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Bo Eriksson, Bestiarium. En medeltida djurbok. Dia-
logos förlag. Stockholm 2009. 263 s. ISBN 978-
91-7504-217-6.

Ett bestiarium är inte någon vetenskaplig zoolo-
gisk handbok utan en kristen moralisk berättelse
kring hur människan bör leva sitt liv. Böckerna
innehåller förvisso mängder av djur, men deras
uppgift är främst att tala om hur människan skall
leva sitt liv samt fungera som goda eller dåliga
exempel. Bo Erikssons bok skulle kunna kallas en
lyckad pastisch på de medeltida bestiarierna. Där
finns deras ingredienser, texten kring djuren och
de fantastiska bilderna. Men den nyskrivna, om
än medeltidsinspirerade, texten om varje djur
åtföljs också av en kulturhistorisk essä. Källorna,
eller inspirationsmaterialet, utgörs av medeltida
bestiarier jämte Bibeln och Eddan.

Boken är uppdelad i kapitel med underkapi-
tel för varje nytt djur. Kapitlen är grovt indelade
i fiskar, stenar och träd, ormar, ödlor och maskar,
små och stora djur, vilddjur, monster, samt fåg -
lar. Eftersom boken skall vara kristet moralisk så
skall man inte vänta sig att allting om t.ex. får,
Ovis aries, finns under rubriken »får». Nej, det
finns även en rubrik för baggen och en för lam-
met. Dock saknas rubriken »tacka». Orsaken är
att de olika könen och åldrarna hade helt olika
moraliska innebörder.

Baggen hade flera olika symboliska betydel -
ser. Dels var han stor, stark och farlig, han gjorde
som han ville och hans väsen var på gränsen till
ondskefullt. Dels var han (genom sin styrka) ett
värdigt offerdjur i Gamla Testamentet. I klassi-
kern Skapelsens sedelärande samtal (den första i
Sverige tryckta boken, som finns i många svens-
ka hem tack vare ett faksimiltryck) lämnar bag -
gen flocken och blir uppäten av en varg, vilken
givetvis säger »Bättre trygg i hjorden vara än att
gå i ständig fara». Fåret, eller kanske snarast
flocken av får, symboliserade församlingen för
vilken prästen var herde. Oftast avbildas dock

fåret i djurboken som en ensam individ, vilket är
en påminnelse om att var och en bär ansvar för
sitt liv. Lammet förekommer ofta i den kristna
ikonografin och är sinnebilden för den gode
kristne. Lammet vid en tacka symboliserar den
kristne som söker sig till kyrkan. Samtidigt var
det en symbol för martyrdöden.

Erikssons Bestiarium är inte riktad till fors -
kare utan snarare till en intresserad allmänhet.
Den saknar notapparat och referenslistor. Dock
ges mot slutet av boken några hänvisningar till
litteratur att fördjupa sig i. Boken är kanske inte
den som jag flitigast kommer att referera till i
samband med arkeologiska förrättningar, men
om jag skriver fördjupningar om olika djur så
kommer jag givetvis att plocka fram den. Det är
även en bok som fungerar väl som kvällslektyr.
Boken är närmast en fröjd för ögat och mycket
läsvärd – inte minst för det fina och väl återgivna
bildmaterialet man samlat ihop från medeltida
bestiarier.

Leif Häggström
Kulturmiljö Halland

Bastionsgatan 3
SE-302 43 Halmstad

Leif.haggstrom@kulturmiljohalland.se

Sjöö Slott – tradition och manifestation. Red. Karl
Johan Eklund, Hans Norman & Göran Ulväng.
Länsforskningsrådet för Uppsala län. Uppsala
2008. 170 s. ISBN- 978-91-86041-01-4.

Sjöö slott uppfördes 1670–79 av Johan Gabriel
Stenbock vid en vik av Mälaren mellan Enköping
och Uppsala. I föreliggande tilltalande volym
belyser nio författare olika aspekter på detta
gods, som då, liksom idag, var ett av Upplands
mer betydande. Stenbock (1640– 1705) var över-
stemarskalk och hade ämbets- och bo stadsrum
på Stockholms slott. Han hade ärvt säteriet Sjöö
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från sin far och ville enligt Göran Lindahl bygga
ett slott i närheten av Stockholm för att mani-
festera sin släkt. Enligt Göran Ulv äng har Sjöö en
ovanligt ståndsmässig be byg gelse med få mot -
svarigheter i Sverige: »det imposanta sten-
huset» började kallas för slott redan i slutet av
1700-talet. Nationalencyklopedins definition av
begreppet slott lyder: »ursprung ligen en bygg -
nad eller ett byggnadskomplex i kunglig eller
statlig ägo och med representativa funktioner,
ofta befäst och med påkostad utform ning och ut -
smyckning. Numera innefattar termen även stör-
 re herrgårdsbyggnader på landet i enskild ägo av
hög arkitektonisk och konstnärlig kva litet.»
Slottet är alltså själva ka raktärs byggna den, men
boken handlar trots sin titel om hela godset.

Sjöös arkitekt var enligt Johan Eriksson och
Peter Liljenstolpe Nicodemus Tessin d.ä. Han
var landets mest anlitade arkitekt och den förste
svensk som hade ett arkitektkontor i dagens me -
ning. Eriksson och Liljenstolpe anser att Tessin
varit djupt engagerad i utformningen av Sjöö i
inledningsfasen men att han blev tvungen att låta
sin medhjälpare Mathias Spihler leverera detalj -
ritningar och leda bygget. Claes Ellehag menar
däremot att Spihler, som var född i Stockholm
och uppvuxen under enkla förhållanden, ska an-
ses som Sjöös arkitekt. Eriksson och Liljestolpes
kapitel är helt fristående från Ellehags och det
finns ingen dialog mellan dem. Det är intressant
att man i boken har givit utrymme för två helt
skilda betraktelsesätt.

En bebyggelses utformande bör enligt Ulv -
äng ses som en kompromiss mellan idéhistoriska
samband och godsägarnas sociala verklighet.
Jordbrukets organisation måste vid denna tid
vara effektiv för att kunna bekosta den kostsam-
ma adliga livsstilen. Under 1600-talet bestod
godset av säteriet Sjöö och de övriga gårdarna i
Holms socken samt ett stort antal gårdar i närlig-
gande socknar. Nästan all jord arrenderades ut
till 50-talet bönder. Gårdens funktioner var då
placerade i strikt hierarkisk ordning. Närmast
mangården låg de byggnader som hade högt sym -
bolvärde, medan ladugården låg längre österut.
Från mitten av 1700-talet inleddes en övergång
till stordrift. Åkerarealen utvidgades genom ny-
odling och underlydande hemman började dri-
vas ihop med huvudgården. Bönderna avhystes

och hemmanen slogs samman till stora bruk-
ningsenheter. Arbetskraften skulle nu bo vid hu-
vudgården i stället för på arrendegårdarna. Ar -
rendebönderna ersattes först av ogifta drängar,
senare av gifta par, statfamiljer. När de anställda
bildade egna hushåll kunde arbetarbostäderna
uppföras längre ifrån slottet. Från och med 1860-
talet flyttades ladugårdsplatsen till ett läge väster
om slottet och bebyggelsens ursprungliga hierar -
kiska ordning var nu upplöst.

Ulväng ser bebyggelsens utformning som en
följd av ekonomiska och sociala processer som
godsägaren var tvungen att ta hänsyn till. Utifrån
bebyggelsens utformning kan man även försöka
förstå hur folk levde, vilket han hade kunnat
utveckla mera. Ulväng beskriver hur den agrara
revolutionen medförde en produktionsökning
samtidigt som allt fler människor blev obesuttna.
Här kan man på lokal nivå se hur omvandlingen
av jordbruket påverkade livsvillkoren för män-
niskorna. Detta kapitel skulle kunna användas i
historieundervisningen i traktens skolor. Det är
ju mer intressant att få lära sig hur utvecklingen
gick till på lokal nivå än att endast läsa historia på
nationell och internationell nivå.

I förbigående tar Ulväng upp kvinnans roll då
han beskriver hur slottets bostadsvåning varit
inredd. Vid mitten av 1700-talet fanns en svit för
hustrun och en för mannen. Ett sekel senare bod -
de mannen och hustrun tillsammans i en svit
med tillhörande barnkammare. Ulväng beskriver
hur herrgårdshushållen splittrades upp under
1800-talets första hälft: familjen och dess betjän-
ing isolerades från den övriga verksamheten och
dess liv blev mer privat. Hustrurna som haft an-
svar för storhushållets drift kunde i det nya hus -
hållet ägna sig åt hemmet, familjen och sällskaps -
livet.

Under 1670-talet lät Stenbock bygga om
Holms sockenkyrka samt uppföra hospital och
skola. Givmildhet och barmhärtighet var »adlig
plikt och prydnad» för både män och kvinnor i
stormaktstidens Sverige. Christian Laine återger
en diskussion som Jan Samuelsson fört kring
kvinnornas inflytande på kyrkbyggandet under
1600-talet. Som änka efter Fredrik Stenbock och
mor till den ogifte Johan Gabriel hade Catharina
de la Gardie en mycket speciell ställning i samti-
dens genushierarkiska maktordning. Hon kan
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enligt Laine ha spelat en stor roll för både kyr ko -
byggandet och det sociala byggnadsprogrammet
på Sjöö. Detta är det närmaste en genusdiskus-
sion man kommer i denna bok, som är författad
av tio namnkunniga herrar.

1670-talets kyrkorum har i stort sett bevarats
i Holm, men barockinredningen förstördes vid
en brand 1723. Inga stilrestaureringar har gen -
omförts. Efter perioder av förfall och återkom-
mande upprustningar har det enligt Laine »bli-
vit som det är». Han anser att »det historiskt
givna står under ett latent hot om tillrättaläggan-
den eller bearbetningar från restaureringskons-
tens eller kulturarvsbranschens sida». I Holms
kyrka blev sovrandet aldrig av och Laine gläder
sig åt att kyrkan sedan länge »vaktas av sin lyck-
liga fattigdom». Detta kan tyckas vara ett något
udda ställningstagande i restaureringsdebatten.
Laine har i många år arbetat på Riksantikvarie -
ämbetet, men här verkar det nästan som om han
tar ställning för att vår yrkeskår ska avvecklas?

Slottets tak restaurerades 2002–05. Takfallen
var ursprungligen täckta med spån och koppar
men belades under 1740-talet med järnplåt, s.k.
svartplåt. Svartplåt ersätts idag, enligt Jan Lisins -
ki, vanligen med förzinkad obelagd stålplåt som
platsmålas. I detta fall valdes i stället kopparplåt.
Det hade varit intressant att få veta mera om
svartplåten. Vad bestod den av och varför kan
man inte tillverka den idag? Lisinski skriver att
länsstyrelsen stod för stora delar av restaure -
ringskostnaden och att mycket arbete har lagts
ner på att utröna objektets historia och välja
restaureringssätt. Ändå har man återställt vissa
detaljer där man varit osäker och fått gissa sig till
hur de ursprungligen sett ut. Enligt Lisinski exis-
terar det ideala resultatet vid en restaurering bara
i teorin. En bra restaurering präglas av goda och
genomtänkta kompromisser, som är väl förank -
rade bland inblandade personer.

I fallet Sjöö har det lagts ner beundransvärd
energi på förarbetet. Alltför många objekt re -
staureras utan att vi undersöker vilken byggnad
vi har att göra med, även många av dem som får
bidrag från länsstyrelserna. Personligen anser jag
att det inte är mycket värt att rädda en byggnad
för framtiden om vi restaurerar den efter vår syn
på hur den historiskt har sett ut i stället för att
verkligen ta reda på fakta. Det leder endast till

historieförfalskning, och då anser jag att bygg -
naden lika gärna kan få skatta åt förgängelsen.
Detta förfaringssätt kanske mest gäller enklare
typer av byggnader. På något sätt sitter vi fort-
farande fast i att de exklusiva objekten med höga
konstnärliga och arkitektoniska kvalitéer kan få
stora resurser när det gäller bidrag medan de enk-
lare profana byggnaderna behandlas mera styv-
moderligt.

I ett par av bokens kapitel följer inte illustra-
tionerna texten och antalet kartor och illustra-
tioner skulle med fördel kunnat utökas. Lindahl
beskriver Sverige under Johan Gabriel Sten-
bocks tid och varför denne valde att bygga Sjöö
på detta sätt under just den här tiden. Det är dock
i vissa fall svårt att hänga med. Lindahl tar för
givet att man kan sin svenska historia och att
man förstår en del facktermer. Därför undrar jag
för vem boken är skriven. I stort tror jag dock att
den kan vara intressant såväl för lokalt intres -
sera de människor som för oss som är verksamma
i branschen.

De nio författarna tar upp olika aspekter på
slottet och godset. Människorna som bott och
arbetat på Sjöö hade kunnat få mera utrymme
men det är intressant att se att ett slott inte kunde
existera utan en vinstgivande verksamhet, t.ex.
jordbruk. För både jordbruket och livet på slottet
krävdes att det fanns många arbetande män-
niskor. Slottet är toppen på ett isberg. Det är vik-
tigt att inte bara bevara det vackra och påkostade
utan att även det som utgjorde förutsättningen
för att alltihop skulle kunna komma till stånd.

Helena Åkerberg
Båtsmanstorget 2
SE–352 30 Växjö

karlslund@hotmail.com

Klaus Ebbesen, Danske jættestuer. Köpenhamn
2009. 695 s. ISBN 978-87-7528-737-6.

Megalitgravarna är en av de få förhistoriska forn-
lämningstyper som med sin monumentalitet fort-
farande präglar landskapsbilden. De väcker ny -
fikenhet om gångna tider och om de människor
som en gång byggde monumenten. Inte minst
märks det genom alla de sägner som kringvärvt
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stenålderns gravmonument intill våra dagar. Me-
galitgravarna är inte bara de äldsta ovan jord syn-
liga fornlämningarna utan även de första monu-
ment av sten som byggdes i Sydskandinavien
över huvud taget. Enstaka eller i grupper ligger
de utplacerade längs vad som troligen var dåtida
kommunikationsleder.

Det är därför inte förvånande att flera fors -
kare har tagit sin utgångspunkt i megalitgravar-
na när de diskuterat det neolitiska samhällets or -
ganisation. De tolkningar som har framförts har
oftast anslutit sig till territoriemodeller, makt -
utövning och kontroll av sociala relationer. Un -
der de senaste decennierna har märkts en ten-
dens till ökat intresse för de symboliska och ideo -
logiska aspekterna i samhället. Idag är det dock
endast ett mindre antal megalitgravar som be -
finner sig i oskatt skick. De flesta av dem har un -
der lång tid, särskilt i fullåkersbygd, varit utsatta
för omfattande förstörelse. En viktig del i all
forskning kring megalitgravar är därför att skaffa
kunskap om monumentens ursprungliga fördel-
ning i landskapet. Klaus Ebbesen, som under
länge har studerat Danmarks megalitgravar, har
i en rad volymer tagit sig an denna överväldigan -
de uppgift. I Danmarks megalitgrave, bind 2 (2008)
katalogiserar han samtliga säkra och möjliga grav-
monument. I Danske dysser (2007) och Danske
jættestuer (2009) beskrivs och avbildas ett urval
av dem. Medan Danske dysser behandlar dösarna
fo kuserar Ebbesen i Danske jættestuer på gånggrif -
terna och även dösar som inte fick plats i den
första volymen. Det är ett stort och vällovligt ar -
bete.

På 695 sidor, tillsammans med 653 figurer om-
fattande totalt 5185 illustrationer, presenterar
Ebbesen 46 platser med megalitgravar. I Danske
dysser inledde Ebbesen med en översikt över
forskningsläget. Möjligen är det därför som han
här nöjer sig med ett kort förord innan vi kastas
in i beskrivningar av gånggrifterna. Vi känner
idag till ca 600 gånggrifter i Danmark men upp-
skattningsvis har det ursprungligen funnits om -
kring 4000. Den första vetenskapliga undersök -
ningen av en gånggrift utfördes under 1740-talet.
Sedan dess har det, skriver Ebbesen, undersökts
gånggrifter bokstavligen varje år. Mycket få av
dessa undersökningar är emellertid publicerade.
Ett urval presenteras därför i Danske jættestuer.

Bokens genomgång av gånggrifterna följer i
stort sett ett gemensamt mönster. Inledningsvis
beskrivs monumentets lokalisering och even -
tuella äldre antikvariska åtgärder. Vi får därpå en
skildring av anläggningens form, storlek och kon-
struktion, den arkeologiska undersökningen, en
detaljerad fyndpresentation och slutligen en kort -
fattad diskussion. Det är ett stringent upplägg, i
det närmaste en katalogstruktur, som underlät-
tar för läsaren att ta del av de olika platserna. 

Det är emellertid förvånande att Ebbesen inte
bryr sig om att redovisa gravarnas utbredning på
något mera användbart kartmaterial. Många
namn omnämns i texten och man ska väl inte
behöva plocka fram en kartbok för att kunna föl-
ja med i geografin? Den enda egentliga karta som
finns är en över hela Danmark där de behandlade
gravarna redovisas som nummer vilka motsvarar
kapi tel numren i boken. Jag saknar särskilt kartor
som visar samtliga kända megalitgravars utbred-
ning, såväl ur ett snävare regionalt perspektiv
som för hela Danmark. Det skulle ha ökat mate-
rialets värde. Läsaren kunde ha fått en bild av var-
je re dovisad gravs läge och rumsliga relation till
när liggande monument och till megalitgravsom-
råden i Danmark som helhet. En uppfattning om
det stora antalet neolitiska monument som ur -
sprungligen stått i de sydskandinaviska landska -
pen är nämligen en avgörande faktor för för ståel -
sen av tidens samhällsorganisation. Det hade
också behövts kartor som skildrar den topo gra -
fiska situationen. Inom områden där flera gravar
ligger tätt förekommer några flygfoton som re -
dovisar gravarnas läge. Här saknas emellertid an -
givelser om vilket monument som varje marke-
ring representerar.

Beskrivningarna av monumentens konstruk-
tionsdetaljer och de arkeologiska undersökning -
arna är rapportmässiga och stela. Redogörelser-
na är nödvändiga, men flera av måttangivelserna
skulle med fördel i stället ha kunnat återges på
enkla planer. Ett plus vill jag ge till de många
svartvita foton som åtföljer beskrivningarna. De
äldre är förstås inte alltid av bästa kvalitet, men
de visar i flera fall den miljö monumenten befann
sig i när förra seklet var ungt.

Fyndgenomgången som följer varje anlägg-
ningsbeskrivning är synnerligen grundlig. Varje
föremål redovisas med måttuppgifter och kort-
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fattade kommentarer om morfologiska attribut i
oändliga fyndlistor. Det känns som en fortsätt -
ning på den danska traditionen med stora fakta -
späckade volymer främst från 1970- och 1980-
talen. Sida upp och sida ned fylls av de drygt 5100
illustrationerna av föremål av flinta, keramik,
bärnsten, bergart och ben som insamlats från
monumenten. Föremålsillustrationerna av Hen-
ning Ørsnes är välgjorda och visar de nödvändi-
ga formdragen. En sådan detaljerad fyndredovis-
ning är utmärkt under förutsättning att den har
ett syfte. Vackra fyndteckningar eller diskussio -
ner kring tidigare uppställda typologiska serier
får dock inte bli ett självändamål. De säger ju i sig
ingenting om förhistoriska förhållanden. Där-
emot är en grundlig fyndgenomgång en av förut-
sättningarna för att hypoteser skall kunna fram-
föras om megalitgravarnas funktion och betydel -
se utöver den om att de tjänat som gravplatser.
Men till detta fordras att det arkeologiska mate-
rialet används aktivt för att pröva hypoteser och
tolkande resonemang. Ingenting av detta finns i
Danske jættestuer.

I den diskussion som efterkommer varje plats-
 redovisning ligger fokus i själva verket helt på fyn-
den och deras datering. Trots det stora och kom-
plexa materialet – eller kanske just därför – är det
främst typologiska och kronologiska frågor som
diskuteras. Ebbesen presenterar också många sprid-
ningskartor, men fyndens spridning blir endast i
begränsad utsträckning föremål för mera ingående
analyser och tolkning. Denna ge digna materi-
algenomgång hade förtjänat att ut mynna i en mera
djuplodande analys, eller att Ebbesen åtminstone
ställt någon fråga till materialet. I förordet skriver
han (s. 6) att »Denne bog indeholder ... en publicer-
ing og videnskaplig behandling av en række udval-
gte jættestue-un der søgelser, som ikke tidligere har
været offent liggjort.» En vetenskaplig behandling
består en ligt min mening inte bara av en presenta-
tion av källmaterial. Det är också önskvärt med en
för-djupad diskussion, utifrån det framlagda mate -
rialet, som här skulle berätta något om monu-
mentens betydelse i det neolitiska samhället. Åt -
minstone hade en sammanfattande jämförelse mel-
lan de olika gravarnas arkitektoniska detaljer, fynd-
material o.s.v. förhöjt utbytet av boken. Denna
diskussion hade med fördel kunnat avsluta volymen
i ett separat kapitel.

Trots kritiken är Ebbesens kartläggning av
danska megalitgravar definitivt ett viktigt bidrag
till den fortsatta forskningen i ämnet. De tre in -
ledningsvis nämnda banden bör naturligtvis
betraktas som delar i en helhet. Och det är ett
imponerande arbete i sin omfattning och detalj -
rikedom. Det är en enorm hjälp för varje forskare
att få fyndmaterialet presenterat med en sådan
noggrannhet. Böckernas katalogstruktur gör det
också enkelt att ta till sig det. Ebbesen har ska-
pat förutsättningar för andra arkeologer att fram-
över sätta in materialet i ett kulturhistoriskt sam-
manhang. En liknande sammanställning över
skånska befintliga och sannolika megalitgravar
får vi fortsatt önska oss.

Danske jættestuer är en katalog – en omfat-
tande katalog – och som sådan är den utmärkt
och välbehövlig för framtida forskning om mega-
litgravar.

Magnus Andersson
Riksantikvarieämbetet UV Syd

Odlarevägen 5
SE–226 60 Lund

Magnus.andersson@raa.se

UV 50 år. Red. Lars Ersgård. Riksantikvarieäm-
betet, Stockholm 2009. 199 s. ISBN 978-91-7209-
544-1. 

Sveriges största och ledande arkeologiska aktör,
Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersök -
ningsverksamhet (UV), fyllde 50 år 2009. Med
anledning av jubileet har UV givit ut en antologi
tillägnad grundaren Björn Ambrosiani. Den pre-
senterar UV:s historia sedan början i 1959, då Riks-
antikvarieämbetets fornminnesavdelning påbör -
jade tre större grävningar. Antologin speglar
emel- lertid inte enbart det som har varit utan i
allra högsta grad också frågor kring UV:s
framtid. Man sticker således inte under stol med
att anto login kommer ut mitt under en kris för
UV (jfr omslagsbildens »stilleben»).

UV 50 år är behändig, lättläst, väl redigerad
och väl illustrerad. Antologin inleds med ett för -
ord av riksantikvarien Inger Liliequist. Sedan föl-
jer sex artiklar skrivna av nio arkeologer som re-
presenterar olika generationer inom UV: Björn
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Ambrosiani skriver själv om perioden 1959–74;
Monica Damell Modin och David Damell om
1970- och 1980-talen; Johan Anund och Agneta
Lagerlöf med bidrag av Per Gustafsson och
Anders Löfgren om 1990-talet; Stefan Larsson
om dagens situation; redaktören Lars Ersgård
om UV-kontoren genom 50 år samt avslutande
även om konjunkturerna som har präglat UV:s
verksamhet på gott och ont.

UV:s historia får här en utmärkt presenta-
tion. Små och stora grävningar samt många namn
passerar revy genom åren. En bild tecknas av
metodologisk och teknisk framåtanda; själv minns
jag tydligt visningen av pantografen vid metod-
konferensen i Sigtuna 1980. Och det tecknas en
bild av organisatorisk flexibilitet, där regionala
kontor upprättas när behov uppstår – och läggs
ner när de minskar. Flexibiliteten har även be -
hövt omfatta de talrika utredningar, propositio -
ner, lagar och föreskrifter som har kantat UV:s
väg genom åren.

Det tycks råda enighet bland antologins för-
fattare om att 1990-talet och det tidiga 2000-
talet, med de stora projekten och med UV:s roll
som forskningsföretag, utgör en svåröverträffad
höjdpunkt i organisationens historia. För övrigt
är presentationen befriad från det mytologiska
och anekdotiska som kan prägla andra arkeolo-
giska miljöers egenhistorik; ett undantag är kan -
ske omtalandet av pizzan som intogs vid 25-års
jubileet 1984 (s. 63).

När det gäller UV:s allra senaste utveckling
samt framtiden skiljer sig uppfattningarna åt.
Stefan Larsson pendlar mellan dystopi och utopi,
där UV:s tidigare år svartmålas för att höjdpunk-
ten kring de stora projekten och de vetenskapliga
ambitionerna ska lysa desto mera. Analysen är
vass, men också retoriskt överdriven och onödigt
negativ med sarkastiska ord om »samhällsingen-
jörer», om underhållningsmotiv som »bensprat -
tel», om anbudsförfarande och om politiska be -
slut. Men om alternativet till arkeologin som
ingenjörskonst är arkeologin som upphöjd natio -
nalvetenskap borde Larsson kanske ändå vara
nöjd; vilken ideologiproduktion är minst dålig?

Vidare begriper jag inte att en så stor och
dominerande aktör som UV behöver känna sig
hotad av konkurrens eller behöver omtala andra
aktörer så negativt som ibland är fallet (dock inte

i denna bok); kritiken borde i så fall riktas mot
anbudssystemets mest osäkra led, nämligen läns -
styrelserna. Jag begriper heller inte att politik
förd av politiker framröstade i en representativ
demokrati skall omtalas sarkastiskt. Man har ju
den politik man själv röstat fram! Larsson vill se
UV som ett ledande kunskapsföretag, men näm-
ner inte det ekonomiska problemet, att UV:s
möjligheter är direkt förbundna med de ekono -
miska konjunkturerna och de eventuella politis -
ka satsningar på infrastrukturen som kan utjäm-
na konjunktursvängningarna.

Mindre vasst, mera sakligt, men dock bekym-
rat beskriver Ersgård konjunkturerna, där de sto-
ra svängningarna utgör ett grundproblem. För
att citera honom från bokens sista sida: »I nu -
läget går det nog inte längre att blunda för det
faktum att organisationen har en kostym som
designats efter 90-talets förhållanden, dvs. med
en årlig omsättning på över 100 000 fälttimmar,
medan de senaste fem åren inte kunnat uppvisa
mer än ca 65 000 timmar i genomsnitt per år.
Slutsatsen av detta faktum framstår som tämli-
gen enkel: det [är] nödvändigt att sy in kostymen
men detta måste ske utan att de goda kvalitéerna
går förlorade." (s. 199) Det är svårt att säga emot.

Sedan de orden skrevs har man mycket riktigt
sytt in kostymen. Chefer har bytts ut, kontoret i
Örebro läggs ner och omfattande varsel har ut -
färdats, som sorgligt nog även tycks drabba några
av antologins författare. UV:s 50-åriga historia
vittnar om en förmåga att förnya sig och utveck-
las trots svårigheter, och det är bara att hoppas att
man (läs Riksantikvarieämbetet) även denna
gång förmår att vidmakthålla UV:s kvaliteter
och kompetenta personal genom en svår omställ-
ningstid.

Problemet är hur man kan skall kunna organi-
sera en uppdragsarkeologisk verksamhet med
kontinuitet i personal och kompetens när kon-
junkturerna och därmed efterfrågan är så skif-
tande. Det kan lösas på olika sätt – uppdrags-
arkeo login som knuten till Riksantikvarieäm-
betet eller fristående, organiserad centralt men
med regionala kontor, eller decentralt vid mu -
seerna. Det räcker att iaktta de olika lösningarna
i Norge och Danmark. Men även där har man
omstrukturerat med jämna mellanrum utan att
hitta ett slutgiltigt svar.
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I förordet skriver Liliequist att syftet med
boken är att visa UV:s bredd, styrka, kompetens
och utveckling på en konkurrenspräglad mark-
nad (s. 10). Detta syfte uppnår boken med råge.
Antologin är i sig själv ett utmärkt uttryck för
den kva litet UV har uppnått även i sina publika-
tioner.

Jes Wienberg 
Institutionen för Arkeologi och Antikens historia 

Lunds Universitet 
Box 117

SE-221 00 Lund 
Jes.Wienberg@ark.lu.se

Jonathan Lindström, Bronsåldersmordet. Om arkeo-
logi och ond bråd död. Norstedt. Stockholm 2009.
572 s. ISBN 978-91-1-302378-6.

Med undantag av Mats G. Larsson har den svens -
ka arkeologin saknat inomvetenskapliga popu -
lärförfattare av rang, medan exempelvis historie -
ämnet lyckats producera flera i Peter Englunds
efterföljd. Tills nu. Jonathan Lindström har tidi-
gare gjort sig känd för den breda publiken med
flera utomordentliga faktaböcker för unga, för
vilka han vann Föreningen Vetenskap och Folk-
bildnings pris Årets folkbildare år 2007. Med
Bronsåldersmordet tar han steget fullt ut.

Lindströms bok är imponerande på flera sätt.
Den är tegelstensvoluminös och illustrerad med
många bilder i färg och svart-vitt. Boken består
av nio övergripande delar med trettiosex num-
rerade kapitel som är indelade i kortare delkapi-
tel. Sist finns en sammanfattning, en kommen-
tardel med källhänvisningar, en diger referens -
lista och ett tacktal till alla som bidragit till bo -
ken. Språket är ledigt, medryckande och flyter
fram över sidorna, även om Lindström ibland
tenderar att irra iväg i olika tankespår. Upprep-
ningar brukar vara vanliga i den populärveten-
skapliga genren, kanske till följd av redaktionella
omarbetningar, men här är de förvånansvärt få.

Den röda tråden utgörs av ett slags deckargå-
ta, ett bronsåldersmord som klaras upp. Längs
vägen avhandlar Lindström liksom i förbifarten
sin bild av bronsålderns hela samhälle: familjeliv,
barn, vuxna och gamla, kvinnor och män, språk,

redskap och jordbruk, gudar och kosmologi och
mycket mer. Som vi ska se är Lindströms upplägg
mycket raffinerat och bokens titel har en djupare
innebörd än den först uppenbara.

Av samma lyckliga slump som tinade fram
Ötzi i Alperna just där och då råkade lantarbe -
taren Zetterström år 1953 vid dikesgrävning på
det främsta fyndet av en förhistorisk person
»mitt i livet» vi har till dags dato i Sverige. Till
skillnad från den vanliga regisserade döden som
arkeologer möter har vi här en avliden med alla
de föremål han använde till vardags.

Den så kallade Granhammarsmannen levde i
mitten av 800-talet f.Kr. Han hade flyttat flera
gånger i sitt liv och var vid 50 års ålder fort-
farande aktiv men hade flera läkta skador och
förslitningar. Han var bonde och specialiserad
hantverkare. Klädseln bestod av byxor och kjor-
tel och i en bältepung och axelväska fanns hans
arbetsredskap i ben, horn, trä och metall: några
prylar, en skrapa, eldslagningsflinta och kisel-
sten, en skaftad syl och en mejsel av brons med
mera.

Det är genom en ytterst noggrann under-
sökning av skelettet och föremålen som gåtan till
sist får sin lösning. I sin mordutredning tar Lind-
ström hjälp av bland andra DNA-analytiker, iso-
topforskare, osteologer, språkforskare, meteoro -
loger, jurister och livräddare, samt en mängd
arkeologer med specialkunskaper och en konst-
när som rekonstruerar ansikten utifrån avlidnas
skallar.

Lindströms förhistoria befolkas av vitala män-
niskor och samhällen. Argumentationen är för
det mesta gedigen och bygger på stor sakkun-
skap. Han går i tydlig polemik mot såväl inom-
som utomvetenskapligt vedertagna uppfattningar
om bronsåldern. Därav dubbeltydigheten i titeln
»bronsåldersmordet». Främst tar Lindström ud -
den av föreställningen om soldyrkan som han
mer eller mindre ratar till förmån för en mera
naturbunden och cyklisk världsbild, där månen
och årstiderna hade en framskjuten plats. Och
Lindström poängterar den långa historien – som
utgår från de sega samhällsstrukturerna – exem-
pelvis i paralleller mellan bronsålderns och den
yngre järnålderns kosmologi. Vid en första an -
blick kan det tyckas anakronistiskt, men jag tror
Lindström har en poäng. Genom att avdramati-
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sera den förändring som underförstått antyds av
den arkeologiska periodindelningen och se till
likheter snarare än skillnader är mycket vunnet i
ökad förståelse av det förhistoriska samhället.
Lindströms periodindelning skulle exempelvis
kunna se ut så här:

–4000 f.Kr. Jakt och insamling
4000–2000 f.Kr. Den långa neolitiseringen
2000 f.Kr. – 1000 e.Kr. Bönder och höv-

dingar
1000–1800 e.Kr. Den kristna staten 

Jag känner igen Lindströms vetgiriga sökande
från uppdragsarkeologins empiriska grundforsk -
ning och holistiska syn, i motsats till en tidvis
starkt förhärskande kunskapsrelativism, ut gåen -
de från hermeneutiken inom universitetsarkeo -
login. Egentligen är ett sådant motsatsförhål-
lande onödigt – skillnaden ligger sannolikt i de
olika fältens olika struktur – men poängen är att
en populär framställning måste bygga på gedigna
fakta och en tydlig argumentation, samt inte
minst förpackas i smaklig form för att bli intres-
sant. Att Lindström dessutom besitter en smit-
tande upptäckarglädje och entusiasm gör honom
till en ambassadör för de storverk dagens arkeo -
logi kan åstadkomma. Det kan vi behöva nu när
både uppdragsarkeologin och universitetsarkeo -
login är satta under hård press.

Niklas Ytterberg
Bohusläns museum/Västarvet

Box 403
SE–451 19 Uddevalla

niklas.ytterberg@vgregion.se

The Archaeology of Reformation 1480–1580. Papers
given at the Archaeology of Reformation Conference,
February 2001, hosted jointly by the Societies for Me -
dieval Archaeology and Post-Medieval Archaeology.
Red. D. Gaimster & R. Gilchrist. Leeds 2003. 486
s. ISBN 1-904350-00-3.

Reformationstiden är en av historiens stora vänd-
punkter, med avgörande förändringar som fick
långtgående konsekvenser. Litteraturen kring själ -
va reformationen och dess idéinnehåll är lång

som en luthersk predikan, men var står den his-
toriska arkeologin? Det vi ibland kallar för efter-
reformatorisk arkeologi har tagit sig under se -
nare år, med framför allt en under 00-talet mycket
omfattande stadsarkeologi på bred front. Men
där är det 1600- och 1700-talen som ligger i
fokus. 1500-talet är för arkeologer, som Roberta
Gilchrist uttrycker det, »the forgotten century».

I England finns sedan 1966 Society for Post-
Medieval Archaeology, en systerorganisation till
den stora Society for Medieval Archaeology, med
egen webbsajt, tidskrift och konferenser. År 2001
hölls den tredje gemensamma konferensen, med
temat The Archaeology of Reformation 1480– 1580,
som två år senare resulterade i en bok och som nu
något försenat recenseras. Boken omfattar 30 bi -
drag, framför allt från England, men med ytterli-
gare sex bidrag från andra delar av Europa. Kon-
centrationen till England är både en fördel och
en nackdel. Den rumsliga fokuseringen medför
en mera uttömmande diskussion, ett nyttigt vän-
dande och vridande på olika frågor. Men de mer
aparta geografiska bidragen är en nyttig påmin -
nelse om att många frågor kring reformationen,
dels från geografiskt perifera områden som Skan-
 dinavien, dels konfessionellt varierade (refor -
merta och motreformatoriska) områden som
Frankrike, Nederländerna och Skottland, förblir
obesvarade och obehandlade.

Stora antologier tenderar lätt att bara bli del -
vis lästa. Man väljer sina favoritämnen och låter
resten vara. I mitt tycke är volymen viktig – fram-
för allt för sin helhet. Greppet att fånga reforma-
tionstiden genom tidsavgränsningen 1480–1580
kanske förbryllar i förstone, men visar sig vid läs-
ningen vara genial. Genom ett längre tidsper -
spektiv framåt och bakåt kring de centrala hän-
delserna kan frågan om reformationens orsak
och verkan diskuteras. I många översiktsverk, t.ex.
den tämligen nya Sveriges kyrkohistoria, sätts
gränsen just kring reformationens genomföran -
de, vilket leder till att skillnaden mellan perioden
före och efter betonas och framstår som helt obe-
griplig. I den nu aktuella boken blir själva tidsav-
gränsningen ett hjälpmedel som gör flera lång -
siktiga processer tydligare.

I en första avdelning, Public worship and ico -
noclasm, ger Margaret Astons bidrag kring bild-
stormarna en förfärande bild av ett till stora delar
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helt ödelagt medeltida kulturarv, där endast brott -
stycken återstår till idag. Skillnaden i en visuell
medeltida kultur och en reformatorisk med
betoning på det språkliga kommenteras i flera av
bidragen. Andrew Spicer beskriver intressant
skillnader och likheter mellan de reformerta kyr -
korna i Skottland och Nederländerna, medan
Elizabeth Tingle behandlar den katolska motre-
formationen och dess program med exempel från
Bretagne. Båda bidragen är viktiga för att visa
variationer och likheter mellan olika kyrkliga
rörelser under reformationens tidevarv. Samma
kan sägas om de nordiska bidragen kring de fins-
ka senmedeltida kyrkorna och de danska kalk-
målningarna. Axel Bolvig framför den intressan-
ta tanken att det fanns ett utbrett folkligt missnö-
je och okunskap inför den boklärda katolicismen,
som kommer till uttryck i bildprogrammet i de
danska kyrkorna. Detta är ett exempel på ett tyd -
ligt nedifrån-och-upp perspektiv på reformatio-
nen som stämmer till eftertanke. Dock domine -
rar detta forskningsperspektiv, med fokus på ut -
bredd kyrklig kritik under tiden före reformatio-
nen, inte denna volym.

I en andra avdelning, Private devotion and
material culture, menar inledningsvis Sarah Tar-
low att just arkeologernas studier kan bidra till
att förstå vad reformationen ledde till på djupet,
vilket hon visar genom att studera liturgiska
föremåls öden efter reformationen. Det kunde
röra sig om förstörelse, men även undangöm-
mande och återbruk, något som hon tolkar som
ett passivt motstånd. Tarlow benämner detta en
revisionistisk historieskrivning, d.v.s. ett brott
mot en äldre syn på reformationen som en fram -
gångshistoria, dikterad av reformatorerna och
senare tids strängt antikatolska historiker. Enligt
Tarlow saknas bevis både för folkligt missnöje
och för entusiasm inför den gryende protestan -
tismen, således en indirekt polemik mot Bolvig.
På fast empirisk grund vilar David Gaimster i sin
studie av hur importerad keramik, kakel och
vitlersfiguriner fungerade som uttryck för privat
fromhet, och hur dessa rent bildmässigt snabbt
kunde anpassas till reformationens idéinnehåll
och därmed förmedla nya mentala strömningar.
Det framgår tydligt att reformationen började i
städerna. I en studie av Hugo Blake m.fl. kring
den senmedeltida kulten av Jesusnamnet, som

kan beläggas i såväl liturgiska som mer profana
vardagsföremål, framträder bilden av en livlig
spridning under perioden strax före reformatio-
nen, en kult med stor bredd, som dock minskade
kraftigt efter 1540-talet.

I avdelningen Dissolution – landscape and secu-
lar power diskuteras framför allt verkan av klost -
rens och konventens upplösning och tillgänglig-
görandet därmed av stora landområden, speciellt
betydelsefullt i städerna. Maurice Howard und-
viker det traditionella undergångstemat genom
att i stället fokusera på klosterbyggnadernas åter-
användning och nya bruk, något som i likhet med
flera artiklar i volymen snarast pekar på reforma-
tionen som en tid av förnyelse och nyorientering
i stället för ödeläggelse och förfall. Simon Ward
visar i sin artikel kring det monastiska urbana
landskapet i Chester hur stora egendomsblock i
staden splittrades upp och såldes till världsliga
jordägare. Exemplet från Chester visar dock att
uppdelningen började redan före reformationen,
liksom byggnation och förnyelse, men att klost -
rens upplösning gav den rika urbana eliten nya
möjligheter. Barney Sloane diskuterar uthyrda
fastigheter inom de stora kyrkligt ägda egen-
domsblocken. Dessa blev allt vanligare i London
under senmedeltiden, och de uthyrda tomterna
levde vidare efter reformationen och bildade vik-
tiga element i det nya stadslandskapet. Christopher
Phillpotts diskuterar epokens vinnare, Henrik
VIII:s hovmän, och hur dessa lade beslag på
övergivna residens och biskopspalats, framför
allt i utkanten av London City. De återanvända
palatsen genomgick ofta en intressant föränd -
ring genom att de gamla konventen ofta vändes
rumsligt ut och in. John Schofield visar genom
fler exempel från London hur församlingskyrkor-
na och stadsrummet förändrades strukturellt.
Denna utveckling kan ses som en första test av
tidens nya rumsstruktur, vilken sedan kunde
förverkligas i stor skala efter den stora branden
1666. Schofield ser liksom flera författare på
upplösningen som en frigörande process för stä -
derna, inte minst London.

I avdelningen Corporate charity and reforma-
tion presenterar Kate Giles sin inflytelserika av -
handling kring gillen och gilleshus i York. Gil -
lena hade stor betydelse för städernas sociala liv
och the guildhalls fungerade som viktiga arenor
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för strukturering av förhållandet mellan fattiga
och rika. Under medeltiden var de fattiga före -
mål för borgarnas välgörenhet men hade sam-
tidigt en viktig roll som förebedjare, vilket avspeg -
las i den fysiska kopplingen mellan sjukhus och
kapell i gilleshusen. En successiv förändring i
synen på de fattiga, från föremål för fromma hand -
lingar till att mer ses som en börda för samhället
och föremål för social kontroll, förändrade även
gilleshusen och deras arkitektoniska funktion.
Den fysiska åtskillnaden mellan kapell och sjuk -
hus blev tydlig och flera av gilleshusen omfor-
mades till arbetsanstalter. Simon Roffey disku -
terar i sin artikel de senmedeltida kapellen och
visar hur en katolsk funktion som plats för för-
bön och själamässor efter reformationen ofta er -
sattes med en privatiserad funktion som grav -
kapell, med större betoning på avskildhet och
uttryck för status. Nick Bateman presenterar
aktuell arkeologi kring London Guildhall och
det senmedeltida biblioteket knutet till dess ka -
pell. Perioden 1365–1450 var en biblioteksbyg-
gandets guldålder i England, i stor kontrast till
den upplösning och närmast totala förstörelse
som tog vid efter 1547. En liknande bild ger
David Sankey av the London Merchant Taylors,
ett brödraskap och gille för mäktiga cityköpmän,
som under senmedeltiden ytterligare differen-
tierades och kom att fungera både som militär
enhet och religiös institution. Gillet och dess
funktion förändrades gradvis under reformatio-
nen genom en stor förmåga till anpassning efter
tidens krav.

Slutligen, i avdelningen Burial and comme mo -
ration, visas olika sidor av behandlingen av de
döda under reformationstiden. Vanessa Harding
och Roberta Gilchrist tar i sina artiklar upp
förändrade begravningstraditioner utifrån skrift -
ligt respektive arkeologiskt material. Harding
pekar på att den medeltida traditionen med för-
böner för de döda drastiskt förändrades, men att
detta inte fick så stor betydelse för själva gravens
utformning, utom att det successivt ledde till stör -
re omsorg om den döda kroppen, avläsbar genom
ett allt vanligare bruk av kistor. Från kato li cis -
mens uppmaning att minnas de döda för att på -
verka deras tid i skärselden övergick man till att
peka på de dödas dygder och förtjänster i livet
som en påminnelse om hur livet borde levas här

och nu. Jörn Staeckers analys av danska gravste-
nar visar på möjligheter att detaljerat analysera
förändringar från medeltiden och etableringen
av en protestantisk habitus genom bruket av ny
textstil, folkspråk, bibelcitat och förändrad
dekor-  komposition på gravstenarna. Jonathan
Finch har ett motsvarande perspektiv från eng -
elsk ho risont och pekar på reformationens nya
minnesfunktioner, där epitafier och gravin-
skrifter lägger större betoning på den dödes lev-
nadsteckning.

Sammantaget ger boken viktiga bidrag och
nya uppslag till reformationstidens arkeologi och
kulturhistoria. Bidragens grundsyn pendlar mel-
lan kontinuitet och diskontinuitet i den mate -
riella kulturen. Flera författare pekar på lång -
samma förändringar, t.ex. i gravritualen, medan
andra media som vardagsföremålen som uttryck
för katolsk fromhet förändrades i mycket snabb
takt under 1500-talet. Starka krafter verkar ha
satts i rörelse i och med reformationen: nya poli-
tiskt motiverade vinnare, dels merkantila grup-
per, men även männen kring de allt starkare
furstarna, var viktiga aktörer. Frigörandet av
ekonomiska resurser såväl som mark i städerna
vid klostrens upplösning var en viktig faktor i
nyorienteringen. Reformationstiden som en pe -
riod av nystart och förnyelse dominerar här över
en äldre betoning på upplösning och förstörelse.
Samtidigt betonar de flesta av författarna att det
saknas konkreta bevis för att det senmedeltida
samhället befann sig i någon påtaglig upplösning
under tiden före reformationen, en paradox som
osökt för tankarna till motsvarande händelser i
vår egen tid, såsom Berlinmurens fall 1989.

Göran Tagesson
Riksantikvarieämbetet UV Öst

Roxengatan 7
SE–582 73 Linköping

Goran.tagesson@raa.se
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Tollundmandens verden. Kontinentale kontakter i tid -
 lig jernalder. Red. Karen M. Boe, Torsten Capelle
och Christian Fischer. Wormianum & Silkeborg
Kulturhistoriske Museum. Silkeborg 2009.
ISBN  978- 87-89531-06-9. 191 s.

Boken om Tollundmannens värld är en antologi
med 13 artiklar av olika författare. Temat är den
förromerska järnåldern och Danmarks kontakter
med keltiskt område. Artiklarna belyser också det
förromerska samhällets religion och samhällsliv.
Boken är i huvudsak materialistiskt inriktad och
tar upp frågor utifrån analogier med föremål som
påträffats i Sydskandinavien, nästan uteslutande
i Danmark. Diskussionen bygger på hur dessa
föremål har likheter eller skiljer sig från dem som
påträffats på keltiskt område. Utifrån sådana jäm -
förelser diskuteras kontakter, kommunikationer,
teknologi, samhällsordning och religion. 

Trots bokens titel nämns knappast något alls
om Tollundmannen eller varför titeln anspelar
på detta mosslik. Boken riktar sig i första hand
till en dansk specialintresserad publik som för -
väntas känna till Tollundmannens fyndomstän -
digheter. Boken utesluter därmed många läsare.
De förväntas också förstå de inte sällan intrikata
jämförelserna av dekorelement och tekniker på
mer eller mindre kända fynd.

Nu är emellertid boken intressant läsning för
dem som har en viss bakomliggande kunskap om
den äldre järnåldern i Sydskandinavien. Den är
synnerligen faktarik och upplägget som en anto -
logi ger spänst i framställningen i och med att ar -
tikel efter artikel tar upp nya teman. Boken är
rikt illustrerad med färgbilder av hög kvalitet.
Även om innehållet saknar direkt koppling till
Tollundmannen följer den kronologiskt stringent
den förromerska eller keltiska järnåldern och hål -
ler sig i stort sett inom denna period boken igen -
om. På så sätt speglar innehållet det samhälle
som Tollundmannen var bekant med, och det är
förstås så man skall uppfatta titeln, även om det
inte är uppenbart för alla.

Artiklarna inleds med Flemming Kauls ana -
lys av keltiska inslag i danska fynd. Han rör direkt
vid ett problem som blir genomgående i boken,
nämligen frågan om vad som å ena sidan är direkt
keltisk tillverkning och vad som å andra sidan är
influerat av keltisk tradition men tillverkat nå -

gon annanstans, till exempel här i Norden. Kaul
utreder dessa frågor på ett synnerligen sofistike-
rat sätt. Betydelsefulla fynd är här de tre nordiska
guldhalsringarna från Dronninglund, Havor och
Vittene samt flera fynd av praktvagnar. Mest in -
gående diskuteras Gundestrupkitteln. Den sist -
nämnda finner Kaul ha kommit till Danmark,
eventuellt som en alliansgåva från Svarta havs -
området, där den troligen tillverkats under infly-
tande av trakisk och keltisk hantverkstradition.
Slutsatsen i Kauls inledande artikel är att Dan-
mark hade rika kontakter och förbindelser med
kelter och traker fram till omkring år 1.

Därefter följer ett avsnitt om religion med tre
artiklar. Jens Peter Schjødt ger en övergripande
bild. Han förklarar att vår bild av järnålderns reli-
gion endast kan bli en modell av verkligheten och
inte en spegling av verkligheten själv. Källmate-
rialet är av sådan art att man måste acceptera osä -
kerhet i slutsatserna, menar han. Kaul återkom-
mer i frågan om religiös kontinuitet under järn -
åldern. Han diskuterar sambandet mellan den
kvinnliga guden Nerthus från tiden kring år 1
och den manlige Njord, dyrkad under slutet av
järnåldern. Kaul visar att ingen successiv språklig
utveckling från Nerthus till Njord förekommit
och att den religiösa kontinuiteten är tveksam.
Användningen av vagnen i båda kultbruken är
inget bevis för kontinuitet. Det är dock tveksamt
om Kaul har hela fyndsituationen klar för sig när
han skriver att simfågeln, som levde kvar i den
förromerska järnålderns bildvärld som symbol
för solen och var en rest av bronsålderns bild-
värld, försvinner omkring år 1. Från Dalstorps
socken i Västergötland har vi ett exempel på hur
denna andfågel fortsatte att användas under äld -
re romartiden. I en rik kvinnograv som under-
söktes 1987 vid Knestorp fanns nämligen en and
av brons tillsammans med bland annat en päron-
formad berlock och två pärlor av guld.

Morten Warminds artikel beskriver kelternas
gudavärld. Det är ingen lätt uppgift: dels är käl-
lorna som skildrar kelternas religion få och otill-
räckliga, dels blev denna religion starkt konta-
minerad av den romerska efter maktövertagan-
det. Lägg därtill att begreppet »kelter» inte kan
göras liktydigt med ett enat folk. Warmind gör
klart att varje keltisk stam hade sina egna gudar.
Artikeln utgör en bra balans till Kauls diskussion
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om religionen hos de nordiska folken. Frågan står
dock öppen hur mycket av kelternas religion som
påverkade nordiskt område. Vi kan för det mesta
endast se resultaten genom de föremål som kom
hit från keltiskt område. Och även om en hel del
av dem har haft religiös anknytning är frågan
återigen om de tillverkats på nordiskt område
och återspeglar en kult som fanns här, eller om
föremålen kom till under keltisk influens och sna-
rare avspeglar en kontinantaleuropeisk keltisk
religion.

Løvschal & Lund tar i sin artikel upp sam -
hällstrukturen framför allt under den äldre för-
romerska järnåldern. Båda dessa teman är ganska
ovanliga både i boken och i forskningen om den
förromerska järnåldern i sin helhet. Därför är det
en särskilt intressant diskussion från dessa för-
fattare. Allt är inte nyheter men de ger en intres -
sant sammanfattning av senare års fynd.

I följande artikel av Ulla Mannering får man
överraskande veta att den förromerska järnål -
dern står främst vad beträffar textilier och dräkt i
Danmarks forntid. Detta trots till exempel de
bevarade dräkterna från bronsålderns ekkiste -
gravar. En av orsakerna till de rika textilfynden är
de många mosslik som hittats i Danmark, vilka
ofta är förenade med kläder och andra texti lier.
Endast undantagsvis saknas textilfynd bland des -
sa mosslik. Mannering presenterar flera intressan-
 ta nyheter om periodens textilier.

Därpå följer ett antal artiklar med diskussio-
ner om betydelsefulla förromerska fynd påträf-
fade i dansk jord. De flesta av dem härrör från
gravar. Susanne Klingenberg beskriver en rik kvin -
nograv från Tinghøj på nordöstra Jylland. Det är
en kittelgrav vars benbehållare har sitt ursprung
i Etrurien. Intressant nog konstateras att dessa
kittlar inte nödvändigtvis var nya när de grav -
lades utan kunde vara minst ett par hundra år
gamla. Det ger perspektiv på materialitet och kel -
tisk import under den förromerska järnåldern.
Klingenberg skriver emellertid att brandgrav-
skicket var enarådande under perioden. Hon me -
nar kanske i Danmark, för i Sverige var det inte
så. Här i landet finns även skelettgravar från för-
romersk järnålder.

Artikeln som följer, av Ola Madsen, visar hur
väldigt rika en del gravar kunde vara vid tiden
kring år 1. Vid Skjern Å mitt på Jylland har det

legat en stormansgård att döma av boplatsens
rika gravfält. Vapen är relativt vanliga i sådana
gravar. Författaren förutsätter att de använts vil -
ket underförstås av att boplatsen intill varit be -
fäst med en palissad. Det kan dock lika mycket
vara det skickliga hantverket på vapnen som man
ville visa upp. I den krigararistokrati som växte
fram mot slutet av den förromerska järnåldern
var det viktigt att visa upp prestigevaror. Vapen
kan delvis ha haft samma funktion som annat
hantverk. Den fantastiska kitteln från Brå i Öst -
jylland, som diskuteras av Carsten Korthauer,
visar att praktföremålen har haft mer än en funk-
tion. Han framhåller hur denna enorma brons -
kittel blivit sönderhuggen och nedlagd som en
depå. Tydligen var vissa föremål viktiga att visa
upp, andra betydelsefulla att förstöra.

Ruth Blankenfeldt diskuterar vilka keltiska
element som levde vidare senare. Praktföre må -
lens ikonografi med djurfigurer, ansikten och tra-
di tionsbundna tecken är här ett viktigt forsk-
ningsmaterial. På samma sätt som för religionen
har även kelternas symbolvärld blandats en del
med romarnas, enligt författaren, vilket gör det
svårt att urskilja det keltiska kulturarvet.

De två följande artiklarna av Per Ole Schovs-
bo och Torsten Capelle diskuterar kommunika-
tionerna inom och mellan den keltiska och ger-
manska världen. Schovsbos bidrag rör vagnarnas
funktion och utseende, vad deras roll i samhället
var samt hur deras betydelse förändrades. Vägar
saknades i huvudsak under den förromerska
järnåldern, så åtminstone till en början användes
vagnarna enbart vid speciella tillfällen. Först med
den tvåhjuliga vagnen under La Tène-tid blev
detta kommunikationsmedel snabbare och mera
användbart, fortfarande dock av en elit och vid
kultiska tillfällen, enligt författaren. Schovsbo
diskuterar också vagnens roll i Nerthus-kulten
och har här en motsatt uppfattning till Kaul i den
tidigare artikeln, nämligen att vagnen som sym-
bol i Nerthus-kulten tyder på kontinuitet fram
till den yngre järnålderns kult av Njord, Frej och
Freja.

Capelle säger tydligt i sin artikel att långväga
transporter främst gick sjövägen, vilket Hjort-
springsbåten är ett exempel på. Ändå har man gåt -
fullt nog inte hittat några hamnplatser från perio-
den. Troligen har de inte lämnat tydliga spår.
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Capelles bidrag och den avslutande artikeln
av Hanne Thomasen är något mer populärt och
generellt hållna än bokens övriga artiklar. Tho -
masen återger den kulturhistoriska utvecklingen
i Medelhavsområdet. Hon startar med att för-
klara feniciernas handel och handelskolonialise-
ring och avslutar med att beskriva hur romarna
successivt övertog de grekiska och etruskiska
stadsstaterna och gjorde Medelhavet till ett ro -
merskt innanhav. Det är inga direkta nyheter i
presentationen men det är en lämplig avslutning
på en bok om kontakter mellan Nord- och
Sydeuropa.

Sammanfattningsvis kan man säga att Tollund-
mandens verden är en presentation på hög veten-
skaplig nivå. De många teman som tas upp ska-
par en intressant och spännande läsning med
flera nyheter inom forskningen. Boken kräver
dock förkunskaper och är mest givande för läsare
med specialintresse för den förromerska järn -
åldern och kelternas religiösa och materiella
värld. Att man inte får veta varför boken heter
som den gör är ett uttryck för vilken målgrupp
den riktar sig till. Den är skriven av danskar för
danskar och om föreningen mellan nordiskt och
keltiskt med utgångspunkt från danska fynd.
Den är inte heltäckande för den sydskandina -
viska förromerska järnåldern, även om de danska
fynden är de mest enastående från perioden.

Ulf Ragnesten
Lenvädersgatan 1

SE–418 35 Göteborg
ulf.r@comhem.se

Christofer Herrmann, Mittelalterliche Architektur
im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunst-
landschaft und -geographie. Petersberg 2007. 816 s.
ISBN 978-3-86568-234-5.

Ett gammalt visdomsord säger att det bästa med
en dissertation är materialet: det är bestående,
medan boken i övrigt förr eller senare blir föråld -
rad. Därför är det bra att man igen har börjat
publicera arkeologiska och konstvetenskapliga
avhandlingar med utförliga kataloger. Ett gott
exempel på detta är Christofer Herrmanns habili-
tationsavhandling i konsthistoria vid universite -

tet i Greifswald, Mittelalterliche Architektur im
Preussenland, där katalogen omfattar vid pass 500
sidor. Författaren har tidigare gjort sig känd som
borgforskare, men nu har han skrivit en mäktig
bok om medeltida arkitektur mera i allmänhet i
den preussiska delen av Tyska ordens-staten.
Verket baserar sig på 426 objekt: 345 kyrkor, 66
borgar och 15 rådhus, alltså samtliga bygg nader
inom dessa kategorier som är kända inom den
forna statens gränser. Bevarade medeltida bo stads-
hus och klosterlängor har dock lämnats utanför.

Med det medeltida Preussen menar man i all -
mänhet den stat som Tyska orden började bygga
upp då den på 1230-talet åtog sig att med våld
omvända de motspänstiga pruserna till kristen-
domen. Under ständiga stridigheter erövrades bit
efter bit av de hedniska områdena. Så småning -
om uppstod dock även konflikter med de kristna
polackerna, och när litauerna på 1390-talet hade
låtit döpa sig fanns det inte så många hedningar
kvar att omvända. Ordensstaten, som redan ti -
digt hade fått en avläggare i Baltikum, var nu ett
världsligt välde bland andra, som måste kämpa
för att bevara sin maktställning. Rikets storhets -
tid tog emellertid slut då ordensriddarna år 1410
besegrades av polackerna i ett stort slag vid Tan-
nenberg (Grunwald). Stora delar av de preus -
siska områdena gick förlorade och stormästaren
blev tvungen att flytta från Marienburg (Mal-
bork) till Königsberg (Kaliningrad). Det dröjde
dock ända till 1525 innan ordensstaten upplöstes.

På grund av områdets skiftesrika historia är
det omöjligt att rita upp några fasta gränser för
ordensstatens preussiska del. Detta problem har
Herrmann löst på ett finurligt sätt. I stället för att
rätta sig efter de ständigt skiftande gränserna har
han som forskningsområde valt de fyra preus sis -
ka biskopsstiften Kulm, Pomesanien, Ermland
och Samland. Därigenom har Pomerellen, den
östra hälften av det nuvarande polska Pommern,
som en tid hörde till ordens välde, fallit bort ur
katalogen. I stället har Herrmann skapat ett klart
avgränsat område som han kallar Preussenland.
Fördelen är att stiftens gränser var bestående me -
deltiden ut, oberoende av den profana maktkam-
pen.

Den grundläggande frågan i avhandlingen är
huruvida det medeltida Preussen var en själv -
ständig konstprovins med en klart påvisbar egen
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stilutveckling. Denna fråga besvarar författaren
med hjälp av en fenomenal statistisk metod. Tack
vare komplicerade datorprogram kan han utnytt-
ja ett ofantligt mycket större antal fakta än vad
tidigare någonsin har varit möjligt. Han presen-
terar statistik över byggnadernas planformer, pro-
portioner, byggnadsmaterial, dekorationer, date-
ringar o.s.v. Man får t.ex. veta att uppförandet av
kyrkor i Preussen kulminerade omkring 1350,
men att nya kyrkor byggdes ända till medeltidens
slut. Nya ordensborgar byggdes i jämn takt ända
fram till medlet av 1300-talet, men därefter pla -
nade verksamheten ut för att helt upphöra efter
1410. De flesta stadskyrkorna var välvda, medan
83% av sockenkyrkorna på landsbygden saknade
valv. 60% av kyrkorna var uppförda av tegel, res -
ten av fältsten. 33% av de preussiska borgarna
hade en kvadratisk planform, medan 41% var
rektangulära och resten hade en mera oregelbun-
den utformning.

All denna statistik är i sig rätt ointressant,
men Herrmann utnyttjar den skickligt för sitt
ändamål: att hitta genomgående stildrag i den
preussiska medeltidsarkitekturen. Han påvisar
att kyrkornas planlösningar inte uppvisar någon
utvecklingstrend mellan 1240 och 1500. Hall -
kyrkor och kyrkor med smalare kor förekommer
hela tiden parallellt med varandra. Detsamma
gäller valet mellan kvadratiska och polygonala
kor. Tegelformatet skiljer från ort till ort, men
inte från ett decennium till ett annat. I fråga om
byggnadsteknik och -ornamentik pågår däremot
en klar utveckling. En viktig nyhet var det go tis -
ka stjärnvalvet, som enligt författaren är en rent
preussisk uppfinning. Han accepterar inte tan -
ken att denna valvform skulle ha importerats
från England. De äldsta kända stjärnvalven av
tegel på den europeiska kontinenten skall hava
slagits 1303 i S:t Jakobs kyrka i Thorn (Toruń).
Andra rent preussiska stildrag var kyrkornas
trappstegsgavlar med tornformade pilastrar mel-
lan gavelfälten samt bruket av dekorativa tinnar
som murkrön.

Tack vare statistiken kan Herrmann visa att
konstgeografin, en forskningsgren som förkastas
av många, har en viktig roll att spela. Arkitektu -
ren i det han kallar Preussenland uppvisar många
särdrag som inte finns någon annanstans. Form-
språkets utveckling har lokala drag. Helt egenar-

tade dekormodeller växer fram. Det medeltida
Preussen är otvivelaktigt ett självständigt konst-
landskap som har förmedlat nya stildrag till
andra länder.

För nordiska läsare är avhandlingens katalog
en ovärderlig tillgång. Mången svensk och finsk
forskare har gärna sökt förebilder till våra me -
deltida byggnader, i synnerhet i fråga om borgar-
na, inom Tyska ordens arkitektur. Tidigare har
det dock saknats en pålitlig presentation av den
preussiska byggnadskonsten i sin helhet. Detta
problem är nu övervunnet tack vare Christofer
Herrmanns heltäckande katalog. Författaren be -
klagar att hans forskning endast omfattar den
preus siska arkitekturen. Den livländska medel -
tidsarkitekturen är fortfarande svårtillgänglig.
Armin Tuulses doktorsavhandling från 1942, Die
Burgen in Estland und Lettland, är den enda hel-
hetsframställning i ämnet som har publicerats.
Den berör dock endast borgarna och är självfal-
let numera föråldrad. En katalog över den me -
deltida arkitekturen inom den livländska kon-
federationens gränser skulle alltså vara guld värd.
Ack, ja – detsamma kan man säga om många and -
ra regioner i Östersjöområdet.

Knut Drake
Rätiälägatan 20 B 19

FI-20810 Åbo
knut.drake@abo.fi

Stig Welinder, Sveriges Historia, 13.000 f.Kr. – 600
e. Kr. Norstedts Sveriges historia. Stockholm
2009. 502 s. ISBN 978-91-1-302376-2.
Dick Harrison, Sveriges Historia, 600–1350. Nor -
stedts Sveriges historia. Stockholm 2009. 502 s.
ISBN 978-91-1-302377-9.

Går det att skriva om 13 600 år – eller om ens 650
år – av mänsklig historia på 500 sidor? Uppgiften
kan tyckas olöslig, men Stig Welinder och Dick
Harrison har antagit utmaningen, såsom huvud-
författare till de två första banden av Norstedts
stora satsning Sveriges historia. För första gån-
gen sedan 1960-talet sammanfattas nu historien
för en allmänintresserad läsekrets av professio -
nella arkeologer och historiker.

Det mest omöjliga uppdraget har Stig Welin-
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der haft, som ger en överblick över mer än 13 000
år i första bandet. Men han är kanske bäst rustad
av alla arkeologer i dagens Sverige för denna
uppgift. Welinder är oerhört produktiv, ständigt
aktiv inom nya forskningsfält, och ofta introduk-
tör av nya idéer i svensk arkeologi. Han har skri-
vit om allt från mesolitikum till 1800-talets torp,
från arkeologihistoria till Strindbergs arkeologi -
kritik och från DNA till den massmediala arkeo -
logibilden. Dessutom har han skrivit en syntes
tidigare, om jordbrukets historia under sten ål -
dern och bronsåldern.

Norstedts historieverk har det nutida Sve ri -
ges avgränsningar som utgångspunkt, vilket vål -
lar många problem för det avlägset förslutna, då
dagens gränser ju är helt irrelevanta. Welinder
lö ser problemet på det enda möjliga sättet, gen -
om att skriva om det som har hänt inom det som
av historiska tillfälligheter har råkat bli gränser-
na för det moderna Sverige. Dessutom använder
han ofta danska och norska exempel, för att göra
framställningen tydligare och mer begriplig. Till
skillnad från i sin jordbrukshistoria betonar
Welinder här framför allt maktförhållandena i
förhistorien.

Boken är på flera sätt egensinnig. Framställ-
ningen saknar arkeologiska periodbegrepp och
är inte heller strikt kronologiskt upplagd. I stäl-
let är boken uppbyggd av korta tematiska kapitel
i en vag kronologisk ordning, som leder läsaren
från isavsmältningen till maktkonstellationer på
500-talet. Kapitlen motsvarar många små berät-
telser som tillsammans bildar ett brokigt lapp-
täcke i både tid och rum. Welinder diskuterar med
torr humor de forntida människornas livs villkor,
i första hand utifrån olika maktperspektiv. Ibland
bryts den vaga kronologiska ordningen av märk-
ligt inskjutna avsnitt, om till exempel god arkeo -
logi och laborativa analyser av mathållning. En
återkommande fråga är hur långt rimliga arkeo-
logiska tolkningar kan sträcka sig, med tanke på
de ofta vaga och fragmentariska spår från det för-
flutna som är bevarade.

Framställningen bygger i osedvanligt hög grad
på de stora exploateringsgrävningarna under de
senaste decennierna, och bakom många av av-
snitten anar man rapporter, artiklar och avhand -
lingar. Ingen har tidigare lyckats utnyttja och
sammanfatta de många resultaten från den grä-

vande arkeologin på detta sätt. Ibland har dock
perspektiven från de många grävningarna dik-
terat framställningen för mycket. Ett band i Sve -
riges historia skall ju inte vara en handbok i arkeo-
logi utan en syntes av vårt vetande om äldre tider.
Därför saknar jag ibland hänvisningar till resul-
tat från fornminnesinventeringen, liksom mer
integrerade diskussioner av bilder, religion, ort-
namn, runinskrifter och utländska källor. Ibland
känns det som om Welinder är mera trygg bland
stolphål, makrofossil och djurben än bland bil -
der, texter och språk, som avhandlas mera plikt-
skyldigt. Valet av illustrationer, som kanske är för-
lagets ansvar snarare än författarens, är också upp-
seendeväckande konventionellt. I vissa stycken
är bilderna i Den svenska historien från 1960-talet
faktiskt bättre och mer illustrativa. Dess-utom
tror jag att de många planritningarna över
undersökningarna runt Malmö är närmast oläs-
liga och obegripliga utanför kretsen av fackarkeo-
loger.

Welinder tar tydligt avstånd från enkla eko -
nomiska förklaringar, och tolkar ofta materiell
kultur som spår av en ritualiserad vardag som vi
skulle ha svårt att känna igen. Han betonar alltså
den annorlunda förhistorien, vilket är utmärkt,
men ibland blir det återkommande ritualper -
spektivet något tröttande. Det blir för många och
för likartade utläggningar om gudar, makter och
förfäder genom hela förhistorien. Här saknar jag
nya diskussioner om materialitet och om rituella
depositioner som uttryck för särskilda föremåls
speciella kraft, snarare än som »offer» till gudar
och makter. Dessutom betonas minnet för mycket
på bekostnad av strategier som framhäver glöms-
ka.

I texten kan spåras en medveten vägran att
skriva en stor historia, även om större samman-
hang ibland glimtar förbi. Trots denna vägran
finns det ett underliggande budskap att historia
inte rör ursprung utan snarare rörelse och mobi -
litet. För en professionell arkeolog är det fasci -
nerande att läsa en så radikalt annorlunda text,
men frågan är hur begriplig den blir utan något
tydligt kronologiskt, ekonomiskt eller socialt ram-
verk. Risken är att läsaren drunknar i beskrivan -
de och ibland tröttande detaljer, utan att få nå -
gon tydlig uppfattning om det avlägset förflutna.

Alla de många små till synes osammanhängan-
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de berättelserna samsas med ett knappt synligt
stadietänkande, som bygger på nyevolutionis-
tiska idéer i antropologi och arkeologi under
1960- och 70-talet. Detta kan tyckas som en para -
dox, eftersom Welinder medvetet undviker att
skriva en stor historia, men motsatserna hänger
nära samman med hans egen personliga utveck-
ling som arkeolog. Welinder började som en
funktionalistiskt och systemteoretiskt inspirerad
forskare på 1970-talet, men övergick vid mitten
av 1980-talet till en mer postmodern tolkande
arkeologi. Resultatet är att de enskilda små be -
rättelserna är tolkande, medan detta lapptäcke av
små historier hålls samman av en nyevolutionis-
tisk stadieteori. För min del är detta bokens stora
brist. Det är synd att inte Welinder, med sin sto-
ra överblick, försökt skapa nya synteser av de
många små historierna, i stället för att bygga på
en i förväg given stadieteori. Då hade arkeologins
– och särskilt exploateringsarkeologins – grund -
läggande betydelse blivit mycket tydligare. 

Welinder har följt förlagets rekommendatio -
ner att inte nämna några andra forskare vid namn
i sin text. Därför figurerar bara han själv och
några engelska och amerikanska arkeologer som
enligt hans mening borde ha fått Nobelpriset.
Likväl är det synd att inga andra personer nämns,
eftersom de korta historier som han återger ofta
bygger på hårt arbete av unga fältarkeologer och
doktorander. På så sätt skulle det kollektiva och
intersubjektiva draget av all forskning ha kunnat
markeras. 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla det
förs-  ta bandet av Sveriges historia som ett
fascine rande och på många sätt nyskapande
försök att skriva förhistoria. Det är ett mycket
egensinnigt arbete, som är lätt osammanhän-
gande och utan ansats till en egen syntes. Efter
att ha vänt sista bladet i boken är mitt bestående
intryck som läsare att det har gått för fort. Både
stilen och innehållet är ojämna. Det känns mer
som en skiss till ett nytt sätt att skriva förhisto-
rien än som ett färdigt arbete. Kanske hade det
behövs ytterligare ett år för att verkligen bearbe-
ta och smälta alla nya arkeologiska grävningsre-
sultat samt att formulera en mer sammanhän-
gande berättelse om de första 13 000 åren i
nuvarande Sverige.

•

Andra bandet, som täcker perioden 600–1350, är
författat av den mycket produktive historikern
Dick Harrison. Som initiativtagare till och hu -
vud redaktör för bokverket är han väl skickad för
uppgiften. Harrison har skrivit mest om medelti-
den i såväl skandinaviska som europeiska per -
spektiv, men även ett stort trebandsverk om sla -
veriet i alla tider. Hans bidrag till Norstedts Sve -
riges historia är på ett slående sätt det första ban-
dets motsats. Harrison har skrivit en mycket mer
syntetiserande text, i dialog med andra arkeo -
loger och historiker och med en tydlig tes. Där-
emot är texten inte genuint nyskriven på samma
sätt som Stig Welinders bok. I mycket stor ut -
sträckning är texten i andra bandet en språklig
bearbetning och sammansmältning av två tidi-
gare böcker som Dick Harrison gav ut 2002, näm-
ligen Jarlens sekel och läroboken Sveriges historia,
Medeltiden. I många fall är det möjligt att stycke
för stycke följa hur Harrison språkligt bearbetat
och ofta förkortat de sju år gamla texterna. Per-
sonligen har jag inget emot viss återanvändning
av äldre texter särskilt om de riktas till olika
läsekretsar. Men i detta fall blir det problema-
tiskt, på grund av omfattningen och med tanke
på att nyhetsvärdet för huvudredaktörens egen
text blir så ringa, samtidigt som förlaget mark-
nadsför historieverket som en helt ny satsning.
Mina synpunkter om andra bandet gäller därför
i nästan lika hög grad de två äldre verken av Har-
rison.

På tre punkter skiljer sig dock andra bandet
delvis från de sju år gamla böckerna, nämligen i
fråga om kronologi, genomgående tes och kontra-
faktiska resonemang. Tydligare än i den äldre läro-
boken om medeltiden vill Harrison här ge en
sammanhängande framställning av tiden från
omkring 600 till omkring 1350. Det är ett bra
grepp att på detta sätt försöka europeisera den
svenska historien, och därmed undvika hemma-
snickrade periodbegrepp som vendeltiden. I Sve -
riges historia driver Harrison också mycket tydli-
gare sin tes om en övergång från bygdemakt till
riksmakt under den aktuella perioden. Detta per-
spektiv gör att han på ett bra sätt även utvecklar
de regionala översikterna som redan finns i
läroboken och Jarlens sekel. De kontrafaktiska
resone mangen är helt nya, och understryker att
historien inte har ett givet mål. Harrison antyder
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att andra resultat hade varit möjliga, som att Jyl-
land kunde ha blivit en del av Tyskland, att Dan-
mark kunde ha omfattat delar av Småland och
Väster götland och att de norrländska landskapen
kun de ha tillfallit den norska kronan. 

Harrison skriver om en period där det finns
utländska och efter hand inhemska källor som be-
lyser det historiska skeendet, men generellt sett
är dokumenten få och ojämnt bevarade. Därför
är det synd att Harrison är en relativt konven-
tionell historiker i den meningen att hans berät-
telse främst får riktning och styrka när det finns
dåtida texter att utgå ifrån. Han vill gärna ge en
ny och annorlunda bild av det tidiga skedet 600–
1100, men hans beroende av de få skriftliga käl-
lorna gör att framställningen blir ganska tradi-
tionell. Jag hade önskat att Harrison varit en mer
lyhörd författare, som på allvar integrerat de få
dåtida texterna med materiell kultur, ortnamn,
bilder, språkhistoria och religionshistoria. Det
finns trots allt en mycket omfattade arkeologisk,
språkhistorisk och religionshistorisk diskussion
om perioden som till stora delar saknas i det
andra bandet. Det gäller till exempel debatten
om storgårdar och gods, högar och odalbegrep-
pet samt inte minst sambandet mellan religion
och makt i det förkristna samhället, med poli-
tiskt ledande släkter som hävdade gudomlig här -
komst. Nu är i stället den förkristna religionen i
Norden reducerad till några fristående faktasi-
dor. 

Även när det gäller den kristna perioden sak-
nar jag en tydligare integration med andra käll-
material. Den politiska utvecklingen står klart i
centrum av framställningen, medan de kultur -
his toriska avsnitten blir ett slags berättande bi -
hang, även om flera är både omfattande och de -
taljerade. Både de politiska och de kulturhisto -
riska avsnitten skulle kunna ha berikats av en tyd-
ligare sammanflätning av texter, arkitektur, bil -
der och föremål. 

Min allvarligaste invändning mot Harrisons
bok är att hans textberoende får honom att över-
skatta 1200-talets betydelse för den svenska riks-
makten. Precis som i Jarlens sekel framställer han
1200-talet som en revolution, med Birger jarl och
Magnus Ladulås som berättelsens hjältar. Det
känns som en förenkling av de politiska föränd -
ringarna, som bygger på att den skriftliga doku-

mentationen plötsligt blir fyllig under 1200-talet.
Till skillnad från 1960-talets bild i Den svenska his-
torien är det nog ingen idag som ifrågasätter att
den svenska riksbildningen var relativt sen, men
komplexiteten och de olika ansatserna till över-
herradöme saknas i Harrisons text.

Det är uppseendeväckande att Harrison inte
kommenterar uppgifterna om de östersjöland-
skap som tillhörde svearna enligt Wulfstans rese-
berättelse från cirka 870. På samma sätt är det
märkligt att han med tystnad förbigår översikten
över de svenska stiften i Florenslistan från cirka
1120. Uppgifterna skulle knappast ändra Har-
risons grundtes, men de antyder mer komplexa
skeenden med sannolikt temporära överherra -
dömen.

Generellt sett menar jag att Harrison under-
skattar 1100-talets betydelse, eftersom han be -
dömer perioden utifrån de oerhört få samtida
bevarade skriftliga källorna. I jämförelse med Sve -
rige är den danska politiska historien under 1100-
talet mycket bättre känd, men det beror nästan
helt på Saxo Grammaticus Gesta Danorum. Om
detta verk inte hade överlevt – vilket det nästan
inte gjorde – så hade den danska 1100-talshisto-
rien varit lika förvirrad och svårgripbar som den
svenska. Mycket lite hade varit känt om inbör -
deskrigen på 1130- och 40-talen, flera av tronpre-
tendenternas namn hade varit okända och släkt-
skapet mellan aktörerna hade varit oklart, precis
som i Sverige. Därför saknar jag en större lyhörd-
het i Harrisons text för de spår som indirekt kan
säga något om den svenska riksmakten under
1100-talet. Det gäller stenkyrkor med torngalle -
rier, klostergrundläggningar, 1100-talets handel s -
platser och städer, myntning från och med Knut
Eriksson, sigill med krönta kungar från och med
Karl Sverkersson och inte minst husaby-syste met.
Harrison hävdar att husabyarna etablerades och
utnyttjandes under en kort period vid mitten av
1200-talet, såsom en del av den nya riksmakten
under detta sekel. Men senast i början av 
1230-talet var husaby-systemet under avveck-
ling, vilket innebär att husabyarna måste ha hört
till 1100-talets och kanske det sena 1000-talets
politiska landskap.

Sammanfattningsvis har Dick Harrison pro-
ducerat en lättläst och innehållsrik bok, väl av -
passad för formatet, men som till viktiga delar
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bygger på två av hans tidigare böcker. I centrum
står den politiska historien, med en tydligt dri-
ven tes om en övergång från bygdemakt till riks-
makt. I mitt tycke betonar han politiken för
starkt på bekostnad av ekonomin, den sociala
organisationen och kulturen. Trots en önskan
om att skriva en annorlunda historia blir berät-
telsen i slutänden ganska konventionell, inte
minst med tanke på Harrisons starka beroende
av de skriftliga källorna. Liksom i det första ban-
det är de bilder som förlaget valt ut uppseende-
väckande traditionella. Många av de avbildade
föremålen och byggnaderna är faktiskt samma
som i Den svenska historien från 1960-talet.

Efter att till slut ha läst nära 1000 sidor om de
senaste 14 350 åren i nuvarande Sverige blir min
avslutande kommentar att de två huvudförfat-
tarna borde ha samarbetat betydligt mer i de
båda första banden. Welinders nyskapande men
splittrade text hade behövt något av Harrisons
teser, medan Harrisons mer konventionella his-
toriska berättelse hade kunnat förnyas av Welin-
ders mer sökande och arkeologiskt förankrade
texter.

Anders Andrén
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

anders.andren@ark.su.se

Dick Harrison, Sveriges historia 600–1350. Nor -
stedts Sveriges historia. Stockholm 2009. 502 s.
ISBN 978-91-1-302377-9.

Andra bandet i Norstedts flerbandsverk Sveriges
historia omfattar inte mindre än 750 år, tre fjärde-
dels årtusende. Detta är den del av Sveriges histo-
ria som är svårast att skriva på grund av källfat-
tigdom, svårbedömda källor, många och spridda
forskningsinlägg och behovet av specialkunska -
per. Denna uppgift borde ha varit ett arbete för
ett helt författarlag med historiker, ortnamns-
forskare och andra språkmän, konstvetare, numis -
matiker och – framför allt – arkeologer. Av bo -
kens 447 textsidor har dock en och samme för-
fattare, Dick Harrison, skrivit inte mindre än

402, medan de åtta övriga författarna (Jarl Nord-
bladh, Britt-Mari Näsström, Fredrik Charpen-
tier Ljungqvist, Gunnar Nordanskog, Kristina
Josefson, Stefan Larsson, Bo Ralph och Anders
Piltz) har fått endast 45 sidor att dela på. Harri-
son har alltså själv skrivit nio tiondelar av boken.

Han borde ha låtit sina medförfattare skriva
huvuddelen, ty han har tagit på sig en uppgift
som är övermäktig, för att inte säga omöjlig, för
vem som helst. Medförfattarnas korta inlägg är
mycket bra och framstår i de flesta fall som oaser
under en ökenvandring genom en tämligen oin-
spirerad och inte helt tillfredsställande framställ-
ning av välkända händelser och förhållanden.
Harrison har själv inte forskat i tidens historia
och saknar därför de djupgående kunskaper som
kan ge läsaren något utöver det vanliga. Anders
Piltz har däremot djupgående kunskaper. Han
bidrar med en lysande essä om Sankta Birgitta,
och man skulle önska att den hade varit mycket
längre.

Verket är omfattande, men ändå saknas mycket.
I verkförteckningen fattas många arbeten av för-
blivande värde. Man söker förgäves namn som
Sture Bolin, Lars Hellberg, Erland Hjärne, Sune
Lindqvist, Carl-Axel Moberg, Ove Moberg, Åke
Ohlmarks, Jöran Sahlgren, Mårten Stenberger,
Curt Weibull, Lauritz Weibull och Elias Wessén.
I stället finns en tydlig förkärlek för nyare inlägg,
som dock inte nödvändigtvis är bättre eller ens
innehåller särskilt mycket nytt. I sådana samman -
hang är det vanligt att favorisera vänner och
bekanta, men man blir ändå förvånad över att
finna Maja Hagermans bok Det rena landet (som
handlar om sentida rasism) i Harrisons verkför -
teckning. Över huvud taget är populärvetenskap
utan självständigt värde vanlig.

Ett syfte med boken är att skriva historia även
för de landskap som då tillhörde Danmark eller
Norge. Det är en bra inriktning, men man bör
akta sig för att bli alltför utförlig om hembygdens
historia. Harrison, själv både skåning och lun-
densare, har med mycket om Lund och Uppåkra,
men han har inte med arkeologen Kristina Bengts -
sons upptäckt av det folkvandringstida och vi -
kingatida Kungahälla (utanför Kungälv). Detta
var en av det norska rikets huvudorter eller kungs-
gårdar. En gåta är löst, men härom finns inget att
läsa i detta verk, som avses vara »uppdaterat».
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Under läsningen kom jag gång på gång att
tänka på Mårten Stenbergers arbete Det forntida
Sverige (1964). Stenberger redogör utförligt för
fynd och fornlämningar, men han är ytterst för-
siktig i sina slutsatser. Harrison lägger mindre
vikt vid beskrivning utan lägger i stället utförligt
fram många tolkningsmöjligheter och avslutar
ofta med påståendet att vi inte vet hur fynden
skall tolkas. Denna uppläggning är lämplig i en
bok som riktar sig till andra forskare, men den är
olämplig om den stora allmänheten skall läsa.
Folk blir förvirrade och vet inte vad som gäller.
Vad menar författaren? I ett verk som är riktat till
den stora allmänheten är Stenbergers tillväga -
gångssätt att föredra.

Särskilt för tiden före medeltiden är källorna
så få att de hade kunnat anföras oavkortade. Hade
Harrison gjort så, hade hans verk varit använd-
bart även för enklare forskning. Han anför dock
inte – med undantag för Jordanes – några av de
viktigaste källorna. Vi möter Harrison och hans
tankar – inte källorna, som enbart omnämns och
refereras mycket kortfattat. Denna historie skriv -
ning med källorna på avstånd leder tyvärr till att
framställningen blir mer obestämd än den be -
höver vara. Inte allting är så osäkert som Harri-
son hävdar. När han dryftar kungavalet refererar
han visserligen källor, men han förbigår Saxos
utsaga, som är den äldsta och mest klargörande.
Då undrar man vad det är fråga om.

Boken omfattar riksbildningstiden, men Har -
ri son går inte in på det meningsutbyte som har
förts. På sidorna 135–137 framför han dock en
egen uppfattning. Riksbildningen kom igång på
grund av inflytande från Tyskland och England,
på grund av »inflöde av lärdom och praktiska re -
geringsfärdigheter» (genom den kristna kyrkan).
Uppfattningen är naiv. Riken bildas inte genom
idéöverföring utan på grund av att riken mot -
svarar behov och medför fördelar. I min bok
Bland svear och götar (1989) har jag understrukit
försvarsbehovet mot yttre anfall och behovet av
samarbete för att med större framgång kunna

anfalla och plundra andra folk. Dessa behov
förelåg i allra högsta grad redan under vikingati-
den, men Harrison undervärderar de vikingatida
rikena och anför inte källorna. Jag har likaså (i
museiårsboken Uppland 1993) understrukit, att
folk ute i bygderna behövde skydd mot inhemska
våldsmän och plundrare. Alla dessa viktiga behov
förelåg lika väl i Svealand som i Götaland, och de
har ingenting med kristnandet eller den katolska
kyrkan att göra. Harrison framhåller både krist-
nandet och Götalandskapen alltför mycket och
utan någon vetenskaplig underbyggnad. Jag har
vidare framhållit att konungens eget krigsfolk
var av största betydelse för att han skulle kunna
uppehålla sin makt och myndighet. Sådana –
enkla – insikter saknas dock hos Harrison.

Faktagranskningen borde ha varit bättre. Har -
rison fyrar av en gruvlig salva mot romantikens
bild av vikingarna, men det enda som han kan
påvisa vara felaktigt i denna är föreställningen att
vikingarna bar hornprydda hjälmar. (Av exempel-
vis Torslundaplåtarna framgår dock att enstaka
hjälmar med horn förekom.) Ordet »viking» är
enligt Harrison framför allt »en västnordisk term
som knappt användes i bygderna vid Östersjön».
Ordet förekommer dock på svenska runstenar som
både egennamn och benämning. Romantikerna
hade mer rätt än Harrison.

Det är lätt att finna uppfattningar att ifråga -
sätta, men verket har även fördelar. Det ger många
inblickar i nutida forskning. Här och var framför
Harrison väl genomtänkta uppfattningar. Med
tanke på hans förkärlek för att utmana är han här
påfallande hovsam. Illustrationerna är väl valda
och av god kvalitet, men de borde ha varit fler.
Använder man denna bok tillsammans med and -
ra har den mycket att tillföra, men den bör inte
användas ensam.

Lars Gahrn
Mölndals museum

SE- 431 82 Mölndal
Lars.Gahrn@molndal.se
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