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Backsteinarchitektur im Ostseeraum. Neue Perspek-
tive der Forschung. Red. Christofer Herrmann,
Ernst Gierlich & Matthias Müller. Petersberg
2015. 223 s. ISBN 978-3-7319-0184-6.

I de sidste 10–15 år er der sket en opblomstring in-
denfor studiet af middelalderens teglstenskunst.
Særligt fra tysk side er det bemærkelsesværdigt,
hvor stor forsknings- og formidlingsinteressen
har været. Et af de seneste skud på stammen er
dette værk – redigeret af nogle af de tyske svær-
vægtere indenfor emnet – der udgør publikatio-
nen bag udstillingen af samme navn, som i 2015
og 2016 kan ses i bl.a. Wismar og Rostock.

Bogen er et konglomerat af forskellige bi -
drag. Del I udgøres af otte essays om forskellige
emner relateret til teglstensarkitekturen i Øster-
søområdet (dog primært den sydlige kyst). Del II
omfatter 36 planchetekster fra den omtalte ud -
stilling.

De to første essays (af henholdsvis Christofer
Herrmann og Barbara Perlich) behandler i grund -
læggende træk opkomsten af teglstensbyggeriet i
Østersøområdet. Herrmann tager afsæt i en dis -
kussion om aktørerne bag teglstensbyggeriet og
argumenterer glimrende imod den ældre opfat-
telse, at teglarkitekturens opkomst i det nord-
tyske område i 1100-tallet var på kongeligt/kej-
serligt initiativ alene. Hvem Herrmann derimod
ser som initiator, står imidlertid hen i det uvisse.
Lidt øvrige muligheder fremhæves (bl.a. gejstlige
interessenter), men nogen nagelfast konklusion
bliver det ikke til, og bidraget afsluttes med den
lidt flade kommentar: »Die Lösung dieses Pro-
blemkomplexes erfordert noch intensive For-
schungs-bemühungen». Perlich giver i sit bidrag
en kort omtale af teglproduktionens opkomst i
Lombardiet og Nordeuropa og påviser med ud -
gangspunkt i teglstensbehandlingen og særligt
muringsteknikken, at det næppe var håndværke-
re fra Norditalien, der stod bag de nordeuropæis-
ke teglstensbyggerier (med få undtagelser), og at
opkomsten af de europæiske teglstensbyggerier i
1100-tallet skal opfattes polycentrisk. Skønt Per-
lichs bidrag er kort og overkommeligt, findes der

i bogens Del II et opslag med et resumé af essayet
(s. 152 f). Her bliver man som skandinavisk tegl-
forsker lidt forundret over, at der i det viste ud-
bredelseskort over teglmonumenternes udbre-
delse indtil 1225 mangler flere væsentlige monu-
menter i det gammeldanske område. Domkir-
kerne i Aarhus og Børglum og cistercienserkir-
kerne i Vitskøl og Øm, der alle er af tegl og på-
begyndt før 1225, er således ikke vist. De vel-
kendte sjællandske teglmonumenter i Sorø og
Ringsted er i øvrigt heller ikke med. Og når man
i litteraturlisten ser, at Paul Nawrockis Der frühe
dänische Backsteinbau fra 2010 er citeret, bliver
man bevidst om, at det næppe er sprogbarrieren,
der er problemet.

Tredje og fjerde essay omfatter bygningshis-
toriske undersøgelser af Nikolaikirken i Beuster
og Jakobskirken i Thorn af henholdsvis Tilo Schöf -
beck og Alexander Koniesczny. Tagværket fra kir-
ken i Beuster er blevet dendrokronologisk un der-
søgt: kirken fra 1170’erne hører til blandt de ælds-
te eksempler på teglstensbyggerier i det nord-
tyske område. Bygningens enkeltheder peger da
også på, at bygmestrene ikke helt har evnet tegl-
stenskunsten endnu. Koniescznys bidrag giver et
fornemt detailstudie af Jakobskirken i Thorn,
hvor man ligeledes på baggrund af dendrokrono-
logiske dateringer og gode bygningsarkæologis-
ke iagttagelsesforhold har kunnet revidere opfat-
telsen af bygningens udviklingsforløb i 1300-åre-
ne. Fine præsentationer og interessant for fag-
folk. For de mindre begejstrede kan der henvises
til de væsentligt kortere planchetekster, der er
bragt i bogens Del II (s. 164 f og 176 f).

Det efterfølgende essay af Burkhard Kunkel
sætter fokus på kirkeinventaret i kirkerne i Stral-
sund og dets indviklede historie og bevarings-
forhold fra middelalderen over Reformationen
og frem til i dag. Bidraget opridser de faglige
problemstillinger forbundet med at arbejde med
et så fragmenteret materiale, der i dag indgår i en
helt anderledes kontekst end oprindeligt til tænkt.
Ikke desto mindre er bidraget interessant i kraft
af, at dets empiriske fokus ligger på inventaret –
ikke bygningsstenene – hvilket netop er centralt
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i et samlet fortolkning af det middelalderlige kir -
ke rum og dets arkitektur.

De sidste tre essays af Matthias Müller, Agnese
Bergholde og Heidrun König handler primært
om teglstensarkitekturens betydning i tiden
efter middelalderen. Müller tager udgangspunkt
i maleren Caspar David Friedrichs værker i for -
søget på at indkredse den middelalderlige tegl-
stenarkitekturs betydning i politisk, etnisk og
religiøst øjemed i 1800-årene. Her blev den ældre
teglarkitektur inspirator og ledemotiv i roman-
tikkens arkitekturforståelse (og restaurerings-
ideologi), og fik samtidig en central betydning
for opkomsten af preussisk selvforståelse og kul-
turel identitet. Bergholde og König giver i deres
bidrag en række eksempler på de middelalderlige
bygningers nye brug og betydning i tiden om-
kring og efter Anden Verdenskrig. Alle tre bidrag
er glimrende case studies i arkitekturens skiften-
de fortolkning og signifikans for det omkring-
værende samfund.

Fagligt spilles der i Del I på mange tangenter,
hvilket bestemt ikke er værkets force, og efter endt
læsning kan man godt komme i tvivl om, hvem
modtagerskaren egentligt er. Nogle af bidragene
omfatter en række generelle betragtninger (hvil -
ket man klart forventer af en udstillingspublika-
tion), mens andre er utroligt partikulære. Man
stiller sig spørgsmålet, om ikke de havde været
bedre tjent med at blive publiceret andetsteds,
eller om de var blevet bragt i forkortet version i
bogens Del II. Der mangler en tematisk rød tråd,
og det er ærgerligt, for flere af de enkelte bidrag
er i grunden af høj faglig kvalitet.

Bogens hovedtitel er lidt misvisende. »Ost-
seeraum» dækker andet og mere end den sydlige
Østersøkyst, og selv om der er enkelte afstikkere
nordpå (bl.a. forsideillustrationen), leverer tek-
sten ikke helt, hvad titlen lover. Ligeledes kan
bogens undertitel »Neue Perspektive der For -
schung» være lidt svær at genfinde. I stedet for en
præsentation af nye forskningstemaer og meto -
dikker, får man i flere tilfælde stofmættede byg-
ningshistoriske gennemgange af konkrete monu-
menter – smukt og upåklageligt udført efter klas-
siske principper – men næppe noget, der nedbry-
der paradigmer eller sætter nye standarder. 

Idéen i Del II med at bringe de enkelte udstill-
ingsplancher forekommer ved første blik en smule

besynderligt, men i den præsenterede form fun-
gerer det egentligt meget godt. Her er der plads til
de mere snævre iagttagelser og de summariske
oplysninger om væsentlige enkeltstudier, og for
dem, som har set udstillingen, er det et godt gen-
syn. For alle andre er det ganske informativt og
nemt at overskue. Som nævnt er der dog en del
gengangere i forhold til bogens Del I, hvilket
virker en anelse unødigt.

Hvad angår bogens fysiske fremtoning, er den
et vellykket værk. Bogen er i hardback, der er tale
om et fornuftigt format og den grafiske opsæt-
ning fungerer glimrende. Særligt billedbehand-
lingen er upåklagelig, og det valgte illustrations-
materiale supplerer teksterne fint uden at give
indtrykket af en regulær billedbog. 

Til trods for de opridsede kritikpunkter er
bogen værd at læse og få forstand af, og den kan
anbefales for alle, der interesserer sig for Øster-
søområdets teglstensarkitektur.

Morten Larsen
Vendsyssel Historiske Museum

Museumsgade 3
DK–9800 Hjørring

mla@vhm.dk

Lyrikvännen nr 4/15 – Arkeologi/Poesi. www.lyrik-
vannen.se

Det är med skarpa ögon som Lyrikvännen nr 4/15
utforskar den skälvande skärningspunkten mel-
lan poesi och arkeologi. Inte bara för någon som
mig, som så att säga har en fot i varje schakt, har
numrets skribenter – poeter, arkeologer och lit-
teraturvetare – åstadkommit en utmärkt läsupp-
levelse i mötet mellan materiellt och sublimt. 

I en djupdykning i arkeologins lyrik, lyrikens
arkeologi och allt däremellan, går det natur ligt -
vis inte att bortse från litteraturhistorien. Det
förstår alla som under arkeologistudiernas exkur -
sion till Ales stenar hört Anders Österling dekla-
meras genom snålblåsten. I Lyrikvännens exposé
är det författaren och akademiledamoten Lotta
Lotass, van att djärvt angripa historien, som tar
sig an romantikens ruinvurm. I texten Fallna kolos-
ser reder hon ut hur Byron och Shelleys diktande
om antiken inte bara utgör ett tillbakablickande,
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utan även en kommentar till poeternas samtid.
Fa rao-nernas fall ställs jämte Napoleons förlust:
inga imperier varar för evigt. Kanske inte heller
de tankens imperier som skapats av 1800-talets
litterära giganter, tänker jag. 
Att arkeologins rötter är tätt hoptvinnade

med nationalismens, är en närmast obligatorisk
observation. Men just för att det redan kartlagts,
är det med lättnad jag ser att Lyrikvännen, efter
Lotass text, i stort sett lämnar detta förhållande
därhän. Mer intressanta är nämligen de mer exi-
stentiella reflektionerna, med poeten Johan Nord -
becks Den blixten är en ristad runa på Rökstenen som
ett lysande exempel. Nordbeck skildrar under fun -
digt den »tidssvindel» som uppstår i mö tet mel-
lan människa och fornlämning. Som ingen annan
sätter han i sin – bokstavligen – jordbundna stil,
fingret på vad som förenar den arkeologiska upp -
levelsen med den poetiska: den mentala resan
mellan ande och ting. Från sin tid som grovis på
arkeologiska utgrävningar i Sörmland på 1990-
talet minns Nordbeck:

»Pilspetsen av sandsten som jag hittade i 
det som varit strand blev mitt DU. Jag såg
hennes ryggtavla och pilbågen när hon
sprang mjukt genom seklerna in bland trä-
den i riktning Västerhaninge. Jag blev lite yr
av synen eller av det ryggböjda kroppsarbe-
tet så jag höll mig i en upprättstående grav-
sten när jag sträckte på benen och fastnade
med blicken i tidens tomma molnvärld.
Grävledare Karins ironiska rop: »Nu diktar
han igen» kallade mig tillbaka till det krono-
logiska klockslaget fikarast.»

Hos Nordbeck blir forntidsmänniskan alltså till
ett »du». Kunskapen om det förflutna måste för -
kroppsligas. Detta är ett resonemang som Niklas
Schiöler tar vidare i texten Vem var du?. Bland
annat tar Schiöler upp Kjell Espmarks åkallande
av ismannens röst i Vintergata: »Allt ni vet är min
sista måltid». Seamus Heaney, vars poesi är så
infärgad av Irlands svarta torv och historia, lan-
dade stundom också i våra skandinaviska mossar,
som till exempel i The Tollund Man. Schiöler stäl -
ler Heaneys dikt mot Willy Granqvists på sam-
ma tema. Båda texterna är från 1970-talet och
båda antyder ett gåtfullt samförstånd med det

välbevarade mossliket. Vem är han? Kan de döda
verkligen leva? »Ja någonstans lever dom döda»
skriver Granqvist med Tollundsmannens röst. 
Så närmar vi oss poetens och arkeologens ge -

mensamma uppgift: att återskapa »köttet», att
fylla ut luckorna. Men med vilken rätt gör vi detta?
Vem tillåts vara subjekt i våra berättelser? Mot
denna bakgrund lyfter Niklas Schiöler också Eva
Ströms gripande prosadikt Inkarnationen – Barum-
kvinnan. Dikten slutar med raderna »Me mento
mori./Att du har levat.» Ströms slutrader be sva -
rar på ett allmängiltigt sätt vem kvinnan var, bort-
om de kvarlevor som återfunnits. Hon var oss,
hon var samma. Den svunna tiden handlade, lik-
som vår, om liv och död. Men ändå: utmaningen
att nå fram, men med ödmjukhet. Eller som Schiö-
ler uttrycker det: »att upprätthålla erforderligt av -
stånd men att samtidigt tillfredsställa när gång-
hetens lockelse». 
Ibland behövs det inga poeter för att göra

poesi av arkeologin. Det konstaterar Björn Nils-
son i Jag, poesin och arkeologin räknar till fyra. Och
visst måste det finnas en inneboende poetik hos
människor som endast befattar sig med det som
en gång blivit »varaktigt övergivet». Vem har inte
sett litterära kvaliteter i fyndbeskrivningar, konst-
närlig skönhet i en planritning? I sina nedslag hos
poetiskt passionerade arkeologer, i noggrant kata-
 logiserade magasin och i soparkeologiska rappor-
ter bevisar Nilsson hur arkeologin kan stå för sig
själv som konstnärlig praktik. »Som människo-
lek är vetenskapen vacker» skriver han, och om
inte annat är den prosalyriska kvaliteten hos hans
egen text ett bevis på denna tes.
Även Niklas Törnlund behandlar oförmågan

hos orden att överträffa det materiellas inne bo -
ende poesi. Hans text Poesin som tidsmaskin ställer
frågan om poesi som »illustration» till verkliga
fynd på sin spets. Törnlund hade i slutet av 1990-
talet i uppgift att skapa lyrik till en utställning
med fynden från Tågerup. Att litterärt reflektera
över stenåldersfynden utifrån sin egen, poetens,
röst kändes som fel angreppssätt, menar Törn-
lund, »på grund av en snabbt tilltagande respekt
inför de faktiska fynden, de autentiska föremålen
– hur skulle dikter ur poetens här & nu kunna
matcha dem?». 
Jag kan inte låta bli att undra, om det är den-

na ouppnåelighet hos fynden, denna rädsla att
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oombedd föra någon annans talan, som skapar
den relativa bristen på nyskriven poesi med arkeo-
logiska beröringspunkter. Eller är temat helt en -
kelt för belastat? I Lyrikvännens temaessäer åbe -
ropas främst poeter som Gunnar Ekelöf, W.H.
Auden, Tomas Tranströmer och Seamus Heaney.
Men visst dyker även ett antal något yngre namn,
som Rebecca Solnit och Eva Ström, upp för oss
som vill läsa vidare. De mest intressanta lyriker-
na introduceras av Tuija Nieminen Kristoferson
i Om poesi och arkeologi. Jouni Inkala och Eeva Tik-
ka är två finländska samtidspoeter, som båda lyc-
kas närma sig forntida tankevärldar utan att det
blir pastischartat. Den i mitt tycke mest spännan-
de bekantskapen blir dock Vesa Haapala, som
drar samtida växlar på allt från Ötzi till Romar-
riket. Detta sätt att »dubbelexponera det förflut-
na med samtiden», som Nieminen Kristo ferson
uttrycker det, ter sig för mig som det bästa sättet
att hålla sig relevant snarare än romantiserande. 

Det är synd att Lyrikvännen inte fått in mer
nyskrivet material på temat – Ingela Norlins I
Ynglingarnas högar är fin men något tunn jämte
de imponerande essäbidragen. Ett bidrag från
exempelvis Annelie Edvardsson, som för drygt
tio år sedan debuterade med Den bensamlande
människan skulle ha passat in. I väntan på att fler
samtidspoeter skall greppa skärsleven får arke-
ologer kanske, på Niklas Törnlunds inrådan, hål-
la tillgodo med sina egna fyndlistor:

»Påträffat
1 st elpropp
1 st plastpåse ”Jordnötspop” (färdigpoppad)
75 g estrella bäst före 9/6-82
---
1 st tändsticka
Odef. blandat material
Total vikt: 0,88 kg»

Kanske är min längtan efter fler moderna röster
egentligen ett gott betyg, för denna skrift väcker
mersmak och nyfikenhet. Förutom de aspekter
som tas upp i Lyrikvännen, slås jag av en uppsjö av
användbara poetiska ingångar i arkeologin:
Samlandet. Geografin och platsens betydelse.
Ägandeskapet av kulturarvet. Civilisationen och
dess alternativ. Framtiden. För att inte tala om
själva språket, och på en metanivå, poesin i sig.

Många av våra äldsta skrifter är som bekant i dikt-
form. I urgamla inskriptioner är lyriken manifest
i det materiella, hoppar över mellanrummet mel-
lan tanke och ting. Det är tidssvindel om något.

Lyrikvännens inspirerande temanummer dri -
ver som huvudtes att poesin liksom arkeologin är
ett sätt att se det stora i det lilla. Att med poetens
subjektivitet och språkliga skildrande av detaljer
åberopa en mänsklig erfarenhet, är inte helt olikt
att ur en keramikskärva och ett djurben åkalla en
forntida kultur. Med Tuija Nieminen Kristof-
ferssons ord: att »lägga ett pulserande hjärta i en
tom bröstkorg». 

Poesin, liksom arkeologin, är en grävande ve -
tenskap och praktik. Ömsom romantiserad, öm -
som ifrågasatt. Inte bara kritiker utan även utö-
vare av båda sysselsättningar ställer sig ibland
frågan: Finns det verkligen mer att upptäcka?
Stundom ser vi med ett visst äckel på det »Odef.
blandat material» som vi dragit upp ur det för -
gångna, och undrar vad vi ska göra med det. I
min mening är det just detta som gör arkeologin,
med sina generösa luftspalter för fantasin, till en
av de vetenskaper som är lika viktig som konsten
i sina försök att ta reda på vad det är att vara män-
niska. Björn Nilsson, forskare och arkeolog, sam-
manfattar: »Ibland känner arkeologen sig en -
sam, missförstådd och något meningslös. Det är
mänskligt och ingen fara. Då kan man fly i jor-
den, nedåt. Eller följa språket utåt, snett upp, åt
sidan. Det finns massor kvar att göra.» 

Så arkeologer, poeter, människor: fortsätt
genom kulturlagren – vi blir aldrig färdiga. 

Sara Falkstad
Ingersbyn Hagaberg

671 95 Klässbol
sara.falkstad@gmail.com

Kyrkan i landskapet. Red. Ulf Sporrong. Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Handlingar, Historiska serien 30. Stockholm 2015.
173 s. ISBN 978-91-7402-432-6. 

Kyrkor i ett landskapsperspektiv har varit ett fram -
gångsrikt koncept i mer än ett halvt sekel. Här
kan nämnas arkitekten Johan Exners och prosten
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Helge Finsens bok Kirken i landskabet (1961), som
pläderade för att skydda kyrkornas omgiv ningar
i Danmark. Här kan nämnas den engelska arke-
ologen Richard Morris klassiker Churches in the
Landscape (1989; ny utgåva 1997). Landskaps-
perspektivet har varit centralt i åtskilliga under-
sökningar, avhandlingar och projekt i Skandi-
navien sedan 1980-talet – t.ex. projektet »Ribe-
egnen gennem 10.000 år» (1981–98), projektet
»Det sydsvenska kulturlandskapet genom 6.000
år» (1982–90) samt »Vestfoldkirkene – bygning,
landskap och samfunn» (1990).

Det är därför förvånande att läsa i antologin
Kyrkan i landskapet, att landskapsperspektivet
skulle vara nytt i förhållande till kyrkorna och att
lite skulle vara skrivet om deras miljö (s. 8, 11).
Det har påpekats tidigare, att detta är käpprätt fel
(Forn vännen2009, s. 317), ändå upprepas det oför-
ändrat. Kanske kyrkor är ett nytt källmaterial för
kulturgeografer, man är dåligt inläst på ämnet
eller tycks behöva framhäva betydelsen av sitt
perspektiv, men kulturgeografin, landskapet och
kartan är sedan länge upptäckta och välbekanta
för många andra. 

Ser vi nu bort från det trista i att behöva näm-
na detta med landskapsperspektivet igen, så är
Kyrkan i landskapet en fröjd att läsa och inte minst
titta i. Boken är otrolig väl illustrerad med ett
stort antal kartor och vackra färgfotografier. Kyr -
kan i landskapet samlar bidrag från ett seminarium
2013 anordnat av Sockenkyrkonätverket i Vitter-
hetsakademins regi. Seminariet och nätverket kan
ses som en utlöpare av projektet »Sockenkyrkorna.
Kulturarv och bebyggelsehistoria» (1996–2001).
Omkring hälften av författarna hade således en
roll i detta projekt.  

Kyrkan i landskapet innehåller en inledning av
redaktören och kulturgeografen Ulf Sporrong
efterföljd av sju kapitel. Av inledningen framgår
det, att syftet är, i likhet med den danska Kirken i
landskabet, att öka medvetenheten om värdet av
kyrkorna och miljön kring kyrkorna, som upp-
fattas som hotad. Opinionsbildning är just en av
nätverkets uppgifter. 

I kapitlet »Kyrkan, landskapet och platsens
själ» argumenterar Sporrong för värdet av kyr -
kornas miljö. Inspirerad av den norske arkitekten
Christian Norberg-Schulz använder han begrep-
pet »genius loci» om platsens »själ» eller atmo-

sfär. Här kan man som läsare notera att miljö och
landskap i alla antologins exempel är icke-ur-bana,
med Dalby som ett hypotetiskt undantag. Men är
inte också staden en miljö, där kyrkornas sam -
verkan med landskapet behöver studeras och kan -
ske även skyddas? Och experternas kunskap, som
varsamt skall bibringas en bredare publik (s. 27),
sker nog bäst i en jämbördig kommunikation.

Kulturgeografen Birgitta Roeck Hansen sam-
 manfattar i kapitlet »Hur landskapet har utnytt-
jats för kyrkornas lokalisering» iakttagelser i
Sockenkyrkoprojektet. Lite allmänt redogörs för
kyrkors lokalisering – ofta högt, vid vatten och
centralt i bebyggelsen, men inte alltid. 

I »Örberga kyrka i maktens landskap» redo -
gör konstvetaren Ann Catherine Bonnier för sin
mångåriga utforskning av en ovanlig kyrka i Ös -
tergötland med utblickar till andra t.ex. Bjäresjö
i Skåne, Vendel i Uppland och Ängsö i Västman-
land. Kyrkan i Örberga tolkas som ett kungligt
privat bygge på en nu försvunnen storgård, en
»ägodomän». Tornet från ca 1116–17 med ut -
vändig synlig trappa skulle liksom Husaby i Väs -
tergötland vara uppfört efter kontinental före-
bild. Först på 1200-talet skulle kyrkan ha fått
funktionen som sockenkyrka. Men hur eller var
döptes då de aristokratiska barnen i Örberga
innan dess? Kan inte Örberga både ha varit ett
privat bygge och sockenkyrka på en och samma
gång? Vidare, i en tid som har bildat ordet »hen»
är det förvånande, att åter se ordet »stormanna-
kyrka» florera i detta och andra bidrag. Och här
märks inget av senare års ifrågasättande av väst-
tornen och deras emporer som arenor för dåti-
dens aristokrati.

Språkvetaren Stefan Brink diskuterar i kapit-
let »Bygdekyrkor eller egenkyrkor i Norrland»
frågan om medeltida kyrkor tillkom på initiativ
av ett kollektiv eller av enskilda. Exempel hämtas
från Hälsingland och det omtvistade Jämtland.
Konklusionen är, att i södra och mellersta Norr-
land dominerade kollektivet eller det kooperativa,
i mellersta och södra Sverige enskilda initiativ.
Skillnaden kan emellertid bero på, att gods var
mera vanligt i söder. Men att Norrland skulle vara
en anomali, som Brink hävdar, behöver inte vara
fallet. Dels har forskningen helt fokuserat på de
glamorösa storgårdskyrkorna, dels finns en lokal
variation som påvisat i Ystadsprojektet. Båda i
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det kollektiva och i det enskilda är det lokala
innehavet av jord avgörande. 

Arkeologen Anders Andrén presenterar i
»En tolkning av det historiska landskapet runt
Dalby kyrka och kloster» sina idéer om, att Dal-
by kyrka kan ha etablerats efter kontinental och
kejserlig förebild på 1000-talet som en domkyrka
intill ett kungligt palats med två byar, dels en
liten köping, dels en by för landborna, samt en
jaktpark i Dalby Hage. Dalby jämförs med Næst -
ved på Själland. Artikeln har för övrigt tidigare
publicerats i antologin Locus Celebris. Dalby kyrka,
kloster och gård (2012), men har nu fått flera nya
snygga illustrationer.

I kapitlet »Prästgårdskulturen, kyrkan och
landskapet» för historikern och programledaren
Martin Giertz en lite nostalgisk och omständlig
plädering för prästgården som ett kulturarv med
dess teologi, lärdom, byggnader, trädgårdar och
parker. Prästgårdarna övergår nu hastigt från
Svenska kyrkan och funktionen som bostad för
just prästen till andra ägare och funktioner. Giertz
menar, att varje stift borde inrätta ett kultur-
reservat kring någon väl bevarad prästgård i
likhet med Kulturreservatet Linnés Råshult i
Småland. För övrigt, som arkeolog reagerar jag
på ordet »uråldrig» som används några gånger (s.
118, 134) och efterlyser en precisering. Uråldrig –
50, 100, 500, 1 000 eller kanske 5 000 år? Men för
egen del gav kapitlet mycket nytt till allmänbild-
ningen. 

Avslutningsvis redogör kulturgeografen Kristi-
na Franzén i »Sockenstämmans krav och önske -
mål på platsen för en ny kyrka» för två exempel,
Len hovda och Älmeboda, båda i Växjö stift. Ka -
pitlet visar vilka överväganden man kunde göra
kring kyrkors lokalisering. I Lenhovda föreslog
biskop Esaias Tegnér 1831, att en ny kyrka skulle
upp fö ras på en av två platser; det slutade med ett
ny bygge på befintlig plats 1845. I Älmeboda be -
slutades 1842 om antingen en renovering eller en
ombyggnad; efter många turer och fem olika
förslag till lokalisering slutade det 1877 med en
ny kyrka mitt i socknen i Rävemåla. Exemplen
visar hur variabler som rättvisa i avstånd, före -
komst och skick av befintliga byggnader, närhet
till prästgården, tillgänglighet med vägar, till-
gång till byggnadsmaterial, sten, timmer och vat-
ten samt grundförhållanden påverkade besluten. 

I Kyrkan i landskapet används landskapet som
en gemensam referens i ett antal enskilda stu dier
kring kyrkor och deras närområden. Antologin
representerar inget nytt perspektiv eller något
vasst i teoretisk eller metodisk mening, men den
innehåller många intressanta iakttagelser och
bärs av en övertygande plädering för relevansen
av ett landskapsperspektiv på kyrkorna, och är
som sådan mycket läs- och sevärd. 

Jes Wienberg
Lunds universitet

LUX, Institutionen för arkeologi och
antikens historia 

Box 192, SE–221 00 Lund 
Jes.Wienberg@ark.lu.se

Per-Axel Wiktorsson, Skrivare i det medeltida Sve -
rige I–IV. Skara stiftshistoriska sällskaps skrift -
serie 82. Skara 2015. 2023 s. ISBN 978-91-86681-
26-5.

Det är med stor glädje man noterar att Per-Axel
Wiktorsson har utkommit med sin omfattande
redovisning av de medeltida skrivarna. Wiktors-
son är professor emeritus i svenska språket vid
Örebro universitet, men har tidigare även varit
verksam som redaktör vid Sveriges medeltida
personnamn (Uppsala) och Svenskt Diplomata-
rium (Riksarkivet). Det aktuella forskningspro-
jektet tog sin början redan under 1990-talets
första år men fick under lång tid stå tillbaka på
grund av Wiktorssons andra åtaganden. Delar av
materialet har tidigare publicerats i exempelvis
Skrivare i det medeltida Skara stift (2006).

Här får vi nu för första gången en nästan total
inventering av de skrivare som var verksamma
under svensk medeltid. Bokverket består av inte
mindre än fyra digra volymer som avhandlar sam -
manlagt 935 skrivare. Av dessa är de allra flesta
kända till namnet, men här finns även ett antal
anonyma skrivare medtagna. De till namnet kän-
da skrivarna presenteras i bokstavsordning i vo -
lym I–III (nr 1–765), medan de anonyma skrivar-
na redovisas i volym IV (nr 766–935). Av prak-
tiska skäl har alla skrivarnamn normaliserats till
något slags modern svensk normalform. Detta
har fått till följd att exempelvis de lärda Vadstena-
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bröderna, som i litteraturen vanligen benämns
med sina latinska namnformer, här förekommer
med svenska namnformer, ibland närmast hypo -
tetiska sådana. Den som t.ex. söker efter Andreas
Lydekini eller Johannes Hildebrandi får söka
dessa under Anders Lydikesson respektive Johan
Hildebrandsson. I åtminstone det senare fallet
kan sägas att denna form knappast har använts
vare sig av personen själv eller av andra i hans
samtid. Om en svensk form ska användas för
Johannes Hildebrandi vore Hans Hildebrands-
son att föredra, en form som är känd från tidens
källmaterial.

Den första volymen består av en inledning av
paleografisk natur där skriftens historia presen-
teras med fokus på skriften under svensk medel -
tid. Detta avsnitt kommenteras längre ned i den-
na recension. Därefter följer en beskrivning av
den metod och de kriterier som författaren an -
vänder för att identifiera skrivarna. Helt säkra
fall av identifiering kan sägas föreligga då skri-
varna själva uppger att de skrivit en viss text.
Lika så är identifikationen i det närmaste säker
om skrivaren har undertecknat med samma skriv -
stil som återfinns i själva brevtexten. Det gäller
t.ex. notariatsattester i notarialintyg. Mer tvek-
samt är om man, som Wiktorsson gör, ska utgå
ifrån att ett brev alltid skrivits av den i brevet
omnämnda prästen (om endast en präst omta-
las). En annan tveksamhet gäller formuleringen
att den som utfärdar ett testamente räknas som
skrivare av testamentet. I de båda senare fallen
kan man mycket väl tänka sig att en onämnd per-
son varit närvarande som skrivit texten. En om -
fattande del av den första volymen upptas av käll-
och litteraturförteckningen (191 sidor). Att denna
blivit så omfattande beror på att varje brev eller
handskrift som förekommer i verket redovisas
separat med angivande av skrivare. Detta väl -
kom nas av medeltidsforskarna som därigenom
snabbt kan få reda på vem som skrivit ett visst
diplom eller en viss handskrift. Men här måste
potentiella användare av bokverket göras upp-
märksamma på att inte alla skrivare av en hand-
skrift redovisas. Som exempel kan anföras Vad-
stena klosters stora kopiebok med signum A 20 i
Riksarkivet, en handskrift med ett mycket stort
antal skrivarhänder representerade. Angående A
20 redovisar Wiktorsson endast Andreas Lydekini

som skrivare (fol. 92r–v), trots att man i codexen
även återfinner texter som skrivits av Thorirus
Andreae, Johannes Benechini, Johannes Borquardi,
Johannes Hildebrandi med flera.

Ett verk av det här slaget, med personartiklar
i alfabetisk ordning, är väl knappast ägnat att lä -
sas från pärm till pärm, utan bör i första hand be -
traktas som ett uppslagsverk. Wiktorssons ar be-
te bjuder på den kanske mest omfattande person-
historiska framställningen rörande svensk me -
deltid som hittills sett dagens ljus. Vid sidan av en
mängd mindre kända namn presenteras här ock-
så välbekanta medeltidssvenskar som exempelvis
Birgitta Birgersdotter, Nils Hermansson, Konrad
(Kort) Rogge, Hemming Gadh och Hans Brask
(här kallad Johan [Hans] Brask). Alla skrivar-
artiklar följer samma formelartade ordning, vil -
ket ger en enhetlig struktur. Först står några kor-
ta biografiska uppgifter om skrivaren, varpå föl-
jer en redovisning av de brev eller handskrifter
som personen har skrivit. För några av de sen-
medeltida skrivarna finns skriftprov bevarade i
inkunabler, ofta i form av ägarnotiser. Efter ma -
terialredovisningen följer en beskrivning av själ-
va handstilen med särskild hänsyn till de enskil-
da bokstäverna g, w-, æ, ø, y, -n, koch h. Efter stick-
prov kan konstateras att detta generellt verkar
väl genomfört. Man saknar en mer allmän karak-
teristik av varje handstil, t.ex. om den har framåt-
lutning (högerlutning) eller är rak, om den är
driven, ger ett professionellt eller otränat intryck
o.s.v. Endast i något enstaka fall ger författaren
en generell karakteristik av en handstil. Beträf-
fande prästen Anders i Marbäcks socken (nr 5)
står att hans handstil är »relativt ledig», vilket är
en alltför oklar formulering. Fler särskiljande drag
än vad Wiktorsson här gör bruk av hade kunnat
användas för att beskriva en handstil. För de per-
soner som skrev på latin kan t.ex. förkortningen
för det latinska ordet et (’och’) användas som ett
utmärkande kriterium. Det finns i huvudsak tre
olika förkortningstecken för detta ord, om vi hål -
ler oss till gotisk skrift, nämligen förkortnings-
tecken som till utseendet liknar de arabiska siff -
rorna 2, 4 och 7. Det vanligaste var att skrivaren
huvudsakligen använde ett av dessa tre tecken.
Ibland har författaren angivit vilken skrifttyp skri -
varen använder, t.ex. Hybrida, men detta borde
ha genomförts konsekvent för alla skrivarna.
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Angående Vadstenabrodern Katillus Thorberni
(Kättil Torbjörnsson, nr 368) uppges att han an -
vände Hybrida, men bildexemplet visar en typisk
Cursiva. Om Katarina Petersdotter Bagge (nr
338) står att hon använde såväl kursiv som prän-
tad skrift, längre ned specificerad som Hyb rida,
men bildexemplet uppvisar en tydlig Textualis.
Överhuvudtaget är det mindre lyckat att an vän-
da de äldre termerna ›pränt› och ›präntad skrift›,
eftersom de är så vaga och kan syfta på såväl Tex-
tualis som Hybrida och även vårdad bokkursiv
(Cursiva libraria). Det hade varit bättre att endast
använda termerna Textualis, Hybrida och Cur-
siva, som är de tre huvudtyperna av go tisk skrift.
För Olof Nilsson (nr 576), som uppges ha varit
»munk i franciskanklostret i Stockholm», borde
det ha varit möjligt att ange åtminstone en approxi-
mativ verksamhetstid. Olof Nilsson har skrivit
ett odaterat pappersbrev (RA odat. ppr nr 4, SDHK
nr 11582) till prebendaten Nils Johansson (Hel-
sing) i Uppsala, vilken omnämns i källorna ca
1369–1382. I källförteckningen vid »RA-ppr nr 4»
(bör vara RA odat. ppr nr 4) anges skrivare nr 575
(som är en annan Olof Nilsson) i stället för nr 576.

Det är en stor fördel att man som läsare själv
kan studera de olika handstilarna tack vare det
fina bildmaterialet som presenteras sist i varje
volym. Bildkvaliteten är i allmänhet god, även
om stilen i brev av stort format blivit väldigt för-
minskad och därmed svårläst. De flesta artiklarna
avslutas med referenser till tidigare litteratur där
skrivaren behandlats, vilket är en annan stor be-
hållning av verket. Författaren har en god över -
blick av litteraturen fram till ca 2000. Men när
det gäller de senare årens forskning, särskilt om
Vadstenabrödernas skriftliga verksamhet, saknar
man flera referenser. Bland dessa kan nämnas
Roger Anderssons bok De birgittinska ordens-
prästerna som traditionsförmedlare och folkfostrare
(2001). I Anderssons bok presenteras den skrift -
liga produktionen för inte mindre än sexton av
bröderna. Kristoffer Larsson (skrivare nr 364),
som från 1442 fram till sin död 1464 var ärked-
jäkne i Uppsala, finns utförligt behandlad i ett
antal verk från senare tid. Hans akademiska tex-
ter från tiden vid universitetet i Leipzig ut gavs
2011 av Alexander Andrée och 2014 utkom mono -
grafin Swedish Students at the University of Leipzig in
the Middle Ages, ed. Olle Ferm och Sara Risberg.

Avsnittet »Skriften under svensk medeltid»,
i den första volymens inledning, måste här kom-
menteras. Presentationen bygger nästan helt på
Sam Janssons nu till stora delar föråldrade fram-
ställning från 1940- och 50-talen. Enligt min me -
ning går det inte att se skriften och skriftkulturen
i Sverige under medeltiden i det snävt nationella
perspektiv som här kommer till uttryck. Ända
sedan latinsk skrift i större omfatttning började
användas i Sverige på 1100-talet var denna helt i
beroende av utvecklingen på kontinenten. Ini-
tialt fanns även influenser från England, som
exempelvis Michael Gullicks forskning har visat.
Om vi begränsar oss till diplomen så vinner den
gotiska skriften, närmare bestämt den förgotiska,
tidigt insteg. Någon renodlad karolingisk minus -
kel är svårt att hitta bra exempel på, helt enkelt
därför att denna skrifttyp redan hade övergivits
vid den tid då latinsk skrift började användas i
Sverige. Det är därför ytterst tveksamt om vi i DS
nr 51 från 1164–1167 verkligen har ett exempel på
karolingisk minuskel, såsom Wiktorsson hävdar
i Sam Janssons efterföljd. En noggrannare analys
av skriften visar istället en från karolingisk
minuskel klart avvikande skrift. Vi finner således
helt eller nästan helt slutna öglor i höga staplar
över raden (b, d, f, h, l, långt s) liksom exempel på
tunna streck över i och j. Förekomsten av j i stäl-
let för i, särskilt i final ställning, är inte heller för -
enligt med karolingisk skrift. Skriften gör i själva
verket ett för 1160-talet mycket modernt och
framåtblickande intryck med klart gotiska drag.
Ett bättre exempel på skrift som har vissa drag av
karolingisk minuskel vore Birger Brosas dona-
tionsurkund för Riseberga kloster (DS nr 823),
sannolikt från 1170- eller 1180-talet. Men inte
heller detta kan betecknas som en renodlad karo -
lingisk minuskelskrift. En annan aspekt som inte
alls berörs av författaren, men som längre fram
under medeltiden får stor betydelse för skrif tens
likformighet, är den normativa betydelsen av de
utländska universitetsstudierna, särskilt i Paris
och senare i Prag med flera universitet. I den
paleografiska inledningen borde dessutom de
centrala begreppen Textualis och Hybrida ha fått
en ordentlig förklaring, särskilt som de an vänds
av författaren i skrivarartiklarna.

Det är utmärkt att Wiktorsson avfärdar my -
ten om en särskild skrift som kan knytas till Vad-
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stena, i litteraturen kallad ›Vadstenastil› eller
›Vadstenakursiv›. Detta skulle ha varit en sär skild
skrifttyp som introducerades i Vadstena kloster
omkring 1380. Till stilens introduktion har knu-
tits ett pappersbrev, Sv. Riksarchivets Pappers-
handlingar 1351–1400 (1887), nr 42 (SDHK nr
11578), där Katarina Ulfsdotter ber ärkebiskop
Birger Gregersson att till Vadstena kloster över-
sända ett »Alphabetum». Detta har tidigare tol -
kats som en ny skrivstil, vilken kort därefter ska
ha börjat uppträda i texter tillkomna i klostret.
Men sanningen är att det inte går att iaktta någon
ny stil i Vadstena kloster, varken i bevarade brev
eller handskrifter i övrigt. Skriften i Vadstena
avviker i själva verket inte alls från den skrift som
var förhärskande i större delen av Europa vid
denna tid, det vill säga den yngre gotiska kursiv-
en som inträdde efter mitten av 1300-talet. Vad
syftar då detta »Alphabetum» på i pappersbrevet?
Det mest sannolika är att det är fråga om titeln på
ett bokverk. Den finske forskaren Ville Walta har
i sin avhandling från 2014 som en möjlighet före -
slagit verket Ordinarium sive Alphabetum vitae reli-
giosae av Johannes Gallensis († ca 1285). Det är
belagt att detta verk under 1400-talet fanns i det
engelska birgittinklostret Syon Abbey. En annan
möjlighet, som jag här vill framhålla, är Alphabe-
tum narrationum av Arnoldus Leodiensis († ca
1309), ett encyklopediskt verk som snabbt fick
stor spridning. Detta bokverk inköptes på 1410-
talet av Johannes Hildebrandi för Vadstena klos -
ters räkning under en resa till Paris. Det är därför
olyckligt att Wiktorsson vidhåller att »Alphabe-
tum» syftar på en särskild skrivstil, då han före-
slår att det kunde vara »något sentida prov på
karolingisk minuskel» eller förstadium till »hu -
ma nistisk minuskel».

En mindre sak bör klargöras. Handskriften
Br 1 i Stiftsbiblioteket i Linköping (en del av Lin -
köpings stadsbibliotek) kan inte attribueras till
Johannes Hildebrandi, såsom författaren gör gäl-
lande. Redan 1956, i festskriften Archivistica et
mediævistica till Ernst Nygren, kunde Ina Fried-
laender fastslå att Johannes Hildebrandis hand-
stil inte finns representerad i Br 1. Jag kunde själv
bekräfta hennes resultat i min avhandling från
1998, efter att ha gått igenom handskriften. Br 1
är att beteckna som en Summa dictaminis, alltså
ett slags brevställare med modellbrev. Åtta olika

skrivarhänder kan noteras, men ingen av dessa
tillhör alltså Johannes Hildebrandi.

Styrkan i detta stora bokverk ligger framför
allt i helheten, att vi nu har möjlighet att
överblicka flertalet av de skrivare som var verk-
samma under svensk medeltid. Det vore omän-
skligt att begära samma fördjupning och
heltäckande beskrivning av alla de aktuella skri-
varna. Med nödvändighet blir vissa av dem mer
utförligt behandlade än andra och tillförlit-
ligheten vad gäller attribution och andra enskil-
da detaljer kan variera. Det måste understrykas
att detta inte är sista ordet, i många fall hittar
man utförligare behandling på annat håll. Men
tack vare referenserna får man en god grund för
vidare utforskande. Trots de kritiska synpunkter
som här kommit till uttryck måste ändå framhål-
las att Per-Axel Wiktorsson med detta storverk
gjort den svenska medeltidsforskningen en tjänst
av stort värde. Det är uppenbart att det kommer
att bli ett självklart standardverk för framtiden.

Peter Ståhl
Svenskt Diplomatarium

Riksarkivet
Box 12541

SE-102 29 Stockholm
peter.stahl@riksarkivet.se

Viggo Nielsen & Niels-Christian Clemmensen,
Oldtidsagre i Danmark. Fyn og Langeland. Jysk Arkæo-
logisk Selskabs skrifter 86. Højbjerg 2015. 179 s.
ISBN 978-87-88415-95-7.

Boken är den senaste i en serie om de s.k. oldtids-
åkrarna i östra Danmark. Tidigare böcker be hand-
lar Bornholm, Själland, Mön och Lolland. Till des-
sa skrifter kan läggas en betydande mängd av an -
nan publicerad forskning inom området, vilket
ger Danmark en framskjuten position i forskning-
en kring denna, av en rad skäl, komplexa och dyna-
miska typ av fornlämning.

Oldtidsagre är ett invant begrepp i den danska
arkeologin, använt åtminstone sedan 1911. Man
kunde hastigt översätta det med det svenska »forn-
åkrar» eller »fossil åker», men ändå inte. Defini-
tionen siktar på åkersystem med tydliga fysiska
ramar och på att hela åkersystemet bildar en sorts
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skelett av åkerbegränsningar och strukturer. Det
innebär att åkersystemen med sina räta linjer och
rektangulära åkerformer är ganska lätta för trä-
nade ögon att skilja från naturens egna konturer.
Det innebär även att systemen tydligt skiljer ut
sig i de reliefkartor (LIDAR, förkortning av Light
detection and ranging) som används flitigt i bo-
kens illustrationer.

Definitionen, som den anges i bokens inled-
ning, omfattar därmed kanske inte alla sorters för -
historiska åkrar som kan finnas bevarade i sko-
gar där oldtidsåkrar inte har identifierats. Om det
har funnits andra typer av åkrar före oldtidsåk-
rarna på samma platser så är dessa utraderade, men
kan eventuellt störa 14C-dateringarna. Jag jämför då
givetvis med svenska förhållanden, där en mängd
olika förhistoriska åkerformer kan ses på marken,
men många inte är tillgängliga på LIDAR-bilder.
Tidsspannet som oldtidsåkrarna omfattar anges
från den sena bronsåldern till den sena romar -
tiden, d.v.s. ungefär ett årtusende. Det är en rela-
tivt kort del av förhistoriens totala odlingstid och
innebär att det funnits andra åkrar både före och
efter dessa. En följdfundering blir då om den
starka inriktningen på oldtidsagre i Danmark bli-
vit så total att andra åkerformer inte noteras.

Boken redogör på ett initierat sätt för kun-
skapsutvecklingen kring oldtidsagre. I det inle -
dande kapitlet berättas koncentrerat om metod-
utveckling och ökad kunskap under det senaste
seklet. Det är tydligt att kunskapsutvecklingen
fortsätter.

Värdefulla översiktliga källor till historiska
landskapsstudier är förstås kartor, både äldre och
nyare. Äldre kartor ger översikt över landskapets
mera grundläggande egenskaper som kan ha styrt
odlingsmarkens organisation. Nyare kartor kan
ställas mot äldre och upplysa om förändringar
över kartornas mellantid. De nyare kartor som
presenteras i boken saknar teckenförklaringar,
vilket bromsar läsningen något. Särskilt kartor
som fig. 150 är något svårlästa utan lättillgänglig
legend.

En relativt ny källa till översiktlig sökning av
äldre ting i landskapet är det som boken kallar
reliefkarta, d.v.s. LIDAR-bilder, bilder av det la ser-
scannade landskapets former. Bilderna har stor
potential och vissa begränsningar, varav åtskil-
ligt hanteras i bokens början. En begränsning som

tydligt beskrivs är den valda skuggriktningen, där
linjära element i skuggans riktning inte syns så
bra. Tydligheten blir även något begränsad av
vuxen vegetation, även om en av de framträdan-
de fördelarna är att laserscanningen i mycket hög
grad passerar sådana hinder. Störningen av vege-
tationen kan i viss mån jämföras med bristande
upplösning. En begränsning som inte så mycket
drabbar just oldtidsagre är att oregelbundna sa-
ker inte framträder tydligt, utan smälter ihop
med naturens former.

Efter den mera datorbaserade tolkningen av
möjliga lokaler har besök på intressanta lokaler
gjorts, varvid ett antal har fått rensas bort. Detta
visar den stora vikten av att inte nöja sig med vad
man tror sig se, särskilt vad gäller LIDAR-bilderna.
Besiktning i den verkliga terrängen är av göran-
de och kräver tränade ögon för att bedöma terr-
ängen rätt. En god illustration till detta är fig. 59,
där författarna står vid en svårsynlig terrass i
åkermark. Till detta kommer en ofta tidsödande
och ibland besvärlig dokumentation av åkrar och
åkersystem, där tekniska framsteg ständigt tillför
förbättringar. I boken förtydligas de linjer som
ses på LIDAR genom renritning överförd till en
nutida topografisk karta. Detta görs på alla kata-
logens 48 lokaler.

Större delen av boken utgörs av två katalog-
delar över lokaler i Odense och Svendborg amter.
Varje lokal beskrivs på samma sätt, men lokalerna
är sinsemellan mycket olika, vilket snabbt fram-
går av bildkoncentraten på sidorna 167–169. Lik -
heten ligger i utformningen av de enskilda åker-
ytorna, vilket ligger inom definitionen av be grep-
pet oldtidsagre.

Datering och vegetationshistoria hänger ihop.
Bokens senare del ger mycket utrymme åt båda.
Dateringen av åkrarna är en svår uppgift, men för-
stås viktig för att de ska kunna knytas till menings-
fulla sammanhang. Som framhålls i bo ken är rums-
liga samband med andra lämningar – kanske mera
lättdaterade med normal arkeologisk metod –
osäkra grunder för datering av old tidsåkrarna.
Det man oftast får nöja sig med är bortre eller
hitre tidsgränser för en aktivitet på åkern. På som-
liga platser finns t.ex. megalitgravar från bonde-
stenåldern i samband med oldtids-åkrarna, vilket
borde innebära att odling ägt rum på platserna
långt före de nu synliga åkrarna.
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En åkers ålder i sig själv komplex. När tog man
upp den, när slutade man att bruka den och hur
var utvecklingen däremellan? På många av lo ka-
lerna avslöjar LIDAR intill välbevarade oldtids-
åkrar i skog svaga spår av den gamla indelningen
även i dagens åkermark, vilket ger ytterligare in -
formation om omfattningen.

Värdefulla dateringsinslag kan erhållas via
paleobotanisk analys, vilket ger detaljerad infor-
mation där provkärnan tas upp, men representa-
tiviteten kan vara oklar. De stora åkersystemen
torde knappast ha legat under årder i sin helhet
samtidigt. Intressanta frågor till dateringen är
även hur åkersystemet skapades och hur omfatt-
ningen utvecklades över tid. Det är knappast rim-
ligt att hela systemet lades ut i ett sammanhang
Kan vi även tänka oss vandrande åkersystem?

På undersökningarna kring vegetationshis-
torien vill jag inte gå in för djupt. Bokens hante-
ring av detta ämne är omfattande och utrymmet
här tillåter inte någon mera ingående diskussion

En grundläggande svårighet i detta är att koplla
analysresultat till sådant som har direkt kopp-l-
ing till odlingsverksamhet eller utebliven sådan
Frågan är också hur generell denna koppling är och
hur dess slutsatser är tillämpbara över en större
areal samt åkersystem på andra platser. Represen-
tativiteten hos ett prov taget på en punkt i ett
större område är alltid diskutabel, precis som vid
datering. Luftburet pollen torde därvid vara mera
tillförlitligt, åtminstone lokalt.

De beskrivna åkersystemen omfattar ofta sto-
ra arealer, liksom även de enskilda åkrarna. En
misstanke som nämns är att det kan ha funnits en
finindelning i mindre parceller. Det förefaller
mycket troligt, och denna finare indelning kan ha
varierat inom den fastare yttre ramen.

En annan aspekt på den areella utbredningen
är om åkersystemen har brukats av flera gårdar
eller byar i samma tid, liksom i vilken utsträck-
ning åkrar har legat i träda och på vilket sätt. I
den totala arealen kan då inräknas de svagt synli-
ga oldtidsåkrarna i nutida åkermark, vilket kan

skapa bekymmer eller nytta i beräkningarna.
Intressanta variabler kan ses i fig. 136, före -

ställande en provkärna, där tidsavsnittet 500 f.Kr.
till 300 e.Kr. avviker genom att jordens mineral-
halt är hög eller ökande under hela denna tid.
Denna egenskap över lång tid beror sannolikt på
stark omröring av jorden, vilket även indikeras av
de jordformer som åkrarna och deras begräns-
ningar består av. Tidsavsnittet sammanfaller väl
med den generella dateringen av oldtidsåkersys-
temen.

Efter den perioden kommer ett långt avsnitt
med relativt låg mineralhalt i provkärnan, vilket
på motsvarande sätt skulle tolkas som mindre
intensiv omröring av markmaterialet. Här måste

. dock ytterligare tolkningskomponenter komma
in. Dels har det organiska materialet haft kortare
tid för nedbrytning till nutid. Man kan även fun-
dera på om annan odlingsteknik kan ha börjat
praktiseras. Perioderna av träda kan ha inträffat

. så ofta att den genomsnittliga tiden som åkerjor-
den låg bar och rörlig var avsevärt kortare än
under oldtidsåkrarnas tid. Med viss försiktighet

. kan man tänka sig att oldtidsåkrarna fortsatte att
brukas, men på ett sätt som var avsevärt mindre
formskapande och avsatte mindre daterbart ma -
terial.

Även mera framträdande djurhållning fram-
för åkerbruk kan ha inverkat i den riktning som
analysen och diagrammet visar för tiden efter old -
tidsåkrarna. Den tanken stöds av att trädpollen
då går starkt framåt under en passande lång period,
vilket kan indikera betesmark.

Den här boken har en stark vetenskaplig rygg-
rad och är ett tydligt resultat av fördjupad forsk-
ning. Metodiken bör i hög grad vara tillämpbar
även långt utanför Danmark.
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