 
letters (e.g. p. 1Ö8). My upper middle age eyes 
had to re-adjust all the time between böld and 
normal. No apparent reason for böld style, really, 
considering the very extensive index supplied. 

On the whole, the book would have profi
led much if it had been kept within the frame
work of "Modern times". The section on times 
before AD 1000 can hardly be called an ab
stract, with obvious errors, and, to put it simply, 
lack of knowledge. Judging from Falu mine alo-
ne, the period AD 1000—15011 has not received 
up-to-date coverage either. From AD 1500 
onwards, it is interesting to read about the me
tal märkets and their devdopments. And I qui
te enjoyed reading about emeralds and dia
monds in a book where I did not expect to find 
anything about them. 

Peter Kresten 
Kresten GeoData 

Tövädersgatan 18 
SE-754 21 Uppsala 

geodata@hotmail.com 
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Borg in Lofoten. A chieftain 'sfarm in North Norway. 
Red. Gerd Stamso Munch, Olav Sverre 
Johansen & Else Roesdal. Arkeologisk skriftse
rie 1. Trondheim 2003. 309 s. ISBN 82-519-
1825-1. 

Den 21 juni 1995 invigde kung Harald V »Löfotr», 
en mäktig museibyggnad vid Borg på Vestvåg0y, 
den näst största av Lofotenöarna. Geografiskt 
sett befinner vi oss långt no r rom polcirkeln på 
den ö8:e breddgraden nordlig bredd. Huset 
har av den sentida arkitekten Gisle Jakhelln lik
som sannolikt också av hans forntida föregång
are byggts över åtta meter högt och givits en do
minerande plats i landskapet Det har till form 
och exteriör samma proportioner som Borg 
1:1 a, det största av de hus vars rester undersök
tes här på 1980-talet på initiativ av arkeologer 
från Tromsö museum. Museibyggnaden, som i 
kapitel 14 närmare beskrivs av arkitekten, kan 
ses som det första stora resultatet av dessa un
dersökningar. Nu föreligger det nästa i form av 
den efterlängtade vetenskapliga publikatio
nen. 

Det är en vacker bok med gediget innehåll, 
redigerad av tre av förgrundsfigurerna i gräv
ningsteamet. Den utgör första volymen i en an
språksfull skriftserie som startats av det nya mu
seet. Pärm och titelsida pryds av museets logo
typ: en av de guldgubbar som påträffades i ett 
stolphål i den nämnda ca 83 in långa hallbygg
naden. Museibyggnadens förebild är det 
längsta hus från yngre järnålder som hittills på
träffats i Skandinavien. 

På Vestvåg0y finns det gott om fornläm
ningar, bl.a. ett stort antal husgrunder o th öde
gårdar från järnåldern. Tack vare Golfström
men kunde människor som baserade sin tillva
ro på jordbruk bo så här osannolikt långt norr
ut. Det var inte, stim man skulle kunna tro, en 
tillvaro på marginalen utan det fanns bosätt
ningar ännu längre no r ru t Här fanns gotl jord
bruksmark och tack vare midnattssolen växte 
gräset dag och natt ocb gav fint bete för krea
turen. I våra dagar är Vestvåg0y den största 
jordbrukskommunen i Nordnorge. Då som nu 
måste havet ha sjudit av fisk och havsbruk och 
skeppsfart utgjort en viktig bas för försörjning
en. Flera stora båthus, nauster, och talrika fynd 

av fiskkrokar och nätsänken vittnar om detta. 
Det är också sannolikt att man ägnat sig åt tran-
kokning. Härför talar analys av skorpor från in
sidan av täljstenskärl. I bebyggelsen märks för
utom båthusen också en ringformig tinian-
läggning. 

Den nu aktuella boplatsen vid Borg hitta
des vid plöjning 1981. Vid provundersökning 
konstaterades att det på platsen fanns läm
ningar av en rad hus ifrån tiden ca 200—1000 
e.Kr. Vid efterföljande riktade undersökningar 
prioriterades den största husgrunden som fått 
beteckningen Borg I, men mindre undersök
ningar gjordes också av ett par närliggande se
nare hus, Borg II—III, samt av de medeltida och 
sentida bebyggelserna Borg IV-V. Genom un
dersökningarna har det framkommit indika
tioner för att Borg redan under romersk järn
ålder etablerats som en betydande gård och att 
platsen under folkvandrings-, merovinger- och 
vikingatid fungerat som hövdingagård. Hus
konstruktionernas gigantiska mått och fyndens 
mängd och kvalitet antyder att Borg varit säte 
för aristokrater som var väl integrerade i den 
dåtida högreståndskulturen så som den gestal
tade sig i hela Skandinavien och även andra de
lar av Europa. 

En målande beskrivning av den livsstil och 
de ekonomiska betingelser som under vikinga
tiden gällde här uppe i norr har givits i en re
sebeskrivning från omkring 890 av den nord
norske hövdingen Ottar, bevarad i en för kung 
Alfred av Wessex gjord översättning av Orosius 
klassiska arbete Historiarum adversum Pagnnos 
Libri Septern. En av Christine E. Fell gjord bear
betning av Ollars berättelse finns för övrigt 
med i boken som ett appendix. Till denna ur
kund anknyter kapitlen 11 och 12 där Preben 
Meulengracht S0rensen belyser hallens plats i 
den norröna litteraturen och Ragnar Nielssen 
återger skriftkällornas uppgifter om vikingati
dens hövdingar på Lofoten. 

Fältarbetet på Borg inleddes 1983 och av
slutades 198g efter sex grävningssäsonger. Av 
bokens efterskrift framgår att 32 personer varit 
engagerade i undersökningarna som efter 
hand, liksom tidigare vid Eketorp och Hdgö , 
fick en samskandinavisk prägel med deltagare 
också från Danmark, Finland och Sverige. Gräv-
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ningsteamet leddes av Gerd Stamso Mundi 
och Olav Sverre Johansen från Troms0 mu
seum. Universitetet i Tromsö passade därtill på 
att åren 1984 och 1986 förlägga sin arkeolo
giska fältkura till Borg och med Birgit Arr
henius engagerade sig också Stockholms uni
versitet i undersökningarna. Sammanlagda ut-
grävningstiden var sex månader. Att arbetet 
måste ha varit mycket stimulerande visar den 
mycket ringa personalomsättningen: så deltog 
13 personer i minst tre grävningskampanjer 
och hela 15 av deltagarna har i boken bidragit 
med en eller flera artiklar. Dessutom har nio 
externa författare engagerats. 

Boken är indelad i 14 kapitel med inne
hållet i stort sett koncentrerat till företeelser 
och fynd från huvudbyggnaden som anlades ca 
år 500 som en 64 m lång hallbyggnad (Borg 
Lib) och på Goo-talet ersattes av en äniiii slör
re byggnad (Borg I: ia) , vilken i sin tur revs un
der förra hälften av goo-talet. I bägge byggna
derna levde invånarna under samma tak, män
niskorna i ett bostadsrum och en stor hall, dju
ren i en avskild stalldel. 

Stanis0 Mundi och Johansen har skrivit 
överordnade kapitel med introduktion och sam
manfattning, presentation av forskningspro
jektet och den lokala fornlämningsmiljön, om 
14C-dateringar och om Borg som ett hedniskt 
kultcentrum, i det senare fallet givetvis med de 
sensationella fynden av guldgubbar i fokus. De 
har också tillsammans skrivit om de stora fynd-
kategorierna täljstensartefäkter och brynen samt 
Stamso Munch om fynden av jet, brons, silver 
och guld. Till de spektakulära fynden hör även 
talrika skärvor från ett par tennfolierade s.k. 
Tatinger-kannor. Om des.sa karolingiska kärl 
från tiden ca 770—850 har Ingegerd Höland 
skrivit. Hon behandlar också det slora och ur 
kultiirkoinniunikativ synpunkt högintressanta 
glasmaterialet som visar på kontakter med Kon
tinenten och England över flera generationer. 
Hon finner fragmenten härröra från minst 15 
kärl från hela den yngre järnåldern, häribiand 
reticellaskålar, snabelbägare, palm cups och 
t rat t bägare samt, märkligast av allt, ett kors-
prytt guldglas, det hittills enda som hittats i 
Norge. Till de föremålstyper som särskilt ställs 
i relation till makt och status hör också häng-

brynen av bandad mangfärgad skiffer. Tre så
dana, möjligen från nordnorska fyndigheter, 
har hittats på Borg. Stenmaterialet utgör för öv
rig! en av de största fyndgrupperna från Borg. 
Det består av artefakter av täljsten och av bry
nen av kvartsit och skiffer. Därtill kommer 139 
fynd av flinta, de flesta från Borg I: ia och med 
en förmodad funktion som elddon. 

Kapitel ö innehåller fyra olika studier av hu
vudbyggnaden t i . Här avspeglas det interdis-
ciplinära och internationella samarbetet i p r o 
jektet väl i författarnamnen. Frands Herschend 
har tillsammans med Dorthe Kaldal Mikkelsen 
behandlat byggnaden som sådan medan Birgit 
Arrhenius och Henry Freij redogör för tilläm
pade naturvetenskapliga undersökningsmeto
der inkluderande jordanalyser och undersök
ningar med magnetometer. Från Stockholms 
universitet medverkar också Ann-Mari Hans
son ined en analys av växtlämningar och från 
samma institution även Kerstin Liden och Sven 
Isaksson, i kapitel 9 med ovan nämnda studie 
av organiska skorpor från skärvor av täljstens-
kärl. Kapitel 9 är för övrigt bokens största och 
har åtta underavdelningar som alla behandlar 
olika fyndgrupper. Störst av dessa är den 0111 
det stora och viktiga men ytterst korroderade 
och fragmenterade beståndet av järnföremål. 
Det var delta som initierade kontakterna med 
stockholmsinstitutionen, som tillsammans med 
Tromsö museum konserverat och analyserat 
detta. Avsnittet är skrivet av Birgit Arrhenius 
och Helena Fennö Muyingo. Höland redovisat 
översiktligt hur fynden från Borg dokumente
rats, deras spridning och funktion samt har 
även skrivit separata studier över keramiken 
och glaskärlen medan fynden av pärlor disku
teras av Ulf Näsman. Tillsammans med Else 
Roesdal sätter han i kapitel 13 in Borg i dess 
skandinaviska och europeiska tolkningssam-
manhang. Borg framstår för dem som det 
nordligaste exemplet på elitär bosättning i me-
rovingertidens och vikingatidens Europa. I ka
pitel 7 behandlas Borg II av Svante Norr och 
Derek Fewster samt i kapitel 8 Borg III, IV och 
V som består av medeltida och sentida gårdar 
och kyrkor. Detta avsnitt är skrivet av Jens 
Storm Munch. 

Varje kapitel vore i sig värt en närmare ana-
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lys men jag inskränker mig till att hjärtligt gra
tulera författarna till att detta betydande be
byggelsehistoriska arbete nu finns tillgängligt. 
Det är högst glädjande inte minst för dem som 
sysslar med närbesläktade projekt som Eke
torp, Hdgö , Gudme och Uppåkra. Också för 
den stora allmänheten har boken mycket att 
erbjuda genom sitt tilltalande utförande och 
allmänt intressanta innehåll. 

Jan Peder Lamm 

Inga Lundström & Claes Theliander, Sånlorp. 
Etl gravfäll i Västergölkmd från fbrronwr.sk järnålder 
till lidig medeltid. Anläggningsbeskrivningar, doku
mentation och analyser. Med bidrag av Pirjo I.ah-
tiperä, Maria Vretemark och Linda Qviström. 
GOTARC serie C, Arkeologiska Skrifter 49. Ins
titutionen för arkeologi, Göteborgs universitet 
2004. 347 s. ISBN 91-85952-76-6. 

I början av 1960-talet ville en privatperson byg
ga villa på sin tomt, Såntorp 11:1, vid gränsen 
mellan Eggby och Oglunda socknar i Valle hä
rad, Västergötland. På tomten fanns en regist
rerad fornlämning, den röseliknande stensätt
ningen Raä 1, Eggby sn. Överenskommelse 
träffades att Raä skulle utföra arkeologisk un
dersökning och Inga Lundström utsågs att leda 
denna. Stensättningen daterades till yngre järn
ålder. Det visade sig dock att den överlagrade 
flera gravar av de typer som karaktäriserar den 
äldre järnålderns brandgropsgravfält under 
Ilat mark i Västergötland. På villatomten fanns 
ännu fler brandgropar, ingående i ett gravfält 
av okänd storlek. 

Detta var upptakten till en av de största och 
viktigaste gravfältsundersökningarna hittills i 
västra Sverige. Fältarbetet bedrevs under fyra 
säsonger och utvidgades betydligt utanför villa
tomten. Särskilda medel anslogs av Statens hu
manistiska forskningsråd. Ca 330 anläggning
ar undersöktes, fördelade på tre områden och 
i tid från förromersk järnålder in i tidig medel
tid. I slutet av varje grävningssäsong visades fyn
den för traktens intresserade allmänhet. 

Nu föreligger rapport, publicerad av arkeo

logiska institutionen vid Göteborgs universitet. 
Lundström svarar för sammanfattningar av det 
omfattande fältarbetet, anläggningsbeskrivning-
ar, illustrationer, fyndförteckningar och flera 
statistiska sammanställningar. Därtill ger hon 
en kort överblick över 1900-talets relationer 
mellan SHM och den expanderande arkeolo
giska verksamheten som utfördes genom Raä:s 
uppdragsverksamhet 

Claes Theliander har bidragit bl.a. med di-
gitalisering. Pirjo Lahtiperä utförde på 1960-
talet osteologisk analys av övervägande bränt 
benmaterial. Maria Vretemark har nyligen ana
lyserat obränt benmaterial. Linda Qviström har 
framställt historiska kartöverlägg avseende här 
relevanta delar av Eggby och Oglunda socknar. 
Kartanalysen visar att området ännu på 170(1-
talet var äng, först i början av 1 800-talet uppod
lad till åker. 

Åren 19Ö3-Ö4 undersöktes, förutom inled
ningsvis nämnda stensättning, ca 230 anlägg
ningar flertalet av brandgropskaraktär både in
om villatomten och omedelbart norr därom. 
Gravarna fanns särskilt tätt i områdets norra 
del, där undersökningarna tyvärr inte kunnat 
fullföljas. Ändå utgör de här undersökta gra
varna tillsammans det största brandgropsgrav-
fältet i Västergötland. Ca 30 m söder om brand-
gropskoncentrationen fanns två skelettgravar 
från äldre romersk järnålder. 

Lock- eller klumpsten täckte inånga gravar. 
Stenpackning iakttogs över 1/5 av samtliga 
brandgropar. Många gravar beskrivs som sten-
fodrade. I nordvästra delen av tomten fanns ett 
några meter stort stenflak med brandgropar, 
troligen successivt tillkommet vid återkom
mande begravningar. Många gravar var plog-
skadade. 

Gravarna kan genom föremål dateras till 
förromersk och äldre romersk järnålder. Till 
kategorier och kombinationer överensstäm
mer metallföremålen helt med vad som är känt 
från andra samtida brandgropsgravfält i Väs
tergötland. Av dessa är Horn det mest kända. 
Vapen har dock inte påvisats vid Såntorp. 
Däremot finns här triangulära fibulor, skaror, 
krumknivar och prylar, allt avjärn. I förbigåen
de kan nämnas att nyare undersökningar och 
dateringar av järnfraniställningsplatser i norra 
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Västergötland har visat en betydligt mer omfat
tande järnhantering från förromersk järnålder 
än vad man tidigare känt till. Inget hindrar att 
brandgroparnas järnföremål har tillverkats i 
området. 

Den gravlagda populationens ålder- och 
könsfördelning överensstämmer också i stort 
med vad som ses på liknande gravfält. Många 
könsbestämningar är dock osäkra. Djurben fö
rekommer inte, lika lite som på liknande 
brandgropsgravfält i landskapet. 

24 14C-analyser har utförts. De kalibrerade 
värdena stödjer i stort föremålsdateringarna. 
Från fem gravar analyserades både kol och harts, 
eftersom de olika materialen antogs visa skilda 
tidsvärden. Någon klar tendens framgår dock 
inte. 

År 1965—6ö utvidgades undersökningarna. 
Villatomtens stensättning, som föranled un
dersökningarna, anslöt mot öster till ett grav
fält med ett trettiotal bevarade rosen och röse
liknande stensättningar av yngre järnålderstyp 
(Raä 35, Stommen 13:1, Oglunda sn). Två an
läggningar på detta gravfält undersöktes och 
daterades till vendeltid-äldre vikingatid. Om 
villatomtens stensättning förs till detta gravfält 
kan man säga att dess västra del anlades över 
trekvarts årtusende äldre gravar. 

Undersökningarna utvidgades också till en 
del av Såntorp Snickaregården 2:3, Eggby sn, 
ca 250 m väster om den avstyckade villatomten 
(Raä Eggby 43). Skälen var dels att man ville sö
ka avgränsa det ovan beskrivna området ined 
brandgravar, dels att undersöka platsen för sto
ra, jordtäckta stenhällar. De senare hade redan 
i g i o kommenterats i brev till riksantikvarien 
och ställde fortfarande, mer än ett halvsekel se
nare, till problem i odlingsarbetet. 

Fomlämningsbildcn blev här mycket kom
plex. 70 tidigare okända anläggningar under
söktes. 13 var brandgropar, genom föremål och 
14C daterade till förromersk och äldre romersk 
järnälder, d.v.s. samtida med villatomtens brand
gropar. Mot nordost fanns bland brandgropar
na ett tjugotal brandlager, synbarligen i många 
fall under skadade stenpackningar. Ädelme-
lallbelagda bronsnitar daterar åtminstone någ
ra brandlager till yngre romersk järnålder. I 
brandlagren förekommer djurben. Längre 

mot nordost framkom 31 skelettgravar, övervä
gande orienterade i O-V riktning. 5 kalkstens
hällar, bortåt 2 m långa och 1 m djupa, påträf
fades kantställda strax under markytan. De om
gav, i en gles krets med uppskattad diameter av 
ca 22 m, samtliga skelettgravar, flertalet brand
lager samt några brandgropar. 

Både kvinnor och män hade jordbegiavis, 
däremot inga barn. I stenkretsens mitt fanns en 
grav med lämningar av minst tre individer, be
lägna utan anatomisk ordning. Enligt l4C-fla
teringar av skeletten skall individerna ha dött 
under öoo—700-talen e.»Kr. I en annan grav, 
den rikast utrustade, låg en kvinna i 25—35-års-
åldern. Förutom en liten guldring under bak
huvudet hade hon guldlöliestycken på bröstet 
ner mot midjan. Där fanns också ett silvermynt, 
präglat för Basileus II - Konstantin VIII, åren 
g77~98g. Den osteologiska analysen av skelet
ten visar i flera fall på förslitningsskador. Flera 
fall av oregelbundenheter i tandemaljens till
växt antyder sjukdom eller svält under uppväxt
åren. 

Gravområdet på Snickaregården 2:3 har in
te direkt rumsligt samband med brandgropar
na på och kring villatomten Såntorp 11:1. 
Snickaregårdens brandgropar förefaller efter
trädas i tid och rum av brandlager. Den till sten-
antal (g?) och dimensioner i viss mån rekon
struerade kretsen av stora hällar överskär om
rådet med brandgropar och brandlager men 
tycks omsluta samtliga skelettgravar. Lund
ström uppfattar stenkretsen som en domar
ring, som från goo-talet och in i äldre medeltid 
återanvänts som kristen gravplats. 

Sammanfattningsvis: vid gränsen mellan 
Eggby och Oglunda socknar har på tre platser 
inom ett ca 400 in långt område undersökts fle
ra hundra tidigare okända gravar, daterade allt
ifrån förromersk järnålder och in i tidig me
deltid. Vad lär vi oss av detta? 

Under 1960-talet avsågs exploateringsun-
dersökningar utmynna i objektiv beskrivning 
av iakttagelser, en grund för kommande forsk
ning. I Såntorpsrapporten anges dock ett antal 
frågeställningar som var vägledande för under
sökningen. Centralt står kronologi och konti
nuitet, därtill den gravlagda populationens 
struktur och representativitet i förehållande 
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till den levande populationen. Därmed borde 
god jämförbarhet kunna uppnås med Sahl
ströms och Gejvalls tidigare analyser av brand
gropsgravfält i Västergötland. Till dessa spörs
mål kom frågor kring tidigt kristnande. 

Såntorpsundersökningama genomfördes till 
största delen med särskilda anslag. Varför ge
nomfördes undersökningar utanför ett direkt 
exploateringshotat område? Ett skäl kunde va
ra brandgropsgravfältets ovanliga belägenhet, 
d.v.s. i norra delen av Västergötlands centrala 
kambrosilurområde. Naturmiljön är här helt 
annorlunda än i de flacka lerslättsområden i 
landskapet, där brandgropsgravfält annars är 
kända. Detta gäller även förnlämningsmiljön. I 
Oglunda och Eggby socknar finns ett mycket 
stort antal synliga fornlämningar, särskilt en
staka eller gruppvis belägna stora stensättning
ar. Därmed ansluter området till en mycket sär
egen förnlämningsmiljö utmed Billingens väst-
och östsidor. Överensstämmer då gravtyper 
och gravgåvor vid Såntorp med andra brand
gropsgravfält? Finns speciella förutsättningar 
att utgående från Såntorplokalen behandla 
kontinuitetsfrågor, dit även kristnandet kan 
föras? 

Frågor som dessa kan givetvis inte besvaras 
inom undersökningsrapportens ram. Väsent
ligt är dock om de framgångsrikt kan belysas 
med utgångspunkt från rapportens uppgifter. 

Undersökningsområdet ligger på Nordbil-
lingens västra sida ned mot Hornborgasjöns 
sänka i söder, och inom Valle härads kameland
skap (kulligt landskap som lill.största delen består av 
isälvssediment, huvudsakligen grus och sand, reds 
anm.), med dess starkt varierade topografi och 
många småsjöar. Skiftningarna i berggrund och 
jordarter ger artrik naturlig vegetation men 
även varierande förutsättningar för odling. 
Stabila källsprång bryter här och var fram ur 
bergssluttningen. De är en viktig faktor för be
byggelselokalisering. Hornborgasjön har i alla 
tider varit ett naturens outtömliga skafferi. 
Tillämpandet av viss odling och boskapsskötsel 
under neolitikum motiverades sannolikt mer av 
kulturella än försörjningsmässiga skäl. Under 
äldre järnålder torde dock området mellan ber
get och sjön ha varit starkt agrart präglat 

För den som är obekant med området är 

det svårt att utifrån rapportens områdeskartor 
och översiktsfoton uppfatta dess säregna topo
grafi. Lägesbestämning av de olika undersök
ningsplatserna enligt rikets allmänna koordi-
natnät kunde tydligare ha framgått genom ut
drag ur Ekonomiska kartan. Därmed hade an
knytning till registrerade förnlämningslokaler 
på ett enkelt sätt kunnat visas. Nivåbestäm-
ningar relaterade till havsytans nivå återges inte. 
Därför är det svårt att till exempel diskutera de 
värderingar som kan utläsas nr gravars relation 
till höjdstråk. Beskrivning av närområdets geo
logi och vattenförekomster saknas nästan helt. 
Rapporten ger således inte tillräcklig grund för 
att diskutera kopplingen mellan områdets na
turliga näringspotential, näringar och befolk
ningens storlek. En kort beskrivning av lokala 
jordartsförhållanden hade kunnat belysa frå
gan om de »stenfodrade brandgroparna» verk
ligen konstruerats så, eller om de helt enkelt 
grävts ned i stenig mark. 

Tyvärr kunde avgränsningen för gravfältet 
på villatomten inte klart bestämmas. Därför 
kan inte antalet begravningar per tidsenhet be
räknas. Således kan populationsberäkningar 
inte göras med någon större säkerhet. Därtill 
kommer vad som ofta iakttas i brandgropar 
från äldre järnålder, nämligen att mängden 
brända ben i graven sällan eller aldrig motsva
rar en vuxen människas skelett. Kan benen ef
ter kremering kan ha delats upp för bisättning 
på skilda platser eller i skilda miljöer? 

Rapporten beskriver mycket kortfattat en 
synnerligen komplicerad fornlämningsbild 
och andra arkeologiska undersökningar i om
rådet mellan Billingen och Hornborgasjön. 
Som nämndes ovan är enstaka eller gruppvis 
belägna stora stensättningar ett påfallande in
slag. Några, t.ex. i Värnhem, undersöktes helt 
eller delvis av K.E. Sahlström för mer än ett 
halvsekel sedan. Tyvärr insåg inte Sahlström 
komplexiteten i dessa gravmonument Bengt 
Elfstrands undersökningar av Raä 40, Picka-
gården, Värnhems sn i slutet av 1970-talet be
lyser däremot ined all tydlighet de problem rö
rande kronologi, återanvändning och socialt 
spektrum som är aktuella för dessa gravmonu
ment, använda och återanvända från bronsål
der och fram till folkvandringstid. 
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Det är väsentligt att jämföra, förklara och 
förstå gravspråket vid Såntorp och gravspråket 
i den några kilometer därifrån belägna Picka-
gårdens stensättning. Är detta inte uttryck för 
samtida men olika föreställningsvärldar bland 
människor som levt nära varandra i ett och 
samma område? 

Gravområdet Raä 43, Snickaregården 2:3, 
Eggby sn, inbjuder till många frågor. Man frå
gar sig om dess sammansättning är unik. Brand
gravar från yngre romersk järnålder - folk
vandringstid förekommer ofta inom eller invid 
domarringar. I detta fall anser jag det olyckligt 
att som domarring beteckna den stora kretsen 
av kantställda kalkstenshällar och - kanske 
med omedveten analogi - förutsätta att den 
konstruerats under yngre romersk järnålder -
folkvandringstid. Kalksten används sällan eller 
aldrig i områdets domarringar. Kretsen av häl
lar, som i sig inte kan dateras säkert, förefaller 
skapad i avsikt att innesluta särskilda männi
skors gravar, kanske medlemmar av en tidig 
kristen gemenskap. Graven i stenkretsens mitt 
innehöll tre under vendeltiden avlidna indivi
der som förefaller återbegravda. Så länge till
hörande kyrka inte påvisats bör platsen dock 
inte kallas kyrkogård, utan snarare gravgård, vil
ket framhållits av andra. Egendomligt är dock 
att denna placerats bland befintliga krema-
tionsgravar - acceptans eller avståndstagande? 

De nu publicerade undersökningarna vid 
Såntorp ger upphov till mängder av frågor som 
upptakt till vidare forskning. Detta framhålls 
även av Lundström, som på flera sätt även tidi
gare beredvilligt har ställt Såntorpsmaterial till 
förfogande. 

Det ligger fyra årtionden mellan fältunder
sökningarna vid Såntorp och den nu publice
rade rapporten - utgiven av helt annan institu
tion än den för undersökningarna ansvariga. 
Man kan jämföra med den effektiva snabbhet 
varmed Sahlström och Gejvall publicerade sina 
resultat, exempelvis av gravfältet på Kyrkback
en i Horn. 

De frågeställningar som var vägledande för 
undersökningaina har givetvis fortfarande ak
tualitet. Man frågar sig ändå om en rapport 
publicerad med så lång fördröjning bör stanna 
vid att i huvudsak spegla dåtida synsätt och där

igenom indirekt utgöra vetenskapshistoria el
ler om aktuella kunskaper och tankar bör till
föras som relief. Hur man än ser på detta är det 
glädjande för forskningen att rapporten äntli
gen publiceras. Därmed har en onödig broms 
lossats. Götalandskapens brandgropsgravfält 
är åter i blickfånget. 

Att ett levande engagemang också finns i 
trakten visas av att Eggby - Istrum - Oglunda 
hembygdsförening 20114 på plats återskapade 
en kopia av den stenkrets som kan ha markerat 
viloplatsen för en av de allra äldsta kristna ge
menskaperna i vårt land. 

Eva Bergström Hyenstrand 
Carl von Linnés väg 2 

SE-541 55 Skövde 
bmy847s@tninet.se 

Anders Kaliff & Olof Sundqvist, Oden och Mith-
raskullen. Religiös ackulturation under romersk järn
ålder och folkvandringslid. Occasional Papers in 
Archaeology 35. Uppsala 2004. 1 20 pp. ISBN 
91-506-1764-8. 

The idea that there is a relationship between 
the cult of Mithras within the Roman army and 
the South Scandinavian cult of Odin and the 
runic script is an old one. In 1907, Sune Amb
rosiani stressed the importance of" the Roman 
imperial cult as a prototype for the Germanic 
bracteates and the cult of Odin. In 1927 and 
1931, Sigurd Agrell argued that mystery ctilts 
within the Roman army had caused the inven
tion of the runic script. 

This volume is a new attempt to come to 
tenns with the lingering suspicions of a possib
le hidden causality. The authors are an archaeo
logist and an historian of religions. Together, 
they examine a wide range of fields with an 
emphasis on contextuality. The effort is most 
praiseworthy. The authors seek to show how an 
already existing Odin cult in Germania Libera 
absorbed substantial traits of Mithraism (»... 
den kult som kanske mest påverkade germa
nerna under romersk järnålder, nämligen Mith-
raskulten», p. 43). This occurred by means of 
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contacts with the Roman Empire, notably the 
legions stationed along the Rhine. The authors 
argue that one must regard this as a process of 
acculturation, rather than diffusion or creoli-
sation. The acculturation supposedly had far-
reaching effects on South Scandinavian socie
ty. The authors argue that initiated Mithraists 
returned home to Seandinavia from their ser
vice as auxiliary troops in the Roman army. 
They were to change their native society, beco
ming a new kind of ruling class. They esta
blished a new religio-military structure. This al
lowed the partially altered cult of Odin to do
minate South Scandinavian ideology. 

Although one may appreciate this scholarly 
endeavour, there are still a number of unresol-
ved problems to be addressed. The foremost is
sue is that of ritual causality, that is, what rituals 
or eults within Roman society did affect Ger
manic spectators. It remains most uncertain 
whether Mithraism really had the ability to cau
se a process of acculturation. Is Mithraism to be 
regarded as a primus motor} It would seem that 
more general Roman eults are likely to have 
had a larger impact. An important question to 
answer is whether secret rituals in a fixed, clo
sed space could out-compete mobile, public ri
tuals in the process of acculturation. The mo
bile events in the forum, the sacred temple 
grounds, the cirens, and the arena would seem 
to be more causative than the rites of a handful 
of initiates in a fixed space. Mithraism was open 
by invitation only. This meant that only a few 
were allowed to join the cult. No known mith-
raeum has room for more than two or three do-
zen people. No women were allowed into the 
mystery. By contrast, partidpation in the 
Roman imperial cult and in public religious li
fe was a dvic duty. Attendance during the pub
lic sacrifices was mandatory. 

The second issue is that of chronology. There 
is a wide chronological discrepancy between 
the Mithraic hausse of the mid-3rd century and 
the 5th century C bracteates. Numismatic evi
dence of Roman coins and medallions of high
er value suggest that direct South Scandi
navian participation in Roman affäirs came at 
a rather late stage. The central coin hoards of 
Gudme date to c. AD 340—380, of Öland c. 430— 

480, of Gotland c. 460—500. The coin hoards 
of Gudme are of both Western and Eastern ori
gin. Those from Öland and Gotland are of pre
dominantly Eastern origin. By then, Mithraism 
was no longer a causative factor to reckon with 
in the West. 

A critique must be grounded in contextua-
lity. A good start is to identify a number of loca
lities along the limes where one would find 
Germanic auxiliary troops and various Roman 
ritual spaces and defme these in time. A second 
point of departure is that of comparative reli
gions iconography. This must also be defined 
chronologically. A third point is that of defi
ning Germanic analytical competence in rela
tion to what was experienced when in Rome. 
This is what ultimatdy determined the process 
of acculturation. 

The town of Carnuntum on the Danube is 
an appropriate context beginning in the ist 
century. This is where Legion XV Apollinaris 
was stationed from AD 41 onwards, save for a 
sejour in AD 62—71 in the Orient, when Mith
raism was picked up and brought back. Låter, a 
fort stationing an auxiliary cavalry unit was 
built in the vicinity. But Mithraism did not do
minate Carnuntum. The imperial cult remai
ned hegemonic. Jupiter Optimus Maximus 
Karnuntius had a temple on the principia ofthe 
legionary fortress and another one on the near
by Pfaffenberg. The surface of the temple 
mount was 1.5 hectares. There were some 385 
votive altars and a priestly inagistrate. 

The rites of the Carnuntian Jupiter were 
open to the public of a town with a population 
of at least 50,000. By contrast, the five different 
inithraea in Carnuntum would not have seated 
more than 100-200 initiates. A further appro
priate context is the auxiliary fort of Aalen. 
Here, Jupiter Dolichenus was the patron deity 
of the ala, that is the auxiliary cavalry unit. 
After AD 260, the Roman army abandoned the 
fort. The eults were discontinued. The fort was 
pillaged for building materials by new Ger
manic settlers. An important first wave of Ger
manic military settlers entering the Empire was 
the group of 16,000 Alemanni which crossed 
the limes in AD 277 at the request of Emperor 
Probus. But they never became Mithraists, nor 
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do they seem to have transmilted the cult to 
South Seandinavia. 

One can point to the ubiquity of bulls in 
Roman public ritual in the late 2nd and the 3rd 
century. There is much Roman imagery show
ing the imperial triumph and its bull sacrifices 
to Jupiter. A case in point is the arch of Septimus 
Severus in Leptis Magna (AD 203—204) 
showing a bull sacrifice before Septimus Severus 
and his wifejulia Domna. Another case in point 
is the widespread cult of Jupiter Dolichenus, the 
romanised Baal. This was an important deity 
connected to the Roman army. Jupiter Doli
chenus entered the Roman military context af
ter Mithras, beginning only under the Severan 
dynasty. In contrast to Mithraism, the icono
graphy of Jupiter Dolichenus was displayed in 
public. The deity had a large temple on die 
Aventine hill in Rome. Jupiter Dolichenus is ge
nerally depicted along the same lines as Mithras. 
Like Mithras (and also Attis) he wears a 
Phrygian cap. Jupiter Dolichenus differs from 
Mithras in that he is standing on top of a bull ra
ther than kneding on its side. A case in point is 
a silver statuette from Carnuntum. 

Other bull deities and bull eults include 
those of Serapis and the tri-horned bull. Sera-
pis and Jupiter Dolichenus share another fea
ture with Mithras: the sun is an important ico
nographic component, normally found on the 
forehead of Serapis. The authors see the bronze 
statuette from Lilla Frö, Resmo parish, Öland 
(depicted from the side on p. 34) as an inspira
tion for the South Scandinavian bull statuettes, 
e.g. those found in the Gudme area. It is argued 
that it is a signum, that is, a Roman military stan
dard. But what kind of a bull is the Roman sta
tuette? Together with Kent Andersson, I once 
inspected it in the Museum of National Anti
quities in Stockholm. On its forehead (not 
shown in the book) is a rectangular plate. This 
would have been a perfect place to fästen a 
bronze, possible gilded, disc. The bull would 
then resemble the image of Serapis rather than 
the dying Mithraic bull. This makes an explicit 
connection between Germanic bull figurines 
and Mithraism questionable. 

The authors seek to demonstrate the grow
ing influx of Germanic auxiliary soldiers during 

tfie 4th century as evidence of how Mithraism 
could have reached Germania Libera. This is 
quite problematic. The väst majority of mith-
raea along the Rhine were no longer in use 
during the 4th century. By contrast, the imperial 
bull sacrifices continued much longer, as did the 
triumphal processions. The largest congrega-
tions of Mithraists belonged to Roman infantry 
legions ofthe 3rd century, not Germanic auxilia
ry cavalry units of the 41b century. A legion con
sisted of some 5,(xxi men infantry together with 
some 120 auxiliary cavalry. Most Roman legions 
along the Rhine were wiped out during the 
Alemannic incursions of the late 3rd century. If 
the »Männerbund» had been lulled in action, it 
could no longer accept new applicants. The old 
infantry legions were disbanded. 

New Roman military contexts were estab
lished in the late 3rd and early 41b century. 
There was a distinction between limitanei, fixed 
börder troops often of Germanic stock, and co-
mitatenses, mobile Roman di te troops of some 
1.000 men which gradually became more Ger
manic. New army units were stationed in new, 
smaller forts as the military strategy was shifted 
to a more flexible defence, where limitanei simp
ly tried to delay Germanic incursions until co-
mitatenses could mobilize and counter-attack. 
This was a move away from the large legionary 
garrisons where Mithraism once had flouri-
shed. There was an enlarged new military hier-
archy and masses of new recruits to the expan-
ding cavalry units. These units were of Ger
manic stock. They did not practice Mithraism. 
But they were very much attached to the impe
rial cult. The new army raised by Diodetian 
would be doser to the emperor as a person rather 
than to the internal hierarchy of traditional ar
my units. The supreme emperor Diodetian ru
led the East. His new di te troops were appro-
priatdy known as joviani, "those belonging to 
Jupiter". Emperor Maximianus who controlled 
the Western Empire was known as Hercules. His 
new di te units were known as herculiani. By con
trast, no Roman army unit ever openly adhered 
to Mithras. 

Here is the fundamental crux. Mithraism be
longed to a closed space of lhe slow, heavily ar
med Roman legionary who generally remained 
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fixed in his garrison. This lasted from the late 1 st 
century to the late 3rd century. The cult of the 
emperor was predominant among the lighdy ar
med and mobile Germanic cavalry units of the 
41b century. Then, during the 51b century, the 
Eastern cavalry units received heavy body ar
mour. This was most likely the inspiration for the 
South Scandinavian iconography on the late öth 
and 71b century Vendel helmets, rather than the 
image of a riding Mithras from the 3rd century. 
Another possible influence is the image of Saint 
George fighting the dragon, as Christian icono
graphy made its way into the symbolism of the 
Eastern Empire. 

The authors argue that traces ofthe accultu
ration process are to be found in the 5th century 
C type bracteates. It is difficult to accept a j ump 
in time spänning some 150 years to make 
Mithraic iconography fit the C bracteates. The 
numismatic and archaeological contexts would 
suggest something different. The prototype for 
the bracteates are Roman imperial medallions. 
These first appeared in the late 3rd century. But 
they only became common during the 4th cen
tury under the Constantine dynasty. The first 
bracteates ofthe M type depict the Emperor and 
have been dated to the late 4th century. In a few 
cases, there are two Emperors. These could be 
attempts to depict co-rulers, such as Valens and 
Valentinianus. The låter C type bracteates re
present something different than Mithraism. 
The relationship is restricted to the facts that 
Rome had an army, that Rome issued coins, and 
that Germanic people were eager to go to war in 
Roman service to acquire gold. 

Finally, one bas to ask what Germanic peo
ple thought they saw in Roman rituals and 
eults. Was it all news to them? Or did they have 
an ability to interpret new perceptions and ex
periences according to their preconceptions, 
even if these were by and large obtuse and in
correct? I am inclined to argue the latter case. 

Svante Fischer 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Uppsala universitet 
Box 626 

SE-751 26 Uppsala 
svante.fischer@arkeologi.uu.se 

Rut! Kjems, Anders på Hvolris. Arhejderen der blev 
museumsmand. Dansk Tidsskrift for Museums-
formidling 24. Forlaget Hikuin. Hojbjerg 2004. 
1 ig s. ISBN 87-go8i4-26-6. 

Biografier över arkeologer tillhör inte vanlig
heterna i de skandinaviska länderna. De före
kommer ytterst sparsamt såväl inom vetenska
pen, i form av arkeologihistoria, som inom po
pulärvetenskap eller skönlitteratur. Andra län
der har andra traditioner, och i den angloame
rikanska sfären är arkeologbiografier betydligt 
vanligare. I de flesta fall är det ämnets be-
römdheter som blir omskrivna. Det hör därför 
till (»vanligheterna att läsa en biografi över en 
arkeolog utan formell utbildning och utan 
egentlig karriär, som är fallet här. 

Kjems var själv bekant med sitt biografiska 
objekt, arbetaren och museimannen Anders 
Olesen (1910-1971), och berättar hans livs 
historia i 24 korta kapitel på 1 ig väl illustrera
de sidor. Dispositionen är ganska traditionell, 
med ett par inledande kapitel om hur Kjems 
och Olesen träffades, följt av Olesens levnads
lopp från vaggan och fram till hans anställning 
på Hvolris (som är en oldtidspark, en sorts ar
keologiskt friluftsmuseum). Framställningen 
blir sedan mer tematisk fram till Olesens död. 
Ovanligt nog är berättelsen inle slut där, utan 
de sista sidorna ägnas åt vad som hände sedan, 
både med Olesens posthuma rykte, med Hvol
ris och med den lilla stuga på området som 
Olesen bodde i. Källmaterialet består, förutom 
av det självupplevda, av tidningsartiklar, radio-
och tv-program, arkivmaterial samt intervjuer 
med släkt och vänner. 

Det är onödigt formellt att skriva om »Ole
sen», för efter läsningen känns det som om 
man kommit tillräckligt nära huvudpersonen 
för att kalla honom vid förnamn. Det var också 
så han var känd, som »Anders på Hvolris». Det 
är nu en märklig man vars historia Kjems satt 
sig att skriva. Som utgrävare och guide på 
Hvolris blev han välkänd, nästan en legend, re
dan under sin livstid. Han ägde förmågan att 
berätta om grävningar, fvnd och forntid med 
ett så brinnande intresse att han gjorde stort in
tryck på alla besökare. Lägg därtill ett emel
lanåt hetsigt humör, ett gott öga till öl och sprit 
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samt ett träben (!), så förstår var och en att här 
finns mycket att förtälja. 

Nu faller inte Kjems i fällan att bygga sin his
toria på roliga anekdoter (även om det finns en 
del sådana i boken), utan siktar på en mer ny
anserad karakteristik. Som ett av elva barn till 
ett torparpar hade Anders en ekonomiskt 
mycket knaper barndom, och redan som g-år-
ing fick han börja tjäna hos storbönderna i när
heten. Familjen tycks dock i övrigt ba haft det 
bra tillsammans, och syskonsammanhållning
en var välkänd i trakten. Modern var arkeolo
giskt intresserad och sparade sina fynd från åk
rarna, och hennes bror skickade sina till Na
tionalmuseet (och fick ett karakteristiskt ned
låtande svarsbrev från Sophus Möller). Anders 
fick lite skolgång och hade turen att få en bra 
lärare, men den egna lärardrömmen förblev 
en dröm. Det fanns inga pengar till utbildning, 
och han blev istället en stark och duglig diver
searbetare i lantbruket Han hade ett hetsigt 
temperament och var rastlös, så han stannade 
aldrig särskilt länge på de jobb han hade, även 
om han gärna återvände till samma ställen ef
ter ett tag. 

En olycka vid en torvtäkt berövade honom 
benet, och under konvalescensen läste han ar
keologisk och historisk facklitteratur. Böcker
na kom sedan att följa honom livet ut. Tiden ef
ter tillfrisknandet blev besvärlig eftersom en 
hel del lantarbete var omöjligt att genomföra 
med ett sådant handikapp, men samtidigt hade 
den påtvingade fysiska sysslolösheten det goda 
med sig att Anders kom till mer själslig ro än ti
digare. 

Hans arkeologiska gärning inleddes på all
var när han kom i kontakt med Peter Seeberg, 
författaren som var chef på Viborgs stiftsmu-
seinn. De träffades alldeles i början av öo-talet, 
då Anders alltså hunnit bli 50 år, när Seeberg 
gjorde en mindre utgrävning på Anders brors 
mark. Seeberg upptäckte snabbt Anders kvali
teter och såg till att han fick anställning på mu
seet. Det blev inledningen till ett decennium av 
gotl samarbete, och Anders ansåg sig ha funnit 
sin plats i livet. Han grävde, guidade, föreläste 
och var med i radio och TV och blev ganska 
snabbt en känd person. 

Allt var väl inte frid och fröjd hela tiden -

det hetsiga humöret fanns där, liksom en vånda 
över att behöva sitta inomhus och skriva rappor
ter över grävningarna. Det blev ibland så illa, att 
nägon annan på museet fick rycka in och skri
va efter Anders anteckningar, som oftast (men 
inte alltid) var väl förda och räckte som under
lag. Så småningom kom Anders att känna att 
Hvolris »togs ifrån honom», att museets peng
ar inte användes som de borde och att dess pla
ner kring området inte stämde överens ined 
hans egna. Den gamla rastlösheten kom tillba
ka och humöret blev sämre, vilket ledde till 
kontroverser med medarbetare och konflikter 
med överordnade. Rent konkret kom den sto
ra striden att stå kring den lilla stuga på områ
det som Anders förfogade över och bodde i, 
där han satt staket kring tomten och ville resa 
en flaggstång. Seeberg tyckte inte att idyllen 
hörde hemma på området och ville ha staketet 
rivet. Saken ställdes på sin spets, och Anders 
kunde till slut inte behärska sig utan slog ner 
en annan överordnad muscitjänsteman. Det 
hela ordnades upp internt och Anders slapp 
både polisanmälan och att få sparken, men han 
var väl medveten om att den goda tiden på 
Hvolris var över. I juli 1971 sade han upp sig 
själv. Han bekymrade sig över sin försörjning 
och sin hälsa, och trodde att han hade fått can
cer. Någon läkare ville han dock inte uppsöka. 

Sommaren innan, 1970, hade Anders inlett 
en kärleksförbindelse med en ung kvinna som 
deltagit i sonimargrävningarna på Hvolris. Han 
gjorde sig vissa förhoppningar om att förhål
landet skulle bli varaktigt, men sommaren 
1971 meddelade hon att hon inte längre kän
de detsamma för honom och gjorde slut An
ders reagerade våldsamt och hotade att ta livet 
av sig. Några dagar senare, just innan han skul
le sluta sin tjänst, hängde han sig i ett träd på 
en av gravhögarna vid Hvolrisgård. 

Denna bok är värd att uppmärksamma av 
flera skäl. Främst av behållningarna är att den 
behandlar en av alla de amatörer som kommit 
att utgöra en stor del av skandinavisk arkeologi 
men som sällan uppmärksammas. Deras bidrag 
har varit av olika karaktär och olika kvalitet, 
men i många bygder skulle arkeologin inte haft 
en så framträdande plats om det inte vore för 
dem. Ur vetenskaplig synvinkel är det av stor 
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betydelse att vi studerar alla som bedrivit arkeo
logi, vare sig de varit formellt utbildade eller ej. 
Tanken att kunskap inte är något objektivt och 
sant för människan att upptäcka, utan något 
skapat av oss i specifika sammanhang och i spe
cifika relationer, innebär i förlängningen att vi 
blir våra egna studieobjekt. I ett sådant synsätt 
spelar det stor roll vilka arkeologerna är, var de 
kommer ifrån och i vilka sammanhang de rör 
sig, eftersom de är en del i ekvationen som re
sulterar i kunskap. Beroende på vilken nyan
sering man föredrar inom detta kunskapsteo
retiska synsätt kan man diskutera vilka andra 
delar som ingår i ekvationen, men ett relativt 
vanligt svar är att subjekt (arkeologer) och ob
jekt (arkeologiskt material) skapar varandra. 

Något annat som sällan syns i vetenskapshis
toriska framställningar är betydelsen av miljön 
där en specifik gärning utförs. Vikten av att ska
pa en god forsknings- eller arbetsmiljö är sorg
ligt underskattad. Kjems berättar mest anekdo
ter om relationerna på Viborgs stiftsmuseum, 
men han lägger å andra sidan stor vikt vid rela
tionen mellan Anders och Peter Seeberg. Utan 
någon ingående analys eller några stora åthä
vor stär det klart för läsaren att relationen be
tydde mycket för Anders, bland annat för att 
Seeberg behandlade honom som en like. Det 
blir också tydligt att en del av problematiken 
som kom att utvecklas dem emellan berodde 
på Anders identifikation med Hvolris, som han 
betraktade som sitt. Fenomenet är inte obe
kant, vare sig inom eller utom vetenskapen, 
och kanske inte heller oförklarligt, men det för 
sällan något gott med sig. 

Bristen på ingående analys av miljöer och 
personligheter är ett mindre problem med bo
ken ur ett vetenskapligt perspektiv. »Kjems be
rättarstil ligger närmare det litterära och po
pulärvetenskapliga, men eftersom han antagli
gen snarare skrivit för en intresserad allmänhet 
än för forskningen får resultatet betecknas som 
lyckat. Läsningen blir förnöjsam därför att han 
valt att skriva om ett liv och inte bara en gär
ning, och där har vetenskapen något att lära. 
Läsaren slipper fastna i en långtråkig uppräk
ning av händelser och data. Kjems begrundar 
emellanåt vilka bevekdsegrunder Anders hali 
för sina gärningar, och försöker förstå hans re

aktioner utifrån hans eget, inre sammanhang. 
Personlighetens sol- och skuggsidor får synas, 
högtidsstunder blandas med vardag och suc
céer med misstag, så att författaren i mina ögon 
når fram till en av biografiens yttersta mål - att 
ge läsaren möjlighet att spegla sitt eget liv i nå
gon annans, och därigenom reflektera över sin 
egen tillvaro. 

Åsa Gilbberg 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs universitet 
Box 200 

SE-405 30 Göteborg 
a.gillberg@archaeology.gu.se 

Swedish Archaeohgists on Ethics. Red. Håkan Karls
son. Bricoleur Press. Mölnlycke 2004. 391 s. IS
BN 91-973713-7-8. 

Etiska koder inom olika närings- och yrkesgre
nar blir allt vanligare. Också inom den arkeo
logiska världen finns koder av etisk karaktär. På 
europeisk nivå kan nämnas European Associa
tion of Archaeologists. EAA antog sina allmän
na etiska principer - »Code of Practice» - i Ra
venna igg7- Året därpå i Göteborg antog man 
särskilda yrkesetiska principer för uppdragsar
keologi (Fornvännen iggg:2, s. 108—110). 

Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) an
tog i Östersund 2000 sina »Principer för god 
arkeologisk praxis» (Populär Arkeologi 2000:4, s. 
2Ö-27). Dessa principer avser alla kategorier 
av arkeologer i landet och även svenska arkeo
loger verksamma i utlandet. Principerna byg
ger delvis på EAA:s Code of Practice men går 
längre än det europeiska dokumente t I prin
cipdokumentets avslutning framhålls att det 
»utgör en utgångspunkt för en fortlöpande dis
kussion för att hålla den etiska och vetenskap
liga standarden bland landets arkeologer på en 
fortsatt hög nivå.» Både de europeiska och de 
svenska principerna tar bl.a. ställning mot in
ternationell handel med fornsaker. 

SAS arrangerade i april 2004 ett arkeolog
möte i »Kalmar på temat »Arkeologer och etik». 
Mötet inleddes med erinran om Samfundets 
principer, varpå följde sex föredrag och en pa-
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neldebatt - allt med inriktning på etik och ar
keologi. Under mötet presenterade Håkan »Karls
son boken Siuedish Archaeologists on Ethics med 
18 artiklar som speglar ett brett spektrum av mo
ralisk/etiska frågor i nutida arkeologi och svens
ka synpunkter på dessa frågor. Boken initiera
des genom Östersundsmötet 

Att den nu föreligger i tryck är mycket väl
kommet eftersom ytterst få skrifter om arkeo
logi och etik har utgivits i Sverige. Närmast kan 
nämnas Arkeologi och etik ( igg4) och I Adams 
barn ( iggö) , båda utgivna av institutionen för 
arkeologi vid Lunds universitet. I exempelvis 
USA finns dock en del skrifter, varav många 
handlar om den väldiskiiterade frågan om åter
begravning av mänskliga lämningar. 

Swedish Archaeologisls on Ethics är pedago
giskt indelad i olika områden: Education, Un
derstanding, Culture and Questioning, Indige
nous Peoples and Swedish Archaeology Abroad, 
Cultural Heritage, Looting and museums, 
Treatment ofthe Dead och Society and public. 
Den inleds med förord av Jarl Nordbladh som 
påpekar att arkeologi ständigt kräver etiska 
överväganden och att sådana sannolikt alltid 
gjorts i arkeologisk verksamhet. Att ta upp in
nehållet i alla artiklarna låter sig inte göra. Det 
får bli fråga om några få exempel. 

Stig Welinder tar upp etiska problem i ar
keologiutbildningen. De av SAS antagna prin
ciperna bör innehålla paragrafer om etik i ut
bildningen. Skall t.ex. arkeologiska utgräv
ningar utföras av studenter med den ökade risk 
för förstöring det innebär jämfört med profes
sionell utgrävning? 

Neil Price informerar om en kurs rörande 
arkeologisk etik vid Uppsala universitet Kurs-
kompendiet diskuterar bl.a. arkeologi, etik och 
nationalism, återföring av kulturföremål, åter
begravning av skelett, andra kulturuppfätt-
ningar i tredje världen, frågor om religion och 
heroism samt den lagliga och olagliga handeln 
med antikviteter. Den europeiska arkeologin 
saknar idag en grundlig genomgång av etiska 
frågor i den arkeologiska undervisningen. 

Också Håkan Karlsson diskuterar Samfun
dets principer kritiskt utifrån moralisk/etiska 
aspekter. Dokumentet tar t.ex. inte upp att en 
levande dialog med allmänheten också är ett 

moraliskt ansvar för arkeologer. Finns det en 
risk att alternativa epistemologiska och ontolo-
giska uppfattningar effektivt blockeras av de 
antagna principerna? 

Noel Broadbent diskuterar återbegravning, 
det amerikanska arkeologsamfundets etiska 
principer samt berör samarbetsfrågor med 
ortsbefolkningen där utgrävningar sker. Det 
finns en stor potential för gott samarbete. 
Också Anna Källén berör sådant samarbete, i 
hennes fall i Laos. Arkeologerna bidrar med 
materiellt kapital och byborna med kulturellt, 
vilket innebär ett intressant och dynamiskt mö
te. EAA:s principer i stort berör inte arkeolo
gisk kunskapsproduktion och hur den bör ske 
i relation till annan motstridig kunskap. Det 
räcker inte med etiska regler för att ge rättvisa 
åt aktörer i den postkoloniala världen. 

Också när det gäller arkeologi under vatten 
krävs etiskt handlande, menar Carl Olof Ceder
lund. I sportdykarkretsar saknas respekt för ma
rina fornminnen. Det är nödvändigt att ta fram 
ett program med många positiva delar i form av 
aktiviteter, erfarenheter, information och nya 
insikter i syfte att engagera dessa kretsar. 

De viktiga etiska frågorna om vad som ska 
dokumenteras, bevaras, registreras, samlas ihop 
och tas hem i samband med arkeologiska ut
grävningar diskuteras av Gustaf Trotzig och 
Margaretha Klockhoff. Etiken i att bevara det 
arkeologiska arvet gäller lika för alla typer av 
fynd - från ruiner till enstaka föremål. 

Kina-Gunnars, Johan Gunnar Andersson, 
arkeologiska gärning i Kina tas upp av Magnus 
Fiskesjö. Anderssons sätt att köpa föremål från 
lokalbefolkningen ledde till att arkeologiska 
fyndplatser förstördes i befolkningens jakt på 
efterfrågad keramik. Andersson insisterade emel
lertid på att kinesiska forskare skulle fungera 
som naturliga stöttepelare i forskningen i deras 
eget land. Liksom Fiskesjö diskuterar Staffan 
Lunden mycket ingående den illegala handeln 
med antika föremål och illustrerar med flera 
exempel. 

Bland andra intressanta inlägg kan nämnas 
Elisabeth Iregrens artikel om marina skelettfynd 
och värdet av osteologisk forskning som ju kas
tar ljus över forntida folks liv, aktiviteter och häl
sa. Iregren anser att skelettmaterial skall inte-
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greras i museiutställningar - men man får inte 
skapa sensation av skelett! Också Claes Thelian
der diskuterar ben och arkeologi och påpekar 
vikten av att hantera mänskligt osteologiskt ma
terial respektfullt och med medvetande om folks 
känslor rörande mänskliga rester. Anna-Carin 
Andersson diskuterar med exempel frågan om 
hur akademisk överlägsenhet kan leda till un
dertryckande av teorier och idéer hos amatör
forskare. 

Boken är en bra utgångspunkt för fortsatta 
etiska diskussioner inom den arkeologiska värl
den och kan varmt rekommenderas alla arkeo
loger. Indelningen i problemområden under
lättar läsningen. Att boken är skriven på engels
ka låter också andra än svenska arkeologer ta 
del av de synpunkter som förs fram. 

Det är en påtaglig bredd på innehållet i bo
ken. Den fyller en kunskapslucka i svensk arkeo
logi och bör kunna ge många arkeologer och 
museitjänstemän en tankeställare. Flera artik
lar tar upp frågor som saknas i SAS nuvarande 
principer för god arkeologisk praxis. Eftersom 
detta dokument, såsom det är tänkt, fortlöpan
de skall ses över och hållas aktuellt, behöver det 
följaktligen ses över. 

Några universitet i Sverige tar upp frågor 
om etik och arkeologi i grundutbildningen. 
Sådan etikorientering saknas dock i allmänhet 
i undervisningen i arkeologi vid de flesta svens
ka lärosäten. Det är förvånande med tanke dels 
på att etikfrågor allt mera ingår i den allmänna 
debatten, dels på de principer för god arkeolo
gisk praxis som SAS antagit. Det kan faktiskt 
diskuteras hur pass kända dessa principer är! 
Boken är inte minst därför ett välkommet till
skott. All grundutbildning i arkeologi bör, an
ser anmälaren, innefatta orientering i arkeolo-
gisk-etiska frågor. 

Nils Ringstedt 
Författarvägen 5 

SE-167 71 Bromma 
nils.ringstedt@sis.se 

Martin Blindheim, Gothic painted wooden sculp
ture in Norway c. 1220—1350. Messel forlag. Oslo 
2004. 220 s. ISBN 82-7631-072-g. 

1 gg8 utkom Martin Blindheims studie av de ro
manska skulpturerna i Norge, Painted ivooden 
sculpture in Norway c. 1100—1250. Den recense
rades av Ebbe Nyborg i Fornvännen 2002 (s. 
117—lig) och av undertecknad i ICO, Icono-
graphisk post 2001:3. Jag betonade att boken 
om den romanska plastiken var typografiskt 
välgjord och illustrerad med högklassiga foto
grafier, flertalet i svart/vitt och några i färg. 
Efterföljaren, som behandlar den gotiska trä
skulpturen, är nästan genomgående illustre
rad med utsökta färgbilder, varje objekt avbil
dat på en helsida. På omslagets framsida möter 
man madonnan från Hedalen kyrka i Oppland 
och på baksidan Sankt Olof från Tyldal i 
Hedmark, båda Hamar stift, vilkas medeltida 
polykromi fint tonar fram mot den svarta bak
grunden. Detta är således en påkostad publi
kation, utgiven med stöd av Norges Forsk
ningsråd och Institusjonen Fritt Ord. 

Studien inleds med en presentation om 43 
sidor i ämnet gotisk träskulptur. Här avhandlas 
kortfattat åtskilliga spörsmål: först tidigare forsk
ning, tillverkningstekniska aspekter och ikono
grafi, därefter gnippering och datering av skulp
turerna. Det skall dock påpekas att studien in
te behandlar hela det gotiska skulpturbestån-
det i Norge utan endast ett urval om 82 verk 
(eller närmare bestämt 94 skulpturer om man 
räknar med de sörjande Maria- och Johannes-
biltler som finns bevarade till vissa krucifix). 
Urvalet tycks huvudsakligen ha skett på krite
rier som skulptural kvalitet och bevarad ur
sprunglig polykromi. Blindheim framhåller att 
målsättningen har varit att presentera skulptu
rerna så nära deras ursprungliga yttre som möj
ligt Det varju i bemålad form som medeltidens 
kyrkobesökare mötte kultbilden. Merparten av 
de behandlade skulpturerna finns i Norge, ett 
par verk dock i Sverige eftersom de numera 
svenska landskapen Bohuslän, Jämtland och 
Härjedalen tillhörde Norge under medeltiden. 
Bohuslän ingick då i Oslo stift och där påträf
fas madonnor av norsk-engdsk typ i Naverstad 
och Svenneby. Härjedalen tillhörde däremot 
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Trondheim stift medan Jämtland utgjorde en 
del av det svenska ärkestiftet. 

Författaren uppger att det i Norge finns to
talt närmare 200 skulpturer bevarade från tids
perioden ca 1220—1350. De verk som inte be
handlas närmare finns förtecknade i en sam
manställning på två sidor i slutet av boken. 
Förteckningen rymmer uppgifter om ort, var 
skulpturen finns och ungefärlig tillkomsttid 
(early English, d.v.s. unggotisk, (ca 1 220—1250/ 
60 eller high Gothic, ca 1 280—1350/60). 

Det är en tämligen summarisk introduktion 
men författaren hänvisar läsaren till motsva
rande text i volymen om den romanska skulp
turen för att komplettera bilden. Den beskri
vande katalogen med helsidesfotografier i an
slutning till texten är däremot mycket utförlig 
och innehåller uppgifter om mått, tillstånd, 
tekniska aspekter och en avslutande allmän 
kommentar där särskilda omständigheter be
träffande dateringen eller ikonografin tas upp. 
Som ovan framhållits läggs tyngdpunkt vid po
lykromin. På samma sätt som i den tidigare 
publicerade volymen gör författaren jämförel
ser mellan skulpturernas stilmässiga influenser 
och resultaten av en teknisk analys av kritgrun-
deringen på ett urval verk. Kritgrunden består 
av fossilt material. Analysen antyder att på 
skulpturer från ca 1 220—1350 härrör materia
let från området kring Engelska kanalen me
dan resultaten för verk från ca 14011—1500 pe
kar på kontinentalt ursprung. Som författaren 
framhåller visar denna undersökning endast 
varifrån själva materialet kommer, inte var skulp
turerna tillverkades och bemålades; resultaten 
indikerar snarare handelsskeppens rutter, 

Andra tekniska aspekter som beaktas är hur 
skulpturerna är snidade, urholkade och hop
fogade. Man utvinner också intressant kunskap 
genom att beakta vilka träslag som nyttjats. 
Flertalet verk är gjorda i ek, vilket är det vanli
gaste träslaget i gotisk skulptur men det finns 
även ett tiotal verk av furu och enstaka av björk 
eller pil. När det gäller krucifixens kors är de 
oftast förfärdigade i furu i likhet med sina ro
manska motsvarigheter. Det är särskilt intres
sant att beakta en grupp unggotiska Olofs-
bilder från Tyldal, Seim, Dale, R0ldal och Fres-
vik utformade i tydlig engelskt influerad stil 

(katalogens nr 8—12): de karakteriseras av lång
smala kroppar med getingmidjor och dräkter 
draperade i täta veck som accentuerar deras 
slanka yttre. De har sina förebilder bland skulp
turerna på Wellskatedralens västfasad. Det lig
ger nära till bands att tro att dessa skulpturer är 
engelska iniportarbeten men så är sannolikt in
te fallet. Endast kungen från Fresvik är snidad 
i ek, övriga i furu vilket talar för inhemsk pro
duktion. Blindheim föreslår att de kan vara till
komna i trakterna kring Olofskultens säte, 
Trondheim, där fur var det vanligaste trädsla
get. Ek växte inte alls i denna trakt. 

Några verk, t.ex. krucifixen från Årdal och 
Fresvik, tas upp i båda volymerna eftersom de 
företer såväl romanska som gotiska stildrag. 
Det kan kanske tyckas märkligt, men gränsen 
mellan romanik och gotik är ingalunda up
penbar. Man kan diskutera tim dessa stiletiket
ter skall behållas som konsthistoriska begrepp. 
Under 1990-talet när förlaget Signum påbörja
de utgivningen av en ny svensk konsthistoria 
gavs volymerna om medeltids-, renässans- och 
barockkonslen titlar som Den romanska konsten, 
Den gotiska konsten, Renässansens konst och Ba
rockens konst. Sedan ändrades upplägget och vo
lymerna benämndes Frihetstidens konst. Den gus
tavianska konsten, Karl Johanstidens konst o.s.v. 
Det hade väl knappast fungerat bättre om de 
förstnämnda två volymerna hade slagits sam
man till »Medeltidens konst», ty även begrep
pet medeltid är belastat med en diskurs. 
Henrik Klackenberg skriver i sin doktorsav
handling Monela nostra - Monelariseringen i me
deltidens Sverige (1 gg2) att en mera stringent be
teckning på denna period i svensk historia skul
le vara »den katolska tiden», men han avstår än
då från att bruka denna benämning. 

Åter till begreppen romanskt och gotiskt. 
Kan man ersätta dem med tidsrelaterade be
grepp som 1 itKHalets konst/stil och 1200-ta-
lets konst/stil? Då uppstår ett annat problem 
som kan belysas ined 11 oo-talets konstnärliga 
uttryckssätt inom arkitekturen. Det skiljer sig åt 
markant i olika delar av Europa. I Sverige byggs 
kyrkor med rundbågiga fönster, i Ile-de-France 
byggs basilikan i Saint-Denis om på 1 140-talet 
med spetsbågen som ett av flera nya arkitekto
niska grundelement De olika tids- och stilbe-
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greppen rymmer såväl pluralism som polaritet; 
beteckningen höggotik kan t.ex. appliceras på 
både blodiga lidandekrucifix och vackert leen
de madonnor med ett Jesusbarn på armen. 

Av de dryga 80 arbeten som undersöks när
mare i föreliggande bok är de flesta krucifix föl
j t av madonnor och andra helgon. Även i 
Sverige är det mest krucifix som bevarats. Det 
torde bero på att denna kultbild i regel inte 
utsorterades i lika stor utsträckning som andra 
helgon. Blindheim berör inte bakgrunden till 
bevarandegraden närmare. Sigrid Christie skri
ver i Den lutherske ikonogrnfi i Norge innlill 1H00 
(1 g73) att det inte går att se något mönster i vil
ka bilder som avlägsnades och vilka som be
hölls. Det linns t.o.m. exempel på atl man be
höll skulpturer vilka var föremål för vallfart, 
som det undergörande krucifixet i Roldal, 
Hordaland (katalogens nr 37). Det tilläts vara 
kvar i kyrkan fram till 1835 då det transpone
rades till Oslo och »trafiken» till kyrkan upp
hörde under några år. Vi vet numera också att 
man inte kan lasta reformationen ftir att me
deltidens konst gått förlorad. Det beror snara
re på senare tiders ideal, biskopars olika in
ställningar och påbud, rivningar och ombygg
nader av medeltida kyrkor samt naturligt slitage. 

Ett krucifix som kom till museet i Bergen år 
1878 härrör från vallfartskyrkan i Fana (kata
logens nr 75). Det är ett höggotiskt lidande-
krucifix, men den jämförelse som författaren 
gör med lidandekrudfixen från Rhenoinrådet 
blir missriktad. Fanakrudfixet företer det vär
diga lidande som man möter på franska, engels
ka och vissa svenska samtida framställningar. De 
tyska varianterna från Rhenområdet, ibland las
tade på gaffdkors, visar ett extremt uttalat li
dande med ansiktet förvridet av smärta, sam
mandragen kropp och blodlevrar stora som 
druvklasar vid såren i sida, händer och fötter. 
Det är också intressant att notera att Fana
krucifixet jämte »efterföljaren» i Ödda har gyl
lene hår vilket antyder influenser västerifrån. 
Förvisso har åtskilliga verk målats om, varför 
det är omöjligt utan ingående undersökningar 
att uttala sig om ursprunglig hårfärg, men i re
gel har svenska och tyska samtida krucifix brunt 
eller svart hår. 

Författaren framhåller att det unggotiska 

materialet är större än det höggotiska, sanno
likt beroende på att när flertalet församlingar 
skallat den nödvändiga uppsättningen av kult
bilder var behovet av nyanskaffningar litet. Att 
nyförvärven upphör efter 1350 antas hänga 
samman med den ekonomiska nedgång som 
följde efter digerdöden. Blindheim nämner att 
i Sverige ocb Danmark finns plastik från 1300-
talets senare hälft trots att dessa länder också 
drabbades av pesten med påföljande agrarkris 
o.s.v. Jag kommer då att tänka på Gotland som 
ett särskilt intressant exempel, ty år 1361 lades 
ön under Danmark och gutarna fick betala av
sevärt högre skatt än tidigare. Det innebar 
dock inte att den konstnärliga produktionen 
upphörde på Gotland; under 1300-talets sena
re hällt producerades en hel del stenplastik, 
träskulpturer och altaruppsatser till kyrkorna 
på ön. De stilistiska dateringarna av vissa trä
skulpturer och altartavlor från denna tid har 
f.ö. bekräftats genom dendrokronologisk ana
lys. Peter Tångeberg har nyligen avslutat en in
gående studie av de gotländska altartavlorna 
och resultaten är under publicering. 

Martin Blindheims båda böcker om romansk 
och gotisk träplastik ingår i serien »Medieval 
Art in Norway». I samma serie har nyligen ut
kommit ytterligare ett arbete, Norwegian Pain
ted Altar Frontals 1250—1350 (3 vol.) av Erla 
Bergendahl Hohler, Nigel Morgan, Unn 
Plahter och Anne Wicbstr0m. 

Carina picobsson 
Konstvetenskapli^a institutionen 

l ppsala universitet 
Box 630 

SE-751 26 Uppsala 
Carina.Jacobsson@koiistvet.uu.se 
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Att föra gudamas talan - figurinerna från Lunda. 
Gunnar Andersson, Lena Beronius Jö rpdand , 
Jan Dunér, Sara Fritsch & Eva Skyllberg. Skrif
ter 55. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
undersökningar. Stockholm 2004. 178 s. ISBN 
gi-72og-357-g. 

Under fältsäsongen 2002 fann man tre mansfi-
gurinervid utgrävningen avgrunden till en folk
vandringstida eller tidigvenddtida hallbygg
nad vid Lunda i Strängnäs sn, Södermanland. 
Lundafigurinerna publicerades i Fornvännen 
21x13:2 tillsammans med en uppsats av Torun 
Zachrisson om deras släkting från Kymbo Sto
regården i Västergötland. 

Två år efter det att en av våra skribenter 
grävde fram den tredje limdafigurinen har jag 
en påkostad bok om de tre i min hand. Den 
vänder sig till en intresserad allmänhet vilket 
inte hindrar att den har mycket att ge även till 
fackfolk. Utöver fylliga uppgifter om de tre små 
huvudpersonerna från Lunda presenterar näm
ligen boken ett rikt urval av liknande forntida 
människoavbildningar, huvudsakligen illustre
rat i färg. Till sist bjuds på en omfångsrik tolk-
ningsdiskussion rörande figurinernas funktion 
och religionshistoriska sammanhang. 

Språket i boken varierar förstås med de oli
ka författarna. Särskilt sympatiskt, informellt 
utan att vara slarvigt, är Fritschs tilltal. Dock är 
boken full av fula språkfel, som den flitigt an
vända horrören »bronset». Det är ett slangord 
för tredje priset i en idrottstävling, till skillnad 
från bronsen som två av lundafigurinerna är 
gjutna av. 

Boken handlar främst om yngre järnål
derns religion med utgångspunkt från fornsa
ker. Författarna är en grupp erfarna 
fältarkeologer som antingen inte fått möjlighet 
eller inte sett något behov av att rekrytera nå
gon religionsvetare eller fornsaksspecialist till 
skrivandet. Som faktagranskare har den pro
duktive religionsarkeologen Anders »Kaliff'fun
gera t Jag skall i det följande ge min bedöm
ning av huruvida det hade varit lämpligt att en
gagera några författare som kanske är sämre på 
att gräva men bra på annat. 

Först fornsakskunskapcn. Andersson & Du
nér påvisar övertygande detaljparalleller till 

lundafigurinerna hos guldbrakteater och guld
gubbar, vilket stämmer väl överens med (eller 
har givit upphov till?) dateringen av fyndplat
sens hallbyggnad till tiden 4511—600 e.Kr. Dock 
anför man på s. 64 en märklig uppfattning om 
guldbrakteaternas absoluta datering där de 
skulle ha börjat tillverkas redan på 300-talet 
och levt kvar in i öoo-talet Forskningens kon
sensus i frågan är idag ca 4511—540 e.Kr. 

Likaså anför man på s. 67—68 en förvirrad 
datering av guldgubbarna. De placeras felak
tigt i folkvandringstiden i samma andetag som 
man refererar den vendeltida dateringen av 
fynden från Sorte Muld och Slöinge. Guld
gubbarna är enligt min och många andras me
ning materialsnåla vendeltida efterträdare till 
den guldrika folkvaiidringstidens brakteater. 

I frågor rörande brakteaterna och guld
gubbarna hänvisas genomgående till Gaim-
sters bok från igg8, tydligen utan kännedom 
om att det är ett kontroversiellt arbete. Karl 
Hauck får sitt efternamn konsekvent felstavat 
och utnämns till historiker på s. 60. 

Så religionsvetenskapen. Religionsvetare av 
facket som jag talat med skakar klentroget på 
huvudet åt det mesta av arkeologins religions
historiska produktion. Den bygger, liksom när 
arkeologer vill bli filosofer eller filologer, ofta 
på handbokskunskaper eller i bästa fall en 
grundkurs i högskolan. Dock har arkeologerna 
mycket större resurser än religionsvetarna och 
är mycket fler, vilket leder till att de överröstar 
fackfolket i offentligheten med något som de 
senare diplomatiskt kallar en »alternativ» reli
gionshistoria. Vi arkeologer är i stort sett tvung
na att vara våra avlägsna perioders heltäckande 
uttolkare, medan dagens samhälle studeras av 
en mängd specialister på olika områden. Där
för tar ofta arkeologiska försök till tvärveten
skap formen av att en arkeolog fuskar till hus
behov i en annan disciplin. Publikationerna 
från det lundensiska projektet Vägar till Mid
gård präglas i mitt tycke mycket av att arkeolo
ger och religionsvetare pratar förbi varandra 
utan att nämnvärt integrera sina resultat. 

Hur är del flå med religionsvetenskapen i fö
religgande bok? Ar den »alternativ»? Nej, mitt 
intryck är att Beronius Jörpeland & Skyllbergs 
genomgång av den fornnordiska litteraturens 
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uppgifter om gudabilder och kultplatser ligger i 
linje med handböckerna. Den är dock ganska 
valhänt utformad. Stavningarna Snorre och 
Snorri växlar, på s. gg inom ett enda stycke. 
Sagor med namn efter isländska dalar stavas öm
som -döda- , ömsom -döla-. Gutalagen citeras 
med hänvisning till en utgåva av Upplandsla
gen. Efter att ha refererat primärkällorna åter
ger man på s. 105 filologen (här »handskrift-
forskaren») Rudolf Keysers åsikter och iaktta
gelser från 1868, som om Keyser hade något att 
tillföra utöver primärkällornas uppgifter. Detta 
beror inte på någon i övrigt märkbar forsk
ningshistorisk ambition, utan ger snarare in
trycket att Keyser själv skulle räknas som en pri
märkälla. Gissningsvis har man helt enkelt inte 
ställt sig frågan hnnivida Keysers arbete är rele
vant i en populärvetenskaplig bok år 2004. 

Andersson & Fritsch för ett väl genomtänkt 
resonemang om vem eller vilka figurinerna 
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kan tänkas föreställa. Deras attribut kan identi
fiera dem som bilder av Tor, Frej eller Ull. Man 
visaratt Lundas läge i förhållande till de teofora 
ortnamnens fördelning över Mälardalen talar 
för att det skulle röra sig om Frej eller Ull. 
Dessutom saknar figurinerna Tors hammare. 

Boken har förverkligats beundransvärt snabbt 
samt är beundransvärt snygg och innehållsrik. 
Den ger dock ett mindre professionellt helhets
intryck. Jag tycker inte att varje skomakare mås
te bli vid sin läst, men det hade varit bra 0111 des
sa fem skomakare låtit bagaren ta en titt på de
ras spettekaka innan de ställde ut den i skylt
fönstret. På områdena fornsakskunskap och re
ligionshistoria innehåller boken misstag och 
skönhetsfel av ett slag som ingen av författarna 
skulle ha gjort sig skyldiga till om det varit frå
ga om fältarkeologi. 

Martin Rundkvist 

Presstop: En broder till figurinerna 
från Lunda och Kymbo hittades 
2004 i Pedersker sogn på Bornholm. 
Den skäggige lille guldmannen 
håller händerna på magen. 
www. historie-
online.dk/nyt/bornguld.htm 

Fornvännen too (2005) 
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