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Regine Nordström (text) & Eva Stina Sandling
(bild),Kälda ochälgen. Göteborg 2013. 28 s. ISBN
978-91-7355-311-7.

Stenåldern för barn.Det brukar innebära en liten
flicka och en liten pojke som invecklade i skinn-
pälsar beskäftigt utför allehanda göromål i hus-
hållet och upplever ett äventyr, ibland sött, ibland
kittlande, någongång skräckfyllt.När barnen själ-
va skriver blir det mera dramatiskt. Min favorit i
EwaBergdahl Bulukins samling av skoluppsatser
(Stenåldersliv, 1985) är stammen som svalt, gick
ut på jakt, hörde hur det rörde sig i en buske, kas-
tade sina spjut – och sedan åt de upp farfar.
Kälda och hennes grupp är klädda i nödtorf-

tigt övermålade tidnings- eller boksidor. En del
verkar vara klippta ur en bok eller broschyr om
naturens beklämmande tillstånd och naturvård,
innan de blev stenålderskläder i Eva Stina Sand-
lings härliga stenålderscollage. Att använda pap-
per med text är en konsttrend à la mode. Senast
såg jag den i mars 2013 i Mari Kretz collage med
vilda och tama djur i natur i konsthallen iHärnö-
sand. Varför hon har gett sina hästar päls med
text lämnar jag åt sidan här; Käldas kläder är en
mångtydig lek med tiden.
Kälda levde för 5972 år sedan,menhennes klä-

der visar hur hon också är bokstavligen inskriven
i nutiden.Hennes kläder är en diskret protestmot
nutidens rasering av naturen, något som Nord-
ström och Sandling tydligen menar inte skedde
på stenåldern. Den förhistoriska arkeologin är ju
stumoch tyst, så kläderna är också enpåminnelse
om att det är nutiden som skapar de i ord formu-
lerade berättelserna om stenåldern. Kälda är en
postmodern liten flicka, som låter nutiden tala
både i och om hennes avlägsna tid.
Käldaskläderöverskridergränser i tiden.Främ-

lingen, som benämns med pronomenet »hän»,
överskrider rummet. Han har åkt skidor långt
bortifrån, över »hårda marken och hårda vatt-
net» för att komma till Käldas trakt. Han över-
skrider språket; i början av boken är han oför-
ståelig för Kälda, i slutet talar hon och hän obe-
hindrat med varandra. Hän är också könsöver-

skridande. Hans benämning, »hän», är ett litet
inlägg i debatten om »hen».
Samhället vid »midnattssolens och vinter-

månens rike», vid Bottenhavet, är mångtydigt
och komplext. Motpolen till den längtande och
sökandeKälda, i vars gestaltNordströmochSand-
ling lekermed flertydighet och gränser, är gossen
Knaper, somhelst leker glatt utan kläder på krop-
pen. Käldas och Knapers skapare, i nutiden, leker
också med nutidens rasismdebatt, eller möjligen
den falkögda rasismpolisen.Det ärKäldaochhen-
nes folk som är mörkhåriga och mörkögda. Den
kommande främlingen är blond och blåögd. Käl-
das grupp talar svenska med inslag av finska,
norska och samiskaord.Den främmande, hän, an-
vänder enstaka finska ord i sin svenska.
Hurserdåarkeologipolisens läsningut?Käldas

världär lättigenkännlig frånarkeologiböckernasre-
konstruktionsplancher och de arkeologiska scout-
lägren. Färgerna är stenåldersgrå och -bruna. Vad
som förefaller vara kvinnodräkter kan ha en röd
bård eller ett rött skärp. Också den på sten måla-
deälgenär röd.Arkeologipolisen tröttnaremeller-
tid snart och faller i betraktande av collagens sinn-
rikedomoch sinnlighet.Debådeunderstryker och
motsäger de korta texternas kärvhet och poesi.
Arkeologipolisen sätter sig bredvid den vispiga
hunden, som på den bakre pärmens insida efter-
tänksamt satt sig på en hög störar till älgfällorna.
Tanken snuddar vid frågan, vad barn gjorde på
stenåldern och hur de tänkte i sin värld. Tanken
känns onödig; Kälda lever i stenåldern, i boken
och i nutiden.

StigWelinder
Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet
SE–871 88 Härnösand
Stig.welinder@miun.se
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JohannaBergqvist,Läkareochläkande.Läkekonstens
professionalisering i Sverige undermedeltid och renäs-
sans. Institutionen för arkeologi och antikens his-
toria, Lunds universitet 2013. 478 s. ISBN 978
918 957 852 4.

Vi vet inte så mycket om sjukdom, bot och läke-
konst i det medeltida samhället. I sin avhandling
strävar Johanna Bergqvist efter att fylla denna
kunskapslucka med utgångspunkt både från ar-
keologiskt och skriftligt källmaterial. Ambition-
snivån är hög, ansatsen problematiserande. Tex-
ten är tät och välskrivenochboken är rikt illustre-
rad.Bergqvist ser läkekonstensomett slagsmötes-
platsmellan kropp och kultur, en knutpunktmel-
lan föreställningar om hur människolivet är och
ska vara. Hit hör genus, religion och social organi-
sationmenockså exempelvismänniskosyn, verk-
lighetsuppfattning och juridik.
Bergqvist använder sig av ett varierat skrift-

ligt material: bland annat tänkeböcker, lagtexter,
Saxo, Vadstenadiariet och isländska sagor. Dessa
texter ställer hon mot ett arkeologiskt material
bestående av läkeredskap och deras fyndkontex-
ter. Kronologiskt behandlar avhandlingen perio-
den från 1100 till kort efter 1600. Rumsligt rör
sig studien av det arkeologiskamaterialet i Göta-
land och Svealand samt de gammaldanska land-
skapen och Bohuslän. Det skriftligamaterialet är
däremot hämtat från ett mycket större geogra-
fiskt område och även danska, norska och isländ-
ska källor används.
Genom hela avhandlingen driver Bergqvist

tre teser som hon formulerar redan på s. 26. Den
första är att det vid medeltidens början fanns en
empiriskt grundad läkekonst i Norden vars sjuk-
domsförståelse framför allt utgick från sjukdomar-
nas orsaker. Detta förändrades under den senare
delen av medeltiden, då sjukdomsförståelsen blev
mer abstrakt och tog utgångspunkt i symptomoch
tecken. Vid samma tid blev den humoralpatolo-
giska och skolastiska sjukdomsförståelsen lång-
samt en del av den nordiska läkekonsten.
Den andra tesen rör klostrens roll i den nor-

diska läkekonsten. Bergqvist menar att den läke-
konst som utövades i klostren inte spreds i det
omgivande samhället, troligtvis för att man där
inte delade den sjukdomsförståelse som rådde
innanför murarna.

Den tredje tesen är att professionaliseringen
av läkaryrket hade tagit sin början under medel-
tidens tidigare del, men avstannade på grund av
digerdöden och de efterföljande epidemierna.
Bergqvist menar att i det tidigmedeltida samhäl-
let var de läkekunnigas kunskaper personburna
och muntligt traderade. Därmed innebar den
kraftiga folkminskningen att läkekunnandet i
höggradgick förlorat, och attman idet kunskaps-
tomrum som uppstod anammade delvis nya sjuk-
domsförståelser.
I avhandlingens andra kapitel presenteras och

diskuteras studiens källmaterial. Bergqvist pre-
senterar ingående och med bilder de föremåls-
grupper som hon har identifierat, vilket kommer
att vara användbart för framtida forskare. De
arkeologiska fyndsammanhangen presenteras
dock främst i avhandlingens katalogdel. Jag ser
detta som lite av en nackdel eftersom det arkeolo-
giska källmaterialet lätt överskuggas av det
skriftliga som har en mycket framträdande roll i
avhandlingen.
I kapitel fyra undersöks vadman i det medel-

tida samhället menade med sjukdom, sjukdoms-
begreppets innehåll och definition och vem som
ansågs vara sjuk, det som kallas samhällets sjuk-
domsförståelse. Bergqvist ägnar också stort ut-
rymme åt genusbaserade skillnader i sjukroller-
na, i synnerhet inom klosterkulturen. Eftersom
genus är ett viktigt och, inom medeltidsarkeolo-
gin, ofta svårstuderat ämne skall jag uppehålla
mig lite vid denna studie.
Utifrån Själlandslagen menar Bergqvist att

den manliga och kvinnliga sjukrollen såg olika
ut, men att den i grunden fokuserade på oförmå-
gan att sköta vardagliga plikter. För mannen var
detta i synnerhet att verbalt kunna försvara sina
och familjens intressen i offentliga sammanhang,
sompå tinget. För kvinnan var det att inte kunna
leda hushållsarbetet och ansvara för gården. Ut-
ifrån fynd från fyra cisterciensiska kloster ser
Bergqvist att inställningen till kroppen och dess
vård skiljde sig mellan munkkloster och nunne-
kloster.Med utgångspunkt i Vadstenadiariet skis-
serar hon hur olika religiösa ideal kan ha på-
verkat synenpåmanliga respektive kvinnliga sju-
ka. Vissa sjukroller kunde vara positiva för kvin-
nor, exempelvis ett tålmodigt uthärdande av lep-
ramedan exempelvis fetma snarare var tecken på
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dålig karaktär. För männen var sjukdomar som
hotade talförmågan och därigenom framföran-
det av mässan något hotfullt och alarmerande.
Bergqvist vill själv inte dra några paralleller mel-
lan sjukrollerna i klostren och i samhället utan-
för, men likheterna med den sjukroll hon identi-
fierat i det sekulära samhället utifrån Själlandsla-
gen är påfallande.
Jag tycker att Bergqvists önskan att diskutera

genus är berömvärd och nödvändig. Av den an-
ledningen hade jag faktiskt gärna sett att ämnet
fått lite mer utrymme. I synnerhet saknar jag en
teoretisk diskussionkring begreppengenus, genus-
perspektiv och kön. Dessa problematiseras inte,
till skillnad från andra begrepp i avhandlingen.
En diskussion av makt i förhållande till sjukrol-
lerna hade också varit berikande – vem har mak-
ten att bestämmavemsomär sjuk?Användes sjuk-
rollen imaktstrukturer och i vilket syfte?Det hade
också varit bra med fler hänvisningar till den
omfattande forskningen kring Vadstena kloster,
exempelvis ToreNybergs ochAlfHärdelins arbe-
ten om manligt och kvinnligt i Birgittas kloster-
tanke.
Kapitlets mest centrala slutsatser gäller dock

sjukdomsförståelsens förändring över tid, från fo-
kus på sjukdomarnas orsak och konsekvenser till
fokus på symptom och tecken med ett mer ab-
strakt förhållningssätt. Detta är som sagt avhand-
lingens första huvudtes.
I nästa kapitel, »Läkare och läkerskor», dis-

kuterar Bergqvist läkekonstens utövare. Kapitlet
innehåller en på många sätt förtjänstfull och
spännande analys inte bara av dessas förekomst,
professionalisering ochmiljöer utan också av hur
kunskapsöverföringen dem emellan fungerade.
Under tidig- och högmedeltiden ser Bergqvist
läkarna som en delvis professionalise-rad och
framgångsrik yrkesgrupp i det profana samhäl-
let.Under 1300- och 1400-talenblir denna yrkes-
grupp svårare att urskilja i källmaterialen och
dess verksamhet har en delvis annorlunda karak-
tär.
Det arkeologiska källmaterialet får större ut-

rymme i detta kapitel. Bergqvist analyserar före-
komsten av läkeredskap dels i Lund, dels i klost-
ren. Vad gäller lundamaterialet konstaterar hon
att många av redskapen är påträffade i kvarter
där det är känt från skriftliga källor att det fanns

läkare och bardskärer, samt föreslår att läkarna i
städerna främst var knutna till den profana mil-
jön. Bergqvist konstaterar också att det i städer-
na främst är kirurgiska redskap samt föremål
relaterade till läkemedelshantering som påträf-
fats, vilket indikerar vilka typer av läkekonst som
utövades där.
I kapitel 6 argumenterar Bergqvist för att det

fanns flera olika medicinska kulturer med sins-
emellan olika metoder och underliggande för-
klaringsmodeller. I klostren fanns en kultur med
specialiserade redskap som inte förekommer i and-
ra miljöer. Det som särskilt skiljer klostren från
städerna är förekomsten av sonder och instru-
ment för sårvård, medan kirurgiska redskap ock-
så förekommer i stadsmiljöerna. Detta visar att
klostrens läkekonst intepåverkadedetövriga sam-
hället i någon påtaglig utsträckning.
Sista kapitlet summerar resultaten. På sam-

ma sätt kan det vara på sin plats att här i någon
mening summera mina egna mer övergripande
synpunkter på arbetet. Jag saknar en diskussion
av makt i avhandlingen, liksom jag anser att det
arkeologiska källmaterialet hade kunnat ges en
mer framträdande plats i texten. Till avhandlin-
gens styrkor hör beredvilligheten att utifrån ett
kritiskt perspektiv ta sig an ett komplicerat ämne.
Avhandlingen lyfter också på ettmycket förtjänst-
fullt sätt fram de skillnader som kan ha funnits
mellan olika former av läkekonst, tillgången till
vård och överförandet av kunskap. I synnerhet är
diskussionen av den profana läkekonsten i stä-
derna intressant, en sfär vars arkeologi tidigare
har varit betydligt sämre känd än läkekonsten i
klostren. Här bidrar avhandlingen på ett väsent-
ligt sätt till vår kunskap om läkekonsten i det
medeltida samhället.

Elisabet Regner
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Hunting innorthernEuropeuntil 1500AD.Old tradi-
tions and regional developments, continental sources
and continental influences. Red. Oliver Grimm &
Ulrich Schmölcke. Schriften des archaeologischen
Landesmuseums,Ergängsreihe,Band7.Neumüns-
ter 2013. 631 s. ISBN 978-3-529-01877-0.

Detta är en gedigen lunta i A4-format. Den väger
ett par tre kilo och innehåller 37 bidrag inklusive
inledning och sammanfattande utblick. Boken
bygger på enworkshop där syftet var att utforska
dels traditioner i nordeuropeisk jakt från sten-
åldern till medeltiden, dels vilka uttryck för re-
gional utveckling och kontinental påverkan som
kan spåras. Det är inte bara bokens fysiska ges-
taltning som gör den tung att använda.
Hunden var vårt första tamdjur. Den är vik-

tig vad gäller jakt, för ett av de första använd-
ningsområdena för hundar var just att förenkla
jakten genom att de spårade upp eller drev fram
bytesdjur. Ofta tänker vi oss de tidigaste hundar-
na somvargliknande urspetsar. Och så ser spåren
ut i Skandinavien,men det räcker att blicka utan-
för dagens svenska gränser för att finna att det
redan under mesolitikum fanns en stor varia-
tionsrikedom bland hundarna. Vi kan till och
med, på platser inte långt från varandra i tid och
rum, urskilja olika raser.
En andra jaktkamrat, eller om man så vill ett

andra levande jaktredskap, som tas upp i boken
är rovfågeln. Den kommer igen i flera av artiklar-
na, även indirekt i sådana som inte uttryckligen
handlar om rovfåglar. Men det är genomgående
högreståndsmiljöer som berörs, för rovfågeljakt
var tydligt kopplad till just herremännens jakt-
seder över hela Europa. I de nordiska källorna
talas det uteslutande om hökar, fastän falkar har
påträffats i tidiga arkeologiska kontexter och de-
finitivt kan tolkas som jaktfåglar.
Det för jakt oss in på ett viktigt tema för att

förstå jaktens historia. Jakt, särskilt högviltjakt,
var åtminstone från järnåldern och framåt en del
av elitens sätt att manifestera sig och befästa sina
traditioner. Det är herremännen som rider på
jakt med hundar och fåglar. Det är traditioner
med djupa sociala rötter och stor spridning.Den-
na jakt är väsensskild från det som kanske kan
kallas allmogens opportunistiska jakt på lite ext-
ra protein. Det är spåren av elitens jakt vi oftast

kommer i kontakt med. Via gravfynd eller via
texter och avbildningar. Allmogens jakt kommer
vi i bästa fall åt via enstaka ben i boplatsavfallet.
Samtidigt skallman varamedveten omatt bilden
skiljer sig åt regionalt vilket inte minst exemplen
på vildrenjakt från Norge visar tydligt.
Bokens bidrag är nästan uteslutande enskilda

studier av specifika jaktliga företeelser. Bara ett
fåtal spänner över lite längre tidsperioder eller
större geografiska områden. Det specifika må
vara intressant i sig men går ut över möjligheten
att göra en övergripande bedömning av jaktens
betydelse i samhället, såväl socialt som ekono-
miskt, i äldre tider. Å andra sidan räcker det att
hålla sig inomSverige för att finna att jaktenhade
oerhört olika betydelse i olika regioner under
samma tid. Ekonomiskt var jakten avgörande för
befolkningen av Lappland,medan den var av syn-
nerligen begränsad betydelse i götalandskapen
från senneolitikum och framåt. Men detta hittar
man egentligen inte somnågot annat änpåståen-
den i litteraturen, då forskningen och samman-
ställningarna av kunskapen kring jaktens histo-
riska betydelse är ytterst begränsade såväl natio-
nellt som internationellt. I det perspektivet bör
man se såväl fördelar som nackdelar med boken
Hunting in northern Europe until 1500AD.Den
ger goda referensramar och infallsvinklar för de
enskilda jaktliga företeelsernamen fungerarmind-
re bra som generell ingång till jaktens historia
eller historiska betydelse. Det djuplodande ver-
ket om jaktens generella betydelse i skandinavisk
förhistoria väntar vi fortfarande på.

Leif Häggström
Kulturmiljö Halland

Bastionsgatan 3
SE–302 43 Halmstad

leif.haggstrom@kulturmiljohalland.se
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JoakimWehlin, Östersjöns skeppssättningar –monu-
ment och mötesplatser under yngre bronsålder. Göte-
borg 2013. 393 s. ISBN 978-91-85245-51-8.

Skibet er et af de mest fremtrædende ikoner in-
den for den nordiske bronzealder, og det optræ-
der i mange forskellige manifestationer med for-
skellige geografiske tyngdepunkter. Blandt disse
er skibssætningernedenmestmonumentale form,
og med en markant koncentration i Østersøom-
rådet, ikkemindst påGotland.Det er disse skibs-
sætninger, der er i fokus i JoakimWehlins afhand-
ling, samt deres betydning for forståelsen af sam-
fundsforhold ogmaritim kontakt i Østersøen.
Studiet er baseret på et omfattende empirisk

arbejde med skibssætningerne – herunder en ny-
registrering af de gotlandske monumenter (467
stk.) og en gennemgang af bornholmske, ålands-
ke og baltiske lokaliteter. Det gotlandske mate-
riale er repræsenteret i et detaljeret katalog, ba-
gest i bogen.Wehlin fremhæver fra starten, at det
har været et bevidst mål at udnytte potentialet i
at genoptage detaljerede empiriske studier, og en
stor del af afhandlingen er derfor bygget op om-
kring identifikationog formelle analyser afmønst-
re i dette empiriske materiale.
Den tematiske fokus og de teoretisk-meto-

diske forudsætninger fremlægges i de to første
kapitler. Det tredje kapitel er en problemorien-
teret forskningshistorie, der introducerer de væ-
sentligste studier af bronzealderens skibsrepræ-
sentationer og skibssætninger.Kapitlet fremlæg-
ger desuden de konkrete arkæologiske indika-
tioner på lang-distance-forbindelser i Østersø-
området fra yngrebronzealder til førromersk jern-
alder. En af kapitlets hovedpointer er, at der i
efterkrigsårene har været en kraftig tendens til at
se Østersøen i relation til den nordiske bronze-
alderkultur. Dermed er betydningen af østlige
forbindelserblevetunderspillet.Wehlinargumen-
terer for, at der fra slutningen af ældre bronze-
alder og fremer tegn på en kulturel integration af
Østersø-området og en udvikling mod et selv-
stændigt kulturelt udtryk.Det giver anledning til
en tese om hybridkultur i form af en sammen-
smeltning af elementer fra den nordiske bronze-
alderkreds med elementer fra de østlige forbin-
delser. Bronzeudvekslingen ses som en væsentlig
motor bag denne udvikling, som derfor også af-

spejles i metalgenstandene, men i høj grad også
skibssætningerne,der samtidig refererer til denvig-
tigste forudsætning for denne hybridkultur: kom-
munikationenover vand.Denne fokus påØstersø-
området som kulturel interaktionszone giver af-
handlingenetoriginaltpræg,ogfungerersomettil-
bagevendende tema i den resterende del af bogen.
Det fjerde kapitel er rettet mod klassifikation

af skibssætningerne samt en kronologisk analyse.
Der opereres med fire grundlæggende skibssæt-
ningstyper (baseret påHaraldHansson studie fra
1927) ogdertil de bådformedehellekister.Det kan
undre, at der ikke laves en ny typologi for skibs-
sætningerne, især fordi den empiriske registrering
af materialet omfatter en detaljeret karakteristik
af alle skibssætningerne ved hjælp af en række
variabler, som i kapitel 5 bliver gjort til genstand
for en korrespondensanalyse.Den afslører en tre-
delt struktur, der kunne have dannet grundlag for
en typeinddeling, og det fremgår også klart, af de
to sene typer (2 og 3) er helt overlappende i ana-
lysen, og dermed ikke klart kan adskilles ud fra de
registrerede variabler.
Der er på trods af det store antal anlæg et for-

holdsvist spinkelt dateringsgrundlagmed kun 18
14C-dateringer fordelt på de fire skibssætnings-
typer på Gotland. Der kan dog ses en tendens til
at typerne fordeler sig med to forskellige krono-
logiske tyngdepunkter i henholdsvis perioderne
1100–900 og 900–800 BC med de bådformede
hellekister somen senere tradition tilhørende før-
romersk jernalder. Det generelle dateringsmøns-
ter synes også at gælde for den resterende del af
Østersøområdet. Denne kronologiske struktur
er væsentlig for opfattelsen af skibssætningsfæ-
nomenet. Der er reelt tale om flere traditioner af
skibssymbolik. De egentlige skibssætninger ud-
gør en snæver kronologisk horisont,menmed en
udvikling, der tyder på, at et koncept er under
udformning. Samtidig argumentererWehlin for,
at skibssætningerne på Gotland kan være en lo-
kal udvikling fra de såkaldte sydkonstruktioner,
der er stenkonstruktioner anlagt på sydsiden af
røser, og som bl.a. optræder i form af stående sten
i et rombisk arrangement. Han foreslår, at skibs-
sætningerne på denne måde udvikles fra at være
anlæg under høj/røse, til anlæg der er knyttet til
røse, for at endemed at være anlæg, der er frigjort
fra røsen, og samtidigmåske frigjort fra den snæv-
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re gravkonnotation. Opfattelsen af en lokal ud-
vikling afviger fra tidligere studier (Tore Artelius:
Långfärd och återkomst, Kungsbacka 1996), hvor de
fritstående skibssætninger sås som en udvikling
fra det sydskandinaviske område.
Skibssætningerne rolle i forhold til dødebe-

handling adresseres også i kapitel 5 og 6, hvor
bl.a. de osteologiske analyser og relationen mel-
lem huskonstruktioner uden for høje (såkaldte
kulthuse) og skibssætninger berøres. Til gengæld
kan man savne en diskussion af sydkonstruktio-
nernesmulige relation til andre, lignende former
for grav-arkitektur. De har for eksempel en stor
lighed med de såkaldte Vorplätze ved de lüne-
burgske højgravsanlæg og nogle af de sydskandi-
naviske stenkonstruktioner ved foden af høje, hvil-
ket kunne antyde, at der måske er et mere kom-
plekst samspil mellem geografisk overordnede
strømninger i gravskikken og den lokale got-
landske udvikling.
De osteologiske analyser viser at det generelt

kun er en begrænset del af individer, der er til ste-
de med en kraftig overrepræsentation af kranie-
dele, hvilket bliver et yderligere argument for, at
monumenterne ikke nødvendigvis skal ses som
grave i en snæver betydning, men som element i
et komplekst handlingsmønster relateret til døde-
behandling. På den anden side er der også ele-
menter, der peger på et mere klassisk begravel-
sesmønster, end det ellers er blevet fremstillet i
tidligere studier, hvor skibssætningerne er blevet
fortolket som kollektivbegravelser. Det er kun
enkelte skibssætninger, der indeholder spor efter
flere individer, mens det generelle mønster er, at
de indeholder et enkelt eller to individer.
Løbende igennem afhandlingen vendes til-

bage til en række tolkningsperspektiver.Det gæl-
der skibssætningernes relation til dødebehand-
ling og til andre gravformer, deres symbolske refe-
rencer til det maritime og de generelle konnota-
tioner af skibet, og de gravlagtes sociale position.
Specielt omkring skibssymbolikken argumente-
res for parallel udvikling i ikonografi og skibssæt-
ningsarkitektur, og Wehlin foreslår, at der kan
være et fælles meningsindhold, hvor den ikono-
grafiske måde at repræsentere myter på, over-
sættes til skibssætningernes arkitektoniske kon-
struktion. Det danner grundlag for en fortolk-
ning af den ofte forekommende kombination af

skibssætning og røse, som en kompleks gengivel-
se af et avanceret meningsindhold omkring solen
og skibets cykliske rejse.
I denne tolkning optræder skibet som en ab-

strakt repræsentation, men ellers argumenterer
Wehlin for en høj grad af naturalisme i monu-
menternes fysiske fremtoning: både mht. form
og relative størrelser, hvor der kan identificeres
to skibstyper, som relateres til de skibstyper med
bemandingpåhenholdsvis 6–15 personer ogop til
22.Dette skel genfindes i ikonografien, ogmulig-
vis i de svage arkæologiske spor af skibe fra yngre
bronzealder og ældre jernalder.
Afhandlingens sidste kapitler omhandler skibs-

sætningernes sociale kontekst og de kulturelle
sammenhængen inden for Østersøområdet. Af-
snittene tager udgangspunkt i identifikationen af
mulige faste mødepladser fra bronzealderen samt
en argumentation for veletablerede kommunika-
tionsforbindelser på tværs af Østersøen fra om-
kring 950 f.Kr., hvilket betegnesMaritoriumØster-
søen. Dette ses som grundlaget for regionens kul-
turelle fællesskab, som i indledningen blev iden-
tificeret som en hybridkultur.
Påvisningen af de tidlige samlingspladser vir-

ker overbevisende og må betegnes som et væ-
sentligt resultat med betydelige perspektiver for
forståelsen af periodens kulturelle udveksling og
forbindelser. I et vist omfang udgør de sidste af-
snit imidlertid også et fokusskifte fra skibssæt-
ningerne og over til en anden anlægsgruppe i
form af samlingspladserne. Samtidig trækker ka-
pitlerne kraftigt på nogle lidt vel kontante analo-
gier til vikingetidens emporier og udvekslings-
netværk.Dermed træder skibssætningernes egen
rolle som samlingspunkter i forbindelse med be-
gravelser og rituelle aktiviteter i baggrunden. Set
i lyset af afhandlingens mange væsentlige em-
piriske resultater, så efterlader det lidt en for-
nemmelse af, at der er et potentiale, der ikke bliv-
er fulgt helt til dørs.
Bogen udgør et interessant og værdifuldt ar-

bejde med en registrering og tilgængeliggørelse
af en væsentlig fundgruppe og en række solide
analyser af kildematerialet med balancerede tolk-
ninger og perspektiveringer, med en evne til at
identificere mønstre uden at variationen ignore-
res.
Den geografiske fokus på interaktionen i
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Østersøområdet adresserer, som det også frem-
hæves i bogen, et noget underbelyst emne, og
Wehlin identificerer i den forbindelse en række
værdifulde strukturer, der understøtter antagel-
sen om en ikke ubetydelig kommunikation på
tværs af Østersøen. På den anden side er afhand-
lingen dog også klart koncentreret om Gotland.
Det afspejler delvist øens rolle som en central
hub i dette maritime netværk, men enkelte ste-
der synes den gotlandske fokus også lidt at svæk-
ke billedet af en integreret Østersøregion. Det
gælder i forbindelse med argumenterne for, at
skibssætningstraditionen i vid udstrækning skal
ses som et lokalt gotlandsk udvikling, hvilket på
noglemåder peger i en anden retning end afhand-
lingens teoretiske opfattelse af udpræget interak-
tion over hav og skibssætningens rolle sommar-
kør for denmaritime identitet i Østersøområdet.
Afhandlingen er præget af have udgangspunkt

i enmaterialegruppe. Det er her dens største styr-
ker kommer frem i form af det detaljerede mate-
rialekendskab, der bidrager til afdækning af over-
bevisende og ikke tidligere erkendte strukturer i
materialet. Til gengæld er problemstil-lingerne
også i nogen grad styret af materialet. De over-
ordnedetemaerommaritimkulturog interaktion-
integration i Østersøområdet ses i lyset af skibs-
sætningsmaterialet, og de teoretiske overvejelser
er sammensat ud fra relevansen i forhold til
denne gruppe af anlæg.Det gør, at temaerne ikke
kan siges at være afdækket, men til gengæld er
der meget væsentlige og holdbare bidrag til
forståelsen af dem.Dermed opfylder afhandling-
en til fulde målet om at udnytte potentialet i
genoptagelsen af detaljerede empiriske studier.

MadsKählerHolst
MoesgårdMuseum / Aarhus Universitet

DK–8270 Højbjerg
mads.holst@hum.au.dk

Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe, Grasping Technol-
ogy,AssessingCraft–Developingaresearchmethod for
the study of craft tradition.Acta Archaeologica Lun-
densia, Series in Octavo 63. Lunds universitet
2013. 382 s. ISBN 978 917 473 409 6.

Längehar skeppenpåGotlands bildstenar seglat,
ända sedan omkring 700-talet e.Kr. Men när tog
egentligen seglandet och produktionen av segel
fart i Skandinavien? Detta skede i historien är i
fokus för arkeologen Ulla Isabel Zagal-MachWol-
fes avhandling. Författaren har huvudsakligen två
utgångspunkter för sitt arbete, dels i praktiskt
hantverk, dels i teorier om orsakssamband bak-
om ett utvecklingsskede i det förflutna. Avhand-
lingens uttryckliga mål är att skapa en metod för
att fånga hantverksprocessens komplexitet. För-
fattarens önskan är att belysa sambandet mellan
människor, föremål och samhälle, något som är
många arkeologers strävan, då de materiella res-
terna utgör studiematerial för urskiljandet av
mänskligt handlande i det förflutna.
Bland arkeologer finns ett stort intresse för

hantverk, och anledningen är att det vi finner i
samband med utgrävningar ofta är resultat av
eller avfall från någon form av hantverk. Även
segelsömnad kan tänkas ha lämnat sådana spår,
och från en arkeologisk utgångspunkt kan före-
mål relaterade till segelproduktion vara intres-
santa, liksom även avbildningar som uppenbart
är eller kan tolkas som segel.
Författaren har under arbetets gång varit verk-

sam i skärningspunkten mellan två miljöer, som
också har samfinansierat projektet: Centre for
Textile Research (CTR) vid Köpenhamns uni-
versitet samt Institutionen för arkeologi och an-
tikens historia i Lund.
Avhandlingen har primärt ett metodologiskt

anslag och är indelad i tre delar. Den första delen
(57 s.) är ett teoretiskt ramverk och beskriver den
av författaren framtagna forskningsmetoden.
Den andra delen (192 s.) är en fallstudie, där
forskningsmetoden prövas på ett utvalt skånskt
arkeologiskt material som har undersökts av för-
fattaren och ordnats i en databas för ändamålet.
Den tredje delen (22 s.) är en utvärderande dis-
kussion utifrån utfallet av forskningsmetoden.
Inomramen för arkeologiämnet är det främst

IanHodder,BjørnarOlsen,TimIngoldochMarcia-
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AnneDobres somvarit betydelsefulla för avhand-
lingens teoretiska linje. Går vi utanför ämnet så
har Pierre Bourdieu, Bruno Latour och Michael
Polanyi haft stor betydelse för utformningen av
avhandlingens teoretiska grundvalar. »Teoretiska
nycklar» i avhandlingen är habitus (Bourdieu),
actor-network theory (Latour), human-thing entan-
glement (Hodder och i viss mån ävenOlsen), tech-
nology and social agency (Dobres) samt tools and cog-
nition (Ingold). Den franska arkeologen André
Leroi-Gourhan introducerade begreppet chaîne
opératoire som ett redskap för att studera de so-
ciala handlingar som kan relateras till studiet av
artefakter.Chaîne operatoire spelar en viktig roll
i avhandlingen,men även föremålsbiografi, tekno-
logisk förändring och tyst kunskap är betydelse-
fulla.
Författaren har valt ut ett skånskt arkeolo-

giskt material avgränsat till järnåldern, närmare
bestämt perioden ca 500–800 e.Kr. Under denna
period tycks seglen införas i Skandinavien. Av-
handlingens hypotes är att ett teknologiskt skil-
je, övergången från båtar drivna av åror till båtar
drivna även av segel, är synligt i det arkeologiska
fyndmaterial som relateras till textilhantverket
under perioden.
Den arkeologiska grunden utgörs av 138 do-

kumenterade utgrävningar utförda i Skåne, var-
av 68 givit textilrelaterade föremål. Nyckelarte-
fakter som ses som indikationer på textilhant-
verk är sländtrissor, vävtyngder och bennålar,
vilka undersöks särskilt och kategoriseras inom
ramen för fallstudien.Materialet som tas upp kan
hänföras till textilhantverk, då främst segeltill-
verkning, från framställning till användning och
slutligen ett eventuellt återbruk eller »efterliv»
(s. 119–121).
Skåne delas in i fem analysdelar (s. 103), och

här är författaren inspirerad av Bertil Helgessons
indelning i avhandlingen Järnålderns Skåne (Lund
2002). Tanken med indelningen är att den ska
avspegla de arkeologiskt urskilda så kallade cent-
rala platserna Uppåkra, Vä, Ravlunda, Järrestad
och Dybäck. Här finns en hypotes om att vissa
sortershantverk förmodligenkankopplas till cent-
rala platser, att produktionen på ett eller annat
sätt utgick ifrån dessa centra. Indelningen av Skå-
ne relateras till annan järnåldersforskning i om-
rådet, men den fungerar inte som förklaring av

hantverkskedjan. Detta indikeras av en figur som
författaren själv använder sig av på sidan 252, där
en jämförelse mellan den av Charlotte Fabech
framlyfta landskapskarakteristiken av Skåne och
denna avhandlings gruppering av fynd snarare
säger något omnaturgeografiska förutsättningar.
Som läsare urskiljer jag ett mönster som snarare
säger något om ett Skåne i tre kustanknutna
delar men med ett inland där man kan diskutera
kust-inland-relationen utifrån ett hantverksper-
spektiv. Hela produktionskedjan från odling/djur-
hållning till segelproduktion och användning/
distribution av den färdiga produkten skulle kun-
na diskuteras i förhållande till detta.
Det textilhantverk som generellt är synligt i

artefaktmaterialet speglar en helhet, inte ett
urval av säkerställd segelrelaterad textilproduk-
tion, vilket kunde motiverat en bredd i studien
som belyste helhetsproduktionen i stället för en-
dast en avgränsad del fokuserad på segelproduk-
tion. Hur förändrades textilproduktionens roll i
samhället allmänt under perioden? Här borde
allt från segel till kläder, bonader och andra hus-
hållstextilier och prestigetextilier vägas in, då det
i nuläget inte ärmöjligt att särskilja segelproduk-
tionen från annan textilhantering.
Författaren drar slutsatsen att materialet är

klent, och att det är svårt att, som hon försökt,
dra några växlar på en vag tendens av att vävning
respektive spinning kan ha ägt rum i olika re-
gioner. Denna idé förblir en idé som inte bekräf-
tas av materialet. Dock ser författaren ett tydligt
samband mellan textilproduktionens lokalise-
ring till Skånes slättbygder, d.v.s. den naturgeo-
grafiska kopplingen som syns vid en jämförelse
mellanFabechs karta ochde fynd som författaren
har analyserat i avhandlingen. För att förtydliga
detta faktum kan man framhålla produktionen
av ull och lin som exempel på hur konkretionen i
hantverken visar vad det handlar om: djur och
växter som kräver vissa landskapstyper. Produk-
tionen av textilier ingår visserligen i den större
operationella kedjan, men på grund av författa-
rens val av material för sin studie blir den exten-
sivt skildrad.
Chaîne operatoire för segeltillverkning som be-

skrivs i avhandlingen (s. 119–120) är ganska lång
från tanke till produkt,menom jag ser till avgräns-
ningen av studiet är det särskilt till tre av kedjans
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länkar studien förläggs. Detta innebär att endast
en liten del av den långa kedjan täcks av de få
föremål som har studerats. Kan verkligen dessa
sländtrissor, vävtyngder och nålar säga något om
segelproduktionens helhet?
Antalet studerade föremål är mycket litet.

Totalt har författaren dokumenterat 305 sländ-
trissor, varavhonhar kunnat analysera 202. 1040
vävtyngder finns registrerade, varav 386 varit
möjliga att bedöma med ögat, 654 är befintliga
och beskrivna i arkeologernas rapporter. 61 nålar
har varit möjliga att bedöma. Man kan fundera
över hur ett sådant litet antal föremål kan tänkas
korrespondera procentuellt med denmängd före-
mål som bör ha funnits och använts under 300 år
till den förmodade begynnande segelproduktio-
nen såväl som annan textilproduktion i Skåne.
Metoden är konsekvent, men för att kunna

säga något mer om perioden och processen från
åra till segel behöver den kompletteras, förslags-
vis med något av följande: studier av textilhant-
verket i sig, experimentell arkeologi, historiskt
källmaterial, etnografiska studier, etnoarkeolo-
gi, landskapsstudier, bebyggelsestudier, marin/
maritim arkeologi, textilforskning, genusforsk-
ning, naturvetenskapliga analysmetoder, osteo-
logi/djurhållning, gravarkeologi och även jäm-
förelser över större geografiska avstånd. Detta är
en lång lista av tänkbara komplement. Jagmenar
inte att alla dessa studier skulle ha ingått i just
denna avhandling. Dock känner jag att denmeto-
dologiska konsekvensen och den snäva avgräns-
ningen till ett mycket begränsat föremålsmate-
rial gör det nödvändigt att dra in andra resultat
för att komplettera bilden och göra den mer tro-
värdig. Konsekvent arkeologisk materialbearbet-
ning är på plats i avhandlingen, men som arkeo-

loger behöver vi också dra resonemangen ett steg
längre, bortom artefakterna. Förhoppningsvis
kan metoden som prövas här leda vidare i sam-
spel med andra studier.
Användandet av chaîne opératoire på ett mate-

rial från järnåldern – att låta materialet i sig men
kanske inte så mycket annat komma till tals –
uppfattar jag som ett ny-processuellt arbetssätt,
och också som ett uttryck för arkeologins mate-
rial turn, distansering från fokus på handlande
subjekt och individer och ökat intresse för just
processer – på både gott och ont. På gott för att
man exempelvis kommer bort från en ibland stig-
matiserande genusdiskussion (förmodat kvinn-
ligt hantverk som mindre intressant) och för att
själva handlingsmönstret kan fokuseras på utan
störande moment som gör bilden otydlig. Men
även på ont för att människor i det förflutna blir
osynliggjorda, något som alltid är en riskfaktor i
arkeologiska undersökningar. Osynliggörandet
är alltför utbrett och accepterat bland arkeologer
och gör i värsta fall arkeologin ointressant för
andra som försöker förstå resultaten.
Avhandlingen belyser och förklarar dockmyc-

ket som tidigare varit osett. Jag är imponerad
över med vilken tankemöda, konsekvens och
organisation författaren har genomfört sitt ar-
bete. Jag vill framhålla att arbetet är väl samman-
hållet och ärligt i fråga om det arkeologiska käll-
materialets tillkortakommanden.

Bodil Petersson
Institutionen för kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet
SE–392 34 Kalmar

bodil.petersson@lnu.se
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