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Small Things Forgotten. Locks and keys&board games.
Ed. IngvildØye.TheBryggenPapers,Supplemen-
tary Series 9. Bergen 2013. 154 pp. ISBN 978-82-
450-1436-5.

Bryggen, theDock,was the heart of theMedieval
city of Bergen in western Norway. Starting with
a few jetties about 1100, the installations soon
grew to a major international trade port and
became one of the Hanseatic League’s four main
hubs in about 1360. The original street and prop-
erty layout still survives. A major fire in 1955
obliterated a lot of the buildings built after the
previous major fire (in 1702), and occasioned an
excavation campaign that has proven classical.
This is the waterlogged site that has yielded the
famous everyday runic inscriptions on wood –
“Gyða tells you to go home” and other, earthier
messages. The Bryggen Papers publication series
began in1984, andnowcounts 17volumes inEng-
lish, including the one under review here. The
book consists of two revisedMaster's theses from
theUniversity of Bergenwith a brief but inform-
ative introduction by Ingvild Øye that sets the
scene for the reader.
In her 2006 paper, Ambjørg Reinsnos deals

with locks and keys from all over Bergen and the
surrounding province of Hordaland. Not only
post-1100 ones either, but Viking Period finds as
well, mostly from pagan burials. It is a thorough
and solid treatment of the material, focusing on
use and find contexts in its analytical section, but
offering first and foremost a classificatory scheme
that deserves wide adoption. Results that caught
my interest particularly are the chronological sur-
vey, the functional differentiation of find types
from mercantile and domestic contexts, and the
trend over time to stronger undecorated business-
like iron locks placed on doors rather than boxes.
Points where I am less happy are a) that though
the classification system is illustrated with many
schematic drawings, there are fewpictures of actu-
al finds and no references towhere suchmay have
been published previously; and b) that the Eng-
lish is a little shaky, which is the translator's fault

and not the author's. Throughout, for instance,
whenthe text speaksof“rims”onpadlocks (e.g.on
p. 50, fig. 3.29), we are actually dealing with ribs
or raised linear mouldings on the surface of the
objects. Nevertheless, this paper is an excellent
place to start any inquiry into locks and keys from
MedievalNorthernEurope –particularly bearing
in mind the international environment where
most of the studied objects were made and used.
I have never had any particularly passionate

relationship to literal locks and keys, but I am an
inveterate boardgamer. Thusmy interest inGuro
Koksvik Lund's 2010 paper on gaming parapher-
nalia fromMedieval Bergen. It treats nearly 1100
gaming pieces (wood, stone and bone), 30 six-
sided dice (mainly bone) and seven game boards!
The boards attest to ninemen’s morris, hnefatafl
andchessbeingplayed(Sw.kvarn,hnefatafl, schack),
and certain pieces furthermore suggest backgam-
mon. The low ratio of dice to pieces suggests that
backgammon was less popular than the diceless
games, and/or that dice were more highly valued
than gaming pieces, and thus better taken care of.
The dice aremainly (70%) designed likemod-

ern ones, where opposing sides add up to seven.
Most of the remainder have their sides organised
1+2, 3+4, 5+6.Note thatwhenKoksvikLund says
(p. 128) that the smallest diemeasures 0.2 cm3 she
means that its side is a bit less than 0.6 cm long,
the cube of which is 0.2 cm3.
In addition to offering another solid classifi-

cation system, Koksvik Lund does a good job of
tracing the pattern of gaming gear across Bryg-
gen. It is not her fault that the results are fairly
humdrum: chronologically, the find frequencies
relate mainly to population increase and to a Late
Medieval change in waste management; spatial-
ly, to people depositing waste along the docks to
reclaim land. No particular gaming innovation
or importation event emerges, though South-
landerly chess seems to have pushed Norse hne-
fatafl out over time. A 1276 law against gambling
made no apparent impression on the dice fre-
quency.Andnogamehas been foundwhere it fell
during any of the many fires at Bryggen.
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Summing up, there is no particular reason for
these two papers to be packaged together, but
each of them deals competently with its subject
and hasmuch to offer the archaeologist facedwith
the task of understandingMedieval small finds of
the categories under study.

MartinRundkvist

Encountering Imagery. Materialities, Perceptions,
Relations. Eds Ing-Marie Back Danielsson, Fred-
rikFahlander&Ylva Sjöstrand. StockholmStud-
ies in Archaeology 57. University of Stockholm
2012. 277 s. ISBN 978-91-978257-9-5.

This volume focuses upon imagery from a wide
range of archaeological contexts, from Neolithic
Ireland to 19th/20th-century Australia. The types
of image discussed are equally broad: from land-
scapes to figurines and from ancient rock art to
inscribed names and messages. What the book
offers in abundance is impressive theoretical de-
bate that extracts imagery from its usual parame-
ters, deconstructing and reconstructing how
archaeologists perceive how images were used in
the past. Thinking beyond prescribed frames is
demonstrated by all the papers, as are the flexibil-
ity, ambiguity and dynamic properties of the
imagery ‘encountered’. What unifies the papers
is their presentation of images in the context of
theiruseasmediaforexpressingconnections,trans-
formation, process, production and – perhaps
most important – their de-objectification. What
is especially exciting and valuable, too, is the way
in which each author has presented arguments
that possess the potential to go far beyond their
own subject and enable their application to quite
different imageries from those discussed here. So,
for example, AndrewCochrane’s discourse on the
‘art’ in the Loughcrew passage graves, in which
he applies the idea of the carnivalesque to some
of themotifs therein, has causedme to ponder its
application to my areas of interest, namely to
Gallo-Roman subversive and inversive sculptures
and even to the violent killing of North European
bog people.
The book’s introduction sets out the scope

and fociof eachpaper, providingausefulmapwith

which to navigate the texts. Here I have not fol-
lowed the order in which the papers are present-
ed but deal ratherwith themes based upon image
type. Four papers use ceramics as a platform for
their imagery. Alberti’s theme is vessels from the
La Candelaria horizon of first millennium AD
Argentina. The author argues convincingly that
themanipulation of clay potsmade in the formof
animals and people presents a perception among
theirmakers andusers that the vesselswereorgan-
ic things that engaged with the living world of
humans and beasts to such an extent that the
boundariesbetweenthemwerenot fixedbutblurr-
ed and even dissolved. The one criticism I have is
the apparent assumption that pots and people
died and thatwas the end.Breakage, chains of frag-
mentation, burial and reincorporationare also rel-
evant.
One of the finest contributions to the volume

is byNugent&Williams and concerns the image-
ry on Anglo-Saxon burial urns in East Anglia. It
contains impressive interpretations of the ‘ocu-
lar’ and related decoration on these pots, argu-
ing, like Alberti, that ceramic vessels could act as
if they were people, in this case dead people, and
that the eyes and other motifs on the urns enab-
led the dead to see out and the living to see in,
thus stimulating sensory engagement and dis-
course between the deceased and theirmourners.
ThepaperbyDipli&Paleothodoros also focus-

es on funerary vessels, vases painted with erotic
scenes and placedwith the dead inAttic cemeter-
ies, especially in Athens itself. The authors turn
from accepted dogma ofmere figural ornamenta-
tion to a dynamic interpretation of such scenes as
being tightly connected to the dead people with
whom they were interred and, in particular, to
their gender. One of the most powerful argu-
ments is that the life-affirming sexual encounters
depicted on the pots might have been chosen to
comfort young girls who had died before they
could enjoy sexual andmaternal pleasures. But the
essay grapples with much broader issues: class,
gender, masculine dominance and the differing
life ways of virgins, married women and prosti-
tutes. In arguing for the contrast between percep-
tions of women and men, and the control exer-
cised by the latter over the former, it would have
been pertinent to refer to Euripides drama The
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Bacchae,where theoppositional statesnomos (male,
city-groundedorder)andphysis (disorder, as reflect-
ed bywomen and animals) are tangled and invert-
ed.
Aslaksen’sessayonturban-rimmed, flutedbowls

of the IronAgeBalkans andCentral Europe takes
a completely different stance, emphasising the
social, political and technical roles of design and
themeshing of localisation and globalisation. An
important feature is the flow of knowledge, the
way that pottery designs travelled between dis-
parate communities and connected them. The
paper could have been strengthened by reference
to other, comparable media acting in the Euro-
pean IronAge, ofwhich themost obvious to exam-
ine is LaTène art and theway inwhich craftspeo-
ple moved themselves, their ideas and possibly
the world view of their societies over huge areas
of Europe during the later first millennium BC.
Four essays focus upon aspects of Scandina-

vian rock art. Per Nilsson’s contribution serves
to remind archaeologists that, in commonwith a
range of sites and artefacts, the biographies of
carved rock-surfaces extended long beyond their
original production and consumption, although
theway inwhich people related to themmay have
changed.Nilsson’spowerful essaycouldhavebeen
enhanced by reference to other comparable arch-
aeological narratives, such as the revisiting and
reuse of ancient tombs (for example in Neolithic
toIronAgeIreland).Nimura’s insightfuldiscussion
is a phenomenological study of the relationships
between landscape (or coastscape) andBronze Age
rockcarvings thatusedtobeontheshorelinebefore
the sea receded. The author stresses the special
nature of liminal places, such as coastal fringes,
and presents a view of engagement, of dialogue
between people, the sea and the rocks.
Fahlander contributes an essay on the process-

es of making carvings on Scandinavian rocks. Its
importance lies in his observations concerning
the significance of ‘unfinished’, hybrid and re-cut
images in terms of their use to express and work
through social changes and upheavals that may
have been going on when the rocks were carved.
Such a viewpoint resonates strongly with the
kind of ‘resistance art’ of late Iron Age Britain
that plays out reactions to the dangers and insta-
bilities ofRomanoccupation. I foundSjöstrand’s

article thought-provoking but overly burdened
with theory (it was also badly proof-read, with
several typographical errors). It seems tome that,
in endeavouring to engagewith the relationships
between questions and answers, symptoms and
symbols, the author (and the reader) are in dan-
ger of becoming so hopelessly entangled in theo-
ry for its own sake that the archaeology is lost.
The principle of re-evaluating the actions of ask-
ing and telling is a wholly valid one, but it needs
firmer grounding in evidential application.
BackDanielsson’s ‘The rape of the lock’ looks

at two very different forms of North European
image: miniature gold foil figures from the later
1stmillenniumADand18th centuryportrait pen-
dants. Both had the capacity to be worn, thus
establishing intimacy betweenobject andposses-
sor. The purpose of the essay is to explore con-
nections between image and consumer. I liked
the discussion on schematism and the reasons
behind it, and the distinctions made between
images primarily for gaze and those that express
doing. So, the early gold foil images draw the
spectator into their actions whilst the portraits
are essentially static and their use as artefacts was
therefore less apparently active.
Thefinal twopapers tobereviewedareverydif-

ferentfromeachotherbuthaveincommonaviewof
images that pushes far beyond the accepted para-
meters of what constitutes imagery. Gheorghiu’s
excit- ing paper represents a work in progress. It is
based around the power of metaphor to enhance
arch-aeological sites, turning them into a high-
definition experience. This is cutting-edge exper-
imental work, using the latest IT imaging tech-
nologieswith the capacity to transform theway in
which monuments, settlements, landscapes and
people can be understood and presented, as ‘aug-
mented’ (or exaggerated) realities’. ‘In loving
Memory’, by Frederick & Clarke expands the
envelope of imagery to embrace inscriptions,
those left on rock-surfaces in the 19th and earlier
20th century by people caught in incarcerative
quarantine after they had docked in Sydney. The
point made by the authors is that the names and
messages carved on the rocks evoke emotion and
draw the gaze inmuch the sameway as a conven-
tional image. The state of those in quarantine
was a kind of limbo, a liminal mode of being that
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separated them from the uncontaminated world
butalsosituatedthemfirmlywithin it.The inscrip-
tions they left reflect the instability of their con-
dition and, in addition, they are a stark and vivid
reminder to today’s viewers of their past presence.
It is apity that theeditorsof this ground-break-

ing volume did not draw together the threads in a
concluding piece. However, each paper’s brief
abstract and end-summary serve as useful navi-
gation tools for the reader. Many of the papers
will have an impact, in terms of approach and
wider application, far beyond their subject mat-
ter. As awhole, the volume amply fulfils the aspira-
tions of all high-grade academic treatises: it pres-
ents thinking outside the box andmakes its readers
venture far beyond their research comfort-zones.
This volume will play a pivotal role in steering
the direction of future image-research.

MirandaAldhouse-Green
School of History, Archaeology and Religion

Cardiff University
John Percival Building, ColumDrive

Cardiff CF10 3EU
Wales

aldhouse-greenmj@cardiff.ac.uk

Goldsmith mysteries. Archaeological, pictorial and do-
cumentary evidence from the 1st millennium AD in
Northern Europe. Papers presented at a workshop
organized by the Centre for Baltic and Scandinavian
Archaeology (ZBSA), Schleswig, October 20th and
21st, 2011.Red. Alexandra Pesch&RuthBlanken-
feldt. Schriften des archäeologischen Landesmu-
seums 8. Neumünster 2012. 365 s. ISBN 978-35-
2901-878-7.

Järnålderns ädelmetallsmide har länge varit ett
återkommande diskussionsämne inom nordeu-
ropeisk arkeologi och konstvetenskap.Medan de
föremål som producerades i allmänhet har tol-
kats och typologiserats i långa och stundtals kom-
plicerade serier har både de som tillverkat före-
målen och de miljöer dessa verkade i kommit att
behandlasmer översiktligt. Tidigare var detta ofta
en eftergift åt det tillgängliga källmaterialet då
endast en handfull platser med tydlig koppling
till ädelmetallsmide kunnat identifieras i fält.

Potentiella smeder kanman å andra sidan identi-
fiera via förekomst av verktyg i gravar, men även
där är representativiteten svag eftersomgravarna
i fråga är ganska få.
Under senare år har dock olika aspekter av

hantverk och hantverkare ånyo kommit i fokus
inomen rad forskningsgrenar somhistoria, konst-
vetenskap, filologi, religionsvetenskap och arkeo-
logi. I oktober 2011 höll Centrum för baltisk och
skandinavisk arkeologi (ZBSA) i Schleswig en
tvådagars workshop som syftade till att belysa
just sådana frågor. Deltagare från Tyskland, Dan-
mark,Norge, Sverige ochUSAbidrog till diskus-
sionerna och relativt snart, 2012, kom majorite-
ten av de presenterade föredragen ut i föreliggan-
de bok. Deltagarna ombads i förväg att begrunda
ett antal frågor, bland annat vad som känneteck-
nade en guldsmeds verkstad och hur en sådan för-
höll sig till det omgivande samhället. Totalt om-
fattar volymen 19 artiklar av 18 författare inom
fyra huvudteman: De gåtfulla verkstäderna; Verk-
städer ur teoretisk och kulturantroplogisk synvinkel;
Arkeologiska källor samt slutligen Smeder i religion,
skrivna källor och bilder. Att i detalj sammanfatta
alla dessa 19 bidrag låter sig naturligtvis inte göra
här; ett antal nedslag får istället illustrera hel-
heten inom respektive tema.
Bokens första tema, diskussioner runt verkstä-

der, omfattar tre bidrag avTorstenCapelle,Nancy
Wicker och Alexandra Pesch. Där presenteras en
bred översikt över de källor som kan användas vid
tolkningar (Capelle), metoder för ökad förståelse
av hantverkarna själva, de föregivet gåtfulla smed-
erna (Wicker) samt ytterligare diskussioner runt
smeder och deras sociala roll (Pesch).
Även det andra temat, verkstäder i teoretisk

och kulturantropologisk belysning, omfattar tre
bidrag; frånCharlotte Behr, BarbaraArmbruster
och Iris Aufderhaar. Där behandlas guldsmidets
transformatoriskt/symboliskabetydelse för tidens
människor (Behr), hur verktyg och verkstäder
för ädelmetallsmide utvecklades från metallur-
gins introduktion fram till den romerska kejsar-
tiden (Armbruster) samt hur en guldsmedja rent
teoretiskt skulle kunna gestalta sigmed utgångs-
punkt i de källor, historiska så väl som etnogra-
fiska, som föreligger (Aufderhaar).
Det tredje temat, arkeologiska källor, omfat-

tar åtta bidragmed fokus på det första årtusendet
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efter Kristus. I detta avsnitt medverkar Hans-
Ulrich Voß, Günter Moosbauer, Morten Axboe,
KristinaLamm,EvaHjärtner-Holdar, SivKristof-
fersen, Heidemarie Eilbracht och återigen Bar-
bara Armbruster. Här behandlas främst fynd och
fyndplatser med koppling till ädelmetallsmide.
Det argumenteras bland annat för en uppdelning
mellan mer och mindre specialiserade germans-
ka hantverkare redan under årtusendets första
århundraden (Voß) och enkronologisk hantverks-
mässig stilspridning med utgångspunkt i det ro-
merska imperiets olika delar (Moosbauer). Ett
antal verkstäder från den sena romartiden och
folkvandringstidendiskuterasmedutgångspunkt
i de diagnostiska fynd som visar att de är just
verkstäder (Axboe; Lamm) och en av de senast
upptäckta platserna, ett som det verkar perma-
nent verkstadshus vid uppländska Skeke, presen-
teras (Hjärtner-Holdar). Vidare presenteras en
rad folkvandringstida fynd från norska Jæren;
dessa kopplas samman med en mansgrav med
verktyg för ädelmetallsmide som undersöktes i
trakten 1960 (Kristoffersen). Vikingatida sme-
der och hantverkare behandlas dels med utgångs-
punkt i frågan om fynd av pressmodeller för fili-
gransmyckenoch skärvlar för silverraffineringkan
användas som indikationer på verkstäder (Eil-
bracht), dels via fynd av filigransmycken och verk-
tyg för ädelmetallsmide, de senare från Hedebys
stadsområde (Armbruster).
Det fjärde temat, Smeder i religion, skrivna käl-

lor och bilder, omfattar fem bidrag från Bernhard
Maier, Edith Marold, Lydia Carstens, Matthias
Hardt och SigmundOehrl. Där skildras översikt-
ligt denmytologiska betydelse smeder ochmetall-
hantverk anses ha haft i olika regioner under äld-
re perioder (Maler) och mer i detalj hur mytolo-
giska smeder skildras i tysk och skandinavisk saga-
och sägentradition (Marold). Vidare diskuteras
liknande tendenser i skildringen av smedens so-
ciala roll i fornnordisk litteratur (Carstens) och i
samtida berättande texter, exempelvis helgonbio-
grafier och hjältediktning (Hardt). Det sista bi-
draget fokuserar på hur denmytologiske smeden
Völund skildras i samtida bilder och hur dessa
kan användas för att tolka smedens symboliska
betydelse (Oehrl).
Allmänt sett ärGoldsmithMysteries en utmärkt

publikation med många nya, och en del gamla,

insikter. Till de senare hör konstaterandet att epi-
tetet smed i tidiga källor är en falsk vän för den
som enkom vill studerametallhantverk – en smed
kunde (och kan fortfarande i modern isländska)
arbeta med annat än metall då termen smida syf-
tar till hantverk i en mycket vidare bemärkelse
(Capelle, s. 17). Ett annat viktigt påpekande be-
rör den fara som ligger i att likställa de hel- och
halvmytologiska smeder som figurerar i bevara-
de litterära källor med de anonyma hantverkare
vars verksamhet främstmöter oss i form av avfall
och färdiga produkter. Den förra gruppen är ofta
alltför idealiserad för att ge några detaljerade
insikter i tidens realiteter (jfr Wicker, s. 30).
Bokens sista kapitel utgörs av en sammanfat-

tande analys där TorstenCapelle (som avled som-
maren 2014) redogör för ett urval av det som
sagts och gjorts under workshopen. Denna sam-
manfattning kunde gärna ha varit längre än de
två och en halv sida som nu föreligger, men den
är ändå av stor vikt för att ge dem som inte deltog
i workshopen en bild av stundens dynamik. Det
är ju ofta sådant som gör att möten och semina-
rier av liknande slag ger ett betydligt större ve-
tenskapligt utbyte än summan av de slutsatser
som presenterats i de individuella bidragen.
Att volymer av detta slag publiceras relativt

snabbt är naturligtvis berömvärt, men dessvärre
kan det stundtals påverka kvalitén på det skrivna
så till vida att mindre tid kan ägnas åt korrektur
och kvalitetssäkring. I Goldsmith Mysteries finns
ett fåtal förargliga småfel som sannolikt kunnat
avhjälpas med ett par extra genomläsningar. I
stort påverkar de inte slutintrycket, men i ett fall,
Lydia Carstens resonemang runt de även ur ma-
gisk synvinkel ofta tveeggade krafterna i dvärg-
smidda svärd, blir det en smula problematiskt.
Där hävdas att den ökändeGisle Súrsson, fredlös
på Island under 900-talets senare del, orättfär-
digt skulle ha tillskansat sig ett sådant svärd gen-
om att dräpa dess ägare (s. 252). Sagan finns för-
visso i två versioner men dessa är snarlika, och i
ingen av dem rör detta parti Gisle Súrsson själv
utan dennes farbror, namnen Gisle Þorkelsson
(som i ett utmärkt exempel på de isländska sagor-
nas fatalistiska grundton själv får banesår av svär-
dets rättmätige ägare strax innan denne huggs
ner).Retfullheter av detta slag tenderar, i vart fall
hosmig, att dra uppmärksamheten från viktigare
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poänger i en i övrigt intressant uppsats. Detta är
dock en av få avigsidor med publikationen; som
källa till fortsatt forskning och diskussion ärGold-
smith Mysteries ett både välkommet och vitalise-
rande tillskott.

NyBjörnGustafsson
Arkeologiska forskningslaboratoriet

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Wallenberglaboratoriet
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

bjorn.gustafsson.ny@arklab.su.se

Skogsfinsk arkeologi. Etnicitet i det materiella. Red.
Stig Welinder. Finnbygdens förlag. Falun 2014.
278 s. ISBN 91-88644-30-8.

1992 förändrade Stig Welinder sättet att arbeta
medutgrävning avbebyggelselämningarmedbo-
kenMänniskorochartefaktmönster.Åtminstone för-
ändrade han världen för oss som är intresserade
av hushåll, vardagsliv och närståendes sociala re-
lationer.Genomattkombinera strukturerocharte-
faktspridningsmönstervisadeWelinderattdet fak-
tiskt går att hitta vardagslivets berättelser i det
arkeologiska materialet. Kombinationen av var-
dagsrummet, artefaktspridning, fosfatkartering,
ekofakter och skriftliga källor framstår efterMän-
niskor och artefaktmönster som Welinders signum
för studier av medeltida och sentida bebyggelse-
lämningar. Boken Skogsfinsk arkeologi är inget un-
dantag.
Den stöder sig på många års forskning och

arkeologiskt fältarbete somWelinder drivit i oli-
ka konstellationer. Han signerar sig t.o.m., he-
dervärt, som redaktör för många författare trots
att texten är hans. De skogsfinska platserna ingår
undersökningsmässigt i ett större paket med be-
byggelselämningar i skogslandskap, också inne-
fattande torp ochmedeltida gårdar, vilka har pub-
licerats annorstädes.Genomdetta knippe avpro-
jekt och undersökningar har Welinder utmanat
många etablerade uppfattningar och bidragitmed
väsentlig ny empiri för forskningsområden un-
der framväxt. Detta gäller inte minst skogsfinsk
arkeologi, ett område han har utvecklat i det när-
maste på egen hand.

Det är en viktig bok, särskilt mot bakgrund
av den nyinförda ändringen av kulturminnesla-
gen, med den främre tidsgränsen 1850 för fast
fornlämning. Införandetavdenna tidsgränsaktua-
liserarbehovetavkunskapomsentidabebyggelse-
lämningar och artefakter.Welinder har dock inte
skrivit bokenmed tankepå en förestående lagänd-
ring, utan har givit oss en kulturhistorisk studie
av skogsfinskt vardagsliv och etnicitet i föränd-
ring under framför allt 1600- och 1700-talen.
Boken inleds med ett teoretiskt resonemang

ometnicitet, kopplat till dagens problematik kring
det mångkulturella och främlingsrädsla. Welin-
der för ett ganska kortfattat resonemang utifrån
etablerade studier på temat etnicitet, somalla vid
det här laget har några år på nacken. Han kon-
staterar själv att den arkeologiska etnicitetsforsk-
ningen gått lite i stå, vilket väcker förhoppningen
att han i denna bok skall vitalisera den. Men han
lägger varken till nyare resonemang eller tarmed
sig någon tydlig ståndpunkt från det teoretiska
kapitlet till resultatet, vilket enligt min mening
är bokens största svaghet. Jag hade särskilt väl-
komnat ett fördjupat teoretiskt resonemang om
relationen mellan etnicitet och materiell kultur,
vilket denna studie lägger en god grund för. Jag
efterlyser också reflektioner kring etnicitet, kon-
flikt och konfliktlösning i det historiska vardags-
livet. Konfliktermellan svenskar och skogsfinnar
var ganska vanliga, men så var också lokala lös-
ningar.
I kapitel 2 introduceras skogsfinnarna, en folk-

grupp som flyttade från Sveriges östra rikshalva
till den västra idkande storskaligt svedjebruk i
granskog (huuhtas). Denna kultur var i det när-
maste utdöd till för något decennium sen då en
renässans för skogsfinsk identitet blev märkbar.
Welinder har rört sig i denna renässans, vilket
gärna hade fått komma fram tydligare i boken.
Varför skriverman skogsfinnarnas arkeologi nu?
Efter ett resonemang kring metod och tolk-

ningsramar, samtenkort forskningshistorik, kom-
mer bokens huvuddel som presenterar de under-
sökta gårdarna Råsjö (Borgsjö socken, Medel-
pad), Grannäs (Alfta socken, Hälsingland) och
Svartviken (Stora Skedvi socken, Dalarna). Den-
na del är bokens största tillgång, och redovisar ett
imponerande empiriskt arbete.Welinder går igen-
omhistoriskt kartmaterial, skriftliga källor, arkeo-
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logiska undersökningar, analyser av arte- och eko-
fakter och i förekommande fall pollenanalyser.
Han redovisar markanvändningen i området före
gårdsetableringen, hur gården togs upp, identi-
fierarettantalavgårdens inbyggare, studerarbygg-
nads- och inägobestånd, föremålsvärld och nä-
ringsfång. Särskilt stor vikt lägger Welinder på
undersökningar av, och resonemang kring, rök-
stugor och rökugnar. Dessa var, tillsammans med
huuhtas, signaler om skogsfinsk kultur. För varje
gård levererar Welinder en tänkt ögonblicksbild
och en berättelse.
De undersökta gårdarna uppvisar både likhe-

ter och skillnader.VidRåsjö bedrevs under 1600-
talet ett kombinatoriskt jordbruk med åkerbruk,
svedjebruk, boskapsskötsel, jakt, fiske och sam-
ling. Troligen hade svedjebruket och jakten störst
betydelse under seklets början för att sedan avta
i betydelse. Vid utgrävningarna identifierades en
trolig rökugn. Gården flyttades 1716 till en ny
plats p.g.a. frostproblem. Även Grannäs anlades
på 1600-talet, och liksom vid Råsjö bedrev man
här mångsyssleri i linje med vad som var vanligt
både på svenska och finska skogsgårdar. Jakt
verkar dockha spelatmindre roll än påRåsjö, och
svedjebruket upphörde senast 1671. Däremot be-
drev manmetallgjuteri. En tydlig rökugn identi-
fierades och undersöktes. Gården flyttades någon
gång före 1750. Svartviken framstår som något
yngre, från 1600-talets slut. Åkerbruk och bo-
skapsskötsel dominerade gårdens ekonomi, men
det är troligt att också andra näringar idkades.
Från 1690-talet var bostadshuset en stuga med
spis, och det är oklart om det funnits en rökstuga
på platsen tidigare. Gården övergavs på 1810-
talet.
Den efterföljande diskussionen fokuserar på

gestaltningen av rummet, framför allt gårdstu-
nen med rökugnarna på framskjuten plats, det
skogsfinska livsmönstret inklusive svedjebruk,
mat och klädedräkt, försvenskningsprocessen
samt skogsfinnarnas status.
IslutsatsernaframhållerWelinderattdenskogs-

finska identitetenvar föränderlig. Skogsfinsk iden-
titet och livsmönster är tydligast på gårdarna un-
der 1600-talet, men blir sedan suddigare. Denna
identitet levde kvar hos människorna längre än
den var synbar materiellt eller i landskapet. På
1600-talet uttrycktes den skogsfinska identite-

ten främst i svedjebruket, rökstugor och bastu-
bad, och den var enligt Welinder tydligast på tu-
net. »Betraktad som en etnicitetsgradient for-
mar vägen från utmarken in i de finska hushål-
lens bostadshus en båge. Det blev allt tydligare in
mot tunet att gårdarna var finska, inte svenska.
Detta intrycket kulminerade vid inträdet i rök-
stugornas annorlunda ljus och värme», skriver
Welinder på s. 249 för att förmedla en bild avmö-
tet med det skogsfinska. Under 1600-talet växte
alltmer en dubbel identitet fram hos skogsfinnar-
na: ute i svenskbygderna uppförde man sig som
svenskar medan man uttryckte sin finska iden-
titet i hemmet. Successivt trängdes den finska
identiteten undan. Först upphörde svedjebruket,
delvis till följd av restriktioner, sedan ersattes
rökstugorna allt mera av bostadshus med spisar.
Jag vill lyfta fram två faktorer som komplice-

rarWelinders tolkning av försvenskningen: rum-
met och materialiteten. Framställningen av den
skogsfinska etniciteten som starkast närmast här-
den och svagast i skogen kan liknas vid skildringar
av det medeltida gårdsrummets stigande bety-
delse junärmare tunetmankommer, somvarvan-
liga för ettpardecennier sedan.Dessa strukturalis-
tiskt inspirerade tolkningar av detmedeltida rum-
met utgick från uppgifter i medeltida lagar, utan
hänsyn till det arkeologiska material som vitt-
nade omett flitigt bruk av skog ochutmark.Även
mycket av skogsfinnarnas vardag utspelades i sko-
gen och utmarken. Ett av de viktigaste skogsfins-
ka kulturuttrycken, svedjorna, var ju beläget i ut-
marken. En tillresande besökare bör ha sett dem,
och känt lukten av dem, tidigt på vägenmot går-
den.
Welinder understryker själv problematiken

med att svenskar och skogsfinnar verkar ha haft
samma föremålsbestånd och konsumerat samma
sorts varor. Båda grupperna följde också de för-
ändradekonsumtionsmönstrenpå1600-talet, och
anammade samma prestigevaror, fastän de kun-
de sättas in i något annorlunda sammanhang på
finngårdarna. Detta är ett spännande och tänk-
värt resultat med stor teoretisk utvecklingspoten-
tial, och det är särskilt i detta avseende som jag
finner att den relativt svaga teoretiska inledning-
enbegränsar tolkningsmöjligheterna. För kandet
inte vara så att just de (svenskar och finnar emel-
lan) likartade föremålsbestånden och konsum-
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tionsmönstren kan vara faktorer som gjorde för-
svenskningsprocessen så snabbochgenomgripan-
de? Att denmateriella kulturen agerade i den pro-
cessen?

Eva Svensson
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet
SE–651 88 Karlstad

Eva.Svensson@kau.se

Gamla Uppsala i ny belysning. Red. Olof Sundqvist
& Per Vikstrand. Religionsvetenskapliga studier
från Gävle 9. Uppsala 2013. 207 s. ISBN 978-91-
975446-7-2.

Under de senaste årenharnya studier ochutgräv-
ningar bidragit till en vidgad bild av fornläm-
ningskomplexet Gamla Uppsala. Vid ett semina-
rium i (nya) Uppsala våren 2011 hölls ett antal
föredrag som samlats till den aktuella boken.
Gamla Uppsalas äldre förhistoria behandlas

av Per Frölund och Hans Göthberg. Under den
äldre bronsåldern då stora delar av trakten fort-
farande var havsbotten förekom såväl bosättning
som gravläggning. I och med den yngre brons-
åldern tilltar materialet väsentligt med spår efter
såväl jordbruk som bronshantverk. Omfattande,
kontinuerlig bebyggelse startade i slutet av den
förromerska tiden men man ser också nyetable-
ring under romartiden. Nu uppträder gårdsan-
läggningar med stora terrasshus på förhöjda lä-
gen vilket indikerar elitmiljöer. Under folkvand-
ringstiden minskar bebyggelsen i omlandet till
skillnad från vad som sker inomGamla Uppsala.
JohanLjungkvist har det grannlaga och komplice-
rade uppdraget att presentera Gamla Uppsala un-
der den yngre järnåldern och medeltiden. Länge
har vi haft ganska lite kunskap omgodskomplexet
Uppsalaöd, dessuppkomstoch förändring.Fynd-
platsen har upplevt en lång användningstid men
frågornakringkontinuitetenhos strukturoch funk-
tion har delvis stått obesvarade. Vissa förändring-
ar av bebyggelsenhar hängt ihopmedmera gene-
rella förändringar av social betydelsemedan and-
ra har varit platsspecifika. Inledningsvis riktar
Ljungkvist intresset mot det omfattande Hög-
åsengravfältet och dess relation till bebyggelsen.

Han uppfattar gravfältet inklusive de tre beröm-
da största högarna som monument vilka genom
återkommande påbyggnad manifesterade plat-
sens rykte och roll, efter hand formande ett kol-
lektivt minne. Gravfältet är det största i Mellan-
sverige med storhögar. Att göra sig en total före-
ställning om gravläggningarna är svårt på grund
av få undersökningar och bristfälliga metodik vid
tidiga utgrävningar. Samtliga storhögar hör hem-
ma i den tidiga vendeltiden. Gravar från vikinga-
tidens slutskede finns belagda i den södra delen
av gravfältet. Därtill finns båt- och brandgravar i
prästgårdens trädgård norr om storhögarna som
utgjort ett tredje gravfält, knutet till ett kungs-
gårdskomplex.
Utifrån undersökningar uppfattar Ljungkvist

den s.k. Tingshögen som en gravhög som blivit
föremål för påtagliga förändringar. De tre stora
högarna har en platåliknande topp som efter-
hand försetts med påbyggnad för att accentuera
deras monumentalitet. År 1847 undersöktes en
grav väster om Västhögen benämnd Gullhögen.
Dess läge är något osäkert. Fynden av föremål av
exotiskt ursprung gör graven speciell och den kan
sannolikt dateras till 600-talet.
Högåsen rymmer inte bara gravar. Det finns

också bebyggelselämningar ända fram till grav-
fältet. I sydost har geofysiska mätningar visat en
rad av stora stolphål eller stenfundament vilka
kan kopplas samman med en rad österut. Sanno-
likt hör denna konstruktion ihop med en minst
halvkilometern lång rad av stolphål som löper
mot norr. Dessa var inte kända då artikeln skrevs,
men se Lena Beronius Jörpeland med fleras bi-
drag i Fornvännen 108. Frågan är om dessa stolp-
rader bildat en fyrsidig inhägnad av det slag som
konstaterats vid det vikingatida Jelling på Jylland.
Inom bebyggelseområdet på minst fem hek-

tar har endast mindre undersökningar genom-
förts. Spåren efter bosättning börjar med den
yngre romartiden men deras fysiska och sociala
struktur är oklar.Detta gäller också för folkvand-
ringstiden. Först under den tidiga vendeltiden
visar fynd och anläggningar på en expansiv elit-
närvaro. Den s.k. södra platån är en terrass be-
stående av påförda lager till en tjocklek av 3,5 m.
På denna har en femtiometer lång byggnad upp-
förts omkring år 600. På insidan har väggen varit
beklädd med vitmålad lerklining medan utsidan
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hade stavkonstruktion. Smidda järnbeslag i form
av bl.a.spiraler har ingått i husets dekoration. På
den s.k. norra platån som inte omfattar lika
omfattande påförda lager är endast begränsade
ytor undersökta.Här finns belägg för flera gener-
ationer av hus med konstruktion liknande det
nyssnämnda. Fynd av bl.a. rågranater antyder att
det här utförts flera olika hantverk. Bebyggelsen
övergavs omkring 800. På den s.k. kyrkoplatån
finns mera svårtolkade bebyggelselämningar.
Från vikingatiden och tiden fram till det första

kyrkobygget finns ingen tydligmonumentalmar-
kering i Gamla Uppsala trots en omfattande be-
byggelse och rikt utrustade gravar.Diken och väg-
partier i västra delen av komplexet tolkar Ljung-
kvist som en form av tomtindelning kombinerad
med hantverksaktiviteter. Men fortfarande åter-
står att finna belägg för elitens närvaro liksom
central kult.
Olof Sundqvist behandlar problemetmed den

förkristna kultplatsen ur ett religionshistoriskt
perspektiv. Flera forskare harmed utgångspunkt
från olika hypoteser funnit Adams av Bremen
beskrivning av Gamla Uppsala mer eller mindre
trovärdig beroende på vilka avsikter som man
ansett ligga bakom berättelsen.
Men vilka är då Adams informatörer och hur

mycket kanman lita på dem?Det rör sig om flera
personer där någon uppges vara ögonvittne. Det
kan förhålla sig så att beskrivningen främst rör
situationen under det tidiga 1000-talet. Adampå-
står dock att templet fortfarande stod kvar under
hans tid. Gravfynd liksom inte alltid tillförlitliga
skrivnakällorantyderatt förkristna seder levtkvar
i Svealand in på 1100-talet. Även om det fanns
många kristna undermitten av 1000-talet så styr-
desUppsala av en hednisk elit. Sundqvist påmin-
ner också om att de tre gudarna Oden, Frö och
Tor är väl representerade genom figuriner och
avbildningar. De kan ha haft relationer till olika
grupper i Mellansverige där de styrande utnytt-
jade detta till samlingar för rituell aktivitet vid
Uppsala. Han menar att det välkända templet
kanha varit enbyggnadmed flera olika funktion-
er där offer kombineratsmed gästabud.Högarna
sätts här in i en viktig rituell kontext som också
kan återfinnas i andra delar av Norden. Utifrån
texternas utsago kan en död kung ha dyrkats som
en mytisk varelse och riter relaterade till de i

högarna begravda ha ingått i kulten vid templet i
Uppsala.
Anne-Sofie Gräslund diskuterar de kristna in-

slagen i och kring Gamla Uppsala. Tydliga skill-
nader föreligger i gravritualendär endast enmind-
re del av samhällets innevånare blev gravlagda
under förkristen tidmedan samtliga senare grav-
lades på kyrkogården.Det enhetliga kristna grav-
skicket står i skarp kontrast till variationen för
icke kristna.
I närheten av Uppsala finns ett par gravfält

som använts in i medeltiden, det ena så sent som
efter år 1200. Här uppträder jordande redan un-
der 900-talet och upphör i samband med när-
belägna kyrkobyggen. Det kristna inslaget är ock-
så påvisat genom runstenar med kristna inslag.
En bildsten med skepp och ett segel i form av ett
kors från Gamla Uppsala markerar dess kristna
tillhörighet. Gamla Uppsala socken har få run-
stenar i relation till omgivningen.Detta kan bero
på att stenar utnyttjats i kyrkobygget. Det finns
en runsten som sannolikt ingått såsom altarsten
infälld i altarskivan. Ytterligare en fragmentarisk
runsten ingår i kyrkokomplexet. Övriga stenar i
socknen uppvisar inte några kristna inslag. I när-
området finns flera runstenar med implicit eller
explicit kristna formuleringar som kan dateras
till 1000-talets förstahälft.Till skillnad frånSund-
qvist anser Gräslund att Adams beskrivning av
templet i Gamla Uppsala återger förhållanden
som inte längre rådde på Adams tid.
Per Vikstrand ger sig med tvekan in på att

förklara namnet Uppsala där tolkningarna sedan
1990-talet gått djupt isär. Sal har här uppfattats
både som en enkel konstruktion, exempelvis hö-
lada, och som en hallbyggnad uppförd av mak-
tens innehavare. Förleden kan tolkas somen geo-
grafisk markering för att åtskilja två Sala-orter.
I tidiga texter används sal för att beteckna hal-

lar. En lösning skulle vara att tolka ordet som
»enrumsbyggnad».Senaretillkommerandrakon-
struktionselement. Sal-namnen är ganska ovan-
liga och uppträder i osammansatt form mest på
lerslätter. Vikstrand laborerarmed att Sala-nam-
net för Uppsala är förhållandevis ungt och att
menar att det finns spår av äldre namn somTuna
och Backa. Övriga svenska Uppsala-orter, med
undantag för ett par, synes vara av tidigmedeltida
ursprung.
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Torun Zachrisson bidrar med en mycket in-
formativ och idérik artikel som endast mycket
kort kan återges här. Hon påtalar att gårdarna
runt Gamla Uppsala visar på permanenta lägen
under den äldre järnåldern vilket kan tolkas som
att det förekommit reglerade arvskiften och att
specialiserat hantverk, i form av bl.a. tjärtillverk-
ning, var knutet till dessa enheter. Zachrisson
anser att en högreståndsmiljö bör ha funnits i
GamlaUppsala redan under romartiden, förslags-
vis väster om kyrkan. Under 500-talet avhyses
dennärmaste bebyggelsen och ersätts av en gods-
domän.
De stora högarna, de bysantinska föremål som

förekommer i Mellansverige liksom tingsplatsen
i kombination med blot uppfattar Zachrisson
sommarkörer för en elit med kontinentala seder
sometablerar en godsdomän.Denna utgör basen
för en riksbildning. Den redan omnämnda run-
stenen tolkar hon som ett ovanligt gravmonu-
ment placerat i anslutning till en tidig träkyrka.
En kyrkomiljö och en närbelägen tingsplats kan
ha samexisterat, och jordande förekom parallellt
med kremering fram till omkring år 1100. Vissa
indicier knyter samman Gamla Uppsala med en
aristokratisk miljö vid Östra Aros (dagens Upp-
sala) där det fanns en lämplig lagunhamn.
Texterna i boken bygger som sagt på föredrag

från 2011.Omfattande utgrävningar somgav vik-
tigaresultat skeddeunder tidenframtill tryckning-
en.Dennakombinationavunderlag i tidigarepub-
licerat material med tillägg av muntlig informa-
tion från utgrävarna är påtaglig i flera artiklar. I
vissa fall får vi vänta på publiceringen av dessa
resultat ytterligare någon tid. Att vila på hanen är
dock inget att rekommendera. Dessa viktiga och
väldisponerade presentationer är i högsta grad
nödvändiga för den fortsatta diskussionen kring
Gamla Uppsala.

Lars Larsson

Hans Krongaard Kristensen, Klostre i det middel-
alderligeDanmark. JyskArkæologisk Selskabs Skrif-
ter 79.Højbjerg 2013. 500 s. ISBN978-87-88415-
81-0.

Klosterforskningen och klosterarkeologin har fått
ettmarkantuppsvingde senasteårtiondena. ISve-
rige kan nämnas projekt kring Alvastra, Vreta
och Skänninge i Östergötland, Dalby i Skåne och
Ås iHalland. Även iDanmark har det varitmånga
klosterprojekt. Den danska renässansen för klos-
terarkeologin kan tillskrivas etableringen av äm-
net medeltidsarkeologi (numera medeltids- och
renässansarkeologi) vid Aarhus universitet, där
man ända sedan början av 1970-talet satsade på
utgrävningar i kloster på Jylland, nämligen i Ring
och i Öm. Ett namn som återkommer i Danmark
i samband med nästan alla arkeologiska kloster-
undersökningar och i talrika publikationer är uni-
versitetslektor Hans Krongaard Kristensen, som
utan tvekan är landets ledande expert på medel-
tida kloster. Han är även aktiv i Sverige med det
pågående samarbetsprojektet kring Ås kloster.
Vid tiden för sin pensionering har nu Krongaard
Kristensen samlat sin omfattande kunskap i ett
imponerande tematiskt översiktsverk.
Klostre idetmiddelalderligeDanmark är en solid,

mycket innehållsrik och välskriven bok. Den är
oklanderligt disponerad med kapitel i tre nivåer,
skriven på en lättbegriplig oakademisk danska,
samt generöst illustrerad med kartor, ritningar
och fotografier, där många färgfoton är tagna av
författaren själv.
Ett tidigare standardverk, Vilhelm Lorenzens

De danske Klostres Bygningshistorie I-XI (1912–41),
har en volym för varje klosterorden och sedan ett
kapitel för varje kloster. Krongaard Kristensens
översikt är i stället disponerad med 22 tematiska
huvudkapitel: kap. 1 Introduktion, 2 Forsknings-
historia, 3 Klosterordnar, 4 Donatorer, 5 Bygg-
nadsperioder och lokalisering, 6 Klosteranlägg-
ningar generellt, 7 Kyrkan och dess bruk, 8 Hu-
vudanläggningen (klausuren), 9 Huvudanlägg-
ning för munkar och bröder, 10 Huvudanlägg-
ning för nunnor, systrar och birgittiner, 11 Kors-
gången, 12 Byggnader i inre och yttre gården, 13
Byggnadskonstruktionen, 14 Tekniska lösningar,
15Ekonomi i herreklostren, 16Ekonomi i tiggar-
klostren, 17 Hantverk, textilarbeten och böcker,
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18 Föremålsmaterialet, 19Läkekonst, 20Begrav-
ningar, 21 Reformationen och 22 Framtiden. Vi-
dare tillkommer förord, noter, källor och littera-
tur, ett namnregister samt ett ortregister. För-
fattaren presenteras inte,men syns dels på en bild
(fig. 17.1), dels i litteraturlistan.
Krongaard Kristensens ambition har varit att

belysa de 138danska klostren tillhörande elva ord-
nar från ett arkeologiskt perspektiv, d.v.s. deras
materiella utformning och praktiska liv, inte per-
sonhistoria, andligt liv eller godshistoria (s. 18 ff).
Antaletvar116vidreformationen,härav23nunne-
kloster.Ambitionenäruppfylldmedrågeochman
får även en del personellt, andligt och om gods-
historien på köpet. Författaren argumenterar väl
för behovet av en arkeologisk synvinkel (s. 19 f).
Hanhävdarattutforskningenavklostrenharhäm-
mats dels av en ambivalens i relation till det ka-
tolska, dels på senaste tiden av enkrympande för-
måga inom yrket att läsa latin (s. 29, 43). Boken
avrundas med att Krongaard Kristensen fastslår
att modernamänniskor knappast förstår hur vik-
tiga klostren var i detmedeltida samhället (s. 457
f).
En sammanfattning av bokens innehåll i alla

delar är inte möjlig med dess otaliga iakttagelser
och nya tolkningar. I stället vill jag framhålla någ-
ra enstaka iakttagelser eller resultat som fångade
mitt intresse.
Komplexiteten och omfattningen av klostrens

byggnadshistoria har ofta underskattats (s. 77 ff).
2/3 av klostren låg i städerna (s. 82). Etableringen
av lantkloster på 1100-talet och tiggarkloster på
1200-talet har i forskningen överskuggat det fak-
tum att perioden ca 1410–1520 var en rik period
med såväl nya etableringar som byggnationer (s.
100 ff); i många fall tillkom den stängda kloster-
gårdenmedkorsgången först vid denna tid.Klost-
rens totalanläggningar kunde vara överraskande
stora, t.ex. Sorö kloster med ett hägnat område
på 7hektar (s. 105).Nunneklostren låg inte gene-
relltnorromochmunkklostren inte söderomkyr-
kan (s. 112 f). Få västflyglar vid munkkloster an-
vändes av lekbröder (s. 208 f). De byggnader som
tillfälligtvis är bevarade har inte nödvändigtvis
varit de viktigaste undermedeltiden, jfr S:tHans
i Odense (s. 171 f). Anläggningen av moderna
örtagårdar som ett led i förmedlingen av platser
förstör möjligheten att utforska vilka örter som

användes vid klostren, annars ett lovande forsk-
ningsfält (s. 272). Grundläggning på sand före-
kom, inte på torv som tidigare antagits (s. 278 ff).
Det tidigaste idag kända teglet i Skandinavien
kan påvisas kring 1150 i augustinerklostret i Ribe
på Jylland och var importerat från Tyskland (s.
298). Lekfolk – män, kvinnor och barn – begrav-
des i korsgången, inte munkar och nunnor; de se-
nare blev ofta begravda norr eller öster om kyrkan
(s. 413 ff).Ochmånga kloster förlorade sitt obero-
ende redan före reformationen (s. 433).
Boken är författad i en kulturhistorisk tradi-

tion som kännetecknar en stor del av denmedel-
tidsarkeologiskamiljön i Århus. Texten är saklig,
beskrivandeelleranalytiskmedenkällkritiskblick,
metodologiskt försiktig och man letar på gott
eller ont förgäves efter teoretiska anslag. Men
enstaka gånger gnistrar det till när Krongaard
Kristensens stora engagemang för de medeltida
klostren lyser igenom i kritiska eller syrliga kom-
mentarer. Det märks särskilt i det mycket läsvär-
da slutkapitlet (s. 447 ff), som inte främst som
annonserat handlar om framtiden. Det består
mera av kritiska synpunkter och rekommenda-
tioner från en bekymrad klosterarkeolog som till
synes har sett ett och annat.
Krongaard Kristensen kritiserar oambitiösa

utgrävningar (det är titeln på en underrubrik, s.
447!) där små sökschakt har gjort mer skada än
nytta; den nyfikna kan identifiera exemplen från
texten eller noterna. Listan fortsätter: dålig an-
tikvarisk hantering av kloster, problem med fort-
satt bruk av kyrkogårdar som förstör spårenunder
mark, de relativt många opublicerade arkeologis-
ka undersökningarna (men är det inte ett allmänt
problem?), behovet av mera utvecklade kloster-
museer, problemmed förmedling av ruiner, rum i
kloster fördärvade avkontor eller»dagligstuehyg-
ge» (fig. 9.14) – och bruket av kloster som»kulis-
ser» för levandegörande utan relevans för kloster-
livet med »markedsgøgl, handel og ridderturne-
ringer»; en marknad lokaliserad inne på själva
klostergården i Ömbeskrivs som grotesk och som
ett uttryck för antingen okunskap hos arrangör-
erna eller ett medvetet vilsledande av publiken (s.
456). OK,men hur skall man då använda klostren
och kyrkogårdarna i framtiden, när inte allt kan
förvandlas till museer eller fredas?
Översiktsverkets ambition är att behandla alla
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klostren idetmedeltidaDanmark, somframgår av
titeln. Att Krongaard Kristensens egna erfarenhe-
ter från Viborg, Svendborg och klostren på östra
Jylland samt Børglum får stort utrymme är för-
ståeligt. Men sett från östra sidan av Öresund är
hanteringen av de 25 klostren och klosterforsk-
ningen i det forna östra Danmark, d.v.s. Skåne,
HallandochBlekinge tyvärr lite styvmoderlig; och
det drabbar ävenklostren i Sydslesvig. Forsknings-
historien, som omfattar 21 sidor, rymmer en sida
omSkånelandskapen, där det trista exempletmed
utgrävningarna iHerrevadupptardetmesta avut-
rymmet (s. 40); Sydslesvig får ½ sida. Översikts-
kartorna är som så ofta avslöjande: det nuvarande
Danmark är alltid med i sin helhet (minus Born-
holm),medanSkånelandbeskärsmerellermindre
tillfälligt efterbehov;däremotuteslutsaldrigdelar
av Jylland eller södra Danmark även om kloster
saknas (jfr fig. 3.7, 3.15, 3.21). När det poängteras
att tiggarklostren inte kan användas för att mäta
städernas storlek (s. 117) saknas en fördjupad för-
klaring och en hänvisning i denna lite underför-
ståddakritik av en svensk avhandling, där klostren
användes just på detta sätt. När tunnvalv i Sorö
beskrivs somenovanlig typ (s. 306)bortsesdet från
alla tunnvalv iSkåneochpåBornholm.Vidare sak-
nar jag enhänvisning tillGunhildEriksdotters av-
handling Bakom fasaderna (2005) om Dalby klos-
ter, en utblick till AnnaGötlinds avhandling Tech-
nology and Religion inMedieval Sweden (1993), ett
omnämnande av de romanska gravstenarna vid
Bosjökloster i Skåne (s. 426), kanske även ett om-
nämnande av denmärkliga graven sompåträffats
i franciskanernas klosterkyrka i Lund och som
påstås ha tillhört ärkebiskop Jakob Erlandsson.
På den danska sidan saknar jag kollegan Jens Vel-
levs bogAsmildKlosterkirke i 900 år (1990). Andra
saknar troligen annat, men så är det välmed över-
siktsverk, att man måste prioritera och därmed
inte kan göra alla nöjda.
Den tematiska uppbyggnaden av översikten

betyderoundvikligen, att detharblivit endel upp-
repningar av information. Fastän det finnsmånga

bildhänvisningar kunde fler behövas, t.ex. kring
kanalerna vidÖmkloster (s. 321 ff). Och även för
en klosterintresserad kan det ibland bli lite väl
många dörrar, fönster, trappor och rum att hålla
reda på eller föreställa sig.
Vad gäller innehållet osäkrar jag min Brow-

ning varje gång någon använder begreppet »stor-
män» (s. 68) eftersom donatorerna, som fram-
går av undersökningen, var både män och kvin-
nor; ett genusperspektiv på medeltidens aktörer
som även får konsekvenser för språkbruket sak-
nas tyvärr ofta i kyrko- och klosterarkeologin.
Klostret i Vestervig beskrivs som lokaliserat till
det yttersta hörnet av landskapet Thy på Jylland
(s. 152), men jag undrar om inte detta är ett ana-
kronistiskt synsätt, där dagens tyngdpunkt är
Östjylland ochKöpenhamnsområdet; de rika ro-
manska kyrkorna visar att området vid Limfjor-
denhade en annanbetydelse i den tidigamedelti-
den.
Böcker kan inte vara felfria. Ändå kundeman

här önska en allra sista korrekturomgång, som
hade rättat en del stavfel och annat. Således sak-
nas fig. 12.4 av Herrevad, de medeltida byggna-
derna som omtalas i fig. 12.6 låg nog i gårdens
nordvästra hörn, inte det nordöstra, liksom jag
tillfälligtvis upptäckte att Jacobsen 1982 saknas i
litteraturlistan (jfr. kap 7 not 37), men allt detta
är petitesser, som inte skall ta äran av helheten.
Klostre i detmiddelalderligeDanmark är ett stan-

dardverk av bestående värde, som varmt rekom-
menderas för såväl sträckläsning som flitigt bruk
som uppslagsverk. Boken är inte läst på en kaffe-
rast,men tiden för läsning är väl investerad.Måt-
te fler följaHansKrongaardKristensens exempel
inom de områden där de är experter.
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