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John Kraft, Svearnas land. Bosättning och samhälls-
organisation i Mälardalen under yngre järnåldern.
Badelunda Hembygdsförening, P O Flodbergs för-
lag, Västerås 2015. 351 s. ISBN 978–91– 982763–
0–5.

Efter 400 års fornminnesinventeringar i Sverige
har vi nu en uppsjö av uppgifter. Under 1600-
talet tillkom enstaka och mera slumpmässiga an-
teckningar, men under 1900-talet genomfördes
omfattande fornminnesinventeringar för varje
socken. Att sammanfatta dessa kunskaper och
dra slutsatser, så många som möjligt, ur dem är
en angelägen men mycket tidskrävande arbets-
uppgift som ställer stora krav på forskarnas er-
farenhet och slutledningsförmåga. 

Docent Björn Ambrosiani sammanfattade år
1980 uppgifterna om landskapen runt Mälaren,
den så kallade »analysen från 1980», för basut-
ställningen i Statens Historiska Museum. John
Kraft har i flera böcker behandlat Mälardalens
fornhistoria. Han önskade ta del av Mälardals-
modellen, och Björn Ambrosiani hade vänlighe-
ten att tillmötesgå denna begäran. Tack vare redo-
visningen av antalet gravar på gårdsgravfälten
kan man göra sig en ungefärlig föreställning om
gårdarnas eller byarnas ålder. Kraft kan rent av läg-
ga fram väl underbyggda beräkningar av Mälar-
dalens befolkningstal under forntiden. Befolk-
ningstalen är mycket låga. Omkring år 1100 hade
hela Mälardalen enligt Krafts beräkningar en -
bart 35 000 invånare. Siffrorna kommer inte som
en överraskning. Både Åke Hyenstrand och Björn
Ambrosiani har sysslat med denna fråga och ham-
nat i låga siffror. John Kraft är dock utan jäm-
förelse utförligast. Befolkningstalen är högst unge-
färliga men får ökad stadga genom folkmängds-
beräkningarna utifrån räkenskaperna rörande
peterspenningen på 1300-talet. 

Kraft har tidigare forskat kring kultförbund,
kungshögar, husbyar, tingsplatser, ledungsindel-
ning, hundaresindelning, tidiga handelsplatser,
tunanamnen och Svearikets uppkomst. Analysen
från 1980 ger nya och mycket givande infallsvink-

lar. Eftersom gårdarna tack vare antalet gravar på
gravfälten kan tidfästas ungefärligen, kan Kraft
slå fast att husbyarna i många fall är mycket gamla,
ungefär lika gamla som storhögarna vid dessa
gårdar. Han kan även slå fast att Mälardalen re-
dan på 800-talet hade en tillräckligt stor befolk-
ning för ledungsindelningen, som i sin nu kända
omfattning bör ha genomförts under 900-talets
förra hälft. Hundaresindelningen tillhör däremot
1000-talet och innebar att man slog ihop flera
skeppslag till tingslag. Hundaret föregicks dock
av en större enhet, som Kraft kallar protohun-
dare, och av kultförbund. 

Tunaorterna kan tack vare gravfälten i många
fall visas vara mycket gamla. Kraft gör ett nytt in-
lägg i frågan och hävdar återigen att tunaorterna
helt enkelt var kultplatser och ingenting annat.
Hans sakskäl väger tungt. Vi får också genom-
gångar av tingsplatser och hundareskyrkor. För
varje gång Kraft återkommer till sina ämnen
handskas han allt säkrare med fornminnesinven-
teringar, ortnamn, landhöjningsmätningar, tidi-
gare forskningsinlägg och allt annat. 

De nya uppgifterna räcker långt, men de räck-
er inte till allt. Ibland befinner han sig på mycket
svag is, vilket han är väl medveten om. Osäker-
heten gäller inte huvuddragen utan snarare de-
taljfrågor. Björn Ambrosiani är den forskare som
oftast anförs med gillande. Andra forskares in-
lägg finner Kraft däremot ofta väga lätt. 

Detta gäller främst inläggen om det svenska
rikets uppkomst. På senare år har många hävdat
att riket är sent, och att föregångarna under vi-
kingatiden mer eller mindre saknade statlig orga-
nisation. Kraft däremot finner gång på gång be-
lägg för eller antydningar om motsatsen. I mot-
sats till dessa andra forskare har Kraft själv gått
på djupet med Mälardalens bosättningar och sam-
hällsorganisation. Den motsatta uppfattningen
har ofta förts fram i populärvetenskaplig littera-
tur eller i essäer snarare än forskningsinlägg. Maja
Hagerman och Dick Harrison nämns i detta sam-
manhang. Den förra är dock vetenskapsjourna-
list och den senare historiker med framför allt
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sydsvensk inriktning. Man har ofta menat att
idéerna om statlig organisation skulle ha kommit
från Götalandskapen upp till Mälardalen. Kraft
finner inte någon som helst substans i denna
uppfattning, som har blivit spridd fastän den sak-
nar underbyggnad. John Kraft företar en kraftfull
uppröjning i den rika flora av antaganden som
finns rörande denna tid. I gengäld bidrar han
själv med ett och annat eget antagande. Återväx-
ten behöver man inte bekymra sig för. Det mera
uppseendeväckande är att Kraft tack vare analy-
sen från 1980 och mycket annat överraskande
ofta står på fast grund.
För Kraft, som räknar skeppslag, är det inte

överraskande att Mälardalen var kärnan i Svea -
riket: »Mälardalen (100 skepp) vägde alltså tyng-
re än Östergötland (ca 36 skepp) och Västergöt-
land (46 motsvarande distrikt) tillsammans. Där -
till kommer att naturförutsättningarna gjorde
Mälardalens invånare till ett sjöfarande folk me-
dan de flesta östgötar och västgötar hade långt
till havet. Mälardalen hade dessutom den geo-
politiska fördelen att ligga centralt i det område
som skulle bli Sverige.»
Kraft gör ett intressant påpekande om förut-

sättningarna för riksenande: »Seglen bör ha haft
stor betydelse för riksenandet. När man fick seg-
lande krigsskepp kunde svearnas och danernas
flottor med lätthet färdas långt över Östersjön.
Då var inte längre avstånden ett hinder för svea-
kungen att nå Smålandskusten, Öland och Got-
land.»
Övergången till seglande skepp har att döma

av de gotländska bildstenarna skett på 500-talet
eller 600-talet. Av allt att döma har Kraft här
gjort ett mycket värdefullt påpekande. Den upp-
märksamme läsaren erinrar sig genast att efter
600-talet, då seglen slog igenom, kommer 700-
talet då vikingatiden började. Seglen var en för-
utsättning för vikingatågen. Det är självklart att
de måste ha haft betydelse även för utvecklingen
inom Norden.

Lars Gahrn
Mölndals stadsmuseum
SE-431 82 Mölndal

lars.gahrn@molndal.se

Coppélie Cocq, et al., Rock art in Sápmi: Images
and stories. Guvvieh jïh soptsestidie. Bilder och berät-
telser. Västerbottens museum. Umeå 2014. 190 s.
ISBN 9789163743474.

Att recensera innebär ofta att kategorisera, men
att på så sätt ge en inledande beskrivning av denna
trespråkiga utgåva från Västerbottens museum
(engelska, sydsamiska och svenska) låter sig inte
göras. Rock art in Sápmi vänder sig främst till icke-
arkeologer och personer utanför forskarsamhäl-
let, men det är knappast en populärvetenskaplig
publikation med ambitionen att tillgängliggöra
vetenskapliga resultat eller ge en översikt av häll-
bilder i Sápmi. Istället introduceras läsaren till
ett möte med ett urval platser där bilder tillåts
tala mera än ord, och de kortfattade texterna
växlar mellan arkeologisk beskrivning, berät-
telser ur folkmun, myter och nutida betraktelser.
Boken är en del av en större satsning som gjordes
vid Västerbottens museum tillsammans med en
rad aktörer inför Umeå som kulturhuvudstad
2014 och resultatet, får man anta, speglar den
utställning som producerades inom ramen för
projektet. Fotografen Petter Engmans öga och
känsla för landskap och detaljer är beundrans-
värd och som väl är har man inte sparat på kva-
liteten i tryck och papper, vilket lätt skulle ha
kunnat omintetgöra förnimmelsen av just mötet.
Bokens största behållning är estetisk.
De platser som läsaren presenteras för hänger

helt naturligt samman med museets arbetsom-
råde i den svenska delen av dagens Sápmi. Det
finns som bekant en mängd hällbilder i Sápmi
utanför Norrland men enbart två av dessa har
givits plats i boken: norska Alta och finska
Värikallio. Eftersom den sydligaste delen av kola-
halvön inte ingår i vad som definieras som Sápmi
idag undantages ristningarna vid Kanozero. Det
är synd eftersom just dessa uppvisar drag som
tyder på kontakter med Alta, men också för att
där, liksom i Alta, finns bildytor av berättande
karaktär, vilket är ett bärande tema i boken. Med
tanke på det fåtal hällbildsplatser i Sápmi utanför
Norrland som ingår i urvalet är själva titeln
något missvisande.
Medan samverkansformen för projektet »Rock

art in Sápmi» var ett tydligt mål i andra sats-
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ningar som scen- och bildkonst, samarbete med
skolor m.m., är det forskarna som kommer till
tals i publikationen. De fyra huvudförfattarna:
Coppélie Cocq och Thomas Larsson, Britta Lind-
gren Hyvönen och Jans Heinerud är knutna till
Umeå universitet respektive Västerbottens mu-
seum. Författarna presenteras inte för läsaren och
de olika nedslagen i boken – för det rör sig knap-
past om kapitel i konventionell bemärkelse – är
alla osignerade utom i två fall där Daniel Anders-
son och Krister Stoor, båda verksamma vid insti-
tutionen för språkstudier i Umeå, har bidragit
med varsin berättelse. Greppet att låta arkeo-
loger och folkloristiskt bevandrade forskare skri-
va tillsammans är så pass intressant att det förtjä-
nar en kort presentation. 
Cocq är ett hittills obekant namn i hällbilds-

sammanhang. Hennes forskning handlar om be-
rättande och kunskapstradering och tillsammans
med Daniel Andersson har hon studerat bety-
delsen av berättandet för att skapa meningssam-
manhang vid natur- och miljökatastrofer i norra
Norrland. Här snuddar man vid ett mycket intres-
sant perspektiv som skulle kunna ha tillfört häll-
bilderna en sällan uppmärksammad dimension:
förvaltandet av kunskap och hanteringen av kri-
ser. Långsiktigt ackumulerade kunskaper om
komplicerade sammanhang som har förvärvats
genom generationers framgångar och misslyck-
anden låter sig inte alltid traderas enbart munt-
ligt och inte heller rakt på sak. De kan behöva
greppas symboliskt och kan därmed heller inte
alltid separeras i rationell respektive religiös.
Hällbilder är ett utomordentligt medium för för-
valtning och tradering och det hade varit intres-
sant om ny forskning kring berättande och tradi-
tionell kunskap hade fått sätta sin prägel på
innehållet. De tolkningar läsaren får ta del av är
istället de sedan länge bekanta, och vissa formu-
leringar får en insatt läsare att reagera, som att
ormen skulle vara en allmän fruktbarhetssym-
bol, eller det oproblematiserade sätt på vilket
flera motiv ges en schamanistisk innebörd. De
rättframma presentationerna av bildvärlden ut-
ifrån författarnas uppfattning blir ibland mera
tolkande än nog. Däremot delges inte läsaren
någon idé om varför bilderna har gjorts, och inte
heller hällbildsplatsernas betydelse. Både större
ristningslokaler i strategiska lägen och små mål-

ningar i otillgängligare landskap benämns ytligt
som viktiga kult- och mötesplatser.
Avsaknaden av tematiskt upplägg möjliggör

ett fritt förhållande till urvalet lokaler, berättel-
ser och även till vilka fakta som lyfts fram, men
formen är svår att balansera mot behovet av arkeo-
logisk kontext. I en koncis introduktion lotsas
läsaren visserligen in i ett sammanhang av forn-
lämningsmiljö och livsstil under perioden liksom
till hällbildernas vidare geografiska kontext, men
därefter är informationen ganska inkonsekvent.
Ett av flera exempel är att Nämforsens södervän-
da hällar omtalas som en viktig kultisk aspekt
utan att det framgår hur vanligt det är med
södervända bilder även på andra platser, bland an-
nat i Glösabäcken som fått ett eget avsnitt. Likaså
föreslås de djurhuvudformade båtstävarna i Norr-
fors lite oväntat vara möjliga föregångare till de
vikingatida drakskeppen, medan det är tyst om
andra platser i norra Fennoskandien som också
uppvisar båtar med djurhuvudstäv. Vi får heller
inte veta att den samiska berättelsen om björn-
hustrun har paralleller på flera håll i barrskogbäl-
tet. En hänvisning till litteratur för vidare läsning
hade varit önskvärt. 
Men detta är detaljer. Man har lyckats med

konsstycket att återge hur landskap, block och
berg talar tillsammans med de huggna och må-
lade bilderna, och det är också sympatiskt hur
boken förmedlar ett jordnära sammanhang där
både människa, djur och landskap ingår. Att en
del fakta och samband går förlorade med den val-
da formen är oundvikligt, och syftet är ju inte
heller att ge någon heltäckande bild utan att be-
reda rum åt andra berättelser än de arkeologiska.
Det man har valt är istället att, visserligen utan
att redogöra för sambanden, berika förståelsen
utifrån traditioner i området (inte enbart samis-
ka) och trummans symbolvärld. Ett stort värde
ligger i hur de strama texterna i kombination
med de uttrycksfulla fotografierna öppnar upp
för läsarens fantasi och egna tankar. Resultatet
hade blivit ännu starkare om författarna tagit
steget fullt ut och avstått från påklistrade brott-
stycken av bildtolkning. Hällbildskännaren Pekka
Kivikäs sa en gång att en hällmålning är som en
gammal folkvisa, man måste glömma vad man
vet och bara lyssna. I en sådan här vacker publika-
tion som närmar sig det poetiska och där styrkan
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ligger i det oformulerade hade hällbilderna gott
kunnat få förbli gåtfulla.

Helena Günther
Torsten Alms gata 80
126 51 Hägersten

helenagunther@outlook.com

Birgitta Ahlberg , Historiebok för barn: stenåldern –
bronsåldern – järnåldern. Bokförlaget Mormor. Stock-
 holm, 2014. 129 s. ISBN 978-91-85841–59-2. 

Birgitta Ahlberg debuterade som barnboksför-
fattare 2010 med boken »Fågelbok för barn»
och blev då utsedd av Svenska barnboksinstitutet
till en av Sveriges fyra bästa barnboksdebutanter.
En välförtjänt utmärkelse med tanke på bokens
upplägg och vackra illustrationer som Ahlberg
själv stod för. Efter det har hon gett ut ytterligare
två böcker som inspirerar barn att ge se ut i na-
turen och leta efter småkryp och blommor. 
Nu är Ahlberg tillbaka med tre faktaböcker

om historia. Den första handlar om hur jorden
och människan kom till. Den andra boken hand-
lar om forntiden och den tredje om medeltiden. I
den här recensionen kommer jag att titta när-
mare på boken som handlar om forntiden: Histo-
riebok för barn: stenåldern, bronsåldern, järnåldern
som riktar sig till barn mellan 6-9 år. 
Boken har ett kronologiskt upplägg där för-

fattaren börjar med den senaste istiden för att
sedan gå vidare till stenåldern, bronsåldern och
järnåldern. Ahlberg utgår ifrån olika fyndplatser
i Skandinavien för att berätta hur människorna
levde under forntiden. Läsaren får bland annat
veta hur husen såg ut, hur människorna klädde
sig ut och hur de döda begravdes. Språket är
enkelt och tydlig. Oftast förklaras arkeologiska
termer på ett enkelt sätt och språkbruket är väl
anpassat till målgruppen. Något som slår mig när
jag läser boken är att järnåldern är kraftigt över-
representerad, hälften av boken handlar om den-
na period. Dessutom är upplägget lite olika be-
roende på vilken tid som beskrivs; stenålder och
bronsålder beskrivs på ett faktamässigt sätt där
fynden och platserna får vara det som berättar
om livet under forntiden. När järnåldern be-
skrivs använder sig Ahlberg inte bara av det arkeo-

logiska källmaterialet utan även romanen Röde
Orm, Ibn Fadlans reseskildringar och Eddan. Nå-
got som blir problematiskt eftersom läsaren kan
få svårt att avgöra vad som är fakta och vad som
är fiktion. Kanske hade det varit bättre att endast
utgå ifrån det arkeologiska materialet som i sig är
spännande nog? Eller att ha med dessa berättel-
ser men att tydligt klargöra varför innehållet i
dessa inte ska ses som sanningar. 
Det är inte enkelt att skriva för barn. Att

dessutom skriva om forntiden kan vara extra krä-
vande eftersom författaren förutom att ha kun-
skap om barns läs- och språkförståelse, även mås-
te ha förståelse för hur barn uppfattar tiden och
deras förkunskaper om forntiden. Ahlberg för-
söker komma åt detta genom att ha en tidslinje i
varje uppslag som läsaren kan orientera sig i.
Problemet med tidslinjer är att de tenderar att
endast säga om en tid var före eller efter en an-
nan. Tid är något som är väldigt abstrakt och till
viss del uppfattas väldigt olika från person till
person. Det är inte helt ovanligt att mindre barn
exempelvis frågar mor- eller farföräldrar om det
fanns dinosaurier på deras tid. Därför kan det
vara bra att minimera antalet årtal och begrepp
som f.Kr. och e.Kr i en barnbok. Oftast fungerar
det bättre att säga för x antal år sedan. 
Förutom tidslinjerna finns det även fina illus-

trationer i varje uppslag. Dessa fungerar väl som
utgångspunkt för vidare samtal när en vuxen lä-
ser för barnet. Illustrationerna är minst lika vik-
tiga som texten då dessa formar läsarens bild av
forntiden. Kanske ibland mer än själva texten.
Därför blir det intressant att titta på hur män-
niskor avbildas. Vilken bild av forntiden förmed-
lar författaren? Många historieböcker som riktar
sig till barn har fått kritik för att mestadels skild-
ra männens historia. Kvinnor och barn har blivit
osynliggjorda. Detta har en grund i att både arkeo-
logi och historia som ämnen tidigare var mans-
dominerade och att detta i kombination med en
patriarkal samhällsstruktur har gjort att män-
nens historia har varit i fokus. Något som har
förändrats i och med att fler kvinnor är yrkesak-
tiva och även en ökad medvetenhet kring vilka
kunskapsluckor det finns inom ämnet. 
I Ahlbergs illustrationer finner vi både män

och kvinnor representerade i bilderna. I många
av bilderna är det svårt att avgöra kön på män-
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niskorna, framförallt i de bilder där det finns
många individer och flera aktiviteter pågår. Men
i de bilder där läsaren tydligt kan se vilket kön
individen tillhör upptäcker jag att män är kraftig
överrepresenterade. 57 av dessa bilder består av
män (alla utom en munk har skägg) och jag hit-
tar bara 12 kvinnor. När det gäller barnen sjun-
ker antalet ännu mer och vi hamnar på 10 barn.
Männen jagar, slåss, ror, samtalar m.m. Kvinnor
och barn är antingen döda, åskådare till det män-
nen gör, visar upp kläder eller serverar mat till
männen. När jag kikar i bokens litteraturlista så
ser jag få kvinnliga namn. Dessutom är den
nyaste boken som nämns från 2009 vilket gör att
vissa aktuella forskningsperspektiv på exempel
som tas upp i boken saknas. Jag hade önskat att
författaren hade valt att titta på nyare litteratur
eftersom det har hänt en hel del inom arkeologin
de senaste åren och att hon hade haft fler fakta-
granskare och rent av en fokusgrupp bestående
av barn till sin hjälp. För att barn ska intressera
sig för forntiden behöver de få veta hur det var att
vara barn förr i tiden. Att flickor och kvinnors
historier som aktiva varelser också berättas bor-
de vara en självklarhet i vår samtid. 

När jag läste boken upptäckte jag även att för-
fattaren använder sig av termen »Vi» då och då.
Exempelvis »Vi hade bärnsten, djurskinn och
kanske sålde vi även människor som slavar.» (s.
46) Intressant att fundera över vilka som ingår i
begreppet vi och vilka som inte gör det. I exemp-
let ovan är det tydligt att slavarna blir »dom». 

Jag kan tänka mig att boken kommer att an -
vändas av lärare i undervisningen då det saknas
liknade verk för barn. Dagens skolböcker berör
inte forntiden i särskild stor utsträckning och
oftast behöver lärarna komplettera med annan
litteratur, filmer och museibesök. Tyvärr för -
medlar övriga böcker ofta en gammal bild av forn -
tiden som inte är a jour med forskningen. Alh-
bergs bok följer dessvärre samma trend. Få nya
perspektiv på forntiden ges. Ett exempel på det-
ta är stenåldersdelen där endast sydliga fyndplat-
ser nämns. På sista sidan kan man läsa om samer-
na, vilket är bra. Men det hade varit bättre att
nämna samernas fyndplatser som en självklar del
av de övriga kapitlen.

Boken öppnar inte heller så mycket för fråge-
ställningar kring hur arkeologer kan veta vad dom

vet och varför de inte heller vet allt. När barn får
veta att det fortfarande görs nya upptäckter och
att det finns mycket kvar att forska om så väcks
nyfikenhet hos dem som gör att de vill veta mer.
Eftersom boken har ett kronologiskt upplägg så
hade det också varit bra med en förklaring till
varför tiderna heter som de gör. Det hade även
varit trevligt med en litteraturlista som riktar sig
till barn och tips på bra länkar så att barnen kan
forska vidare på egen hand. 

Jag tycker trots allt att Alhberg gör ett bra
försök i att fylla ett tomrum som finns inom
svensk barnlitteratur idag. Det finns få böcker
om forntiden som riktar sig till barn vilket är
synd med tanke på att många barn fascineras av
forntiden och det finns ett sug efter att få veta
mer. De böcker som finns berör sällan hela forn-
tiden och det kan bero på att det är en stor och
svår uppgift som väcker många frågeställningar
kring historieskrivning och pedagogik.

Vidare tror jag att boken gör sig bäst vid
högläsning. Dels eftersom det finns många be -
grepp och situationer som behöver förklaras för
de yngre barnen, dels för att jag tror att de många
fina illustrationerna är en jättebra utgångspunkt
för vidare diskussioner om forntiden. Det bäddar
för en fin lässtund mellan barn och vuxna. Något
som bidrar till att skapa läslust hos barnen. 

Jennifer Shutzberg
Stockholms läns museum

Järnvägsgatan 25
SE- 131 54 Nacka 

jennifer.shutzberg@stockholmslansmuseum.se

To Tender Gender. The Pasts and Futures of Gender
Research in Archaeology. Eds. Ing-Marie Back Da-
nielsson & Susanne Thedéen. Stockholm Studies
in Archaeology 58. Stockholm University 2012.
158 pp. ISBN 978-91-978257-7-1.

As the name suggests, the eight papers in this vol-
ume give a cross-section of current work on gen-
der studies in archaeology. Or, to put it more
accurately, in Scandinavian and primarily Swe-
dish archaeology, as all but one of the contribu-
tions focus heavily (or exclusively) on Scandina-
vian objects and/or places as their exemplars. Key
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processes at work throughout are exemplifica-
tion – of the diversity of projects which may fall
under the heading ‘gender studies’. And demon-
stration – of the possibilities afforded for new
understandings through the adoption of gender
studies theories and methods. The latter in par-
ticular is identifiably the central aim of the book;
to argue for the viability and vibrancy of a set of
perspectives still sadly neglected in much of main-
stream archaeology. 

Ing-Marie Back Danielsson and Susanne The-
déen’s introduction starts from this premise, of
gender as a topic that is viewed by many as now
having “lost some of its aura of creativity and
innovation.” After implying that the present vol-
ume will show why this does not have to be the
case, the editors offer a brief sketch of how differ-
ent trends in gender studies have entered archaeo-
logical discourse. The history lesson is cleverly
intertwined with commentary on why certain
ideas have more or less failed to gain traction and
what might be – or is being – done about this fact,
effectively setting the stage for what is to come.

The claim of gender research as ignored and
at times even maligned is given quantitative back-
up in the opening contribution by Back Daniels-
son. Her analysis of the number of articles per-
taining to gender research published in major
international archaeological journals over the last
30 years reveals clearly that, while there has been
a gradual increase in the publication of gender
research over time, this percentage is minuscule
compared to the volume of articles published
overall. Suffice to say that the data makes an effec-
tive backdrop for Back Danielsson’s final rallying
cry for gender researchers in archaeology to pub-
lish more in leading journals!

Elisabeth Arwill-Nordbladh’s article investi-
gates depictions of impaired vision on four small
metal figurines from the Scandinavian late Iron
Age. By applying social constructivist ideas fre-
quently used to understand gender to concep-
tions of disability the author builds a good argu-
ment for the figures as evidence to suggest that
‘ocular variability’ was not necessarily conceptua-
lized as a handicap in Viking society. And conse-
quently that body normativity being taken as a
given rather than another social construct is in
error. Despite the fact (acknowledged by the

author) that some of her examples are less con-
vincing than others, the article is extremely thought
provoking, and is an effective demonstration of
how in many respects some of the most important
gender research now going on is that which actu-
ally goes beyond investigating gender per se. 

Thedéen is interested in Viking Period femi-
ninities. Her analysis of the shifting meanings of
Gotlandic box brooches found outside of the
island at sites associated with trade was one of the
papers that most stimulated me to imagine fresh
possibilities for my own work. Through a close
examination of the particular contexts in which
the box brooches have been found, the intersec-
tions of gender with other aspects of identity
such as social status and ethnicity are thoughtfully
explored. The evidence is clearly laid out and
leads the author to the conclusion that the broo-
ches’ altered contexts changed their relationship
to ethnicity as new cosmopolitan identities were
created, while preserving their associations to a
female gender. In short, the paper is an excellent
example of how the theory of gender studies can
be put into practice in empirical, intersectional
studies of material.

The ability of gender studies to critique and
alter both how new knowledge is created about
the past and how archaeology is practised is
alluded to in almost every article in the book.
This theme of the ways gendering the past affects
our thinking in the present is brought out the
most explicitly in Elin Engström’s contribution
discussing the performance of masculinities at
the hillfort of Eketorp. The focus is mainly on
how current reconstructed interactive activities
provide an arena for visitors to negotiate their
own views about past and present masculinities.
The final remarks concerning visitors not merely
consuming but actively reacting, even subvert-
ing, and in so doing revealing the constructed na-
ture of what is being presented to them ring very
true (not to mention many being very amusing).
Though I do wonder if the noted fondness of
women visitors for archery has something to do
with current trends in pop-culture heroines as
much as with any desire to break gender stereo-
types. None the less it is informative to see gen-
der research put to work in a cultural heritage
studies milieu here.
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The theme of gender and its corollaries being
under-emphasised in the presentation of the past
continues in the article by Annika Bünz; an en-
gaging and impressionistic intersectional analy-
sis of the exhibit Prehistories 1 at the National
Historical Museum in Stockholm. I found most
of the author’s observations persuasive, particu-
larly points made about the prehistoric individu-
als that are presented in the exhibit having been
shoe-horned into an old evolutionary model of
culture, and how the prehistory of Norrland has
been marginalized with the Samí either Other-
ed or just excluded. However, a few of the other
readings (i.e. those concerning changing depic-
tions of female agency) would have been strength-
ened if Bünz had placed the brief discussion of
the effect a visitor's own identities may have on
their perceptions at the start rather than the end.

Issues of intersectionality are taken to a whole
other level in Johan Normark’s ‘neorealist’ treat-
ment of the conceptualization of the lives of Maya
rulers on hieroglyphic monuments as a ‘road of
life’, with events along the road working to shape
their gendered ‘body-politics.’ The subject mat-
ter is fascinating. So is the author’s primary con-
clusion from his case study of the warrior queen
Wak Chan, that changes in the ‘diagram’ of
Mayan rulership resulted in certain royal women
being sorted into a new ‘body-politic’ born out
of shifting ‘assemblages’ of unique events and
social processes. Unfortunately, it is a long road
getting to these interesting results, as almost the
whole first half of the article is taken up in an
overly long and convoluted discussion neorealist
philosophy. I understand the author’s desire to
establish his theoretical framework, but the argu-
ment would have been much easier to follow if he
had done this less verbosely and if he had gotten
more quickly to the key concepts he uses.

In contrast Fredrik Fahlander’s concluding
article, while it does touch on theory, is primari-
ly a reflection on methodology. It is not a case
study, but rather a rumination on how advances
in forensic anthropology may expand the range
of physical traits that can be examined (ideally
intersectionally) in burial analysis. And further,
how this may shift archaeologists’ perceptions
towards “resurrecting” the dead to better envi-
sion them as once active agents. While I am not

entirely sure I understand how the author has
decided what does or does not count as the third-
wave feminism he contrasts to his own neoma-
terialist approach, nor why he positions his sug-
gestions about studying appearance as so contro-
versial (because of the uncomfortable relation-
ship between early Swedish archaeology and
racial biology perhaps?), I agree whole-heartedly
with the goal he is advocating. I also appreciate
Fahlander's measured, down to earth attitude
towards exploring the possibilities – even as one
must keep aware of the limitations – of new theo-
retical and methodological frameworks.

In sum, To Tender Gender delivers on its pro-
mises by providing a first-rate sample of articles
exploring current trends, and suggesting new
directions, for gender research in archaeology. It
could perhaps have been made even better by
including an article or two discussing the impact
these ideas are beginning to have on osteology
and other more lab-centric parts of the field. Nev-
ertheless it makes its argument for the impor-
tance of archaeological gender studies with great
success, and will I believe lead many readers to
consider the multiplicity of ways in which the
perspectives presented could enhance and give
new directions to their own research.

Meghan Mattsson McGinnis
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Wallenberglaboratoriet
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

meghanpaalz@gmail.com

Anders Andrén, Det medeltida Gotland. En arkeolo-
gisk guidebok. Historiska Media. Lund 2011. 249 s.
ISBN 978-91-85873-83-8

»Det medeltida Gotland» ingår i Historiska Me-
dias serie om medeltiden i olika svenska land-
skap. Att skriva en sådan bok är inte lätt och krä-
ver förutom omfattande faktakunskaper en för-
måga att välja och generalisera materialet utan
att hamna i alltför generella påståenden som lig-
ger på gränsen till spekulation. Andrén väljer att
skriva en guidebok om Gotland sett med arkeo-
logiska ögon. 
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Jag läste boken med stort intresse. Ön ligger nära
mitt hjärta och är ett ämne för mina forsknings-
studier från år 2003. Guideboken är lättläst, rikt
illustrerad och gör utan tvivel läsaren nyfiken på
att besöka Gotland. 

Bland bokens absoluta fördelar ska nämnas
valet av material. Föremål, som brukar försvinna
ur blicken, lyfts upp och berättar om öns medelti-
da historia. Författaren förklarar de arkeologiska
fynd som påträffats på Gotland och visar med
hjälp av dessa hur öns handel och det sociala livet
fungerade. Läsaren får en komplett bild av socken-
indelningen på ön samt svar på en av de vanli-
gaste frågorna som förekommer bland öns be -
sökare, d.v.s. varför heter socken som den heter?
Författaren anser att sockennamnet byggs på en
nu försvunnen gård med likadant namn. 

Andrén minns samtidigt att han inte skriver
en vanlig historisk bok utan en guidebok. Han
guidar läsaren i Visby. Sidorna 77 – 96 om stads-
bebyggelsen tjänar som en karta över Visbys
packhus. Nästa kapitel behandlar på samma sätt
stadens ruiner. Framför läsarens ögon öppnas en
tydlig översikt av Gotlands sevärdheter både i
och utanför staden. Ur denna synvinkel är det en
lyckad guidebok. 

Andrén går dock ett steg vidare och betraktar
inte bara utgrävda artefakter. Han skriver på si-
dan 20: »De flesta arkeologer arbetar fortfaran-
de med utgrävningar, byggnadsundersökningar
och föremålsanalyser, men många vänder sig idag
också till kalkmålningar, helgonbilder och doku-
ment, som normalt analyseras av konsthistoriker
och historiker. Denna guidebok är skriven ur ett
sådant brett historiskt arkeologiskt perspektiv.»
Att visa det breda perspektivet klarar han dock
inte. När författaren kommer till det konstveten-
skapliga materialet går han över gränsen från
vetenskaplig tolkning till spekulation. 

Andrén skriver alltför kategoriskt, vilket ibland
leder till rena felaktigheter. Även om jag vänder
mig bara till det område som jag har forskat i är
jag tvungen att inse att författaren inte känner
till den nya forskningen. Några exempel: på si-
dan 103 skriver Andrén om S:t Lars kyrkoruin i
Visby: »Men när väl långhuset uppfördes fick
det en helt unik utformning, som en ortodox
korskyrka, troligen med mittkupol. (…) De när-
maste förebilderna finns i ryska städer, och är

därför möjligt att kyrkan ursprungligen upp-
fördes för en rysk köpmansgrupp, även om det
fanns ytterligare en rysk kyrka i Visby». Jag
måste dock påpeka att det inte finns något bevis
att kyrkan hade en mittkupol. Dessutom så finns
det bara en kyrka i Ryssland som kan jämföras
med S:t Lars. Det är Paraskeva Pjatnitsas kyrka i
Novgorod (uppförd 1207) vars arkitektur, enligt
forskares uppfattning, har tydlig påverkan av den
västeuropeiska konsten. Detta berodde even-
tuellt på västerländska köpmäns verksamhet i
Novgorod (Lifshits, L., 2007. Russkoe iskysstvo X-
XVII v. I: 112). I detta sammanhang kan påståen-
det att S:t Lars kyrka möjligen byggdes för en
rysk köpmansgrupp betraktas som grundlös. 

Andrén beskriver även öns kyrkoutsmyck-
ning. På sidan 155 finns en fin bild på kalkmål-
ningarna i Garde kyrka. Vid bilden finner man en
beskrivning: »Målningarna är förmodligen ut-
förda av en rysk målare från Staraja Ladoga i
nordvästra Ryssland, troligen samtidigt som kyr-
kan uppfördes på 1130-talet». Kyrkorna i Staraja
Ladoga var inte ens var målade på 1130-talet.
Exempelvis målades S:t Görans kyrka i Staraja
Ladoga, som brukar betraktas som en av analo-
gierna till Garde kyrka, mellan 1160 och 1180-talet
(Sarab’ianov, V.D., 2002. Tserkov’ sv. Georgiya v
Staroi Ladoge). 

Vidare betraktar författaren på sidan 190
Sveriges äldsta bevarade målningar på trä. Han
skriver: »Några plankor med målningar i bysan-
tinsk stil utförda av en rysk målare under 1100-
talets första hälft kommer från en nisch i det
yngre koret». Jag har i flera artiklar visat på tydli-
ga skillnader mellan de gotländska målningarna
på trä och det ryska måleriet. En noggrann analys
av gotländskt måleris teknik, ikonografi och stil
ligger som grund för min hypotes att mästare till
öns måleri på trä knappast kunde vara ryssar (se
bl.a. Vasilyeva i T. Svensson et al (red.) Spaden och
Pennan. 2009, samt Vasilyeva i Fornvännen 2009).

Jag tänker inte här ge en hel lista av oklarhe-
ter kring Andréns påståenden om kopplingen till
Bysans. Viktigt är dock att notera att gotländska
konstverk som innehåller bysantinska konstnär-
liga drag är ett material som vore unikt inte bara
för Sverige och Norden utan också för hela Väs-
teuropa. Sådana föremål borde vara framställda
tydligare för läsaren. 

212 Recensioner

Fornvännen 111 (2016)

Recensioner  205-216_Layout 1  2016-09-16  09:51  Sida 212



Inkorrekta påstående gäller inte bara det för-
modat bysantinskt influerade materialet på Got-
land. Andrén uttalar sig ytterst kategoriskt om
förekomsten av kyrkogårdsfynd. Enligt hans upp-
fattning indikerar dessa alltid att det på denna
plats tidigare fanns en stavkyrka. Han påstår att
detta gäller även om det inte finns några belägg i
form av plankor, stolphål och så vidare. Sådan
påstående ligger på gränsen med spekulation. 

På sidan 218 beskriver Andrén kyrkomåleriet
i Vamlingbo kyrka. Han skriver om en donator
som knäböjer inför Kristoffersbilden. Detta på-
stående är dock inkorrekt. Donatorn knäböjer
inför ett helgon som finns längre åt öster. Tyvärr
kan listan fortsätta. Sammanfattningsvis kan jag
säga att när det gäller konsthistoriskt och histo-

riskt material har författaren inte tagit del av den
senaste forskningen. Varför blev det så? Är det
tidsbrist? 

I konklusion vill jag komma tillbaka till bör-
jan av min recension. Det är svårt att skriva en
historisk guidebok. Denna bok skulle kunna vara
en riktig pärla om författaren hade lagt ner mer
tid på den och byggt tätare samarbete med båda
historiker och konstvetare. 

Svetlana Svensson f.d. Vasilyeva
Institutionen för kultur och estetik 

Stockholms Universitet
SE-106 91 Stockholm

svetlana.svensson@arthistory.su.se
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