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Hjalmar Olsson, Kinky Rockcarvings in Sweden.
Ord & vision. Solna 2008. 59 s. ISBN 978-91-
633-1995-2.

Sex säljer. Fråga Timothy Taylor. Han vet. Tay-
lors bok The prehistory of sex. Four million years of
human sexual culture (1996) har sålt i hundratusen-
tals exemplar och tryckts i flera upplagor; försälj -
ningssiffror som får varje realistisk arkeo log att
rodna. Om kulturjournalisten Hjalmar Olsson
haft några liknande ambitioner med föreliggan -
de bilderbok vet jag inte. Men jag vet att den
behandlar några av bronsålderns mest ekivoka
hällbilder varav de flesta finns i världsarvsom-
rådet i Tanum i norra Bohuslän.

Merparten av dessa hällbilder gjordes mellan
1600 och 300 cal BC. Olsson gör sig dock inga
som helst illusioner om att försöka förstå brons -
ålderns samhälle eller det specifika medium som
han behandlar. Som så många andra besökare
har han fascinerats av hällbildernas direkta ut -
tryck, och främst då de bilder som uppvisar fal-
liska män i mer eller mindre rumsrena relationer
med kvinnor, barn och andra män men också
med ormar, hästar, kor och kritter. Olssons bok
presenterar dessa bilder med lapidariska kom-
mentarer som pendlar från det banala, naiva och
tarvliga till det lustiga.

Enligt omslagets baksida handlar boken om
»Swords, spears and rock hard dicks». Den är
indelad i fem kapitel med rubriker som »Single
dicks», »Couples», »Warrior dicks», »Nasty –
sodomy» och »Funny». Där möter vi välkända
hällbildsmotiv som processionen på Aspeberget,
»brudparet» på Vitlyckehällen och »Skomaka -
ren» från Backa i Brastad, men också mer anony-
ma hällbilder som en fågelmaskprydd man från
Karlslund och en skeppslyftare från Österröd.
Olssons kommentarer till dessa tvetydiga bilder
lyder som följer: »Bronze Age gang bang», »Hey,
split up! I want part of the action!», »Hear ye Hear
ye – the annual dick meeting has just started!»,
»Chick with dick» och »Fuck that boat!». Un der-
 fundigt? Jag tvekar, mest för att jag saknar ett

komiskt allvar och en underförstådd samhällskri-
tik som man exempelvis finner hos Gary Larson
och Ulf Lundkvist.

Å andra sidan, det var »obscena» bilder som
dessa som fick Jöns Jakob Berzelius, kemins Lin-
né, att föreslå att Bohusläns hällbilder var gjorda
av sysslolösa stenhuggare i sen tid. Även Carl
Georg Brunius verkar ha varit bestört över »den
gröfsta osedlighet» som bilderna gav uttryck för.
Männen med sina resta och blottade kön nämnde
han enbart med deras latinska namn, »priaper».
Det var oanständiga bilder som dessa som gjorde
att han inte kunde tro på Sven Nilssons och Axel
Emanuel Holmbergs teser som sade att häll-
bilderna var gjorda av välborna vikingar. I stället
menade han att de var gjorda av lika primitiva
som sedeslösa stenåldersfolk. Med detta sagt,
Olsson må vara ursäktad: allt sedan arkeologins
barndom har man behandlat dessa »oanständi-
ga» bilder på ett styvmoderligt vis. Det saknas
därmed en kulturhistorisk förståelse som gör
dessa ekivoka bilder begripliga. Undantagen –
som Alf Ericssons artikel i symposievolymen Mel -
lan sten och järn från 2005, »Fallos och resande» –
bekräftar regeln.

Jag tog mig an Olssons bok med en tämligen
bister och likgiltig min. »Vad är nu detta?!» Men
trots mina ansträngningar brast jag ut i skratt
flera gånger. Mest roade mig dock hans notis i
efterskriften att »The interpretation in this book
may not be entirely accurate». Bokens veten-
skapliga värde torde ligga inom en analys av sam -
tidens bruk av det förflutna. Ropen skalla: »Kul-
tur für alle!»

Joakim Goldhahn
Institutionen för kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet
SE–391 82 Kalmar

joakim.goldhahn@lnu
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Daniel Löwenborg, Excavating the Digital Land-
scape: GIS analyses of social relations in central Swe-
den in the 1st millennium AD. Aun 42. Dept. of
Archaeology, University of Uppsala 2010. ISBN
978-91-506-2121-1.

The volume comprises Löwenborg’s doctoral the-
sis, which was presented as five published or forth -
coming papers. Although this approach can some-
times lead to fragmentation and is more usual in
the natural sciences than the humanities, in this
case the approach is largely successful in provid-
ing a coherent narrative, where the whole is grea -
ter than the sum of the parts. The stated aims of
the thesis are firstly to identify whether major
trends in social development in Iron Age Väst-
manland can be derived from the analysis of burial
grounds from a landscape perspective, and second -
ly to explore some of the benefits that compu -
terised Geographical Information Systems (GIS)
can give archaeological landscape studies and to
promote more analytical use of GIS, especially
the integration of environmental and cultural
data.

The first paper uses hydrological modelling
of watersheds in order to understand the develop-
ment of territories and regions that are recog -
nisab le in the layout of the Medieval hundare dis-
tricts. There is clearly some correlation between
the two, although the goodness of fit varies be -
tween regions. Furthermore Löwenborg accepts
that this is not necessarily a causal link, but re -
flects the importance of water in the landscape
throughout the past. The relationship between
social boundaries and the landscape is an old
problem and this is a sophisticated attempt at
analysing it.

In the second paper, Löwenborg uses statisti-
cal modelling of excavated burial grounds, to -
gether with variables describing their situation
in the landscape, to calculate a chronology for
unexcavated sites. Although the sample of 51
excavated cemeteries is rather small, the tech-
nique is able to predict the correct period in
70–80% of cases, giving confidence in the results
when it is applied to a much larger sample of
unexcavated sites in the national sites register.

The third paper reports on a project to use
Geographically Weighted Regression (GWR) to

predict the representativity of the registry of gra -
ves for the whole landscape. By comparing the
number of sites known before and after field-
work undertaken as part of six large infrastruc-
ture projects, Löwenborg comes up with a mod-
el for the “gain” in the number of unidentified
sites that may be present. Incomplete data are a
widespread problem in GIS and archaeology,
lending this study great importance. As better
data are collected the model can be refined and
eventually used to look at the representativity of
types of sites, not just raw numbers.

The fourth GIS analysis uses the chronologi-
cal estimates for the dating of all cemeteries
developed in the second paper to examine the
changing factors determining cemetery location.
Since the estimates are partially based upon land-
scape factors there is some danger of circularity
here, although Löwenborg takes care to use new
variables, creating new GIS layers based on topo -
graphy and soils. He argues that the environmen-
tal data used in GIS can tell us how the landscape
was perceived by past people. GIS analysis of
large-scale data clearly has great potential for
looking at broad trends, but there is still a danger
that its reliance on environmental data tends
towards determinist explanations. Nonetheless,
whilst it will never provide the full story it clear-
ly has some useful explanatory power in these
studies.

The fifth paper is rather different, and sits a
little uncomfortably with the GIS analyses, al -
though it tries to build upon them to write cul-
tural history. It takes the concept of a major cli-
matic catastrophe in AD 536, the so-called Fim-
bulvinter, and develops Bo Gräslund’s premise that
this event, and the crop failure which followed it,
led to significant population decline, followed by
increasing social stratification. Löwenborg ar -
gues that with disruption to landholdings, new
property owners asserted their rights to land by
means of new burial grounds, and that there were
changes in grave construction, with the aban-
donment of sites and a general move to lower
ground. The cemetery dating gives this some
support, although this study is less empirical and
less well suited to this form of presentation.

Overall, however, Löwenborg is successful in
demonstrating how social and environmental

241Recensioner

Fornvännen 105 (2010)

Rec s 240–264:Layout 1  10-10-11  16.57  Sida 241



Fornvännen 105 (2010)

Recensioner242

data can be combined. This is an innovative set of
studies which use GIS analytically, not just as a
mapping tool, and which address some big ques-
tions of social change and environmental influ-
ence. The thesis is also unusual in being based on
existing data sets, held in the national sites regis-
ter for heritage management purposes. Löwen-
borg demonstrates the potential of this to feed
back into research agendas. Although the data are
undoubtedly flawed and incomplete he shows
how GIS can be used to address these concerns.
In conclusion he shows that if used critically
these existing data sets have huge potential, and
he ends with a plea that data should be made
available for others to re-use for research, arguing
that this in turn will help increase the quality of
data derived from contract archaeology. The
book is therefore of interest not just to 1st Mil-
lennium cemetery researchers or GIS practition-
ers. It should also be read by heritage profession-
als and fieldworkers, and it shows how GIS can
contribute to the integration of heritage manage -
ment with research goals.

Julian D. Richards
University of York
The King's Manor
Exhibition Square

York, YO1 7EP
jdr1@york.ac.uk

Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkrist-
na Norden. Eds Catharina Raudvere, Anders And -
rén & Kristina Jennbert. Lund 2005. 205 pp.
ISBN 89116-80-1.

Any rendering of a pre-Christian Nordic past, be
it Medieval or contemporary, scholarly, artistic
or religious, can only be a “mirror” which reflects
“paganism” through a particular ideological con-
text – the access to an “authentic” past is always
already precluded. This is the implicit claim of
the anthology Hedendomen i historiens spegel. The
volume’s eight contributions examine such “mir-
rorings” from Medieval times up until today. The
insight that investigations into the history of the
reception and re-configurations of Nordic pre-
Christian religion are absolutely necessary when

discussing such pre-Christian concepts has in -
formed the project from the beginning. The book
picks up the threads of discussions from the first
volume in the series, Myter om det nordiska. Mellan
romantik och politik from 2001, but widens its his-
torical and methodological perspective consider-
ably. It starts with two contributions on Medie -
val Scandinavian material, thus signalling that
the Medieval texts themselves are examples of
the mirrors through which “paganism” is per-
ceived, and not as materials which provide direct
access to pre-Christian conceptions of religion.

Annette Lassen’s article on the Odin of Saxo’s
Gesta Danorum and Snorri’s Ynglingasaga is based
on contemporary approaches of a new philology.
She refuses to synthesize a generalized concept of
this god. Instead, Lassen sets out to study “the
Odin of the texts” in relation to the respective
contexts as well as the individual texts’ ideologies
and genre conventions. All of this allows her to
demonstrate convincingly the Christian and La -
tin contexts of Saxo’s and Snorri’s descriptions of
Odin which, nevertheless, give a sympathetic
image of the god and serve the patriotic inten-
tions of their eras. In his equally convincing argu-
ment on Snorri’s account of Thor's fishing expe-
dition, Henrik Janson takes a similar approach by
refuting most of the earlier scholarship and point-
ing to the strong Christian mythological influ-
ences on the tale about Thor and the Midgard
serpent. Anna Wallette’s contribution takes the
next chronological step by thoroughly tracing
the theories and intentions of 18th century histo-
rian Sven Lagerbring and his critical work on the
sagas. She comes to the persuasive conclusion
that Lagerbring’s project was a patriotic one as
well, not interested in religion as such but in its
function for the development of Enlightenment
society. Wallette suggests that Lagerbring’s cri-
tique of Odin was motivated by his ideal of an
enlightened monarch.

Hugo Palmsköld continues the investigations
into patriotic and nationalist appropriations of
the Nordic past and opens another important
dimension of the topic by looking at images of
the Viking in Swedish 19th century art. This artic -
le gives a detailed account of the era's Swedish
discussions of about the suitability of Norse
motives for refined and civilised art, and points
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correctly to the common solution to depict them
in the manner of classical Hellenic statues. Al -
though Palmsköld mentions the influence of
Her der briefly, he does not draw upon a greater
European (especially German) framework for
his investigations and thus omits a central con-
text for the Swedish phenomena. Regarding the
remainder of Palmsköld's article, he never makes
it clear why he dwells so extensively on the ro -
manticising landscape paintings of the Düssel-
dorf school which do not contain any direct refe -
rences to Old Norse motifs, but devotes much
less space and analytical effort to later artists such
as August Malmström and Mårten Eskil Winge
who turned explicitly to the sagas for material.

The most original contribution to the vo-
lume is Stefan Arvidsson’s. In asking the ques-
tion of why the category of “work” is so strange-
ly absent from the Nibelungen tradition from
Medieval times up until today, he is able to de -
fend his complex theoretical approach to myth.
He alerts readers to the fact that the interest in
myth and epic in modernity is dependent on the
emergence of a bourgeois class consciousness. In
this context, myths become weapons used by a
cultural middle class against industrial capita-
lists. In his detailed discussion of Wagner, Mor-
ris, Tolkien and Lang, Arvidsson makes a convin -
cing argument about the fantasy genre being an
self-defence mechanism for the middle class. Sur-
prisingly, Richard Wagner’s ring comes across as
the most complex rendering of this logic, which
in that case also includes an interest in the manu -
facture of the treasure. The only unfortunate de -
tail in Arvidsson’s argument on Wagner is his
negligence of the key significance which the anti-
Semitic imagination plays within the composer’s
critique of the origin of class society. 

In his article on modern Asatro, Fredrik Gre-
gorius opens up still another dimension of the
reception of Old Norse material: its very con-
crete revival or rather construction within reli-
gious groups of today. On the basis of his research
for his dissertation (Modern Asatro. Att konstruera
etnisk och kulturell identitet, Lund 2008), he traces
the Scandinavian, German, and American his-
torical contexts for the emergence of these move-
ments in Sweden and gives an informative and
detailed account of Swedish Asatro groups and

their interconnections. Gregorius makes a valid
attempt at classifying contemporary Asatro ac -
cording to its relative proximity to racial ideolo-
gies. When he distinguishes between race-ideo-
logical, ethnic and cultural varieties of this mo-
dern religion, he on the one hand follows the
groups themselves while on the other hand con-
tinuing the work of Matthias Gardell and Jeffrey
Kaplan. All of these, however, and thus also Gre-
gorius, overlook the fact that the category of
“culture” can be and has at times been used to
simply replace the category of “race” or ethnicity
with a term that sounds less offensive, although
it implicitly means something very similar. Not
referring to the German texts themselves or to
Nicholas Goodrick-Clarke’s comprehensive work
on ariosophy (The Occult Roots of Nazism. The Ario -
sophists of Austria and Germany 1890-1935, Welling-
borough 1985), he ignores the implicit or overt
racist claims on which the works of German
runic occultists such as Guido von List, Rudolf
Gorsleben, Siegfried A. Kummer and Friedrich
Marby are based. It should be mentioned, how-
ever, that Gregorius remedies all of these short-
comings in his dissertation.

The two last articles in the volume focus on
contemporary media and their rendering of
mythic material. Karen Bek-Pedersen discusses
the Danish comic strip Valhalla and its changing
relationship to Medieval sources and today's
social, political and cultural questions. Her article
is a fine characterization of the comic, but does
not tell the reader a lot about the function of the
mythological material in contemporary contexts.

The opposite is true for Max Liljefors’ impres -
sive discussion of the uses of history and myth in
contemporary TV and video productions. On the
basis of current media theory and Walter Ben-
jamin’s works, Liljefors emphasizes the signifi-
cance of reconstruction, staging and rituals in
these medial negotiations of history. He further-
more calls for a more thorough investigation into
the rhetoric of experience, identification and
authenticity which informs a major part of the
contemporary interest for history.

None of Liljefors' examples of media repre-
sentations however concern the Nordic past. The
fact that his article was included into the volume
nevertheless indicates that the editors see the
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necessity to open up their field of investigation,
i.e. the reception of the Nordic past, for this kind
of contemporary theoretical approaches. The vo -
lume would certainly have gained in value from
an introduction which could have made this aim
and the overarching principles which integrate
the individual articles more transparent. In spite
of this somewhat puzzling lack, the editors suc-
ceed in rounding up central questions regarding
the history of the reception or rather (re-)con-
struction of Old Norse myth and religion, and in
demonstrating both the stunning continuity in
certain features from the Medieval appropria-
tions of pre-Christian material to contemporary
renderings as well as their various transforma-
tions through time.

Stefanie v. Schnurbein
Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität 
Unter den Linden 6 

D–10099 Berlin
Germany

stefanie.v.schnurbein@rz.hu-berlin.de

Early Farmers, Late Foragers, and Ceramic Tradi-
tions: On the Beginning of Pottery in the Near East and
Europe. Ed. Dragos Gheorghiu. Newcastle upon
Tyne 2009. 275 pp. ISBN 978-1-4438-0159-1.

This book illuminates the first appearance of
pottery in various regions all over Europe – from
Galicia to Anatolia, from southern Italy to Fen-
no-Scandinavia. With origins in a session at the
11th European Association of Archaeologists An -
nual Conference in 2005 in Cork, the book offers
the reader an overview of the emergence of pot-
tery and its chronological, geographical, social
and cultural differences. After a short introduc-
tion by the editor Dragos Gheorghiu, ten experts
on ancient pottery deal with the topic in one Euro-
pean region each. They cover the time between
the 7th and the 4th millennia BC, depending on
the region.

Starting from my own area of study, this
review will focus on the contributions about
north and northwest Europe. Gheorghiu opens
with thoughts about the skeuomorphic character

of ceramics, discussing pottery designed to imi-
tate basketry or other vessels made of organic
material. Furthermore he brings up the two main
theories, diffusionism and indigenism, and gives
a tight summary of the first occurrence of pot-
tery, followed by a detailed bibliography.

Mehmet Özdoğan’s chapter is dedicated to
the “Earliest Use of Pottery in Anatolia”. The
next three deal with the emergence of pottery in
south and south-east Europe. Eszter Bánffy com-
ments on “Variations on the Neolithic Transi-
tion in eastern and western Hungary”, Michela
Spataro discusses “Cultural Diversities: The Ear-
ly Neolithic in the Adriatic Region and Central
Balkans. A Pottery Perspective”. Italo M. Mun -
toni in turn gives an overview of “Early Neolithic
Ceramics in southern Italy: Relationships be -
tween Pottery, Technology and Production Or -
ganization”. Chapter five by M. Pilar Prieto-
Martínez, “From Galicia to the Iberian Peninsu-
la: Neolithic Ceramics and Traditions”, enlight-
ens the reader about the beginning of pottery in
the westernmost region of Europe.

Chapters six and seven deal with west and
north-west Europe. Jutta Paulina de Roevers’s
eminently accessible article about “The Pottery
of Hunter-Gatherers in Transition to Agricul-
ture, Illustrated by the Swifterbant Culture, the
Netherlands” gives a good overview. Swifterbant
pottery occurs for the first time between 5000
and 4600 cal BC. De Roever describes the coiling
technology and argues that it probably derived
from basketry. She introduces the reader to pot-
tery decoration and vessel shape, the pointed
base and its connection to other hunter-gatherer
groups in northern Europe. Similarly to the con-
text of Swifterbant, we know of pointed-base
vessels used by other hunter-gatherer groups of
north-western Europe and in river and lake areas
of north Poland and Russia. But in southern
Spain as well and even in North Africa the point-
ed base occurs among hunter-gatherer-fisher
societies. De Roever remarks on the correlation
of early pottery production with regions with
plenty of water and suggests that vessels with
pointed bases are more resistant to breaking.
This might also be the reason for the shape of
Roman transport amphorae.

Anne Hauzeur's “First Appearance of Pottery
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in Western Europe: The Questions of La Ho -
guette and Limburg Ceramics” seeks to clarify
“the increasing complexity of the Neolithisation
phenomenon as the archaeological discoveries
multiply”. Mediterranean roots are assumed for
La Hoguette and Limburg pottery, but it seems
impossible to identify this pottery’s producers
because no other material has been found in its
contexts. Also there is a lack of stratigraphic
observations and absolute dates. Hauzeur inter-
prets La Hoguette and Limburg ceramics as an
early flow of Neolithisation. With regard to the
lack of building remains and refuse pits, she de -
scribes the people who used this pottery as acting
like boy scouts who went to look for new territo-
ry.

The last three chapters highlight the North-
European area of persistent foragers. George Nash
tries to answer the question “What Is the Evi-
dence and Consequence of Exchanging Bone and
Antler and Pottery Designs Between Ertebølle
and the Danubian Communities?” His contribu-
tion deals with ornamental similarities between
Ertebølle antler and amber artefacts on one hand
and Danubian pottery on the other. Nash per-
ceives an export of design codes from the Erte-
bølle area to the Danube and in the opposite
direction an export of pottery concepts. When
antler and bone loses its decoration in the latter
phases of the Ertebølle, decorated pottery is
introduced. Furthermore he sees an analogy to
pottery designs of the later Funnel Beaker cul-
ture.

Prior to commenting on the last two chapters
and summing up the whole impression the book
gives, I wish to take a closer look at chapter eight
by George Nash.

Apart from some typing errors, mistakes in
the bibliography and incorrect citations in the
text, Nash provides the reader with some incor-
rect information. He knows some of the current
publications, but offers antiquated pre-calibra-
tion dates. For instance, Nash refers to “the early
part of the Ertebølle, between 4500 and 3200 cal.
BC […] (Clarke 1976)” (p. 197). He also states
that Ertebølle adopts pottery after 3600 cal BC
(p. 208) and that the Funnel Beaker Culture
spread into southern Scandinavia around 3100
cal BC (p. 201). According to the latest state of

research, the Ertebølle culture in the south-west
Baltic in fact dates from c. 5500 to 4100 cal BC,
in Denmark c. 5300 to 3950 cal BC. The oldest
Ertebølle pottery in the south-west Baltic area is
dated around 4600 cal BC. The shift to the Fun-
nel Beaker Culture takes place around 4100 cal
BC in the southern part and around 3950 cal BC
in the northern part of Ertebølle’s distribution
area (see Hartz & Lübke's paper in Bodendenk -
malpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch vol.
52 for 2004, published in 2005; and Fischer's in
The Neolithisation of Denmark – 150 Years of Debate,
Sheffield 2002).

The statistical calculations that “LBK people
(or their ideas) could have been moving through
Central Europe as much as 1 km per year” (p.
193–194) and that “the LBK developed in the
middle Danube area […] and spread westwards
at a rate of 4 km per year” (p. 195) cannot reflect
real circumstances.

Nash views pottery in Ertebølle contexts as
part of the Neolithic package (p. 205). He
remarks briefly that there may have been con-
tacts with the eastern Baltic, but he does not
argue that there would have been any influence
upon Ertebølle from the north-east, from areas
on the lower reaches of rivers Volga and Don,
where hunter-gatherer societies used pottery
already in the 8th Millennium cal BC (Piezonka
in Estonian Journal of Archaeology 12/2, 2008).
Unfortunately there is no chapter about the Fo-
rest Steppe area in this book to illuminate this
aspect better.

Even if the reader tries to overlook the out-
dated chronology, she cannot overlook incorrect
statements by Nash such as that “Outside the
realm of Ertebølle […] pottery style had
changed from LBK (or Western Linear Pottery
Culture) and had been replaced by the TRB
phase (or the Funnel Beaker Culture)” (p. 199).
According to the current state of research, LBK
was replaced by Großgartach, Rössen and Stich-
bandkeramik groups, and Ertebølle was replaced
by the Funnel Beaker Culture (A. Whittle, Europe
in the Neolithic, Cambridge 1996; S. Hartz et al. in
Going over: The Mesolithic-Neolithic transition in
North-West Europe, London 2007). 

These incorrect statements might be explai n-
ed by a lack of Anglophone publications of cur-
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rent German and Danish research. Chapter eight
makes the case for a single research language, at
least for summaries and journal articles. But the
lack of basic fact-checking is the editor’s responsi-
bility.

A well-illustrated article by Fredrik Hallgren,
“Early Pottery among Hunter-Horticulturalists
and Hunter-Gatherers in Central Fenno-Scandi-
navia”, shows the complexity of the occurrence
of some of the first pottery. There are great chro -
nological differences between the first pottery’s
appearance in the Lake Mälaren area (eastern
Sweden) and the Åland archipelago. These re -
gions are only separated by a “narrow stretch of
open water” (p. 217). In the Åland archipelago,
Comb Ware was introduced as the first pottery in
a hunter-gatherer context around 5000 cal BC
(p. 215), while the first pottery on the shores of
Lake Mälaren Trichterrandbecher (TRB) appear ed
1000 years later. And we know of other examples
of persistence from this area. While there was
TRB pottery in use in the Lake Mälaren area, the
region to the north was still populated by the
hunter-gatherer Slate Culture, whose bearers did
not use pottery (p. 223).

The last chapter, “Pots, Pits and People:
Hun ter-Gatherer Pottery Traditions in Neolith-
ic Swe den” by Åsa M. Larsson examines Pitted
Ware in detail. It gives an impression of chaîne
opératoire, technology, style, use and deposition
of this pottery group. It appeared c. 3400 cal BC
in eastern Sweden, about 600 years after the
Neolithic TRB appeared (p. 239). The Pitted
Ware Culture represents a relapse into a hunter-
gatherer way of life based on seal-hunting. The
inventory of the excavated sites show an influ-
ence of northern and eastern foragers. 

The PWC people apparently chose their way
of life by themselves, which leads to the notion
that “hunter-gatherers are no longer automati-
cally viewed as having a miserable hand-to-mouth
existence” (p. 239). Furthermore, southern Swe-
den testifies for De Roevers opinion (p. 160) that
“the spread of pottery production does not always
coincide with the spread of agriculture”.

The book delivers different approaches, views
and interpretations of pottery production as part
of Neolithisation, as an autochthonal develop-
ment within indigenous groups or as an expres-

sion of widespread contacts between different
hunter/gatherer/fisher cultures. Nearly all of the
articles are well written, usefully illustrated in
black/white and equipped with a detailed biblio -
graphy. Covering such different geographical
areas, the reader gets an impression of the com-
plexity of the Mesolithic-Neolithic transition
and of regional differences in producing, deco-
rating and using pottery. Seen together as pre-
sented in this book, the papers give the reader a
varied view of social, cultural and economical
changes all over Europe at an important turning
point in human prehistory. 

Julia Goldhammer
Akademie der Wissenschaften und der Literatur

Mainz
Projekt Siedlungen der Bronzezeit

Schloss Gottorf
D–24837 Schleswig

julia.goldhammer@adwmainz.de

Utmarker, gårdar och människor. Om järnålder och
medeltid i sydvästra Småland. Red. Martin Hansson.
Smålands museum. Växjö 2007. 171 s. ISBN 978
918 767 433 4.

Boken innehåller tio artiklar skrivna av sex för-
fattare, varav tre arkeologer, en historiker, en kul -
turgeograf och en kvartärgeolog. Jag hade svårt
att hitta något uttalat syfte med publikationen,
men i slutet av första kapitlet framgår att det är
kolonisationen av området under järnåldern och
medeltiden som skall diskuteras i boken. Det
fram går heller inte om artiklarna är skrivna för
någon särskild målgrupp. Min bedömning är att
boken kan läsas av yrkesverksamma, forskare och
en intresserad, initierad allmänhet. Det framgår
med all önskvärd tydlighet att projektet har gene -
rerat en mängd ny intressant kunskap och att den
utgör ett viktigt bidrag till historieskrivningen
om sydvästra Småland, ett område som inte tidi-
gare blivit föremål för arkeologiska undersök -
ningar i någon större utsträckning.

Peter Skoglund visar i sina artiklar »Gräns-
bygd och lokala särdrag i sydvästra Småland un -
der järnålder och medeltid» och »Järn, jordbruk
och bebyggelse – sydvästra Småland från romersk
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järnålder till vikingatid» att sydvästra Småland
inte enbart ska ses som ett medeltida kolonisa-
tionsområde. Han anser att relativt omfattan de
och storskaliga aktiviteter förekommit långt tidi-
gare i form av odling och järnframställning. Han
fastslår också att gränsen mellan Småland och
Skåne/Halland är en medeltida konstruktion som
saknar relevans under förhistorisk tid. Finn veden
hade under yngre järnåldern fler berö rings punk-
ter med Skåne och Halland än med Värend. Ar -
tikeln saknar tyvärr en karta med de områden
som diskuteras.

Lars-Olof Larssons artikel »Gårdar, mark och
skog i sydvästra Sunnerbo» inleds med en redo -
visning av det skriftliga källäget i det aktuella
området. Larsson slår bl.a. fast att förhistoriska
ortnamnsgrupper helt saknas i området och att
det heller inte finns några belägg för adliga sätes-
gårdar under medeltiden. Sedan följer en gedi-
gen redogörelse för de ekonomiska och sociala
förhållandena främst baserad på jordeböcker. Här
redovisas en mängd spännande resultat. Larsson
anger bl.a. att självförsörjningsnivån för bönder-
na runt 1560 legat på ca 40%, att humle redan
under 1500-talet hade en avsevärd ekonomisk
be tydelse samt att kreatursdriften var mycket
viktig. Den sammanfattande analysen är detalje -
rad och läsvärd.

Johan Åstrand redovisar i »Den medeltida
gården vid Markaryd» och »Utmarksbruk och
arkeologi i sydvästra Småland» resultaten av ar -
keologiska undersökningar av en medeltida gård
som inte finns belagd historiskt eller karto -
grafiskt. Den förstnämnda artikeln hade vunnit
mycket på att kortas ned. En mängd detaljerad
information hade kunnat utelämnas, vilket hade
givit mer fokus åt resultaten och tolkningarna.
Ett intressant resultat är att indelningen av od -
lingsmarken i parceller är ett system som inte har
införts successivt, utan är en reglering som in -
förts i samband med den första röjningen. Stort
utrymme ägnas en detaljerad redovisning av järn -
framställningen, där bl.a. ugnstypologi be hand -
las. Här önskar man som läsare att Åstrand hade
vågat ta ut svängarna och förklara på vilket sätt
olika ugnar och planlösningen kring järnfram-
ställningen kan säga något om människorna, lo -
kalsamhället och den regionala identiteten. Som
det är nu kan man endast ana sig till att det finns

en stor potential att tolka resultaten. Ett annat
intressant resultat rörande järnhanteringen är att
de aktuella järnframställningsplatserna inte bara
låg i anslutning till bebyggelse utan också var
integrerade i gårdens inägomark. I slu tet av ar -
tikeln knyter Åstrand ihop trådarna i en läsvärd
sammanställning. Av intresse är hans konstate -
rande att vitt förgrenade kontakter och eko no -
miskt välstånd inte alltid var förbehållna sam -
hällets övre skikt. Åstrands andra artikel »Ut -
marksbruk och arkeologi i sydvästra Småland»
är mer sammanhållen och avgränsad, vilket gör
den mer lättläst och överskådlig, även om bättre
återkoppling till hans föregående artikel hade
varit önskvärd.

Martin Hanssons artikel »Medeltida koloni-
sation och bebyggelse i sydvästra Småland» är
påfallande lättläst och välskriven. Den redovisar
projektets resultat och tolkningar i det aktuella
området. Om man vill få en överblick över pro-
jektets resultat är det i första hand denna artikel
man bör läsa. Hanssons andra artikel »Medelti-
dens småländska residens i ett europeiskt per-
spektiv» erbjuder, som framgår av titeln, en ut -
blick mot Europa. Även denna artikel är välskriv-
en och läsvärd. Den ser Småland i ett större men-
talt och geografiskt perspektiv, men ligger utan-
för projektets egentliga avgränsning.

Per Lagerås artikel »Medeltida kolonisation
och ödeläggelse i norra Skåne» behandlar förstås
inte Småland. Han hävdar att han resultat ändå är
relevanta här, då norra Skåne i naturgeogra fiskt
hänseende hänger samman med det småländska
höglandet. Det hade varit bra om Lagerås i detta
sammanhang hade kommenterat de pollenana -
lyser som gjorts inom det småländska projektet
och diskuterat Skoglunds slutsatser beträffande en
tidig kolonisation på den små ländska sidan.

Clas Tollins artikel »Storgårdar och familje-
jordbruk – den tidigmedeltida bebyggelsestruk-
turen i Småland» redovisar spännande resultat
och tolkningar. Han sammanställer benämningar
som bryte och landbo ur diplomen och tolkar re -
sultatet som tecken på en övergång till familje-
jordbruk och en ökning av antalet landbogårdar
över tid. Texten är emellertid över lag överbelas-
tad med exempel och i vissa stycken svåröver-
skådlig.

Antologin hade vunnit stort på att målsätt-
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ning, frågeställningar, resultat och tolkningar
samman fattats och lyfts fram tydligare än vad som
nu är fallet. Delprojektens övergripande fråge-
ställning ar redovisas visserligen i inledningskapit-
let, under rubriken »projektorganisation», men
mycket över siktligt och kortfattat. Rubriken hade
också med fördel kunnat vara något annat. Pro-
jektets brokiga och snåriga väg mot fullbordan
tas däremot upp tämligen detaljerat. En redovis-
ning av projektets förutsättningar är visserligen i
viss mån befogad, men den har fått en alltför
framträdan de plats i boken. Vad som är väsent -
ligt är ju framför allt att projektet har genererat
ny intressant kunskap. Det finns en mängd intres-
santa resultat i de enskilda artiklarna, men det är
svårt att få en överblick över projektet som helhet
även om Hanssons ena artikel fungerar som ett
slags sammanfattning.

Några artiklar hade med fördel kunnat vara
mera gränsöverskridande och lyft fram resultat
och tolkningar med hjälp av övergripande nyckel -
ord. Förslag på sådana nyckelord är kolonisa-
tionsförlopp, resursutnyttjande, gränsläggning
och kommunikation. Detta hade på ett konstruk-
tivt sätt kunnat tydliggöra projektets gemensam-
ma resultat. Enligt min mening hade publikatio-
nen också med fördel kunnat ha en sammanfat-
tande text i början eller slutet. En sådan presen-
tation hade gjort boken mera lättillgänglig för
läsaren. Illustrationerna saknar också i många
fall relevant information, särskilt karttexterna.
Det fram går av inledningskapitlet att inga
gemensamma diskussioner beträffande projektets
frågeställningar någonsin ägde rum. Men det kan
inte för klara bristen på överblick som de externa
experterna verkar ha haft då de skrev sina bidrag.
Martin Hansson redovisar på ett föredömligt sätt
projekt- deltagarnas resultat och syn på kolonisa-
tionsförloppet. Av Peter Skoglunds och Johan
Åstrands texter framgår också att de är införståd-
da med övriga projektmedlemmars arbeten,
medan där emot Lars-Olov Larsson inte hänvisar
alls till de andra projektdeltagarnas resultat, trots
att detta på flera ställen hade varit befogat. Per
Lagerås var, om jag förstått saken rätt, inte anli-
tad som expert i projektet. Hans bidrag hade
emellertid blivit bättre integrerat med övriga
artiklar om han hade ställt sina resultat från nor-
ra Skåne i relation till såväl Skoglunds tolkning

kring en tidig kolonisation som det småländska
projektets pollenanalyser.

Jag vill ändå framhålla att Utmarker, gårdar
och människor på det hela taget är väl värd att läsa.
Det är en intressant projektpublikation som be -
hand lar angelägna frågeställningar och som bi-
drar väsentligt till att bredda och fördjupa kun-
skapsläget kring sydvästra Smålands förflutna.

Ylva Stenqvist Millde
Brushaneslingan 11, 125 56 Älvsjö

ylva@stockholmsbatsnickeri.se

Chris Wickham, The Inheritance of Rome. A history of
Europe from 400 to 1000. London 2009. 650 s. ISBN
978-0-7139-9429-2.

Romarriket har sedan renässansen tilldragit sig
ett stort intresse och litteraturen är omätlig. Varje
år utkommer stora seriösa verk i ämnet. Man kan
fråga sig varför just Chris Wickhams bok bör upp-
märksammas. Den viktigaste anledningen är, en -
ligt min uppfattning, att den ger en helhetssyn på
vad Rom lämnat i arv när det gäller samhällets
uppbyggnad och att den utgår från författarens
eget studium av källmaterial och litteratur under
mer än tre decennier.

Ett väsentligt underlag för boken är den av
Wickham 2005 utgivna Framing the Early Middle
Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800, som
har fått många lovord. Wickham skriver där att
han försökt ta del av allt relevant källmaterial,
såväl skriftligt som arkeologiskt. Han beklagar,
något kokett, att hans grekiska och anglo-saxiska
inte är perfekta, att hans kunskaper i arabiska,
koptiska och iriska är närmast obefintliga samt
att en del grävrapporter sannolikt har gått hon-
om förbi. Referenserna i The Inheritance of Rome
är dock mest till engelska arbeten och de finns
efter huvudtexten med hänvisning till sidnum-
mer. Käll- och litteraturförteckning saknas, men
en sådan på drygt 100 sidor finns i Framing.

The Inheritance är geografiskt och tidsmässigt
utvidgad. Arvet från Rom behandlas inom ett
Europa som sträcker sig från Trondheim via By -
zans till Bagdad med Medelhavet som nav. Ut -
över Framings skildring av sociala och eko no -
miska förändringar innehåller den nya boken
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även politisk historia, men är likväl ca 300 sidor
kortare. Boken har ett trettiotal illustrationer,
främst fotografier av byggnader och platser, samt
ett antal tydliga kartor.

Wickham är professor i medeltidshistoria i
Oxford och en flitig skribent. Mellan nämnda två
böcker var han bl.a. redaktör för Marxist History-
writing for the Twenty-first Century (2007).

The Inheritance består av fyra huvuddelar: I
The Roman Empire and its Break-up, 400–550;
II The Post-Roman West, 550–750; III The Em -
pires of the East, 550–1000; IV The Carolingian
and Post-Carolingian West, 750–1000.

I bokens inledning tackar Wickham studen-
terna vid »The Ancient and Medieval History
degree of the University of Birmingham, 1976–
2005, who have heard and discussed much of this
before», liksom en rad kollegor som läst manu -
skriptet. Boken är således väl ventilerad och han
ger, såväl i inledning som i avslutning, strukture -
rade sammanfattningar. Man anar här den er -
farne professorn – med forskningstid – som med
hjälp av OH-projektorn genom åren alltmer ela-
borerat har presenterat sitt material för nya gene -
rationer av studenter. Slutsatserna är, kanske just
därför, försedda med reservationer. Detta har
kritiserats, men jag anser att det tvärtom är en
styrka att osäkerheten framhålls.

Wickham har strävat efter att boken skall
vara begriplig för läsare som inte vet något om
perioden. Detta måste ifrågasättas. Boken är så
tät att man bör ha en referensram redan före läs-
ningen. Den som har det, exempelvis en förfat -
tare av en utgrävningsrapport där kontinentala
importfynd förekommer, bör snabbt kunna vid -
ga perspektivet genom att läsa ett tillämpligt av -
snitt tack vare att boken är så väl disponerad.

Wickham understryker kontinuiteten från
imperiet till de folkvandringstida rikena mera än
den upplösning man så ofta beklagat. Utveckling-
en i hela Europa gick visserligen från det romers-
ka imperiets enhetlighet till bildandet ett otal
mindre enheter och arkeologerna finner att det
förekom ett slags förenkling i den materiella kul-
turen. Värderingar och politisk verksamhet levde
likväl vidare, medan aktörerna fick nöja sig med
väsentligt mindre resurser.

När det gäller tolkning av källorna konstater-
ar han att skriftliga källor är bundna av litterära

konventioner och kräver kritisk analys. Såväl
lagstiftning som berättelser visar i första hand
respektive författarens uppfattning. De är använd-
bara men de behöver inte visa hur man verkligen
uppförde sig. Vad exempelvis Gregorius av Tours
skriver i Frankernas historia är kanske inte sant i
detalj, men det visar vad som ansågs kunna in -
träffa, inklusive mirakel. Även andra uppenbart
fiktiva källor, som Beowulfkvädet, kan vara av
värde, i detta fall för aristokratiska värderingar i
England. Arkeologin har expanderat över hela Eu-
ropa och Wickham anser att dess material åtmins-
tone är fritt från berättelsernas begräns ningar,
men att även det måste avkodas.

Wickham påstår att det tidigmedeltida Euro -
pa ständigt har missförståtts. Det har fallit offer
för två stora berättelser: den om nationalism och
den om modernitet. I den första berättelsen an-
ses Europa och/eller dess nuvarande länder ha sin
uppkomst omkring år 1000. Detta innebär att
den tidigmedeltida historien läses i termer av dess
förment oundvikliga konsekvenser. Tolkningen
blir således teleologisk, den blir historier om na -
tionalstaternas uppkomst och bristen på bevis
underlättar dessa läsningar. Wickham påstår helt
fräckt att detta är felaktiga läsningar även när de
är empiriskt riktiga och att detta blir dålig histo-
ria, eftersom historien inte är teleologisk på det-
ta sätt. Europa föddes inte under tidig medeltid.
Det fanns då ingen gemensam identitet, förutom
möjligen en svag känsla av kristen gemenskap.
Det fanns heller ingen gemensam europeisk kul-
tur eller ekonomi och absolut ingenting som tyd -
de på att Europa i en framtid skulle dominera
världen. Även de nationella identiteterna var sva-
ga, men de fanns i England och kanske i Dan-
mark och på Island. Föreställningar såväl om Eu -
ropas födelse som om det som senare blev euro -
peiska nationer är inte bara teleologiska utan
består närmast av fantasier.

Lika lite hjälp ger den andra historieskriv-
ningen som leder till moderniteten, d.v.s. vad vi
kallar nya tiden. Här anses medeltiden befinna
sig mellan det politiskt och rättsligt solida ro mers -
ka imperiet och dess antagna återupptäckande
under renässansen. Något nämnvärt egenvärde
skulle perioden inte ha. Wickham menar i stället
att varje period och varje region skall studeras för
sin egen skull och inte som frö till vad som kom
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efter. Han säger sig konsekvent ha understrukit
skillnaderna mellan de lokala förloppen, jämfört
hellre än generaliserat och inte ha skrivit någon
stor förklarande berättelse. Vi får i stället kun-
skap om ett antal samhällen och möjligheterna
till styrning av dem.

Ett viktigt ämne är skattesystemet. Under im -
periets glansdagar gick hälften av intäkterna åt
till att underhålla armén. När imperiet upp löstes
och skatteregistren inte kunde hållas aktuella
sjönk intäkterna drastiskt. De germanska stam-
mar som kom till den västra riksdelen kom inte
alltid som förstörare. De var ofta ditkallade, de
ville bli romare och de använde sig av den kvar-
varande romerska infrastrukturen. Ägarna till
jord avkrävdes militärtjänst av kungarna i stället
för skatter. Den skattefinansierade armén i im -
periet blev »feodal» i de tidigmedeltida rikena
och intäkterna stannade där istället för att gå till
Rom. Orsaken till att imperiet föll var alltså i
mindre grad härjande barbarer än att publikanen
inte fick det stöd han behövde för att leverera
skatterna till centrum.

Wickham menar i den tredje delen att både
Byzans och Abbasidkalifatet i Bagdad organisa -
toriskt byggde på romerska förebilder och att
man i båda, till skillnad från germanerna i väst,
behöll det romerska skattesystemet.

Wickham diskuterar sällan enskilda artefak-
ter, men han skriver om byggnader och be -
byggelse, gärna med tonvikt på deras symbolik,
inklusive danska vandrande byar och fynden från
Gudme. Den som letar efter stålblanka romarci-
tat, fältslag eller hur man hade det materiellt
letar tämligen förgäves, men i slutet av boken
finns kapitlet »The Caging of the Peasantry,
800–1000». Där beskrivs hur självbestämman-
derätt och välmåga för 80–90% av befolkningen
försvann till aristokratin. Skandinavien låg ett
par hundra år efter i utvecklingen genom att tri -
buttagare och tributgivare fortfarande förekom
efter år 1000, då de aristokratiska hövdingarna
hade kvar sina följen. Inte heller finns någon
nämnvärd diskussion om kyrkliga förhållanden,
utöver biskopars vittfamnande verksamhet, eller
om rättsliga frågor, trots att arvet från Rom här
är påtagligt än i dag. Man får många välfunna,
ibland pikanta, citat ur källorna och Wickham
kan reflektera över exempelvis Karl den stores

känsla för humor. Huvudämnet är samhällenas
struktur och hur de regerades.

I kapitlet »Outer Europe» beskrivs utveck-
lingen mot bestående riken. År 400 nådde stabi-
la politiska system till imperiets gräns vid Rhen
och Donau. År 750 hade de knappast nått längre
förutom i delar av centrala och södra Tyskland
under frankisk hegemoni och på Balkan. År 1000
hade särskiljbara enheter utvecklats inom de fles-
ta områden i Europa, väster om Volga och söder
om de finsktalande jägarna i norr.

De tre viktigaste faktorerna var ackumule ring
av rikedom – ju starkare kungar desto mera kunde
de erbjuda sina följeslagare och således dra till sig
sådana; institutionalisering av politiken genom be -
stående politiska modeller inklusive byråkratiska
hierarkier för skatteindrivning, mili tär organisa-
tion och även den fasta hierarkiska kyrkliga or -
ganisation som inrättades i nyligen kristnade om-
råden; och slutligen åtskillnaden mellan det offentli-
ga och det privata. Vad gäller Skandina vien anser
Wickham att Danmark gen om läge och natur-
resurser hade en särställning och fick ett stabilare
styre under trycket från det frankiska riket redan
på 700-talet, då bl.a. kung Godfred ca år 800 var
en svår motståndare till Karl den store. Omkring
år 1000 var Danmark både aktör och förebild när
de övriga skandinaviska rikena började få fastare
form. Det svenska området låg sist i denna ut -
veckling och inga fasta strukturer kan anas där
förrän efter år 1000. När det gäller ruserna och
Kievriket anser Wickham att det var en hege-
moni efter turkiska förebilder och att det skandi-
naviska inslaget var litet.

I boken skildras sex århundraden av Europas
historia. Wickham konstaterar att den endast inne-
håller en ringa del av vad vi vet om perioden, men
att den åtminstone återger vad han anser som
väsentligt. Han hoppas att den skall väcka debatt.
Boken, som är nummer två i serien »The Penguin
History of Europe», ger en koncentre rad, men liv-
lig och personligt färgad, framställning över pe -
rio dens samhällen och politik, inklusive en utom-
stående betraktares syn på Skandinavien.

Carl Löfving
Berglärkan 26

SE-426 69 Västra Frölunda
carl.lofving@telia.com
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Anders Högberg, Lithics in the Scandinavian Late
Bronze Age: sociotechnical change and persistence. BAR
International Series 1932. Oxford 2009. 303 pp.
ISBN 978 140 730 414 4.

In June 2009 I had the honour of being the oppo-
nent for Anders Högberg's PhD dissertation. I
have a varied archaeological background, but
three of my interests are experimental archaeolo-
gy (especially knapping), the issues of persisten ce
and independent invention and post Stone Age
flaked stone technologies. Add to this the con-
cepts of agency, transformation and innovation
and you have the flavour of Högberg’s extra ordi -
nary research and the results of an intensive stu -
dy of an obscure, but none the less interesting,
flaked stone technology. 

The thesis is engagingly written and offers up
a wealth of theory, method, insight and most of
all personal reflection. Högberg has woven a per-
sonal narrative out of many threads. I found the
thesis a difficult read, as any good piece of com-
plex research reporting should be. At times I found
the organization confusing, but again this is ex -
pected of complex holistically approached re -
search. This approach does not lend itself well to
linear arguments.

While I read, many questions sprang to mind,
some of great substance, and it seemed that the
threads did not hold together. Yet, further along
would be the missing issue that would bind it all
back into a whole narrative cloth. The final result
is that I am incredibly impressed with Högberg’s
research and find it informative, challenging, ri-
gorous and original; and with some concentra-
tion, accessible. 

The norm in academic archaeological writ-
ing, at least in Britain, has evolved into an exer-
cise in objectivity and sterility, expressed by writ-
ing in the passive voice. I am happy to see Hög-
berg take ownership of his work by the use of first
person and never the phrase “the author” when
referring to himself.

The archaeological analyses are focused and
rigorously undertaken and reported as were the
experiments, reconstructions and interpreta-
tions. I must admit that I found the discussion of
social theory a bit “thick” and difficult to follow,
but not outlandish or out of place.

The thesis is extremely well illustrated and I
will use it for years as a reference not only for its
specific contents, but also as an example for my
students in how to put together and document a
well constructed and accomplished piece of ar -
chaeological research.

I did have some problems with the writing
style, but much of this may be explained by trans-
lation issues and perhaps a different writing tra di -
tion. There is quite a bit of repetition and much
of the book is written in what I know as the “Bap-
tist Preacher” style: explain what will be said, say
it and then summarize what has been said. At this
level of writing I would like to just read it as it
comes. There are also vestiges of what must have
been an earlier format. While the final version is
presented in three parts, there are still occasional
references to chapters.

Högberg includes a concise discussion of the
issue of typology, how it is applied, and in his opi -
nion misapplied, and clearly identifies his app -
roach. I think he overstates the issue of tool typo -
logy based on unsubstantiated functional as sump -
tions. He could have further explored this in the
well-published debate between Bordes, Binford
and Dibble in relation to Middle Palaeolithic
assemblage variability. In this sense Högberg's
study is a bit provincial.

Never the less he clearly states his approach as
what he describes as “typology based on what
you want to know, not what you know”. This
seems a reasonable approach, but as an example
he uses Bijker's 1995 discussion of 19th century
bicycle types. While I certainly understand what
is intended, I see this example as invalid. Bijker's
typology splitting one category, “Normal” into
two, Unsafe and Macho, was purportedly based
on what Bijker wanted to know. For me, it was
actually based on the fact that the bike had two
known social contexts. The first was that they
were dangerous (Unsafe) and the second that
this was used by young upper class men to im -
press young women with their courage and dar-
ing. OK, but the distinction was based on this
being known. A typological division was not
designed to find this out but to use it as an expla-
nation of the two social contexts.

Högberg includes extensive discussion of the
issue of “innovators” and “transformers”. I found
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the concepts credible and he makes a good case
for their use in his interpretations. The one dis-
appointment on final reflection is that he never
actually makes a definitive statement as to whether
the blade technology, that is the centre of the
work, was a resurrection of an earlier technology
or a truly independent invention.

The illustrations and data presentation are
superb, the experiments well described and illust-
rated, and the depth of analyses exhaustive, but
all useful. For anybody who wishes to approach
the study of flaked stone in a contextual and ho -
lis tic manner, this is a must-have publication. 

Bruce Bradley
Department of Archaeology

University of Exeter
Laver Building

North Park Road
Exeter EX4 4QE

UK
b.a.bradley@exeter.ac.uk

Bruno Bleckmann, Die Germanen. Von Ariovist bis
zu den Wikingern, Verlag C.H. Beck, München
2009. 359 s. ISBN 978-3-406-58476-3.

Germaner är idag ett populärt ämne som verkar
lockande på både bildad allmänhet och akade -
misk publik. Inte minst visas det genom BBC:s
kritikerrosade historiska dokumentärserie Bar-
barer (2006) där skådespelaren och Monty Python-
medlemmen Terry Jones agerade ciceron genom
den våldsamma folkvandringstiden. Serien ville
omvärdera Romarrikets strider mot kelter, ger-
maner och andra »fientliga» grannfolk. Gläd jan-
de nog fick det akademiska fältet fungera som
mjölkko för produktionen: det händer mycket
just nu inom forskningen om folkvandringstiden.
Professorn i äldre historia vid Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, Bruno Bleckmann, har
tidigare skrivit om de peleponnesiska krigen och
byzantinsk historia. Nu ger han sig i kast med
germanernas snåriga historia med en bok som
kastar ljus över en mörk period.

Bleckmanns skildring tar sin början med ger-
manernas kamp mot Rom på 100-talet före Kris-
tus och slutar i efterdyningarna av folkvandrings -

tiden på 600-talet. Vid den tidpunkten började
så sakteliga ett embryo till det feodala, medeltida
samhället att röra på sig. På sedvanligt akade -
miskt vis inleds boken med en problematise ran -
de diskussion. Här tar oss Bleckmann på en läs -
värd odyssé genom germanernas muterade idé -
historia, från tillblivelsen av ett Urvolk och bring -
are av kultur till Norden under tidigmodern tid
och 1800-talet till nazisternas dyrkan av det aris -
ka härskarfolket.

Men vilka var de egentligen, dessa farliga ger-
maner? I Rankes anda söker sig Bleckmann till
källorna för att kartlägga wie es eigentlich gewesen,
hur det egentligen var. Utöver några få svårtydda
och svårtolkade runinskrifter har inte germaner-
na lämnat efter sig några skriftliga vittnesbörd.
Det vi vet om de germanska folkstammarna kän-
ner vi därför genom arkeologin och de antika
skriftställarnas verk. Det är verkligen synd. Ro -
marna skrev mycket om krigarfolken som rörde
sig i Romarrikets gränstrakter, men de nedskrev
sina iakttagelser utifrån sin förståelsehorisont och
utifrån sina intressen. Att Julius Caesar använde
termen »germaner» för att etikettera någ ra folk
han stred mot under sina fälttåg i Gallien är en
milstolpe i germanernas historia, men rent ety-
mologiskt förbliver ordets härkomst i dunkel. Sä -
kert är dock att de första germanerna (skirer, bas-
tarner och teutoner) inte kallade sig germaner.

Vi vet lika lite om vad de kallades som om hur
de betedde sig. Om deras självsyn kan vi säga
väldigt lite. Bleckmann påpekar att det germans-
ka självmedvetandet, som i vissa historiska fram-
ställningar tas för givet och som då sägs ha varit
uppbyggt på etnicitet, i själva verket var en ska -
pelse av romarna och romersk historieskrivning.
Det fanns ingen entydig etnicitet bland germa-
nerna.

Men helt handfallen står inte den arkeolo-
giska och historiska forskningen. Germanerna hade
ett eget språk, en egen kultur och agerade re lativt
självständigt gentemot romarna, så mycket är sä-
kert menar åtminstone Bleckmann, även om vi
inte alla gånger kan säga hur det gick till och var-
för det blev så. Språk, kultur och samordnade ak -
tioner från germanska folkstammar utgör vikti-
ga identitetsmarkörer som man kan göra något
av. Här hade dock Bleckmann kunnat vara mera
tydlig och konkret i fråga om hur vetenskapen
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ska arbeta vidare med dessa frågor för att vinna
nya svar.

Bleckmann både ger konstruktiv kritik och
ställer sig frågande till rådande synsätt och upp-
fattningar. Det är tydligt att han vill ändra på den
gängse bilden av germanerna (vilken den nu än
är). En central omvärdering han gör är att se den
tidiga folkvandringstiden som en period av kon-
tinuitet och inte som ett brott på grund av ger-
mansk förflyttning och invandring. Det är dock
lite att sparka in öppna dörrar, de senaste årens
forskning beaktad. Folkvandringstiden är inte
kilen utan bryggan mellan romartiden och me -
deltiden, uttryckt drastiskt. Både Chris Wick-
ham (Framing the Early Middle Ages: Europe and
the Mediterranean, 400–800, Oxford 2005) och
Peter S. Wells (Barbarians to Angels: The Dark Ages
Reconsidered, London 2008) har till exempel med
kraftfullt övertygande empiri visat just detta. I
det problematiserande sammanhanget visar Bleck-
mann prov på god men traditionell källkritik.
Han resonerar ungefär så här: bara för att arkeo-
loger funnit ett spänne dekorerat i en langobar -
disk stil betyder det inte att bäraren också var
langobard, »ebenso wenig wie eine Familie aus
Bradford, die einen Toyota fahre, deshalb japa -
nische Nationalität habe» (s. 43). En självklarhet
för vilken arkeologstudent som helst. Men kon-
sekvenserna utav frågorna är av betydelse också
för den verksamma forskaren. Handlar det om
krigsbyte, handel eller är spännet tillverkat på
orten? Det korrekta svaret på den lilla frågan kan
hjälpa eller kullkasta en stor hypotes.

Bleckmann följer förtjänstfullt Roms krigs -
tåg mot det ökade antalet germanstammar runt
ett sönderfallande imperium. Det är uppenbart
att de romerska generalerna mötte sina övermän
i personer som Arminius (Varuskatastrofen i
Teutoburgerskogen) och Maroboduus (marko-
mannernas kung). Med örnvingarna slokande
sökte de romerska legionerna skydd bakom val-
lar och murar. Roms många krigståg påskyndade
befolkningsflyttningar och förändringar i den
germanska politiska organisationen. Rom hade
med andra ord sig själv att skylla.

Bleckmanns bok förtjänar att översättas till
andra språk och vinna en större spridning än som
boktips vid högre forskningsseminarier – eller i
en recension. Boken är rik på detaljer och kan

med fördel användas som ett resonerande upp-
slagsverk, möjligen också forskningsinitierande,
fast ett mått av vetenskaplig kreativitet verkar
saknas hos Bleckmann. Kartorna är många och
informationsrika om än lite tråkiga och enkla i
sin utformning. Det är dock en konst att i det lilla
formatet och med bibehållen kunskapsbas peda -
gogiskt beskriva och förklara den stora historien.
Bruno Bleckmann har med sin Die Germanen vi -
sat att han behärskar den tekniken.

Bo Eriksson
Institutionen för historia

Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm
bo.historia@telia.com

Albertus Pictor. Målare av sin tid I–II. I: red. Pia
Melin. II: av Christina Sandquist Öberg. KVHAA.
Stockholm 2009. 154 + 437 s. ISBN 978-91-7402-
382-4/978-91-7402-383-1.

Verket Albertus Pictor. Målare av sin tid är produk-
ten av ett fyraårigt tvärvetenskapligt forsknings -
projekt som har involverat två konsthistoriker
(Jan Svanberg och Pia Melin), två latinister (Jan
Öberg och Christina Sandquist Öberg) och en
historiker (Göran Dahlbäck), samtliga knutna
till Stockholms universitet. Publikationen är på -
kostad: två volymer i stort format, med en gra -
fisk utformning och en papperskvalitet som för
tankarna till tidigare årtiondens standardverk,
framför allt Henrik Cornells och Sigurd Wallins
böcker om kalkmålningar i Mälarlandskapen, ut -
komna från 1933 och framåt. Den avslutande ti -
teln i deras serie var Albertus Pictor. Sten Stures och
Jakob Ulvssons målare (1972), ett arbete som till-
sammans med Erik Lundbergs Albertus Pictor
(1961) och Anna Nilséns Program och funktion i
senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälar-
landskapen och Finland 1400–1534 (1986) represen-
terar det nya projektets forskningsmässiga ut -
gångspunkt. På dess publikationslista står också
ytterligare ett antal arbeten: Melins doktorsav -
handling Fåfängans förgänglighet. Allegorin som
livs- och lärospegel hos Albertus Pictor (2006), sym-
posierapporten Den mångsidige målaren. Vidgade
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perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld (2007),
samt diverse artiklar.

Projektets syfte har inte varit att åstadkomma
ännu ett stort översiktsverk över den senmedelti-
da kyrkomålarens och verkstadsledarens Alber-
tus Pictors samlade produktion. Fokus ligger i
stället på ett hittills i mindre grad beaktat om -
råde, nämligen texterna på målningsutsmyck-
ningarnas språkband, bestående av inskrifter på
latin och, i ett fåtal fall, fornsvenska. Fyra femte -
delar av det omfångsrika andra bandets text upp-
tas av Sandquist Öbergs dokumentation av de
tydbara inskrifterna i samtliga kyrkor med ut -
smyckningar attribuerade till Albertus Pictor och
hans verkstad, ordnad efter bildmotivens place-
ring i kyrkorummet och kompletterad med plan-
skisser och kortfattade kyrkobeskrivningar. Iden-
tifikationerna av bildmotiven suppleras av refe-
renser till bibelställen, legendsamlingen Legenda
Aurea, Ingalill Pegelows Helgonlegender i ord och
bild (2006), samt till Biblia Pauperum och Specu-
lum Humanae Salvationis, två medeltida verk där
episoder från Nya Testamentet parallelliseras i
text och bild med scener från Gamla Testamen -
tet. Albertus och hans verkstad gjorde flitigt bruk
av just de två sistnämnda arbetena som förlagor
för både bildmotiv och texter. Kyrko beskriv -
ningarna och motividentifikationerna är försed-
da med fotnoter med litteraturreferenser som
hänvisar läsaren vidare. Däremot saknar jag
forsk ningsöversikter för målningsutsmyckning -
arna, med redogörelser för de tillskrivningar och
dateringar som man i forskningsprojektet har
valt att bygga på.

Sara Risberg behandlar dokumentationen av
inskrifterna i sin recension här intill. Jag skall
där för begränsa mig till att konstatera att såväl
denna som Sandquist Öbergs analyser och resul-
tat, sammanfattade i inledningen till volym II, är
intressanta också ur ett konstvetenskapligt per-
spektiv: så t.ex. argumenterar hon för att språk-
bandens texter tyder på att kalkmålningarna har
haft en pedagogisk-kateketisk funktion, med ett
möjligt användningsområde som en slags hand-
böcker i predikokonst. Vidare granskar hon det
samlade budskap som sammanställningen av
bildmotiv och inskriptioner förmedlar, och kon-
kluderar att språkbandens texter i många fall
fungerar konnotativt genom att citera texter vars

referenser inte är begränsade till bildmotivens
primärbetydelse. Därigenom förstärks, förank -
ras eller utvidgas utsmyckningarnas innebörd på
ett sätt som Sandquist Öberg beskriver som
kreativt och självständigt (s. 41). Kreativiteten i
fråga tillskriver hon i detta fall »målaren och/
eller stiftaren», medan hon för övrigt i sina ana -
lyser ser Albertus som den som koncipierat mål-
ningsprogrammen.

Jag efterlyser här ett principiellt resonemang
om på vilka grunder vi egentligen kan dra slut-
satser om vem som har komponerat utsmyck-
ningarnas program. Visst är det är möjligt att
Albertus har hade ikonografiska huvudansvaret,
men det är otillfredsställande att detta postuleras
utan att begrundas. Spörsmålet är ingalunda nytt
i forskningen om Albertus Pictor, och det dryftas
också i Melins doktorsavhandling som är en del
av projektet: ett resonerande referat av Melins m.
fl. ställningstaganden i frågan hade här varit rele-
vant och nyttigt.

Undertiteln till band I lyder Bilder i urval samt
studier och analyser. Av inledningen framgår att
volymen är avsedd att lägga fram »viktiga pus-
selbitar» som har tillfogats den i tidigare forsk-
ning tecknade bilden av Albertus Pictor, i form
av »delar av de resultat projektet har uppnått»
(s. 9). Närmare två tredjedelar av volymen består
av illustrationer, i färg och av utmärkt kvalitet
såväl foto- som tryckmässigt. Bilderna är enligt
inledningen valda för att ge en översikt över
verk stadens produktion och presentera ett urval
av motivrepertoaren. Övervägande återges en -
skilda motiv och detaljer av motiv. Ett mindre an-
tal bilder visar större utsnitt av valvkappor eller
hela valv. Bildtexterna anger kyrka och motiv,
men saknar hänvisningar till planskisserna i do -
kumentationsdelen i volym II. De närmare kri-
terierna för bildurvalet redovisas inte, och det
förblir också oklart vid läsningen av volymens
åtta delstudier. Av de sammanlagt 116 illustra-
tionerna hänvisas det bara till 18 i artiklarna.

De åtta artiklarna skall här bara omtalas i kort-
het. Jan Svanbergs och Jan Öbergs biografiska
skiss är en saklig och balanserad framställning av
vad man vet eller kan anta om Albertus Pictors
liv och verksamhet utifrån existerande källor.
Här har projektet tillfört ny kunskap genom att
fästa uppmärksamheten vid flera signaturer där
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Albertus skriver sig från Ymmenhusen/Immen -
husen, av allt att döma ett belägg för tysk här -
komst. Göran Dahlbäck går igenom ägostruk-
turen i socknar vars kyrkor bemålades av Alber-
tus Pictor och dennes verkstad. Mönstret som
avtecknar sig underbygger slutsatser som har dra -
gits av tidigare forskare: verkstadens uppdrags-
givare var ingalunda någon enhetlig grupp. Fräl -
set, men också församlingsmenigheterna själva
kan spåras bakom beställningarna, och i den grad
ärkebiskopen har varit involverad så gäller det
också kyrkor utsmyckade av andra verkstäder.
Melin redogör för vilka kriterier man i projektet
har satt upp för attribueringen av det trettiotal
målningsutsmyckningar som det är frågan om
till Albertus Pictor och hans verkstad, och dis -
kuterar på föredömligt vis de svagheter och för-
behåll som oundvikligen häftar vid tillskriv -
ningar på stil- och formanalytisk grund. Krite -
rierna i fråga baserar sig dels på formala kva -
liteter, dels på ikonografi, dels på kolorit, och dels
på måleritekniska aspekter. Något förvånande är
att utformningen av fysionomierna inte ingår i
attributionskriterierna.

Volymen innehåller vidare tre motivstudier
samt en artikel om Albertus Pictors bildspråk och
berättarteknik. I sin studie av Fågel Fenix-moti -
vet begränsar sig Jan Öberg till att referera hu -
vud dragen i den aktuella legenden, supplerade
med kortfattade omtalanden av två av Albertus
Pictors totalt nio eller tio framställningar av
motivet. Varför just Fågel Fenix valts för studien
framgår inte, och motiven diskuteras heller inte
inom den större kontexten av de bildprogram de
ingår i. En sådan kontextualisering skisseras där -
emot av Melin i en artikel om Sankt Mikael i
Sala, där hon antyder helgonets roll i samtidens
förståelse av döden och belyser målningens rela-
tion till andra element i Sala kyrkas målnings -
program, som Anna-själv-tredje och Yttersta do -
mens förebud. Den tredje motivstudien är skriven
av Herman Bengtsson som inte har varit formellt
knuten till projektet. Hans genomgång av Sim-
sonmotivet hos Albertus Pictor motiveras av det-
ta motivs centrala roll såväl i verkstadens pro-
duktion som i forskningen. Artikeln presenterar
en nyläsning av motivets innebörd, inklusive ett
resonemang om möjligheten av ett flerdimensio -
nellt brukarsammanhang. Melins artikel om Al -

bertus Pictors berättarteknik tar i ultrakort form
upp teman som hon har bearbetat i sin avhand -
ling. Hon exemplifierar genom att kommentera
två enskilda motiv, men avstår från att lägga fram
överordnade iakttagelser och slutsatser. Detta är
beklagligt eftersom man måste anta att hennes
deltagande i projektet har gett henne en god över-
blick över Albertus Pictors-verkstadens samlade
œuvre, något som borde ha kunnat omsättas i en
analys av mer generell giltighet än vad som nu
har blivit fallet.

Avslutningsvis en undran om tanken bakom
bokverkets titel. Vilka anspråk ligger i utnämnan-
det av Albertus Pictor till »målare av sin tid»?
Med undantag för Bengtssons och Melins motiv -
studier görs inga ansatser i artiklarna att se Al -
bertus Pictor mot bakgrund av den epok i vilken
han levde och arbetade. De historiska data som
läggs fram bildar underlag för slutsatser om de
omedelbara omständigheterna för hans verk-
samhet och tillkomsten av utsmyckningarna. Men
den större kontexten i det slutande 1400-talet
och tidiga 1500-talet – socialt, kulturellt och and -
ligt – ligger till största delen bortom publikatio-
nens horisont.

Lena Liepe
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske

språk
Postboks 1020 Blindern

NO–0315 Oslo
Norge

lena.liepe@ifikk.uio.no

Christina Sandquist Öberg, Albertus Pictor. Måla -
re av sin tid. II. Samtliga bevarade motiv och språk-
band med kommentarer och analyser. KVHAA. Stock-
holm 2009. 437 s. ISBN 978-91-7402-383-1.

En stor och betydelsefull del av det Riksbanksfi-
nansierade projektet Albertus Pictor. Målare av sin
tid, och således av tvåvolymsverket med samma
titel, har varit studiet av språkbanden i målarens
verk. Dessa bandslingor med text i anslutning till
målningarna har aldrig tidigare studerats veten-
skapligt, vilket är en smula märkligt med tanke
på att de från första början måste ha varit menade
att bilda en enhet med bilderna. Språkbanden är
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till största delen skrivna på latin. För undersök -
ningen av dem har latinisten Christina Sandquist
Öberg ansvarat.

Som undertiteln Samtliga bevarade motiv och
språkband med kommentarer och analyser antyder
består föreliggande volym av en integrerad motiv -
förteckning och textutgåva av språkbanden. Det-
ta är första gången text- och bildmaterialet doku-
menterats i sin helhet, och det måste betonas att
det är ett riktigt pionjärarbete. Samarbetet mel-
lan konstvetare och språkvetare har resulterat i
tvärvetenskap när den är som bäst: studiet av
språkbanden har lett till nyupptäckta och åter-
skapade motiv där målningarna är svårtydda
eller till och med gått förlorade. Boken är ett
imponerande arbete som innebär att tillgäng-
ligheten till och förståelsen för bilderna har ökat
avsevärt.

Volymen inleds med några korta kapitel där
först syftet och upplägget beskrivs. Även forsk-
ningsläget redogörs kortfattat för. Viktiga i den-
na inledande del är kap. 3, där nyupptäckta motiv
och nytolkade språkband behandlas, och kap. 5,
där Sandquist Öberg går igenom viktiga förlagor
till språkbandens texter: Bibeln, liturgiska hand-
böcker, Biblia Pauperum, och i viss mån Speculum
Humanae Salvationis. Särskilt betonas Albertus
Pictors beroende, vad gäller såväl ord som bild, av
Biblia Pauperum (»de fattigas bibel»), medelti-
dens motsvarighet till »Bibeln som seriealbum»,
där bilden spelar den centrala rollen. En längre
beskrivning får också verket Speculum Humanae
Salvationis (»den mänskliga frälsningens spegel»),
som man menar inte har beaktats tillräckligt tidi-
gare som förlaga till Albertus œuvre. Även det
senare verket är ett slags »bildbibel», men med
mer text än i det förra. I sin diakroniska analys av
språkbandens fördelning (kapitel 8) visar Sand -
quist Öberg på tendensen till ett ökat beroende
av Biblia Pauperum med tiden. Ytterligare några
ord om Albertus förlagor hade varit bra, exem-
pelvis vad gäller spridningen och användningen
av Biblia Pauperum och Speculum Humanae Salva-
tionis. I vilken mån använde andra kyrkomålare
dessa böcker? Var Albertus originell i det avseen-
det? Generellt blir man som läsare också nyfiken
på om Albertus använde sig ovanligt mycket av
språkband och om jämförelser gjorts med annat
medeltida kalkmåleri.

De inledande kapitlen innehåller av förklarli-
ga skäl en hel del textexempel. Till åtminstone de
första av dessa saknar jag en kommentar, eller en
fotnot som hänvisar framåt till kapitlet (15) om
utgivningsprinciper. Innebörden av växlingen
mellan rak och kursiv stil, parenteser och under-
strykningar är man som läsare ännu inte medve -
ten om här, och tyvärr stör det läsningen en smu-
la. För att underlätta läsningen i den löpande tex-
ten hade man kanske kunnat normalisera exemp -
len i viss mån, särskilt som suppleringar och un -
derstrykningar, som i utgåvan talar om att något
är problematiskt och kommenteras, inte anges
konsekvent.

I kapitlet »Filologiska aspekter» går förfat -
taren igenom några problem vid utgivningen av
språkbanden, bland annat felaktigt restaurerade
språkband och förmodade avskrivningsfel, samt
diskussioner kring och förklaringar till hur fel
kan ha uppstått. Ett viktigt påpekande här är att
många personer i Albertus Pictors verkstad var
involverade i arbetet, varför det kanske inte är så
märkligt att såväl hög kompetens som brist på
kompetens märks i språkbehandlingen. I detta
kapitel tas också vissa vanliga medeltidslatinska
drag upp, särskilt dess ortografi med exempelvis
dubblering av konsonanter, -ci- för -ti- framför
vokal, -e- för -ae- och vacklande bruk av i och e.
Här förbigår författaren o för u i ingreditur –
ingreditor (s. 77); soccure – succurre (s. 65); torbis –
turbis / orbis – urbis (flera tillfällen, då benämnda
»fonetiska varianter» i kommentaren). Torbis
för turbis är ett fel som har övertagits från Biblia
Pauperum, men kan det tänkas att felet i andra fall
beror på diktamen?

Tyvärr noterar jag en inkonsekvens vad gäller
kommentarer i utgåvan till några av dessa medel -
tidslatinska drag. Dubbelskrivna konsonanter
kommenteras ibland, ibland inte (på sid. 122–123
kommenteras issta men inte asscendit i samma
språkband), och exempelvis kommenteras den
på medeltiden självklara stavningen gemencium
för gementium medan congregacione (för congrega-
tione) i samma språkband (s. 264) inte kommen -
teras. På några ställen har text i suppleringar, det
vill säga tillägg av bortfallen text, skrivits med
klassisk stavning i stället för den för Albertus och
hans tid normala (quae för que; iubilatione för iubi-
lacione).
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I redogörelsen för utgivningsprinciperna i kapi-
tel 15 får vi veta att vi står inför en »modifierad
diplomatarisk edition» av språkbanden, det vill
säga att texterna i princip återges i oförändrat
skick gentemot förlagorna (kalkmålningarna),
men att vissa ingrepp ändå görs. Exempelvis in -
för man interpunktion, förlorad text suppleras
om möjligt, bruket av versaler och gemener nor-
maliseras, och någon enstaka rättelse görs. Prin -
ciperna är bra och huvudsakligen klargörande,
med undantag för att användningen av rak och
kursiv stil i suppleringarna hade behövt precise -
ras. Övertas förkortningarna från källan som
använts för suppleringen, eller är det utrymmet i
språkbandet som avgör? Gällande textutgåvan
sägs att »Interpunktionen har i princip norma -
liserats till en syntaktisk sådan.» Även här måste
jag anmärka på viss inkonsekvens, något som blir
särskilt tydligt när en text som uppträder flera
gånger kommateras på olika sätt.

Del två av volymen utgörs av den fullständi-
ga motivförteckningen och textutgåvan av språk-
banden. Albertus Pictors målningar finns i ett
trettiotal kyrkor, företrädesvis i Mälardalen, och
dessa beskrivs var för sig i bokstavsordning. Upp-
ställningen är systematisk och klar: en kortfattad
kyrkobeskrivning av Pia Melin följs av en gen -
omgång av målningarna i valv, på norrvägg och
på södervägg, travé för travé från öster till väster.
Motivbeskrivningen följs direkt av textutgåvan
av språkbanden.

Under utgåvan kommer översättning och kom-
 mentar. Att översättningarna finns med är till
stor hjälp, inte bara för den läsare som inte kan
latin. I kommentaren finns, förutom vissa text -
kritiska anmärkningar, också hänvisningar till
förmodade källor. Att ursprunget till snart sagt
varje språkband identifierats är ett oerhört im -
ponerande arbete som måste ha tagit avsevärd
tid, kraft och tålamod. I och med detta syns Al -
bertus Pictors beroende av Biblia Pauperum mycket
tydligt, särskilt då fel däri har övertagits direkt.
Hänvisningarna till hur och varifrån texten sup-
plerats är i allmänhet noggranna och trovärdiga
(med undantag för vad som anmärkts ovan). Be -
röm förtjänar också registren över motiv och
språkband som ger ytterligare ingångar till mate-
rialet.

En kontrolläsning av de språkband som finns

på bilderna i volym I och II visar att texten i prin-
cip är väletablerad, men att angivandet av upp -
lösta förkortningar inte är helt genomfört. Man
frågar sig om det är nödvändigt att göra sig detta
besvär i en modifierad diplomatarisk utgåva.
Tyvärr finns alltför många exempel på att upp -
lösta förkortningar inte har återgetts. De första
utgivna språkbanden, från Almunge kyrka, lyder
t.ex. (s. 65):

Alma redemptoris mater, 
que pervia celi porta manet

Texten står i utgåvan i kursiv stil, vilket enligt
principerna innebär att det inte finns några för -
kortningar utan att alla bokstäver står utskrivna.
En läsning av dessa båda språkband, som avbil-
das på det följande uppslaget, visar dock att tre av
orden faktiskt är förkortade, nämligen redempto -
ris, que och pervia. Ordet redemptoris saknar dess -
utom bokstaven p (något som är vanligt i me -
deltida ortografi). Utgåvan borde alltså ha lytt:

Alma redemtoris mater, 
que pervia celi porta manet

Dessa anmärkningar på detaljnivå till trots är
mitt allmänna omdöme om denna vackra och
påkostade bok att den är väl genomarbetad och
mycket pedagogiskt upplagd. Värdefullast av allt
är kanske den potential den har att förnöja och
intressera en bred publik, från experter till ama -
törer på området. Mitt eget exemplar kommer
garanterat få sin plats i bilen för att säkert finnas
till hands och vara till glädje nästa gång jag
besöker en Pictor-kyrka.

Sara Risberg
Svenskt Diplomatarium

Riksarkivet
Box 12541

SE–102 29 Stockholm
sara.risberg@riksarkivet.se
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Chris Evans & Göran Rydén, Baltic Iron in the
Atlantic World in the Eighteenth Century. Leiden
2007. 359 s. ISBN 978 90 04 16153 5. 

Vad har Gammelbo järnbruk i Västmanland med
den atlantiska slavhandeln att göra? Denna blyg -
samma industri i det mellansvenska inlandet kan
väl knappast ha spelat någon roll i den globala
handeln? Skenet bedrar emellertid. Vid Gammel -
bo tillverkades på 1700-talet så kallat voyage-järn,
framställt enligt tysksmidesmetoden, direkt för
export till Bristol och vidare till Calabar i Biafra i
Västafrika. Just denna typ av järn var hett efter-
traktad i denna del av Afrika och användes som
betalningsmedel. För det västmanländska järnet
köptes tusentals och åter tusentals slavar för att
skeppas till ett liv i misär och förnedring på Caro-
linas och Karibiens plantager. Även högkvalita-
tivt Öregrundsjärn, på engelska kallat Orground
iron, exporterades från de de Geerska järnbruken
Lövstabruk och Åkerby till Bristol och till de sto-
ra industrierna i Birmingham. Många av dessa
föremål såldes sedan till Amerikas plantager där
de byttes mot ris, tobak och bomull vilka fors -
lades tillbaka till Europa.

Om dessa järnets färder – träffande beskrivna
som en global fuga – har Chris Evans och Göran
Rydén skrivit en viktig bok som ger tydliga be -
lägg för Sveriges och det svenska järnets bety-
dande plats i den tidiga globala världen. Slavhan-
delns blodspengar berikade även svenska han-
delshus och industrialister. Med ett rikt varierat
och lättillgängligt språk redogör författarna för
ett mycket stort och svåröverblickbart källmate-
rial i form av arkivhandlingar från affärskontak-
ter mellan handelshusen i Bristol och Bergslagen,
Calabar och South Carolina. Fugan är en meta -
for för den flyktiga totalhistorien – att allt häng -
de samman, men att sambanden inte alltid är lät-
ta att följa – precis som i en Bachfuga.

Boken inleds med en beskrivning av den glo -
bala världens magasin – the Warehouses of the
World – affärsmannen Graffin Prankards han-
delslager i Bristol. Prankard var kväkare och spe-
cialiserade sig på handel med svenskt järn och i
synnerhet Orground iron, men i hans magasin
fanns även varor från de engelska smedjorna,
socker från Karibien och andra produkter från de
nordamerikanska kolonierna. Kväkarna är kända

för sitt motstånd mot slaveriet, men i Graffin
Prankards gestalt stod den religiösa övertygelsen
och den dagliga utkomsten tydligen inte i mot-
sättning till varandra utan var särkopplade.

Prankard liknade Louis de Geer som utifrån
reformerta ideal försökte skapa ett idealsamhälle
men som samtidigt sysslade med slavhandel i
Västafrika. Denna mörka sida av den svenska
tidigmoderna historien förbigås ofta av tystnad.
Evans & Rydéns studie bryter denna tystnad, men
inte med högljudda utfall. I stället hörs en saklig
återgivning av import-/exportlistor. Här kan vi läsa
att skeppet Amoretta seglade med 1186 stänger
svenskt järn till Biafra 1735 och att Graffin Pran -
kard sålde 616 ton svenskt järn i samma område
bara 1738. Järnproduktion och slavhandel var
delar av samma globala marknad.

Det svenska järnet spelade en viktig roll i den
handeln. Den dramatiska ökningen av produk-
tionen på vallonbruken i Uppland under de sista
decennierna av 1600-talet ska därför inte ses ut -
ifrån en inhemsk teknisk utveckling utan hängde
samman med den globala konjunkturen. Upp -
svinget kan tydligt knytas till den expanderande
plantageekonomin på Barbados och Jamaica och
den därpå följande ökningen i slavhandeln. De
svenska järnbrukens högkonjunktur är synonym
med plantageekonomins storhetstid. I detta be -
kräftar Evans & Rydén den tidigare omstridda
slutsats som Eric Williams drog i sitt klassiska
arbete Capitalism and Slavery (1944): utan slav -
handel ingen kapitalism. Den svenska industrial-
ismen hade sannolikt fått en annan, något annor-
lunda utveckling, om det inte varit för den glob-
ala slavekonomins behov av järn till redskap på
bomullsfält, risodlingar och tobaksplantager eller
som betalningsmedel i Biafra.

Baltic Iron in the Atlantic World innehåller emel-
lertid inte bara sakliga uppgifter om tonnage och
produktion, hämtade från gömmor i avlägs na ar -
kiv. Här finns flera eleganta iaktta gelser av den
tidiga moderna världen och per spek tiv som gör
det främmande begripligt. Meta foren med den
globala fugan – hämtad från välgrundad kunskap
om barockmusik – är en sådan iakttagelse som blir
till en begriplig och elegant bild av global historia.
En ögonblicksbild av Lövstabruks soundscape en
lördageftermiddag 1753 när hamrarna tystnat och
produktionens inferno lagt sig, är en annan.
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Boken utgår från sju noder eller utkiksplatser:
Prankards magasin i Bristol, verkstäderna i Bir -
mingham, Lövstabruk, Skeppsbron i Stockholm,
S:t Petersburg, slavmarknaderna i Calabar i Biafra
och staden Charleston i South Carolina. Gen om
valet av dessa platser frammanas en global histo-
ria som trots de stora geografiska avstånden hade
tydliga inbördes kopplingar. Några platser hade
emellertid förtjänat mer utrymme, t.ex. Mulberry
Plantation i South Carolina, som planmässigt
och arkitektoniskt hade uppenbara likheter med
de svenska järnbruken. Även de karibiska slav-
plantagerna hade kunnat ges en mer framträ-
dande roll i den väv som finmaskigt breder ut sig
på boksidorna.

I en kortfattad men kärnfull forskningshisto -
rik betraktar författarna den omfattande engels-
ka och svenska forskningen om järnproduktion
och handel. Den brittiska forskningen har gene -
rellt inte varit intresserad av handeln utan av pro-
duktionen – den teknikhistoriska ansatsen har
varit stark. Den svenska forskningen har å andra
sidan varit koncentrerad på exportens kvantitet
och betydelse – men brytt sig föga om var pro-
dukterna hamnade eller till vad de användes. Här
reser sig frågan om varför den svenska järnpro-
duktionens mörka sida så länge blivit förtigen.
Jag hoppas att Evans & Rydén utvecklar detta i
framtida historiografiska analyser.

Bokens disposition är dessvärre något svår-
tillgänglig. Huvudkapitlet, kapitel två av fyra,
upptar ungefär 180 av bokens knappt 360 sidor
vilket är svåröverblickbart och tröttande trots det
fina språket. Några sammanfattningar av kapit -
len finns inte heller till läsarens hjälp. I den ny -
utkomna Global historia från periferin (2010, red.
Müller et al.) har Göran Rydén emellertid sam-
manfattat resultaten. En tydligare disposition
och en starkare redaktionell hand hade kunnat
lyfta boken avsevärt. Även bilderna lämnar en
del övrigt att önska. För att vara i en bok skriven
av historiker är de både generöst tilltagna och väl
valda. Bildernas placering i texten förefaller emel-
lertid något slumpartad, och valet att placera
färgbilderna på ett ark i inledningen är oprak-
tiskt. Detta beror förstås på ekonomiska reali -
teter, men att sådana hänsyn ska behöva tas för
en bok med global spridning som kostar strax
under 1000 kronor är förvånande. Ett utökat

tryckbidrag hade kanske rått bot på detta? Ett
mera tydligt postkolonialt perspektiv skulle ock-
så ha varit till hjälp. Avsaknaden av teoretiska
kritiska perspektiv på livet för andra människor
än européerna är säkert medvetet valt av ut -
rymmesskäl, men det hade berikat framställ ning-
en. Hur såg de västafrikanska akansmederna på
voyagejärnet från Gammelbo? Hur kan slavarnas
liv på plantagerna i South Carolinas studeras i
relation till de uppländska vallonbruken? Boken
föder många frågor. Min kritik är emellertid rand-
anmärkningar. Det angelägna ämnet, de nya per-
spektiven och den välformulerade framställnin-
gen gör boken mycket läsvärd. Den blir ett nytt
standardverk inom tidigmodern globalhistoria.

Jonas M. Nordin
Historiska museet

Box 5228
SE–114 84 Stockholm

jonas.nordin@historiska.se

Jonas Ros, Stad och gård. Sigtuna under sen vikinga -
tid och tidig medeltid. Occasional Papers in Archaeo-
logy 45. Institutionen för arkeologi och antik his-
toria. Uppsala Universitet 2009. 285 s. ISBN
978-91-506-2084-9.

I föreliggande skrift lägger Jonas Ros fram rönen
från utgrävningarna inom kvarteret Urmakaren
i Sigtuna. Han var själv utgrävningsledare och jäm-
för givetvis sina rön med vad som framkommit
vid tidigare undersökningar i Sigtuna och andra
jämförliga städer. Även dessa undersökningar be-
handlas kortfattat i boken. Forskningen har gen -
om utgrävningarna i Sigtuna gjort stora fram -
steg. Vi vet nu att staden anlades redan omkring
980, att den hade tydlig stadsplan redan från bör-
jan och att tomtindelningen var förvånansvärt
fast genom århundradena.

Tack vare utgrävningarna vet vi nu besked om
husens storlek, byggnadssätt och användning.
Livet i det vikingatida och tidigmedeltida Sigtu-
na blir på viktiga områden gripbart. Materialpre-
sentationen från de av Ros utförda grävningarna
omfattar inemot etthundra sidor och sammanfat-
tas elegant på de sju sista av dem. Materialgen -
omgången är på många sätt bildande och upp-
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lysande. Så gott som inget hus kan till alla delar
säkert rekonstrueras. Om inte annat brukar det
vara omöjligt att avgöra vilken taktäckning bygg-
naden hade. I fråga om de flesta hus kan man dock
göra några viktiga iakttagelser om byggnadssät-
tet, och i fråga om några får vi veta det mesta.
Fram stiger bilden av en stad bebyggd huvudsak-
ligen med hus i skiftesverk, flätverk och resvirke.
Husen var ytterst kortlivade, men tomtindelning  -
en låg fast, och varje nytt hus byggdes som regel
där ett gammalt hade stått. Den som vill rita en
bild av dessa gårdar ställs dock i de enskilda fall-
en inför många frågor. Hur var väggen på husets
baksida byggd? Vad fanns på taket? Var fanns rök-
hålet? Och så vidare. Ros framhäver osäkerheten,
och han har inte låtit rita några rekonstruktions -
bilder av sitt utgrävningsområde. Hans försiktig -
het manar till efterföljd.

Det mest uppmärksammade fyndet från den-
na utgrävning är Olof Skötkonungs mynthus.
Det presenterades redan 1991, men Ros kan gen -
om jämförelser visa att huset utmärkte sig fram-
för de andra. Dess grund var utifrån tidens för -
hållanden ovanligt välbyggd med stora syllste-
nar. Det var byggt i skiftesverk, ett av de mera
arbetskrävande byggnadssätten. Det hade två vå -
ningar i motsats till de flesta andra hus, som hade
enbart en, och det låg ute vid gatan. De små
detaljerna ger oss alltså klara anvisningar om att
det var ett påkostat och betydande hus. Utför -
ligheten i denna framställning är mycket värde-
full.

Ros kastar sig även in i meningsutbytet kring
Sigtuna. Här kan han få mothugg, men hans upp-
fattningar är både tänkvärda och rimliga. Somli-
ga har menat att staden anlades av en kungamakt
som hade sina rötter i götalandskapen. Ros an -
sluter sig inte till denna uppfattning utan lämnar
den åt dess värde. Däri gör han rätt. Den borde
aldrig ha framförts. Hypotesen har nämligen inte
något stöd vare sig i skriftliga källor eller i fynd-
materialet, utan bygger enbart på förutfattade me -
ningar.

Ros menar att Sigtuna anlades som en huvud -
ort för de tre uppländska folklanden. Olof Sköt -
konung kallar sig både »svearnas konung» och
»konung i Sigtuna». Titlarna säger – enligt Ros
– detsamma. Svearnas område, det vill säga de
uppländska folklanden, har i det senare fallet fått

namn efter sin centralort Sigtuna, alldeles som
svenska län senare fick namn efter sina residens -
orter (Kronobergs län, Skaraborgs län, Malmö -
hus län och så vidare). Denna tolkning kan vis -
ser ligen inte bevisas, men den har mycket som
talar för sig.

Har kungen haft en gård inne i staden? Det
har man tidigare menat. Ros kan emellertid på -
visa att ingen av de kända gårdarna i staden ut -
märker sig genom storlek eller prakt. Däremot är
det välbestyrkt att Fornsigtuna på andra sidan
fjärden var kungsgård. Den räcker, menar han.
Onekligen behövs mycket starka skäl om man
skall tänka sig ytterligare en kungsgård.

Kyrkogrunden på Museitomten har tolkats
som rester av en biskopskyrka. Genom sina gräv -
ningar kan Ros dock visa att kyrkan tillkom se -
dan Sigtuna hade upphört att vara stiftsstad. Han
pekar i stället ut Sankt Olof som biskopskyrka.
Sakskälen är tänkvärda, men något bestämt svar
kan inte ges, vilket författaren är väl medveten
om. Vi kan bara hoppas att framtida grävningar,
lika framgångsrika som dessa, skall ge oss klar -
het.

Lars Gahrn
Mölndals museum
SE-431 82 Mölndal

lars.gahrn@molndal.se

Lydia Klos, Runensteine in Schweden. Studien zu
Aufstellungsort und Funktion. Ergänzungsbände zum
Reallexikon der germanischen Altertumskunde
64. Berlin 2009. 434 s. ISBN 978-3-11-021464-2 

1950 publicerade Gunnar Ekholm en artikel i
Fornvännen med titeln »Var restes runstenarna?».
Här gjorde han upp med en uppfattning om run-
stenarnas ursprungliga placering som runologen
och uppsalaprofessorn Otto von Friesen hade gjort
sig till talesman för, nämligen att de flesta hade
stått på gårdarnas gravfält. Ekholm menade i
stället att det var kommunikationsvägarna som i
första hand hade bestämt runstenarnas place-
ring. Denna uppfattning har genomsyrat senare
framställningar i frågan, även om vissa kritiska
röster har hörts (t.ex. A-S. Gräslund i Tor 1987).

I sin avhandling har Lydia Klos tagit upp dessa
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frågor genom en stor kvantitativ undersökning.
Utgångspunkten har varit de runstenar i Sverige
som ännu befinner sig på ursprunglig plats och
deras förhållande till andra fornlämningar. En -
ligt Klos finns i Sverige 2 654 runstenar. Av dessa
kan den ursprungliga platsen genom framför allt
äldre uppgifter bestämmas för 730, vilka utgör
huvudmaterialet för hennes undersökning. Den
övergripande metoden är enkel och handfast. Med
hjälp av Fornminnesregistret har hon under sökt
vilka fornlämningar som finns inom 25, 50, 100,
500 och 1000 meters radie från varje runsten.
Dessutom har Klos tagit hänsyn till exempelvis
vattendrag, vägar och gränser. Inom samtliga
intervall dominerar relationen till gravar. 33% av
runstenarna har t.ex. gravar inom 25-metersradi-
en, och över 53% inom en radie av 100 m. Som
jämförelse kan nämnas siffrorna för runstenar
relaterade till vägar, som inom samma intervall
utgör 8% resp. 15%. Slutsatsen blir därför att run-
stenarna oftast skulle ha rests i anslutning till
gravfält, och att de mera sällan står vid exempel -
vis vägar.

I ett språkligt inriktat kapitel undersöker Klos
därefter vilka monumenttyper och platser som
finns omnämnda i inskrifterna, och dessa rela-
teras till vad som finns på platsen i verkligheten.
Klos får här bäst överensstämmelser för in skrif -
ter som omnämner broar eller har pluralformen
stenar, vilket inte är särskilt förvånande. Hon
drar dock stora slutsatser av detta, nämligen att
dessa anläggningar omnämns därför att runste-
nen har en placering som avviker från den för -
härskade, d.v.s. den på gravfältet. Klos menar sig
också kunna spåra en kronologisk skillnad, där
runstenarna som är knutna till kommunikations-
leder skulle tillhöra ett yngre skikt. Genom att
runstenen i första hand kopplas till gravmiljön
får hon dessutom anledning att fördjupa sig i
andra aspekter som exempelvis hinsidesförställ-
ningar i äldre tid, kristnandeprocessen samt för -
ändringar i begravningsritualer och mentalitet.
Framför allt betonar Klos att runstenen förenar
gammalt och nytt, där den resta stenen och plat-
sen på gravfältet representerar det förgångna,
medan skriften och de kristna symbolerna pekar
framåt.

Bakom avhandlingen ligger uppenbarligen ett
enormt arbete och den erbjuder ett stort statis-

tiskt material om förhållandet mellan runstenar
och andra landskapselement. Jag ska dock inte
sticka under stol med att jag många gånger är
tveksam till tolkningen av siffrorna. Exempelvis
tror jag att det endast är de lämningar som faller
inom 25-metersradien från runstenen som egentli-
gen säger någonting, och att redan ett avstånd på
50 meter är för stort för att man ska kunna hävda
ett direkt samband. När Klos använder en under-
sökningsradie på 400 meter för att undersöka
kronologiska förändringar i placeringen (s. 140)
blir det därför svårt att ta resultaten på allvar:
med ett så stort analysområde fångar man in för
mycket. Eftersom gravar dominerar i Fornmin-
nesregistret kommer dessa automatiskt att också
överväga i den aktuella undersökningen.

En tredjedel av runstenarna har uppenbarli-
gen en tydlig anknytning till gravfält, men det
be tyder samtidigt att två tredjedelar inte har det
och förmodligen i stället relaterar till något an -
nat. Påfallande är att så få runstenar anknyter till
vägar (56 stycken inom 25-metersradien). Detta
beror dock på att Klos endast räknar vägläm -
ningar som finns registrerade i Fornminnesre-
gistret eller som kan beläggas genom vissa his-
toriska källor. Moderna vägsträckningar anser
hon däremot vara utan relevans för runstenarnas
placering. Hon redovisar dock ärligt att 333 ste-
nar i undersökningen (46%!) har en sådan inom
en radie av 25 meter. Med tanke på att moderna
vägar i många fall säkerligen följer äldre väg -
sträckningar står det klart att anknytningen till
kommunikationslederna inte kan avfärdas så lätt
som Klos har gjort.

Personligen hade jag velat se mer kvalitativa
analyser, både av typiska runstensmiljöer och de
fall som verkar avvika från normen. Redan gen -
om att granska kartan och uppgifterna i Forn-
minnesregistret kan man många gånger att kom-
ma till helt andra slutsatser än dem som Klos pre-
senterar. Exempelvis vill hon förklara frånvaron
av gravfält i anslutning till vissa runstenar med
att landskapet har förändrats genom senare in -
grepp. Som exempel nämns bl.a. runstenen U 177
vid Stav i Roslags-Kulla, där Klos (s. 127) menar
att utvinningen av tjära kraftigt kan ha påverkat
omgivningen kring runstenen. Denna uppgift
bygger av allt att döma bara på förekomsten av en
15 m stor tjärdal (Raä Roslags-Kulla 4:1) belägen
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250 m från stenen. Genom att fokusera på denna
ganska obetydliga lämning kommer Klos att helt
bortse från landskapselement som sätter runste-
nen i ett mera sannolikt sammanhang: en skyd-
dad och numera till stor del uppgrundad vik, som
dessutom har avsatt ett ortnamn (Viksängen), res -
terna av ytterligare en runsten (U 178) samt ett
eventuellt vårdkaseberg (Raä Roslags-Kulla 42:1).
Det är tydligt att stenen ursprungligen har haft
sin plats vid ett hamnläge intill den segelled som
sedan gammalt har gått längs denna del av kusten
(jfr Upplands runinskrifter 1, s. 272 f).

Ett annat talande exempel utgör runstenen U
804 i Långtora socken, som endast bär inskriften
kuþ ialbi ant anunta »Gud hjälpe Anunds ande».
Stenen är enligt Klos rest i närheten av ett kärr
(Raä Långtora 2:1) och hon vill förklara den ovan-
liga utformningen av inskriften med att Anund
»möglicherweise in diesem Moor verstarb oder
einen so unrühmlichen Tod fand, dass die Nach -
kommen sich hier nicht mit Namen benennen
wollen» (s. 128). Förklaringen är helt säkert en
annan. Som Per Stille (Runstenar och runristare i
det vikingatida Fjädrundaland, 1999, s. 192) först
har noterat finns ytterligare en runsten som är
rest till Anunds minne, men som står på andra
sidan Örsundaån i Nysätra socken (U 839). Ste-
nen bär en ordinär minnesinskrift, som dock inne-
håller en mycket intressant upplysning: »Amunde
och Ödgärd lät resa denna sten efter Anund, sin
son, och göra bro». Stenarna har av allt att döma
utgjort ett par och de bör ha markerat vardera
änden av en vikingatida broanläggning. Det lilla
kärret, som har hamnat i Fornminnesregistret p.g.a.
en tradition om ett sjunket saltskepp, har alltså
inget som helst samband med runstenen.

Vad gäller den språkliga delen i avhandlingen
finns också en del att säga. Runinskrifterna är
genomgående citerade efter Samnordisk run-
textdatabas (version 2.0), och även tolkningarna
verkar till stor del bygga på de engelska översätt-
ningar som tillhandahålls där. Däremot tycks
Klos mer sällan ha konsulterat de källor som lig-
ger till grund för databasen, t.ex. Sveriges runin-
skrifter. Detta förklarar vissa förvånande översätt-
ningar, t.ex. attþria tiugu marka »trettio marker»
på Vg 4 skulle avse landområden eller skogsom-
råden (s. 189) i stället för en summa pengar eller
att satsen sum vestr sat þingaliði på U 668 har

syftat på ett tingsfölje i allmänhet (s. 200) när det
av allt att döma handlar om Knut den stores
berömda livvakt, det s.k. tingalidet. 

Klos har också en del förslag till nyläsningar
och nytolkningar, men de håller sällan för en när-
mare granskning. Exempelvis påstås (s. 149) att
runföljden uþ på en runsten från Appuna kyrka i
Östergötland p.g.a. skador också kan läsas ur och
tolkas som aurr ’ör’. Den andra runan är dock
helt säkert þ (se Fornvännen 1983, s. 240), och tolk-
ningsförslaget är följaktligen helt omöjligt. Be -
träffande runföljden haiR · at · marhu på Sö 11 oppo-
nerar hon sig (s. 187) med rätta mot tolkningen
av marhu som ’minnesmärke’ (fel genus anges
dock för det ord mark som tidigare har an tagits),
men hennes egen tolkning av runföljden som
dativ av m rk f. ’skog, gränsland’ är lika osanno-
lik, eftersom h-runan aldrig används för /k/.

Det ämnesområde som Lydia Klos har be -
handlat är centralt och bjuder på många intres-
santa frågeställningar. Hennes arbete är det förs-
ta som analyserar och tolkar ett större urval av
runstenar ur denna aspekt och försöker sätta in
dessa i ett kulturhistoriskt sammanhang. Även
om jag ställer mig kritisk till huvudtesen – att
runstenarna till övervägande del har haft sin
plats på gravfält – utgör hennes bok den själv-
klara utgångspunkten för vidare undersökningar
i ämnet.

Magnus Källström
Riksantikvarieämbetet

Box 1114
SE–621 22 Visby

magnus.kallstrom@raa.se
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Det är numera en självklarhet att förmedla de
resultat och kunskaper som tas fram inom upp-
dragsarkeologin, även om möjligheterna åter
begränsas till följd av nedskärningar. Dessa är en
logisk följd av anbudsförfarandet enligt de rådan -
de föreskrifterna.

Målgrupper och former för förmedling vari-
erar. Strängt taget tycks det mig svårare att för -
medla ju bredare grupp man vill nå. Enklast ver -
kar faktiskt vara att åstadkomma en problema-
tiserande materialredovisning riktad till den in om-
vetenskapliga krets som sysslar med samma sak
som en själv. Här i Fornvännen anmäls såväl strikt
inomarkeologiska som mera populär vetenskap -
liga alster. Mera sparsamt förekommer i dessa
spalter den arkeologiska rapporten.

Rapporten är vår verksamhets fula ankunge,
ofta förbisedd, sällan refererad till utanför hand -
läggarsammanhang eller kvantitativa fyndstudier.
Sedda över tid tycks rapporterna också ha haft
svårt att finna sin form; det har funnits allt ifrån
stencilerade anläggningstabeller till ambitiösa
kulturhistoriska redogörelser. Ekonomiska förut-
 sättningar, ambitioner och målgruppstänkande
har varierat.

Vem som är avnämare för rapporterna, deras
utformning och så vidare är inte frikopplat från
de grundläggande frågorna kring arkeologisk
kunskapssyn, källmaterialsframställning och me-
ningen med arkeologin. Jag misstänker att det
som upplevs som, och uttrycks som, en oklarhet
och otydlighet i rapporternas målgrupper och
utformning i själva verket speglar en otydlighet i
den grundläggande källmaterialsproduktionen
och hur vi lämnar materialet ifrån oss, d.v.s. i
tänkandet kring det basala arkeologiska hantver-
ket. För att vara ett land där det sedan länge
bedrivits så mycket arkeologi är det en smula
förvånande att diskussionen i Sverige kring av -
rapporteringen och dess kvalitativa innehåll än då
varit så pass begränsad. Nu är formulerings -
initiativet överlämnat till länsstyrelsernas mera
kvantitativt inriktade behov.

Ett sätt att i någon mån råda bot på detta
förhållande är kanske just att ta upp arkeologiska
rapporter till vidare diskussion, exempelvis gen -
om anmälningar här i Fornvännen. 

Rapporterna från undersökningarna i kvar -
teret Diplomaten i Jönköping är ett exempel på

en redogörelse med vidare ambitioner än att bara
redovisa ett framtaget källmaterial. Rapporte -
ringen består av två volymer med en tillhörande
CD-skiva. För att så att säga börja bakifrån ut -
görs den andra volymen av två specialstudier.
Jens Heimdahls bidrag är geoarkeologiska och
paleoekologiska analyser som beskriver om rå -
dets miljöutveckling men som även gett intres-
sant ny kunskap kring variationer i konsumtions-
mönster bland invånarna i kvarteret över tid.
Ådel Vestbö Franzéns studie av markanvänd -
ningen utifrån äldre kartmaterial kompletterar
bil den utifrån ett fågelperspektiv. 

Jönköping nygrundades på 1600-talet, så den
närmast klassiska frågan om relationen mellan
intentioner – synliga i skriftkällor och kartmate-
rial – och vad som faktiskt hänt på plats, är ovan-
ligt given här. I synnerhet som ett välbevarat
arkeologiskt och geoarkeologiskt material verk-
ligen har kunnat rikta tydligare ljus mot förlop-
pet. Frågeställningarna inför undersökningen
var emellertid fler än så och omfattade ambitio-
nen att studera såväl bebyggelseutveckling och
verksamheter som sociala mönster. 

Frågeställningarna grundades i de undersök -
ningens ovanliga förutsättningar. Arkeologerna
gavs möjlighet att undersöka närmare 3 000 m2,
lejonparten av ett dussin tomter, varav flera
kompletta gårdsmiljöer. Dessa gårdar kunde föl-
jas från de inledande grundläggningsarbetena på
1620-talet fram till stadsbranden 1790. Lägg där-
till att flera kvarter inom den närbelägna stads-
delen Öster från 1600-talet undersökts i modern
tid, där man ävenledes kunnat följa hela tomter
och gårdar. Länsmuseets har grävt inom 1600-
talets stadsområde sedan 1970-talet. Jämförelse-
materialet är alltså stort. Dessutom har de vat-
tennivåer som var ett lika stort problem för stads-
borna i det förflutna som för arkeologerna på
2000-talet skapat synnerligen goda bevarings-
förhållande. Här finns alltså en ovanligt god
potential att belysa många aspekter av den nyare
tidens stadsliv. Kort sagt, Jönköpings kulturlager
är en tvärvetenskaplig guldgruva.

Undersökningen gjordes i ett område känt
som Tyska maden, så kallat efter de första invå-
narna som var importerad arbetskraft, specialis-
ter åt ett textilfaktori som skulle förse armén med
bland annat uniformstyg. Efter en nedgångsperiod
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med översvämningar och faktoriets nedläggning
dominerades området, från slutet av 1600-talet,
av hantverkare, bland annat kruk- och kakelma -
kare. Ursprungligen planerad som gränsbefäst-
ning – med tillhörande rustningsindustri – är
staden Jönköpings historia nära förknippad med
den svenska stormaktens uppgång och fall, där
freden på riksplanet lokalt innebar en kris.

Olika former av krisbemötande är också en av
flera aspekter ur vilket materialet diskuteras av
Ann-Marie Nordman och Claes Pettersson i
sum meringskapitlet. Vägen fram till denna sum-
mering kan bitvis nog upplevas som en smula
lång, dessutom kantad med rikliga upprep-
ningar. Det förstnämnda förklaras av själva kon-
ceptet med rapportering av tvärvetenskaplig his-
torisk arkeologi. Det andra är relaterat till det
första och kan i viss mån ursäktas med att det nog
bara är korrekturläsaren och recensenten som
sträckläser.

Eftersom jag vet av egen erfarenhet hur svårt
det är att presentera en stadsarkeologisk under-
sökning är mina invändningar snarare princip-
iella än någon kritik av innehåll och ambition.
Här varvas det historiskt kända med nya rön i
form av arkeologi och geoarkeologi efter hand.
Utöver Heimdahls och Vestbö Franzéns volym
döljer sig specialistrapporter om keramik och
skriftligt källmaterial på den medföljande CD-
skivan. Även det arkeologiska materialet presen-
teras styckevis: fasindelning, bebyggelse, verk -
sam heter, fynd. Författarna är noga med att hela
tiden sätta in allting i det historiska samman-
hanget, vilket gör att varje kapitel står på egna
ben, men som sagt, medför upprepningar.

Att det blir så här är relaterat till den projekt-
struktur vi arbetar med inom uppdragsarkeolo-
gin. Specialister kopplas in, arbetar, rapporterar
och far sedan iväg till nästa uppdrag. I en ide-
alvärld skulle man kunna föreställa sig rapporter
bestående av en tolkad presentation av fasindel-
ningen som integrerade allt, det vill säga be -
byggelse, fynd, aktiviteter, miljöanalys, skriftliga
källor och så vidare, följd av tematiska problema-
tiseringar av de uppställda frågeställningarna –
och att de vore samskrivna av experterna: arkeo -
loger, historiker, geologer. Detta skulle givetvis
kräva ett annat tänkesätt och större resurser.

Den centrala periferin är ett resultat av rådande
strukturer, gott så, då den onekligen har kvali te -
ter. Berömvärd är den omfattande inledningen.
Kapitlen 1–5 behandlar frågeställningar, genom-
förande och logistik, det vill säga de grundläggande
källkritiska aspekter som gör det möjligt att ta
ställning till undersökningen. Rapporten är dess-
utom rikligt illustrerad i färg med bilder av
genomgående hög kvalitet, något som ytterligare
understryker ambitionsnivån. Om jag nu ska
invända mot något så är det planerna. Varför en -
visas arkeologer med importera planer direkt
från GIS-programmen? Inbillar vi oss att vi är
mer trovärdiga om vi redovisar dessa hiskeliga
alster? Eftersom plandokumentationen också är
en tolkning finns det väl ingenting som hindrar
att vi bejakar detta och gör »renritningarna» lite
snyggare?

Sammantaget skulle jag dock vilja säga att det
här är ett gott exempel på viljan att utveckla den
arkeologiska rapporten som sådan. Behovet av
att diskutera rapporteringen är i den rådande si-
tuationen större än någonsin. Risken att en
ambitiös rapport så att säga hamnar mellan sto-
larna för redovisning och monografi verkar här
ha varit kalkylerad. Jag hade gärna sett en för-
djupning av diskussionen, vilket ytterligare kun-
nat förtydliga hur man levt upp till de egna fråge -
ställningarna, i stället för både en summering
och sammanfattning. Den sistnämnda blir här
dessutom snarare en lista över vidare frågeställ-
ningar. Författarna framhåller emellertid också
att avrapporteringen av senare års undersök -
ningar i Jönköping – med deras även i interna-
tionell jämförelse fantastiska material från en
ofta styvmoderligt behandlad period – är tänkt
som en grund för vidare synteser. Jag kan inte
annat än instämma i, och vidarebefordra, förfat-
tarnas upprop och inbjudan till att delta i ett
sådant arbete.

Stefan Larsson
Riksantikvarieämbetet, UV Syd

Odlarevägen 5
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