
Recensioner
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2017_litt_c
Fornvännen 2017(112):3 s. 188-199
Ingår i samla.raa.se



Ulla Mannering, Iconic costumes. Scandinavian Late
Iron Age costume iconography.Oxford 2017. 214 pp.
ISBN 978-1-78570-215-0.

Ulla Mannering, senior researcher at The Danish
National Research Foundation’s Centre for Textile
Research, is a leading scholar in the field of
archaeological textiles in Northern Europe. The
present book is a revised and translated edition of
the PhD dissertation she defended at the Univer-
sity of Copenhagen in 2006.
Mannering considers five object categories

from the Late Iron Age depicting dressed people:
gold bracteates, embossed helmet plates, gold
foil figures (guldgubbar), jewellery and finally tap-
estries, including some from the Middle Ages.
The selected material comprises almost 1000 fig-
ures. These representations of costume are de-
scribed and compared through a simple record-
ing system, constituting the heart and main part
of the book, presented by a plenitude of lists,
tables and diagrams. The system is based on a dif-
ferentiation of female and male costume types,
which are mainly determined by kinds of outer-
wear (cloaks, jackets or caftans) and innerwear
(dresses, tunics, blouses, trousers) including their
patterns and the manner in which the legs and
feet are presented. As a result, the clothing of each
figure can be described by a typological code. For
example, the garments of a couple depicted on
gold foil figures from Hauge in Rogaland can be
described as M/A11/E1/L3 and F/A3/C4/L4, which
means costume type M (male), outerwear A11
(plain, close male cloak with two pointed cor-
ners, and open on one side), innerwear E1 (plain
male tunic), leg type L3 (smooth lower legs with
no sign of any separation at the ankle) and cos-
tume type F (female), outerwear A3 (plain, open
female cloak, with a curved front edge resting on
the shoulder), innerwear C4 (vertical-striped fe-
male dress), leg type L6 (no feet visible). Overall,
63 costume types are recorded this way. Manne-
ring’s main intention is to demonstrate the utili-
ty of her recording system, which seeks to ease

the comparison of large bodies of figurative rep-
resentations. Finally, these »iconic costumes« are
compared with the present knowledge gained from
archaeological textile finds.
In the first chapter “Clothing and iconogra-

phy” the author describes her method and gives
a general overview of the topic. The second chap-
ter “Gold-foil figures” is the most extensive and
important one by far, as the guldgubbar display
the most varied selection of costumes. A total of
384 unique die motifs are studied. A main result
is that the gold-foil figures seem to have been pro-
duced over a shorter period of time than previous
believed. According to Mannering, they were
made in the Late Germanic Iron Age after AD
540 with an emphasis on the 7th century. Other
results concern the geographical contribution of
certain costume items and combinations, and the
fact that the figures were apparently subject to
strict rules in terms of image content and in terms
of the types of costume depicted.
The third chapter “Bracteates” provides little

information on Iron Age costume. Garments are
indicated, at most, but rarely depicted in more
detail, and often it is questionable whether the
figures are clothed at all. In addition, it seems
impossible to determine whether the outfits are
rooted in Scandinavian tradition or if they just
imitate Roman models. The results formulated
by the author (based on 133 bracteates) are vague.
In the fourth chapter, 24 different types of

“Helmet plates” are described extensively. One
concrete result emerges in the conclusion, but this
is highly interesting. Besides the gold-foil figu-
res, the helmet plates are the only objects depict-
ing caftan-like outerwear. On the guldgubbar, the
caftan is only worn by men, appearing on single-
male foils, and in the exclusively male iconogra-
phy of the Vendel Period helmets, caftans are
unambiguously linked to the military, heroic
sphere. Thus, the caftan has to be regarded as an
explicitly male and elite-warrior garment.
The fifth chapter “Jewellery” includes a selec-

tion of only 29 items, relief brooches and other
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fibulae as well as some Vendel but mainly Viking
Period pendants. Chapter 6 “Tapestries” deals
with costumes depicted on five woven wall hang-
ings from the Viking Period and the Middle
Ages: Oseberg, Rolvsøy, Överhogdal, Rennebu
and Skog. In total, more than 515 figures (204
male and 265 female) and 469 costume combina-
tions are identified and recorded. One conclu-
sion (based on, nota bene, only a handful of tex-
tiles) is that the Early Viking Period tapestries
are the most detailed ones, in terms of costume.
It seems that the figures became increasingly sche-
matised over time.
Finally, in the seventh chapter “Clothing and

costume” the iconographic representations of
costume are compared to the available archaeo-
logical finds of clothing items from Iron Age (as
well as Bronze Age) Northern Europe. Unsur-
prisingly, »the investigation shows that the de-
pictions represent clothing items that occur in the
archaeological record« (p. 177). However, “there
is information on the depictions that is not seen in
the archaeological textile finds and vice versa” (p.
176). In my view, more or less important results
and considerations are as follows.
The patterning of the garments depicted on

gold-foil figures may indicate textile texture. How-
ever, certain patterns on a group of cloaks – often
interpreted as the feathers of a mythological fly-
ing device – could rather be regarded as indicat-
ing fur. Some patterns seem to indicate opulent
tablet-woven ribbons typical for Migration Period
high status burials. In general, the patterning of
the garments (as well as the depicted fibulae) is
shown in exaggerated dimensions, indicating that
it is a key iconographic feature, reflecting specific,
well known textile types.
Jackets and caftans are recorded in iconogra-

phy prior to the Viking Period, although the ear-
liest archaeological finds date to the 9th/10th cen-
turies. According to Mannering, this “shift of fo-
cus from an iconographical to an archaeological
clothing item, with the jacket and caftan disap-
pearing in the iconography, is possibly due to a
change in its use and connotation” (p. 159). Pos-
sibly, the caftan was developed in the North
through Eastern connections and associated with
cavalry and the warrior elite but lost its signifi-
cance by the end of the 7th century.

Interestingly, the long train of the women’s
dresses frequently shown in iconography has not
yet been verified by archaeological finds. On the
other hand, an archaeologically well documented
feature completely absent in the considered ico-
nic material are leg wrappings. Instead, the deve-
lopment of the male tunic during the period from
the Roman Iron Age to the Middle Ages – becom-
ing longer, more flowing and intricately cut –
seems to be documented by archaeology and ico-
nography. The final chapter “Conclusion” (pp.
178–185) is in fact another summary, with nume-
rous redundancies.
The concrete results and new information

gained through Mannering’s extensive recording
work are sadly quite limited. About 80% of the
book is descriptive, and I have the feeling that
some of the author’s major outcomes wood have
been achievable even without her recording sys-
tem. There are some methodological concerns, as
well. Mannering’s categorisation and interpreta-
tions are not always comprehensible and some-
times she tends to over-interpret depicted de-
tails. In addition it should now be a high priority,
in my opinion, to include Continental material.
It is quite incomprehensible to me why Manner-
ing includes the bracteates, which contribute
almost nothing to the issue, while Gotland’s pic-
ture stones are left out without comment. They
offer a large number of quite detailed and partly
unique depictions of garments – hanging sleeves,
harem pants, patterned trousers and dresses,
male robes with trains etc. The leg wrappings,
missing in the selected material, are visible on the
Anglo-Saxon ivory casket from Auzon (the Franks
Casket) – besides many other detailed clothing
items.
It is also hard to understand why the author

did not incorporate recent finds and important
literature published after 2005. As a result, for
instance, the unique enthroned “Odin” figure
from Lejre with its female or clerical-looking
dress is not considered, and in her tapestry chap-
ter the author just notes that “in 2006 a compre-
hensive book on the Oseberg textile finds (Chris-
tensen & Nockert 2006) was published, but too
late [!] to be included in the present study” (p.
148) – a study published eleven years later.
I would also like to mention the PhD thesis
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about guldgubbar defended by Sharon Ratke at
the University of Bonn in 2009. It has significant
shortcomings but, at least, it offers a catalogue
with more than 720 photos of gold-foil figures.
Mannering does not mention this work, although
it is freely accessible on the web. Some research
about costume in Old Norse literature should
also have been taken into consideration, in my
view.
Nevertheless, Mannering’s book offers an ex-

cellent overview of iconic representations of cos-
tume in Scandinavia’s Late Iron Age, with exten-
sive descriptions, illustrations and bibliography.
Since Margrethe Watt’s highly anticipated book
is still unpublished, Mannerings’s contribution
is currently one of the most extensive reference
works on gold-foil figures. Her comparison of
“iconic costumes” and archaeological finds on a
larger scale, based on a systematic survey, fulfils
an urgent desideratum – even though there is
scope for improvement. With her recording sys-
tem the author aims to provide a tool for gather-
ing the relevant information and for comparing
groups of objects systematically. Whether this
tool actually leads to better knowledge about
Iron Age clothing and “iconic costume”, or if it
has to be modified, will be proven by future
research.

Sigmund Oehrl
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Theaterstraße 7
DE–37073 Göttingen

soehrl@gwdg.de

Beyond the Walls. New Perspectives on the Archaeolo-
gy of Historical Households. Red. Kevin. R. Fogle,
James. A. Nyman & Mary C. Beaudry. Gaines-
ville 2015. 228 s. ISBN 978-0-8130-6155-9.

Hushåll, vad tänker vi först på? Högar av disk i kö-
ket och obetalda räkningar, eller mysiga hemma-
kvällar med barnen och svärföräldrarna samlade
runt middagsbordet? Är det summan av alla de
olika personer med mer eller mindre tydlig släkt-
skapsförbindelse som ofta eller sporadiskt bor
under samma tak och delar mina lakan och kas-

truller, eller är det i strikt mening bara de som är
folkbokförda på samma adress och bidrar till
hyran?
Begreppet »hushållsarkeologi» har blivit allt

vanligare under de senaste 40 åren. I takt med en
ökad otillfredsställelse med de stora berättelser-
nas arkeologi under 1900-talet, i form av oper-
sonliga och allmänna kulturbegrepp och genera-
liseringar på en abstrakt nivå, såg en rad olika
teorier och metoder dagens ljus, för att söka den
borttappade historiska individen. Hushållet ut-
sågs till den minsta gemensamma nämnaren, en
sorts social basenhet av människor som levt och
(delvis) arbetat tillsammans.
Inom ämnet historisk arkeologi är hushållet

en viktig parameter. En kort artikel av Richard
Wilk och William Rathje i en för många av oss
obskyr amerikansk publikation från 1982 med
den kärnfulla titeln Household Archaeology kom att
bilda en sorts startpunkt för en arkeologisk tradi-
tion som fortfarande har stark lyskraft. Hushål-
let blir här till ett sorts laboratorium, för att stu-
dera rum och materiell kultur i koncentrerad
form och med människor i dess omedelbara när-
het.
Efter detta har följt en rad med volymer, fram-

för allt från amerikansk historisk-arkeologisk
horisont, som på olika sätt utforskar hushållet
och dess mysterier. Senast i raden är föreliggande
bok, som utgör slutresultatet av en session kring
hushållsarkeologi vid Society for Historical Archaeo-
logys möte i Leicester 2013. Den anknyter på ett
fint sätt till raden av liknande publikationer.
Trots att mötet ägde rum i engelska Leicester är
samtliga författare från andra sidan Atlanten.
Mary C. Beaudry har skrivit den inledande tex-
ten, och därmed befäster hon ytterligare sin ställ-
ning som en tongivande forskare inom ämnet.
Artiklarna ger en intressant inblick i ameri-

kansk kulturhistoria och metodval. Flera utgår
från studier av plantager, ett forskningsfält som
är väl lämpat för analyser av rumsliga makthierar-
kier, ojämlika relationer mellan människor, etni-
citet och kolonialism. Plantagerna skapades som
en form av idealsamhällen, en kulturell konstruk-
tion mitt i vildmarken, och utgör idag en guld-
gruva för studier av hur maktrelationer skrivs in
i landskapet. Ett återkommande tema är relatio-
nen mellan huvudbyggnaden och den omgivan-
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de trädgården avsedd för den vita ägarfamiljen,
och de svarta slavarnas bostäder i nära anslutning
till produktionsmedlen, plantagefälten runt om-
kring.
Matthew Reeves förespråkar analyser på oli-

ka skalnivåer för att förstå de maktförhållanden
som byggs in i landskapet. I en globaliserad värld
kan handeln med engelska teserviser ge upphov
till tämligen likartade konsumtionsmönster i sins-
emellan geografiskt vitt skilda områden, såsom
Jamaica och den amerikanska östkusten. Samti-
digt ger spridningsanalyser av teserviserna inom
den enskilda plantagen upphov till frågor av mer
finmaskig art. De vitas tedrickande speglas ut-
märkt väl av avfallskontexternas nära placering
invid det stora huset, medan fynden av det dyr-
bara porslinet nära de svartas bostäder visar sig
enbart omfatta skärvor från serveringskärl. Är
det rester av oavsiktligt krossade kärl som server-
ingspersonalen hemligen gömt undan, långt från
ägarnas ögon?
En analys av afroamerikanernas bostäder vi-

sar på stora skillnader i tillgång till fönsterglas,
konstruktion och byggnadsstil. Här visar skalana-
lysen att de slavar som tjänstgjorde i stora huset
själva bott i hus med tämligen hög standard, in-
om synhåll från de vita ägarna, medan de som ar-
betade på fälten bodde i mer perifera delar av
plantagen och med en betydligt lägre bostads-
standard. Konstruktionen av plantagens rums-
lighet stämmer överens med tidens engelska trak-
tater om rena och snygga bostäder för arbetar-
klassen, som ett sätt att försäkra sig om nyktra
och skötsamma arbetare. Exemplen ger en viktig
korrektion åt våra ofta förenklade analyser av ma-
teriell kultur som ensidiga speglingar av social
status.
Kevin R. Fogle tar upp ett liknande tema, med

utgångspunkt i plantagen Witherspoon Island i
South Carolina. Efter att den internationella slav-
handeln upphört i början av 1800-talet växte en
reformrörelse fram på 1820-talet i Förenta stater-
na, som syftade till att förbättra slavarnas förhål-
landen genom bättre bostadsförhållanden, för-
bättrad hälsa och moral – och dessutom till att få
de vita herrarna att framstå som sympatiska faders-
figurer. De arkeologiska spåren på Witherspoon
Island visar på en helt ny byggnadsteknik från
1830-talet, med enfamiljshus på rad, och med om-

sorg om hygien och ett kristligt leverne. Här anas
en tydlig ambition om att disciplinera och gen-
omgripande omforma de svartas liv, av en helt
annan intensitet än under tidigare perioder. Men
samtidigt finns spår av motstånd mot reform-
rörelsen genom förhalning och uppskjutande av
avfallshantering och reparationer, möjligen en
form av motstånd mot att uppfatta slavkvarte-
ren som »hemma».
James Nyman & Brooke Kenline behandlar i

sin artikel ett liknande rum, där avfallshantering
och spridning av skräp representerar olika upp-
fattningar och förhållningssätt till landskapet.
Utgångspunkten är George Washingtons barn-
domshem Ferry Farm nära Fredericksburg i Vir-
ginia. Att hantering av avfall kraftigt påverkas av
sociala mönster och kulturella konventioner är
känt, men författarna visar i studien att avfallsde-
poneringen även påvisar hur de boende har upp-
fattat och omskapat landskapet kring husen un-
der olika perioder.
Av analysen framgår att avfallsdeponeringen

skiljde sig från ägare till ägare. Den förste, Mr
Clark, var en frigiven slav som visserligen inves-
terade sina blygsamma tillgångar i dekorativa före-
mål i huset, men likväl spred sitt avfall som en
matta kring huset. Familjen Washington inklu-
sive den unge George odlade en mera kultiverad
livsstil och lät bygga ett modernt klassicistiskt
hus i engelsk stil. Under denna tid tenderade av-
fallet att spridas enbart på husets baksida, vilket
för tankarna till en allmän strävan att uppvisa en
representativ fasad. De svarta slavarnas bostäder
uppvisade under samma tid en helt annan sprid-
ningsbild, med rester av lokalt tillverkad keramik
både framför och bakom det mer avsides belägna
huset.
En intressant aspekt just i detta exempel är att

egendomen tämligen snart efter Washingtons
militära framgångar på 1770-talet blev ett turist-
mål, en plats för vördnadsfull veneration av lan-
dets founding father, vilket i sin tur påverkade den
fortsatta avfallsdepositionen. Slutsatsen är att de
olika ägarna förhållit sig på olika sätt till egen-
domen och till dess historia, och inte bara kon-
struerat bebyggelsen utan även format det omgi-
vande landskapet genom sättet att förhålla sig till
avfallsdeponering.
Jag har diskuterat mina favoritartiklar i bo-
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ken. Flera av de andra ger också spännande in-
blickar i intressanta platser och historiska situa-
tioner, men verkar mera trevande. För en svensk
arkeolog, bortskämd med stora uppdragsfinan-
sierade projekt, framstår flera av artiklarnas käll-
material som provocerande magra.
En studie av bostadsförhållandena hos kine-

siska immigranter i Aurora, Nevada av Emily
Dale bygger på ett källmaterial hämtat från tio
1x1 meter stora undersökningsytor, vilket är i
minsta laget för att kunna diskutera hushållens
bostäder och materiella kultur på ett trovärdigt
sätt. Flera andra artiklar uppvisar ett liknande
förenklat synsätt på källmaterialet. I en artikel av
Benjamin Barna om japanska gästarbetare på en
ranch på Hawaii tolkas fyndmaterialet i ett tyd-
ligt ett-till-ett förhållande. Fynd av skärvor från
japanska dryckeskärl på en gårdsyta bildar okri-
tiskt utgångspunkt för tolkningen av en speciell
dryckeskultur för att integrera de japanska gäst-
arbetarna på ranchen. Som om en skärva från ett
dryckeskärl alltid betyder konsumtion på den
exakta fyndplatsen.
I en annan artikel diskuterar Nicole Isenbarger

& Andrew Agha fynden av lokalt tillverkad kera-
mik, colonoware, från en byggnad inom en slav-
bosättning. Visserligen har hela slavbosättningen
undersökts, med närmare 30 hus och 125 000 in-
samlade föremål, men uppenbarligen har endast
en byggnad analyserats ur ett hushållsperspektiv.
Här extrapolerar författarna uttryckligen en tolk-
ning av föremålen som påträffats i denna bygg-
nad som representerande ett hushåll, vilket i sin
tur ligger till grund för en tolkning av hushållets
funktion. Ett fint cirkelresonemang. Varför det
stora materialet inte använts för att göra en kom-
parativ analys inom hela undersökningsområdet
framgår inte.
I en annan artikel analyserar Ashley Peles

konsumtionsmönster genom en korrespondens-
analys av växt- och djurlämningar från olika bo-
sättningar bland amerikanska urinvånare. Mate-
rialet bygger på arkeologiska undersökningar av
flera lokaler, nästan utan någon diskussion om
hur källmaterialet tagits fram och vilka källkri-
tiska faktorer som kan tänkas finnas bakom de
siffror som presenteras.
Trots något griniga synpunkter på de olika

undersökningarnas källmaterial och nonchalans

kring de utmanande frågorna kring representa-
tivitet, depositionsmönster och utsagovärde, vill
jag ändå rekommendera boken. Merparten av
artiklarna tar frågan om hushållens funktion och
sammansättning på allvar. I sina bästa stunder
ger flera författare goda exempel på hur de små
tingens arkeologi kan öka förståelsen för män-
niskors levnadsvillkor i det nära förgångna.

Göran Tagesson
Arkeologerna, Statens historiska museer

Roxengatan 7
SE–583 74 Linköping

goran.tagesson@arkeologerna.com 

GEFJON arkæologi og nyere tid, nr 1. Red. O. Thi-
rup Kastholm, K. Buck Pedersen, N. Pinholt &
L.M. Schütze. Aarhus Universitetsforlag 2016.
ISSN 2446-0257. 214 s. ISBN 9788771840889.

När jag skrev min avhandling arbetade jag sam-
tidigt på Malmö Museers Stadsantikvariska av-
delning. Där hade vi tillgång till ett fantastiskt
bibliotek, ett sådant som man fortfarande då och
då kan hitta på museer lite varstans i Sverige. En
hel sektion av biblioteket var reserverad för års-
böcker från danska museer. Och de var många:
Skrifter fra Svendborg og Omegns museum, Fra Hol-
baek Amt, Skrifter fra Museum Sønderjylland, His-
torisk Samfund for Præstø Amt och Fynske Studier fra
Odense bys museer för att nämna några som jag
hade nytta av. Jag älskade att botanisera i dessa
hyllor, öppna en årsbok och titta igenom den för
att leta efter något jag inte hade koll på sedan
tidigare. De danska museerna är ju fulla av kun-
skap om fynd och utgrävningar som få känner
till, så det var mycket nytt jag fick läsa.
Flera av de årstidskrifter jag botaniserade i på

biblioteket ges inte längre ut. De har så att säga
tjänat ut och rationaliserats bort. Därför var det
med nyfikenhet, och måste jag erkänna spänd
förväntan, som jag öppnade första numret av den
nya tidskriften GEFJON. Hur ser en sådan årstid-
skrift ut idag?

GEFJON ges ut av Roskilde Museum och Mu-
seum Sydøstdanmark i samarbete med Aarhus
Universitetsforlag. Tanken är att den skall bli
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dessa museers nya forum för att presentera ak-
tuell forskning om deras kulturhistoriska arbets-
områden. Ambitionen är att tidskriften ska ut-
komma med ett nummer om året.
På senare år har det ställts allt högre krav på

danska museer att bedriva forskning och pub-
licera sina resultat. Detta har skapat ett behov av
nya publiceringskanaler, vilket enligt redaktörer-
nas förord är en bidragande orsak till att lansera
denna nya tidskrift. Förhoppningen är att den
ska tillgängliggöra forskningen för en bredare
allmänhet. 
Boken är väl redigerad. Varje artikel inleds med

ett kort abstract på engelska. Trådbunden hård-
pärm och rikligt med färgillustrationer och foto
visar att museerna har gått in i publiceringssam-
arbetet med hög ambitionsnivå. 
I de två förorden, ett av museicheferna och ett

av redaktörerna, betonas att forskningen varit
eftersatt vid danska regionmuseer men att detta
nu håller på att ändras. De av oss som följer ut-
vecklingen inom dansk arkeologi känner igen
detta. Från en tidigare undersökande och doku-
menterande verksamhet har idag intressanta forsk-
ningsprojekt satts igång på flera museer, många
gånger i samarbete med universiteten. Det ver-
kar viktigt för museicheferna att betona att tid-
skriften är ett svar på detta, att den lever upp till
Kulturministeriets forskningsstrategi och att tid-
skriftens artiklar är sakkunniggranskade. Det är
alltså höga ambitioner, inte bara i formen utan
också i innehållet, som tar sig uttryck. 
Det första numret innehåller en brokig sam-

ling artiklar. Ämnena spänner över tid från av-
lägsna senpaleolitikum och tidigmesolitikum till
nutidens samlingspolitik. Några texter är meto-
dologiskt inriktade, andra kulturhistoriskt be-
rättande. Några är teoretiskt diskuterande, andra
empiriskt redovisande. På så sätt uppvisar artikel-
samlingen samma form av komplexitet och spänn-
vidd som arbetet vid ett regionalt museum. Att
förmedla detta är ett uttalat syfte enligt redaktö-
rerna.
Skriften inleds med en metodorienterad arti-

kel av Kristoffer Buck Pedersen, Morten Fischer
Mortensen och Mikkel Sørensen. Författarna tar
läsaren med till Holmegård Mose, en i arkeolo-
giska kretsar »världskänd» lokalitet i en torv-
mosse på södra Själland. Här har sedan 1900-

talets början omfattande arkeologiska fynd gjorts.
Området är känt för välbevarade föremål av or-
ganiskt material, bland annat ben- och hornred-
skap, pilbågar och hyddgolv. Fokus för artikeln är
en presentation av ett metodutvecklingsarbete.
Syftet är att hitta bättre sätt att lokalisera och
hantera lokaler från den äldre stenåldern inom
fortidsmindeforvaltningen, i grova drag motsvarig-
heten till svensk kulturmiljövård. Artikeln avslu-
tas med konkret vägledning för hur framtida un-
dersökningar av lokaler där jägarstenålderns läm-
ningar kan tänkas påträffas bör utföras. Resulta-
ten är relevanta också för sydsvensk uppdrags-
arkeologi.
Järnframställningsplatser vid Stude på syd-

västra Själland är fokus för nästa artikel. Trine
Louise Borake presenterar här, med bidrag av
Jannie Holm Larsen och Arne Jouttijärvi, ana-
lyser av olikheter i hur järnframställningen under
den förromerska järnåldern organiserades. Som
konsekvens av detta uttalar hon sig om hur vi
som arkeologer idag kan förvänta oss en varia-
tion i hur lämningarna vi undersöker ser ut. An-
läggnings- och slagganalyser tillsammans med
analyser av bränd lera från schaktugnar står i
fokus.
Ole Thirup Kastholm presenterar därefter en

analys av 14C-daterade hustomter från trakterna
av Roskildefjorden på norra Själland. Undersök-
ningen omfattar lämningar från senneolitikum
och fram i den sena vikingatiden. Kastholm lyf-
ter fram ett antal hustyper som typiska för olika
tidsperioder med syftet att tillhandahålla ett ram-
verk för framtida studier av lokala bebyggelse-
mönster.
Den följande artikeln – »Nyere historisk ar-

kæologi i fortiden og fremtiden» – avviker från
de andra. Lene Høst-Madsen diskuterar poten-
tialen i den historiska arkeologin som undersök-
er 1800- och 1900-talens lämningar. Det är en
teoretiskt och metodiskt argumenterade text
som diskuterar hur »nyare historisk arkeologi»
kan ge bidrag till ny kunskap om tider som ligger
när vår nutid. Fokus är på vilken roll denna form
av arkeologi kan och bör få – specifikt i dansk ar-
keologi men även i en internationell diskurs. För-
fattaren för ett intressant resonemang förankrat i
konkreta fallstudier hämtade från danska under-
sökningar från senare år. Hon diskuterar forsk-
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ningsutvecklingen inom urban arkeologi, kolo-
niala aspekter på dessa tidsperioder, samt aspek-
ter av hur den arkeologiska utbildningen bör ut-
vecklas för att bättre hantera fältet. Därtill vilken
utveckling inom kulturmiljövården och exploa-
teringsarkeologin som behövs för att bättre kun-
na arbeta med nyare historisk arkeologi. Det är
en intressant text som stakar ut riktningar för ett
nytt fält inom dansk arkeologi. Artikeln är inter-
nationellt relevant och skulle läsas av många om
den översattes till engelska.
Nils Valdersdorf Jensen tar sig an att analy-

sera smugglare och smugglande i havet vid södra
Fyn. För dem som bor i området är det en skär-
gård i ett hav som i omfång kan liknas vid en
medelstor svensk insjö. Men detta är ett gräns-
land mellan Danmark och Tyskland där gränsen
flyttats flera gånger genom historien. Öarnas
innevånare har månghundraåriga traditioner av
att olagligt korsa dessa gränser och handla över
dem utan statlig insyn. Författaren visar att forsk-
ningen genomgående velat förklara denna prak-
tik i ekonomiska termer. Men en kulturhistorisk
analys ger andra resultat. Att smuggla var och är
ett socialt accepterat sätt att leva i detta område.
En del av livet.
Vibeke Kaiser-Hansen bidrar med en studie

av folkgruppen hugenotter i staden Fredericia
1720–1855. Syftet är att utifrån ett transnatio-
nellt perspektiv sätta dansk forskning om huge-
notter i en internationell kontext. I den avslu-
tande artikeln diskuterar Jannie Uhre Ejstrud
döden och hur den gestaltades i populärkulturel-
la bilder i tidskriften Familie-Journal 1880–04.
GEFJONs första nummer avslutas med en kort
kommentar där Janne Laursen uppmanar till mer
forskning i museernas samlingar.
Sammantaget är det stora skillnader i ambi-

tionsnivå och kvalité mellan artiklarna. Mer-
parten hade endast med svårighet kunnat pub-
liceras i etablerade peer-review-tidskrifter. Per-
spektiv och diskussioner är för lokala/regionala
och beskrivande för detta. Ändå håller de flesta
av artiklarna hög klass. Regionmuseers verk-
samhet är per definition ofta regional. Forsknin-
gen förankras i regionala ramar, antingen som
utgångspunkter eller som fallstudier. Det gör
denna form av forskning svår att publicera i det
rådande tidskriftslandskap med peer-review och

internationalisering som skapats av vetenskaps-
samhället, inte minst av finansiärer som det svens-
ka Vetenskapsrådet. Denna utveckling har bi-
dragit till att avsevärt höja kvalitén på flera av
humanioras vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt
har den bidragit till att forskning om regionala
perspektiv presenterad för en regional eller na-
tionell målgrupp författad på »icke-engelska»
har allt svårare att hitta publiceringskanaler.
I Sverige har detta diskuterats livligt. Som

svar på Vetenskapsrådets hantering av publice-
ringsstöd för tidskrifter bildades 2013 Förening-
en för vetenskaplig publicering med syfte att på-
verka publiceringslandskapet så att en mångfald
av kanaler kan leva. Svensk uppdragsarkeologi
har statliga krav på sig att publicera och tillgäng-
liggöra sina resultat. Idag är det ibland svårt,
vilket resulterat i att många grävande organisa-
tioner publicerar egna böcker. Till exempel har
Musiearkeologiska branschorganisationen star-
tat en egen skriftserie med första boken publice-
rad 2015. GEFJON är alltså ett uttryck för en trend
som är större än den danska forskningspolitiken
och danska museers vilja att kommunicera sina
forskningsresultat.
Hur gick det då med mina förväntningar,

lever GEFJON upp till dem? Ja, det gör den. Den-
na sorts publiceringskanaler behövs, som kan
tillgängliggöra sådant som annars skulle ha svårt
att synas. Variationen mellan artiklarna är stor,
både tematiskt och i kvalité, men tanken är ju
inte att läsa allt utan att fastna för något. Och jag
fastnade för några artiklar. Jag lärde mig något
nytt. Precis som jag gjorde när jag stod och bläd-
drade i biblioteket på Malmö Museer. Jag ser
fram emot kommande nummer av GEFJON!

Anders Högberg
Inst. f. kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet
SE–391 82 Kalmar

anders.hogberg@lnu.se
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Anna Kristensson (text) & Ragnhild Bronsek
(bild), Järnålderspärlan. Jönköpings läns museum
& Trafikverket 2016. 89 s. ISBN 9789198069 136.

Att skriva en barnbok utifrån arkeologiska fynd
har gjorts förr, det är ett tacksamt sätt att levan-
degöra historien. Järnålderspärlan utgår från fyn-
den vid utgrävningarna i samband med bygget av
ny sträckning av väg 31 mellan Rogberga och Ög-
gestorp söder om Vättern.
Boken i bilderboksformat kombinerar två be-

rättelser för barn, en från den äldre järnåldern
och en från vikingatiden, med insprängda upp-
slag i och emellan berättelserna med teckningar,
foton och fakta om utgrävningen och om de tids-
åldrar som berörs.
Ambitionsnivån är alltså hög och det framgräv-

da materialet inbjuder till dramatik, med intres-
santa gravfynd och den röda glaspärlan från järn-
åldern som inspiration och »motor». Och visst
har Anna Kristensson använt sig av de möjlig-
heterna. Synd nog berättas dock de mest drama-
tiska händelserna indirekt av bokens vuxna för
barnen i berättelserna, i tillbakablickar.
Så mycket mer medryckande det hade blivit

om läsaren och huvudpersonerna hade fått upp-
leva de händelserna direkt! Inte ens boskapstju-
varna blir riktigt farliga, även fast Ulf blir biten
av en av deras ilskna hundar.
Jag tror att man varit alltför ängslig att inte

skrämma de tänkta läsarna. Men med det sagt
finns här mycket att lära sig och ta till sig om livet
för två tusen och för tusen år sedan, gärna i sam-
språk med en vuxen läsare.
Jag stör mig på språket ibland, med uttryck

som »Kila upp på loftet och hämta lite vete…»
»Jag går ut en sväng.» »Bra jobbat», men andra
är kanske inte lika känsliga för sådana stilbrott.
Lite knepigt är också att många faktauppslag

som sagt hamnat mitt i berättelserna, så att man
antingen får hejda sig mitt i en mening för att läsa
dem, eller gå tillbaka sedan. Men de är snyggt
layoutade och innehållsrika och ger berättelserna
relief och djup.
Ragnhild Bronseks teckningar är vänliga, kun-

nigt och väl underbyggda i detaljerna, sådant som
kläder, skor, redskap, hus, och boken som helhet
ger ett tilltalande intryck. Den lilla räven är för öv-
rigt ett fint inslag, den lyfter de två berättelserna.

Så man kan tryggt sätta boken i händerna på
vetgiriga barn som undrar över hur man kan veta
hur det var att leva förr, som undrar över vad
arkeologer gör och hur, eller som över huvud
taget är intresserade av historia.
För vilken ålder boken är tänkt är lite svårt att

bedöma. Skall barnet läsa själv gissar jag tio-elva
år ungefär. Men en vuxen som läser högt är nog
bra för både dem och för de lite yngre. Här finns
mycket för ett barn att undra över och prata om
kring liv och död, förr och nu.

Elvira Birgitta Holm
Skenshyttenäs 24

SE–781 96 Borlänge
elvira.birgitta.holm@telia.com

Skiftet. Vikingatida sed och kristen tro. Ett mångveten-
skapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarom-
rådet. Red. Sten Tesch. Skellefteå 2017. 310 s.
ISBN 978-91-7580-848-2.

Kristnandet av Skandinavien är ett ständigt ak-
tuellt forskningsområde och Skiftet sällar sig till
en diger litteraturkorpus. Antologin är sprungen
ur fyra seminarier som arrangerats inom projek-
tet »Det långa skiftet». Volymen innehåller tolv
artiklar plus en avslutande reflexion författad av
Bertil Nilsson. Nyare forskning, framför allt ar-
keologiska studier, har visat på betydande regio-
nala skillnader i kristnandeprocessen i Skandi-
navien. Det är därför angeläget att antologin syf-
tar till att studera kristnandet utifrån ett lokalt
perspektiv. Även de senaste årens utgrävningar
av gravfält från sen vikingatid/tidig medeltid i
Mälardalen aktualiserar en ny diskussion om skif-
tet i detta område. Publikationen belyser viktiga
frågor om hur den nya religionen togs emot och
praktiserades i lokalsamhället utifrån dess inre
förutsättningar, samt slutligen, inte helt friktions-
fritt, institutionaliserades.
Av bokens undertitel framgår att kristnande-

processen i Mälarområdet ska studeras ur ett mång-
vetenskapligt perspektiv. De medverkande för-
fattarna representerar dock i huvudsak tre ämnes-
områden: arkeologi, religionshistoria och teologi.
Därtill finns ett bidrag av en historiker. De en-
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skilda artiklarna förhåller sig i varierande ut-
sträckning till kristnandet av just Mälarområdet.
Medan de arkeologiskt/historiskt orienterade bi-
dragen är väl förankrade i den uppländska myllan
behandlar de religionshistoriska artiklarna mer
övergripande ämnen där relationen till Mälar-
dalen inte är lika tydlig. De teologiska inläggen
förhåller sig i liten utsträckning, eller inte alls, till
religionsskiftet i detta specifika område. Mälar-
dalen, eller snarare Uppland, fungerar som en geo-
grafisk utgångspunkt. Västmanland och Söder-
manland berörs inte mycket, vilket är synd. Det
hade varit intressant om det lokala angreppssättet
använts för att analysera eventuella likheter och
skillnader i kristnandeprocessen i olika delar av
Mälarområdet.
Antologin inleds med Sten Teschs artikel, där

han diskuterar varför kristnandeprocessen i Mä-
lardalen var så utdragen. Tesch ställer sin tidigare
forskning om Sigtuna i relation till nya studier
och kombinerar på ett fruktbart sätt arkeologiskt
och skriftligt källmaterial, vilket gör hans bidrag
till volymens mest läsvärda. Han argumenterar
för att det segdragna förloppet inte främst be-
rodde på en religiös konflikt mellan hedniskt och
kristet, utan bottnade i sociala spänningar och
ett motstånd mot de nya maktförhållanden som
kyrkan representerade.
Att det fanns ett motstånd inom jordägande

samhällsgrupper mot en ny samhällsordning, samt
att det saknades en stark världslig och religiös
centralmakt i Mälarområdet under 1000-talet, är
teman som återkommer i flera artiklar. Såväl Bir-
git Sawyer som Ola Kyhlberg diskuterar religions-
skiftet utifrån runstenarna. Medan Sawyer beto-
nar kristnandets individuella och frivilliga karak-
tär, anser Kyhlberg att runstensresandet bör upp-
fattas som ett utslag av en hotad odal-ideologi.
Sawyer argumenterar liksom i sin tidigare forsk-
ning för att olika sponsormönster i runstensre-
sandet speglar skilda arvsprinciper. Artikeln till-
för få nya resonemang och saknar referenser till
nyare forskning på området. Kyhlberg studerar
förändringar i runstenstraditionen utifrån en s.k.
tidserieanalys, men de många uppslagen, liksom
avsaknaden av ett tydligt definierat syfte, gör tex-
ten mindre stringent.
Anna Hed Jakobssons och Johan Runers ar-

tikel utgår från senvikingatida gravfält på tre upp-

ländska lokaler. Författarna visar på komplexiten
i gravläggningspraktikerna, samt gör den intres-
santa iakttagelsen att man under slutet av grav-
fältens brukningstid brutit sig in i de mest cent-
rala gravmonumenten. Detta tolkar Hed Jakobs-
son och Runer som att man flyttat de viktigaste
gravarna till nyinrättade kyrkogårdar. Beskriv-
ningen av enskilda gravar fastnar tyvärr ofta i ett
etiketterande utifrån dikotomin hedniskt-kris-
tet. Jag hade gärna velat läsa en diskussion av detta
begreppspar, och av frågan hur gravskicksföränd-
ringar relaterar till religionsförändringar. En så-
dan diskussion finns i stället hos Gunnar Anders-
son som detaljstuderar två senvikingatida gravar
från Skälby i Uppland. Han tolkar enskilda ele-
ment i gravspråket som iscensättningar av kristna
föreställningar förmedlade av missionärer. Som
Andersson själv tillstår är tolkningen svårveri-
fierbar, men diskussionen är givande genom att
den inte fastnar i ett antingen eller, hednisk eller
kristen.
Lotta Mejsholm argumenterar för att köns-

segregerade kyrkogårdar saknas i städer men finns
på landsbygden där förfarandet ingick i en kyrk-
lig strategi att bryta upp starka släktskapsstruk-
turer. Att endast en könssegregerad kyrkogård
finns i Uppland visar enligt henne att kyrkan hade
en svag ställning i området. Den övergripande
tolkningen haltar dock eftersom den inte tar
ställning till varför könssegregering tilllämpats
på vissa men inte alla landsortskyrkogårdar.
Medan de arkeologiskt orienterade artiklar-

na behandlar kristnandet utifrån förändringar i
materiell kultur fokuserar de religionshistoriska
bidragen framför allt på den förkristna föreställ-
ningsvärlden och kontinuitet framåt i tiden. Olof
Sundqvist diskuterar möjligheten att tåten om
Olav Geirstadalv innehåller reminiscenser av en
herokult, där härskaren gudomliggjorts efter sin
död och varit föremål för offerceremonier vid
gravhögen. Fredrik Wallenstein bidrar med en
innehållsrik och tänkvärd studie av själsföreställ-
ningar i sagalitteraturen. Han argumenterar för
att idéer om själen med rötter i en förkristen före-
ställningsvärld fortfarande var levande vid tiden
för sagornas nertecknande, samt även har paral-
leller i den senare nordiska folktron.
Andreas Nordbergs artikel består av en be-

greppsdiskussion där han belyser en obalans i
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forskningen. Hedendomen beskrivs ofta som sed
(siðr), medan kristendomen ses som en religion.
Ett eko av denna distinktion kan även anas i anto-
logins titel där vikingatida sed ställs mot kristen
tro. I det skriftliga källmaterialet görs inte denna
åtskillnad: såväl fornskandinavisk religion som
medeltida katolicism beskrivs i termer av sed-
vänja. Sven-Erik Brodd anknyter till detta då han
betonar att den medeltida kyrkans tro inte främst
förmedlades genom förkunnelse utan genom prak-
tiker. Han argumenterar för en ecklesiologisk
omläsning av forskningen kring Sveriges krist-
nande utifrån den kyrkosyn som rådde vid tiden
för skiftet. Det är dock oklart hur detta teolo-
giska perspektiv skulle förändra synen på krist-
nandeprocessen eftersom Brodd inte diskuterar
forskningsfältet som sådant. 
Såväl Gunnar Wemans som Owe Wikströms

bidrag utgör reflektioner över hur upplevelsen av
det heliga kan ha tett sig. Båda tar sin utgångs-
punkt i kyrkorummets utformning, men medan
Weman relaterar till Sigtunas kyrkor saknar Wik-
ströms diskussion historisk koppling. Det hade
varit mer givande om författarna på ett konkret
vis förhållit sig till vad vi vet om tidiga kyrkobygg-
naders arkitektur. Det är dock något anakronis-
tiskt att de teologiska betraktelserna utgår från
kyrkobyggnaden då flera medverkande i antolo-
gin argumenterar för att träkyrkor (till stor del)
saknats i Mälarområdet under 1000-talet. Enligt
Tesch är det först när gravgårdarna på landsbyg-
den överges och runstenstraditionen upphör un-
der början av 1100-talet som kyrkobygget tar fart.
Sawyer hävdar felaktigt att kyrkor inte heller om-
nämns på svenska runstenar (jfr U 170, kirkiu-
garðioch Öl 36, kirkiu). Som Nilsson avslutnings-
vis påpekar innebär detta att det skulle ha funnits
ett större glapp mellan den första generationens
kristna och uppförandet av kyrkor i Mälardalen
än i andra områden.
Frågan är om förhållandet mellan gravarnas

lokalisering måste vara ett antingen gravfält/
gravgård eller kyrkogård, eller om vi kan pröva
tanken på en övergång stegvis däremellan? Sy-
nen på gravskicksförändringar och förekomsten
av kyrkor är på sätt och vis förbunden med för-
ståelsen av skiftet som sådant. Ska brytningsti-
den i Mälarområdet förstås utifrån begreppet
hybriditet – där en kombination av element från

olika religionssfärer kombineras till en ny helhet
– eller ska vi som Wallenstein föreslår räkna med
att flera traditioner kunde existera parallellt,
även om de i stod i konflikt med varandra? Ut-
ifrån det senare perspektivet förefaller en sam-
existens av olika slags gravmiljöer inte så mot-
sägelsefull som kan tyckas vid första anblicken.
Redaktörernas syfte är enligt egen utsago inte

primärt att artiklarna ska presentera nya fakta
om Mälardalens kristnande, utan i stället pro-
blematisera och samtala kring detta ämne utifrån
nytt arkeologiskt källmaterial och ny forskning.
Volymen inbjuder visserligen till diskussion,
men en brist är att vissa av bidragen inte bottnar
i, alternativt inte tar ställning till, det aktuella
forskningsläget. Att flera artiklar har en minst
sagt vag koppling till kristnandeprocessen i Mä-
lardalen gör antologin spretig och det samman-
tagna intrycket är att den hade vunnit på en hår-
dare redaktionell granskning.

Cecilia Ljung
Inst. f. arkeologi och antikens kultur

Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm
cecilia.ljung@ark.su.se

Agneta Ney, Bland ormar och drakar. Hjältemyt och
manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnes-
bane. Lund 2017. 360 s. ISBN 978-91-88168-88-7.

This book by historian Agneta Ney deals with the
sources of the Sigurd legend and addresses a wide
readership – “[...] till alla läsare som är intressera-
de av arkeologi, vikingatida och medeltida histo-
ria, nordiska språk och litteraturhistoria”, as the
cover blurb announces. Basically, it consists of two
parts, the first dealing with the written sources
and the second one dealing with pictorial art –
with particular attention paid to gender aspects.
Ney’s key questions are: what ideals of masculini-
ty and heroism do the various sources and media
convey, how are they expressed and how did these
ideals change over time? First and foremost, the
book provides a profound overview of the mate-
rial, with detailed references and footnotes, use-
ful and readable for interested laymen and stu-
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dents as well as researchers without previous spe-
cialist knowledge.
Concerning the literary sources, Ney mainly

considers the major texts, Vǫlsunga saga and
Eddic Poems, but also Snorra Edda, Þiðreks saga,
Norna Gests þáttr and Beowulf. She introduces the
genres and summarises the relevant texts, por-
traying the character of Sigurd and its develop-
ment (“från mytologisk drakdödare till hövisk
riddare“). The Middle High German Nibelungen-
lied as well as Das Lied vom Hürnen Seyfrit are only
mentioned in passing, although they illuminate
many gender-related aspects which would have
been of interest here. The same applies to the
Nibelungenklage, which is not mentioned at all.
I would have liked to see reference to the on-

going discussion about gender aspects on heroic
legend, relevant for Ney’s topic, in particular
concerning the Nibelungenlied: S. Kerth’s 2002
paper “Konstruktionen kriegerischer Männlich-
keit in der späteren Heldendichtung” (in Stephan
& Hohlendahl, Konstruktionen der Männlichkeit in
der deutschen Literatur), L. Miklautsch’s 2006 paper
“Muster heroischer Männlichkeit in der Helden-
dichtung“ (in Ebenbauer & Keller, Das Nibel-
ungenlied und die europäische Heldendichtung), T.
Renz’s 2011 book Leib und Leben: das Wissen von
Geschlecht, Körper und Recht im Nibelungenlied, and
D. Clark’s 2012 book Gender, Violence, and the Past
in Edda and Saga. More generally, it would have
been useful to have a look at the discussion about
the nature and function of heroic legend and the
question whether heroes like Sigurd were actual-
ly regarded as exemplary models of behavior or not
(K. von See, Held und Kollektiv, Zeitschrift für deut-
sches Altertum und deutsche Literatur 122, 1993; G.W.
Weber, Heldenepik und Semiotik: griechische
und germanische heroische Ethik als kollektives
Normensystem einer archaischen Kultur, Helden
und Heldensage. Festschrift Otto Gschwantler, 1990).
Concerning the iconography, Ney considers

all the monuments included in Martin Blind-
heim's 1973 collection Sigurds saga i middelalderens
billedkunst and most of the finds that have been
brought into the discussion from then on (only a
few are missing). This part is well illustrated,
with 45 figures, including new photos. Thus, her
book constitutes the most comprehensive and
up-to-date gathering of Viking and Medieval

depictions, which are supposed to be illustrations
of the Sigurd legend or, more precisely, the
Nibelung legend (including the Gunnarr in the
snake-pit motif and others). About 60 monu-
ments from England, Scotland, Isle of Man, Nor-
way, Sweden, Denmark and Spain, dating from
the 10th through the 17th century, are considered.
However, many of these depictions are quite

uncertain in their interpretation. As duly noted
by Ney, in his 1986 article “Zur Ikonographie
und Ikonologie der Sigurddarstellungen” (in H.
Roth, Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher
Bildinhalt) Klaus Düwel attempted to establish
binding criteria for the identification of Sigurd
images and thus reduced the corpus significantly.
Ney now increases the number of possible monu-
ments. In some cases she is not critical enough, in
my view. The supposed Sigurd stone from Gran
in Oppland (p. 157 f), for example, only depicts
remains of a smithy – tools, anvil, fire and bellows
– but nothing more. To interpret it as the smithy of
Sigurðr’s mentor Reginn is hypothetical. Another
example is the dragon on the tympanon of Tøm-
merby church in Denmark (p. 233 f). Whether
there actually is a “masterless” sword piercing the
monster's throat or head is uncertain, and if so, it
would not at all be clear whether this motif refers
explicitly to Sigurðr and Fáfnir or some other act
of dragon-slaying. Likewise unclear is the mean-
ing of the images on the tapestries from Över-
hogdal in Jämtland, which Ney also wants to asso-
ciate with the Nibelung tradition (pp. 189–195).
To include certain motifs on the picture sto-

nes of Gotland (Lärbro St. Hammars I and Lärbro
Tängelgårda I) is not entirely convincing either
(pp. 238–241). Basically, there is only a horse with
an indeterminable object on its back, interpreted
as Sigurð’'s horse Grani transporting the dragon’s
hoard, as it is depicted similarly on Swedish rune
stones and Manx crosses. The figures surround-
ing this horse on the memorial stones of Got-
land, however, raise more questions than they
answer. By the way, the first scholar who put for-
ward this interpretation was not Anders Andrén
in 1993 as Ney has it but Karl Hauck in 1957
(Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte
16, p. 18, and again in Reallexikon der germanischen
Altertumskunde 2, 1976, p. 594). Moreover, Ney
suggests that the most frequent motif on Got-
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land’s picture stones, a horseman welcomed by a
woman, may refer to Sigurðr and the valkyrie
Sigrdrífa (p. 251). This interesting (but contest-
able) idea was first mooted by Jörn Staecker in
2004 (Minne och myt, Vägar till Midgård 5, p. 64
f). And there are additional notable contribu-
tions missing from Ney's bibliography.
In her final chapter “Från kvinnocentrerad

eddadikt till mancentrerad ikonografi” (pp. 253–
274), Ney presents some interesting observa-
tions and seeks to formulate conclusions con-
cerning 1) “bildkällornas motiv i relation till tex-
terna” and 2) “ideologi, kulturella koder och
underliggande mentaliteter i litteraturen” (p.
253). Some notable observations follow.
a) The slaying of the dragon is one of the most

important motifs in the Sigurd tradition accord-
ing to both the written sources and visual art.
The method used by the hero, however, is pre-
sented quite differently – piercing from below
(sitting, kneeling, standing, with or without a
visible pit), piercing the body or piercing the
throat, attacking from the front or even face-to-
face combat. According to Ney, the slaying – ori-
ginally regarded as stabbing the creeping worm
from below – evolves into a heroic dragon com-
bat under the influence of Christian ideas (p. 264
f). At this point, I would like to add that Düwel
tried to sort out those depictions which do not
present a sitting or kneeling hero, while Joachim
Heinzle, referring to the Lied vom Hürnen Seyfrid,
Þiðreks saga and Beowulf, considers different nar-
rative traditions of the dragon killing, including
an open combat between Sigurðr and Fáfnir (Sieg-
fried in Navarra: zu Motivik und Ikonographie
der Drachentötung, Zeitschrift für deutsches Alter-
tum und deutsche Literatur 135, 2006).
b) In Ney’s opinion, the motif of a couple

meeting beside a tree, depicted on some Swedish
rune stones (U 1163, Gs 2, Gs 19, cp. U 1175, Gs
9) reflects an independent and geographically
limited narrative tradition of the Sigurd legend,
focusing more on the story of Sigurðr and Sigr-
drífa (pp. 258–261).
c) The couple motif, as well as the suggested

Gotlandic depictions of Gunnarr in the snake pit,
who is surrounded by women, seem to empha-
size female perspectives. This might be compara-
ble to the Eddic Poems about Guðrún, which

focus on the mourning widow, and Sigrdrífomál
(“The speech of Sigrdrífa”). Interestingly, Medie-
val iconography (carvings on stave church por-
tals, depictions on baptismal fonts and other
church sculpture) does not include any female
motifs. This is similar to Snorri’s coeval version
of the Sigurd tale, which does not pay much
attention to female characters. According to Ney,
this exclusion of female perspectives took place
about the beginning of the Middle Ages, due to
Christian influence (p. 266).
There is no concrete and revolutionary main

result at the end of the book, but a collection of
interesting reflections and observations. How-
ever, achieving such a main result was not the ac-
tual aim of the author. She has rather wanted to
provide a readable and enjoyable book for those
who are interested in the Sigurd legend, intro-
ducing them to the various source materials, com-
paring them with each other, and thereby to
highlighting gender-related issues. This project
turned out well, and Agneta Neys book, a useful
and stimulating guide to the Sigurd tradition, has
my recommendation.

Sigmund Oehrl
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Theaterstraße 7
DE–37073 Göttingen

soehrl@gwdg.de

Björn Hagberg & Martin Widman, Att döda en
människa. På spaning efter det första kriget. Stock-
holm 2016. 314 s. ISBN 978-91-1-306497-0.

Fanns det en avlägsen tid då krig var något okänt
för människan? När tvister mellan grupper
aldrig eskalerade till dödliga konflikter, utan för-
hindrades med inbyggda sociala mekanismer?
Eller är våra hjärnor och kroppar evolutionärt
anpassade till våld mot våra artfränder? Var kon-
fliktfrekvensen i de tidigaste samhällena så hög
att urvalet främjade utvecklingen av egenskaper
som var användbara i kampen för att säkra den
egna gruppens fortlevnad? Eller ligger sanningen
någonstans där emellan?
Det är sannerligen ett stort och komplext äm-
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ne som vetenskapsförfattarna Björn Hagberg och
Martin Widman tar sig an. Deras sökande efter
det första kriget tar dem till en rad lärosäten,
arkeologiska utgrävningar och caféer för samtal
med flera mer eller mindre välkända forskarnamn;
som Ian Hodder, Steven LeBlanc, Brian Fergu-
son, Kristian Kristiansen, Steven Pinker, Rick
Schultning m.fl. Arkeologin spelar en central roll
men kompletteras av intervjuer med forskare i
antropologi, psykologi, evolutionsbiologi, filo-
sofi, paleoantropologi, primatologi och till sist
(och troligtvis minst) myrmekologi, läran om
myror. Att verksamma inom denna impone-
rande bredd av discipliner alla menar sig kunna
bidra till förståelsen av människans långa och
svåra förhållande till våld skvallrar onekligen om
ämnets kalejdoskopiska karaktär.
Hagberg och Widman målar upp en bild av

en starkt polariserad debatt som under 2000-
talet intensifierats och även letat sig ut bortom
akademins korridorer. Brännpunkten har kom-
mit att vila på samhällets övergång till jordbruk:
uppstod kriget först med bofasthet, befolknings-
tillväxt och specialisering eller kan det spåras
mycket längre tillbaka? I förlängningen överlap-
par frågan tvisten om vilka av människans be-
teenden som är medfödda och vilka som är inlär-
da (natur/kultur), vilket skulle kunna förklara
ämnets stora spridning över fakultetsgränserna.
Inom svensk arkeologi, däremot, är det nog få
som känner igen sig i författarnas beskrivning att
en »flod av ny litteratur» sköljer över oss med
djuplodande konfliktstudier om förhistoriska sam-
hällen. Som jag visade i Fornvännen 111 har hos
oss snarare en tystnad om ämnet präglat många
forskningsfält under en längre tid, där viktiga
undantag finns, men sällan får något större ut-
rymme (ej heller i föreliggande bok). Med ett
internationellt perspektiv stämmer dock Hag-
bergs och Widmans utsaga. På senare år har in-
om framför allt engelskspråkig forskning pro-
ducerats åtskilliga akademiska och populärveten-
skapliga verk, som om vartannat utmanat alter-
nativt bekräftat det många har trott sig veta
angående människans våldsamma förflutna.
Författarna identifierar snabbt en knäckfråga

inom debatten; nämligen hur bör begreppet krig
egentligen definieras? De väljer antropologen
Raymond C. Kellys definition som utgår från

teorin om social utbytbarhet: när en människa
dödas i strid som representant för en grupp
snarare än som individ, då råder krig. Skapandet
av gruppidentitet, med andra ord. Den naturliga
följdfrågan blir förstås hur principen om social
utbytbarhet kan urskiljas i det arkeologiska ma-
terialet. Författarna blir läsaren svaret skyldiga.
Först på s. 197 ger de en ledtråd till hur krig enligt
deras definition kan anas arkeologiskt: när inte
bara män utgör offren. Det är inte någon alldeles
tillfredsställande förklaring då krig förstås inte är
den enda orsaken till att vi kan finna spår av trau-
ma på skelett av kvinnor och barn. Våld inom det
egna samhället eller vid kollektiva konflikter där
social utbytbarhet inte råder, och som med Kellys
definition inte skulle klassas som krig, kan resul-
tera i identiska spår. Sedan kan man ifrågasätta
rimligheten i att fordra kvinnor och barns när-
varo i gravmaterial för att kunna hävda krig. Om
massgraven vid Korsbetningen i Visby inte inne-
höll kvinnor, skulle då Valdemar Atterdags inva-
sion av Gotland inte kunna kallas arkeologiskt
konstaterad krigföring?
Om definitionen inte utgår från specifika

arkeologiska material finns en uppenbar risk att
den bara blir en skrivbordsprodukt formad av en
tidlös syn på förhistorisk konflikt. Frågan om hur
krig ska definieras är metodologiskt avgörande.
Kritik har framförts mot forskare som använder
alltför smala definitioner: de kan exempelvis ut-
gå från avancerade hierarkier inom ledarskap, sto-
ra deltagarantal eller andra organisatoriska aspek-
ter främst tillhörande mer komplexa samhälls-
system. I praktiken omöjliggör sådana defini-
tioner tolkningar av krigföring inom lågtekniska
samhällen och utestänger effektivt många jägar-
samlare-samhällen från diskussioner om krigets
ursprung. Konsekvensen blir ofta en diskrepans
mellan slutsats och material; när forskare utnäm-
ner jordbruket till krigets katalysator måste de
inte bara förlita sig på en smal definition av krig,
de måste också förhålla sig till förekomsten av
tydliga spår av våld på mänskligt skelettmaterial
från både paleolitikum och mesolitikum, där män,
kvinnor och barn finns representerade. Bara i
Sverige har vi flera lokaler: Stora Bjärs, Skate-
holm, Tågerup, och även Stora Förvar och Kanal-
jorden skulle kunna diskuteras i sammanhanget.
Förklaringar som förs fram till varför dessa inte
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ska betraktas som spår av tidig krigföring tende-
rar snarare att vara ad hoc. Utan att röja vad för-
fattarna till sist finner i sitt sökande efter det första
kriget skulle jag gärna ha sett att de i stället ut-
forskat ämnet med en bredare och därmed mer
lätthanterlig definition, som formats utifrån dis-
kussioner om huruvida konflikten innefattade
självständiga grupper, om den var socialt sank-
tionerad, om den var återkommande (d.v.s. stra-
tegisk) osv. Sannolikt skulle deras slutsats då ha
blivit en annan och, i mina ögon, mer överty-
gande.
I sina intervjuer uppmärksammar dock Hag-

berg och Widman förtjänstfullt en faktor som
mycket väl kan tänkas utgöra en nyckel till att
förstå vissa forskares medvetna eller omedvetna
ovilja att föra krigets ursprung tillbaka till tiden
före de första jordbrukarna; nämligen den diffusa
frågan om mänsklig natur och dess betydelse i
formandet av vårt samhälle idag. Livet som jägar-
samlare ligger ju närmare ett ursprungligt sätt för
oss människor att leva, och införandet av jord-
bruket var ett steg på vägen mot skapandet av de
stater och urbana samhällen som dominerar idag.
Men i denna uppfattning letar sig emellanåt en
moralisk aspekt in; att vår moderna värld är för-
därvad av världskrig, hungersnöd och orättvisor
och att varje filantrop bör ha den tidiga män-
niskans påstått fridfulla, harmoniska och jämlika
tillvaro som eftersträvansvärt ideal. Med en så-
dan rousseausk övertygelse blir det förstås pro-
blematiskt att tillskriva den ursprungligt goda
människan förmågan till ett av de för oss idag
värsta beteendena av dem alla.
Både författarna och flera av forskarna kom-

mer då och då in på ämnet om den fysiska kon-
fliktens tänkbara evolutionära roll i formandet
av människan som art. Tyvärr framstår dessa dis-
kussioner som lite svårgripbara då de alla använ-
der ett sammelsurium av mer eller mindre opre-
cisa begrepp (natur, drift, ursprung, anlag, gener,
DNA, universellt, innerst o.s.v.) utan att på ett
djupare plan beröra deras effekter. Samtal om
påstått allmänmänskliga egenskaper är ofta
känsliga och fulla av missförstånd, så författarna
skulle med fördel ha kunnat förtydliga teorierna
rörande hur (eller varför inte) delar av vårt be-
teende idag kan ha utformats av den tidiga män-
niskans våldsutövning.
Trots mina framför allt metodologiska syn-

punkter vill jag rekommendera boken åt alla som
har intresse för arkeologi, konfliktstudier eller
frågor om varför människan är som hon är. Här
finns flera intressanta intervjuer som ger inblick
i vetenskapares attityd till konflikter, där min fa-
vorit är den med primatologen Richard Wrang-
ham som utforskar ämnet utifrån både schim-
panser och honungsmyror. Med denna bok sällar
sig författarna till den selekta skaran av svenska
skriftställare som från en arkeologisk horisont bi-
drar till diskussionen om detta angelägna ämne.

Anders Bornfalk Back
Ärna Björkby 145
SE–755 94 Uppsala

anders.bornfalk.back@gmail.com
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