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Juris Urtans, Ancient cult sites of Semigallia. Cul-
ture Clash or Compromise 11. Gotlands högsko-
la. Visby 2008. 223 s. ISBN 978-9984-796-39-0.

I Lettland är forskning rörande järnåldern och de
tidiga historiska perioderna på gott och ont nära
knuten till stamområden. Semgallen är ett av
dessa och omfattar den södra delen av landet.
Under andra världskriget böljade frontenmellan
Tyska riket och Sovjetunionen ett par gånger
genomområdet.Därtill genomfördes etnisk rens-
ning och omflyttning av befolkningen, och slut-
ligen flyddemånga till Väst. Detta fick svåra kon-
sekvenser för kunskapen om kultplatser och den
folklore som var knuten till dessa. Därför har en
betydandedel av informationen idenaktuella bo-
ken hämtats ur etnologiska uppteckningar från
årtiondena kring år 1900. Många av de platser
som denna information rör är i idag okända till
läget.
Juris Urtans har genomfört studien inom det

internationella projektet Culture Clash or Com-
promise on theBalticRimmed ledning frånGot-
lands högskola. Avsikten var att hålla undersök-
ningen inomprojektets tidsram(1100–1400),men
det visade sig vara en svårarbetad avgränsning så
både äldre och yngre material har medtagits.
Termen »kultplats» kan omfatta många ting.

Den kan syfta på träd, källor, stenar eller platser
med en avvikande topografi. De kan också vara
fornlämningar (fornborgar är mycket vanliga i
detta sammanhang), liksom kyrkor och kapell. I
boken har platserna indelats i huvudgrupper och
undergrupper, men Urtans är väl medveten om
att en annan klassifikation skulle kunna använ-
das. När kristendomen infördes eller snarare på-
tvingades folket blev föreställningsvärlden hos
många dualistisk. Utåt sett följde man de kristna
ritualerna,men på familje- och hushållsnivå fort-
satte de gamla kultplatserna att spela samma vik-
tiga roller. Först på 1700-talet övergavs de. Upp-
teckningarna om de gamla kultplatserna under
andra halvan av 1800-talet hänger nära samman
med en allmän nationalromantisk trend att mar-
kera den lettiska identiteten. Efter järnridåns fall

har intresset för de gamla kultplatserna vaknat
igenoch vissa bortglömdahar identifierats pånytt.
Arkeologiskt sett identifieras kultplatserna

genom speciella fynd och lämningar efter riter
samt genomspår efter anläggningar och arrange-
mang som format platserna. Identifikationen blir
subjektiv: det är upp till varje arkeolog att efter
erfarenhet ochkunskapurskiljamönster och läm-
ningar som skiljer sig från mera vardaglig akti-
vitet. Här finns flera exempel på tydligt diver-
gerande uppfattningar. I själva verket har inte
arkeologiska undersökningsresultat använts sär-
skilt ofta. Det mesta av Urtans information ba-
seras på antingen uppteckningar eller prästrela-
tioner, eller belägg i folklore som oftast tycks vara
av sent datum. Att identifiera kultplatser utifrån
platsnamn är också vanligt. Utifrån detta varie-
rande informationsunderlag utpekar författaren
239 kultplatser eller komplex av sådana.
På ett drygt femtiotal platser synes djävulen

ha figurerat. Det rör sig inte bara om den i kris-
tendomen omnämnde utan också om en annan
varelse som har kopplats samman med Velns, en
förkristen gud. Platsen utmärks ofta av en sten
som djävulen påstått ha burit och sedan gjort sig
fri ifrån. På flera sådana stenar finns naturliga,
mer ellermindre fotliknande intryckoch till unge-
fär hälften av dessa är knutna föreställningar om
djävulens fotavtryck som också kan ha varit en
hov eller klöv. Notera att hällristningar är ytterst
ovanliga i området. Här skiljer sig folkloren från
den i omgivande områden där fotavtryck kopplas
sammanmed kristna gestalter.
Djävulen är också knuten till våtmark: dam-

mar, sjöar, mossar och ängar. En del ortnamn är
kopplade till djävulen men vissa är mycket sena.
Ortnamn som inkluderar elk- uppfattas som

platser för avgudadyrkan. Det kan vara fornbor-
gar, mossar och sjöar. Några mossar och ängar
har undersökts av arkeologisk expertis, men re-
sultatet är ytterst magert även om både bosätt-
ningar och gravfält från järnåldern är belagda i
platsernas närhet.
Tydliga förhöjningar i terrängenharockså en-

ligt folkloren fungerat som kultplatser. I anslut-
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ning till en sådan har man gjort fynd av smycken
ochmynt som eventuellt kan knytas till en offer-
plats. En speciell högtid – Jani – som fortfarande
firas knyts till flera sådana förhöjningar.
En tysk skriftlig källa ger en god uppfattning

om de platser som var Semgallens huvudcentra
under 1200-talet. Den nämner dock inte en enda
kultplats. Flera av centralplatserna, i formav forn-
borgar med ansluten bebyggelse, har blivit före-
mål för begränsade arkeologiska undersökningar.
Folkloren uppfattar dem som kultplatser, men
arkeologiskt kan ingen sådan aktivitet beläggas.
Att en av platserna redan på 1200-talet bebygg-
des med befästningen Heiligenberg understry-
ker dess tidigare religiösa betydelse.
Den viktigaste kultplatsen i Semgallen anses

vara Zebrene, en förhöjning omgiven av en sjö
och våtmarker. Den är idag kraftigt förändrad på
grund av stenbrytning. Enligt uppgifter kan en
stenvall ha avgränsat platsens högsta parti. En ar-
keologisk undersökning påvisade dock ingen för-
historisk aktivitet på platsen.
Bland kultplatser knutna till vatten ingår om-

kring hundra källor i hela Lettland som ansetts
ha helande egenskaper. Endast fyra ligger i Sem-
gallen, till vilka kommer några där offer påstås
har förrättats. Till några platser knyts en legend
omatt en sjö försvunnit då den förorenats genom
klädtvätt. Detta liksom andra berättelser tyder
på att vandringssägner kan ha varit vanliga utan
attUrtans behandlar saken kritiskt. I vissa vatten
dränktes ett djur för att undvika att människor
skulle drunkna. I enmindre dammvid en av Sem-
gallens centralplatser har två föremålsdepåer från
400-talet påträffats. Sammansättningen tyder på
en rituell funktion.
Urtans inordnar också vattendrag i vars namn

beteckningen helig (svets) ingår bland kultplat-
serna. I en gränsflod i östra Semgallen har före-
mål daterade mellan 900-talet och 1200-talet
påträffats, sannolikt deponerade vid vadställen.
Kultiska stenar försedda med runda hål är

karaktäristiska för Semgallen. Däremot saknas
nästan helt berättelser om dessa i folkloristiken.
Bättre information kan hämtas från Litauen där
de användes som offerstenar in på 1600-talet.
Eftersom de har likheter med exempelvis vigvat-
tenkärl uppfattar Urtans stenarna med hål som
ett sent inslag i offerskicket.

Stenar med avvikande form uppfattades som
idoler i stil med samiska seitar. Man högg också
figurer i trä och satte dem på speciella platser. Så
sent som i mitten av 1700-talet klagar en biskop
över att samma träsnidare som tillverkade bilder
för kyrkor också framställde hedniska träfigurer.
Samstämmiga prästrelationer meddelar att ekar,
lindar och tallar hölls heliga.
Det lettiska ordet för kyrka, baznica, kan ock-

så ha innebörden »hedniskt tempel». Ett tjugo-
femtal platser med sådana namnmen utan synli-
ga konstruktioner är kända. I flera fall knyts de
sammanmed berättelser om att byggnaden sjun-
kit ned i marken genom häxors försorg. Vid ut-
grävning på en sådan plats påträffades flera gro-
par med djur- och människoben samt spår efter
upprepadbränning.Fyndendateras till tiden1000–
1400. På några platser har dock tidigare kyrkor
eller kyrkogårdar kunnat påvisas.
Urtans tar också med några moderna kult-

platser. En sådan omfattar ett betydande antal
mindre rösen som efter undersökning daterats
till det första årtusendet e.Kr. Några spår efter
kult har inte påträffats men efter andra världs-
kriget har platsen fått legendarisk status. Det-
samma gäller källor och speciella stenar där nuti-
da uppfattningar om platsernas religiösa eller ri-
tuella betydelse endast är några årtionden gamla.
Bokenger en intressant inblick i engruppav fynd-
lokaler vars funktion ibland kan ifrågasättasmen
som allmänt sett ger en betydelsefull information
om forntida föreställningsvärldar. Enmera kritisk
inriktning vad avser källmaterialets värde hade
varit önskvärd. En vidare presentation av den för-
kristna kosmologin med gudar och andra imma-
teriella väsen hade också underlättat läsningen.
Trots ofta bristande upplysningar får infor-

mationen likväl uppfattas som rik, inte minst i
jämförelse med betydande delar av Sydskandi-
navien där kyrkans folkmycket tidigare än i Lett-
land lyckades utplåna den hedniska kulten.
Texten är något ostrukturerad då en och sam-

ma plats knuten till exempelvis djävulen eller
häxor uppträder på flera ställen. Ibland indelas
platserna efter sin geologiska utformning, ibland
utifrån övernaturliga aktörer som förknippats
med dem.

Lars Larsson
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Submerged Prehistory. Red. JonathanBenjamin,Cli-
ve Bonsall, Catriona Pickard & Anders Fischer.
Oxford 2011. ISBN 978-1-84217-418-0. 338 s.

Under många år har föreställningar om arkeolo-
giska lämningar på havets botten varit knutna till
förlista skepp, spärrar och försänkta hamnanlägg-
ningar. Att betydande delar av det europeiska
kustområdet dränktes genom issmältningen un-
der sen pleistocen och holocen har uppmärksam-
mats först under de senaste årtiondena. Inteminst
i Sydskandinavien var det omfattande kustom-
råden som efter hand täcktes genom en serie av
transgressioner. Därför är det inte såmärkligt att
denna antologi inleds med en artikel om den in-
formationsrika fyndplatsen från erteböllekultu-
ren vid Tybrind Vig, sydvästra Fyn (Andersen).
Fynden av ornerade paddlar, en mer än 10meter
lång kanot och flera andra föremål förutsätts idag
tillhöra den allmänna arkeologiska kunskapsba-
sen för varje stenåldersintresserad nordeuropé.
Platsen uppmärksammades då sportdykare trod-
de sig ha funnit en kruka, vilken i stället visade
vara kraniet av en gravlagd person. Att det också
påträffats ytterligare en dubbelgrav där är mind-
re känt ochdennapresenteras i en följande artikel
(Uldum). Kanske det finns ett verkligt gravfält i
boplatsens omedelbara närhet.
Det rör sig inte uteslutande om transgressio-

ner när kuster har dränkts. Att det också före-
kommit omfattande landsänkningar framgår tyd-
ligt av en artikel om bosättningsspåren runt en
vik vid den nordtyska kusten (Lübke et al.). Här
har enomfattande tvärvetenskaplig insats genom-
förts under flera år.Med hjälp av sonar och efter-
följande dykningsinsatser har ett betydande an-
tal boplatser från senmesolitisk och tidigneoli-
tisk tid påträffats. De äldsta, daterade till en tidig
del av sjunde årtusendet, är belägna på tolv me-
ters djup. Det framgår av benen att ingen marin
miljö vid denna tid ingick i bosättarnas fångst-
område. Det är dock de betydligt grundare bott-
narna som bidragit med de intressantaste fynd-
miljöerna, där det går att följa hur området för-
sumpas för att slutligen ligga strandnära. Det bör
beaktas att vad som presenteras i artikeln endast
är ett mindre urval av de omfattande forsknings-
resultaten från den nordtyska insatsen.
Utmed den norska kusten i väst och nord

dränkte havet kustområden under den boreala
tiden. Den intressantaste fyndplatsen är Hum-
mervikholmen, en ö i sydväst (Nymoen& Skar).
Då man med hjälp av en båtmotor muddrade en
fördjupning i bottnen framkomettmänskligt kra-
nium.Flera skelettdelar påträffades vid den efter-
följande bottenundersökningen, dock ytterst få in
situ. Fyndmaterialet omfattar delar av mellan tre
och fem personer. Fyra prover har daterats till
omkring 7 300 cal BCmedan ett femte prov är ca
600 år yngre. Samtliga analyserade isotopprover
visar att dessa människor mest åt marin föda.
Platsen var under den boreala tiden en utmärkt
lägerplats, väl skyddad från det öppna havet. En
hornhacka och en tångespets tillhör de få fynd
som tillvaratagits från havets botten inom andra
delar av det submarina kustområdet.
Genom holländska fiskare har ett antal före-

mål från paleolitikumochmesolitikumuppmärk-
sammats somextra fångst (Peeters).Här ingårbåde
ben- och stenföremål liksom mänskliga skelett-
delar från Brown Bank mitt emellan Nederlän-
derna och England. Närmare kusten har rikligt
med skelettdelar avpleistocenadjur (bl.a. enmam-
mutskalle) och flera ljusterspetsar tillvaratagits,
vilket bidrog till att arkeologer fick vissa möjlig-
heter att följa muddringar för nya hamnanlägg-
ningar. Därmed kunde bl.a. ett benfragment av
en neandertalare tillvaratas.
Fiskarnas fynd av pleistocena skelettdelar, inte

minst från mammut, är i södra Nordsjön mycket
omfattande. Så länge som inga snitt- eller styck-
ningsmärken uppmärksammas medger inte lag-
arna att materialet tillförs antikvarisk myndig-
het. Vid ett tillfälle fick dock arkeologer möjlig-
het att undersöka ett begränsat område på mel-
lan 20 och 35 meters djup utanför den östengels-
ka kusten där handkilar och andra artefakter på-
träffats. Insatsen omfattade mätningar med so-
nar och provtagning av bottenmaterial (Tizzard
et al.). Både flintartefakter och ben påträffades.
Troligen tillhör flintorna lämningar frånmellan-
paleolitiska bosättningar.
De arkeologiska insatserna avseende under-

vattenslandskapet och människans roll i Nord-
sjön har aktualiserats under de senaste åren. Frå-
gan är omdenna insats kommit igång alldeles för
sent. Under den omfattande prospekteringen
efter olja under bl.a. sjuttiotalet borde det ha fun-
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nits betydandemöjligheter att »hänga på».Men
då tycks det inte ha funnits något intresse.
Här presenteras ingående analyser av detma-

rina landskapet och människans fysiska liksom
mentala relationer till detta (Leary), men fakta
från bottenundersökningar lyser fortfarande
med sin frånvaro. Detsamma gäller forsknings-
strategier avseende norra Irland och Newfound-
land (Westley et al.). Lite mera »verkstad» hade
varit önskvärd i en publikation som denna.
Både submarina stenredskap och träföremål

av mesolitisk ålder har däremot framkommit på
elva meters djup i sambandmed undersökningar
vid Isle ofWight (Momber).
Stenraderna vid Carnac i Bretagne är välkän-

da. Liknande stenrader har uppmärksammats på
havsbotten vid ebb inom samma område vilket
bidrog till misstanken att liknande stenrader
kunde finnas på djupare vatten (Cassen et al.).
UtanförKerbbougnac påmellan två och femme-
ters djup markerade en undersökning med side
scan sonar flera anomalier. Vid efterföljande dyk-
ning visade sig flertalet vara menhirer. De utgör
ett mycket omfattande komplex av stenrader av
samma konstruktion som de vid Carnac.
Redan 1970 undersökteman enmellanpaleo-

litisk fyndplats på 20 meters djup nedanför en
klippa iNormandie (Cliquet et al.). Insatsen om-
fattade sonarmätningar, provtagning av botten-
sediment och förnyade dykningar. Detta bidrog
bl.a. till att pollenanalyser kunde ge en ovanligt
god inblick i miljön kring boplatsen. Artefakt-
spridningen anger att delar av den är orörd.
Med tanke på den omfattande insats somned-

lagts på studier av kolonisationsförloppet i Nord-
men också Sydamerika, är det förvånansvärt hur
lite intresse som inriktats på forskning rörande
samtida kustbosättning där. Kolonisation utmed
kusterna borde vara ett troligare scenario än vand-
ringar inom inlandet.
En artikel (Faught&Gusick) berör just ameri-

kanska undervattenslämningar.Det finns ett bety-
dande antal indikationer omsådana,men insatser-
na för att skapa klarhet i de äldsta spåren liksom
yngre lämningar har varit förvånansvärt få. Runt
Floridas kuster och i Kalifornien pågår insatser
som förhoppningsvis skall ge ökad kunskap.
Genomolika processer, hydrologiska eller kli-

matologiska, har även sjöars vattenstånd föränd-

rats. I boken finns två presentationer, en från
västligaste Ryssland (Mazurkevich & Dolbuno-
va) och en från mellersta Tyskland (Leineweber
et al.) som berör pålbyggnader respektive statio-
nära fiskeanläggningar. Ett spetsat träföremål
funnet i en slovensk flod har dateras till det sena
mellanpaleolitikum (Gaspari et al.).
Bland insatser somhitintills givit preliminära

forskningsresultat ingår också undersökningar
av den östra kusten av det inre Adriatiska havet.
Här finns flera undervattensgrottor där provun-
dersökningar visar att de bebotts under neolitisk
tid (Benjamin et al.). Goda förutsättningar för
framtidamarinaundersökningsinsatser finnsock-
så utmedBosporen där lämningar efter såvälme-
solitisk som neolitisk bosättning spårats (Özdo-
gan). Från Bulgariens submarina kust presente-
ras såväl pollenanalyser som faktiska spår efter
neolitisk bosättning (Filipova-Marinova et al.).
Även utanför Cyperns kust finns belägg för bo-
sättning före neolitikum (Ammerman et al.). En
liknande situation råder för den södra delen av
Röda havet (Bailey).Genomundervattensregist-
rering har man kunnat belägga en ca 5000-årig
stadsliknande bosättning från bronsåldern på fem
meters djup vid Pavlopetri på Peloponnesos syd-
östra spets (Henderson et al.).
Under senare år har diskussionen omden sen-

pleistocena och holocena utvecklingen av Svarta
havet fått en hel del uppmärksamhet. En snabb
höjning av vattennivån skulle ha inträffat vid två
tillfällen. Den första kort efter istidsmaximum
17 000–14 000 år sedan då översvämningen skulle
ha skett via en vattenled frånKaspiska havet.Den
andra ca 7 000 år senare med inforsande vatten
från Medelhavet. Dessa förändrade förhållanden,
speciellt under det senare skedet, skulle ha fått
närmast katastrofala följder för de tidiga jordbru-
karsamhällena. Nya geologiska undersökningar
kan belägga båda strandförskjutningarna, men
visar att den senare hade ett betydligt långsam-
mare förlopp än förmodat och inte kan ha haft
större inverkan än vad somär känt för exempelvis
situationen iMedelhavet (Yanko-Hombachet al.).
Demestomfattandeundersökningarnaav sub-

marina bosättningslämningar i Medelhavet har
genomförts utanför Israels kust (Galila&Rosen).
Man har grävt ut neolitiska boplatser både från
stadier utan och med keramik på upp till tio me-
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ters djup. En femmeter djup brunn, husgrunder,
gravar, anläggningar för utvinning av olivolja och
storstensanläggningar ingår bland de undersök-
ta lämningarna, där de äldsta är omkring9000år
gamla.
När det gäller registrering av submarina bo-

platslämningar är de danska forskarna världsle-
dande. Det rör sig inte bara om ett betydande an-
tal indikationerutanocksåytterstvälbevarade fynd-
platser somdenovanomnämndavidTybrindVig.
Problemet är att den skyddande bottenvegetatio-
nen i form av bandtång håller på att försvinna på
grund av bl.a. försämrad vattenkvalitet och åtföl-
jandeminskad ljusinstrålning (Fischer).Medband-
tången försvinner skyddet från bottenerosion.
Vissa lokalermed tidigare ytterst god bevaring har
under senare år blivit starkt påverkade av erosion.
Det ärdärförhög tid att genomföra insatser innan
de flesta fyndplatserna helt spolas bort.
Flera artiklar visar att det finns en stor poten-

tial vad avser belägg för äldre kustbosättning.
Det finns också omfattande geologiska och paleo-
ekologiska undersökningsresultat både frånMe-
delhavet och Nordsjön som kan vara till stor
hjälp för att spåra lämpliga kolonisations- och
mera hållbara bosättningsmiljöer (Flemming).
Det behövs omfattande internationella projekt-
insatser, både arkeologiskt och geologiskt, för att
kunna komma vidare. Förutsättningarna borde
vara goda för att kunna bedriva forskning kring
undervattenslandskapet och dem som levde där.
I ett globalt perspektiv är det omfattande kust-
områden som under glacialtider och under holo-
cen tid lagts under vatten (Bailey). Det finns en
oanad potential men det krävs också god känne-
dom om hur denna form av arkeologiskt fältar-
bete skall bedrivas (Fischer et al.).
Under de senaste åren har man etablerat

forskarnätverk avseende studier avNordsjön och
Svarta havet. Det mest omfattande är dock
SPLASHCOS (Submerged Prehistoric Archaeo-
logy and Landscapes of the Continental Shelf),
etablerat 2009 och finansierat av EU-medel.
Detta nätverk omfattar nästan alla europeiska
stater samt Israel. Avsikten är attmed regelbund-
na möten informera och entusiasmera forskare
att inleda nationella och internationella projekt.

Lars Larsson

SvenKalmring,Der Hafen von Haithabu. Die Aus-
grabungen in Haithabu 14. Neumünster 2010.
668 pp. ISBN 978-3-529-01414-7.

This impressive and richly illustrated book is
Sven Kalmring’s doctoral dissertation which he
submitted at the University of Kiel inMay 2008.
It fills a huge gap in research as it dealswith all the
surveys and excavations that have taken place in
the area of the Haithabu harbour, including sur-
veys from 1933 onwards and Kurt Schietzel's im-
portant excavations in 1979–80. In addition, the
book builds on other relevant research, thus
allowing a holistic understanding of Haithabu's
harbour: it puts the shipwrecks and the many
artefacts which had previously been published
into context.Not only doesKalmring analyse the
structural evidence, he also calls attention to the
often inconsistent and misleading use of certain
terms for harbour installations. I shall focus on
the new results that Kalmring offers.
The core of the work is Schietzel's harbour

excavations. An area of 2236m2, about 3% of the
total harbour area, was drained and excavated.
Kalmring’s painstaking legworkhaswrested sen-
se and structures from the 2044 discovered struc-
tural timbers and 1641 post holes, using GIS as a
major method/tool. He managed to assign most
of those remains to five main pier structures, all
of which underwent several building phases. The
piers were quite substantial, e.g. structure no. V.1
providing a platform of about 410 m2. From a
structural point of view these pier structures re-
semble those of Birka and Paviken.
A seemingly impossible task like that could

not have beenmanaged without a GIS or similar
computer application, and it is perhaps also for
this reason that the old harbour excavations
could only be dealt with now. It is also evident
that dendrochronology plays a key role forKalm-
ring’s interpretation of the chronological order
of these structures. As dendrochronology is in
constant change and does have its weaknesses,
we can only hope that its results for theHaithabu
timbers are as solid asKalmring’s interpretations
on that basis.Construction of the harbour instal-
lations started in the 830s. They reached their full
extent in 1000–1050. Settlement on land began
somewhat earlier, before 817, and so it is clear
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that the shorelinemust have been used as a simp-
le landing stage during the first years. Some den-
drochronological dates in the late 7th century for
timbers are remarkable. Kalmring (p. 226) sug-
gests that these timbers had seen secondary use.
The final platform which was made up of piers
(called structures) and joining structures (called
groups)was given an impressiveU-shape of about
1475 m2. Schietzel believed that a building had
stood on pier no. IV.1, as it is depicted in a popu-
lar reconstruction (fig. 246). Kalmring takes a dif-
ferent view, suggesting there were no solid build-
ings on top as the posts could not have support-
ed substantial buildings of any kind. However,
the large platform may well have been a market-
place with booths or tents.
In 1997, remains of a palisade were recorded

at the southern end of the Haithabu rampart,
which were soon interpreted as remains either of
a sea barrier or a breakwater. Kalmring adds a
third explanation, that the structure might have
been the marker or boundary for the harbour
area as a separate legal domain and the place at
which customs were paid by merchants. To sup-
port this argument he draws on Frankish cus-
toms regulations. Unfortunately these legal texts
do not mention such a structure and thus fail to
offer final evidence, but his argumentation in
itself is convincing (pp. 100–103).
Another significant new result is provided for

the shipwreckHaithabu1. InOleCrumlin-Peder-
sen’s opinion, the ship hadbeenused as a fire ship
shortly before AD 1000, deliberately set on fire
by attackers in an attempt to destroy the harbour
structures. As a consequence, harbour and settle-
ment activities waned from around this time.
Kalmring, however, believes that the ship was
wrecked intentionally by locals and that pier
structureV.3was erected afterwards on top of the
ship remains, which Kalmring is able to prove
stratigraphically. This implies that the harbour
remained in use into the first half of the 11th cen-
tury. Hence the documented lifetime of Haitha-
bu extends closer to that of the succeeding har-
bour at Schleswig (pp. 329–336).
The book also contributes to an understand-

ing of the water level of the Haddebyer Noor
during the Viking Period which has long been
discussed. Kalmring is able to prove with the aid

of stratigraphy and the upper edges of the poling
boards of the piers that the mean water level was
-0.80 mNN during that time (p. 303, fig. 226).
Many important aspects of Haithabu are

summarised in the book and put into context
with the harbour interpretations: the excavated
ships, structural elements of harbour installa-
tions and buildings, construction methods, the
loading of ships and the many artefact groups
such asweapons, tools and dress ornaments. Also
very useful is chapter 13, providing an overview
of research into the most important Early and
High Medieval harbours in Northern and Cent-
ral Europe.
It is hard to find anything in the book to com-

plain about. One might point to the insufficient
explanations and legends of some illustrations,
such as figure 222, which has no legend at all. Or
figures 199 and 205, whose colour coding is not
decipherable. Or the scale of figure 159 which
would have been better if printed in full page
size. However, these points are negligible and
hair splitting.
SvenKalmring's book is rich indetailedknow-

ledge and information, always presented with a
high level of source criticism.Hemanages to pre-
sent the harbour ofHaithabu as (my translation)
an “archaeological, ecological, logistical, social,
economical, juridical, military and cultic system”
and always discusses the findings in an interna-
tional context. Once again,Haithabu takes a lead-
ing role in Northern Europe, as there are no
equivalent excavations and publications on any
other comparable harbour. Anyone working
with Viking archaeology on land or underwater
should have this book on the shelf. It is already a
standard classic and an excellent reference work.

Natascha Mehler
Institut für Ur- und Frühgeschichte

UniversitätWien
Franz Klein Gasse 1

AT–1190Wien
natascha.mehler@univie.ac.at
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Sebastian Cöllen, Der Rätselhafte Gott. Heimdallr
im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und
Ordnung. Teologiska institutionen, Uppsala uni-
versitet 2011. ISBN 978-91-506-2228-7. 340 s.

SebastianCöllenundersöker i avhandlingen»Den
gåtfulle guden» den förkristne guden Heimdalls
karaktär och funktion såsom de framställs i de
fornvästnordiska källorna. Forskningsuppgiften
är välmotiverad eftersomdet har gått 70 år sedan
de senaste monografierna skrevs i ämnet, nämli-
gen Birger Perings studie Heimdal 1941 och Åke
Ohlmarks Heimdalls Horn 1937. Dessutom är
forskningsläget gällande Heimdallr otillfredsstäl-
lande. Det har visserligen inte saknats förslag i
den tidigare forskningen hur man ska tolka hon-
om. Men inget har givit en riktigt klar och över-
tygande lösning på problemet. Många uttolkare
har kort och gott slagit fast att Heimdallr är en
gåtfull gud, så till exempel Jan de Vries, Folke
StrömochGroSteinsland.Resultatet av den tidi-
gare forskningen är en aning märkligt eftersom
det inte råder någon brist på källor som infor-
merar om guden. I förhållande till andra gudar
intar Heimdallr inte någon obetydlig plats i de
fornvästnordiska myttraditionernas panteon. Det
är därför angeläget att forskningen försöker nå
fram till en övertygande tolkning av gudens
karaktär och funktion.
I inledningskapitlet påpekar Cöllen att få

aspekter hos Heimdallr framstår som helt klara i
källorna. Tydligt är dock att han är en stamfader.
I Völuspá 1 kallas antingen »människorna» eller
»gudarna»megir Heimdallar»Heimdals söner».
Enligt Cöllen kan den övergripande hypotesen
eller kategorin för hans arbete utvinnas just ur
den aspekten, det vill säga Heimdalls egenskap
som stam- eller anfader. Jämförelsematerialet
utgörs av andra stam-och anfäder i de forn(väst)-
nordiska myt- och sagatraditionerna. En fördel
gentemot den tidigare forskningen ligger i att
Cöllen belyser Heimdalls karaktär utifrån en ka-
tegori som bevisligen fanns i det kulturområde
där föreställningar om honom traderades. Sam-
tidigt poängterar Cöllen att guden i de bevarade
källorna främst är ett mytologiskt, inte ett kul-
tiskt väsen, och måste förstås som sådant.
Kap. II handlar om detta Heimdalls viktiga

stamfaderskap.Cöllen analyserar eddadiktenRígs-

þula på ett noggrant och förtjänstfullt sätt. I kap.
III tar han upp kampen om smycket Brísinga-
men. Kap. IV behandlar Heimdalls boplats, kap.
V Heimdalls födelse och kap. VI Heimdalls ve-
tande. Författaren visar att alla dessa motiv kan
förstås utifrån föreställningar om anfäder och
stamfäder i det fornvästnordiska språkområdet.
Kap. VII och VIII innehåller noggranna analyser
av eddadikternaVöluspáochHyndluljóðutifrån två
temata: »Heimdalls horn» och »Odalrätten på
tronen». I kap. IX diskute-rar Cöllen gudens
namn. I kap. X tar han upp gudens relation till
väduren, och kap. XI bär överskriften »vörðr
goða». Kap. XII, slutligen, omfattar en avslu-
tande diskussion och undersökningens resultat.
Boken är välskriven. Presentationen av hypo-

tesen i inledningskapitlen ger den övergripande
argumentationen en klar och tydlig struktur.
Kännetecknande för författaren är hans grund-
lighet. I textanalyserna tar han hänsyn till olika
tolkningar och uppfattningar i forskningslittera-
turen. Han diskuterar både de argument som
stödjer och de som inte stödjer hans övergri-
pande hypotes och underhypoteser. Sekundärlit-
teraturen är imponerande. Listan omfattar över
20 sidor och så vitt jag kan se tar han endast upp
sådan litteratur som är relevant för hans forsk-
ningsuppgift. Cöllen använder de norröna käl-
lorna på ett varsamt och klokt sätt och han är väl
insatt i denna litteraturs komplexitet. Han har
dessutom en sund källkritisk hållning.
I den tidigare forskningen omHeimdallr har

man sällan tagit hänsyn till textkritik och filolo-
gi på ett genomgripande sätt och man har varit
mycket beroende av Snorris tolkningar av poesin
då man sökt utforska Heimdalls karaktär och
funktion. Här förändrar verkligen Cöllen forsk-
ningen om man ser det ur ett religionshistoriskt
perspektiv. Det är sällan som religionshistoriker
går i närkamp med texterna på ett så genomgri-
pande sätt somCöllen gör, där han tar hänsyn till
ordalydelser och varianter i handskrifterna.
I tidigare forskning har man ofta utgått från

syntetiskt konstruerade eller komparativa kate-
gorierdåmantolkatgudenHeimdallr, som»him-
melsgud»eller»solgud», till exempel. På det sät-
tet har man stundtals fört över främmande ele-
ment på den nordiske guden. Cöllens ambition
är att hålla sig till de nordiska källorna i sin analys
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och tolkning. I föreliggande studie använder han
därför ett par inhemska övergripande analyska-
tegorier,nämligen»anfaderskap»och»ordning».
Dessa begrepp/föreställningar finns i två viktiga
källor som rör Heimdallr, nämligen Völuspá och
Rígsþula. De fanns troligen också i det samhälle
som traderade myterna om Heimdallr. Denna
ambition är mycket förtjänstfull.
Men det finns också problem med tillväga-

gångssättet att utgå från en övergripande kate-
gori eller hypotes. Cöllen pressar stundtals sina
källor för att få dem att harmoniera med det
övergripande analysinstrumentet, det vill säga
Heimdalls funktion som anfader till de sociala
ständerna och ordningsman över samhället. Jag
tycker att det framför allt gäller analysen i kapitel
IVomHeimdalls bostad. Tolkningen avGrímnis-
mál 13, till exempel, är inte riktigt övertygande,
nämligen att Heimdallr där skulle befinna sig
inne i ett anfadersberg (s. 120, 132 ff). Enligt stro-
fen sitter han i ett rofyllt hus (i vero ranni) vid en
plats som kallas Himinbiorg. Ordet rann (n.) kan
här inte betyda annat än »hus». Här krävs det
intrikata och snirkliga resonemang att få det till
att han sitter inne i berget och att detta berg är ett
anfadersberg.
Cöllen för ofta en utförlig diskussion med ti-

digare forskare där han ofta avfärdar deras tolk-
ningar. Iblandkan stilenhär uppfattas somnågot
raljerande, vilket är onödigt, eftersom hans sak-
liga argument i regel talar sitt tydliga språk. De
invändningar jag fört fram mot Cöllens arbete
ska dock inte skymma alla förtjänster som finns
där. Enligt min mening utgör Sebastian Cöllens
doktorsavhandling ett värdefullt bidrag till ut-
forskningen av den fornskandinaviska religions-
historien och mytologin.

Olof Sundqvist
Avdelningen för religionsvetenskap

Högskolan i Gävle
SE–801 76 Gävle

ost@hig.se

Hans Browall, Alvastra pålbyggnad. 1909–1930 års
utgrävningar.KVHAAHandlingar, Antikvariska
serien 48. Stockholm 2011. 444 s. + 1439 s. på
CD. ISBN 978-91-7402-397-8.

Sverige har ett fåtal fornlämningar som utmär-
ker sig tillräckligt för att de ska röna internatio-
nellt intresse. En är pålbyggnaden i källmyren
vidAlvastra iÖstergötland somkan sägas ha haft
två levnadsöden. Först under en relativt kort
period i mitten avmellanneolitikum då den kon-
struerades och nyttjades, och sedan under 1900-
talet då den undersöktes i flera omgångar. Före-
liggande omfångsrika bok belyser båda dessa fa-
ser.
De första utgrävningarna under ledning av

Otto Frödin pågick i varierande grad mellan
1909 och 1930 men har inte publicerats i nämn-
värd omfattning förrän nu. Pålbyggnadens kom-
plexa karaktär, skiftningarna i fältmetodik och
det extremt rikliga fyndmaterialet (organiskt och
icke) har gjort att forskningen, trots pålbyggna-
dens berömmelse, inte riktigt kunnat integrera
den. Den har existerat som en fascinerande ano-
mali vars relation till trattbägarkulturen och den
gropkeramiska kulturen är omdebatterad. Detta
är extra beklagansvärt då Alvastra har potentia-
len att ge oss nästan en ögonblicksbild av ett
samhälle mitt i en genomgripande förändrings-
process. För att uppnå sin fulla potential för
forskningen krävs dock en omfattande och detal-
jerad rapport över utgrävningarna, och det är vad
Hans Browall med finansiering av Vitterhets-
akademien har åstadkommit. En fullskalig pub-
licering av 70-talets undersökningar under Mats
P.Malmers ledning kommer förhoppningsvis att
följa.
Inför denminst sagt komplicerade utmaning-

en att så långt i efterhand rekonstruera under-
sökningsförloppet och metodiken har Browall
valt en närmast biografisk lösning. De första
kapitlen beskriver bakgrunden och de inblanda-
de personerna. Han skriver medryckande om
Frödins och Riksantikvarieämbetets upprepade
försök att få till finansiering under 20-talet, med
avslag på avslag från regering och riksdag. Kapi-
tel 3 och 4omundersökningsförloppet ochdoku-
mentationen är rikligt illustrerade med under-
bara svartvita fotografier av både platsen och ut-
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grävarna. Vad som är ovanligt med denna bok,
men definitivt inspirerat, är kapitel 5 om arbets-
styrkan och deras sociala förhållanden. I kombi-
nation med de tidigare kapitlen ger det en fasci-
nerande insyn i den unga disciplinen även för
vetenskapshistoriskt intresserade arkeologer. En
bildskatt frånATAoch SHMvisande antikvarier,
amanuenser, studenter och lokala grovarbetare i
arbete, vila och lek gör läsningen till ren njut-
ning.
Självfallet kan texten om konstruktioner och

fynd inte bli lika levande, men det är ändå synd
att den är såpass tung och svårläst som den är.
Browall har av nöd tvingats göra vissa priori-
teringar, och mycket av basmaterialet finns bara
att hitta på den medföljande CD:n. Kanske är
dessa val inte alltid helt lyckade. Den 70 sidor
långa detaljbeskrivningen i kapitel 8 över delom-
rådenas konstruktionsdetaljer och anläggningar,
där över 200 stockar beskrivs i detalj, känns gan-
ska överflödig när delkapitel 8.4 utmärkt fyller
funktionen att förklara pålbyggnadens konstruk-
tion och anläggningarnas inbördes förhållanden.
Samtidigt irriterar bristen på tabeller i texten,
vilket försvårar för läsaren att få en bra översikt
över det enormamaterialet. Att hela tiden behö-
va vända sig till CD-skivan underlättar inte för-
ståelsen.
Browalls genomgångav fyndmaterialet är om-

fattande, med fördjupade diskussioner av typer,
bestämningar, dateringar, jämförelserochanvänd-
ningsområden. Den inbegriper allt från dubbel-
eggade stridsyxor och tandpärlor till svavelkis och
eldslagningsstenar, med vackra svartvita fotogra-
fier. Det märks att författaren kan materialet på
sina fem fingrar, och genomgående är synteserna
och sammanfattningarnamycket bra, ävenomhan
trillar i den vanliga fallgropen att kalla Fagervik I
för gropkeramik och inte trattbägarkeramik så-
som Bagge fastställde den. Huvudtexterna i re-
spektive delkapitel riskerar dock ofta att drunk-
na i detaljerade beskrivningar av lagerförhållan-
den och rutor. Dessa delar vänder sig enbart till
en liten skara av mycket initierade forskare. När
det gäller keramiken (av någon anledning kallad
»lerkärl») presenteras ett gammaldags kodsys-
tem för dekorelementen. Diskussionen kring en-
skilda skärvor genom fyndnummer och kodning
för dekor i relation till rutnummer gör åter att

ävendenmest engagerade läsaren lätt tappargrep-
pet.
En påfallande brist är att det omfattande och

varierande djurbensmaterialet på närmare 600
kg inte har kunnat publiceras här, enbart föremål
tillverkade av ben, horn och tand. Ingen allmän
redogörelse finns heller för vilka djurarter som
förekommer, bara en notering om att variatio-
nen var stor och att även tamdjur är vanliga. Här
hänvisas läsaren till andra publikationer, varav
några enbart finns som opublicerade PM. Den
enda tabell över benmaterialet som finns på
CD:n anger den totala benmängden i respektive
delområde. En viss beskrivning av människobe-
nen har dock inkluderats, men främst bara av de
människoben som identifierades i fält ochmättes
in. I pålbyggnaden förekommer både brända och
obrända människoben, men bara de senare blev
tydligt identifierade när det begav sig.Det verkar
som om ben från kranier dominerar, men det
förekommer även ben från alla andra delar av
kroppen. Man får hoppas att det finns möjlighet
för någon eller några att fortsätta det viktiga
arbete som Ebba Durings alltför tidiga bortgång
avbröt.
Alvastra är som sagt en unik fornlämning ur

bevaringssynpunkt. Det ger Browall en möjlig-
het att presentera fyndkategorier som avsevärt
fyller ut bilden av det neolitiska samhället, fastän
platsen i sig inte är särskilt representativ. För-
fattaren är föredömligt deskriptiv och källkritisk
när det gäller problematiska fynd, som t.ex. fisk-
fjäll, koproliter, valnötsskal ochmisstänkt hjärn-
substans. Genomgången av de äpplen som på-
träffades är intressant, särskilt när de sätts i rela-
tion till vedartsanalysen från 70-talet som visade
att enbart grenar togs från vildapelträden och ald-
rig stammarna. Träden åtnjöt tydligen ett starkt
skydd och det är möjligt att de vårdades mycket
medvetet då äpplena förefaller vara större än vad
som är normalt hos vildapeln.
Boken avslutas med en kortfattad jämförelse

av europeiska neolitiska pålbyggnader, samtmed
en sammanfattning av forskningsgrävningarna
som följde på 70-talet. Mestadels information
som redan publicerats på andra ställen, men bra
att kunna snegla på i relation till de äldre resulta-
ten.
Syftet med publikationen är uttryckligen att
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tillgängliggöra materialet från Alvastra pålbygg-
nad för en större skara forskare. Detta är mycket
gott och boken fyller ett trängande behov. Fastän
sådana publikationer lätt blir lite torra och tung-
rodda är det nödvändiga för att arkeologiska
tolkningar ska ha ett riktigt fundament att vila på
och inte bara vara fantasifulla luftslott. För att vi
källkritiskt ska kunna använda material som
grävts upp för länge sedan krävs också att vi är
införståddameddemetoder somanvänts, priori-
teringar som gjordes i fält och dokumentation-
sprocessen. Att varje enskild forskare skulle sätta
sig in i dokumentation av denna komplexitet vore
orealistiskt och framförallt ett slöseri med resur-
ser.
Jag tror de flesta som läser detta verk skattar

sig lyckliga att de slipper genomföra den insats
Browall har lagt ned på att bringa ordning och
reda i undersökningarna t.o.m. 1930. Samtidigt
blir också bristernamed ett dylikt projektmycket
tydliga. Omfattningen av företaget är egentligen
för stort för en enskild forskare. Det som krävs
med dessa stora forskningsprojekt är ett aktivt
och genuint samarbete mellan specialister och
arkeologer.
Det är lovvärt att en del data görs tillgängliga

digitalt på CD-skivan, men det går inte att kom-

ma ifrån att dettamediumhar enmycket begrän-
sad livslängd ur arkivsynvinkel. Det som framför
allt skaver är dock att boken är skriven på svens-
ka, utanmer än en enda sidas sammanfattning på
engelska respektive tyska. Egentligen borde hela
publikationen vara på engelska, men åtminstone
borde varje kapitel ha fått en summary och alla
figurtexter borde också ha översatts. Utom för en
mycket selekt skara nordiska arkeologer ärmate-
rialet från denna unika plats fortfarande helt otill-
gängligt och verket kommer inte få den sprid-
ning det förtjänar.
Det är synd att vi är beredda att lägga ned så

mycket pengar på en så högkvalitativ publikation
och samtidigt begränsa dess användning så ext-
remt. Min önskan är hur som helst Vitterhets-
akademien gör hela bokens och CD-skivans inne-
håll tillgängligt på internet så att både utländska
forskare och fattiga studenter kan få tillgång till
informationen för bearbetning och vidare stu-
dier.

Åsa M Larsson
Societas Archaeologica Upsaliensis

Thunbergsvägen 5B
SE–752 38 Uppsala
asa.larsson@sau.se
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