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Maja Hagerman, Försvunnen värld. Om den största
arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige. Nor-
stedts förlag. Stockholm 2011. 442 s. ISBN 98-
91-1-302436-3.

I denna bok redovisar journalisten Maja Hager-
man sina tolkningar av resultaten av arkeologis-
ka utgrävningar för E4:ans nya sträckning mel-
lan Uppsala och Tierp. Den är rikt illustrerad
med bilder och kartor och de utmärkta fotogra-
fierna har tagits av Claes Gabrielson. Tidsmäs-
sigt diskuteras fynd från stenåldern till järnål-
dern (ca 4100 f.Kr.–800 e.Kr.). Arbetet med
boken har bekostats till hälften av Vägverket, till
hälften av fonder och stiftelser.

Försvunnen värld är ett gediget arbete, som jag
tror inte varit helt lätt att skriva, kanske något
som dess utdragna tillkomst (5–6 år) vittnar om.
Det säger sig självt att ett material som omfattar
tusentals år och en stor mängd arkeologiska rap-
porter och analyser måste vara spretigt, kom-
plext och ibland även motsägelsefullt och obe-
gripligt. Att av allt detta material kunna göra ett
sådant intressant arbete är stort.

Boken är kronologiskt uppställd. Läsaren får
följa med i Hagermans tankevärld och beskriv-
ningar av hur det som allra tidigast var skärgård
först kom att besökas av säljägare och senare, när
landhöjningen gjorde detmöjligt,mer permanent
bebos av boskapsskötare. Från stenåldern grans-
kas och tolkas exempelvis i större detalj krukor,
kvartsavslag och långhus. Redan här introdu-
ceras orten som idag kallas Kyrsta, och som i
boken följs genom århundraden. Bronsåldern in-
rymmer bl.a. berättelser om bronsgjutning, stora
hus, långväga kontaktnät och kultplatser. Roli-
gast är det när enstaka föremål lyfts upp, beskrivs
och i viss mån tolkas. Några idéer, uppslag och
metaforer tycker jag dock fungerar mindre bra
eller är långsökta. Exempelvis beskrivningen av
kvartsavslag från stenåldern (»en sorglös tid», s.
18) som uttryck för en slit-och-släng attityd (s.
18, 21). Vidare, att motiv tolkade som erotiska
från bronsåldern fortlevt och även uppträder på

runstenen i Forsa (U 1043), sannolikt uppvisan-
de två personer i intimt umgänge. Men kapitlen
om järnåldern är informativa och uppdaterade i
källmaterialhänseende.

Landhöjningen i det undersökta området är
frapperande, och särskilt dramatisk och ytterst
konkret i Tierps dalgång, närmare bestämt vid
sjönsomidagheterTämnaren.Här försköts strand-
linjen under en tid hela 26 meter i sidled per år.
Jag tror dock inte som Hagerman att de boende i
området berättade »konstiga historier» (s. 49)
om denna förändring eller landhöjningen »efter-
som de inte kunde förklara naturfenomen veten-
skapligt» (s. 48). Säkert hade dessa människor
egnaförklaringsmodeller i formavviktigaberättel-
ser och myter om området och de människor och
väsen somverkade i/genomdet.Dessamyter upp-
fattades sannolikt som lika naturliga, legitima och
förklarande som våra vetenskapliga av idag.

Bokens styrkor består i Hagermans inbju-
dande och reflekterande läsning av arkeologiska
rapporter och publikationer. Det är angenämt
att utgrävningarnas resultat kläs i hennes under-
hållande och stilsäkra berättarkonst, och hon till-
låter sig även att ibland resonera och tvivla kring
sina idéer och tolkningar. Tilltalande nog nämns
utgrävande och ansvariga arkeologer vid namn,
och deras tankar och slutsatser redogörs för.
Förtjänstfullt finns anger Hagerman också, för
den som vill fördjupa sig mer i ämnet, för varje
kapitel vilka som varit hennes vetenskapliga käl-
lor vid författandet.

Fastän Hagermans berättarteknik alltså är
mycket god, rymmer boken flera berättelseele-
ment som jagmenar är den publiktillvända arkeo-
logins hämsko. Varför är ett visst arkeologiskt
fynd viktigt här? För att det är det första eller
största påträffade i sitt slag i en viss region från en
viss tid. Det är som om fyndet eller denmateriel-
la kulturen i sig inte är tillräckligt starka att stå på
egna ben. Det är bara genom epitet som »den
största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sve-
rige»,»Upplands äldsta runsten»,»landets älds-
ta guld med säker datering», »ingen annan run-
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sten i världen», »runsten med världsunikt mo-
tiv»,»Skandinaviens guldrikaste grav frånbrons-
ålder»o.s.v. somboken, föremålet ellerdenarkeo-
logiskt utgrävda platsen får sitt berättigande.Det
är det som är inträdesbiljetten för att få uppmärk-
samhet, och det är genom dessa epitet som åhö-
rare och läsare skall förstå att »det här är vik-
tigt!».DennaGuinness rekordbok-artade diskurs
är mycket vanlig även i tidskrifter och dagspress
där ju Hagermans kollegor verkar.

Ett annat berättardrag som jag också tycker
undervärderar – och faktiskt underminerar – den
materiella kulturensmöjligheter till att bidramed
spännande och nya infallsvinklar på förhistorien,
och människors liv och leverne, är de ofta före-
kommande referenserna till skriftliga källor, sär-
skilt de välkända från medeltiden. Redan på si-
dan 40, i stenåldersavsnittet, dyker den isländska
sagolitteraturen upp. Sedan återkommer refe-
renser till, och tolkningar inspirerade av, medel-
tida skriftligtmaterialmed jämnamellanrumoav-
sett tidsperiod, men allra mest i avsnitten om
järnåldern. Det får mig att undra om det i stället
är västvärldens, den med den skriftliga kulturen,
alltså vårt ursprungs historia som målas upp och
är viktigt i boken. Det pedagogiska greppet att
försöka berätta en historia, att till syvende og
sidst mer eller mindre knyta ihop alla trådar till
en grand finale i vikingatiden där (som Hager-
man skriver) vanligen alla förhistoriska berät-
telser börjar, bidrar också till detta. Det som sak-
nas, menar jag, är mer djuplodande och kontex-
tuella analyser och tolkningar av fynden, för att
fånga annat som arkeologi också handlar om.

Vad innebar det att varamänniska ochperson
under den studerade perioden? Hur användes
denmateriella kulturen för att skapa olika identi-
tetsformationer? Vilka relationer hade männis-
kor med varandra, till föremål, till djur och till
platser vid olika tidpunkter i livet och i döden?
Hur uttrycktes och produceradesmänniskors so-
ciala och relationella karaktär genom den mate-
riella kulturen? Den mycket omfattande littera-
turlistan saknar såväl äldre som nyare mer teore-
tiskt och antropologiskt inriktade arkeologiska
arbeten, som skulle ha kunnat bidra väsentligt
till en enligt min mening mer nyanserad, intres-
sant och överraskande läsning.

Cornelius Holtorf beskriver i boken Archaeo-

logy is a Brand (2007) träffande de stereotypa ele-
ment som publik arkeologi inrymmer och tillåts
ha. Hagermans bok kan sägas höra till kategorin
»arkeologi som en detektivhistoria», som är
tänkt att lösa mysterier och dessutom för oss av-
slöja förhistoriens hemligheter. Detta är något
som klargörs redan i prologen: »Ett häpnads-
väckande pussel kan fogas samman av de nya
forskningsresultaten»(s.9).Pusselmetaforenåter-
kommer flera gånger i boken, där det är arkeo-
loger som har producerat pusselbitar (forsknings-
resultat),men det är endastMajaHagerman som
förmått att lägga pusslet – ett riktigt detektivar-
bete. Detektiven/hjälten är själv först med att
förstå att det här kunde»bli enhistoria av ett slag
som inte hade berättats förut. Det var något stort
jag hade fått på kroken» (s. 399).

Och det är stort att det berättas om arkeolo-
giska fynd på detta vis, och på ett sådant bra sätt.
Jag hoppas att boken får många läsare, men öns-
kar samtidigt att andra berättelser riktade till
samma breda publik också får möjlighet att visa
att arkeologi kan vara större.

Ing-Marie Back Danielsson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

im.back@ark.su.se

Vivian Etting, The Royal Castles of Denmark during
the 14th Century. An anlysis of the major royal castles
with special regard to their function and strategic
importance. Publicationsof theNationalMuseum.
Studies in Archaeology & History 19. Köpen-
hamn 2010. 217 s. ISBN 978-87-7602-138-2.

Efter Rikke Agnete Olsens Borge i Danmark från
1986 har vi inte fått någon modern översikt över
Danmarks medeltida borgar. Under kvartsseklet
sedan dess har dock ett stort antal danska borgar
blivit föremål för forskningsprojekt. Därför är
det glädjande att nu ta del av Vivian Ettings bok
om 1300-talets kungliga borgar i Danmark. Bo-
kens syfte är att presentera en översiktlig bild av
detta århundrades borgar, deras roll och betydel-
se, baserad på en analys av skriftliga och arkeolo-
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giska källor. Ett av bokens bärande teman är för-
fattarens vällovliga syfte att överbrygga klyftan
mellan historisk och arkeologisk forskning, sam-
tidigt som det finns en uttalad vilja att vidga
synen på borgar till något mer än rent militära
anläggningar, en syn som Etting menar länge
varit förhärskande.

Redan i förordet ställer hon upp ett antal frå-
gor som ska besvaras. Vad var den huvudsakliga
funktionen hos de kungliga borgarna? Hur såg
de ut?Vembyggde democh varför?Hur lokalise-
rades de?Hur utvecklades de?Vilken roll spelade
borgarna i utrikes- och inrikespolitiken? På vil-
ket sätt skilde sig de danska riksborgarna från
andra europeiska borgar?

Boken är indelad i tre huvuddelar, där den
första ger en kort introduktion till ämnet, till de
källor som står till buds och till 1300-talets poli-
tiska historia, som är sällsynt rörig iDanmark. Vi
får en kortfattad bakgrund till borgbyggandet i
landet, en process som sägs börjamedde vikinga-
tida ringborgarna. Även betydelsen av korståg-
en, både i Medelhavet och i Östersjön, tas upp
som inspiration för 1300-talets danska borgar.
Redan i slutet av 1200-talet hade ett antal viktiga
riksborgar etablerats runt om i Danmark, och
dessa kom sedan i flera fall att fortsätta vara vik-
tiga under 1300- och 1400-talen.

Bokens andra del beskriver de funktioner som
författaren ser hos de kungliga borgarna. För-
utom det militära hade dessa även omfattande
administrativa funktioner samtidigt somde skulle
fungera som residens för kungafamiljen med föl-
je. Här diskuteras bland annat antalet medlem-
mar i det kungliga hushållet och vi får en inblick
i den materiella kulturen i detta hushåll. Etting
tar också upp borgarnas öden i de många in-
bördesstridigheterna under 1300-talet och visar
att de flesta utsattes för attacker och belägringar.
En av bokens slutsatser är för övrigt att borg-
arkitekturen aldrig under 1300-talet hann anpas-
sas till de nya eldvapnen som redan gjort entré på
slagfältet, utan detta skedde först senare. Även
relationen mellan kungamakten och aristokra-
tins borgar samt drottning Margaretas förbud
mot privat borgbygge från 1396 berörs.

I den tredje delen ges en kort internationell
utblick som bakgrund till den presentation och
analys av enskilda danska borgar som sedan föl-

jer.Utblicken syftar främst till att visa på arkitek-
toniska förebilder till danska borgar i England,
Frankrike och Tyskland, där framför allt det tys-
ka inflytandet betonas. Inteminst de borgar som
TyskaOrdenuppförde i Baltikum fungerade som
inspiration för de danska. Även borgbyggandet i
Norge och Sverige tas upp. Bokens tredje del be-
står dock mest av en presentation av några av
seklets viktigaste danska borgar. Inte minst be-
tonas i hur stor utsträckning de kungliga borgar-
na var föremål för ny-, om- och tillbyggnation
under 1300-talet, framför allt under Erik Men-
veds och Valdemar Atterdags regeringsperioder.
Vissa arkitektoniska element analyseras, som de
stora försvars-ochbostadstornen,menocksåprin-
ciperna för byggandet av försvarsgördlar i form
av ringmurar, vallgravar och förborgar. En sär-
skilt intressant analys berör borgenGurre. I den-
na del finns även ett kort kapitel om borglivets
materiella kulturutifrånde arkeologiska fynd som
gjorts. Delen avslutas med ett kapitel om Natio-
nalmuseets projekt kring borgarna på Samsö och
hurdessa kan sättas in i enpolitisk kontext, innan
bokens summeras.

Boken är välskriven, den röda tråden är lätt
att följa och frågorna i förordet besvaras. Det är
alltid bra när nordiskt material presenteras på
engelska och blir tillgängligt för en publik som
inte kan läsa våra språk. Det är viktigt med skan-
dinaviska bidrag till en europeisk diskussion, och
på den här punkten fungerar boken bra. Den ger
en allmän introduktion till enmängdborgar som
troligtvis tidigare inte varit kända för en interna-
tionell publik. Här ligger bokens stora styrka. De
internationella utblickarna bidrar också till att
sätta inNordens borgar i en större kontext, något
somannars ofta saknas. Boken kommer att bli ett
standardverk i sitt ämne framöver.

Samtidigtmåste jag säga att det under läsnin-
gen av boken inställde sig flera frågor. Varför är
boken koncentrerad just till kungliga borgar och
1300-talet? Det är visserligen borgens århund-
rade framför andra i Skandinavien, men boken
hade vunnit på omEtting hade tagit ett lite större
grepp och även diskuterat äldre och yngre borgar
mera ingående. Det gör hon också i viss utsträck-
ning. Eftersom många av de stora 1300-talsbor-
garna anlades redan under 1200-talet, och denna
historia också berörs är bokens titel faktiskt nå-
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gotmissvisande. Detsamma gäller det faktum att
även borgar tillhörande aristokratin och bis-
koparna tas upp. Bokens anslag är alltså bredare
än dess titel anger, fastän exempelvis relationen
mellan kungens och aristokratins borgar inte
analyseras fullt ut. Alla som sysslat med borg-
forskning vet att det många gånger är omöjligt
att avgöra om en borg byggdes av kungamakten,
av en enskild aristokrat på kungens uppdrag eller
av en enskild aristokrat vars borg sedan övertogs
av kungamakten. Sådana frågor berörs inte i
någon större utsträckning.

Inte heller det i dansk borgforskning så starkt
framhållna borgbyggnadsförbudet diskuteras sär-
skilt utförligt i så måtto att dess praktiska bety-
delse diskuteras. Här hade det funnits möjlighet
att till fullo utmana den bild det skriftliga käll-
materialet ger genom att utnyttja det arkeolo-
giska materialet mera. Ettings avsikt att förena
skriftliga källor och materiell kultur handlar
snarare omatt få de olika källmaterialen att kom-
plettera varandra, inte, vilket är lite synd, att låta
dem konfrontera varandra och kanske utmana
rådande uppfattningar. Som arkeolog ser jag att
här är det skriftliga källmaterialet fortfarande en
given tolkningsram.

Det senaste decenniet har det inte minst in-
om brittisk borgforskning förts en intensiv de-
batt om borgarnas betydelse, inte minst huruvi-
da försvarsanordningar ibland snarare ska ses
som symboliska än funktionella. I centrum för
denna debatt har den engelska borgen Bodiam
söder om London stått. Bodiam tas även upp i
den här boken, dock utan att den här aspekten
och diskussionen berörs. Detta är både synd och
förvånande med tanke på att flera studier kring
medeltida borgar grundad på en sådan mera
symbolisk och social utgångspunkt publicerats
under senare år. Matthew Johnssons Behind the
Castle Gate (2002) är det kanske mest betydelse-
fulla exemplet, men saknas i Ettings litteratur-
lista. Det hade onekligen varit intressant att se
även det här perspektivet applicerat på de danska
riksborgarna, inteminst som ambitionen har va-
rit att bredda synen på dessa. Etting noterar vall-
gravars, sjöars och andra vattenspeglars bety-
delse för borgarnas försvar, men nämner inget
omderas symboliska betydelse, inteminst för ska-
pandet av ett aristokratiskt ideallandskap kring en

borg. Frånvaron av dessa aspekter bidrar till att ge
boken en ganska traditionell framtoning.

Men det här är anmärkningar som kanske
främst är sprungna urmina egna specialintressen
och önskemål. Boken är under alla omständig-
heter en mycket värdefull presentation och in-
gång tillmånga intressanta danska borgar, varför
den varmt kan rekommenderas alla intresserade.

Martin Hansson
Kulturparken Småland/Smålands museum

Box 102
SE–351 04 Växjö

martin.hansson@kulturparkensmaland.se

Klaus Ebbesen, Danmarks megalitgrave 1:1-2. Kö-
penhamn 2011. 924 s. ISBN 978-87-7528-784-0.

Som Klaus Ebbesen anför i bokens förord är de
danskamegalitgravarna en viktig del av danskar-
nas medvetenhet om landet och dess historia. De
förekommer på sedlar, frimärken och souvenirer.
Även om det ju inte är ett isolerat danskt feno-
men är landet likväl det område som har flest
monument av detta slag i världen. Deras bety-
delse för de förhistoriska samhällena berör inte
bara den tid då de byggdes. De kom att användes
som begravnings- och samlingsplatser under lång
tid därefter. Som byggnadsmaterial för medelti-
da och senare tiders stenkonstruktioner har me-
galitgravarna också (tyvärr) haft en stor bety-
delse som råvarukälla.

Arbetet inledsmed en forskningshistorik.Me-
galitgravar omnämns först i Saxos Gesta Dano-
rum. Ole Worm intresserade sig för monumente
och uppfattade dösarna som altare eller tings-
platser. Vid mitten av 1700-talet publicerade
Erik Pontoppidan de första rapporterna över
utgrävningar. Jens J.A.Worsaae inplacerade 1843
megalitgravarna i ett socialt sammanhang som
gravar i den yngre stenålderns samhälle. Därtill
uppfattade han dem som exempel på influenser
från sydligare områden, sannolikt kombinerade
med invandring. Denna idé levde vidare under
nästan 150 år. Megalitgravsforskningen prägla-
des under det tidiga 1900-talet i hög grad av idéer
om gravformernas ursprung och vilka folkgrup-
per somuppfört dem.Vid århundradetsmitt för-
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tydligades de kronologiska perspektiven genom
stora boplatsundersökningar av TherkelMathias-
sen, Jens Winther och Carl Johan Becker. Forsk-
ningen under den senare delen av århundradet
präglades av Ebbesens många skrifter liksom ett
stort antal enskilda utgrävningar och restaure-
ringar. Karakteristiskt för dansk megalitgravs-
forskning har varit att det finns ett betydande
antal presentationer av enskildautgrävningaroch
föremålstypermen inte någonövergripande sam-
manställning, vilket föreliggande publikation rå-
der bot på.

Av allmänt intresse är beskrivningen av forn-
minnesinventeringarna från 1930-talet och fram-
åt, liksom diskussionen kring bevaringsgraden
för gravformen är viktig för flera representativi-
titetsproblem. En allmän beräkning utmynnar i
att 68% av megalitgravarna har förstörts. Men
denna siffra avser de kända anläggningarna om
totalt 7890. Ebbesen menar att ungefär 90% av
samtliga uppförda gravar har förstörts. Utifrån
de 2386 som fortfarande är bevarade blir be-
räkningen att man byggde 25 000 megalitgravar
under det halva årtusendet 3700–3200 cal BC.

Anläggningen i anslutning till kammaren har
ofta en lång byggnadshistoriamed tillbyggnader,
medan själva kammaren sällan är förändrad. I
privat- och museisamlingar finns fynd från drygt
ett tusental gravar, och omkring 20% har blivit
föremål för mer eller mindre noggrann utgräv-
ning. Det finns påtagliga regionala skillnader
mellan andelen dösar och gånggrifter och dessa
avspeglar sig också i fyndmaterialet. Där det
finns många dösar är huvuddelen av fynden från
denna kategori och vice versa. Diskussionen om
omflyttning av gravarnas innehåll liksom plund-
ring från neolitikum till dagens situation rym-
mer flera betydelsefulla ställningstaganden vid
uttolkning av gravskick och representativitet.

När det gäller dösar skiljer Ebbesen mellan
monumentets yttre form i rundhögar och lång-
högar medan döskammaren behandlas för sig.
Rund- och långhögar introducerades samtidigt
under tidigneolitikums fas 3 och ingick sedan i
repertoaren vid nybyggnation hela vägen fram
tillmellanneolitikums fas Ib. Långhögarna utgör
nästan häften av alla bestämbara megalitgravar.
För långhögarna, men också för andra megalit-
gravsformer, genomför Ebbesen ingående ana-

lyser av olika formelement och deras fördelning
efter storlek, orientering m.m. liksom fördel-
ningen inom landet. Bland de mer än tretusen
döskamrarna uppfattas den helt slutna kistan
som den äldsta, samtliga belägna i långhögar.
Kistan har ursprungligen varit avsedd för en
enda begravning men ytterligare gravläggningar
har i vissa fall tillkommit. Dösar med fyrsidig
kammare och en öppen sida är den helt domi-
nerande.

Ebbesen särskiljer en specialform, stordösar,
som är en megalitgrav med kammare och gång i
samma längdaxel. De är också generellt större än
andra dösar. I vissa fall uppstår det nog oklarhet
vid urskiljandet av denna typ gentemot gång-
grifterna.

Gånggrifterna är färre till antalet, 650 säkert
bestämda vilket utgör en femtedel av dösarnas
antal. Ett fåtal rymmer keramik från mellan-
neolitikums fas Ia, medan resten dateras till fas
Ib. Detta motsvarar ett århundrade kring 3200
cal BC vilket antyder enmycket intensiv byggpe-
riod – förslagsvis två till tre monument i veckan
under somrarna.Ebbesenmenar att detta århund-
rade är en intensiv period inte bara för dansk
gånggriftsbyggnation utan för uppförandet av
merparten av de västeuropeiska megalitgravar-
na. Det skall därtill beaktas att gånggrifterna
med några få undantag var nybyggen utan direk-
ta relationer till tidigare gravanläggningar. Vid
indelningen av gånggrifterna använder sig Ebbe-
sen av gångens utformning, där placeringen av
största ochminsta bredden är utslagsgivande.De
med största bredden vid mitten är den i särklass
vanligaste. Vidare indelning baseras på kamma-
rens längd. Det hade varit intressant att se några
tabeller för att exempelvis ganska relevansen för
längduppdelningen i tre undertyper. Gånggrif-
ter finns i alla danska megalitgravsregioner men
det finns betydande variationer både vad avser
förekomst och lokala särdrag.

Ett särskilt kapitel omfattar stenarkitektu-
ren. Här behandlas anläggningarnas olika delar.
Man kan utläsa åtskilliga intressanta iakttagel-
ser. Ett par sådana gäller beskrivningen av kluv-
na stenar, där delar av samma block finns som
taksten på två dösar på Mols med ett avstånd på
två kilometer. En liten dös på Nordjylland
bestod helt av fem delar spaltade ur ett och sam-
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ma block. Ebbesen avslutar kapitlet med att
diskutera arbetsstyrkan och tidsåtgången för
byggandet av megalitgravar. Konklusionen blir
att ett ordinärt bygge med alla komponenter
inblandade har tagit ungefär en månad.

De efterföljande två kapitlen behandlar grav-
skicket under tidig- respektive mellanneolitisk
tid där gravgåvorna är den helt dominerade as-
pekten.Det följande kapitlet omoffer berör dock
i högre grad människors handlingar. Med en
markant källkritisk inriktning uppfattas endast
ett fyrtiotal keramikdeponeringar av 131 belagda
som användbara för mera ingående analys. De-
poneringen av keramik har företrädesvis skett
vid gången på gånggrifter, i mindre omfattning
vid dösar. Inte i något säkert belagt fall saknas
keramikdeponeringarvidgånggrifter.Detärmaxi-
malt ca 140 kärl somdeponerats jämförtmed vis-
sa skånska fall där mer än tusen kärl har urskilts.
Kärl nedsatta under fasen MN Ib dominerar och
förekommer i samtliga depåer medan inga är
kända från fas IV och ytterst få från fas V.

Den deponerade keramiken har täckts, van-
ligtvis med ett lager av mindre stenar. Sannolikt
är fynden spår av upprepade deponeringar av ett
eller ett par kärl åt gången, ställda på kantkedjans
stenar men också på marken upp till några meter
framför ingången. Trots ingående analys finns
inga belägg för något stilistiskt sammanhang
mellan kärl nedsatta som gravgåvor och sådana
placerade vid ingången. Ebbesen uppfattar
keramikdepåernas innebörd som mycket kom-
plex och förknippad med samhällets dödsrelate-
rade religiositet.

Deponeringarna av flintyxor följer en när-
mastmotsatt utveckling gentemot keramiken där
yxor från sena tidigneolitikumoch tidigamellan-
neolitikum är sporadiska medan flertalet är ned-
lagda under slutet avmellanneolitikum, den sena
trattbägarkulturen. Inte heller för denna fynd-
grupp finns någon kontakt mellan deponerings-
och gravskicket. Brandofferskicket är belagt i 17
danska megalitgravar med företrädesvis brand-
skadade mejslar. Oftast rör det sig om 5–10 före-
mål, och brända människoben är också företräd-
da. Merparten tillhör en senare del av trattbä-
garkulturen.

Megalitgravarnas användning slutade inte
med trattbägarkulturen, utan bruket fortsatte.

Därför har ett kapitel tillägnats deras betydelse
under stridsyxeepoken som Ebbesen benämner
»yngreneolitisk tid». Att gravarna blivit flitigt
återanvända framgår av att mer än trehundra
gravar, nästan likamånga som bidragitmed fynd
från mellan- och senneolitisk tid, rymmer före-
mål från denna era. Det är tydligt att gånggrifter-
na har tilldragit sig störst intresse. Håleggade
flintyxor, stridsyxor och keramik dominerar. De
flesta fynden har gjorts i Västdanmark. I demega-
litgravar där verkliga gravläggningar kan påvisas
har tillträde till megalitgraven skett genom att en
taksten över kammaren eller gången brutits upp.

Under senneolitisk tid ärdet flintdolkarna som
dominerar. De är faktiskt den vanligaste fynd-
typen över huvud taget i megalitgravar. Detta
visar att megalitgravarna utnyttjades intensivt
under denna tid. Av typfördelningen framgår att
det var först under en sen del av senneolitikum
som antalet gravlagda i megalitgravar minskade
markant. I flera megalitgravar har man gjort
tydliga insatser för att med sand eller sten forma
ett lager som åtskilt de senneolitiska gravlägg-
ningarna från de tidigare. Även utrensning av
tidigare gravläggningar har kunnat dateras till
senneolitikum. Från samma tid finns sporadiska
depåer av föremål utanför megalitgraven.

Även högarna över megalitgravar har sedan
yngreneolitisk tid ibland utnyttjats som grav-
rum. Det är dock under bronsålderns period II
som just den gamla högen blir utnyttjad för grav-
läggning i större omfattning och ofta också
förstorad. Det bör också påpekas att megalit-
gravarnas takstenar i flera fall försetts med häll-
ristningar. Men endast tio gravar uppvisar bild-
motiv: de övriga 239 är förseddamed skålgropar.

I knappt femhundramegalitgravar finns fynd
av mänskliga skelettdelar men det är endast från
åttio gravar som det finns någon form av antro-
pologisk undersökning. I tidigneolitiska dösar
har den gravlagde placerats i utsträckt ryggläge.
Denna placering gäller också under senneoli-
tikum. Ebbesenmenar sig inte kunna belägga att
gravarna använts som ossuarier med samling av
ben från redan skeletterade lik, vilket stämmer
överens med Torbjörn Ahlströms resultat från
svenska gånggrifter. En tydlig uppdelning kan
urskiljas då dösarna ytterst sällan innehåller de-
lar från mer än ett par individer medan gånggrif-
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terna rymmer upp till ett nittiotal. Lämningar av
båda könen och samtliga åldersgrupper finns be-
lagda. Skelettresterna är som framgått av mycket
varierande datering men behandlas i flera fall
som en samtida population.

Konklusionen på mer än fyrtio sidor bär ti-
teln »Danmarks första hövdingasamhälle» vil-
ket direkt markerar Ebbesens ståndpunkt. Sär-
skilt intressant är att han kopplar samman intro-
duktionen av megalitgravar med etableringen av
ett hövdingsamhälle. Under mellanneolitikum I
kulminerade dettamed exceptionella uttryck i ett
monumentbyggande utan motsvarigheter i övri-
ga Europa. Under MN II upphörde megalitbyg-
gandet och keramikdeponeringarna vid gravar-
na, yxdeponeringarna i våtmark minskade på-
tagligt och samlingsplatser i form av Sarupsan-
läggningar slutade användas. Ebbesen sätter des-
sa förändringar i samband med hövdingedöme-
nas kollaps. Hövdingsamhället i den form som
Ebbesen föreställer sig det existerade blott under
några få generationer.

Boken avslutas med ett betydande antal ut-
bredningskartor. Läsningen hade förenklats be-
tydligt ifall det funnits en text under varje karta.
Nu fårman bläddramellan kartorna och en kart-
tabell.

Presentationens källkritiska ställningstagan-
den varierar. I vissa fall, som vid presentationen
av skelettfynden, blir inte denna aspekt tillräck-
ligt beaktad medan den i andra fall som vid ur-
valet av analyserbara keramikdepåer blir ytterst
väl beaktad. Men böckerna rymmer mängder
med information somkanbli till nytta för framti-
da analyser.

Bakom texten står en gigantisk forskningsin-
sats. Det bör i detta sammanhang nämnas att
Ebbesen också publicerat två komplement i form
av Danske dysser (2007) med katalog över 404 an-
läggningar och Danske Jættestuer (2009) med in-
gående presentation av 46 gravar.

Lars Larsson

Julia Trinkert, Das Marienkrönungsretabel in der
Kirche zu Källunge (Gotland) und seine mecklenbur-
gische Provenienz. Eine Studie zu Kunstproduk-
tion und Werkstattorganisation im spätmittelal-
terlichen Ostseeraum. Kiel 2011. ISBN 978-3-
86935-048-6.

I äldre svensk konsthistoria är två delvis sam-
manfallande tendenser starkt iögonfallande. Den
första var en strävan att knyta den storamängden
anonyma arbeten – som dopfuntar, kalkmålning-
ar och träskulptur – till namngivna upphovsmän.
Detta som ett högst legitimt led i systematisering-
en av ett tidigare konturlöst material. Johnny
Roosvals anonymmästarbeteckningar gällande
de gotländska dopfuntarna, namn som Majesta-
tis och Bysantios, vann tidig acceptans och upp-
fattas fortfarande som klart definierade stor-
heter. Ännu bättre var det naturligtvis om ett ar-
bete kunde föras till ett i verkligheten existerande
namn, ett namn som kan förekomma bland de få
signeringar som bevarats, eller knytas till skrift-
liga uppgifter. I vårt land kan den typen av infor-
mation ingalunda beskrivas som flödande. Situa-
tionen i Lybeck uppfattades som mer gynnsam.
Där fanns under senmedeltiden väldefinierade
verkstäder, som inte bara producerade träskulp-
tur utan också föranledde präntade urkunder
som bevarats upp i våra dagar. I Lybeck är med
andra ord åtskilliga senmedeltida skulptörer och
målare kända och namnen väldokumenterade. I
den inhemska bristsituationen kom dessa nord-
tyska namn att utsätta många av det tidiga 1900-
talets attribueringsentusiaster för svåravvisade
frestelser och ledde, kort sagt, till att en bety-
dande del av de svenska kyrkornas altarskåp ända
fram till de senaste decennierna etiketterats som
kommande från Lybeck, helst med angivande av
förmodad upphovsman.

Den andra tendensen kan kortfattat samman-
fattas just i stadsnamnet Lybeck. Trots vida tol-
eransramar var det inte alltidmanvågade peka ut
en specifik individ och då blev en vag hänvisning
till Lybeck räddningen. Under mellankrigsåren
skulle ett senmedeltida svenskt altarskåp tillskri-
vas hög töntighetsfaktor för att uppfattas som
inhemskt. Något tillspetsat ansågs i princip allt
annat komma från Flandern eller Lybeck. Den
trenden var högst påtaglig, men under förra sek-
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lets senare hälft kom också svenska forskare till
insikt om att de inhemska verkstäderna inte va-
rit fullt så efterblivna som man tidigare föreställt
sig, och att Lybeck ingalunda var den enda tyska
orten med omfattande och högkvalitativ pro-
duktion. 1994 kom Margareta Kempffs epokgö-
rande avhandling Attribueringarnas mångfald. I
min recension förmådde jag bara kommamed en
enda invändning – jag menade att titelns mång-
fald rätteligen borde ha ersatts med enfald. Det
Peter Tångeberg 2009 fört fram angående Bernt
Notke i boken Wahrheit und Mythos bekräftar till
fullo min uppfattning – Attribueringarnas enfald
vore en i sammanhanget adekvat titel.

Senare svensk forskning har dock präglats av
en högst påtaglig tillnyktring, vilket framför allt
Aron Andersson och Carina Jacobsson givit ut-
tryck för, men äldre tiders slentrianattribue-
ringar hänger fortfarandemed i översiktsarbeten
och kyrkobeskrivningar. Det är därför ytterst
hoppingivande att en rad tyska konsthistoriker
med tysk grundlighet tagit sig an det tyskamate-
rial som till dels hamnat i vårt land. Åtskilligt har
redan kommit och mer är på gång. Här ska en-
dast nämnas, att Jan Friedrich Richter 2007 pub-
licerade en gigantisk volym om Claus Berg och
att samme forskare just nuhåller på att färdigstäl-
la en annan om Hans Brüggemann. Av den se-
nare finns ingenting i Sverige, men han fick, som
Ingrid Swartling visat, genom en medarbetare
stor betydelse för konsten i Västergötland.

Det föregående är en lång inledning med ut-
gångspunkt i inhemskamisstag och ett därav för-
anlett behov av vetenskaplig stringens. JuliaTrin-
kert är en ung forskare som 2008 lade fram sin
magistergradsavhandling vid Christian-Albrechts-
Universität i Kiel, en undersökning av altar-
skåpet i Källunge på Gotland, vilken väckte så
stor uppmärksamhet att hon uppmanades bear-
beta och publicera sina resultat. Så har nu skett
och hennes forskningsobjekt presenteras i en
välillustrerad bok. I omfång och prakt förmår
den inte mäta sig med vad Richter fått fram om
Claus Berg, men i det fallet rör det sig om ett
mycket stort antal objekt. Tidigare har Källunge-
skåpetmärkligt nog endast tilldragit sig förstrött
intresse. Då det någon gång omnämnts har det
enligt gällande schablon förts till Lybeck.

Församlingen i Källunge var uppenbarligen

både rik och ambitiös. Kyrkans romanska lång-
hus har ryskbysantinska kalkmålningar av hög
kvalitet och en portal vars kapitälband saknar
motstycke. Omkring 1300 uppfördes så ett i rela-
tion till långhuset gigantiskt kor. Välståndet un-
der det tidiga 1500-talet var dock inte så högt att
man förmådde förvärva det här aktuella altar-
skåpet. Det inköptes ursprungligen till Maria-
kyrkan i Visby, där de tyska köpmännen hade
stort ekonomiskt inflytande. Liksom kyrkan var
det nyförvärvade altarskåpet helgat åt Guds Mo-
der: det domineras i korpus av en scen med
hennes kröning till himladrottning. Flygeldör-
rarna är dubbla. Då skåpet är tillslutet och dessa
uppslagna presenteras ytterligare åtta Mariasce-
ner. Denna fokusering påMaria är karakteristisk
för senmedeltiden, dåModern ofta tenderade att
ställa Sonen i skuggan,mot vilketMartin Luther
kom att rikta allvarliga erinringar. I praktiken
blev detta en av anledningarna till reformationen,
vilkenbl.a. ledde till attGotland 1572blev ett eget
stift och att SanktaMaria då fick rang av domkyr-
ka. I Sverige tog man god tid på sig, men efter
hand kom man till insikt om det problematiska
med ett katolskt Mariaskåp i en protestantisk
domkyrka, varför det avyttrades till en förmodli-
gen mindre renlärig landsortsförsamling. Det var
så altarskåpet år 1684 hamnade i Källunge.

I sin synnerligen grundliga analys fäster Trin-
kert inledningsvis uppmärksamheten på skåpets
komplicerade konstruktion med dubbla flyglar,
vilket är ovanligt men inte unikt. På Historiska
museet finns från Österåker ett annat skåp med
dubbla flyglar, ett skåp som gjort samma resa
som motsvarigheten i Källunge och ursprungli-
gen kommer från Storkyrkan i Stockholm, ett av
de otaliga arbeten som förts till Bernt Notke och
Lybeck. Där har man dock valt en helt annan
teknisk lösning. Trinkerts strukturella genom-
gång stöds av flera detaljfotografier, men här är
det inte helt enkelt att följa med och till fullo
förstå skåpets uppbyggnad. I just detta avsnitt är
det inte utan att man efterlyser det slags klara
analysteckningar med vilka Hans Peter Hedlund
1986berikadeTångebergs bokommedeltida trä-
skulptur. Trinkerts grundliga konstruktionsana-
lys ger dock viktiga daterings- och attribuerings-
ledtrådar, vilka längre fram tas upp i ett särskilt
kapitel med rubriken Werkstattzusammenhänge.
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De timmermän eller snickare som skapade
förutsättningarna för bildhuggarnas och målar-
nas insatser har tidigare aldrig förmått fånga
konsthistorikernas uppmärksamhet, men såväl
Tångeberg som nu Trinkert visar klart att de bi-
drarmed avgörande information.Naturligtvis är
det dock de båda konstnärsgrupperna som till-
drar sig det största intresset, och inte heller
beträffande dessa slarvar författaren ifrån sig sin
uppgift. Hon redogör för den stora kröningssce-
nen i centrum och för skulptörens handlag och
gestaltningsteknik, för anletsdrag och veckbild-
ning och jämför med den eller de medarbetare
som svarat för flyglarnas tolv plastiska apostla-
bilder. Bildhuggarnas arbete fullbordades med
grundering, färg och förgyllning, arbetsmoment
som effektuerades av andra specialister, som inte
heller de glöms bort.

Idag vet alla att de medeltida verkstäderna
inte var enmansföretag, utan att en lång rad yrkes-
män knutna till skilda skråliknande organisa-
tioner brukade samverka under en entreprenörs
ledning. Så var det t.ex. en målargrupp som sva-
rade för skulpturens polykromi, en annan för flyg-
larnas pannåmålningar. Trinkert penetrerar i
detalj alla specialisternas teknik och särdrag och
gör långtgående jämförelser med materialet i de
områden söder om Östersjön dit Visbys tyska
köpmän sökte sigunderhansaskedet.Därmedkan
hon avfärda alla tankar på Lybeck för att i stället
fokusera påWismar och Parchim iMecklenburg.
Rent geografiskt, och med tanke på de senme-
deltida konstnärernas rörlighet, kan denna pre-
cisering möjligen te sig överraskande. Wismar
ligger en knapp dagsresa öster om Lybeck och
författaren sticker inte under stol med att det
fanns åtskilliga gemensammadrag.Det står dock
klart att de närmaste konstruktiva, hantverk-

stekniska och ikonografiska parallellerna står att
söka i Mecklenburg. De för ögat omedelbart iak-
ttagbara likheterna ligger på det ikonografiska
planet, där några unikt utformade motiv i
Marienkirche i Parchim direkt upprepas i Käl-
lunge, vilket naturligtvis skulle kunna för-klaras
med en gemensam förlaga. Motivens samstäm-
mighet bekräftas dock på en rad andra punkter,
där författaren inte försummar att noggrant
granska särmärken i de smidda gångjärnens ut-
formning och trätekniska sammansättningsde-
taljer.

Vid sidan av dessa ingående verkstadsjäm-
förelser, som också inkluderar den gotländska
produktionen, ägnas inträngande avsnitt åt den
regionalpolitiska ochmerkantila situationen un-
der senmedeltiden, åt Visbys tyska köpmän, åt
tänkbara uppdragsgivare och sponsorer bland
köpmännen, och åt skåpets ursprungliga place-
ring i deras kyrka. Källungeskåpets ålder göres
till föremål för tre skilda kronologiska övervä-
ganden, där timmermännens, bildhuggarnas och
målarnas insatser bedöms var för sig. De avsnit-
ten bjuder inte på några överraskningar. Skåpet
har tidigare daterats till 1500-talets första fjärde-
del och Julia Trinkert stannar i sammanfattnin-
gen för 1510-talet. Men aldrig tidigare har en da-
tering motiverats med högre grad av tysk grund-
lighet, och det är ett omdöme som kan tillåtas
gälla hela boken.

Lennart Karlsson
Grevgatan 20, 2tr

SE 114 53 Stockholm
len-art@bilddata.co
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