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Mattias Karlsson, Konstruktionen av det heliga.
Altarna i det medeltida Lunds stift.Skånsk senmedel-
tid och renässans 23. Lund 2015. 615 s. ISBN 978-
91-980551-3-9.

En forskarutbildning ska genomföras på fyra ar-
betsår. Det gör att de stora tegelstenar till avhand-
lingar som ibland lades fram under det gamla oreg-
lerade systemet i princip har försvunnit. Mattias
Karlsson har utfört arbetet inom tillmätt tid, och
hans opus om altaren i Lunds stift borde, med sina
över 600 sidor i stort format, alltså inte finnas.
Redan materialinsamlingen är en imponerande
insats, men till det kommer en rad belästa infalls-
vinklar av resonerande natur. Avhandlingen
behandlar historia och teologi lika väl som ar-
keologi och byggnadsarkeologi, men då den har
som syfte att förklara en fysisk verklighet är det
naturligt att den lagts fram i ämnet historisk
arkeologi. De följande resonemangen kring Karls-
sons bok bygger på min insats som fakultetsop-
ponent vid hans disputation.

Formgivningen är utmärkt, tvåspaltig och med
noterna placerade längst ned på sidan. Språket är
bra. Några kyrkovetenskapliga eller teologiska
uttryck används oriktigt, men det är begripligt vad
som avses. Exempelvis anges Lund som ärkesäte
»och primat över Norden» (s. 159), men Lunda-
biskopen hade aldrig primatet över Norge och
fick det över Sverige först 1164.

Den egentliga avhandlingstexten omfattar de
första 358 sidorna. Därefter följer tio appendici
där grundmaterialet presenteras. Även dessa är
dock ofta intressant läsning, och det kan vara
lämpligt att börja granskningen med dem, efter-
som de visar hur författaren har arbetat.

Appendix 1 går på drygt 100 sidor genom de
materiella lämningarna av medeltida altaren i
Lunds stift. Som sig bör innefattas Halland, Ble-
kinge och Bornholm. Genomgången av kyrkor-
na görs i alfabetisk ordning, altare för altare och
altardel för altardel, och där så är lämpligt finns
foton eller utmärkta ritningar. Noggrannheten,
och omsorgen om läsaren, är stor.

Appendix 2, 45 sidor, redogör för de reliker

eller relikbehållare som påträffats deponerade i
altaren i stiftet. Somliga är bevarade, men det
mesta är äldre fynd som Karlsson hämtat upp-
lysningar om ur tryckta verk eller handskrifter.
Ett särfall är Lunds domkyrka, där Necrologium
Lundense redogör för de många reliker som de-
ponerades i kyrkans sex första altaren 1123–46.
Ett annat särfall, en förteckning över reliker över-
lämnade till Gumlösa kyrka i Skåne vid dess invig-
ning 1192, utgör ett eget appendix. Karlsson an-
nonserar också en kommande utgåva med paral-
lellöversättning av denna märkliga text.

Appendix 4 och 5 ägnas fynd av s.k. reseal-
taren från norra Europa – inklusive Lunds stift.
Appendix 6 och 7 behandlar samtliga skriftliga
belägg för altaren i Lunds domkyrka respektive i
övriga stiftet. Beläggsviterna sträcker sig in i 1600-
talet, och en viktig källa har varit Lunds stifts
landebok från 1570.

Appendix 8 är en tabell över uppgifter om
eviga mässor i Lunds domkyrka. Den är svårläst
och får snarare ses som författarens arbetsmate-
rial. Samma sak gäller appendix 9, en tabell över
kyrkornas och altarnas bevarandegrad, innefat-
tande även eftermedeltida material. Slutligen inne-
håller appendix 10 en ambitiös och användbar sam-
manställning av de helgon vilkas reliker depone-
rats i stiftets altaren.

De inledande kapitlen ägnas åt syfte, metod
och forskningshistorik. År 1924 publicerades stan-
dardverket om de europeiska kyrkornas altaren,
Joseph Brauns Der christliche Altar (det svåröver-
komliga verket finns scannat på digi.ub.uni-hei-
delberg.de/diglit/braun1924bd1/ och ...bd2/). Här
skildras, med ett rikt bildmaterial, utformningen
av altaren från fornkyrkan in i modern tid. Ver-
ket bildar en självklar bakgrund till avhandling-
en, men Karlsson pekar på dess brister i systema-
tiken.

Kapitel 3 går igenom hur altaren var kon-
struerade. Tre viktiga termer introduceras: stipes,
altarets undre bärande del, mensa, altarskivan,
samt tabula, den lilla stenplatta som täckte relik-
gömman i altarskivan. Karlsson fäster stor vikt
vid relikgömmans placering och konstaterar att

Fornvännen 111 (2016)

Recensioner

Recensioner 278-_Layout 1  2016-11-21  10:47  Sida 278



den vanligen var en försänkning i mensa men att
även relikgömma i stipes förekom. Karlsson dis-
kuterar huruvida det fanns altaren utan någon
relikgömma men kan inte påvisa något säkert
fall. Hela altarskivor förutsätter därför relikgöm-
ma i stipes. Lunds stift uppvisar omväxlande men-
sa med relikgömma och monolitiska altarskivor
utan. På ett för avhandlingen karakteristiskt vis
undersöks så förhållandena i övriga Norden (utom
Island), och resultatet presenteras i en karta. Här
bygger inte materialet på självsyn utan på pub-
licerade verk, och som Karlsson påpekar är täck-
ningsgraden därför betydligt sämre, men den är
tillräcklig för att visa tydliga regionala skillna-
der: altarskiva utan relikgömma är en tydligt öst-
lig sak, utbredd i östra Sverige och i Finland samt
i Blekinge, skiva med relikgömma en dansk, norsk,
västgötsk och småländsk, med Skåne som ett
blandområde. Altarskivor som bryter mönstret
finns, men detta är en konkret och helt ny iakt-
tagelse att lägga till den långsamt framskridande
diskussionen om regionala skillnader i kyrkobyg-
gandet.

Vigningsritualet för kyrkor innehöll flera mo-
ment som rörde altaret, bland annat hur bisko-
pen med olja skulle rita fem kors på altarskivan.
Efter vigningen har man ofta huggit in fem kors
i skivan, ett i varje hörn och ett i mitten, och av -
handlingens grundlighet är sådan att flertalet av
Lunds stifts inhuggna altarkonsekrationskors finns
avbildade.

Karlsson diskuterar de nischer i stipes som
ibland förekommer. Han kommer fram till att de
knappast har haft något gemensamt syfte utan att
de helt enkelt kunde vara bra för förvaring av t.ex.
ljusstakar. Här kunde han tagit hjälp av Bernt
Notkes altartavla i Århus domkyrka (1479), där
en av scenerna visar miraklet Gregorius mässa.
Altarets sydgavel har på bilden en rätvinklig nisch
som delas av en hylla, och här syns tre mindre
böcker, en relikbehållare och två obestämbara
föremål.

Emellertid skiljer sig tre av Karlssons altaren
från de övriga genom nischernas storlek, och jag
vill peka på ytterligare en tolkningsmöjlighet för
dessa. Ett är högaltaret i Arilds kapell i nordväst-
ra Skåne. Stipes är byggt av tegel, och sydsidan har
en stickbågig öppning som leder in i ett meter-
långt utrymme. I England finns bevarade podier

för helgonskrin med öppningar som pilgrimer
kunde sitta i eller stoppa in huvudet i för att kom-
ma nära relikerna (Edward Bekännaren i West-
minster Abbey samt Sankta Candida, Whitchurch,
Dorset). Den stora öppningen skulle kunna tol-
kas som en inrättning för pilgrimer till Helige
Arild. Tanken försvagas av att även Sankta Gert-
ruds kyrka i Falsterbo har ett stort utrymme
under högaltaret, för här är ingen vallfart belagd.
Emellertid tycks utrymmet ha varit viktigt, för
1935 konstaterades att dess golv ligger 70 cm
under kyrkans nuvarande golv, och man hade
nått det via en avbalkning på altarets sydsida där
golvet låg 58 cm under kyrkgolvet. Uppenbarli-
gen är utrymmet nu oåtkomligt, för Karlsson har
ingen sektion genom altaret. Det tredje fallet stär-
ker pilgrimskopplingen: även Sankt Olofs kyrka
på Österlen har ett avvikande stort utrymme i
stipes, och här är vallfart klart belagd.

Det långa kapitel 3 går även in på ämnet por-
tabla altaren. Ett särskilt kortare vigningsritual
fanns för dem, och resealtaren är belagda från
skriftliga källor som altare portatile och altare viati-
cum. Till dessa belägg vill jag foga de testamenten
som har ett capella bland bortskänkta lösören.
Att ett antal svenska sådana testamenten finns
men kanske inga danska (åtminstone inga i K.
Erslev, Testamenter fra Danmarks middelalder indtil
1450, Köpenhamn 1901) är ännu en iakttagelse att
foga till diskussionen om regionala skillnader.

Karlsson betvivlar om samtliga de fynd av
»exotisk sten», små skivor av porfyr, som gjorts
i profan miljö särskilt i Sigtuna, verkligen ska tol-
kas som lämningar av resealtaren. Han går igen -
om tillgängliga uppgifter från Norden och Brit-
tiska öarna som visar att sådana stenar ibland har
deponerats avsiktligt, till exempel i botten av ett
stolphål på Irland, och de kan därför ha tillskri-
vits en magisk icke-kyrklig innebörd. Nästan samt-
liga har hamnat i jorden mellan 1000 och 1200,
och Karlson påpekar att det kan »tyckas egen-
domligt att de sakrala stenarna i sådan omfatt-
ning kastades eller slarvades bort redan under
tidig kristen tid» (s. 97). Men han har några
sidor tidigare varit inne på det som troligen är
den riktiga förklaringen: kyrkans ökade kontroll.
Han nämner ett antal brev från 1244 och framåt
som visar att användandet av resealtaren var reg-
lerat. »Formuleringarna och språkbruket indik-
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erar att dispenserna inte handlade så mycket om
att få inneha altarna, som om att få använda dem
utanför kyrkan, i huvudsak för att fira mässa pri-
vat eller inom en mindre krets» (s. 88). Här finns
den rimliga bakgrunden till att »exotisk sten»
hittas i profana miljöer under äldre medeltid men
inte senare.

Ett långt avsnitt behandlar de reliker som de-
ponerades i altaren, deras urval och deras förhål-
lande till altarets dedikationshelgon. Här träder
de tidigare nämnda skriftliga källorna från 1100-
talet in i bilden. De uppräknade relikerna är inte
bevarade. Karlsson går vidare med ett anslutande
men inte helt jämförbart material, relikfynd i al-
taren, och här granskar han hela Lunds och Upp-
salas ärkebiskopsdömen. Många fynd är bara kän-
da genom äldre uppgifter, och slumpmässighe-
ten är givetvis stor. Genomgången blir menings-
full tack vare seden att ange helgonets namn på
en liten pergamentsedel fäst vid reliken, och ibland
anges även altarets invigningsår. En skriftlig käl-
la finns, yngre men dock jämförbar med Lunds
domkyrkas förteckningar 1123–45, nämligen en
förteckning över altarinvigningar i Uppsala dom -
kyrka 1410–72. Här anger Karlsson att Uppsala-
förteckningen bevarats i form av Johan Pering-
skiölds avskrifter (tryckta 1719), men i själva ver-
ket finns originaltexten i Uppsala domkyrkas
stora kopiebok (Riksarkivet signum A8), upp -
lagd 1344. Vidare har Karlsson missat att Göran
Dahlbäck presenterat och bearbetat materialet i
en artikel från 2002 (Till S:t Eriks och andras ära
– om altarvigningar och relikdepositioner i Upp-
sala domkyrka under 1400-talet, Pilgrimsvägar
och vallfartskonst; Studier tillägnade Jan Svanberg,
Stockholm). Uppsalaförteckningen borde ha bru-
tits ut ur sammanställningen och diskuterats sär-
skilt, för den gör det möjligt att fortsätta diskus-
sionen om förhållandet mellan relikhelgon och
altardedikation.

Karlssons aldrig sviktande noggrannhet leder
honom vidare till en granskning av de textilstyck-
en som de altardeponerade relikerna lindats in i.
Han konstaterar att man hade en tydlig preferens
för siden och för färgen rött.

Fjärde kapitlet granskar de medeltida altarna
i Lunds domkyrka. De var otroligt många: Karls-
son kommer efter en granskning av allt skriftligt
källmaterial fram till antalet 68 säkra. Då ska

vägas in att domkyrkan bara fick tre sekundära
kapellutbyggnader, vilket innebar att varje arkad-
pelare och varje väggtravé måste ha fått ett altare
intill sig. Källor anger dessutom att altaren kunde
stå fritt ute på golvet. Karlsson lyckas ge de flesta
en säker eller ungefärlig placering, vilket måste
ses som en betydande prestation. Han diskuterar
altarnas instiftande och deras funktion i de kyrk-
liga ritualerna. Högmässan, morgonmässan, mäs-
sor vid begravningar, årtidsmässor och eviga mäs-
sor granskas särskilt, och detta avsnitt är mycket
intressant. Han konstaterar att vid medeltidens
slut hölls i genomsnitt 39 mässor om dagen vid
sidoaltarna, vilket måste ha inneburit att flera
hölls samtidigt.

Här gör Karlsson en niosidig undersökning
av huruvida de sex äldsta altarna i kryptan och hög-
koret, som vi ju genom Lundanekrologiet känner
till både reliker och dedikationer för, fick sina
dedikationer enligt ett teologiskt program. Han
påpekar själv risken att pressa tolkningarna, och
avsnittet måste betecknas som alltför spekulativt.
Dessutom har han inte utnyttjat en möjlighet
som finns i detta material. Fyra av altarna hade
reliker av sina dedikationshelgon, exempelvis
Vincentius och Albanus i korets södra altare. Ett
av dem, kryptans norra altare, hade enbart reliker
av sina sju dedikationshelgon. Men två av kryp-
tans altaren hade inga »korrekta» reliker alls. Om
man ska spekulera i ett teologiskt program bör
man ha dessa två altaren som startpunkt, för här
kunde prästerskapet uppenbarligen välja dedika-
tionshelgon fritt, utan att styras av tillgången på
reliker.

Kapitel 5 granskar sidoaltarna i Lunds stifts
sockenkyrkor och kapell. Till skillnad från före-
gående kapitel är detta inriktat på ett byggnads-
arkeologiskt material, för skriftliga källor finns
knappt. Karlsson inriktar undersökningen på sido-
altaren vid triumfbågen samt på altaren i torn-
övervåningar. Han konstaterar övertygande att
Heligkorsaltaren, placerade mitt för triumfbågen,
måste ha varit ovanliga eftersom inga spår på-
träffats vid utgrävningar av flera kyrkor som över-
gavs snart efter reformationen. Ett mycket bra
avsnitt diskuterar funktionen hos sidoaltaren vid
triumfväggen. Karlsson visar att här placerades
kroppen inför begravningen, att eviga mässor
alltid firades vid sidoaltaren och att målningar
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här ofta visar ärkeängeln Mikael eller andra mo-
tiv knutna till Yttersta domen. Dock måste an-
märkas att materialet är utspritt över tid: altarna
är som regel romanska, kalkmålningarna från
skilda tider och uppgifterna om mässor från sen-
medeltiden.

Emporer, kammare i västtornets övervåning
med en öppning in mot långhuset, är en surdeg i
skandinavisk kyrkoforskning. Många har intres-
serat sig för dem, men slutliga svar har vi inte.
Karlsson argumenterar för att alla hade ett altare,
så som i Vä i Skåne. Han gör en mycket värdefull
genomgång av den internationella litteraturen
kring västverk och fastnar för Kristina Krügers
resultat att västverk och deras kapell var kopp-
lade till begravningar och memoria-liturgi och
att de ofta hade Mikaelsdedikationer. Han prö-
var detta på sitt material och finner att torngra-
var var vanliga men korbegravningar ovanliga
under romansk tid. Vä-emporens altare verkar ha
varit dedicerat till Mikael, medan kopplingar
mellan torn och Mikael funnits i Lunds domkyr-
ka och Västra Sallerup. Här följer ett oklart reso-
nemang där Karlsson försöker koppla Mikaels
förekomst i målningar på triumfbågsmuren till
att ärkeängeln »förknippades med torn och med
en roll som kyrkans väktare eller de dödas led-
sagare» (s. 283). Mot detta kan sägas att empor-
erna inom det medeltida Sveriges gränser ofta är
råa obekväma utrymmen och att de mycket säl-
lan har spår av något altare. Mitt eget intryck är
att det ibland var själva öppningen som var
huvudsaken, en signal om att här fanns minsann
en läktarvåning i tornet. Vidare har Ebbe Nyborg
(Kong Harald Hens grav i Dalby, Locus celebris;
Dalby kyrka, kloster och gård, Lund/Göteborg 2012)
påpekat att kontinentala furstegravar vanligen pla-
cerades omedelbart utanför koret i kyrkans mitt-
axel, alltså på den plats Karlsson understryker att
liket sattes inför begravningen. En kyrkoägare på
1100-talet var en lokal »furste», och graven bor-
de sökas där. Det leder till slutsatsen att om det
fanns en koppling mellan grav och tornkapell
borde vi haft fler centraltornskyrkor, sådana som
Källstad i Östergötland.

Kapitel 6 handlar om altarnas öden efter refor-
mationen, en mycket bra och lärorik text. Därefter
följer en rejäl sammanfattning och en engelsk sam-
manfattning som kanske borde ha gjorts längre.

Slutligen kommer alltså de stora appendici som
behandlades inledningsvis.

Vi har haft Joseph Brauns genomgång av det
kristna altaret. Den har vidare tidsramar, men för
att vara tysk forskare var Braun ovanligt sang-
vinisk. Nu har vi en bok som i positivistisk anda
går igenom allt tillgängligt källmaterial och alla
aspekter. Kommer någon att skriva böcker som
heter »De medeltida altarna i Trondheims stift»,
eller »i Åbo stift»? Ingenting sådant kan anas
vid horisonten, utan för överskådlig framtid kom -
mer det här att vara uppslagsverket att använda.
Vilken som helst undersökning kring medeltida
kyrkor och kyrkoliv bör faktiskt börja med en titt
här, för boken innehåller ytterligare tabeller över
eller uppräkningar av en rad saker: ett gott exem-
pel är en tabell över kapellutbyggnader i Lunds
stift fram till omkring 1600 (s. 217). Dessa sam-
manställningar kan kanske delvis ses som över-
loppsgärningar inom en avhandling, men de har
ett bestående värde. Mattias Karlsson har skrivit
ett standardverk.

Christian Lovén
Riksarkivet
Box 12541

SE–102 29 Stockholm
christian.loven@riksarkivet.se 

Alexandra Pesch, Die Kraft der Tiere. Völkerwan-
derungszeitliche Goldhalskragen und die Grundsätze
germanischer Kunst. Unter Mitarbeit von Jan Ped-
er Lamm, Maiken Fecht † und Barbara Armbrus-
ter. Mit einem Beitrag von Lars O. Lagerqvist.
Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertüm-
mer. Band 47. Schriften des archäologischen Lan-
desmuseums. Band 12. Mainz 2015. 671 s. ISBN
978-3-88467-240-2.

De tre folkvandringstida guldhalskragarna från
Ålleberg, Färjestaden och Möne hör till de märk-
ligaste föremålen i det svenska arkeologiska fynd-
materialet. Kombinationen av ädelmetall, för vår
tid ofattbart intrikat och högklassigt hantverk,
konstnärskap och mytiskt innehåll, ställer dem i
en helt egen klass som fönster mot en gåtfull och
svåråtkomlig värld. 
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I denna publikation får de för första gången
en utförlig presentation, något som är förvånan-
de med tanke på hur uppmärksammade de alltid
varit. Det är naturligtvis något att glädja sig åt. 

Boken är resultatet av ett mångårigt samar-
bete mellan Historiska museet och de tyska insti-
tutionerna Römisch-Germanischen Zentralmu-
seum och Stiftung Schleswig-Holsteinisches Lan-
des-museum. Ett stort undersöknings- och doku-
mentationsarbete utfördes på Zentralmuseet i
början av 1980-talet och samarbetsprojektet kul-
minerade 2008 med målsättningen att ge ut den
föreliggande publikationen. Huvudförfattare är
Alexandra Pesch. En svår motgång för projektet
var den tekniska experten Maiken Fechts förtidi-
ga bortgång. Hon hade dock hunnit genomföra
ett grundläggande arbete, låt vara vid en tid då
man inte förfogade över de analysinstrument
som finns idag. 

Från svensk sida medverkar främst Jan Peder
Lamm, bl. a. med uppgifter om fyndomständig-
heter, tidigare forskning och museal hantering.
Den senare vittnar om en mer oskuldsfull tid än
vår, när oersättliga värdeföremål lät sig föras runt
i världen utan enorma säkerhetspådrag.

Boken är ett mäktigt verk på 671 sidor i A4
format (den väger 3 kg), försedd med ett rikhal-
tigt bildmaterial, där framförallt de systematiska
och detaljerade dokumentationsbilderna i färg av
kragarna också öppnar för vidare studier. Den
ingående kartläggningen av besläktat material
runt om i Europa är likaså betydelsefull i detta
avseende. 

I texten är kragarna mycket ingående beskriv-
na in till sina minsta detaljer med exakta måttan-
givelser, däremot har jag inte kunnat hitta någon
storleksangivelse på bilderna. Detta innebär att
man när man ser avbildningarna, som i allt väsent-
ligt är kraftiga förstoringar, lätt bortser från att
de olika detaljerna i verkligheten är oerhört små.
Detta förhållande väcker givetvis frågan om de
rent fysiska förutsättningarna hos dem som en gång
tillverkade kragarna utan tillgång till förstorings-
glas och starka lampor.

Det tyska språket innebär tyvärr under nuva-
rande förhållanden en barriär för många svenska
studenter. Det finns dock en kortfattad engelsk
sammanfattning. För den intresserade finns upp-
gifterna rörande fyndomständigheterna direkt

hämtade från grunddokumenten och följaktli-
gen återgivna på svenska, ett språk som förövrigt
behärskas av många tyska forskare vars arbeten
berör det nordiska området. 

Boken är disponerad i åtta kapitel. Efter de in- 
ledande uppgifterna i första kapitlet, handlar det
andra om forsknings- och fyndhistoria, det tredje
om ringarnas uppbyggnad och tekniska utföran-
de, det femte om formbesläktade föremål från oli-
ka fyndorter och sjätte kapitlet ringarnas ikono-
grafi och hermeneutik, d.v.s. tolkning. I det sjun-
de kapitlet sammanfattas resultaten av undersök-
ningen. Originellt nog utgör litteraturförteckning-
en ett eget kapitel, det åttonde. 

Tredje och sjätte kapitlen utgör de omfångs-
mässiga tyngdpunkterna.

Beroende på läsarens intressen finns det olika
frågeställningar att engagera sig i. För mig har
diskussionen rörande halskragarnas tillverkning
sin givna plats. För de flesta som är något insatta
i de tekniska förutsättningarna för guldsmide re-
ser halskragarna en rad frågor. Jag har också låtit
några yrkesmän, guldsmeder, ta del av innehållet
och fått tillstånd en intressant diskussion utifrån
vår tids hantverkskunnande. 

Guld som hantverksmaterial har en rad egen-
skaper som är unika för denna metall. Det är utom-
ordentligt motståndskraftigt mot korrosion, ex-
tremt töjbart och har dålig förmåga att leda värme.
Det förra är ju givetvis skälet till att kragarna är
så välbevarade och det andra att detaljer som bleck
och tråd kan göras mycket tunna. Motståndskraf-
ten mot oxidation har också stor betydelse när
det gäller upphettning och lödningar. På guld kan
man dessutom göra lokala lödningar av mycket
små enheter utan risk för att närliggande detaljer
med lägre smältpunkt ska lossna vid uppvärm-
ningen. Detta är något som skulle vara helt omöj-
ligt om det exempelvis handlade om silver. 

Författarna har lagt ner stor möda på att
försöka rekonstruera tillverkningsarbetet, något
som givetvis är förenat med stora svårigheter.
Tekniker som kan iakttas på föremål tillverkade
redan kanske tusen år tidigare i avlägsna länder
kan inte förutsättas vara kända och i bruk när och
där guldhalskragarna tillverkats. Å andra sidan
kan lokala specialiteter utvecklas, av uppfinnings-
rika och skickliga guldsmeder. Som alltid i så -
dana sammanhang måste en rad frågor besvaras
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med gissningar och mer eller mindre fantasirika
rekonstruktionsförslag, där kunskaperna tryter.
Förslaget att man under den aktuella perioden
skulle ha använt sig av valsverk för att tillverka
tunn plåt diskuteras, men avfärdas dock som
osannolikt, något man måste vara tacksam för.
Diskussionen om arbetsdelning mellan yrkesmän-
nen, liksom beräkningar av nedlagd tid på arbetet,
tillhör också de anakronistiska funderingarna.
Det tecknade förslag till hur olika mycket små
detaljer skulle ha kunnat tillverkas genom gjut-
ning bör givetvis inte heller uppfattas som annat
än hypoteser. 

För den som är intresserad av guldsmedstek-
nik är frågan om de ingående legeringarna av
stort intresse, eftersom de är avgörande för det
komplicerade tillverkningsförfarandet. En nog-
grann undersökning med röntgen-fluorescens-
analys av de varierande legeringar som ingår i
kragarnas olika detaljer har genomförts på labo-
ratoriet i Mainz. En sammanfattning av under-
sökningen redovisas, men utan diskussion av
konsekvenserna för användningen av de olika
legeringselementen. Vad som gör variationen av
de ingående legeringsmetallerna, främst silver
och koppar så intressant är konsekvenserna för
grundmetallens egenskaper, inte minst smidbar-
heten och färgen. Särskilt betydelsefullt är de för
smältpunkterna som ju är helt avgörande för hur
de komplicerade lödningarna skall genomföras. 

Frågan om vilka värmekällor som kommit till
användning kunde också ha blivit föremål för en
mer ingående diskussion. 

När det gäller de rent tekniska undersöknings-
möjligheterna finns idag nya och mer ut vecklade
instrument som kan bidra till att bokstavligen
tränga in under ytan och avslöja nya fakta beträf-
fande exempelvis lod och legeringar och finurli-
ga lösningar. Men mycket är kanske inte så kom-
plicerat som det kan synas. Man får inte glömma
att en del av hantverksskickligheten består i att
åstadkomma, för utomstående, gåtfulla illusions-
nummer. 

Som så ofta i arkeologiska sammanhang mås -
te man konstatera att frågorna kring kragarnas
tekniska utförande här inte får sina slutliga svar
och det är bara att beklaga att Maiken Fecht, som
kände de tekniska enskildheterna bäst inte läng-
re har kunnat delta i diskussionen. 

Det mest omfattande kapitlet, nästan dubbelt så
långt som de övriga är med all rätt det sjätte, som
handlar om halskragarnas mytiska bildvärld. Med
utgångspunkt från olika dekorationsdetaljer, inte
minst de små miniatyrfigurerna som återfinns i
första hand mellan ringarna som utgör grunden i
halskragarnas uppbyggnad, presenteras en om -
fattande och noggrann genomgång av den forn -
germanska formvärldens ikonografi. Mot denna
omfattande bakgrundsstudie framstår inte mo -
tiven på halskragarna så främmande som de kan
göra vid ett första möte. Tvärtom passar de in i en
gåtfull värld vars bredd och djup vi bara kan gissa.
Själv tycker jag att kragarnas nästan lagbundna
uppbyggnad och de små miniatyrfigurerna har
släktskap med liknande företeelser i naturen, att
kragarna är en mytisk motsvarighet till vad man
iaktta när man detaljstuderar växter och insekter.  

Efter att ha tagit del av denna påkostade och
omsorgsfullt genomförda studie av guldhalskra-
garna kommer nobelpristagaren Enrico Fermis
välkända ord för mig: »… still confused, but on
a higher level» och mer kan man inte begära.
Utvecklingen på det tekniska analysområdet kom -
mer att ge oss nya data och praktiska försök kan -
ske kan avslöja fler hantverkshemligheter, men
konstnärligheten och hantverksskickligheten hos
dem som skapade halskragarna kommer att för-
bli oöverträffad. 

Gustaf Trotzig
Flintbacken 14

11842 Stockholm
gustaf.trotzig@comhem.se

Tom Christensen, Lejre bag myten. De arkæolo-
giske udgravninger. Aarhus 2015. 564 s. ISBN 978-
87-88415-96-4.

Det finns några platser från yngre järnålderns
Skandinavien, vars forna betydelse aldrig glömts
bort, helt enkelt för att de redan under vikingatid
eller tidig medeltid blev odödliggjorda i först den
muntliga traditionen och sedan av författare som
Saxo Grammaticus, Rimbert eller Adam av Bre-
men. Arkeologiskt tenderar de att vara tämligen
utmärkande och långt före den akademiska arkeo-

283Recensioner

Fornvännen 111 (2016)

Recensioner 278-_Layout 1  2016-11-21  10:47  Sida 283



logins början börjar de uppmärksammas av forn-
forskare som strävar efter att stärka sina nation-
ers identitet. 

Nu har Tom Christensen med medarbetare,
efter nära 30 års arbete gett ut ett närmare 600
sidor tjockt verk om en av de legendariska plat-
serna i form av: Lejre bag myten – De arkæologiske
udgravninger. Namnet till trots är denna mono-
grafi, tryckt med stöd från Krogagerfonden, ett
verk som omfattar en mängd aspekter. Här be -
handlas inte bara ett vitt spektrum av arkeologis-
ka material och undersökningar utan även Lejre-
krönikan, Själlands position i den tidiga riksbild-
ningen och platsens historia fram till 1800-talet.
Det är således både ett komplext och omfattande
översiktsverk att recensera. 

Redogörelsen för platsen är som sagt bred
och inkluderar resultat från äldre undersökningar,
skattfynd samt landskapsbeskrivningar. Därtill
görs även komparativa analyser av besläktade be -
byggelser i främst Danmark och Sverige. Av för-
klarliga skäl baseras merparten av arbetet på Chris-
tensens och Roskilde museums omfattande un -
der sökningar på Fredshøj och framförallt Myssel-
højgård. Sist i volymen ligger en matnyttig och
omfattande katalog över samtliga identifierade
hus samt av en del andra anläggningar/konstruk-
tioner och undersökta gravar från Fredshøj och
Mysselhøjgård. Därefter följer en kort redo -
görelse av djurbensmaterialet samt en förhållan-
devis stor redogörelse av metallfyndsmaterialet
(exklusive järn) från de respektive platserna.

Av de två huvudlokalerna är Fredshøj den se-
nast undersökta boplatsen och även den äldsta.
Undersökningarna av detta område är jämförel-
sevis mindre. De har avslöjat de centrala delarna
av en stor gård från främst vendeltiden med ett
tillhörande kulturlager och ett skärvstensområde
som motsvarar den som undersökts i Järrestad i
Skåne. Till stor del är bebyggelsen samtida med
kungsgården i Gamla Uppsala och såväl byggna-
der som fynd uppvisar en rad intressanta paral-
leller. 

Mysselhøjgård började undersökas så tidigt
som 1986 då den första hallbebyggelsen exponera-
des. Därefter har Roskilde museum återkommit
till platsen vid ett antal tillfällen. Den som en
gång läste Christensens bok första Lejrebok från
1991 känner igen sig i mycket, men stora ytor och

bebyggelse har tillkommit under 2000-talets un-
dersökningar norr om de först funna hallbygg-
naderna. Mysselhøjgårds bebyggelse har avse-
värt längre kontinuitet, storlek och komplexitet.
Den etableras under mitten av vendeltiden och
lever därefter kvar fram till vikingatidens slut.
Undersökningarna har, jämfört med svenska för-
hållanden, omfattat mycket stora ytor men det
framgår tydligt att endast de centrala delarna av
kungsgårdsbebyggelsen exponerats.

När jag läser boken är det utan tvekan så att
jag vill läsa mer om en rad aspekter. Jag skulle
t.ex. önska ett mer solitt dateringsunderlag för
hus och konstruktioner och det vore angeläget
att veta mer om benmaterialet eller se analyser
och presentationer av andra fyndmaterial. Detta
är emellertid önskemål inför framtida studier.
Volymen bör betraktas som en översikt och
utgångspunkt för vidare forskning. Den har ett
mycket stort värde som översiktsverk och refe-
rensverk för studier av andra Skandinaviska elit-
miljöer. Här finns exempelvis finns många paral-
leller till Gamla Uppsala om man exempelvis ser
till platsens roll i järnålderns historieskrivning,
arkeologins forskningshistoria och inte minst em-
piriskt. 

I boken presenteras resultat från arkeologiska
undersökningar som bedrivits under närmare 30
år. Det är en period då metoderna och praxis för
arkeologiska undersökningar förändrats en del,
vilket bland annat syns i redogörelserna av fynd-
materialet som i huvudsak härrör från den senare
delen av projektet då metalldetektor använts mer
flitigt. Den långa projekttiden avspeglar sig även
i dateringarna av husen som i viss mån härrör
från äldre prover med avsevärt högre standard-
avvikelse än dagens analyserade prover. Det är
metodisk fråga som återkommer vid varje pro-
jekt som bedrivs under lång tid eller när man vid
nya undersökningar ska ta ställning till äldre re -
sultat och dateringar. 

Av egen erfarenhet från arbetet med Gamla
Uppsala har jag mycket stor respekt för alla som
skriver omfattande arbeten om platser som Lejre.
Det kräver oerhört mycket tid och en bred kom-
petens. Materialets omfattning skapar en inbyggd
otillräcklighet, oavsett hur stor publikationen är.

Samtliga kapitel (och katalogdelar) i voly-
men är intressanta och matnyttiga. De självstän-
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diga kapitlen gör att man vid ett tillfälle kan läsa
om t.ex. en brakteatskatt och vid ett annat om de
skriftliga källorna eller om hustolkningar. Språ -
ket är därtill lättläst och trevligt. Som alltid när
det gäller Jysk Arkæologisk Selskab är layout och
tryck av hög kvalitet.

Sammantaget är detta en mycket matnyttig
översikt och utgångspunkt för vidare forskning
om Lejre, inte minst sett ur ett Nordeuropeiskt
perspektiv. Den är ett måste för alla som behand-
lar bebyggelse och elitmiljöer från yngre järn -
ålder i Skandinavien.

John Ljungkvist
Institutionen för arkeologi och antik historia, Upp-

sala Universitet
Box 626

SE–751 26 Uppsala
john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Staffan Lundén, Displaying Loot. The Benin Objects
and the British Museum. GOTARC Series B. Gothen-
burg Archaeological Theses 69. Göteborg 2016.
576 s. ISBN 978-91-85245-67-4. ISSN: 0282-
6860. 

Staffan Lundéns doktorsavhandling i arkeologi
analyserar och diskuterar de så kallade Benin-
föremålen. Dessa är en rad olika sorters objekt,
varav de mest välkända är ett antal större brons-
er; de dateras vanligen generellt från 1400-tal till
1800-tal. Föremålen tillverkades och användes i
vad som idag är Nigeria men plundrades från
staden Benin av brittisk militär 1897. Föremålen
finns nu till största delen på europeiska museer, i
synnerhet på British Museum. Avhandlingen be -
handlar British Museums användning av före -
målen över tid, eller mera precis hur museet »ska-
pat» och »skapar» objekten i sina utställningar,
i sina publicerade texter och i sin övergripande
argumentation och självförståelse. 

Större frågor som berörs är för det första frå-
gan om repatriering. Krav finns från Nigeria på
återförande, och British Museum har byggt upp
en motargumentation. För det andra kommer
avhandlingen in på frågor kring hur British Mu -
seum självt, samt innehållet i begrepp som brit-

tiskt, Edo (den folkgrupp som först ägde Benin-
objekten), västerländskt och afrikanskt fylls med
kulturellt innehåll genom museiarbete.

Doktorsavhandlingen Displaying loot är ett
rikt akademiskt verk vad avser omfång och idéer
(13 kapitel, 516 s text, 36 figurer). Verkets före-
dömliga layout i kombination med ett lätt fly-
tande språk ger en enkelt läsbar text. Ämnet och
materialet är väl valda och avgränsade. Genom
att fokusera på det relativt begränsade materialet
av föremål plundrade från Benin – det handlar
sammanlagt om några få tusen objekt – samt hur
de har behandlats i museer, blir det möjligt att
undersöka och diskutera flera relevanta större
frågor kring museer och historieskapande. Av -
handlingens poäng är möjligheten att vända på
perspektivet och använda museiobjekten för att
berätta om både »andra» och »oss› – museet,
brittiskhet och västerländskhet – och förhållan-
dena emellan dem.

Lundén har i hög grad valt att frångå en gäng-
se vetenskaplig struktur i vilken frågeställningar
ställs upp, metoder och material diskuteras varpå
följer själva undersökningen och till sist ett block
med slutsatser. I avhandlingen ringas snarare ett
undersökningsområde in i början och därefter
följer en rad undersökningar. Frågor och svar,
liksom metoder och material, kommer efterhand
och det finns ingen samlad redogörelse för meto-
der eller undersökta material. I slutet finns svar
på frågor men de är inte helt klart formulerade.
Denna brist på struktur, som också inkluderar
bristen på underrubriker, försvårar för läsaren
och tyvärr öppnar den ställvis också upp för ifråga-
sättanden av arbetet. Läsaren kan exempelvis frå-
ga sig om det skulle kunna finnas ytterligare, rele-
vanta material som kunde ha undersökts. Arbe-
tet hade vunnit på en uppstramning.

Som museistudie är avhandlingens utgångs-
punkt att vända blicken mot den som presente-
rar, det vill säga museet, vilket på det hela taget
är väl genomfört. Vissa resonemang kunde ha dra-
gits längre, det finns exempelvis många på senare
år som på olika sätt försökt att i ännu djupare
mening undersöka föremålens biografier och agens,
vilket inte fördjupas här. Avhandlingens forsk-
ningshistoriska inplacering (Kap. 2) är museolo-
giskt sett något selektiv. Här anges att Lundén
grundar sitt perspektiv i framförallt verk av Donna
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Haraway, Michel Foucault och Edward Said. Här
finns resonemang om vad ett museum är och om
museernas historia som institutioner. Relativt
stort utrymme ägnas åt en framförallt idéhis-
torisk diskussion kring framväxten av moderni-
teten. Studiet av utställningar (Kap. 11) kunde ock-
så ha fördjupats (jämför exempelvis avhandling-
ar av Annika Bünz och Eva Insulander).

Benin-objekten och deras historia både i Benin
och som museiföremål behandlas ingående i
förordet samt kapitlen 3–11. Förordet inleds med
ett elegant exempel apropå begreppet trofé.
British Museum benämner ett utställt bronshu-
vud trofé vilket skapar en oavsiktlig dubbelhet.
Avsikten är att beskriva hur huvudet användes
före 1897, men objektet kan också ses som en
trofé från en brittisk militärexpedition. Littera-
turen kring objekten behandlas (Kap. 3), liksom
hur plundringen gick till (Kap. 4), hur objekten
namngetts, kategoriserats och värderats i olika
sammanhang efter 1897 (Kap. 5), de så kallade
Ife-objekten som jämförelsematerial (Kap. 6),
British museums argumentationslinjer för att be-
hålla objekten (Kap. 7–8), den västerländska »upp-
täckten» att Benin-föremålen var inhemska (kap
9), västvärldens »upptäckt» av afrikansk konst
genom Benin-objekten (Kap. 10), hur Benin-objek-
tens ställts ut i The Sainsbury African Galleries samt
av vilken mening som skapas där (Kap. 11). 

Kapitel 12 tar upp tänkbara, alternativa musei-
representationer. Här betonar Lundén en jäm-
förelse med utställningen Världen i kappsäcken på
Etnografiska museet i Stockholm. Denna utställ-
ning vänder blicken även mot de västerländska
resenärerna och samlarna och tar upp flera olika
perspektiv. Lundén kopplar skillnaderna till hur
de båda museerna ser olika på frågor om återläm-
nande. 

I kapitel 13 summeras undersökningens huvud-
sakliga resultat. Här diskuteras hur British Mu-
seum skapar sin egen historia och i synnerhet den
tänkta kopplingen till upplysningen. Museet kon-
struerar sin historia som nationer konstruerar
sina, med hjälp av uppfunna traditioner. Sedan
summeras vad som framkommit om British Mu-
seums argumentation kring sitt grundande och
sitt förhållande till tolerans. Här kommer slut-
satser om hur förre museichefen Neil MacGre-
gors argumentation om British Museums inten-

denters framsynthet, om den västerländska re-
ceptionens betydelse, liksom om museets grun-
dande och historia inte kan valideras. Mot slutet
tas en diskussion upp om att den centrala frågan
borde vara vad som faktiskt görs med musei-
föremålen i olika sammanhang, det vill säga vad
som representeras och hur, snarare än i första
hand ägandet.

Avhandlingen ställer upp en något svart-vit
bild av Vi och Dem i termer av västvärlden och
andra samt det brittiska och Edo. Den postkolo-
nialism inspirerad av Edward Said som redogörs
för har komplicerats av senare teoretiker, som
exempelvis Homi Bhabha. Avhandlingen sätter
likhetstecken mellan modernitet, västerländsk kul-
tur och den vita manliga normen. Men är dessa
storheter verkligen utbytbara? Fanns och finns
det inte till exempel flera moderniteter, varav alla
inte är vita? 

Dessa invändningar till trots är avhandlingen
ett betydelsefullt verk på så vis att ett verkligt
viktigt ämne och studiematerial har valts ut och
bearbetats med tungt vägande resultat. Lundén
lyckas visa hur British Museum har konstruerat
en selektiv och delvis oriktig historia om sig
självt och sitt förhållande till Beninföremålen.
Lundén visar bortom tvivel och med rika exem-
pel att den tolknings- och receptionshistoria kring
Beninobjekten som museet berättar lämnar mycket
övrigt att önska. Tidigare intendenter stärkte sna-
rare än utmanade i sin tid dominerande rasmäs-
siga och kulturella stereotyper och hierarkier. Att
en tidig västerländsk uppskattning av Beninob-
jekten skulle vara direkt knuten till »upptäckten»
av afrikansk konst är enligt det material Lundén
presenterar inte korrekt. 

Med dessa bakgrunder faller logiskt sett ar-
gumentet att museets historiska användning av
Benin-objekten är ett positivt »nyckelargument»
mot repatriering. Det framstår istället som san-
nolikt att det är som Lundén föreslår (utan att
själv anse det bevisat), att den dogmatiska idén
om att under alla omständigheter behålla före-
mål i själva verket i hög grad påverkar möjlig-
heterna att ta fram objektiv kunskap om före-
målen och historien negativt. 

Avhandlingen kommer säkert att ha en lång-
siktig relevans för det fortsatta kunskapsbygget
om museer och hur de fungerar. Som helhet så är
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det en väl konstruerad studie när det gäller både
ämnesval och till stor del genomförandet. Jag
hade önskat mera av struktur och sortering, samt
en tydligare argumentation, men detta uppvägs
av innehållsrikedomen och av argumentationens
många viktiga poänger och slutsatser. Jag tror att
det blir ett arbete som kommer att väcka många
diskussioner, leva länge och förhoppningsvis ha

ett fortsatt inflytande inom arkeologi, museologi
och kritiska kulturarvsstudier. 

Fredrik Svanberg
Statens Historiska museer

Box 5428, SE 11484 Stockholm
fredrik.svanberg@historiska.se
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