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ÅsaRingbom,Åländska kyrkor berättar.Nytt ljus på
medeltida konst, arkitektur och historia. Ålands Mu-
seum, Mariehamn 2010. 160 s. ISBN 978-952-
5614-34-3. (Engelskspråkig utgåva: The Voice of
theÅlandChurches.NewLight onMedievalArt,
Architecture andHistory.ÅlandsMuseum,Marie-
hamn 2011. 160 s. ISBN 978-952-5614-42-8.)

Ålandärdemilitariserat sedan1856,mendethind-
rar inte att Ålands kyrkor är i fokus i en konflikt
som har pågått i ett par decennier. Här, i mötet
mellan två kulturer och två språk finns ett antal
relativt välbevarade medeltida kyrkor – rika i
arkitektur, bilder och inventarier. Ochmed rätta
har kyrkorna dragit till sig stort intresse såväl
lokalt som från båda fastlanden.Mendateringar-
na av kyrkobyggandet har varit och är fortfaran-
de omtvistade. Själv har jag följt konflikten på
betryggande distans. För en gångs skull kunde
jag önska mig att dateringar inte var så centrala i
studiet av det förflutna, men det är ofrånkom-
ligt: dateringar är viktiga. För en upplevelse av
arkitekturens skönhet kan det vara likgiltigt om
kyrkan är uppförd på 1200-talet eller 1400-talet,
men i berättelsen omÅlands historia gör tiden en
skillnad.
1990 startade konstvetaren och arkeologen

Åsa Ringbom från Åbo Akademi ett tvärveten-
skapligt projekt, »Ålands kyrkor», där syftet var
en publicering av de kyrkorna och att »äntligen
sätta punkt för alla spekulationer kring kyrkor-
nas ålder» (s. 134). Punkt skulle sättas med hjälp
av »objektiva» naturvetenskapliga metoder –
dendrokronologi, 14C och murbruksdateringar.
Med tanke på det finska kyrkoverkets samtidiga
upphörande och osäkerheten omkyrkornas ålder
var detta vid ett första påseende två lovvärda
ambitioner.
Av tänkta nio volymer har hittills utkommit

tremedkyrkobeskrivningar ochnuäven envolym
med en sammanfattande översikt. Strategin på-
minner således om Sockenkyrkoprojektets över-
sikt, sompubliceradesnärprojektetkommitunge-
fär halvvägs i sin utgivning av landskapsrappor-

ter. Men hellre en summering i förtid än ingen
summering alls. Varje översikt för forskningen
framåt och översikten kan vara till glädje för en
bredare publik; själv har jag stor nytta av översik-
ten över de svenska sockenkyrkorna. När det se-
dan gäller att sätta punkt för spekulationerna om
dateringar så har projektet tvärtom resulterat i
ett antal nya frågetecken. Men även frågetecken
kan föra forskningen framåt, förutsatt att debat-
ten är konstruktiv.
Boken är snygg, lättläst, generöst illustrerad

ochdisponerad i trehuvudkapitel.Kapitel 1»Sekel
för sekel» presenterar kyrkobyggandet uppdelat
på århundraden – från 1000-talet till och med
1900-talet. Tyngdpunkten ligger på 1200-talet,
då de första stenkyrkorna restes enligt Ringbom,
och på 1400-talet med många ombyggnader och
tillbyggnader. Kontroversiellt är här hur 1000-
talet beskrivs. Var Åland präglat av folktomhet
eller kontinuitet i bebyggelsen? Ringbom pare-
rar frågan försiktigt,menmed en böjelse för kon-
tinuitet: »Framtida forskning kommer förhopp-
ningsvis att ge mera besked.» (s. 9).
Kapitel 2 »Kyrka för kyrka» presenterar 17

medeltida kyrkor i alfabetisk ordning – eller
åtminstone kyrkormedmedeltida rötter; avsnit-
tet om Kökar är författat av Kenneth Gustavs-
son. Presentationerna är utmärkta och jag impo-
neras av kyrkornas kalkmålningar och inventarier
som har överlevt. Demånga nya dendrokronolo-
giska dateringarna av träskulpturer utgör här ett
väsentligt bidrag från forskningsprojektet; jag
noterar att flera skulpturer dateras till det om-
stridda 1200-talet. Sedan är det lite besvärligt att
behöva bläddra fram och tillbaka mellan kapitel
1 och 2 för att se de relevanta illustrationerna.
Det hade varit önskvärt med grundplaner över
alla kyrkorna oavsett datering. För fastänmedel-
tiden är i centrum enligt bokens titel så får man
mycket relevant information om senare århund-
radens kyrkobyggande också.
Kapitel 3 med den retoriska rubriken »Pro-

jektetÅlands kyrkor ochnödvändigheten av tvär-
vetenskaplig forskning» är lite avvikande till sin
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karaktär. Bokens tvåspaltiga layout övergår här
till fyra spalter och sidnumret flyttar ned på si-
dan. Texten är en redovisning av projektets me-
toder och resultat. Den är mer svårtillgänglig än
i de andra huvudkapitlen – målgruppen är knap-
past längre en allmän publik. Dateringar upp-
nådda med olika metoder redovisas tillsammans
i diagram för att övertyga om murbruksdate-
ringarnas trovärdighet. Kapitel 3 utgör således
mest av allt en plädering för projektets metoder
och dateringar. Bokens avslutas så med ordför-
klaringar, personregister och en bibliografi.
Åländska kyrkor berättar måste berömmas för

sin presentation av kyrkorna och projektet i en
relativt lättillgängligochestetiskt tilltalande form.
Även projektets ambition att utveckla nya me-
toder för dateringar av kyrkor måste lovordas,
liksom revideringen av tidigare dateringar utför-
da 1990–94.
Den åländska kyrkokonflikten antyds i två

meningar i den svenska utgåvan (s. 152)medom-
tal av Markus Hiekkanens »ständiga kritik se-
dan 1994»,men anonymt i den engelska utgåvan
(p. 152). Konflikten, som har florerat i många
sammanhang genom åren, också i Fornvännen
(1998; 2012), handlar om murbruksdateringar-
nas tillförlitlighet i förhållande till andra meto-
der och därmed om åldern på de åländska kyrkor-
nas olika byggnadsdelar.
Forskning livnär sig på att nya perspektiv,

metoder, empiri, teser eller hypoteser bryts mot
varandra, kort sagt på konstruktiv debatt. När
det gäller Ålands kyrkor och deras dateringar har
debatten med dess kritik och försvar kanske gått
utöver det konstruktiva. Utan att behöva ta ställ-
ning måste jag konstatera att murbruksdaterin-
gen som metod fortfarande är kontroversiell;
den har inte accepterats som normalvetenskap.
Här är det ännu dendrokronologi som domine-
rar.
I stället för att ta ställning i frågan om date-

ringarnas tillförlitlighet reagerar jag på två prin-
cipiella saker. Jag reagerar på bokens titel,Åländs-
ka kyrkor berättar, som upprepas i formuleringen
»att låta dem [kyrkorna] själva berätta om me-
deltiden på Åland» (s. 7) och i intervjuer med
Ringbom:»Vi spekulerar inte. Vi lyssnar till vad
kyrkornaberättar föross.» (www.nyan.ax, 12 juni
2010). Men kyrkorna själva berättar ju ingen-

ting.Det är ett subjekt, ÅsaRingbom, somberät-
tar om Ålands kyrkor, och det är inget fel i det.
På samma sätt reagerar jag på formuleringen

»objektiv kronologi» och »sätta punkt». Från
den ena sidan av Charles Percy Snows berömda
och beryktade klyfta mellan humaniora och na-
turvetenskap, alltså sett från de stilistiska och
typologiska tolkningarna, kan naturvetenskapli-
ga analyser verka såmycket bättre,men inte är de
objektiva, nej långt ifrån. Genom hela processen
från provtagning till dateringsresultat sker en
lång serie av val av t.ex. metod och prover samt
bedömningar av kontaminering och resultat som
alla utförs av ett eller flera subjekt, vilket tydligt
framgår av redovisningen i boken.Häruppträder
därtill självklart subjektiva formuleringar om vad
som är rimliga eller orimliga dateringar. Tron på
en»objektiv kronologi» (s. 6, 134) är en illusion!
Vetenskap fungerar inte på det sättet. Låtmig re-
kommendera läsning av t.ex. BrunoLatour,Labo-
ratoryLife.TheConstructionofScientificFacts (1979).
Avslutningsvis kanbokenrekommenderas alla

som är intresserade av medeltida kyrkor, oavsett
omman accepterar metoderna och dateringarna
eller ej. Sedan överlåter jag gärna till någon
vetenskaps- eller arkeologihistoriker att under-
söka hur ny forskning utvecklas och debatteras
med Ålands kyrkor som exempel.

JesWienberg
Institutionen för Arkeologi och Antikens historia

Lunds universitet, Box 117
SE–221 00 Lund

Jes.Wienberg@ark.lu.se

Michaela Helmbrecht,Wirkmächtige Kommunika-
tionsmedien.Menschenbilder derVendel- undWikinger-
zeit und ihre Kontexte. Acta Archaeologica Lund-
ensia, Series Prima in Quarto. Lund 2011. 540 s.
ISBN 978-91-89578-38-8.

Denna bok handlar ommänniskobilder och figur-
framställningar från vendel- och vikingatiden,
ett material med flera välkända motiv som har
diskuterats av forskare under mycket lång tid.
Man kan framför allt peka på de praktfulla hjäl-
marna från Vendel och Valsgärdemed pressbleck
som visar krigare och ryttarbilder, och de got-
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ländska bildstenarna med rika scenframställning-
ar där också skepp, ryttare, processioner och djur
ingår. På senare tid har också en ny kategori av
fynd, de pyttesmå och otroligt detaljerade guld-
gubbarna, tilldragit sig mycket uppmärksamhet. I
studier av dessa bilder har man nästan uteslu-
tande försökt identifiera gudar och mytologiska
figurer kända från den långt senare, och i kristna
miljöer, nedskrivna fornnordiska sagalitteraturen
och hjältediktningen.Man har då utgått ifrån att
de skriftliga källorna är baserade på en muntlig
tradition, och därmed innehåller information
som kan föras tillbaka till förhållanden under
den yngre järnåldern. I senare tids forskning har
dessa tankegångar kommit att ingå i vad som
närmast kan beskrivas som ett paradigm, där
både figurala bildframställningar och den samti-
da djurornamentiken uppfattas som uttryck for
en härskarideologi baserad på asatron och fram-
för allt på en dyrkan av Oden.
Den fornnordiska litteraturen ingår somrefe-

rensram också i Michaela Helmbrechts avhand-
ling,men från ett annat ochmer kritiskt perspek-
tiv. Avhandlingens källmaterial utgörs av alla
kända människoframställningar från Danmark,
med delar av Nordtyskland, Sverige, Norge och
Island, som kan dateras till perioden från det sena
500-talet till omkring år 1000. Det är en corpus
sominnefattar intebarakändaochpraktfulla före-
mål, ofta av ädelmetall, utan också en radmindre
omdiskuterade kategorier som dräktspännen och
personliga föremål avbrons, ben, trä ochglas.Den
centrala frågan i avhandlingen är inte primärt att
försöka tolka bildernas innehåll, utan att förstå
hur de fungerade i sin samtid. Utgångspunkten
här är att det ju handlar om en skriftlös kultur,
där gemensamma uppfattningar och traditioner
överfördes muntligt. I sådana samhällen spelar
bilden – och andra fysiska framställningar – en
viktig roll. Men det handlar här inte bara om
bilden som ett verktyg eller en struktur för min-
net, utanockså ombildens egen inneboendekraft,
dessWirkmächtigkeit (Wirkmächtig, inteWirkungs-
mächtig, är för övrigt ett nytt ord, skapat av för-
fattaren själv!). Genom bilder kunde man kom-
municeramed andevärlden, på olika sätt påverka
vad som skulle ske, eller få kunskaper om sådant
som var förborgat. Dessa funktioner vilade i att
bilden själv uppfattades somen levandedel av det

avbildade. Att detta synsätt inte bara skall sam-
mankopplas med primitiva eller förkristna kul-
turer kan vi ju se så sent som under reformatio-
nen i Västeuropa på 1500-talet, där fruktan inför
sådana magiska hand- lingar ledde till att hel-
gonbilder förbjöds och förstördes.
Hur kan vi nå endjupare förståelse av de ideer

och tänkesätt som ligger bakom den yngre järn-
ålderns rika bildvärld? Hur ska vi handskas med
bilder skapade i enmuntlig kultur?Är det rimligt
att berättelser och myter har har varit så oförän-
derliga att de har bevarats i texter som skrevs ner
många hundra år senare? Studier av muntliga
kulturer antyder att detta inte är sannolikt. Bil-
der är objekt, inte ideer, och deras innehåll kan
varieras och förändras i tid och rum. Men som
objekt är bilden alltid ett uttryck for kommuni-
kation, och detta har Helmbrecht tagit fasta på
genom att genom att använda sig av ideer från
senare årtiondens bildsemiotik och fokusera på
de regler som bestämde hur bilder användes. Ur
ett semiotiskt perspektiv spelar också det bild-
bärande föremålet, eller det medium som an-
vänds för att överföra budskapet, en central roll.
Här konkretiseras avhandlingens tema i en rad
frågor: förekommer vissamotiv på vissa föremål,
eller kan en bild överföras också till andra bild-
bärare? Hur påverkas i sådana fall bildens inne-
börd? Förändras urvalet av bilder med tiden,
eller är detmöjligt att identifieramotivmed lång
kontinuitet? Är det samma bildbärare som an-
vänds kontinuerligt, eller tillkommer nya kate-
gorier? Kan samma eller liknande budskap kom-
municeras med olika motiv eller i olika media?
Vem eller vilka var budskapets mottagare?
Grundläggande för en sådan analys är en sys-

tematisk indelning av det omfattande källmate-
rialet. Det handlar här om över tusen fynd, med
ett eller flera föremål eller bildbärare, som kan
hänföras till fem störremotivgrupper: scenfram-
ställningar, enskilda figurer, gester och attribut,
människa-djur-transformationerochenskildahu-
vuden eller ansiksmasker.Det är alltid problema-
tiskt att tvinga in ett material i bestämda kate-
gorier, men analysen visar på några spännande
och tydliga mönster. Ett är den starka anknyt-
ningen av motiv med människo-djur-transfor-
mationer till bruksföremål, som dräktspännen,
slädar och vagnar eller vapen, där man kan före-
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ställa sig hur djurbeskyddare eller djuregenskaper
kan fungera som skydd och förstärkning. Trans-
formationsbilderna kan framför allt ses som alter
ego-framställningar, mot bakgrund av en kosmo-
logi som grundade sig på ett sympatiskt förhål-
landemellanmänniskan och djurvärlden.Här re-
presenterar den konstfärdiga djurornamentiken
en central aspekt av bildernas funktion, en som
hänger sammanmed hantverkarens roll. I denna
ingick inte bara ett tekniskt kunnande, utan ock-
så vetskap om magi och hur den kunde förmed-
las. Samtidigt fanns också en social kommunika-
tion i de dekorerade föremålen, där betraktaren –
mottagaren – bokstavligen kunde fängslas och
förtrollas av de visuellt komplicerade bilderna.
Ett annat exempel är enkelfigurerna, där ock-

så flertalet motiv med gester och attribut ingår,
och somhuvudsakligen påträffas på vendeltidens
guldgubbar och senare hängsmycken. Här kom-
mer den spännande frågan om en möjlig bild-
kontinuitet i centrum, och vad som sker när ett
motiv överförs till en annan bildbärare. I kon-
trast till bruksföremålen, och även kategorier
som bildstenar och textilier, som främst riktade
sina budskap till omvärlden och de levande, fram-
står ju guldgubbarna främst som ett medium for
kommunikation med krafter i den andevärlden.
Man tycks ha tillverkat dessa små och lövtunna
figurer i syfte att deponera dem i jorden, där de
också har ett nära samband med de s.k. central-
platserna och med byggnader som kan uppfattas
som kultplatser eller tempel. Kan innebörden i
guldgubbarnas motiv också identifieras i vikinga-
tida hängsmycken och amuletter? På vilket sätt
förändrades innebörden när motivet i stället
uppträdde på personliga föremål?
Generellt visar avhandlingen på en stark an-

knytning mellan motivet och de sammanhang
där det användes, men också på dynamiska för-
ändringar i användandet av bilder. Under över-
gången till vikingatiden tilkom både nya motiv
och nya bildbärare, där kvinnorna nu framträder
på ett markant sätt. Detta är framför allt tydligt i
fokuseringenpå kvinnosmycken somviktigame-
dia för bilder,men också i ökningen och variatio-
nen av bildmotiv med kvinnor. Speciellt intres-
sant här är bevarade textilier, framför allt från
den rika kvinnograven vid Oseberg, som också
anknyter till kvinnorna själva som bildskapare,

och till denmetaforiska kopplingenmellan spin-
nande och vävande och förmågan att kommu-
nicera med och påverka andevärlden. Bildväven,
som ju också var ett viktigt socialt medium, kan
därmed ses som uttryck för budskap som riktar
sig till två olika slags mottagare: människorna
och de andliga krafterna. Samtidigt antyder den
markanta tillväxten av bruksföremål som bild-
bärare, framför allt spännenochdräktdetaljer, att
bilder nu fungerade framför allt i sociala strate-
gier, som språkrör i kommunikationen mellan
människor.
Med ett så omfattandematerial, som spänner

vitt över både tid och rum, kan det vara svårt att
driva en bestämd tolkningsmodell. Avhandlin-
gens svaghet ligger kanske främst på det teore-
tiska planet; det blir mycket beskrivningar, kata-
log och återvändsgränder i förhållande till kon-
kreta resultat. Mycket av detta ligger väl också i
ämnets natur. Om det är närmast omöjligt att
tolka bildframställningar på ett entydigt satt, hur
kan vi då förstå vad som förändras eller förstärks
när en bild byter kontext? Frågan hur man ska
uppfatta ett visst bildmotiv, rent konkret, är ock-
så problematisk och belyser svagheter redan i den
första byggstenen i bildsemiotiken: den»primära
ikonociteten». Detta avspeglas i avhandlingens
systematisering av bildmotiv i större grupper, där
scenframställningar avgränsas gentemot enkel-
figurer. En stor del av de senare uppvisar gester –
som dansrörelser eller en kvinna som griper om
sin hals – eller detaljer och attribut, t.ex. en hals-
ring eller en orm som reser sig framför en ryttare,
och man måste fråga sig om inte också dessa
motiv i själva verket beskriver scener och skeen-
den. Tesen att den yngre järnålderns bildmotiv
främst ska uppfattas som »förkortningar» av
mytologiska berättelser drevs ju av Karl Hauck
under hans långa forskarbana och måste ses som
principiellt betydelsefull för hur man ska »läsa»
en bild, eller hur olika motiv kan ha samband
med varandra.Därmed inte sagt attman behöver
ansluta sig till Haucks ofta mycket egensinniga
tolkningar av motiven.
Det är nog ganska ovanligt idag att ge sig i

kast med ett så stort och disparat källmaterial
som detta, och på ett så förhållandevis »öppet»
sätt. Genom att lyfta blicken från en grupp stän-
digt återkommande bildmotiv och fyndgrupper
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till ett långt störrematerial av bildframställning-
ar har Helmbrecht sammanställt en detaljerad
katalog som inspirerar och ger öppningar till nya
frågor. Särskilt spännande är situationer därman
kan skönja en motivkontinuitet som i fallet med
guldgubbarna, där detaljer och bildelement ock-
så knyter an både bakåt till folkvandringstida
guldbrakteater och framåt till vikingatida figur-
hängen. FastänHelmbrecht ganska försiktigt drar
slutsatsen att det här handlar om nya och skilda
kommunikationssammanhang är det intressant
att de senare amuletterna inte bara förekommer i
speciellt välutrustade kvinnogravar, utan också
karakteriserar en grupp ädelmetalldepåer under
900-talet. Här speglas åter folkvandringstidens
bildsammanhang, med guldskatter dominerade
av dräktspännen och hängsmycken.
Man kan heller inte låta bli att fundera ännu

vidare, och fråga sig hur motiv med människo-
figurer förhåller sig till den långt större gruppen
av fynd med ren djurornamentik? Så är ju fram-
för allt fallet med dräktspännen från vendel- och
vikingatiden, och där människomotivet torde
innebära ett medvetet val mellan flera olika möj-
ligheter. Kan man tänka sig att några av dessa
motiv kan ha haft samma innebörd, men kunde
utformas på olika sätt? Så är exempelvis fallet
med vendeltida sköldbeslag som Helmbrechts
Abb. 50i-j, där samma motiv förekommer med
och utan mänskliga detaljer. Andra läsare kom-
mer otvivelaktigt att finna fler spännande frågor
i denna fantastiska bok.Wirkmächtige Kommuni-
kationsmedien kommer, som en outsinlig källa att
ösa ur, att ta sin plats bland stora verk som Die
Wikingerzeit Gotlands.

Märit Gaimster
Pre-Construct Archaeology Ltd.

Unit 54, Brockley Cross Business Centre
96 Endwell Road
London SE4 1TN

England
mgaimster@pre-construct.com

HannaKällström,Domkyrkan somandaktsmiljö un-
der senmedeltiden. Linköping och Lund. Bibliotheca
theologiae practicae 89. Lund 2011. 367 s. ISBN
978-91-7580-556-6.

Källströms avhandling ble forsvart og godkjent
for den teologiske doktorgrad ved Lunds univer-
sitet i september 2011. Som det fremgår av titte-
len, har forfatteren et tverrfaglig utgangspunkt
og siktemålmed sitt arbeid: hun ønsker å studere
legfolks fromhetsliv slik det foregikk i domkir-
kens arkitektoniske rom i senmiddelalderen. Som
cases for en slik undersøkelse har Källström valgt
katedralene i Linköping og Lund, først og fremst
fordi det fra begge disse to kirker finnes et for-
holdsvis rikt kildemateriale. Kildesituasjonen har
også vært bestemmende for avhandlingens krono-
logiske avgrensning til det 15. og tidlig 16. århund-
re. Det er bare i kilder fra etter 1400 det finnes
opplysninger om kirkerommets innredning og
konkrete fromhetsøvelser. Reformasjonen dan-
ner en naturlig avgrensning forover i tid.
Avhandlingen er lagt opp som en systematisk

gjennomgang av de to domkirkenes mangfold av
kapeller og altere med ulike innvielser, bilder,
skulpturer og andre gjenstander. Alt dette blir
undersøkt i lys av lekfolks fromhetsøvelser og
bevegelser i kirkerommet. Avhandlingen behand-
ler altså senmiddelalderens kirkeinteriør og ut-
smykning i relasjon til fromhetspraksiser. Der-
med befinner arbeidet seg i skjæringspunktet
mellom teologi, religionssosiologi og kirkehisto-
rie på den ene siden og kunst- og arkitekturhisto-
rie på den andre. Et nøkkelbegrep for under-
søkelsenblir det somogså er kjerneordet i avhand-
lingens tittel: »andaktsmiljø», et begrep sombe-
tegner det arkitektonisk og kunstnerisk tilrette-
lagte kirkerom der private så vel som kollektive
fromhetsøvelser fant sted utenfor Kirkens faste
liturgi.
For å studere dette andaktsmiljø går Käll-

ström til en gruppe primærkilder som tidligere
har vært lite brukt i den kunsthistoriske forsk-
ningen, men som kan gi til dels detaljerte opp-
lysninger om kirkerommets utsmykning og ut-
styr og bruken av dette: nemlig avlatsbrev fra
senmiddelalderen. I prinsippet kunne bare paven
utstede avlatsbrev, menmed visse begrensninger
kunne retten også delegeres til kardinaler og
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biskoper. Avlatsbrevene gir ettergivelse av den
syndestraff som er ilagt den troende gjennom
botssakramentet, dersom den troende gjennom-
fører bestemte fromme handlinger, gjerne til
bestemte tider og på bestemte steder. Slike from-
hetsøvelser kunne innebære å be visse bønner,
ofre vokslys eller lignende ved visse altere eller
foran visse bilder, eller de kunne innebære å gi
pengegaver til kirkelige bygge- eller utsmyk-
ningsprosjekter. Avlatsbrevenes beskrivelser av
slike praksiser dokumenterer eksistensen av bil-
der og altre som nå ofte er tapt. Ikke minst gir
brevene også innblikk i disse bilders og alteres
foreskrevne bruk. I tillegg til avlatsbrevene be-
nytterKällströmseg av andre skriftlige kilder som
donasjonsbrev og testamenter. I tillegg er selv-
følgelig domkirkene selv, deres bygningsarkeo-
logi og deres bevarte inventarstykker fra senmid-
delalderen sentrale kilder i undersøkelsen, selv
om begge kirkene har undergått store endringer,
og sværtmange av det dokumenterte senmiddel-
alderske inventaret er gått tapt.
Källströms prosjekt er grunnleggende tverr-

vitenskapelig. Derfor har forfatteren gitt seg selv
en krevende metodisk oppgave: å balansere mel-
lom skriftlige ogmaterielle/visuelle kilder ogmel-
lom en kirkehistorisk og kunsthistorisk/arkeolo-
gisk tilgang. Denne ambisjonen om tverrfag-
lighet blir bare delvis innfridd. Källström viser
langt større fortrolighet i omgangen med de
skriftlige kildene enn med de visuelle. Dermed
kommer hun i den litt bakvendte situasjonen at
hun gir større analytisk oppmerksomhet til bil-
der og gjenstander som ikke eksisterer lenger enn
til bilder og gjenstander som faktisk er bevart i de
to domkirkene.Med andre ord utnytter hun ikke
de materielle kildenes potensial i sin undersø-
kelse. Et eksempel på dette er Adam van Dürens
relieff fra tidlig 1500-tall, som Källström bare
nevner eksistensen av. Relieffet, somopprinnelig
befant seg på utsiden av Lunds domkirke, viser
den apokalyptiske madonnaen flankert av helg-
nene Laurentius og Knut, og »annonserer» så-
ledes det vi kunne kalle domkirkens kultiske
»highlights» i senmiddelalderen. Källström vi-
ser annensteds i avhandlingen at det var knyttet
avlat til alle disse helgnenes festdager og at det
fantes sentrale fokuseringspunkt for deres kult
inne i kirken.Men relieffets betydning eller funk-

sjon i den forbindelse er ikke et spørsmål hun tar
opp. Dermed lar hun anledningen gå fra seg til å
diskutere hva slags funksjon relieffet kan ha hatt
i domkirkens billedspråklige kommunikasjon til
de troende.En riktig billedanalyse ville ha kunnet
kaste lys over det som er avhandlingens hovedan-
liggende: opplevelsen av kirkens fysiske andakts-
miljø i relasjon til utenom-liturgisk, religiøs prak-
sis.
Et annet eksempel på at Källström ikke ut-

nytter tolkningspotensialet i de bevarte visuelle/
materielle kildene er den såkalte Linköpings-
skatten, en samling dyrgriper fra domkirken som
blant annet inneholdt senmiddelalderskemonst-
ranser og relikvarier. Disse gjenstandene er tyde-
lige eksempler på den konkrete visualiserings-
strategi som senmiddelalderens fromhet tilret-
tela for: behovet for å se de hellige relikvier og
Kristi kropp i form av det forvandlede nattverds-
brødet. Källströmnevner kort eksistensen av dis-
se gjenstandene,menunderkaster dem ingen ana-
lyse. Samtidig viser hun at flere avlatsbrevene fra
Linköping oppfordrer til en kult omkring synet
av Corpus Christi og domkirkens relikvier. Det
er derfor overraskende at at hun ikke trekker
gjenstandene fra Linköpingsskatten inn i under-
søkelsen og diskuterer hvordan disse tingene kan
ha vært i brukt domkirken. Igjenhar hun for hån-
den et konkret, bevart materiale som inviterer til
å belyse avhandlingens sentrale spørsmål, men
hun unnlater å bruke det. Dette skaper en uba-
lanse i avhandlingen og gjør den mindre tverr-
vitenskapelig fruktbar enn man kunne forvente.
Til tross for disse innvendingene må det un-

derstrekes at Källström har levert et solid stykke
grunnforskning, forfattet på et gjennomarbeidet,
klart og velformulert svensk som er befriende fat-
tig på akademisk sjargong. Hennes arbeid bidrar
til å kaste lys over middelalderens religiøse kul-
tur. Avhandlingen gjenspeiler en forskningsinter-
esse i tiden. Både blant kunsthistorikere og teo-
loger har det i de siste årene vært enøkende inter-
esse for middelalderens bilder og kirkerom i et
performativt perspektiv, slik som Källström an-
legger. Samtidig kan man spore en sterk forsk-
ningsinteresse for middelalderens bruk av relik-
vier, bilder og gjenstander i fromhetslivet. Ende-
lig har legmannsfromhet og utenomliturgisk kir-
kelig praksis vært viet en del oppmersomhet i
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nyere middelalderforskning. Källströms under-
søkelse befinner seg således i et felt som lenge har
vært neglisjert, men som for tiden dyrkes med
stor interesse internasjonalt. I skandinavisk sam-
menheng har utbyttet foreløpig vært skrinnere.
Et pionerarbeid her er den norske kunsthistorik-
eren Margrethe Stangs avhandling fra 2009 om
norske alterfrontaler fra høymiddelalderen. IDan-
mark forsvarteMartinWangsgaardJürgensenhøs-
ten 2011 sin omfattende avhandling om de dans-
ke sognekirkenes interiører i senmiddelalderen.
Hanna Källström kompletterer dermed denne
skandinaviske trio av unge forskere somhar brutt
ny grunn ved å studere middelalderens kirkein-
teriører i Skandinavia i lys av religiøs praksis.
Etter denne anmelderens oppfatning er Käll-

ströms viktigste fortjeneste at hun har fremhevet
en kildegruppe som hittil har vært underbelyst
og uutnyttet i middelalderforskningen. Noen av
hennes kilder, nemlig tre av avlatsbrevene fra
Linköping 1412, har overhodet ikke tidligere vært
analysert systematisk. Källström legger dermed
fremnyttmateriale for forskningen, ogdet har en
egenverdi i seg selv. Hennes oversikt over Lund
og Linköpings andaktsmiljøer vil oppleves som
meget nyttig for videre forskning.

Kristin B. Aavitsland
Det teologiske fakultet
Universitetet i Oslo
Pb 1023 Blindern
NO–0315 Oslo

k.b.aavitsland@teologi.uio.no

Lev S. Klejn, Spor o varjagach. Istorija protivosto-
janija i argument storon. [The Controversy about
the Varjags. History, Different Opinions and the
Arguments of the Two Sides.] Saint Petersburg
2009. 395 pp. ISBN 978-5-8071-0329-1.

With the late appearance of useful written sour-
ces inmajor parts ofCentral,Northern andEast-
ern Europe, archaeology plays a central role in
any attempt at writing history before the 12th or
even the 13th century AD. Unfortunately not all
historians recognise this.
Maybe early history does not interest the citi-

zens of these parts of Europe very much today.
Contemporary teaching of history in schools of-
ten fails to give any comprehensive picture of
Early Medieval history. However, the origins of
the state may indeed catch the interest of every-
man. In Sweden the question of the early state
has been dismissed by many historians, and the
state is often thought to begin with the Wasa
dynasty in the 16th century. For our big neigh-
bour in the east, the question of how it all began
still however carries political significance. The
question of when, where and how the Russian
state emerged has been discussed passionately
for a long time and still is a reason for national
controversy. With the publication of professor
Lev Klejn’s most interesting volume Spor o varja-
gach (“The Controversy About the Varjags”, i.e.
the Scandinavians in early Russian history) we
are introduced to the debate about the role of for-
eign factors in the formation of Early Russia c.
AD 800–1000.
The centerpiece of this book is a thoroughde-

scription and analysis of a significant public de-
bate that took place at the Faculty of History at
LeningradStateUniversity on 15December 1965.
It involvedLevKlejn, thenReader at theChair of
Archaeology, and the historian, professor Igor
Saskol'skij. After many years of almost complete
dominance for nationalistic andSlavophile teach-
ing, beginning with the rise of Stali-nism around
1930, this extreme stancewas starting to be ques-
tioned. Professors M. Artamonov and G. Kor-
zuchina were important precursors, but could
not initiate research on any wider front. Klejn
had already written a short textbook on the sub-
ject in 1960 (at that time it could not get past the
censors for publication, but the book circulated
as samizdat), and in 1964 he had the nerve to
launch a seminar program in archaeology with
the aim to critically analyse various factors of
importance for the formation of the early Russ-
ian state.
In the book and in seminar papers, many of

the fundamental doctrines of archaeology and
history in the research of the preceding thirty
years were challenged and replaced by new mo-
dels, ideas and interpretations. Scandinavian in-
fluence and Scandinavians as a decisive factor in
the process of state formation were recognised.

145Recensioner

Fornvännen 107 (2012)

Recensioner 139–:Layout 1  12-05-30  10.04  Sida 145



Some of the conclusions were not new but joined
up with research of the late 19th and early 20th
century. In 1965 Saskol'skij published Norman-
skaja teorija v sovremennoj burzuaznoj nauke (“The
Normanist Theory in Contemporary Bourgeois
Academic Studies”). This was mainly a survey of
Western literature on Early Russia with a gene-
ral Soviet conformist tone. However, a close
reading of Saskol'skij's book gives you an impres-
sion of a critical stance on some details (but not
many) and a certain honesty. A negative valua-
tion of foreign factors is however the dominant
feature of Saskol'skij’s book.
When the plans for the debate were accepted

by the Faculty of History (not without some
pain) to take place in November 1965, it was not
the first debate of that type on the subject. The
first one had taken place in the 18th century in
the Russian Academy with G. Baier, G. Müller
and A. Schlözer on the pro-foreign side and M.
Lomonosov on the anti-foreign side. A second
debate took place in St. Petersburg in 1860 be-
tween professors N. Kostomarov (anti) and M.
Pogodin (pro). Victory in both of these confron-
tationswentmore or less to the champions of the
nationalistic (anti) view on the importance of
Scandinavian elements for Russian origins.
Klejn’s book offers a vivid picture of the de-

bate in 1965, partly with the very words of the
two combatants. There are also some drawings:
caricatures by students of the participants and of
the audience. Klejn argued for a significant and
even decisive role of Scandinavians in the forma-
tion of Russia. He also stressed the fundamental
importance of the archaeological sources. Source-
critical evaluation of the traditional historical
sources had not yet begun at the time, and as an
archaeologist Klejn could not dismiss them al-
together. He had the better founded and more
consistent arguments and he even managed to
force Saskol'skij to retreat from some of his most
entrenched and negative positions. The debate
was a success for Klejn and it had far-reaching
consequences for Soviet and Russian archaeology.
Klejn’s critical seminar brought forward numer-
ous young scholars specialising inEarlyMedieval
archaeo-logy, such as G. Lebedev, V. Bulkin, V.
Nazarenko and I. Dubov. In fact, Lebedev and
Bulkin later assumed leadership of the seminar

when Klejn went on to other archaeological
fields of research. A slightly later generation was
formed by E. Nosov, N. Platonova, V. Petrenko,
Ju. Lesman, S. Beleckij, E. Rjabinin, I. Tichonov,
O. Boguslavskij and V. Sedych.
With their studies of the archaeology of the

late 1st and early 2nd millennium AD, all con-
tributed significantly to the progress and the
high standards of Early Medieval archaeology in
Late Soviet Russia. Most of these scholars' areas
of study were in north-western Russia, centring
on Staraja Ladoga and Novgorod. But Dubov
(later with the assistance of Sedych) concentrat-
ed on the area north-east ofMoscow, and Bulkin
worked with Gnezdovo (near Smolensk). Scan-
dinavian archaeologists have perhaps been most
familiar with Lebedev, Nosov and Petrenko who
have visited Sweden. Sadly, during this dynamic
period there was very little contact between
Swedish and Russian archaeologists. The book
includes a valuable bibliography for all these
scholars. Their research themes are of course of
great interest to Scandinavian scholars. Also in-
cluded in the book are a number of personal re-
collections of several of the participants of the
Leningrad seminar andalsoof somealliedMusco-
vite scholars.
What Klejn taught was in fact against the

official history of Early Russia throughout the
Soviet era. We may also add that it could be
dangerous to oppose the official stance on this
core problem in Early Russian history. Without
doubt, Klejn's initiative played a role when he
was thrown into jail in the late Brezhnev years. In
a final evaluation at the end of the book, E. No-
sov expresses a very positive opinion of Klejn’s
achievement and on his impact on Soviet and
Russian archaeology. As Nosov puts it, Klejn’s
short bookof 1960 contains a number of still rele-
vant and important formulations of central ques-
tions concerning Early Russia. It is notable that
Nosov is so clear in his statement today.
With the collapse of the Soviet system, a

number of typical Soviet holy cowswere slaught-
ered also in the field of the early history of Rus-
sia. It seemed as if the adherents of Klejn's school
were the winners. At that time also the Mus-
covite scholars E.Mel'nikova, J. Petruchin and T.
Puskina had joined forces with the Leningraders.
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Russian politics turned in a nationalistic direc-
tion at the turn of the century and it is obvious
that this turn also brought with it a reawakening
of the denial of Scandinavian influence of any
consequence in the formationof theEarlyRussian
state. Many Russians think that it is connected
with a tragic and completely unnecessary Russian
inferiority complex of long standing. Amazingly,
theRussianAcademyofScienceshas recentlypub-
lished a conference book propagating arguments
against any Scandinavian influence. This is strange
since much of the arguments rest on a very low
scholarly level indeed. Also in school text books
the old “truths” tend to reappear. But in archae-
ology too there are similar tendencies. First we
can note that a certain number of Soviet Russian
archaeologists never accepted the interpretation
of Early Russian state formation espoused by
Klejn, his pupils and a few others. Of these in the
conservative campwe couldmention B. Rybakov,
V.SedovandP.Tret'jakov.Alsosomewhatyounger
archaeologists like V. Janin and N. Kirpicnikov
are reluctant to change sides completely (like D.
Avdusin did).
Today someresearchquestionsareprogressing

in away somehow in agreementwith this conser-
vative thinking. The question of the earliest pre-
senceofSlavicculture incentralandnorth-western
Russia preoccupied Sedov all of his long life, but
he realised that an early immigration from the
south was unlikely. Consequently he tried to re-
construct an immigration route from the lower
Vistula throughLithuania towesternRussia. This
was archaeologically impossible tomaintain.Now
some scholars are trying to give some southern
influences in the Dnepr-Dvina area very early
dates and connect them with Slav immigration.
The dates are pushed further and further back. As
Sedov argued, the whole complex of ideas is im-
probable. Other attempts to strengthen the idea
of an early Slavic presence in north-western Rus-
sia have taken up the old idea that the Slavs of the
southern coast of the Baltic played a crucial role
in Early Russian history. The relevant evidence
before the middle of the 10th century is still
scarce if not non-existent. All this is important
because the cradle of the Russian state was defi-
nitely in the north with its core in the basin of
Lake Il'men' and not in the south around Kiev.

We may hope that for looking into these
questions, therewill also be a critical seminar and
a vigorous seminar leader as there was in Lenin-
grad in the sixties.

JohanCallmer
Tunavägen 21

SE–223 63 Lund
johancallmer@hotmail.com

Axel Andersson, A Hero for the Atomic Age. Thor
Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition. Oxford
2010. 263 pp. ISBN 978-906165-31-4.

In the early 1960s, when Iwas about 12 years old,
I read Kon-Tiki by Thor Heyerdahl. I was en-
thralled with its tale of high adventure, drifting
across the South Pacific on a balsa raft, purport-
edly tracing the migration routes of ancient
South Americans into Polynesia. Growing up in
Hawai'i, I was already deeply fascinated by Poly-
nesian culture and history, and Heyerdahl seem-
ed to be unravelling the mysteries of Polynesian
origins. Only later, when I began to study an-
thropology and archaeology, did I discover that
Heyerdahl—far from being respected by other
scholars of the Pacific—was a contrarian who,
without any serious academic credentials in the
field, delighted in stirring up the pot. The gener-
al public loved Heyerdahl and devoured his
books and films; most scholars reviled him and
regarded Heyerdahl as an imposter.
A generation later, Axel Andersson also found

his boyhood hero when his father gave him a
copy of a new edition of Kon-Tiki as a Christmas
present. Delving into its pages during the Swe-
dishwinter, Andersson imaginedhimself “on the
blue, warm Pacific, on a creaking balsa raft” (p.
2). Years later, when Andersson turned to the
study of history, he decided that the subject of his
doctoral dissertation would be Heyerdahl and
the making of the Kon-Tiki expedition. He was
given unprecedented access to Heyerdahl's pa-
pers and archives at the Kon-Tiki Museum on
Bygdøy inOslo.AHero for theAtomicAge is a revi-
sion of his 2007 doctoral dissertation at the
European University Institute, Florence. The
book is amajor contribution to thehistory of 20th
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century exploration, anthropology, the craft of
writing, public relations, and the art of “brand-
ing”, all rolled into one. Reading it revealed tome
aspects of Heyerdahl's unique career that help to
explain his immense popularity at a pivotal peri-
od in post-war Europe and the United States in
the late 1940s and early 1950s.
In his opening chapter (“The Man and the

Myth”)Anderssondelves intoHeyerdahl's youth
and early influences. Heyerdahl was just 22 years
oldwhen he set outwith his newbrideLiv for the
Marquesas Islands of French Polynesia, ostensib-
ly to collect zoological specimens but also to pur-
sue ideas that had begun to fascinate the young
university student—ideas that had in part been
influenced throughhismeeting inGermanywith
Dr.HansF.K.Günther, a friendofhiswife’s fami-
ly.Güntherwas thenotoriousRassenpapst (“Race
Pope”) of Hitler’s Third Reich, whom the latter
had made head of “race studies” at the Universi-
ty of Jena in 1930. According toAndersson, “there
is ... scope to suspect that the meeting with Hans
Günther introduced Heyerdahl to the theory
that the world’s great civilizations had emanated
from one white culture-bearing race that had
migrated to themost distant corners of theworld”
(p. 18).
Indeed, that a subtle but pernicious form of

racism lay behind the entire Kon-Tiki project, in
fact permeated Heyerdahl's work even well
beyond Kon-Tiki, is a central theme of Anders-
son’s book. Part of what fascinates Andersson,
and should likewise concern everyone who reads
this elegantly written book, is the way in which
the inherent racism inHeyerdahl’s work was in a
way so obvious that it became “almost perfectly
invisible”, hence remains to this day the “ele-
phant in the room” of Heyerdahl’s legacy (p. 5).
As Andersson succinctly puts the problem: “The
disturbing kernel of Heyerdahl’s theory went
well beyond questions of geography. He argued
that it had been an itinerant race of white and
blue-eyed culture-bearers that had journeyed
from some centre in theOldWorld to jump-start
the world's great civilizations” (p. 5).
The 1936 expedition toFatuHivanearly ended

in disaster, with Thor and Liv returning emaciated
and utterly disenchanted with their foray into
“primitive” Polynesia. But Heyerdahl was more

than ever consumed with a passion to pursue his
theory that Polynesia had been settled by a white-
skinned race from the New World, contrary to
scholarly opinion. In fact, another theme that
Andersson develops in his book is Heyerdahl’s
rejection of academic orthodoxy, something that
hewould capitalize on significantly later on as he
built his “brand” of the explorer-scientist who
was willing to go against the grain of the staid
academic establishment.Heyerdahl began topur-
sue his dream of sailing a balsa raft across the
Pacific from east to west, to “prove” his theory.
Seeking patronage, he had travelled to the USA
and Canada when war broke out. Andersson’s
account of Heyerdahl’s seemingly half-hearted
efforts to join the Norwegian forces is fascinat-
ing, particularly in light of how the explorer
would later capitalize on his rather undeserved
reputation as a war hero.
Following the cessation of hostilities, Heyer-

dahl jumped into the task of organizing the Kon-
Tiki expedition, as detailed in Chapter 3, “Mak-
ing the Kon-Tiki.” Here, as in other parts of the
book, Andersson's access to the Heyerdahl ar-
chives proved a gold mine. The space limitations
of this review do not permit me to recount all of
theways inwhichHeyerdahl tapped into his con-
tacts with the Norwegian Embassy, which led to
his gaining access to fairly high-level officers in
the U.S. Pentagon, or to how he then drew upon
his access to the U.S. armed forces not only for
state-of-the-art equipment, such as radios and
survival gear, but also contacts that eased his way
with the SouthAmerican governmentswhere his
raft was to be constructed. These contacts would
ultimately lead to an invitation to the White
House to meet President Truman after the suc-
cessful completion of the Kon-Tiki voyage.
But the most fascinating part of Andersson’s

account concerns not the preparations for the
voyage, or the raft trip itself, but rather the in-
credible public relations aftermath, in which
Heyerdahl createdKon-Tiki as a “brand”well be-
fore that term had even entered the conscious-
ness of marketing professors in schools of busi-
ness. Heyerdahl was a shrewd negotiator and
persisted after his initial efforts to get the book
published in America came to naught. With the
help of several clever European publishers and
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agents, the power of the “Kon-Tiki brand” emerg-
ed throughout the early 1950s, until the bookwas
sellingmore than 600,000 copies in a single year.
As Andersson tells us, Kon-Tiki wasmade for the
ad-men, with an incisive “K” sound, “favoured
by the likes of Coca-Cola, Kleenex, Klaxon, Kleer,
Kit-Kat, and Kotex”(p. 67).
The limitations of a review such as this do not

permitme to goon todescribe the additional rich-
es to be found in Andersson’s book, such as the
addition of theKon-Tikimovie to the successes of
the book or Andersson’s insightful dissection of
how Heyerdahl’s project intersected with the rise
of post-warAmericanmilitarypower in thePacific.
I canonly say that I foundthis tobeoneof themore
enlightening accounts of the history of 20th cen-
tury science and exploration, thoroughly ground-
ed in solid archival research, and contextualized in
terms of the larger foment of social and political
currents of the time. My private wish is that
Andersson will continue his research into Heyer-
dahl’s amazing career and at some future point
treat us to a new book that carries on where this
one leaves off—with the Aku-Aku expedition to
Easter Island, theRavoyages, andtherestofHeyer-
dahl’s quest to show that the world’s civilizations
all stem from one (ultimately white) source.

PatrickV. Kirch
Dept of Anthropology

UC Berkeley
232 Kroeber Hall

Berkeley, CA 94720-3710
USA

kirch@berkeley.edu

LeneHeidemannLutz,Die Insel in derMitte. Born-
holmim2.–4.Jahrhundert.Regionaleundvergleichende
Untersuchungender jüngerkaiserzeitlichenGrabfunde.
Berliner Archäologische Forschungen 9. Rahden/
Westfahlen2010. 390 s. ISBN978-3-89646-519-1.

Mitt iÖstersjön ligger den, solskensönBornholm!
Uppvuxen på Skånes sydöstra hörn kunde jag vid
klart väder se sagoön borta vid horisonten. Av-
ståndetärbaraomkring fyra landmil.Sånära,men
ändå så långt borta. Hemmavid talades det om
att några fiskare och sjömän under slutet av 1800-

och början av 1900-talet hade gift sig med kvin-
nor frånön.Bornholmvar också ett alternativ för
de skåningar som inte hade råd att emigrera till
Amerika i slutet av 1800-talet. Det skulle dröja
ända till femte klass innan jag själv satte min fot
på bornholmsk mark i samband med en skolresa.
För första gången fick jag då höra en mycket be-
griplig dansk dialekt, den så kallade allingesvens-
kan, uppkallad efter en av orterna på ön. När jag
sedan började studera arkeologi vid Lunds uni-
versitet fick jag stifta bekantskap med det klas-
siskaSimrisgravfältet påÖsterlendärBertaStjern-
qvist på 1950-talet påvisade intensiva förbindel-
sermellanBornholmochsydöstraSkåne.Speciellt
minns jag vapenutrustningen från en av vapen-
gravarna vid Simris som har direkta paralleller i
en samtida bornholmsk grav.Det hade alltså fun-
nits nära förbindelser mellan de båda områdena
under lång tid.
En som gått på djupet vad gäller Bornholms

kontakter under den yngre romerska järnåldern
(150–400 e.Kr.) är Lene Heidemann Lutz som i
boken Die Insel in derMitte har sammanställt och
analyserat gravmaterialet från ön. Verket är en
lätt omarbetad version avhennes doktorsavhand-
ling från 2006. Den rikligt illustrerade boken är
skriven på tyska med sammanfattning i såväl
dansk som engelsk översättning.
Redan under 1800-talets andra hälft under-

sökte amtman Emil Vedel och skolläraren Johan
Andreas Jørgensen ett stort antal av öns gravar. På
1870-talet publicerade Vedel flera klassiska redo-
görelser för den äldre järnålderns gravskick på ön.
De bådas undersökningar kom att utgöra kärnan i
det arkeologiska materialet från Bornholm fram
till 1950-talet. 1958–62 undersöktes så omkring
1400 gravar på Slusegårdsgravfältet. Resultaten
från dessa undersökningar har bla. presenterats i
fyra tjocka volymer som gavs ut 1978–96.
Nu harHeidemannLutz har gjort en system-

atisk genomgång av hela gravmaterialet från den
romerska järnåldern. Av önsmer än 2000 under-
sökta gravar från perioden har hon sedan valt ut
375 stycken från periodens senare del för en
analys som syftar till att belysa periodens grav-
skick och materiella kultur och göra jämförelser
med områden söder om ön.
Inledningsvis presenterar Heidemann Lutz

studiens syfte och frågeställningar. Därefter redo-
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gör hon för tidsperiodens regionala kronologi-
system och hur de förhåller sig till varandra. Hon
diskuterar också tidens sjöfart som verkar ha be-
drivits medmindre skepp utan segel. Hennes be-
dömning är att öborna hade godamöjligheter att
korsa havet och nå kusterna i alla riktningar. Där-
på följer en forskningshistorik samt en mycket
omfattande analys av det bornholmska gravma-
terialet.
Analysen är tredelad: 1) gravfälten och grav-

skicket, 2) gravgåvorna i könsbedömda gravar,
samt 3) föremålen i övriga gravar. En topografisk
analys av 33 gravfält med gravar från den yngre
romerska järnåldern visar att man föredrog ex-
ponerade lägen på höjder med sandig eller stenig
mark. Med några få undantag ligger de alla vid
kusten, medan de samtida boplatserna ligger en
bit inåt land. En kronologisk analys visar att
begravningsintensiteten varit som störst under
periodens första tredjedel (fas C1) då den geo-
grafiska tyngdpunkten låg på öns södra del. Res-
ten av ön verkar ha varit glesare befolkad. För-
fattaren antar att denna skillnad haft naturgeo-
grafiska orsaker – den bästa jordbruksmarken
finns på öns södra del, medan de mellersta och
norra delarna är kargare. Efter fas C2 flyttades
öns ekonomiska och politiska centrum till Sorte
Muld (Svarta mullen) i nordost, ett omfattande
boplatsområde med tjocka, fyndrika kulturlager
väster om Svaneke.
De flesta av gravfälten hyser både brandgra-

var (ca 60%) och skelettgravar (ca 40%), de flesta
anlagda som flatmarksgravar. Det blandade grav-
skicket blev vanligt först under 200-talet. Under
fas C1a är brandgravarna fortfarande nästintill
allenarådande, men under C1b börjar skelettgra-
varna att dyka upp. Först uppträder de på gravfäl-
ten Slusegård och Enekrogen, varifrån skelett-
gravskicket spred sig till övriga gravfält. Det finns
exempel på stenkistor av kantställda stenflisor
samt skelett som ligger i eller under båtar. Fler-
talet skelettgravar saknar dock kistkonstrutioner.
Skeletten ligger vanligtvis på ryggmed skallen åt
norr, men några ligger på sidan med uppdragna
knän.
Det vanligaste föremålet i gravarna var kera-

mikkärl. Närmare 1200 har kunnat klassificeras
enligt Jens-Henrik Bechs indelning från 1996.
Han har delat in den yngre romerska järnålderns

bornholmska keramik i sju grundformer, vilka
finns under i princip hela perioden.Däremot änd-
ras ornamentiken på kärlen med någon genera-
tionsmellanrum och utgör stommen i den regio-
nala kronologin.
Typiska inventarier i mansgravarna är vapen,

sporrar och eldslagningsutrustning. Typiska för
kvinnogravar är bl.a. två eller flera fibulor, silver-
halsringar, hårsmyckenmedguldbleckpärlor, järn-
kammaroch synålar.Övriga gravgåvor var gemen-
samma för båda könen. Vridna silverhalsringar,
hårsmycken med guldbleckpärlor, fibulor med
omslagen fot av typen Almgren 181, bärnstens-
pärlor, järnkammar och keramik förefaller ha
tillverkats på ön. Det övriga föremålsbeståndet,
menar Heidemann Lutz, är infört från sydöstra
Skåne, Själland, Öland och Gotland.
Som inledningsvis nämnts har vi länge vetat

att det arkeologiska materialet visar på förbin-
delsermellan Bornholm och sydöstra Skåne.Man
har också påvisat kontakter med Själland, Öland
och Gotland. Bornholms förbindelser söderut
har dock inte utforskats lika väl. I boken jämförs
det bornholmska materialet med det från Meck-
lenburg-Vorpommern och Rügen, ett område där
det fram till murens fall 1989 endast gjordes ett
mindreantalgravundersökningar.Materialethär-
ifrån är därför betydligt mindre, och av de 27
redovisade gravarna kunde dessutom bara 14 an-
vändas i analysen. Det visar sig att allihop date-
rar sig från periodens början. Det finns inga kän-
da gravar som anlagts efter 200-talets början.
Härav decimerades det användbara samtida born-
holmska jämförelsematerialet till 44 gravar.
De tre delanalyserna omfattar 1) en jämförel-

se mellan de två områdenas gravskick, 2) en jäm-
förelse av de typiska mans- och kvinnoutrust-
ningarna med en diskussion av den sociologiska
bakgrunden till könsskillnaderna, 3) en jämförel-
se av gravarnas fyndmaterial.
Analysen visar att de båda områdena hade få

gemensammakulturelladrag.Brandgravskicketdo-
minerade på båda hållen och visar att man haft
samma uppfattning om livet efter döden,men de
skilda idéerna om vad som var passande gravgåvor
i mans- respektive kvinnogravar visar på grund
läggande skillnadermellande två samhällena.Me-
danmanpåBornholmbegravdemänmed status-
föremål lade man i Vorpommern i stället sådana
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föremål i kvinnogravar. Skillnaderna kan bara
förklaras utifrån skilda kulturella tillhörigheter.
Föremålsbeståndet i gravarna skiljer sig åtmellan
de båda områdena. Vorpommern verkar ha haft
mycket kontakt österut med wielbarkkulturen
och i viss mån med den elbegermanska kultur-
kretsen. Den senare kontakten avspeglas fram-
förallt i områdets smyckeinventarier.Dennabland-
ning av västliga och östliga influenser i kombina-
tion med lokala särdrag föranledde för 30 år se-
dan Ryszard Wolagiewicz att urskilja den så kal-
lade Gustow-gruppen i Vorpommerns kustom-
råde. Vid ett hastigt påseende uppvisar Gustow-
gruppens keramik vissa likheter med den born-
holmska. Detta var ett av Heidemann Lutz ur-
sprungliga incitament till att genomföra sin jäm-
förande studie. Krukorna från de vorpommerska
gravarna är dock jämförelsevis få och utgör inte
ett tillräckligt inslag för att argumentera för
några täta förbindelser mellan de båda område-
na. Den materiella kulturen i Vorpommern ka-
rakteriseras i stället avmetallföremål såsom fibu-
lor och andra smycken.
Faständetmedtidensskepp intevarnågot stör-

re problem att korsa Östersjön finns det inget i
det arkeologiska materialet från Bornholm som
visar på kontakt med Gustow-gruppen. De båda
framstår i stället som åtskilda regionala kultur-
grupper. Heidemann Lutz framför två tolknings-
alternativ för orsaken. Områdena kan ha legat i
konflikt med varandra, varvid det skulle finnas
ett politisktmotiv bakom frånvaron av kontakter
och kulturellt utbyte. Eller så hade öborna inget
intresse avVorpommerns råvaror, och fick romersk
import uteslutande via Själland och det nuva-
rande Polen.
Vatten kan förena, men behöver inte alltid

göra det. I exemplet Bornholm ser vi att befolk-
ningen under tiden 150–400 såg havet som en
barriär mot söder snarare än en bro.
Ich bin auch ein Bornholmer!

JonasWikborg
Societas Archaeologica Upsaliensis

Thunbergsvägen 5B
SE–752 38 Uppsala

jonas.wikborg@sau.se
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