
Recensioner
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2015_litt_c
Fornvännen 2015(110):3 s. 214-226
Ingår i samla.raa.se



Recensioner

Munkar och magnater vid Vättern. Studier från
forskningsprojektet »Det medeltida Alvastra». Red.
Lars Ersgård. Institutionen för arkeologi och
antikens historia, Lunds universitet 2012. 415 s.
ISBN 978-91-89578-46-3.

Forskningsprojektet »Det medeltida Alvastra: en
tvärvetenskaplig studie kring organisation, eko -
nomi och social struktur», som med denna bok
når sitt slut, påbörjades 1992. Förutom enskilda
publikationer av projektets deltagande forskare
har resultat tidigare publicerats i form av boken
Helgonets boning, som trycktes 2006 och inne- 
håller två längre artiklar av medeltidsarkeologer-
na Lars Ersgård och Marie Holmström.

Den föreliggande publikationen, Munkar och
magnater vid Vättern, samlar fyra omfattande ar tik-
lar med en avslutande reflektion skriven av bo -
kens redaktör Ersgård. För två av artiklarna står
konstvetaren Ann Catherine Bonnier, me dan
Holm ström bidragit med ett kapitel och kultur-
geografen och agrarhistorikern Clas Tollin med
ett.

Projektets huvudsakliga problemområden
beskrivs som följande fyra (s. 388):

I. Den äldre rumsliga strukturen i bygder-
na kring Alvastra.

II. Cistercienserklostret och utvecklingen
av den medeltida kyrkoarkitekturen i
västra Östergötland.

III. Klosterlandskapet med särskild fokuse-
ring på dess sociala och ekonomiska
organisation.

IV. Sociopolitiska och kulturella förhållan-
den i västra Östergötland vid tiden för
klostrets grundande.

En utförligare beskrivning och förklaring av dessa
områden finns i Ersgårds introduktions-kapitel
till Helgonets boning (s. 11 f).

Bonniers bägge artiklar handlar om kyrko -
byggandet i Östergötland under 1100- och 1200-
talen. Den första artikeln spårar inflytandet från
klosterkyrkan i Alvastra på den övriga kyrkobe-

byggelsen i landskapet. Denna påverkan kom-
mer till uttryck i en asketisk arkitektur, i välhugg-
na murverk, karakteristiska skråkantssocklar och
avancerade valv. Somliga särdrag låter sig inte
spåra vidare till kontinentens cisterciensiska
klosterkyrkor, varför Bonnier drar slutsatsen att
vi, snarare än om en cisterciensisk stil, kunde tala
om en Alvastrastil, som påverkat utformningen
av vissa kyrkor och tillbyggnader till äldre kyr -
kor. Hon föreslår att byggnadshyttan i Alvastra
varit verksam under en längre tid (kanske i hund-
ra år) och åtagit sig byggnadsuppdrag på andra
orter i närheten genom att utnyttja sekulär arbets-
kraft. Genom jämförelser med kontinental kyrko -
arkitektur och med liknande fenomen i näralig-
gande svenska landskap visar Bonnier hur som-
liga stildrag som präglar Alvastra klosterkyrka
återkommer i andra kyrkor i Östergötland utan
att de synes ha blivit helt dominerande för land-
skapets kyrkobyggande.

Bonniers andra artikel behandlar cistercien -
serna och det aristokratiska landskapet. Kloster -
kyrkans byggnadshytta influerade särskilt ut form -
ningen av Heda, Rogslösa och Örberga kyrkor.
Bonnier menar att tillbyggnaden av det norra sido -
skeppet i Heda, som tillkom ganska kort efter
kyrkans ursprungliga uppförande, fungerade som
tillfälligt kyrkorum för munkarna medan man
byggde klosterkyrkan vid Alvastra. De nya kor -
kapellen i Rogslösa och Örberga vill Bonnier för-
siktigt förstå som privata platser för gravar och
själamässor åt familjerna som uppförde och ägde
kyrkorna. Hon resonerar kring hur vissa inslag i
arkitekturen, särskilt speciella former av kyrk-
torn (som det i Örberga), tyder på internationel-
la kontakter. Bonnier menar att de flesta torn-
försedda kyrkobyggnaderna i landskapet bygg-
des för medlemmar av de rivaliserande kungaätt-
erna i anslutning till dessas gods.

Utifrån ett resonemang kring storlek och pla -
cering av begravningsplatser, och åldern på be -
fintliga dopfuntar, drar hon slutsatsen att västra
Östergötland dominerades av ett antal ansenliga
godsdomäner samt att sockenbildningen i Al-
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vastraområdet var osedvanligt sen i jämförelse
med omgivande landskap. Bonnier tolkar detta
som tecken på att högaristokratiska släkter med
om fattande jordinnehav motsatte sig en socken-
bildning som skulle överföra en del av deras rätt
till ekonomisk ersättning från bönderna – för att
högfrälset höll dessa med kyrka och präst – till
kyrkan. Kungamakten skulle då först efter sin
stärkning under 1200-talets lopp ha lyckats från-
ta aristokratin detta privilegium. En annan tolk -
ning jag kan tänka mig är att just kungaätterna
hade stora godsinnehav i detta område och där-
för inte prioriterade omstruktureringen av land-
skapet eftersom intäkterna här kom dem själva
till del.

I antologins tredje artikel, »Kontinental ideo-
logi i monastisk regi», diskuterar Marie Holm-
ström byggnadskomplexet »Sverkerskapellet» och
sätter in det i en vidare samhällelig och kontinen-
tal kontext. Holmström presenterar nya tolk -
ningar av de arkeologiska fynden, där hon ser cis-
terciensklostren som religiösa, maktpolitiska, kul -
turellt ledande och skriftbrukande centra för gods-
 förvaltning och ekonomisk administration. Hon
bygger här vidare på perspektiv hon utvecklade i
Helgonets boning.

Holmström motbevisar på ett övertygande
sätt flera av arkeologen Otto Frödins hypoteser
kring det så kallade »Sverkerskapellet». Frödin
ägnade mycket av sin verksamhet under slutet av
1910-talet åt Alvastraområdets medeltida läm -
ningar. I stället för ett gravkapell rör det sig om
en byggnad som varit fullt integrerad i något
slags hantverks- och produktionsverksamhet med
stark anknytning till klostret, menar Holmström.
Tillsammans med övriga medeltida byggnads-
lämningar och fynd talar denna konstruktion sitt
tydliga språk: här fanns en ekonomi- och pro -
duktionsenhet i klostrets regi, ett slags hem-
grangie. I likhet med organisationsstrukturen hos
kontinentala cistercienskloster bör Alvastraklost -
rets viktigaste grangie ha legat i dess ome delbara
närhet. Konkret pekar Holmström på möjlig- 
heten att man ägnat sig åt boskapsskötsel och
skinnhantverk och att det vid Sverkerskapellet
fanns en verkstadsmiljö där pergament till ver -
kades. Holmström kopplar också ihop detta med
spridningen av en skriftkultur inom sam hällets
elitskikt och därigenom medföljande nya före -

ställningar kring kommunikation, maktut öv ning
och samhällsorganisation.

Clas Tollins bidrag behandlar landskapet i
västra Östergötland, särskilt Omberg-Tåkern-
området, med utgångspunkt i ägodomäner, kyrko -
byggande och sockenbildning. Med källpluralis-
tisk metod undersöker Tollin jordägandet, sär -
skilt inom vissa högfrälsefamiljer, för att under-
söka varför Alvastra kloster placerades just söder
om Omberg och hur den ursprungliga fundations-
donationen kan ha sett ut. Han för en intres sant
diskussion kring utvecklingen under medeltiden
och huruvida man har varit fel ute i att betrakta
familjejordbruk och byar som en ursprunglig struk-
tur, sedermera ersatt av storgårdar. Tollin menar
att storgårdar med tillhörande begravningsplat ser
och egenkyrkor var vanliga under den tidiga me -
deltiden. Detta talar för att den territoriella socken-
indelningen kommit att ersätta »personella» sock-
nar baserade på enskilda jord ägares godsinnehav.
Dessa kvarlever i modifierad form i senare sock-
nar. Åtminstone i västra Öster götland varierar
därför socknarna kraftigt i storlek, då indelningen
inte gjorts utifrån befintliga bygemenskaper eller
administrativt avpassade enheter.

Tollins artikel hade vunnit på ett resonemang
kring betydelsen av de ägandemönster och dona-
tionstendenser han ser tecken på i det empiriska
materialet. I texten finns ingen argumentation
kring ätternas eller individernas strategier – var-
för man valde att skänka jord till ett visst kloster
och låta sig begravas där, varför man gifte in sig i
en viss släkt. Detta kunde ha föranlett en utförlig
diskussion kring konkurrens mellan rivali seran -
de släkter, statusmarkerande och legitimitetsbä- 
rande funktioner hos kyrkan, identitetsskapan-
det i en omvälvande tid då ägandestrukturer för -
ändrades i takt med att hela samhället transfor -
merades mot ett statligt organiserat, kontrolle-
rat och institutionaliserat rike. I en sådan dis kus-
sion kunde Tollin ha diskuterat nyare forsknings-
rön kring maktens synlighet i landskapet och dess
rumsliga dimension, som företräds av svenska
arkeologer som Martin Hansson och Jonas M.
Nordin. Dessa ämnen berörs egentligen bara i
korthet av Holmström (fr.a. s. 238), men Tollin
associerar till dem i rubriker och ordval (nätverk,
sociopolitiska förhållanden, etc.), utan att egent- 
ligen gå vidare med dem.
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Nyare forskning om maktens uttryck i land-
skapet borde även ha varit av intresse för Bonnier,
vars andra artikel handlar om just »det aristo-
kratiska landskapet». Projektets fokus på social
organisation och sociopolitiska förhållanden
(problemområden III och IV, se ovan) är inte till-
räckligt synligt i denna publikation, utan hade
synnerligen gagnats av utförligare relaterande
till ny forskning.

Det finns också flera problem med formatet.
Artiklarna är osedvanligt långa och behandlar i
vissa fall en mängd ämnen som ibland är täm-
ligen löst sammankopplade. Teman som bara
borde berörts i korthet introduceras ofta genom
långdragna litteraturgenomgångar. Exempelvis
redogör Holmström stundtals lite väl mångor-
digt för forskningen kring de kontinentala cister-
ciensklostren. Utläggningarnas längd är inte be -
fogad av syftet att jämföra Alvastraexempel med
de kontinentala klostren; för detta hade kortare
utblickar räckt. Det finns också många upprep-
ningar. För att nämna ett exempel citerar Tollin
samma meningar ur Östgötalagen och Yngre
Västgötalagen två gånger i samma artikel (s. 322
resp. 352).

Boken tycks heller inte framtagen som en
antologi där författarna läst och kommenterat
varandras alster. Medvetenheten om varandras
arbeten verkar vara låg, då korsreferenser som
kunde lyft diskussionen uteblir. Som exempel kan
nämnas Tollins hänvisning till det s.k. Sverkers-
kapellet med den enkla formuleringen att »dess
närmare ålder och funktion är inte klarlagd» (s.
305), där han nöjer sig med att presentera Frö -
dins gamla tolkning, trots att Holmström i sam-
ma volym levererar en utmärkt diskussion och
nya rön i just denna fråga. Samma sak gäller socken-
bildningen och Östgötalagens bestämmelser
kring kyrkobyggande, där Bonnier för en diskus-
sion (s. 99 f) som Tollin inte refererar till.

Över huvud taget strider författarnas tolk -
ningar ofta mot varandra utifrån grundläggande
skiljaktigheter i perspektiv. Detta hade kunnat
utnyttjas mer aktivt för att föra diskussioner
kring möjligheterna att föra kunskapsläget fram -
åt vad gäller den tidiga medeltiden i Sverige. Vi
ser här alltså inte något exempel på ett tvärveten-
skapligt tillvägagångssätt där de olika discipli-
nernas perspektiv och metoder lett till fruktbara

debatter som läsaren kan följa i framställningen,
utan till synes oförenliga perspektiv får stå sida
vid sida utan att egentligen utmana varandra.

Helt okommenterade lämnas dock inte skilj-
aktigheterna. Ett värdefullt bidrag, utan vilket
min kritik hade blivit desto hårdare, är redaktö-
ren Lars Ersgårds efterord. Här går han igenom
de viktigaste resultaten av detta långvariga pro-
jekt, diskuterar de skiftande perspektiven hos
projektdeltagarna och tar upp några konkreta
teman kring vilka slutsatserna varit särskilt
avvikande, exempelvis rörande återdeponering-
en av Eskilstunakistor (s. 400 ff). I mångt och
mycket handlar meningsskiljaktigheterna om att
somliga forskare, i projektet representerade av de
historiska arkeologerna Ersgård och Holmström,
gärna söker symboliska eller andra mentala för-
klaringar till agerandet hos folk i det förflutna –
som då man valde att förlägga Alvastra till Om -
bergs närhet, eller använde Eskilstunakistor som
byggmaterial vid uppförandet av kyrkor. Andra,
här främst Tollin, undviker i allt detta slags för-
klaringar, som Tollin betraktar som otestbara,
och väljer i stället företrädesvis praktiska eller
socioekonomiska förklaringar.

Trots framförd kritik bjuder boken, särskilt
ackompanjerad av Helgonets boning, på ny kun-
skap om Östergötlands tidiga medeltidshistoria,
inte minst genom att lansera nya perspektiv på
klostrets plats och funktion i det omgivande sam -
hället, såväl regionalt som nationellt och interna-
tionellt. Den ger också uppslag till fortsatt forsk -
ning.

Kim Bergqvist
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

kim.bergqvist@historia.su.se

Niklas Eriksson, Urbanism under Sail: an Archaeo- 
logy of the Fluit Ships in Early Modern Everyday Life.
Södertörns högskola 2014. 225 s. ISBN 978-91-
87843-02-0.

Urbanism Under Sail är en viktig bok! Den be -
handlar ett unikt källmaterial men samtidigt ordi -
nära materiella spår av det tidigmoderna samhäl-
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let; den gör det på engelska och den gör det i ett
brett och intresseväckande perspektiv.

Boken är en doktorsavhandling i marinarkeo-
logi, men är relevant för hela det historiskarkeo-
logiska fältet. Empiriskt baseras arbetet på några
av de mer spektakulära marinarkeologiska under -
sökningarna i Östersjön under de senaste decen-
nierna: 1600-talsvraken Anna Maria, Jut holms -
vraket, Lejonet och Spökskeppet. De många illustra-
tionerna gör detta källmaterial tillgängligt och
begripligt. Avhandlingen tar också ställning för
en bredare historiskarkeologisk förståelse av ma -
teriell kultur i allmänhet och skeppen och skepps -
vraken i synnerhet. Till en del kan boken sägas
positionera sig mot det marinarkeologiska fältet
till förmån för en bredare förståelse av skepps-
typen flöjt. Eriksson gör detta genom att analy-
sera vraken som byggnader och skeppen som levda
erfarenheter, med olika roller i olika samman-
hang.

Boken vänder sig mot två centrala troper i
den marinarkeologiska diskursen. Dels kritiserar
Erikss on den patriarkala traditionen inom marin-
arkeologin: driftiga män med militär bakgrund
som studerat förmenta manliga aktiviteter så som
krig, handel och sjöfart. Dels kritiserar han den
marinarkeologiska föreställningen om skeppet
som ett samhälle i miniatyr – en sluten totalitet –
eller ett slags grammatik för förståelsen av för-
flutna samhällen. I stället hämtar avhandlingen
inspiration från global historisk arkeologi, feno -
menologi och nymaterialism.

Kapitel tre, fyra och fem utgör den empiriska
undersökningen. Här studerar Eriksson vrakens
rumsliga uppbyggnad och visar övertygande att
föreställningen om skeppet som en spegel av
Hustaflans värld inte stämmer. Befälhavare och
besättning levde och verkade i nära samförstånd.
Hierarki fanns men tog sig inte uttryck i någon
rumslig separation. Dessa resultat är av stor bety-
delse även för annan historisk arkeologi, där
föreställningen om ett reglerat och strukturerat
tidigmodernt rum har fått stort genomslag.

Som boktiteln anger ser författaren den tidig -
moderna flöjten som ett urbant drag: en för-
längning av ett urbaniserat rum som sträckte sig
från Skeppsbron i Stockholm till Amsterdam i
Nederländerna. Här bygger Eriksson vidare på
Jerzy Gawronskis spännande tolkningar av de

nederländska handels- och krigsflottorna som
semipermanenta stadsdelar i Guldålderns Hol-
land. Tolkningen av skeppet som ett stycke am -
bulerande urbanitet stärks genom de nydanande
tolkningarna av skeppens akterspeglar och hoek-
man-skulpturer. Eriksson visar övertygande på
skeppsgavlarnas formmässiga relation till tidens
gavelhus i Amsterdam och Stockholm. Flöjten
var byggd för att ses som ett flytande varuhus: ett
rörligt borgarhus i det kapitalistiska samhällets
födelseögonblick. 

I dessa intressanta tolkningar ligger också av -
handlingens största problem. Framgångsrikt på -
visar Eriksson den materiella kulturens aktiva
roll i det nya samhället, men en avgörande social
och rumslig dimension saknas. Den värld som
visas upp i Jacob Coemans porträtt (s. 161) av
handlaren Pieter Cnoll i Batavia (Djakarta) 1665
illustrerar detta problem. Porträttet avbildar hand -
laren med familj, men också deras slavar eller tjä -
nare, vilket Eriksson inte kommenterar. De under -
ordnade – slavar, kontraktsarbetande och halv -
fria som utifrån föreställningar om ras eller reli -
giös övertygelse tvingades leverera varor till de
nederländska handelsmetropolerna – om dem
sägs inte ett ord. Det är tyvärr vanligt i nordisk
historisk arkeologi: många tror att den tidig-
moderna globaliseringen kan förklaras genom
enbart studier av nordvästra Europa. Mötet mel-
lan världsdelarna, deras människor och deras ma -
 teriella kultur under 1600-talet innebar genom-
gripande förändringar. Forskningen måste bli
mer global och jämförande.

Bristen på globalt perspektiv förmörkar bara
delvis helhetsintrycket. Niklas Erikssons arbete
är ett mycket viktigt bidrag till marinarkeologin,
den svenska arkeologin och den globala his-
toriska arkeologin.

Jonas M. Nordin
Inst. f. arkeologi och antik historia

Uppsala universitet 
Box 626

SE–751 26 Uppsala
jonas.nordin@historiska.se
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Pia Bengtsson Melin, Medeltiden on Display. Upp-
ställningar och utställningar av äldre kyrkokonst från
omkring 1850 fram till idag. Runica et Mediævalia,
Scripta Maiora 8. Stockholms universitet 2014.
114 s. ISBN 978-91-88568-60-1.

Beläteskammare är ett ålderdomligt ord som dy-
ker upp inledningsvis i denna bok. Det låter inte
så lustigt, och själv har jag ofta tyckt att besök i
rum där man, ofta okommenterat, ställer ut me -
deltida kyrklig konst inte har varit särskilt in -
spirerande. Snarare är de enformiga och delvis
obegripliga utifrån vår nutida, sekulära referens-
ram. Men efter att ha läst denna skrift har jag lärt
mig en hel del nytt om kyrklig konst i utställ-
ningssammanhang. Denna kunskap kommer jag
att ha med mig nästa gång jag besöker rum där
man ställer ut statyer, krucifix, altarskåp, funtar,
gravstenar, textilier och andra föremål från kyr -
kor i Sverige genom tiderna.

Boken tar avstamp omkring 1850 med ut -
gångspunkten just i beläteskammaren, där över -
blivet äldre material från rivna eller omgjorda
medeltida kyrkor hade hamnat främst under
1800-talet. Den går sedan framåt i tiden till idag
med nedslag i mer eller mindre kända uppställ-
ningar och utställningar på medeltida kyrkligt
tema. Boken täcker därmed drygt 150 års utställ-
ningsteknik, och man kunde förvänta sig en tyd -
lig utveckling av utställningsspråket kring den
kyrkliga konsten under denna ganska långa tids -
period. Dock är Melins slutsats att förvånansvärt
lite har förändrats, och att det fortfarande i
mångt och mycket är konsthistoriska perspektiv
som ligger till grund för utställandet av medeltida
kyrklig konst.

Boken bygger på ett examensarbete från 2002
som Melin sedan har utvecklat till föreliggande
skrift. Under denna tid har hon även hunnit dis-
putera i konstvetenskap.

Frågorna i boken rör hur äldre kyrklig konst
har ställts ut, med vilken estetik och pedagogik
det har gjorts, och hur detta i sin tur har påverkat
senare utställningar. Melin betecknar studien som
historiografisk, en text i skärningspunkten mel-
lan konsthistoria, kulturhistoria och museologi.
Utställningarna som behandlas är ett urval som
Melin menar har varit stilbildande.

Genomgående är det påfallande hur ett fåtal

personer under sin verksamma tid påverkar och
påverkas av varandra när det gäller sättet den
kyrkliga konsten presenteras på. Man ser regiona-
la mönster men även nationella sådana. En pen-
delrörelse framträder mellan det konsthistoriska
och det museipedagogiska perspektivet, där det i
perioder är tydligt konstvetenskaplig dominans
medan det i andra är tyngdpunkt på det peda-
gogiska tänkandet i utställningarna. Melin fram -
håller Göteborgsutställningen 1923 som före-
bildlig för utvecklingen av pedagogiska perspek-
tiv. Här refererar hon till Bengt C. Holmqvist,
Staffan Carlén, Erik Hofrén, Anders Houltz och
andra som har kommenterat Göteborgsutställ-
ningen.

Ett exempel på pedagogisk ambition presen-
teras från den textila utställning SHM gjorde på
Liljevalchs konsthall 1929. En tidig form av hands
on-utställning gav besökaren möjlighet att prova
och känna på textilier och kyrkliga dräkter och
lära sig om dräktens delar. Detta pedago giska
tillvägagångssätt visade en ambition att låta be -
sökarna få såväl en förståelse som kunskap om
och upplevelse av det utställda textila materialet.

Det finns en viss obalans i Melins inramning
av utställningarna som presenteras. Diskussionen
kring medeltidsdelen av utställningen »10 000
år i Sverige» på SHM omfattar till exempel allt
från arkitekturen och flytten in i den nya bygg-
naden, till den generella politiken i samtiden som
påverkade resultatet. Texten om just denna ut -
ställning, med en påtaglig bredd i refererandet
och analysen, är mycket läsvärd. Ändå undrar jag
varför just denna del är så mycket bredare och
djupare än de andra. Förmodligen beror det på
att SHM, såsom varande ett statligt museum, har
dokumenterats och omskrivits i mycket högre
grad både i samtiden och av senare tiders forskare
än de mindre utställningsprojekt och belätes -
kammare som också skildras.

Det visar sig också att det inte funnits något
jämnt flöde av utställningar på temat i fråga, åt -
minstone inte att döma utifrån Melins urval.
Utställningarna har snarare inträffat i grupper,
den första 1906–14, den andra 1918–21. Nedslag
görs 1929 och 1943, och slutligen presenteras två
utställningar från 2000-talet. Den tidsmässiga
för delningen väcker min undran – finns det någon
generell representativitet bakom, eller är den
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slumpmässig och beroende av ett tillfälligt urval
som Melin har gjort?

En lite irriterande detalj är att kapitlen har
handfasta rubriker som syftar på specifika ut -
ställningar och uppställningar, men nästan alli-
hop inleds med, i och för sig intressanta, forsk-
ningshistoriska, museologiska eller idéhistoriska
utläggningar och betraktelser. Dessa för läsaren
bort från kapitelrubriken innan hon slutligen
återbördas till det innehåll som annonserats.
Kapitlen kunde ha fått mera rättvisande namn.

En poäng som framstår tydligt är hur en kate-
gori av lämningar från svunna tider gått från
bortglömt och undanställt till återupptäckt och
vördat. Boken visar också hur viktigt det är med
arbetsinsatser och engagemang för att en viss typ
av lämning ska överleva, räddas och sedan berät-
tas om i olika former. Hotet om försvinnandet
och det därefter väckta intresset för den medelti-
da kyrkliga konsten står det inte särskilt mycket
om i boken, men utvecklingen framstår tydligt
vid läsningen. Det hade varit bra att få ta del av
Melins egen analys av hur och varför engage-
manget väcktes och tog fart.

Boken är välillustrerad med relevanta foto -
gra fier från såväl dåtid som nutid i de fall det varit
möjligt. För den som är nyfiken på medeltiden
och dess kyrkliga konst i kombination med hur
dessa lämningar har ställts ut under 1900-talet
fram till idag är boken givande läsning. Det är
mycket bra att Melin tar läsaren med på en bred
vandring som förutom konstvetenskapliga per-
spektiv även rymmer inblickar i kulturhistoriskt,
arkeologiskt och museologiskt tänkande. 

Bodil Petersson
Institutionen för kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet
SE–391 82 Kalmar

bodil.petersson@lnu.se

Toby Huitson, Stairway to Heaven. The Functions of
Medieval Upper Spaces. Oxford & Philadelphia
2014. 264 s. ISBN 978-1-84217-665-8.

Här och var i många kyrkobyggnader döljer sig
märkliga utrymmen vars ursprungliga funktioner
är okända eller ovissa. Enligt äldre traditioner

skulle kyrkor ha haft gästrum för präster och vand-
rande munkar som vid Föra på Öland, eller ha
varit tillhåll för kvinnor som i »drottning Ylvas
kammare« i Bjälbo i Östergötland och »Me rethes
kammare» i Karise på Själland. Under 1800-talet
vann teorin om försvarskyrkan mark och märk -
värdigheter förklarades med kyrkornas inrättning
som tillflyktsorter i oroliga tider. Se dan 1950-
talet har dessa utrymmen i stället be skrivits som
profana eller icke-sakrala. På 1990-talet etablera-
des begreppet »flerfunktionell kyrka», där olika
funktioner som bostad, magasin eller möteslokal
är i fokus.

Eftersom dessa utrymmen sedan länge har för -
lorat sina ursprungliga funktioner, källorna oftast
är tysta om deras bruk, och kyrkobesökaren med
några undantag som Østerlars på Bornholm och
just Bjälbo sällan får tillgång till utrymmena, har
de på alla sätt förpassats till periferin. Gåtfulla
kanske, men mest av allt bortglömda.

Med denna bok har Toby Huitson satt sig före
att visa att kyrkornas övre utrymmen utgör ett
intressant forskningsfält, att utrymmena var cent -
rala för kyrkornas bruk, och att det i flera fall går
att ompröva etablerade uppfattningar. Huitson
undervisar vid University of Kent, och är även
arkivarie vid Canterburykatedralen. Boken byg-
ger på en opublicerad doktorsavhandling och ka -
raktäriseras som en kulturhistorisk undersökning.

Boken är lättanvänd, lättläst och väl illustre-
rad. Den är uppbyggd kring en systematisk gen -
omgång av olika funktioner med hjälp av ett stort
antal exempel från katedraler, kloster kyrkor och
vanliga församlingskyrkor från perioden ca 1000–
1550. Huitsons exempel finns i Storbritannien
med enstaka utblickar till Kontinenten; flest ex -
empel hämtar han från Canterbury med omnejd.

I introduktionen presenteras olika tolk ningar
sedan 1700-talet. Tillhåll för eremiter, fängelser
och tillflyktsorter har varit vanliga förklaringar,
och det framgår att fältet har varit präglat av
spekulationer. Kapitel 1 redogör dels ingående
för trapporna till de övre rummen, dels allmänt
för olika typer av utrymmen. Det kan handla om
trappor, passager, små kammare i murar, tornrum,
loft över vapenhus och sakristior – oftast någon-
stans uppe i kyrkorna, men även i markplan och
utanför i klosters porttorn, varför bo kens under-
titel är lite missvisande.
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De följande fem kapitlen utgör undersöknin-
gens empiriska kärna, nämligen en tematisk gen -
omgång av olika funktioner och utrymmen. Kap.
2 berör andaktsrum med kapell och altaren, ere -
mitbostad, utsikt över ceremonier och reliksam-
ling. Kap. 3 berör liturgins utövande med ljus i
gallerier och torn; ljud med läsning, klockor, org -
lar och sång; skådespel med bonader och special-
effekter som att kunna höja eller sänka skåde-
spelare eller figurer och kasta ut t.ex. blommor.
Kap. 4 berör stöd för liturgin, d.v.s. organisa- 
toriskt med klockor, skattkamrar och sakristior;
intellektuellt med undervisning, rättsliga saker,
affärsverksamhet, administration, bibliotek, ar -
kiv och skrivutrymmen. Kap. 5 tar oss med ba -
kom kulisserna och berör boende med mat och
dryck, gästrum/sovrum och latriner; byggandet
med utrymmen för arkitektens skissande, tek -
niska hjälpmedel som trampkvarnar, möjlighet
för inspektion och nödutgång; dolda utrymmen
som spannmålsmagasin, duvslag och lager. Kap.
6 berör funktioner bortom vardagen med hotet
från ”farliga män”, som gav upphov till försvars-
funktioner, tillflykt, fristad och fängelse; experi-
ment och underhållning med flygning, lindans
och akrobatik!

I kap. 7 påpekar Huitson att formen ofta för -
väntas spegla funktionen och omvänt, men att
det inte alltid är fallet. Samma funktion, t.ex.
altaren, kan finnas i olika utrymmen i kyrkan –
medan eldstäder och toaletter, som ofta förknip-
pas med boende, även kan förekomma i andra
sammanhang som i en möteslokal och ett fäng-
else, men inte alltid. För att ytterligare kompli- 
cera det hela sätter inte alla funktioner spår, ex em-
pelvis sällan sång eller spridningen av blommor,
bruket kan förändras över tid, och bruket blev i
praktiken inte alltid som det var tänkt. Huitson
argumenterar för en stegvis identifikation där
det orimliga eller omöjliga utesluts. Sex aspekter
bör beaktas: tiden, där t.ex. mekaniska klockor
inte förekommer före ca 1280; kyrkans status där
bibliotek mest fanns i byggnader av högre status;
formen och lokaliseringen där orglar alltid fanns
i anslutning till själva kyrkorummet; frekvens
där några aktiviteter kunde vara knutna till årliga
högtider eller tillfälliga hot; möjligheten till fler-
funktionalitet, där flera funktioner kunde in -
rymmas tillsammans; och slutligen inredning och

inventarier där stora fönster kan indikera under-
visning. Avslutningsvis tillämpas denna metodik
vid tolkningen av sju engelska exempel.

I kap. 8 kan Huitson så sammanfatta att de övre
utrymmena har varit viktiga i kyrkolivet. Men
när han sedan försöker dra allmänna lärdomar
från sin undersökning och vill undervisa arkeo-
loger om att förhållandet mellan form och funk-
tion inte är enkelt, med tolkningen av Stone -
henge som exempel, då slår han in öppna dörrar.

Appendix 1 är ett schema över olika funktio-
ner och deras lokalisering i kyrkorna. Appendix 2
är en översikt över det liturgiska året och dess oli-
ka funktionella behov. Appendix 3 visar hur man
kan mäta vinklar vid trappor. Sedan följer en
alfabetisk översikt över 35 olika funktioner med
deras datering, typiska kyrkliga kontext, lokali-
sering, bruk, frekvens, inredning samt referenser.

Under läsningen slogs jag av mängden av oli-
ka funktioner som kan påvisas när källäget är
gynnsamt, som det kan vara för medeltidens Eng -
land. Märkliga utrymmen kan handla om annat
än försvar och andakt. Nytt för mig var att trifo-
rier med sina smala passager liksom torngallerier
kan ha använts för ljussättning med vaxljus vid
kyrkliga högtider. Huitson har gjort ett experi-
ment med ljus i triforiet och klerestoriet i kyrkan
S:t Leonard i Hythe vid Colchester. Han har även
ett gott öga till förekomsten av nu för svunna
orglar, där öppningar ut mot kyrkorummet kan
vara ett indicium; han har skrivit en bok om
orglarna i katedralen i Canterbury. Vidare bör
nämnas det oväntade bruket av kyrkor för akro-
batik och lindans, t.ex. mellan västtornen i Dur -
ham vilket fick dödlig utgång. Men man måste
tyvärr, som så ofta, konstatera att Skandinavien
knappast finns i det brittiska medvetan det. Som
exempel härifrån uppträder enbart emporen för
nunnor i Asmild klosterkyrka i Jylland (eftersom
den omnämns i en engelsk bok) och en figur från
Raisio i Finland (nu på Finlands nationalmu-
seum i Helsinki).

Som framgår av titeln representerar Stairway
to Heaven ett bidrag till den »religiösa vändning-
en» inom kyrkoarkeologin, där liturgin står i
centrum. Huitson visar övertygande hur olika
utrymmen har varit viktiga, direkt eller indirekt,
för kyrkans bruk som just kyrka. Boken kan med
sina många exempel och förslag till metodik
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inspirera till nya studier av kyrkorna i Skandi-
navien och andra (till synes perifera) delar av
världen. Men som framgår av undersökningen är
kontexten avgörande. Tolkningarna av exemplen
från Canterbury med omnejd kan inte överföras
rakt av till andra platser, så enkelt är det inte. 

Jes Wienberg 
LUX, Institutionen för arkeologi 

och antikens historia
Lunds universitet

Box 192, SE–221 00 Lund 
jes.wienberg@ark.lu.se 

Mark Edmonds & Rose Ferraby, Stonework. Group
VI Press, Orkney 2013. Sidnumrering saknas.
ISBN 978-0-946722-25-9.

För forskare inom stenteknologi är Mark Ed monds
känd som en nyskapande arkeolog. Hans artikel
»Description, Understanding and the Chaîne
Opératoire» i den väl citerade publikationen
Technology in the Humanities från Archaeological
Review from Cambridge (Red. Sinclair & Schlanger
1990) var banbrytande i sättet den kopplade ihop
chaîne opératoire-analyser med agency-teori och
landskapsanalyser. Själv blev jag tidigt inspirerad
av hans bok Stone Tools and Society (1995) där
landskapsanalyser knyts ihop med teknologiska
analyser och agency-teori. En Edmonds-formu-
lering ur artikeln från 1990 som haft avgörande
inverkan på min forskning är:

»Whilst the production of stone tools takes
place within broad physical and mechanical
constraints imposed by the raw material, the
artisan is nevertheless capable of imple-
menting a number of different strategies to
create a particular artefact»

Citatet sätter fingret på samspelet mellan råma-
terial, stensmed och samhället denne verkar i. Det
bidrog när jag läste Edmonds arbeten till att öpp-
na mina ögon för de tolkningsmöjligheter som
ryms i stenteknologiska analyser.

Detta samspel är även temat för föreliggande
bok. Boken handlar om sten, mer precist om en

vulkanisk bergart som finns i Fells of Cumbria i
ordvästra England. Edmonds & Ferraby kallar
tenen för cloudstone, med association till bergen
land molnen där stenen bryts, men också till
ess skimrande blågrå färgton som ibland bryts i
rönt. På arkeologispråk kallas stenen grönsten
ller hornstone.

Men det är inte stenen själv som är i fokus,
tan stenåldersmänniskans relation till den. Bo -
en är en berättelse om en mans (sic!) resa uppför
tt berg för att bryta sten och tillverka ett yx -
mne. Under resan får vi genom mannens tankar
a del av arkeologins tolkningar av stenen, yxor
om tillverkats av den, distributionsmönster,
unktion, landskapsanalyser, sociala förhållan-
en och aspekter av ritual och kosmologi. Allt
om en tolkande agency-inspirerad arkeologi kan
änkas rymma.

Gruvorna och utvinningsplatserna i omgiv -
ingarna runt Langdale Fells är arkeologiskt väl -
ända. Utvinnings- och produktionsområdet är
mfattande. Så gott som hela bergsmassivet är
tt betrakta som en fornlämning. Efterlämnade
örarbeten, avslag, misslyckade yxämnen och alla
e kärnor och stenprover som testats för kvalité
v blivande stenhuggare medan de gick i lära
terfinns i miljoner. De bokstavligen dekorerar
ergets sluttningar och skapar en enda stor arte-
akt.

Betydande petrografiska studier visar att de
örarbeten som tillverkats på platsen har dis-
ribuerats över hela nuvarande Storbritannien
ch Irland. Stenen från Langdale Fells hade allt-
å stor betydelse under stenåldern, från cirka
000 cal BC och i ungefär 1500 år framåt (Davis
 Edmonds, Stone Axe Studies III, Oxford 2011).
v alla undersökta polerade neolitiska stenyxor i
torbritannien är drygt en fjärdedel gjorda av
loudstone. Råmaterialsutvinningen och yxtillverk-
ingen i området har ett namn: the Langdale axe

ndustry. Åt den har Edmonds ägnat mycket forsk -
ing, t.ex. boken The Langdales. Landscape & Pre-
istory in a Lakeland Valley från 2004. Han kan sitt
aterial.

Berättelsen är kronologisk. Mannen klättrar,
ör ett yxämne, klättrar ner, tillverkar en yxa,
istas i sin sociala miljö, några år går, han klättrar
pp igen och minns sitt förra besök på berget.
en boken är inte en arkeologibok vilken som
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helst. Berättelsen skapas med prosa, poesi och
måleri. Efter en kort introduktion som sätter in
läsaren i författarnas ambitioner, samt några få
sidor genom boken som sätter scenen för berät-
telsen, får jag text och bild presenterade som inte
liknar den arkeologi jag läser i vanliga fall. Varje
uppslag är ett konstverk med målning och text i
harmoni. Mannens resa, arbete och tankar om
det han gör, det liv han lever och det samhälle
han är en del av gestaltas genom färger, mönster
och känslor förmedlade med ord och bild. Det är
fin läsning. Ett smakprov:

Geology is history
Spirit, source and sign
A story of origins inscribed
And still ongoing
In the stone
Each bench and ledge
A hammer blow,
Each scree the debitage
On work that makes the world

Här får vi arkeologins tolkning av artefakter som
aktanter i en ritualiserad värld präglad av för-
fäder, av neolitikums upprepade handlingar över
tid som pågått i århundraden, ibland till och med
i årtusenden, på liknande sätt som vi kan se dessa
i råmaterialsutvinningsplatser i det sydskandi-
naviska landskapet (se t.ex. min artikel i Current
Swedish Archaeology 10, 2002). Som det som ska-
pat, skapar och kommer att skapa världen. Det är
inte nya analyser eller tolkningar som presen-
teras. Det är analyser och tolkningar destillerade
till sina innersta väsen, balanserande på en knivs -
egg och gestaltade på ett för arkeologin nytt sätt.
Det skulle kunna bli platt fall, ett pekoral. Men
det är det inte.

Edmonds (ord och bild) och Ferraby (bild) har
tillsammans skapat ett vackert och inspirerande
verk. Arkeologer har tidigare samarbetat med
konstnärer för att gestalta resultat, och konstnä-
rer har länge inspirerats av forntiden och arkeo-
logiskt arbete. Ett exempel är när Citytunnelns
stationer i Malmö skulle utsmyckas. Konstnärer
bjöds då in för att inspireras av de arkeologiska
utgrävningar som gjorts inom projektet (Faxén
red., Attraktion – konsten i Citytunneln, Malmö
2010). Ett annat exempel är den årliga succén

med konstprojektet Skulptur i Pilane vid Pilane
gravfält på Tjörn.

Konst och arkeologi tillsammans är alltså
inget nytt. Inte minst Michael Shanks banbry-
tande arbete sedan han kom till Stanford måste
nämnas i detta sammanhang. Men sättet som
Edmonds & Ferraby gör det på är originellt.
Visst, Edmonds samarbetar med en konstnär,
Ferraby. Det är inget nytt. Men, Edmonds är själv
konstnär, han är själv ordtrollare. Och konstnä-
ren, Ferraby, har en examen i arkeologi. På så sätt
är boken inte (ytterligare) ett exempel på arkeo-
logi och förhistoria gestaltat genom en konstnär
eller författare. Det är konst, prosa och poesi som
arkeologiskt berättande. Det är ovanligt.

Resultatet då, funkar det? Ja. Det funkar. Ger
Edmonds och Ferraby ett unikt bidrag i detta? Ja,
det gör de. Edmonds är en tolkande arkeolog med
prosa, poesi och konstnärlig gestaltning som me -
del. Eller är det kanske tvärt om? Är Edmonds en
poet och konstnär som nyfiket förvirrat sig in i
den arkeologiska vetenskapen och först nu lyck-
ats ta sig ut? Läsningen av Stonework ger inga
svar. Och svar behövs inte. Det är nytt även utan
sådana.

Boken är en pärla. Edmonds & Ferraby har
lyckats med konststycket att förmedla känsla. Men
det är inte vilken känsla som helst. Det är känsla
grundad i analys omsatt i tolkning berättad inom
ramarna för en fingertoppskänsla för språk och
konstnärlig gestaltning. För mig ter sig läsningen
som en självklar fortsättning på Ed monds förmå-
ga att koppla ihop chaîne opératoire-analyser med
agency-teori och landskapsana lyser. 

Anders Högberg
Linnéuniversitetet

Kulturvetenskapliga institutionen
SE–391 82 Kalmar

anders.hogberg@lnu.se
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Stormaktsstaden Jönköping. 1614 och framåt. Red.
Ann-Marie Nordman, Mikael Nordström & Claes
Pettersson. Jönköpings Läns Museum, Arkeolo-
gisk Skriftserie 3. Jönköping 2014. 518 s. ISBN
978-91-85692-90-3.

Den efterreformatoriska arkeologin i Sverige har
sitt mest iögonfallande skyltfönster i Jönköping.
Där har man målmedvetet, under en lång rad av
år, bedrivit arkeologi av hög kvalitet, men också
av en ganska omfattande kvantitet. Det senare är
viktigt i sammanhanget eftersom mycket stora
delar av den stad som flyttades ut på maderna i
öster, från och med 1614, har blivit arkeologiskt
undersökta. Detta gör Jönköping till den tidig-
moderna stad i Sverige som vi bäst kan beskåda
genom den historiska arkeologins linser.

Det är således värdefullt att det har kommit
en bok som sammanfattar och förmedlar den nya
kunskap som allt detta arbete resulterat i. Det är
en rejäl volym, och en praktfull bok: väl formgi-
ven, tryckt och bunden, med en utformning som
blir allt sällsyntare inom arkeologin, i synnerhet
sedan Riksantikvarieämbetets räknenissar be -
slöt att avveckla UV:s bokproduktion och bok -
distribution. Tacksamhetens tankar går till aktö -
rer som just Jönköpings Läns Museum, som ännu
vågar hålla stånd mot utarmningen.

Jag har ingen som helst relation till Jönköp-
ing, men denna bok kommer ändå att ha en heders-
plats i min bokhylla. Det är inte bara för att det är
en snygg sak; redaktörerna och författarna har
lyckats med att framställa ett storverk.

Bokens tjugo kapitel, inledning och slutord
oräknade, förs samman i fyra block: Kungamak-
tens nya stad, Trästadens liv och bebyggelse, Hant verk för
stad och omland och Den gröna staden. Det första
blocket behandlar den stora stadsflytten och de
båda faktorier (tidigmoderna krigsmaterielfab-
riker i statlig ägo) som anlades på den nya kvar -
tersmarken, men också Jönköpings slott och dess
kapell. Blocket inleds med en översikt av Nils
Ahlberg om Jönköpings plats i stormaktstidens
stadsbyggande, och gedignare kan det väl knap-
past bli. Kapitlen om slottet, av Sven Eng kvist
respektive Claes Pettersson, avslöjar å and ra sidan
hur illa byggd denna befästning var. Slarv, brådska
och inkonsekvens, som resulterade i sättningar
och andra svaga punkter, avslöjas obarm härtigt

av arkeologin. Tur att den kulissen slapp att prö-
vas i strid. Mikael Nordström bidrar med ett ka -
pitel om slottskapellet och dess roll i sta dens
kyrkliga liv. Intressantast är nog ändå ka pitlen
om den nya staden, Ann-Marie Nordmans skild- 
ring av grundläggningsarbetena, mycket väl da-
terade med dendrokronologins hjälp, och Claes
Petterssons om faktorierna. Det är ut märkt arkeo-
logi.

I blocket om Trästaden ger sju författare en
fin bild från olika ämnesperspektiv av sociala för -
hållanden, levnadsstandard och interiörer. Hur
såg det egentligen ut i staden? Claes Westling ger
oss exteriörerna och gatubilden, Susanne Halti-
ner Nordström och Bo E. Karlson gårdsmiljöer-
na, Bibi Pålenäs interiörernas färgrika väggmå-
leri, Christina Rosén bordets materiella kultur
och dess föränderliga seder, och Fredric Jonsson
och Claes Pettersson redogör för farorna i den
eldfängda trähusmiljön.

Blocket om hantverk omfattar endast två ka -
pitel. Susanne Haltiner Nordström skriver om
två av stadens krukmakar- och kakelugnsverk-
städer, där man tillvaratagit ett rikt material. De
har gett ny och värdefull kunskap, som dessutom
har kunnat ställas mot keramikkonsumtionen i
grannkvarteren. Ole Stilborg skriver om stadens
grytgjutare. Jönköping hade den kanske rikaste
grytgjutartraditionen i Skandinavien, från 1400-
talet fram till och med 1700-talet. 

Det är inte fråga om någon snäv lokalhistoria.
Jönköping sätts in i sitt nationella och globala
sammanhang. Som historisk arkeologi är boken
exemplarisk; arkeologins metoder ställs mot, eller
snarare med, kartor och planer, räkenskaper, bo -
uppteckningar och annat skrivet material, en
värdefull aspekt, som även Hans Andersson tar
upp i sin korta inledning till boken.

Kvaliteterna kan framhållas på många plan,
men här kan det räcka med att nämna några få.
För det första får vi en detaljerad, kvalitativ bild
av stadsflytten, utvecklingen av faktorierna och
problemen med översvämningar och bränder,
som enbart skriftbaserad historia inte hade kun-
nat ge oss. För det andra ges arkeologin en nu -
tidsförankring som gör den intressant och ange -
lägen. För det tredje ägnas stort utrymme åt
stadens utveckling ur ett ekologiskt perspektiv.

När statsmakten bestämde sig för att flytta
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staden till en yta bakom fästningen, sett från den
tänkta anfallsriktningen, inleddes ett enormt
arbete med att göra Sanden, den sanka, lågt lig-
gande landremsan mellan Vättern och Munk- 
sjön, beboelig. Militärstatens effektivitet och järn -
vilja, men också några av dess tillkortakomman-
den illustreras här. Med arkeologins hjälp kan
man nu besvara en rad frågor. Hur snabbt gick
utbyggnaden? Hur gick det till rent praktiskt?
Varifrån kom materialet? Vilka volymer handlar
det om? Vem fick bo var? Vilka praktiska pro-
blem uppstod efter hand?

Berättelsen om detta jätteföretag är fascin e -
rande. Vi får inte bara inblick i arbetet från ett
planeringsperspektiv, utan också i det dagliga
arbetet och problemen som uppkom, och i hur
folk drog nytta av sina grannars erfarenheter när
man försökte förebygga dem. Det berättas också
om hur det blev när en stor mängd tyska hant -
verkare bosatte sig i Jönköping för att bemanna
textilfaktoriet, »vantmakeriet». Procentuellt sett
var denna invandring lika stor som om 10 000
personer i ett slag skulle flytta in i dagens Jön -
köping.

Redaktörerna och författarna är som sagt duk -
tiga på att nutidsförankra stadens arkeologi, att
föra den upp i nyss förfluten samtid så att läsarna
känner igen sig. Ett fint exempel är Susanne Hal -
tiner Nordströms kapitel om arkeologin i kvar te -
ret Abborren, dvs. vad som låg bara någon deci -
meter under golvet i biografen China. Denna lo -
kal har nog de flesta Jönköpingsbor något minne
från innan den stängdes för gott 2007. Dess 77-
åriga filmhistoria, från premiärfilmen Vilda or-
kidéer, med Hollywoodsvenskarna Greta Garbo
och Nils Asther, fram till Spiderman, ger ett fint
perspektiv på platsen och historien. 

Ett annat intressant exempel är det kapitel
som arkeologen Claes Pettersson skrivit tillsam-
mans med brandutredaren Fredric Jonsson. Den
förödande brandkatastrofen i kvarteret Arkadien
2001 presenteras inledningsvis, vilket effektivt
ger en djupare förståelse av den följande skildrin-
gen av de ännu större katastroferna 1785 och
1790. Just så ska arkeologi bedrivas, genom att
skapa kontaktytor med andra samhällssektorer
som kan ge perspektiv på en verksamhet som an -
nars riskerar att få tunnelseende.

Ett tredje exempel är det förnämliga bildma-

terialet i boken, där framför allt muséets egen
fotografiska bildskatt från 1800-talet och det
tidiga 1900-talet förtjänar att lyftas fram, så som
man också har gjort i boken. Bilderna skapar en
direkt länk både till 1700-talet och till de äldre
Jönköpingsbor som minns miljöerna från innan
de försvann. Det är också bilder med sociala per-
spektiv, av bakgårdsmiljöer och ofta dåligt byggda
trähuskvarter, provisorier uppförda efter stads-
bränderna, vilkas grundläggande problem för-
klaras med arkeologins hjälp i Jonssons och Petters-
sons kapitel.

Så till det mest framåtsyftande avsnittet i bo -
ken. Den gröna staden handlar om arkeologi och
historieskrivning från en ekologisk utgångs punkt.
Före den industriella revolutionen var allt mänsk-
ligt liv inbäddat i en ekologisk ram. Allt var eko -
logi, även stadslivet, och inget mänskligt var tänk -
bart utanför den ramen. Egentligen är det så fort-
farande, men vi är duktiga på att glömma eller
dölja det. Under senare år har arkeologer börjat
arbeta tvärvetenskapligt, men de naturveten-
skaper som kan belysa den svunna ekologin har
oftast fått fungera som hjälpredor, i rapporternas
appendix. Vad som nu möjligen är på väg att hända
är att ekovetenskaperna får vara med om att ock-
så formulera frågeställningar inför de arkeolo-
giska undersökningarna. Detta är ett absolut nöd-
 vändigt steg att ta; det är i själva verket arkeolo-
gins framtid.

Ett av de stora framstegen vad gäller stads-
arkeologins kunskapsinnehåll under senare år är
det arbete som lagts ner på paleobotaniska under -
sökningar av odlingsjord inne i städerna. Den
ansågs tidigare inte ge någon kunskap alls. Denna
jord börjar nu ses som en artefakt bland alla
andra. Det är främst Jens Heimdahl som ska ses
som portalfiguren för denna relativt nya forsk-
ningsinriktning. Han har samarbetat med arkeo-
loger i en lång rad städer, långsiktigt och mål -
med vetet, och han har även varit aktiv i Jön -
köping.

Heimdahls kapitel presenterar tre huvudsak-
liga aspekter av paleobotaniken i Jönköping.
Tyska madens hantverkare, de invandrade tyska
vantmakarna, tog uppenbarligen med sig en
egen uppfattning om livets goda. I lagren från
Tyska maden finns spår efter en konsumtion
under 1630-talet som måhända betraktades som
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normal i hemlandet, men som i Sverige måste ha
framstått som exotisk lyx. Heimdahl lyfter fram
citrusfrukter, peppar och vattenmelon. Frukter-
na kan ha direktimporterats från södern med
effektiva och snabba, och därmed dyra, förbin- 
delser. Vattenmelonerna kan däremot inte ha
varit importvara. De måste ha odlats i drivhus,
liksom kanske också citrusfrukterna, och det kan
därvid bara ha varit fråga om adelns orangerier.
Detta öppnar för en diskussion om sociala kon-
takter, som man kanske inte hade kunnat tänka
sig utan dessa belägg. Men det ger också en finger-
visning om en ovanligt tidig förekomst av orange -
rier, som inte är särskilt väl belagda i andra käl-
lor. Pepparn var ovanlig och dyr vid denna tid –
det hade bara gått tre decennier sedan de holländs-
ka och engelska ostindiska kompanierna bildats,
och det skulle dröja ännu 100 år innan det svenska
ostindiska kompaniet kunde pressa priserna nå -
got i Sverige.

I jorden påträffades även rester av de kring-
liggande skogarnas bär. Fynden är så omfattande
att Heimdahl föreslår att bärplockning varit en
kommersiell verksamhet för de egendomslösa på
landsbygden allt sedan medeltiden. Han kopplar
också fynden till en intressant diskussion om
sociala stigmata vad gäller bärplockning i äldre
tider. Slutligen diskuterar han sociala tabun i
hanteringen av latrin och annat avfall, och kon-
staterar att de skrivna källornas tystnad starkt
kontrasterar mot odlingsjordens vittnesbörd.
Man har uppenbarligen varit medveten om dessa
tabun, men inte kunnat undvara gödseln. Det är
en ny bild av städernas liv som växer fram i och
med denna forskning. Belägg läggs till belägg i
stad efter stad och vi börjar kunna beskriva det
nordiska stadsrummet utifrån nya parametrar.

Stadsjordarna, d.v.s. Jönköpings odlingsjord
utanför tullgränsen, är ämnet för ett kapitel av
Ådel Vestbö Franzén. Hon studerar också sta dens
försörjning från ett större omland genom upp -
gifterna i Lilla Tullens längder. Hon sätter där -
med fingret på något som sällan diskuteras i litte-
raturen, nämligen städernas stora behov av sko-
gens produkter – timmer, brädor och näver – i
uppbyggnadsskeden som i 1620-talets Jönköp-
ing. Men kanske ännu viktigare, på stadens lång-
siktiga behov av ved och träkol. Denna starka
efterfrågan har naturligtvis påverkat landskaps-

bilden kring städerna, men också bilden av stads-
rummet. Fernand Braudel påpekar i sitt trebands-
verk om vardagslivets strukturer att gaturummet
i Paris långt fram i tiden dominerades av väldiga
vedupplag som fylldes på dagligen med otaliga
kärror från landsbygden. Även i mindre städer
måste veden ha tagit plats. I en bok som till så
stor del behandlar stadsrummets utseende som
denna är Vestbö Franzéns beräkningar av stor
betydelse. Hon lyfter också fram hur stadens
efterfrågan skapade regionala specialiseringar:
näverfångsten i socknarna västerut måste ha haft
industriella proportioner, skriver hon.

Agneta Åsgrim Berlin bidrar med ett kapitel
om Kålgårdsområdet, länge en utkant mellan
sjöarna i sydöst, vilket hon tidigare behandlat i en
egen bok. Texten, som bygger på kartor och be -
varade kålgårdslängder, utgör ett utmärkt komp-
lement till den paleobotaniska framställningen.
Vestbö Franzén och Åsgrim Berlin, liksom de
paleobotaniska resultaten, visar entydigt på od -
lingens betydelse i städerna. Som Åsgrim Berlin
understryker försökte statsmakten upprätthålla
en »kameral fiktion» om en skarp åtskillnad
mellan stadsnäringar och landsbygdsnäringar.
Denna fiktion har påverkat dagens uppfattning
om stadens rum och näringar, men all den ekolo-
giskt inriktade forskning som har bedrivits kring
de äldre städerna har tydligt visat att vi borde läg-
ga fiktionen till handlingarna nu. Vi bör räkna
med hög produktivitet i kålgårdarna. Studier i
dagens Afrika har visat att produktiviteten per
kvadratmeter inne i städerna kan vara uppåt sex
gånger högre än på landsbygden. Varför skulle
svenska tidigmoderna kålgårdar vara annorlunda?

Sedan steget utanför tullarna har tagits fram-
står de båda följande kapitlen i boken som själv-
klara delar av helheten. De handlar om lustgår-
dar och parker vid överhetens gårdar. Bo E. Karl-
son gör en kortfattad men saklig genomgång av
parkanläggningar i Jönköpings län och deras ut -
veckling från 1500-talet till 1800-talet. Kapitlet
är väl illustrerat med planer, stick, målningar och
fotografier. Det avslutas med en kort orientering
kring orangerier i länet, vilket ger en värdefull
länk till Heimdahls kapitel, men också till det
närmast följande.

Det kapitlet är historien om (den hittills gen -
omförda) trädgårdsarkeologin i Rosenlunds park,

225Recensioner

Fornvännen 110 (2015)

Recensioner 214-226_Layout 1  2015-09-28  16.15  Sida 225



berättad av Anna Andréasson, ett av ämnets
främsta affischnamn i Sverige – och därtill en av
de kunnigaste i denna nisch – och Claes Petters-
son. Kapitlet är en arkeologisk vitamininjektion.
En trädgårdsanläggning från 1700-talet, med
mycket dåligt arkivkälläge, har med georadar och
arkeologiska förundersökningar lyfts fram på ett
elegant sätt. Små insatser, stort utfall, enorm po -
tential, kan man säga. En halv meter under da -
gens markyta ligger en i det närmaste intakt 1700-
talsmiljö, från herrgårdens förste ägare Gustaf
Mauritz Posses tid. Författarna pläderar väl för
att Jönköpings kommun ska förstå att utnyttja
denna potential, återskapa anläggningen, och
därmed åstadkomma en attraktion av såväl högt
vetenskapligt som turistiskt värde. Det kunde bli
ett värdefullt inslag i stadens eget framtida liv.
Det finns all anledning att hålla med om detta
och önska lycka till. 

Boken avrundas med ett par korta texter av
Claes Petterson, respektive redaktörerna som
kollektiv, som för oss tillbaka in i trähusbebyg-
gelsen på Öster, och upp mot vår egen tid. Petters-
son skriver om fattigdomens 1800-tal, om den
urbana underklassens elände med trångboddhet
och ohyra. Det skapades av invandring från lands -
bygden och en tilltagande pauperisering efter
faktoriernas nedläggning, samt förstärktes av en
koleraepidemi 1834. Arkeologin har genom lyck-
liga omständigheter kunnat blottlägga ut veck -
lingen i Jönköping. Också denna text pekar fram -
åt, mot en arkeologiutveckling som åtminstone
några av oss önskar se, och som kan möjliggöras
nu efter lagrevisionen 2014. Tidsgränsen vid 1850,
som många såg som en inskränkning av KML,
kan i själva verket ses som ett instrument som
förstärker fornminnesstatusen hos de svårt neg-
ligerade tidigmoderna perioderna i städerna,
kanske framför allt ca 1700–1850. Med den nya
lydelsen är det t.ex. möjligt att behandla Borg -
holm och Östersund som fornlämningar i deras

äldsta skeden, även om 1840-talets nygrundningar
som Skellefteå och Haparanda nog får anstå. Det
väsentliga är emellertid att kunskapspotentialen
i de lager i de äldre städerna som tidigare schak-
tats bort nu kan hävdas som förvaltningsobjekt.
Redaktörernas slutord handlar om saneringarnas
1900-tal, men den korta textens viktigaste ord är
nog ändå dessa: »arbetet fortsätter».

Boken är, som nog har framgått redan, ett nöje
att läsa. Den är välskriven och oftast också lättill-
gänglig, även om en del inomvetenskaplighet
kanske kan vara seg materia för den oinsatte att
ta sig igenom. Allra bäst är Claes Petterssons
många avsnitt. Han har nått fram till en klarhet i
språket och ett intresseväckande framställnings-
sätt som gör hans texter till en fröjd att ge sig i
kast med. Pettersson har en folkbildarkapacitet
av hög klass. Låt oss hoppas att han får möjlighet
att utveckla den ytterligare i framtiden. Dessa
lovord ska emellertid inte på något sätt förringa
de övriga skribenternas insatser. Allt är bra.

Stormaktsstaden Jönköping är näst intill en kom -
plett triumf, men inte helt och hållet. Mikael
Nordströms kapitel om slottskapellet kan vara
lätt förvirrande för en läsare utan lokalkänne- 
dom. En karta hade hjälpt. Detsamma gäller Karl -
sons kapitel om adelns lustgårdar. Man kan inte
förutsätta att läsare i andra landsändar vet var
alla dessa gods ligger. Karlsons kapitel om stads-
rummet och Vestbö Franzéns kapitel kunde ha
korrekturlästs en gång till, men det är småsaker,
som man lätt kan bortse från. I det stora hela är
boken värd de varmaste rekommendationer. Det
är i många avseenden fråga om arkeologi i fram -
kant. 

Mats Mogren
Länsstyrelsen Skåne

SE–205 15 Malmö
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