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Fornvännen 108 (2013)

Experimental Archaeology. Between Enlightenment
andExperience. Red. Bodil Petersson & Lars Erik
Narmo. Acta Archaeologica Lundensia, Series In
Octavo 62. Lund 2011. 293 s. ISBN 978-89578-
42-5.

»Det här är riktig arkeologi», hör man ofta. Ett
uttryck för makt som implicerar gemensamma
föreställningar om hur det arkeologiska fältet ser
ut och ska förstås. Själv är jag en del av den så kal-
lade uppdragsarkeologin och undrar allt som of-
tast om den praktiken inkluderas i den riktiga
arkeologins värme eller är det så att vi mest slad-
dar lite vid sidan av i våra utrednings- och förun-
dersökningsschakt? Vår tids arkeologi måste för-
stås utifrån en mängd aktiviteter: populärkultu-
rella gestaltningar, publikamöten, antikvariskdo-
kumentation, geofysisk prospektering, humanis-
tisk- och/eller naturvetenskaplig forskning, o.s.v.
Dessa sorteras inte i någonhierarkiskordningutan
påverkar ständigt varandra i skapandet av fråge-
ställningar om och bearbetningarna av materiell
kultur, tid och rum.

Även experimentell arkeologi ingår som en
meningsfull del i arkeologins nätverk. I förelig-
gande antologi samlas skribenter från Norge (5),
Sverige (3), Danmark (3) och Nederländerna (1)
vilka i 13 artiklar diskuterar och problematiserar
denna praktikmed utgångspunkt från samtidens
idéer. Boken berör framförallt två sammanflä-
tade teman: 1) hur experimentell arkeologi teo-
retiskt ska definieras, och 2) historieskrivning
och lägesrapport ur ett skandinaviskt perspektiv.
Boken är en del av ett projekt med samma namn
som löpte åren 2008–11. Målsättningen var »ett
försök att förbättra nätverkskontakterna mellan
universitetsinstitutioner ochorganisationer utan-
för akademin i Norden där olika slags experi-
mentell arkeologi bedrivs» (s. 7). Förutom den-
na antologi resulterade projektet även i tre work-
shops. Den här recensionen behandlar inte artik-
larna separat utan ser till bokens helhet.

Vad är experimentell arkeologi? Den frågan
är grundläggande i strävanatt hjälpauppdenbrist-

ande kommunikationen. Anna S. Beck är en av
flera somkonstaterar att experimentell arkeologi
saknar en utvecklad teoretisk diskussion vilket
riskerar att göra fältet till ett isolerat område be-
folkat av specialister som skilt sig från övrig ar-
keologi. Hon menar att det finns ett behov av att
synliggöra den experimentella arkeologins veten-
skapliga värden. De flesta av skribenterna uppe-
håller sig kring denna grundfråga på ett i huvud-
sakligen teoretiskt plan i väl genomarbetade tex-
ter där grundidéerna upplysning och upplevelse ut-
gör spänningsfältet för diskussionerna. Jag tycker
att antologin är ett viktigt bidrag som lyfter argu-
mentationen och visar att det finns en teoretisk
medvetenhet inom fältet.

Fleraav författarnaanvänder JamesR.Mathieus
definition av begreppet experimentell arkeologi
från2002 somutgångspunkt för sina resonemang:

»ett underfält inom den arkeologiska
forskningen som använder flera metoder,
tekniker, analyser och tillvägagångssätt
inom sammanhanget av ett kontrollerbart
imiterande experiment för att återskapa ting
från det förflutna i syfte att alstra och testa
hypoteser och erbjuda eller förbättra analo-
gier för arkeologiska tolkningar».

Experimental Archaeology, Oxford 2002, s. 1

Mot den bakgrunden konstaterar Roeland Paar-
dekooper att det finnsmånga aktiviteter sompre-
senteras som experimentell arkeologi men som
varken är experimentella eller arkeologi i någon
akademisk mening. Experimentell arkeologi i
detta avseende ses som ett tekniskt tillvägagångs-
sätt, enmetod. För de kontrollerade och hypotes-
drivande experimenten är produkten de data som
alstras och inte rekonstruktionen/modellen som
skapas. Det färdigbyggda järnåldershuset har
andra värden som knyts till utbildning, en möj-
lighet att leva i det förflutna, o.s.v.

I motsats till det kontrollerade experimentet
kan man ställa det kontextuella experimentet.
Föreställningar om det förstnämndas förmåga
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att alstra sann kunskapmed utgångspunkt imät-
data innebär att det inte tar hänsyn till exem-
pelvis olika kulturella betingelser. Spänningen
mellan de båda vetenskapsteoretiska positioner-
na skapar debatt och Tine Schenck ställer i sin
text den viktiga frågan om vad giltig kunskap är
för något. Hon landar i att framhålla bådas av-
görande värden, men också att såväl framgångs-
rika resultat som misslyckanden med ett herme-
neutiskt förhållningssätt skapar ny förståelse för
processer.

Petersson&Narmoanser att den rådandede-
finitionen av experimentell arkeologi, vilken de
menar utgår från det kontrollerade experimentet
somnorm, står i oppositionmot en debatt och en
förskjutning i arkeologins ämnesdefinition som
betonar humanistisk forskning till följd av den
post-processuella perioden.De argumenterar för
en holistisk syn på experimentell arkeologi. Detta
innebär att även våra egna kroppar måste inklu-
deras som en arena där individuella sinnesintryck
och känslor är att förstå som resultat. I linje med
detta breda synsätt menar Narmo i en egen text
att debatten inom denna arkeologi alltför mycket
har fokuserat på formella metoder snarare än de
upptäckter som görs, där även det oväntade ska-
par viktiga erfarenheter. Även Beck poängterar
de kontextuella experimentens självreflexiva di-
mensioner, att experimenten skapar förståelse för
det förflutna snarare än förklaringar.

Antologin visar på skilda förutsättningar för
experimentell arkeologi i de nordiska länderna.
Samarbetet mellan Humanistiska fakulteten vid
Köpenhamns universitet och Sagnalandet Lejre
nära Roskilde framstår som det goda exemplet.
Det historisk-arkeologiska forsknings- och för-
medlingscentret startade 1964, och redan från
början var de vetenskapliga målen drivande. Ak-
tiviteterna breddades publikt under 1970- och
80-talen. Sedan 90-talet har en oberoende forsk-
ningsavdelning etablerats vilken utgör grunden
för arbetet. I Lejre hittar vi den efterfrågade bryg-
ganmellan akademi, experimentell arkeologi och
friluftsmuseer i det att universitetet erbjuder kur-
sen Experimental Archaeology, Ethnoarchaeology and
Simple Technology (15 hp). Målet är att studenter-
na ska utveckla ett reflexivt synsätt samt för-
ståelse för såväl kontrollerade som kontextuella
experiment.

Henriette Lyngstrøm menar att det i Dan-
mark finns en generell enighet omatt den experi-
mentella arkeologin är betydelsefull. Självklart
bidrar ävenplatsen (Lejre), en befintlig organisa-
tion, strukturerade samarbeten, ekonomi o.s.v.
till fältets status. Mot den bakgrunden blir Lotte
Eigelands artikel en viktig kontrast. Hon pekar
på problem inom den experimentella arkeologin
i östra Norge som har forskningsfokus på sten-
åldern. Hon menar att det finns en osäkerhet där
som beror på att mycket av arbetet sker infor-
mellt, är persondrivet och ofta svagt, om alls,
redovisat. Eigeland visar övertygande hur en brist
på såväl personella som ekonomiska resurser gör
forskningen känslig och hur det i förlängningen
är svårt att upprätthålla viktig kontinuitet.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram Kjel Knuts-
sons bidrag som delvis är en redogörelse för
experimentell arkeologi vid Uppsala universitet
åren 1971–2008. Den statistik han presenterar
visar något av enguldålder imitten av 1980-talet.
Men det som gör Knutssons text intressant och
viktig i detta sammanhang är att den till sin form
närmar sig livsberättelsen, där det personliga får
ta plats och tydligt är en viktig del i skeendena.
Han visar hur drivkraften för att söka välgrun-
dade tolkningar av stenålderns samhälle byggde
lika mycket på den egna bakgrunden – uppväxt i
ett småskaligt jordbruks-och jägarsamhälle iNorr-
lands inland – som 1970- och 80-talens rådande
teoretiska paradigm med processuella, funktio-
nella och systemorienterade teorier vilka fort-
farande befann sig i en kulturhistorisk berättan-
de tradition.

För mig som tidigare hade en ganska grund
uppfattning om experimentell arkeologi har bo-
ken givit nya insikter och kunskaper om fältet.
Jag läser den som ett viktigt försök att höja sta-
tusen hos den experimentella arkeologin (vilken
idag mestadels utförs på friluftsmuseer såsom
Lejre, Lofotr vikingamuseum i Norge, vikinga-
staden Foteviken i Sverige, m.fl.) i relation till
den akademiska arkeologin. Antologin tar ett
brett grepp över dagens problem och belyser så-
väl teoretiska diskussioner som strukturella för-
hållanden. Det jag möjligen saknar är det mer
publika perspektivet som utlovas inledningsvis.
Visserligen tangerar flera av författarna de möj-
ligheter som finns i ett närmande till publiken,
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men dessa skrivs inte riktigt in i de metodolo-
giska diskussionerna. Frågan omhur detta ska gå
till står obesvarad, vilket är synd.

GöranGruber
Riksantikvarieämbetet UV Öst

Roxengatan 7
SE–582 72 Linköping
goran.gruber@raa.se

David Vogt, Østfolds helleristninger. Oslo 2012.
489 s. ISBN 978-82-15- 01914 -7.

David Vogt disputerade 2006 på en avhandling
om hällristningarna i Østfold och Bohuslän (re-
censerad av T.B. Larsson i Fornvännen 101). Hu-
vudsyftet med föreliggande bok är att presentera
en samlad översikt över »hele det mangfoldige
forhistoriskematerialet», d.v.s. hällristningarna,
och huvudmålgruppen är »lokalbefolkningen i
Østfold, historisk intresserte, forskere i inn- och
utland – og ikke minst de som er forvaltere av
kulturminnen».

Del 1 tycks vara en förkortad, populär version
på norska av avhandlingen, ett i sig ovanligt ini-
tiativ för att sprida ny kunskap utanför akade-
mien som förtjänar beröm. Märkligt nog redo-
visar inte författaren detta förhållande i boken.
Det är en brist som tyvärr är symptomatisk för
hela första delen. Men låt oss först konstatera att
den också innehåller en del positiv information.
Det gäller framför allt redovisningen av tidigare
gjorda insatser för dokumentationen av områ-
detshällristningar frånpionjärenMartinArnesen,
via de framstående forskarna Guttorm Gjessing
och SverreMarstrander, till denmästerlige stats-
stipendiaten Erling Johansen. Förutom den rena
faktaredovisningen, som sker i insprängda text-
avsnitt som med fördel kunde ha hållits samman
i ett enskilt kapitel för att inte störa den löpande
läsningen, präglas texten här av en positiv och
generös inställning till föregångarnas insatser.
Dessvärre kan inte detsamma sägas om förfat-
tarens redovisning av mera nutida forskares ana-
lyser och resultat. De borde vara av betydelse för
hans egna hypoteser och slutsatsermen redovisas
i allmänhet med ytterst knapphändiga kom-
mentarer eller inte alls.

Ett belysande exempel kan hämtas från kapi-
tel 5 där Vogt hävdar att slutsatsen i Oscar Alm-
grens gradualavhandling Hällristningar och kult-
bruk från 1927 – att hällristningarnas utbredning
i norra Bohuslän följer de öppnamarkernas – har
fått stå oemotsagd ända tills han själv tog tag i
problematiken i sin avhandling 2006. Som T.B.
Larsson påpekade i sin recension stämmer inte
detta eftersom problematiken diskuterades re-
dan 1985 i en artikel som han och jag publicerade
i Cambridge Review of Archaeology. Till yttermera
visso var just denna forskningsproblematik ett av
huvudspåren i min avhandling från 1987. Den
totala avsaknaden av referenser till detta verk i
den aktuella boken kan tyckas märklig. I synner-
het som Vogt tycks komma fram till likartade
slutsatser om sambandet mellan lermarkernas
och hällristningarnas utbredning – slutsatser som
skulle stärkas av sådana referenser.

Alltnog, en del av Vogts tolkningar och slut-
satser av hällristningarnas utbredning är likafullt
intressanta. Det gäller i första hand tanken att
lerslätterna i Østfold och Bohuslän kan ha tjänat
som produktionsområden för boskapsskötsel vars
produkter sedankonsumerades inärliggandeom-
råden som Västergötland och Halland och resul-
terade i en ackumulerad rikedom, manifesterad i
rika fynd av metall i offerfynd och gravar. Det-
samma gäller fullföljandet av denna tankegångs
praktiska ideologiska uttryck i hällristningarna
som ingående i »en visuell strategi formarkering
av herredöme og rettigheter til viktige produk-
sjonsområder». Detta oaktat är en allvarlig svag-
het med boken att författaren upprepar frasen »i
Østfold og Bohuslän» som ett led i argumenta-
tionen för att alla iakttagelser och slutsatser som
gäller hällristningarna i Østfold också är giltiga
för Bohuslän. Detta utan att han annat än i ett
fåtal fall hänvisar till de analyser han gjort av-
seende det bohuslänska materialet i sin avhan-
dling. Eftersom frasen återkommerminst ett 40-
tal gånger på de 77 sidorna i del 1 av boken finns
det ingen möjlighet för läsaren att på ett enkelt
sätt följa resonemanget eller kontrollera Vogts
påståenden och slutsatser.

Kanske mest anmärkningsvärt är dock Vogts
påstående i kap. 7 omkronologin att»Dermed er
metodenmed åbruke de gamle strandlinjene som
dateringskriterium uegnet till helleristningene i
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motsetning til steinalderboplassene». Oavsett
om metoden är tillämplig i Østfold eller inte så
förefaller det som om Vogt fortsatt är okunnig
omdeomfattandestrandlinjedateringsstudier som
Johan Ling utfört på hällristningarna i norra
Bohuslän och utförligt redovisat i sin avhandling
från 2008. Att Vogt inte hade möjlighet att refe-
rera till Lings tidiga uppsatser i ämnet i sin av-
handling 2006 är förståeligt, men att han nu sex
år senare fortsatt undviker att referera till Lings
välkända och helt motsatta slutsatser i strandlin-
jedateringsfrågan är oförklarligt. Jag vill hoppas
att det inte har att göra med det faktum att Ling
kommit fram till en delvis helt annorlunda tolk-
ning avhällristningarna somuttryck för ettmari-
timt orienterat bronsålderssamhälle.

Detta är särskilt allvarligt eftersomVogt kom-
mer fram till slutsatser om hällristningarnas da-
tering somhelt ellerdelvis går emotutbreddaupp-
fattningar bland etablerade forskare, bland vilka
utöver Ling kan nämnas, Åsa Fredell, Kristian
Kristansen och för den delen redan Bertil Alm-
gren i dennes Die Datierung Bronzezeitlicher Fels-
zeichnungeninWestschweden från1987.Enligtdessas
uppfattning innehåller i synnerhet hällristning-
arna i norra Bohuslän många figurer och bildele-
ment som skepp av Rørbytyp och bronsyxor som
kan dateras till den äldre bronsåldern. Det kan
även gälla för vissa spjutspetsar och andra brons-
vapen. Almgren påvisade också genom en enkel
men utförlig typologisk analys av skeppstyperna
att flera av de större ristningarna i norra Bohus-
län är frukter av enutdragen tillkomstprocess som
sträckt sig över flera perioder under den äldre
bronsåldern.Almgrens resultathar ihuvudsakveri-
fierats genom senare studier av Flemming Kaul
och Johan Ling. Om man då i likhet med Vogt
hävdar att ristningarna i stället har tillkommit
under den yngre bronsåldern, framför allt pe-
riodV, börman basera sina slutsatser på ett antal
solida och odiskutabla iakttagelser och analyser
som stöder den egna hypotesen och vederlägger
den motsatta. Dessvärre lever Vogts studie inte
upp till dessa krav och därför kan mycket av dess
vetenskapliga substans och resultatens hållbar-
het starkt ifrågasättas.

En ytterligare flagrant svaghet är att Vogt
inte heller i denna bok i sin genomgång av sköld-
motiven refererar till fyndet av 15 bronssköldar

vid Fröslunda vid Vänern i Västergötland. Även
denna brist påpekade T.B. Larsson för avhand-
lingens del i dessa spalter 2006.

Del 2, »Østfolds lokaliteter», som är en redo-
visning sockenvis av hällristningarna i Østfold
med kortfattade beskrivningar, litteraturhänvis-
ningar, orienteringsuppgifter och terrängbeskriv
ningar, är bokens bästa del. Den bygger på och
relaterar till äldre beskrivningar, författarens egna
iakttagelser och den norska databasen över kul-
turminnen – Askeladden. Bilddokumentationen
består av, i förekommande fall, äldre teckningar,
fotografier i färg och svartvitt och förminskade
konturkalkeringar, en del gjorda av Sverre Mar-
strander och många från de senaste 15 årens fält-
kampanjer. Redovisningen ger en god bild av do-
kumentationens kvalitet och utveckling under
de närmare 150 år som den tillkommit. Den ut-
förliga redovisningen av äldre dokumentation är
en styrka somgör detmöjligt att jämföra hur rist-
ningarnas figurer uppfattats över tid och att stude-
ra dokumentationsmetodernas utveckling. Efter-
som all dokumentation också är ett tidsdoku-
ment så är detta en ofta förbisedd aspekt som här
tillgodoses. Vogts egen metod med tillämpning
av en prickteknik i kombination med konturkal-
kering av ristningsfigurerna skapar en intressant
möjlighet att markera huggningsdjup och inten-
sitet.

En snabb kontroll av avbildningarna visar att
det på minst sju av lokalerna finns skepp som
med ledning av formen på stävarna kan föras till
den äldre bronsåldern. Det gäller för ristningar-
na vid Bossum søndre, Onsøy, Hisingby søndre,
Råde, Bakke, Bustgård, Flatberg nedre, Hafs-
lund, Solberg søndre och Sarpsborg. På Bossum
Søndre finns bland annat ett magnifikt skepp av
Rørbytyp.

Det är också uppenbart attVogt är en kompe-
tent hällristningsfotograf även om det inte fram-
går uttryckligen vem somhar tagit bilderna. Även
bokens appendix, som är en redovisning av Mar-
tin Arnesens originaldokumentation från 1870,
förtjänar beröm. Att lyfta fram dessa teckningar
gjorda av fylkets hällristningspionjär är en Gudi
behaglig gärning. UtanDavid Vogts initiativ och
stödet från det framgångs- och resultatrika nors-
ka Bergkunstprojektet hade detta inte varit möj-
ligt. Det visar också på de möjligheter som ett
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närmare samarbete mellan förvaltning och forsk-
ning kan skapa, där hällristningarna i landskapet
tillhandahåller en ny arena där det lokala per-
spektivet kan möta det övergripande akademis-
ka. I det första avseendet är Vogts bok om häll-
ristningarna i Östfold en framgång, men i det
senare framstår den dessvärre som ytterst pro-
blematisk.

Ulf Bertilsson
Svenskt hällristningsforskningsarkiv

Institutionen för historiska studier
Göteborgs universitet

Box 200
SE–405 30 Göteborg

ulf.bertilsson@archaeology.gu.se

JulianevonFircks,SkulpturimsüdlichenOstseeraum.
Stile, Werkstätten und Auftraggeber im 13. Jahrhun-
dert. Petersberg 2012. 208 s. ISBN 978-3-86568-
608-4.

2007publicerededentyskekunsthistorikerTobias
Kunz en afhandling, Skulptur um 1200, der betød
en bemærkelsesværdig åbning mellem tysk og
skandinavisk middelalderlig kunstforskning. Nu
gør Juliane vonFircks det samme for en lidt sene-
re periode, nemlig 1200-tallets ung- og højgotik.
I fokus stårmariabillederne.Det egentlige under-
søgelsesområde er det gamle Vendenland mellem
Lybæk og Stralsund med sine store nye bygrund-
læggelser.Mensomsammenligning inddrager for-
fatteren forbilledligt et langt større materiale i
Danmark, påGotland og på det svenske fastland.

Indledningens forskningsoversigt er først og
fremmest en præsentation og diskussion af for-
gængeren Hans Wentzels store bog fra 1938 (Lü-
becker Plastik bis zur mitte des 14. Jahrhunderts), der
holdt så at sige al skulptur fra 13. årh:s Østersø-
område for lybsk. Bogen præges af hans tid, men
han får her smuk anerkendelse som foregangs-
mand.

Næste kapitel er en »eftersporing» af maria-
figurer fra »bygrundlæggelsestiden». Her afslø-
res den »romanske» Banzkow-Madonna ved en
effektiv stilanalyse somet sent værk fra 2. halvdel
af 13. årh. Og tilsvarende kan en række madon-
naer i stiliseret unggotisk stil omkring en figur

fra Berlitz indplaceres som retarderede lokalar-
bejder efter westfalsk forbillede fra o. 1260–70.
Somwestfalsk import opfattes enmadonna fra S.
Nikolai i Stralsund, der dog samtidig har et me-
get nordisk træk, nemlig et (numanglende) barne-
hovedder har været skåret for sig ogpåsatmed en
lang konisk tap.

Denne kunstnerisk beskedne og sene ven-
diske egenproduktion kontrasteresmed et afsnit,
»Mellem Lund og Roskilde», om den rige ung-
gotiske træ- eg elfenbenskulptur, der udfoldede
sig iDanmark allerede fra o. 1220.Vi får fremlagt
skulpturens baggrund i en national storhedstid
under kong Valdemar II (1202–41). Og vi præ-
senteres for hovedstykker som Roskilde dom-
kirkes krucifiksgruppe, Herlufsholmskrucifikset
og en elfenbensgruppe af Kongernes Tilbedelse.
Fra den sidstes mariafigur afleder von Fircks ud-
formningen af række sjællandske og skånske træ-
skårne madonnaer. Her er et punkt, hvor hun og
jeg har bedrevet parallelforskning, idet jeg lige-
ledes har påvist sammenhængen mellem maria-
figurerne (2004 og 2008).

Et følgende afsnit vender blikket imod Sve-
rige: »Tronende Madonnaer og Olafsfigurer på
Gotland». Her fremføres, at unggotikkenmå væ-
re kommet til Gotland med den såkaldte »Hab-
lingbogruppe» o. 1230–40. Og en række højgo-
tiske alterskulpturer fra o. 1300 jævnføres med
tre standfigurer fra samme tid, der kroner alter-
tavlen i Cismar i Holsten.

Hovedafsnittet »Monumentalitet og forfinel-
se» gælder den vendiske højgotikmed den mæg-
tige Anna Selvtredje i Stralsund fra o. 1290 som
vigtigt omdrejningspunkt. Den tilskrives med
gode argumenter håndværkere fra Lybæk, mens
en række andre skulpturer bl.a. i cistercienserk-
lostret Doberan og i Slesvig Domkirke overve-
jende bestemmes som saksisk inspirerede.

Forfatterens hovedbillede, at den lybske og
vendenlandske skulptur først kom til blomstring
efter 1260 (med opførelsen af Lybæks Maria-
kirke) har de bevarede fysiske vidnesbyrd for sig.
Men man spørger sig, om det af Peter Tångeberg
og Kunz påviste rhinlandske værksted på Got-
land henimod 1200 kan tænkes, uden at der har
eksisteret nogenlunde lignende værksteder i Ly-
bæk ved samme tid. Og man må spørge sig, om
den gotlandskeHablingbogruppemed dens ring-
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krucifikser er rigtigt afledt af de klassiske sak-
siske krucifikser såsom Merseburg, Wechselburg
og Freiberg. Den polsk-svenske kunsthistoriker
Joanna Wolska (Ringkors från Gotlands medeltid,
1997) citeres nok, men ikke for sin tese om, at
ringkorsene kunne tænkes at stå i en »endnu
nærmere forbindelsemedFrankrig». Selv har jeg
erklæret mig positiv til Wolskas tese og direkte
henvist til (mulige, nu forsvundne) forbilleder i
Rhinlandet (anmeldelse i Fornvännen 2004), lige
som jeg (2001) har peget på ligheder mellem de
gotlanske ringkors og krucifikskorset i Ratzeburg
ved Lybæk, hvilket jo taler for, at den nye ung-
gotiske stil faktisk nåede Gotland via Lybæk.

Måske var altså undersøgelsesområdets selv-
stændighed og egenproduktion større, end det
kan se ud i dag og det fremlægges af Juliane von
Fircks.Men forsigtighed er en dyd, og forfatteren
argumenterer stedse godt og troværdigt.Hunbe-
hersker der kunsthistoriske håndværk og forstår
sig dertil udmærket på historien og den histo-
riske geografi. Læseren kan dertil glæde sig over
en usædvanlig fin korrespondance mellem tekst
ogbilleder.Der er taleomenvægtigbogmed imp-
likationer langt ud over Tysklands baltiske nord-
kyst.

(Rec. även publicerad på tyska i webbtidskriften
Sehepunkte.de 2013:1. Red:s anm.)

EbbeNyborg
Nationalmuseet

Frederiksholms Kanal 12
DK–1220 København K

ebbe.nyborg@natmus.dk

Silver Economies. Monetisation and Society in Scan-
dinavia, AD 800–1100. Eds James Graham-Camp-
bell, Søren M. Sindbæk & Gareth Williams.

Århus 2011. 380 pp. ISBN 978-87-7934-585-0.

The use of silver and the regional processes of
monetisation in Viking Period Scandinavia have
been the focus of much recent work. This is the
third significant English-language contribution
to the field since 2007. It publishes 18 papers pre-
sented at a symposium held at Århus University
inDecember 2008. Thiswas conceived as the suc-
cessor to an earlier symposium in London (Gra-

ham-Campbell & Williams, Silver Economy in the
VikingAge, Walnut Creek 2007), and as a response
to Dagfinn Skre’s 2008 edited volume Means of
Exchange. The volume is dedicated to the late
Mark Blackburn, the nineteenth speaker, whose
terminal illness prevented him from writing up
his paper for publication. As the foreword notes,
“The role of silver inViking-age society and econ-
omy has developed into a most exciting topic of
interdisciplinary research”, and this volume offers
a valuable update on the state of research, as well
as suggesting some new approaches and poten-
tial lines of inquiry for the future.

The organisers’ targeted approach, commis-
sioning regional surveys and analyses of impor-
tant finds and sites, ensures a close focus upon
Scandinavia, with ten essays on Viking Period
Denmark and Sweden, and two on Norway. The
collection also includes five essays that range
more widely, methodologically or geographical-
ly, including an important comparative essay by
Mateusz Bogucki presenting the Slavic material,
and SimonCoupland’s re-evaluation of the coin-
age evidence for Scandinavians in Francia, and
Carolingian coin finds in Scandinavia. As in the
two earlier above-mentioned volumes, the edi-
tors do not attempt to reconcile the essays’ dis-
parate perspectives, and leave the authors to
speak for themselves. For example, rather differ-
ent economic and social frameworks emerge,
most explicitly in the wider and more theoretical
studies by Sindbæk and Skre. The volume thus
offers no single replacement for the “substanti-
vist” approaches to the silver economy critiqued
by these two scholars, nor for the classicmodel of
a simple linear progression from a “display eco-
nomy” via a bullion economy to a coin economy,
which has become untenable in the light of
recent research, as Graham-Campbell emphasis-
es. Instead, certain themes and trends emerge
from the evidence. Readers interested in the
overall picture and state of the subject will do
best to start with Gareth Williams’ impressive
concluding overview. While carefully noting
points of debate, this provides a valuable summa-
ry of the key themes of the volume, including a
very useful table presenting the seven monetary
phases from the late eighth century to about 1100
(p. 349; see also Cecilia von Heijne, p. 190, for
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South Scandinavia). Overall, this outline of bul-
lion and coin use is familiar, although new evi-
dence from sites such as Birka (Ingrid Gustin)
andHedeby (VolkerHilberg) or finds such as the
Spillings hoard (Majvor Östergren) has refined
the picture.

Together, the essays reveal the extent of varie-
ty in the Viking Period silver economy and effec-
tivelymake the case for “multiple economies” (p.
23). Where the evidence permits, subtle contrasts
appear in the use of silver across individual sites,
such as Hilberg’s finding that hack silver, used
elsewhere inHedeby, is absent from the harbour.
The different age structure of the coins from the
settlement and the cemeteries at Birka also shows
contrastinguse of silver (Gustin). People at urban
and high status sites used silver differently from
those in the surrounding countryside, whether at
Uppåkra and Lund compared with rural Scania
(Birgitta Hårdh), or Janów Pomorski/Truso and
its hinterland (Bogucki). AtKaupang, hack silver
appearsearlier (JulieAskjem), thoughnewdirham
finds from the Vik area are making the trading
place looka little lessexceptional (SveinGullbekk).
Townspeople were also early adopters of con-
trolled coinages (if only for brief periods), for ex-
ample at Sigtuna in the 990s (Christoph Kilger).

Regionally, differences noted by von Heijne
include the greater incidence of Scandinavian
Cross types in the parts of Denmark that have
ring forts, while Islamic coins continue to domi-
nate in late tenth-century Halland, Blekinge and
Bornholm. Hoarded jewellery reveals contrast-
ing regional practices too (Anne Pedersen). The
regional and interregional connections of these
multiple economies also are clear: for example
Hårdh suggests that six spiral-striated silver rods
from Uppåkra combine “an eastern shape” with
a lower, South Scandinavian weight unit. Peder-
sen notes the appearance of Slavic earrings in
Scandinavian finds, and the problems of judging
whether they were used as jewellery, or seen as a
source of silver.

Whilethevolumeemphasisesthevalueof inter-
disciplinary approaches, different methodologi-
cal approaches can also hamper research into the
dating of hoards. Graham-Campbell especially
emphasises the need for more work on the publi-
cation and dating of hoards. EgonWamers’ redat-

ingof theDuesmindehoard (which consistsmain-
ly of ninth century Carolingian sword and har-
ness fittings, with a few tenth century Scandina-
vian mounts) to the second half of the tenth cen-
tury or later is a striking example of the need to
evaluate coinless hoards and mixed hoards of jew-
ellery and coins carefully.

The contrasting treatment of different types
of objects is particularly interesting. The ubiquity
of Islamic coins seems to have prompted greater
trust in these: Kenneth Jonsson notes the absence
of test marks on Islamic coins from the 880s–
990s, which contrasts with the treatment of the
rare Byzantine coins, for example. Strikingly,
Jens Christian Moesgaard’s conclusive examina-
tion of tenth-century Scandinavian testing of
coins has only found three pecks (test marks) on
dirhams. Hårdh discusses the contrasting distri-
bution in the Birka graves of Islamic coins and
Nordic ones with pictures, concluding that the
latterwere “female itemswhichwere not to be put
into male graves”. It seems that “conscious deci-
sion-makingguideddepositions”. Future research
may develop further the hints here on gendered
aspects of silver use. Sindbæk links the need for
silver with marriage negotiations, and also notes
that even women in remote regions were able to
access current fashions. Williams cites the visit a
Birkawomanmade toDorestad, and the frequent
appearance ofweighing equipment in female gra-
ves, which “perhaps suggests that the established
male-domination of economic activity may be
overly simplistic”.

Overall, the many and varied uses of silver
emerge as the result of active choices, arising from
the potential of silver to embed value and to be
used within social relations. For example, Ask-
jem considers the fragmentation of hack silver in
the light of discussions of “enchainment”, and
the potential for fragmented objects to create “a
social bond between the giver and the receiver”.
Silver use also needs to be placed into the context
of wider social and economic expectations. Kil-
ger’s study of the Sigtuna coinage suggests that
those introducing new coinages had to conform
to the expectations of users accustomed to the
bullion economy, while Gullbekk and Jonsson
explore facets of the emergence of a coin econo-
my in Norway and Sweden. However, further
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study is needed to understand the role of other
stores of value, such as the two oval brooches and
small string of beads deposited at Felding Bæk in
the early ninth century (Sindbæk). At the other
endof the scale, the role of the large bronze hoard
found at Spillings, deposited in the same build-
ing as the vast double silver hoard, is also debat-
ed (Östergren). Skre and Gullbekk emphasise
the potential role of commodity money in the
Viking Period economy. A preference for using
commodity money in trade in rural “dense net-
works” might hint at another reason for the
striking absence of Carolingian and Anglo-Sax-
on coinage in Scandinavian finds in the second
half of the ninth century discussed by Coupland.
Perhaps coined silverwas simply less useful in the
remoter communities that Sindbæk suggests were
especially likely to launch raids.

These essays reveal the multiple silver econo-
mies of the Viking Age, bringing out the strong
variations in the use of and access to different
forms of silver over time and place. If the plan for
a third symposium comes to fruition, we can
expect further detail to be added to this increas-
ingly rich picture of economy and society in
Viking Period Scandinavia.

Elina Screen
Trinity College

Broad Street
Oxford, OX1 3BH

elina.screen@trinity.ox.ac.uk

Anne Birgitte Sørensen, Østergård – vikingetid &
middelalder. Skrifter fraMuseumSønderjylland 5.
Haderslev 2011. 644 s. ISBN 978-87-88376-33-3.

Under senare år har uppdragsarkeologin i Sve-
rige och Danmark tagit fram ett nytt omfattande
källmaterial. Åtskilliga byar har berörts av exploa-
teringar, men oftast har man bara fått undersöka
enstaka gårdar. Samtidigt har den byarkeolo-
giska forskningen vidgat sina perspektiv och även
strävat efter att tolka bylämningarnas sociala
innehåll. Diskussionen om bybildningen har fått
vidgade kronologiska ramar och idag talar man
även om förhistoriska byar. Därför är förelig-
gande stora bok, omomfattande undersökningar

av en by i södra Jylland som övergavs i början av
1200-talet, mycket intressant.

Inför planteringen av skog på ett ca 185 ha
stort områdemitt i Sønderjylland gjordeHaders-
levs museum en utredning och förundersökning
av området. Området hade tillhört egendomen
Østergård som ligger en knapp kilometer öster
om byn Hyrup i Bevtofts socken. Inga fornläm-
ningar fanns registrerade inom området, men i
närheten fanns bl.a. ett par gravhögar. Förunder-
sökningen avslöjade dock omfattande lämningar,
framför allt från järnåldern.

Området som den slutliga arkeologiska un-
dersökningen omfattade var 110 000 m2 (11 ha)
och pågick 1995–2001. Området dolde lämning-
ar från intervallet äldre bronsålder till högme-
deltid. Ingen kontinuitet fanns dock. Bebyggelse-
lämningarna visade sig framför allt tillhöra fem
åtskilda skeden: a) den äldre bronsåldern, b) den
äldre romartiden, c) den yngre romartiden och
fram i vendeltiden, d) den sena vendeltiden och
tidiga vikingatiden samt e) senvikingatiden och
den tidiga medeltiden. Dessutom undersökte
man resterna av en nästan helt förstörd brons-
åldershög, ett stort urnegravfält från den äldre
romartiden, fem små skelettgravplatser från den
yngre romartiden samt ett område med dödshus
och brandgravar från samma period. Hela om-
rådet totalundersöktes och lämningarna visade
sig vara mycket välbevarade.

Vi får här en grundlig och ingående presenta-
tion av det yngsta bebyggelseskedet under sen-
vikingatiden och den tidiga medeltiden. Man
kan här följa en utveckling från ensamgård till by
från slutet av 900-talet till början av 1200-talet,
d.v.s. över drygt 200 år, motsvarande sju genera-
tioner (lägg märke till antalet.) Boktiteln är vald
utifrån en förhoppning om att man skall kunna
ge ut ytterligare två band om bronsålderns res-
pektive järnålderns rika lämningar.

Problematikenärminst sagtpåträngande.Hur
ska dessa stora, komplicerade arkeologiska under-
sökningar dokumenteras, analyseras och presen-
teras? Hur ska den stora mängden källmaterial
göras tillgängligt?Hur ska den stora vetenskapli-
ga potentialenomsättas i nykunskapoch för vem?
Vilka prioriteringar måste man göra? Rimligt är
att ta avstamp i det aktuella forskningsläget och
de angelägna frågor som detta genererar. Läm-
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ningarna från omkring 1000–1200 ansågs vara
av störst intresse och prioriterades för publice-
ring.

Författarenmenar att boken i första hand ska
betraktas som en presentation av det basala käll-
materialet, och den utpekade målgruppen är ar-
keologer och historiker. En stor insats har lagts
på att beskriva husens utveckling och hur be-
byggelsestrukturen förändrades.Resultatenmåste
betraktas som unika, inte minst därför att man
har grävt ut en hel by. Dessutom var lämningar-
na så välbevarade att de enskilda gårdarna kunde
urskiljas, inte minst tack vare tydliga spår efter
hägnader kring dem. Bebyggelsen kan delas in i
sju faser (jämför de sju generationerna) som re-
presenterar en utveckling från en ensamgård till
en by med tio tomter, av vilka sju var bebyggda
vid ödeläggelsetillfället. Ensamgården sträckte
sig över tre faser fram till slutet av 1000-talet
med tre olika lägen för huvudbyggnaden. I den
tredje fasen kom gårdens första konstaterade
hägnad. Det inhägnade området uppgick till 61
500m2 (6,15 ha).Det är ävenmöjligt att ett unikt
skattfynd, bestående av två broscher av guld res-
pektive silveravhögstahantverksmässigakvalitet,
ska knytas till detta bebyggelseskede. Smyckena
deponerades i ett stolphål tillhörande nästa be-
byggelseskede som innebar en delning av ensam-
gården i två gårdar. I detta skede fick huvudbygg-
naderna på gårdarna en speciell karaktär (da.
udskudshus) och storlek.De var c:a 26m långaoch
6,25–7,50 m breda, inrymde en stor sal och hade
övervåning. Detta ger ett tydligt intryck av en
högstatusgård, men för övrigt är fynden få och
alldagliga i relation till bebyggelsens omfattning.

Beskrivningen och analysen av bebyggelsen
leder fram till en mycket intressant tolkning av
hur byns framväxt gått till. Danska historiker har
fört en lång och omfattande debatt kring ur-
sprunget till byarnas indelning i bol. Bolet anses
jämförbart med engelska begrepp sommanse och
hide. Teorierna om vad bolet representerade går
isär,menett sambandmeden»ursprunglig»bruk-
ningsenhet förefaller vara gemensamt för samtli-
ga. Frågan är ombolet representerade en allmänt
vedertagen fastlagd areal eller om storleken kan
ha varierat. Den inhägnade storgården i fas tre
från Østergård antas representera ett bol. Vid
slutet av 1000-talet eller omkring 1100 delades

toften i två delar av nästan samma storlek och
nya åbyggnader uppfördes. I de båda följande fa-
serna fortsatte delningen av tofterna på ett sätt
somöverensstämmermed reglerna för arvskifte i
Jyllandslagen från mitten av 1100-talet. Där har
en dotter rätt till halvdelen av en huvudlott, d.v.s.
hälften av vadhennes bror ärver. Samtidigt anges
att ingen donation av jord till kyrkan får översti-
ga en halv huvudlott utan arvtagarnas medgi-
vande.

När byn vidØstergård lades öde strax efter år
1200 förklaras dettamed att det ursprungliga bo-
lets areal blev för trång för ett växande antal går-
dar och att uppodlingen av ny jord medfört allt-
för stora avstånd till bebyggelsen.Därförvaldeman
att flytta till nuvarande Hyrup en knapp kilome-
ter väster om den tidigmedeltida toften. Över-
ensstämmelsenmellan antalet gårdar på den gam-
la toften och uppgifter om gårdarna i Hyrup i de
äldsta jordeböckerna från 1500-talet tolkas som
att det är en direkt flyttning av bebyggelsen och
därmed även namnet på byn. Mot bakgrund av
ortnamnet Hyrup, torpet vid högen, betraktas
den äldsta ensamgården som en tidig torpbe-
byggelse, d.v.s. en utflyttargård från en moderby
eller som en nyetablering i området. Enligt de
arkeologiska resultaten framstår ensamgården
som en storgård, medan kamerala uppgifter från
1500-talets Hyrup talar om en egaliserad by be-
stående av merparten självägarbönder. Antalet
gårdar är dessutom detsamma som före flyttning-
en, varför ingen fortsatt gårdsdelning tycks ha
skett. Arkeologisk kunskap om det nuvarande
Hyrup saknas, varför det inte går att säga något
om den etableringens ålder och bebyggelsens
äldsta struktur.

Tolkningen av Østergård (Hyrup) aktualise-
rar alltså flera viktiga och klassiska frågor kring
bybildningen under senvikingatiden och den ti-
diga medeltiden. Det korta kapitlet där Øster-
gård (Hyrup) betraktas ur ett skrifthistoriskt per-
spektiv avhandlar framför allt frågor kring bolet,
arvskifte av jord och den äldsta torpbebyggelsen.
Den lokala bebyggelseutvecklingen i Hyrup
blickar bara framåt kring vad som hände efter att
den tidigmedeltida byn övergavs, inte hur ensam-
gården vid slutet av vikingatiden kan ha upp-
stått. Detta trots att undersökningen visade på
flera skeden av äldre bebyggelse. I bokens inled-
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ning spekulerar författaren kring möjligheterna
att det funnits något slags kontinuitet även bakåt
i tiden. Men denna diskussion kring bebyggel-
sens utveckling i ett långtidsperspektiv i termer
av kontinuitet och diskontinuitet följs inte upp.
Viktiga frågeställningar som materialet kan be-
lysa är exempelvis torp-problematiken,men även
den övergripande bybildningsprocessen.

Visserligen fann man inga bebyggelselämning-
ar inom undersökningsområdet från 800- eller
900-talen, men utifrån den bilagda översiktspla-
nen kan man sluta sig till att det på platsen fun-
nits en eller flera omfattande äldre flergårdsbe-
byggelser.BebyggelseutvecklingeniØstergård(Hy-
rup) tycks således ha varit allt annat än linjär och
har i stället karakteriserats av upp- och ned-
gångar med tydliga brott och flyttningar mellan
vissa faser. Detta har åtminstone gällt den tidig-
medeltida byn som har utvecklats ur en ensam-
gård och sedan lagts ned och eventuellt flyttats.
Genommänniskorshandlingar, val och tillämpan-
de av strategier har utvecklingen av bebyggelsen
påverkats i olika riktningar. Påverkan skedde
både inifrån och utifrån. Både den enskilda och
den allmänna bebyggelsebilden kan förmodas ha
präglats av komplexitet, och variationen mellan
olika bebyggelsers utveckling kan vara mer eller
mindre stor.

Samma slags komplexitet betonas i en nyligen
utkommen artikel kring bybildning i Malmö-
området (K. Schmidt Sabo&B. Söderberg, 2012,
Vinna eller försvinna? Avgörande val i bybild-
ningstid, In Situ Archaeologica 2011–2012). Här
beskrivs en liknande toft som den i Østergård
(Hyrup). Toften finns återgiven på en geomet-
risk avmätning från 1701 under namnet Fjärd-
ingslövstoften, och uppskattas ha haft en storlek
på cirka 6 ha (200 x 300 m). Även denna toft kan
ursprungligen förmodas ha varit platsen för en
ensamgård som delats i minst två gårdar, som
tidigast övergavs omkring 1100. Hela toften har
inte undersökts varför hela bilden av bebyggesen
inte är känd. Senast omkring 1200 tycks en större
omstrukturering av hela landskapet i trakten ha
gjorts. En knapp kilometer söder om Fjärdings-
lövstoften ligger byn Fjärdingslöv, men liksom
vidHyrup saknas ännu arkeologisk kunskap från
den nuvarande byn. Fjärdingslöv är en mycket li-
ten by i området och utifrånnamnsamhörigheten

är en flyttning från toften till byn trolig. Bebyg-
gelseutvecklingen iMalmöområdet framställs som
komplex, och möjligen är den en del av en mycket
större samhällsomvandling omkring 1200. Äldre
landskap omvandlades utifrån nya strategier. Lik-
artade samhällsförändringar kan även ha med-
verkat till att byn Østergård (Hyrup) försvann
till förmån för den nuvarande byn. I vilket fall
speglar de en påtaglig dynamik i bebyggelseut-
vecklingen.

De arkeologiska resultaten utifrån analysen
och tolkningarna av Østergård (Hyrup) är av
sådan karaktär och omfattning att de säkerligen
kommer att spela en stor roll i framtida diskus-
sioner kringbebyggelseutveckling i allmänhet och
denmedeltida byns framväxt i regionen i synner-
het. Därför hade det varit önskvärt att resultaten
hade kunnat sättas in i ett större sammanhang,
både i ett lokalt längre tidsperspektiv och i ett
större geografiskt sammanhang. Och där är vi
tillbaka i den problematik som sammanhänger
med kunskapsuppbyggnaden utifrånmycket sto-
ra och komplexa arkeologiska undersökningar.
På denna finns naturligtvis ingen enkel lösning.
Men undersökningen vid Østergård (Hyrup) för-
tjänar en mångsidig forskningsinsats och belys-
ning i paritetmed sinmycket stora vetenskapliga
potential.

Mats Anglert
Riksantikvarieämbetet UV Syd

Odlarevägen 5
SE–226 60 Lund

mats.anglert@raa.se

Anders Åman, Sigurd Curman, riksantikvarie – ett
porträtt. Stockholm 2008. 286 s. ISBN 978 917
353 220 4.

I en biografimöter dess objekt och författare var-
sin tid. Detta mångdimensionella möte ställer
både författaren och läsaren inför olika problem,
på vilka det också finns olika lösningar. En lös-
ning är inte absolut bättre eller riktigare än en
annan så länge författaren formulerar en helhets-
bild, som kan finna stöd i källmaterialet. På den-
na mångfald av möjliga lösningar har vi ett gott
exempel iAndersÅmansbiografi överSigurdCur-
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man. Den påminner mig också om vikten av att
kritiskt reflektera över mina egna tankar.

Då det är fråga om en bok somhar kommit ut
för nästan fem år sedan är det inte längre en van-
lig recension som behövs. Vid det här laget har
boken antingen funnit sin plats inom standard-
litteraturen eller fallit i åtminstone relativ glöms-
ka. I detta fall har jag ingen anledning att tro att
det skulle vara något annat än det förra som har
skett. Vad jag fortfarande kan göra är bidra med
reflektioner. Ännu mera så, då jag har läst boken
med en historikers och arkeologs ögon utan kom-
petens i konsthistoria, somvar så väsentlig i Cur-
mans verksamhet och som jag inte kan bedöma.
Biografin överCurmankomatt bli AndersÅmans
sista arbete; han gick bort några månader efter
bokens publicering, i juli 2008.

Boken är tudelad. Den börjar som en vanlig
biografi överCurmansungdomsår,mennärmate-
rialet växer fr.o.m. 1920-talet, har Åman belyst
hans liv genom några utvalda episoder, som får
representera olika perioder och verksamhetsfält.
Detta är inget problem eftersom läsaren infor-
meras om gjorda val.

En person som Curman, som verkade på ett
mycket vittomfattande fält och som också hade
sina starka sympatier och antipatier, hör inte till
de lättaste att skildra. Därför är det väsentligt för
läsaren att få veta varför författaren har valt just
de synvinklar han har, och i detta fall skildrar han
också sitt eget förhållande till Curman.

Många historiska faktaböcker tar ställning i
utgivningstidens dagsfrågormen baramellan ra-
derna. Åman gör detta öppet genom att skriva
om museernas framtid och den eventuella fort-
sättningen på projektet Sveriges kyrkor. Man
behöver inte dela hans åsikter: då de presenteras
öppet får även läsarenmöjlighet att förbereda sig
på vad som ska komma.

Curman levde i en tid då historiesynen änd-
rades starkt. Restaureringsprincipernas omvär-
dering tillhör denna våg av ny källkritik. Man
ville tro att vetenskapen hade blivit myndig och
lämnat ideologiska ställningstaganden bakom
sig. Så tror vi i alla tider. Att argumentera för ens
slutsatser har varit en väsentlig del av all veten-
skap sedan 1600-talet. Är vi då egentligen på nå-
got sätt överlägsna äldre tiders forskare? Det
beror på omman ser vetenskapen somkumulativ

och progressiv. En kulturoptimistisk syn förmo-
dar att människan kan lära av sina erfarenheter.
Curmandelade denna optimismoch förÅman är
den heller inte främmande. Om man inte tror på
framstegen, kan man över huvud taget syssla
med vetenskap?

Curmans livstid kan också karakteriseras med
begreppen professionalisering och specialisering.
Han förkroppsligade faktiskt själv denna utveck-
ling inom sina verksamhetsfält. Arkeologins och
dess granndiscipliners ställning förändrades sär-
skilt starkt. Men hur långt kan man gå med att
tala omprofessionaliseringutan att falla i en varg-
grop av undervärdering? Så länge det handlar om
uppkomsten av en ny yrkesgruppmed specialise-
ringskrav på ett område där det inte tidigare fun-
nits en sådan är saken ganska klar. En professio-
nell person behöver inte vara smalt specialiserad
om principerna har fastslagits. Men vem fastslår
dem? Gemenskapen, i princip, men finns det då
”ledande personligheter” med starkare påverkan
på utvecklingen än andra? Vem har tillträde och
vem exkluderas, varför och med hurdana meto-
der?

Curman var en aktiv och central deltagare i
en process som ledde till kulturmiljövårdens (för
att använda dagens term) och dess institutionel-
la strukturs omvandling i Sverige på 1920-talet.
Genom sina utländska kontakter påverkade han
också utvecklingen exempelvis i Finland, Estland
och Lettland.

I Curmans verksamhet möttes nutid och det
förflutna, och hans liv innebar på sätt och vis en
konstant balansgångmellan detmoderna och det
traditionella. I sin syn på kulturmiljövården re-
presenterade Curman entydigt det nya och mo-
derna – men å andra sidan fick och får ju var och
en som sysslar med det förflutna lätt en stämpel
av ålderdomlighet. Det beror inte alls på huruvi-
da man är modern inom sitt fält. Dessa två poler
möttes också i hans privatliv med skilsmässa och
ett ambivalent förhållande till kyrkan och reli-
gionen. Då han satt på en förnäm stol i samhället
väntade sigmånga att han skulle försvara det tra-
ditionella, vilket ledde till konflikter. En del ville
betrakta också äktenskapets oföränderlighet som
ett kulturminne värt att vårda, men denna åsikt
delade inte Curman.

Å andra sidan visar bilderna från hans hempå
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1960-talet att han faktiskt levde i enytligt sett tra-
ditionell miljö, dit detmoderna inte hade släppts
in. Barndomshemmets klassiska och fornnordis-
ka miljöer hade bara ersatts med en annan hög-
tidlig och ståndsenlig kontext. Åmanharmed sitt
bildval klart velat betona den formella sidan av
Curmans liv. Åmans Curman är genomgående
inramad av högtidliga byggnader och salar samt i
de flesta fall hierarkiska möten med människor.
Mindre än en tiondel av bilderna kan kallas in-
formella. Delvis beror det väl på tidens fototek-
nik, men troligen var det också en fråga ommed-
veten iscensättning. Det var ett ståndspersonsliv,
där också det privata var publikt och fasaden där-
för viktig.

I mina ögon är Curman en av de viktigaste
kontaktpersoner som Finlands arkeologer och
museimän hade på 1920–40-talen. För dem re-
presenterade han professionalism på detmuseala
fältet. A.M. Tallgren såg honom också som en
stöttepelare för det demokratiska svenska sam-
hället, idealet i en värld strypt av diktaturer un-
der denna tid. »Du finner mig på samma bänk
där Du sitter, med gemensamma starka sympati-
er och aktning för samma andliga värden. Fri-
heten, ridderligheten, anden är alt!» skriverTall-
gren till Curman i juli 1941. Dessa var gemen-
samma skandinaviska värden som han ville se
fortleva. Tallgrens och Curmans brevväxling var
livligast just omkring 1941, när båda försökte få
kontakt med Estland, som just hade blivit ocku-
perat av tyskarna.

Curmans liv erbjuder material för olika por-
trätt. Åman har byggt sitt på intressespänningar
mellan det traditionella och moderna, lokala och
centralistiska, privata och publika, vetenskapliga
och praktiska, svenska och östbaltiska, nationa-
listiska och internationalistiska. På dessa fält age-
rar hans Curman.

Timo Salminen
Inst. f. filosofi, historia, kultur- och konstforskning

Helsingfors universitet, PL 59
FI–00014 Helsingfors universitet

Finland
timo.salminen@pp3.inet.fi

Peter S. Wells, How Ancient Europeans saw the
World. Vision, Patterns, and the Shaping of theMind
in Prehistoric Times. Princeton University Press
2012. 285 s. ISBN 0-691-14338-2.

I denna bok granskar Peter S. Wells mellaneuro-
peisk visuell kultur och hur den förändrades under
två tusen år. Han undersöker när huvudsakliga
förändringar ägt rum, vad de berott på och vad
detta kan säga oss om människornas uppfattning
omvärlden.Utgångspunkten är att forntidamän-
niskor betraktade sin omvärld på ett sätt som ra-
dikalt skiljer sig från hur vi idag ser på vår om-
givning, och att detta måste tas i beaktande vid
studiet av förhistoriska artefakter.Wells tes är att
förändringarna var en följd av att folk utvecklade
ett helt nytt sätt att uppfatta och betrakta värl-
den.

Bokenär tydligt struktureradochbestår av tret-
ton kapitel fördelade på tre delar. I del 1 introdu-
cerar Wells bokens tema och de teorier som han
tar hjälp av. Studien hör hemma inom fältet visual
culture studies, ochWells bygger upp sin teoretiska
begreppsapparatmed referenser till välkända teo-
rier och forskare inom fältet. Vi finner här James
G. Gibsons idéer om visual worlds, affordance och
ekologisk perception, Andy Clarks extended mind
theory och David Bretts begrepp visuell ideologi.
Tillsammans utgör de en intressant uppsättning
verktyg att ta sig an ett arkeologiskt källmaterial
med. Del 2 utgör bokens empiriska del. Med
hjälp av nämnda teorier studerar Wells ett varie-
rat källmaterial, vad som förändrats i den visuel-
la kulturen samt hur förändringarna tog sig ut-
tryck.Han undersöker keramik, fibulor, svärd och
mynt,menockså sättet sommänniskor arrangera-
de föremål inom avgränsade ytor, som t.ex. i gra-
var. Teoritillämpningen är klar och Wells använ-
der på ett tydligt sätt de begrepp och resonemang
han introducerat i bokens första kapitel.

Den som har läst hans bok Image and Respons
in Early Europe (2008) kommer att känna igen
resonemang och teoretiska utgångspunkter. De
kognitionsvetenskapliga teoriernas huvudsakli-
ga användningsområde blir emellertid att identi-
fiera betydelsefulla strukturer i utförande och an-
vändning av föremål. De används inte till att för-
klara vad dessa strukturer innebar, varför de upp-
kom och förändrades. Sådana resonemang för i
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ställetWells i del 3. Här sammanfattar och disku-
terar han sina resultat. I stället för att relatera de
visuella förändringarna till regionala sociala och
politiska skiftningar placerar Wells in dem i ett
betydligt större sammanhang. Han binder sam-
man sina egna slutsatser med andra forskares
undersökningar och tecknar därmed en ny bild
av de europeiska samhällenas kontaktnät. Wells
tes är att vimåste beaktaEuropa i enmycket stör-
re kontext för att förstå varför den visuella kul-
turen förändrades under brons- och järnåldern,
och att förändringarna var resultat av specifika
historiska omständigheter. Han är konkret och
saklig i sin argumentation. Det är intressant och
givande läsning.

Boktitelns referens till européer kan uppfat-
tas som lite anakronistisk. Wells klargör dock att
han inte vill användade etniska benämningar (kel-
ter, germaner, skyter etc.) som annars brukar på-
träffas i äldre liknande undersökningar. Dylika
namn skulle inte nämnvärt tillföra något i hans
studie av den materiella kulturen. Wells resone-
mang är väl underbyggda och bekanta från hans
tidigare monografier, framförallt The Barbarians
Speak (1999) ochBeyondCelts,Germans andScythians
(2001). Eftersom Wells undviker de etniska be-
teckningarna är valet att referera till européer för-
ståeligt. Han uppehåller sig emellertid huvudsak-
ligen vid det som brukar kallas keltisk materiell
kultur, och det är därför svårt att bortse från att
han i boktiteln inkluderar etniska grupper vars
föremål han inte diskuterar.

En annan möjlig invändning är att Wells be-
skrivning av Europas samhällen under brons- och
järnåldern framstår somrelativt friktionsfri. Ibland
framträder bilden av en harmonisk tid och plats
därmänniskor levde sida vid sida och interagera-
de med varandra genom handel och resor och på
så sätt influerade varandras etniska självbilder och
föreställningsvärldar. Förklaringen ärnog att fram-
ställningen blivit en naturlig följd av attWells stu-
derat visuella uttryck från en så lång tidsperiod.
Med tanke på bokens långa tidsperspektiv upp-

lever jag inte detta som en brist eller som ett för-
skönande av brons- och järnålderns Europa. I de
långa linjernas historia är det rimligt att tona ner
detaljstudierna avhur och varför folk interagerade
medvarandra. I de fall då enmera detaljerad skild-
ring är relevant ger oss Wells också en sådan.

Bokens språk är lättillgängligt och rakt.Wells
skriver enkelt och sakligt om ett komplicerat äm-
ne. Den röda tråden är tydlig: återkommande in-
gresser och sammanfattningar leder läsaren från
teori till empiri och vidare till slutsatser. Jag fin-
ner emellertid frånvaron av fotnoter beklaglig fast-
än anförd litteratur till respektive kapitel redovi-
sas före referenslistan längst bak i boken. Jag hade
velat kunna gå direkt från Wells resonemang till
referenserna. Resultatgenomgången lyfter tydligt
fram de generella förändringarna i den visuella
kulturen och Wells gör även åtskilliga detaljpre-
sentationer av enskilda fynd. Pånågra ställenöns-
kar jag dock att Wells hade diskuterat de teore-
tiska resonemangen mera ingående och försett
läsaren med fler illustrativa exempel. Denna öns-
kan kommer av det intresse som Wells under-
sökning väcker hosmig som läsare, snarare än att
boken är bristfällig i detta avseende.

Wells har skrivit en läsvärd bok som närmar
sig ett omfattandematerial på ett nytt sätt, huvud-
sakligen genom valet av teori. Slutsatserna och
den avslutande diskussionen är mycket tanke-
väckande. Det är inte ett alltför djärvt antagande
attHowAncient Europeans Saw theWorld kommer
att både leda till debatt och inspirera till ett nytt
sätt att förhålla sig till det forntida Mellaneuro-
pas visuella kultur. Det är mycket intressant läs-
ning.

JohanAdetorp
Institutionen för kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet
Box 451

SE–351 06 Växjö
johan.adetorp@lnu.se
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