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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-

66 Recensioner

Fornvännen 109 (2014)

Recensioner 60-72:Layout 1  14-02-12  14.07  Sida 66



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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MedievalChristianity in theNorth.NewStudies.Red.
Kirsi Salonen, KurtVillads Jensen&Torstein Jør-
gensen. Acta Scandinavica 1. Turnhout 2013. 276
s. ISBN 978-2-503-54048-1.

Denna tvärvetenskapliga antologi samlar tio ar-
tiklar och ett insiktsfullt efterord avPatrickGeary.
Det är en ambitiöst upplagd bok, ett av slutresul-
taten av den forskning som utförts av religions-
gruppen inom The Nordic Centre for Medieval
Studies, finansierat 2005–10 av Nordisk samar-
beidsnemnd for humanistisk og samfunnsviten-
skapelig forskning. Bland skribenterna finns rep-
resentanter för historia, arkeologi, kyrkohistoria,
religionshistoria, norrön filologi, nordiska språk
och latin.

Bokenshuvudsyfte är att ge ennybild avSkan-
dinavien som en del av det kristna medeltida Eu-
ropa. Här har man utgått ifrån att det finns en
etablerad bild av Skandinavien som perifert och
efterblivet som varit gängse ända sedan medelti-
den och fortfarande reproduceras, vilken man
vill bemötamedmotbilder. Antologin behandlar
både kristnandet och den senare konsoliderings-
processen av kristendomen och de kyrkliga struk-
turerna i Norden. Tråkigt nog har boken försetts
med en blott femsidig inledning som inte uträt-
tar mycket mer än en abstract; det finns ingen
ambition att vara heltäckande i forskningsöver-
sikten, och det saknas ett tydligt ramverk för att
studierna skall kunna uppfattas som sinsemellan
kompletterande. Läsaren erbjuds emellertid mån-
ga goda artiklar.

Else Mundal behandlar kvardröjande spår ef-
ter den fornnordiska religionen i folktron under
den kristna medeltiden, genom en studie av vissa
övernaturliga väsen. Hennes viktigaste slutsats
är att kristendomen, trots att den är dogmatisk
angående det goda, tillät större variation i bilden
av det onda, särskilt i fall föreställningarna i frå-
ga inte sågs som något hot mot tron (och detta
gällde givetvis inte enbart den fornnordiska reli-
gionen).

Stefan Brink har studerat den tidiga kyrkliga

organisationen i Skandinavien, särskilt Sverige.
Han försöker beskriva en svårfångad process un-
der slutet av 1000-talet och 1100-talet mellan
den infiltrationsfas, då utländska klerker uppe-
höll sig hos skandinaviska kungar som rådgivare,
och den tredje fasen, då ett sockensystem var helt
fastlagt.Under dennaobskyra fas, somBrinkkal-
lar »den storskaliga organisationsfasen» etable-
rades biskopsdömen, kyrkor byggdes vid central-
orter och kungliga fästen, och privata kyrkor fi-
nansierades av lokala stormän. Brink menar att
dessa kan ha fungerat som »moderkyrkor» i nå-
got slags vagt avgränsade »storsocknar», och kan
ha inspirerats av den anglosaxiska minster-mo-
dellen.

I en artikel om efterlevnaden av kanoniska
kostföreskrifter i det medeltida Norge studerar
Sæbjørg Walaker Nordeide och Jennifer R. Mc-
Donald folks relation till vissa slags kött och
huruvida dessa förändrades efter kristnandet. De
undersöker lagtexter (normer) och arkeologiska
lämningar (praktik). Slutsatsenblir att dennorska
lagstiftningen följer kanoniska föreskrifter (som
man väl kände till), men som ett svar på lokala
förutsättningar gör vissa tillägg och diskuterar
undantag.

Lars Bisgaard visar hur åminnelser för helgon
ochgillesbanketteruppvisarmångastrukturella lik-
heter, och att det religiöst symboliska och cere-
moniella inslaget i gillenas festligheterärett exem-
pel på en mer omfattande utveckling, där Nor-
den ingalunda skiljer sig från det övriga Europa
mer än i den specifika utformningen.

Tydlig tesdrivning möter läsaren i Kurt Vil-
lads Jensens text. Med hjälp av kristussymbolik,
martyrskap, nordliga korståg och hästuppföd-
ning diskuterar han Skandinaviens ställning in-
om den europeiska kristenheten, och argumen-
terar för ett annat perspektiv än det gängse. Fast-
än man lätt hittar både nedsättande och uppskat-
tande omdömen om skandinaver i de medeltida
kontinentaleuropeiska källorna hävdar Villads
Jensen att det är mer en fråga om författarnas
perspektiv än om en reell, gradvis ökning av kul-
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turell förfining och lärdom hos nordborna. Vil-
lads Jensen argumenterar starkt för en syn på kul-
turellöverföringsomendynamisk,ömsesidigpro-
cess och ett medvetet agerande, i stället för idén
om denna överföring som ett passivt, automatiskt
och ensidigt förlopp.

Den mest teoretiskt inriktade studien är Tor-
ben Kjersgaard Nielsens, om skapandet av nya
kulturella landskap idetmedeltidaBaltikum.Med
stark förankring i Clifford Geertz epokgörande
teorier anstränger sig författaren för att upprätta
en bild av balterna (som inte lämnat efter sig
egna berättande källor från perioden ifråga) som
aktivt deltagande i religionsskiftesprocessen. Han
ser en tydligare distinktion mellan heligt och
profant etableras av de kristna missionärerna, en
som balterna tillägnade sig mentalt genom do-
pet, en symbolisk och performativ akt de nydöp-
ta var tvungna att förhålla sig till på ett eller
annat sätt, oavsett om de utsatts för det frivilligt
eller av tvång.

Claes Gejrots artikel behandlar de första ste-
gen i heliga Birgittas kanoniseringsprocess och
etablerandet av hennes klosterorden. Han under-
söker de svenska och internationella aktörernas
insatser i frågan genom en studie av det bevarade
diplommaterialet, och visar att framgången för
denna svenska rörelse i Europa till stor del be-
rodde på effektiv lobbyverksamhet frånde ledan-
desvenskapersonligheterna inombådedenvärlds-
liga och den andliga sfären. Gejrot borde dock ha
refererat till Cordelia Heß studier av senmedelti-
da kanonisationsprocesser, däribland förBirgitta.
Hon har uttryckligen diskuterat frågan om cent-
rumochperiferi (på svenska i artikeln»Hurman
skapar ett helgon»,Historisk tidskrift 130:2, 2010,
s. 191–214).

Kirsi Salonen bidrarmed en artikel ompåvlig
dispens och absolution i äktenskapsfrågor där de
kanoniska reglerna överträtts. Hon visar att de
berörda här i Norden mycket väl kände till vilka
regler som gällde och hur man skulle skriva för
att få dispens, eller absolution i de fall övertramp
gjorts. Den skillnad hon identifierar mellan Nor-
den och övriga Europa gäller framför allt den so-
ciala aspekten: här i norr överväger de aristokra-
tiska brevskrivarna, vilket Salonen förklararmed
att de förmögna var mest intresserade av att för-
säkra sig om sin avkommas legitimitet och arvs-

rätt eftersom äktenskapet hade en annan ställ-
ning i civilrätten framför allt i Norge och Sverige
än söderut.

Torstein Jørgensenbehandlar dödligt våld be-
gånget av präster i medeltidens Norge och dess
förhållande till kanonisk och civil rätt genom två
fallstudier av suppliker till den norske kungen re-
spektive påven. Jørgensen visar att det fanns en
väl utvecklad medvetenhet om förmildrande om-
ständigheter och hur man borde lyfta fram dessa
retoriskt.Handiskuterar också förhållandetmel-
lan civil och kanonisk rättspraxis, och visar att
principenom privilegiumfori inte alltid styrde hur
man kom till rätta med ärendena.

En närstudie av fallet Lars Vit och vad det kan
säga oss om såväl kyrklig rättspraxis som sexuell
mentalitet i 1400-talets Sverige utgör Bertil Nils-
sons bidrag. Han visar att oavsett vad som stipu-
lerades i den kyrkliga lagstiftningen kunde all-
mänheten under långa perioder behålla en obe-
kymrad attityd till förbjudna sexuella förbindel-
ser, såsom sex mellan två ogifta personer. Sådant
ansågs som syndigt av de kyrkliga auktoriteterna
men var inte brottsligt så vitt inga barn alstrades.

Genomgående har man strävat efter ett jäm-
förande perspektiv i och mellan studierna, men
detta har genomförts i mycket olika utsträckning
av respektive skribent. Somliga har nöjt sig med
en kort utblick, medan andra har ett utpräglat
och genomgående jämförande perspektiv som
får stor betydelse för tolkningen och de uppnåd-
da resultaten. Exempelvis gör Nordeide & Mc-
Donald respektive Salonen jämförelser både re-
gionalt inom Skandinavien och utåt med Konti-
nentaleuropa.

Författarnapläderar också i olika höggrad för
en ny syn på Skandinaviens medeltida historia i
förhållande till Europa – vilket ju lyfts fram som
ett av bokens huvudsyften. Villads Jensen är den
som tar tydligast avstånd från periferi-tänkandet
i sin artikel, liksom Torben Kjersgaard Nielsen,
medan flera andra bidrag leder åt detta håll mer
implicit.Mankanordnade flesta av artikelförfat-
tarna på en skala där det på ena kanten finns bi-
drag som nöjer sig med att visa att det som im-
porterades faktiskt anpassades till den skandi-
naviska kontexten (Brink), och att visa den re-
gionala variationen i förhållande till Europa som
helhet (Bisgaard, Salonen, Jørgensen) – medan
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andra visar på det ömsesidiga förhållandet att
den europeiska kulturen och kristenheten även
påverkades av den skandinaviska traditionella
kulturen (Mundal). Längst ut på skalans andra
sida befinner sig de som går så långt som till att
beskriva Skandinavien med Baltikum som cent-
ralt i viss mån (Villads Jensen, Gejrot) eller vars
syfte är att lyfta fram aktörerna i periferin (Kjers-
gaard Nielsen).

Ett viktigt resultat i flera artiklar är att av-
vikelser i praxis i de nordiska länderna inte be-
rodde på okunskap om sydliga regler och normer
eller att man inte hunnit lika långt i utvecklingen
(vilket poängteras av exempelvis Nilsson), utan
på attmanmedvetet gjorde avsteg fråndessa eller
stundom att praktiken inte levde upp till de högt
ställda normativa förväntningarna – och i det
avseendet är Norden ingalunda unikt i Europa.
Skiljelinjen gick mellan norm och praxis (i Nor-
den som över allt annars), inte mellan centrum
och periferi. Trots detta vill jag hävda att Villads
Jensens och Kjersgaard Nielsens artiklar utgör
kronan på verket i denna antologi. På ett sätt som
tar avstånd ifrån föråldrade synsätt och uppmunt-
rar till vidare forskning inom flera fält lyckas de
tillskriva »perifera» folk och kulturer historiskt
medskapande.

Till syvende og sidst är det ytterst glädjande
att forskningen idag kan fokusera på hur även
kulturer i utkanten tog emot utländskt idégods
på ett aktivt och omförhandlande sätt, och kan-
ske också bidrog till den allmäneuropeiska kul-
turen i högre grad än vi tidigare trott. Antologin
bidrar således med ett perspektiv som förhopp-
ningsvis kan inspirera till vidare studier fram-
över. Då tänker jag inte enbart på studier av den
nordiska kristendomen, utan även på andra sfä-
rer inom den medeltida skandinaviska kulturen.
På det profana området finns andra kulturella
idéklungor som måste omvärderas i förhållande
till det allmäneuropeiska sammanhanget.

KimBergqvist
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

kim.bergqvist@historia.su.se

Anja Rasche, Studien zu Hermen Rode. Petersberg
2013. 272 s. ISBN 978-3-86568-846-0.

Lybecks medeltidskonsthistoria präglas av till-
skrivningar. Under halvseklet fram till reforma-
tionen producerade man där en stor mängd bild-
verk, träskulpturer, tavlor och altarskåp. Många
exporterades till Skandinavien ochBaltikum.Må-
lare, snidare och snickare arbetade i olika verk-
städer för olikamästare.Omundantagsvis ettmäs-
tarnamnkan knytas till ett verk vet vi i allmänhet
inte vad just denmästaren själv utförde. Från den
konsthistoriska forskningens begynnelse i slutet
av 1800-talet blev det en särskild angelägenhet
att försöka förknippa konstverkenmed olikamäs-
tare. Eftersom källorna är ytterst knappa gjorde
man tillskrivningar och uppfann mästarnamn.
Men en lybeckmästare skiljer sig från alla andra:
målaren Hermen Rode.

Hans namn återfanns 1889 på ett altarskåp
från Lybecks Katarinakyrka (St Annen-Museum).
Redan då gjorde konsthistorikern Adolph Gold-
schmidt den grundläggande sammanställningen
av Rodes verk. Svenska konsthistoriker kopplade
tidigtpå. 1916komAndreasLindblomsbok Nord-
deutscheMalerei undPlastik des spätenMittelalters in
Schweden, som tar upp de verk som finns i Sverige
av mästaren. Till skillnad från vad som gäller för
alla andra lybeckmästare har tillskrivningarna
till Rode aldrig ifrågasatts, vilket är lätt att förstå:
hans konst är originell, enhetlig, lätt att känna
igen.Han är så att säga sin egen.Under sin livstid
måste han ha uppfattats som den främste måla-
ren i Lybeck: altarskåpet från Katarinakyrkan
beställdes av själva målarskrået, och, som Gold-
schmidt säger, »säkert valde målarskrået ingen
utomstående målare för att utföra sitt altarskåp
och säkert ingen mindre betydande mästare. Det
innebär, att det vid denna tid i Lybeck inte fanns
någon som överträffade Rode vad gäller kvali-
tén».

Men det synsättet kom inte att dominera
konsthistorieskrivningen. Goldschmidts dokto-
rand Johnny Roosval lanserade i stället Bernt
Notke som den alla andra överglänsande mäs-
taren. Roosval gjorde målaren Notke till bild-
snidare, hans verk sammanställdes genom till-
skrivningar, i allmänhet på mycket lösa grunder.
I dag måste vi erkänna att det inte går att peka på
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någonting i något verk som Notke skulle ha lagt
sin hand på. Som snidare har han avskrivits. Det
enda vi vet med säkerhet är att han var en fram-
gångsrik företagare. Och Notkes storhet definie-
rades ofta i kontrast till Rode. Notke var manlig
och heroisk, Rode svag och vek. En negativ syn på
Rode formulerades av flera betydande konsthisto-
riker som Goldschmidt, Habicht, Heise, Stange
ochPaatzoch inteminstavRoosval, somtaladeom
Rodes »halvidiotiska kvinnohuvuden». Så kom
det också att dröja mer än hundra år efter Roos-
vals tillskrivning avSanktGöran i Storkyrkan till
Notke (1906 på tyska) innan en biografi över
Hermen Rode kom ut. Anja Rasches bok är tillta-
lande i sin utformning och rikt illustrerad, även
med färgbilder i storformat.

Det tidigaste verk som tillskrivits Rode är tav-
lorna till det väldiga altarskåp som levererades
till Stockholms Storkyrka med inskriften 1468
och som nu finns i Historiska museet. Skåpet har
dubbla flyglar. De inre bär skulpturer på insidor-
na och tavelmåleri på utsidorna; de yttre har
tavelmåleri på båda sidor. Det handlar alltså om
ett omfattande måleriarbete på det kanske i sin
tid praktfullaste altarskåp som utfördes i Lybeck.
Redan här känner vi igen den karakteristiska sti-
len. Övriga säkra årtal är ett stort altarskåp för
Nikolaikyrkan i Tallin 1481, det redan nämnda
s.k. Lukasaltaret 1484 (den snidade centralsce-
nen föreställer evangelisten Lukas, som enligt le-
genden målar av Maria med barnet; Sankt Lukas
var målarnas skyddshelgon) och en diptyk i Ly-
becks Mariakyrka daterad 1494 (förstörd 1942).
Vi kan alltså inte med säkerhet datera de verk
som finns i Sverige: ett litet altarskåp från Salem
(Historiska museet), ett altarskåp i Vansö och ett
Mariaskåp i Sorunda, alla i Södermanland.Dessa
verk bär tavelmåleri i Rodes karaktäristiska ma-
nér. Man kan förmoda att Salemskåpet är det ti-
digaste och Sorundaskåpet det senaste. Svenska
forskare (Lindblom 1916, Thordeman 1930, An-
dersson 1980, Tångeberg 1986) förband även ett
altarskåp från Hammarby (Historiska museet) i
SödermanlandmedHermenRode, trots att tavel-
måleriet gått helt förlorat.

Det märkvärdiga med Rode är nämligen att
vi kan identifiera honom även som målare av
skulpturer. Han använder identiskt lika tekniker
och mönster på tavlor och skulpturer och han

förlänar sina helgon samma mjuka, veka och för-
drömda drag vare sig han målar på tavlor eller
snidade skulpturer. Men skulpturerna i Ham-
marbyskåpet uppvisar en del provinsiella drag
som gör det svårt att tänka sig att det skulle ha
tillkommit i Lybeck. Man kan rentav fråga sig
om mästaren varit verksam en tid i Sverige. Vi
kan dra en del viktiga slutsatser: skulpturerna i
Rodes verk är alla sinsemellan olika. Han har
alltså antingen arbetat för eller själv engagerat
olika snidare, och sålundamed allra största sanno-
likhet inte snidat själv. En sådan dubbelverk-
samhet måste också betraktas som ett undantag.
Den som var utbildad målare kunde inte utan
vidare också snida. Men vi kan på goda grunder
anta att en och samma målare ansvarat för må-
leriet av både tavlorna och skulpturerna, och det
är så gott som unikt i hela det nordeuropeiska
konstbeståndet. Det är möjligt tack vare Rodes
originalitet. De flesta nordtyska arbeten är så
pass konventionella att vi inte finner karaktäris-
tiska drag för att förbinda dem med någon sär-
skild mästare, vare sig denne skulle vara känd till
namnetellerha fått ett s.k.nödnamn.Genomana-
lys av verken kan vi få en uppfattning om målaren
Rode.Omhans livvetvinästan ingenting, intenär
och var han föddes. Han dog 1504, vilket innebär
att han var samtida med Notke, som dog 1509.

Rasche behandlar två verk särskilt utförligt,
Lukasaltarskåpet och Tallinskåpet. Storkyrkoskå-
pet presenteras relativt utförligt; de övriga i Sve-
rige, samt ytterligare några verk i museer, mer
summariskt. Hammarbyskåpet behandlas inte
alls. Raschemenar att fråganhuruvidaRode även
målat skulpturer, är »metodologiskt svår», men
det framgår inte på vilket sätt. Rodes verk sam-
manställdes som sagt för cirka 125 år sedan med
utgångspunkt från namnet på Lukasaltaret.Man
kände igen målaren och förde samman verk som
uppvisade samma egenskaper. Naturligtvis skul-
le samma metod kunna användas även vad gäller
skulpturmåleriet. Här missar Rasche det som
ovan anförts, nämligen den unika möjligheten
att känna igen hur en stark konstnärspersonlig-
het präglar hela det komplicerade konstverk som
ett altarskåp utgör. Rasche påvisar bakgrunden
för och inflytandenapåRodes konst. I kapitlet om
stil ger hon egentligen ingen karaktärisering av
just stil: alla exempel rör motiv. Rasche ser påver-
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kan av grafik från Övre Rhen, som spelade en stor
roll för målare och snidare i hela Tyskland. Men
de grafiska blad som hon visar i jämförelse med
scener i Storkyrkoskåpet har knappast mer än
vaga likheter vad gäller bildkompositionen. Man
kan även konstatera, att Rode tagit upp en delmo-
tiv ur det tidigare nordtyska måleriet. Rasche på-
pekar den omsorgsfulla framställningen av de-
taljer och intresset för denyttre verkligheten.Men
han ligger, i likhet med alla de nordtyska målar-
na, långt efter kollegerna i södra Nederländerna.

Rodes egen plats i den senmedeltida konsten
i Nordeuropa är som kolorist. Han ställer stora
ytor med starka färger invid varandra, rött, grönt,
blått och violett eller målar med delikata, kyliga,
nästan pastellartade toner. Rasches främsta ka-
rakteriseringar av Rodes egenart finns i beskriv-
ningarna av de enskilda verken, till exempel mål-
ningarna i Tallinn. Förklaringen till att Rasche
missat Rode som skulpturmålare ligger troligtvis
i en inte ovanlig brist hos konsthistoriker som
sysslar med medeltidskonst: förmågan att förstå
den fysiska substansen,material, tekniker, arbets-
processer. Det kommer till uttryck i ett par rent
akademiska spekulationer.DelsväckerRasche frå-
gan om inte placeringen av de enskilda skulpte-
rade helgonen i altarskåpet i Vansö förändrats.
Hon störs nämligen av att aposteln Andreas och
Johannes döparen inte placerats i mittskåpet, där
de enligt en föreställning om hierarkierna borde
stå, i stället för i ena flygeln. Hur man tänkte på
medeltiden vet vi inte, men utan vidare kan man
fastställa att figurerna i dag står där de var avsed-
da att ställas, vilket kan ses på de ristningar i bak-
grundens grundering som gjordes efter skulptu-
rernas ytterkonturer för att spara på bladguldet.
När det gäller Salemskåpet störsRasche avde inte
helt överensstämmande formaten mellan flyglar-
nas målade och korpus snidade figurer och av att
bakgrundsgestaltningen inte verkar förmedlan-
de.Harmålare och snidare arbetat dåligt tillsam-
mans, har kanske själva skåpet utförts i Sverige
eller har det ursprungligen haft dubbla flyglar?
Vad gäller samarbetet har den särskilda enhetlig-
heten påvisats ovan. Och att bara själva skåpet
skulle ha utförts i Sverige är föga sannolikt: det
kanbetraktas somett klassiskt exempel på vadLy-
beck kunde åstadkommavid denna tid.Och dub-
bla dörrar har inte funnits, det skulle ha lämnat

spår efter gångjärn på korpus ramverk, som inte
finns.

Detta är en viktig och tilltalande bok, vilket
inte försvagas av de frågor som här tas upp till
diskussion. Författarinnan uttrycker själv en
öppenhet för fortsatt forskning.

Peter Tångeberg
Sofieborgsvägen 4

SE–611 99 Tystberga
peteriiitange@gmail.se

I valet och kvalet. Grundläggande frågor kring värde-
ring och urval av kulturarv. Ed. Christina Freden-
gren, Ola Wolfhechel Jensen & Åsa Wall. Swe-
dish National Heritage Board. Stockholm 2012.
232 pp. ISBN 978-91-7209-613-4.

This anthology is a varied collection of papers on
the challenge of selecting and evaluating cultural
heritage.Everychoicewemakehaspotential long-
term effects that spill out of the academic and
bureaucratic bubble and into a political reality
affecting identity construction, value judgments
and perceptions of “us” and “them” in contem-
porary society. In Swedish archaeology today
there is more or less a consensus that this ques-
tion has reached a level of urgency. We live in a
constantly changing world, characterised by the
dynamics of cultural encounters and exchanges,
where fundamental values of democratic practice
influence how the state and its agencies (includ-
ing educational institutions and civic authorities)
engage with forms of appropriation, authority-
questioning and multi-vocality with regards to
cultural heritage. The challenge is literally acade-
mic in the sense that it requires thinking through
and articulating the challenges on an intellectual
level, but it is also immediately practical, since
any policy will have real-life effects as it is imple-
mented in a dynamic society. A book project like
this is therefore potentially both important and
highly interesting. As a mostly theoretical book
(do not expect any actual case studies!), it does
provide useful tools for the academic exploration
of the topic, but falls short in discussing the actual
implications.

Four central questions are formulated at the
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beginning of the book and later revisited by
Christina Fredengren in her concluding chapter,
and they set a rather high bar for the exploration
of this complexchallenge:1)Howcanwedealwith
identity-producing values in a democratic socie-
ty; 2) Howdowehandle the conceptof thenation,
which has historically been central to the selec-
tion process; 3) What similarities and differences
canwe seewhen comparing the public sector and
the civil society; and 4) How do we balance cen-
traladministrationandstewardshipwiththeambi-
tion to decentralise decision-making regarding
value and selection? All of these issues relate to
efforts to democratise cultural heritage manage-
ment and use in a contemporary Swedish society
that allegedly values democracy, integration and
multi-vocality, but that is alsodrawn into anentre-
preneurial culture of commodification, andwhere
nationalist ideology is becoming increasingly vis-
ible in the public debate.

The volume’s greatest value lies without a
doubt in the papers that offer in-depth theoreti-
cal reflection andpropose useful concepts to deep-
en the conversation about these issues. One dom-
inant theme is nationalism and identity, and how
a dynamic cultural heritage sector can move away
from its nationalist heritage and engage with a
more globalist worldview and experience. Tobias
Harding’s contribution proposes a useful lens for
theoretical analysis, as he draws on the seminal
work by Benedict Anderson on imagined commu-
nities, and also makes explicit connections to the
specific case of Swedish cultural heritage. The
paper concludeswith a classic dilemma. Is the sug-
gestion – admittedly problematised by the author
– to open up the interpretation to everybody on
equal terms the right direction to go? This leads
to another important theme – that of the roles of,
and relationships between, scientism and pop-
ulism. Among the contributions to this debate is
OlaW. Jensen’s chapteronexpertise anddemocra-
cy, which problematises the relationships between
education and democracy and uses helpful con-
cepts to nuance the process and participation of
interpretation. Lennart Lundquist also discusses
expertise, drawing on Charles Tilly’s concept of
standard stories, discussing the differences between
empirical, normative and constructive research,
proposing away forward inmore clearly focusing

on the latter two; not to eliminate the empirical
research, but to complement it. Finally Ylva Sjö-
strand’s contribution on postmodernism and its
impact on the expert position offers many useful
and interesting tools for reflection.

Another theme that many authors deal with
is the many different factors mediating cultural
heritage’s role in contemporary society, from the
scientific to the economic, the aesthetic and the
emotional.Asthesedimensionscancomeintocon-
flict with one another – as stakeholders engage in
the process of claiming, using and developing
heritage in a wide sense – the National Antiqui-
ties Board clearly has a concrete role to play in
forming and implementing policy. This may be
why the narrative relating to this theme feels
more concrete and tangible than the others.

The book’s cross-disciplinary ambition sits
well with the theme. Many disciplines are explic-
itly tackling these issues, and cross-fertilisation is
always stimulating andoftennecessary.However,
for this process to really work, there needs to be
synchronisation. In this book, some (not all!) of
the cross-disciplinary contributions seem to lack
substantial engagement with archaeology and
museology to make this connection really fruit-
ful. For example, sociologistMasoudKamali states
that: “Institutions like for example museums in
general and the National Museum in particular,
thatwerecreatedtopreservethe“exclusiveSwedish-
ness”,must critically examine their activities and
show humanity’s non-national and global histo-
ry. Culture and cultural [sic!] artefacts have a glob-
al history and must mirror this.” As I read this I
wonder if he has followed any of the debates in
Swedish archaeology in thepast decades. I amvery
curious to ask when he last visited the Swedish
History Museum, where the Vikings exhibition
explicitly confronts thenotionofpast-present con-
tinuity in terms of national identity, and where
the Prehistories exhibition equally explicitly re-
sists ethnicity as a connection and deconstructs
“perceivedeternalvalues” suchas thenuclear fami-
ly. While these exhibitions have seen their por-
tion of criticism, at least they seem already to be
engaging with the issues raised here. While this
may not go for all Swedish museums, it is strange
that such amuch-discussed example is not brought
into the argument at all.
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The depth of engagement also varies greatly
among the papers. While some propose in-depth
investigations of the concepts deployed in the
debate, others barely scratch the surface. One
example of this approach is the very brief and
completely unreferenced contribution by Qaisar
Mahmood. He makes sweeping and generalising
statements, simplifying the dichotomy between
the present and the past, for example, by stating
thatwhile itwas easy topick a“static box” for your
identity in the past, this has become more com-
plicated in today’s globalised world. This makes
assumptions about the past that ignores the lived
experience of migration, conversion, class and
gender. Finding such simplification about thepast
is worrisome in a volume devoted to nuancing
these issues in the present.

Themore general challenge that I was hoping
this book might address – because we do need
good examples – is to go beyond the now-familiar
theoretical statements andactually propose some-
thing concrete that would help the reader to think
about solutions for the future. Such suggestions
aremissing, with the exception, perhaps, of some
proposed by Fredengren in her concluding chap-
ter. In fact, most papers come full circle, albeit
after an interesting exploration of the topic, in

returning to their point of departure, restating
the challenges ahead.

An important question for a publication like
this must be who the intended reader might be.
While the project is ambitious in terms of its
theoretical foundations, the result remains some-
what limited in scope. Sometimes it almost feels
like an internal document for the National Anti-
quities Board itself. The issues at hand are of great
interest tomany stakeholders. Yet, the style of the
book may work against it. There are significant
cross-disciplinary inclusions,but thenarrativeand
discussion only rarely departs from a bureaucratic
tone, which makes it quite demanding to engage
with.This is somewhat ironic, considering that the
topic itself is all about reaching out and engaging
different communities.

LivNilsson Stutz
Department of Anthropology
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1557 Dickey Drive
Atlanta GA 30022
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