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Tina Fors&Anna-LenaGerdin,Vittene – enverk-
stadsplats från järnåldern.GOTARC 70. Göteborgs
universitet 2009. 240 s. + CD-ROM med yder-
ligere materiale. ISBN 978-91-85245-41-0.

Guldringene fra Vittene er noget ganske særligt.
Dette afspejles tydeligt i demange forskellige vid-
enskabelige bidrag om dette fund og de mange
forskellige teorier om, hvordan disse ringe en-
gang i romertiden endte i det vestlige Sverige. Til
disse bidrag føjer sig nu det store sammenfatten-
de værkVittene – en verkstadsplats från järnålderen.
Lad os sige det med det samme: det er godt og
vigtigt, at udgravningerne på pladsen nu er ble-
vet publiceret. Hos læseren vækker omslagsteks-
ten »livet og fundene fra Vittene – pladsen af
Sveriges største guldfund» en forventning om at
blivepræsenteret for et samletoverblikoverdenne
spændende lokalitet. Desværre må jeg konstatere,
at bogen kun i begrænset omfang indfrier denne
forventning.

Bogener opdelt i touafhængigekapitler, skre-
vet af henholdsvis Tina Fors og Anna-Lena Ger-
din. Første kapitel, somhar sammeoverskrift som
selve bogen, tager udgangspunkt i en kort præ-
sentation af guldfundene. Derefter beskrives re-
sultaterne af de udgravninger, som gennemfør-
tes på lokaliteten i slutningen af 1990erne. Efter
en diskussion af pladsens geografiske kontekst
behandles undersøgelsernes implikationer for
forståelsen af bopladsen Vittene. Andet kapitel,
»de 18 000 skärvornas historier», kredser om
det store keramiske fundinventar fra udgravning-
erne. Den dækker over en diskussion af teknolo-
giske aspekter og en præsentation af en række
usædvanlige fund, heriblandt terra sigillata og ke-
ramiske kopier af glasbægere. Afslutningsvis dis-
kuteres fire selvstændige temaer.

Allerede ved synet af indholdsfortegnelsen
undres læseren over den rent kvantitative forde-
ling de to kapitler imellem. Således fylder be-
handlingen af det keramiske materiale mange
flere sider end kapitlet med samme navn som
selve bogen. Man undres yderligere ved konsta-

tering afmanglen af et opsamlende kapitel, hvori
resultaterne af de to kapitler kunne være blevet
føjet sammen.

Vittene er kendt blandt arkæologer på grund
af guldfundene, og det er kun takket være disse
fund, at der blev gennemført regulære udgrav-
ninger på stedet. Det er derfor naturligt, at guld-
ringene bliver præsenteret ved bogens begyn-
delse. Det ville have været til fordel for bogen,
hvis man havde opprioriteret denne del ved lidt
mere indgående at referere demange undersøgel-
ser af fundene, og de spændende perspektiver,
som allerede er blevet formuleret om dem.

Resten af kapitlet fokuserer på resultaterne af
de arkæologiske undersøgelser af Vitteneboplad-
sen. Læseren har svært ved at danne sig et over-
blik over datagrundlaget af forskellige årsager.
Såledesmangler der (i hvert fald har jeg ikke kun-
ne finde dem) en række grundlæggende informa-
tioner, som f.eks. arealomfanget af udgravning-
en, et estimat over bebyggelsens forventede ud-
strækning, beretning over resultatet af overflade-
rekognosceringer, denmetodiskegrundlag forud-
gravning og dokumentation, og et detaljeret ter-
rænkort.

Til gengæld bliver læseren introduceret til de
meget omfattende anlægsspor, såsom kulturlag,
gruber og stolpebyggede huse. Iblandt langhu-
sene er der nogle spændende anlæg, som bliver
præsenteret i kronologisk rækkefølge. Anmelde-
ren hæftede sig især til dateringen af det meget
spændende hus 2 til førromersk jernalder eller
400–200 cal BC (s. 39). Datering er foretaget på
baggrund af en 14C-analyse, en metode, som af
forskellige årsager bærer høje risici (forfatteren
gør selv opmærksom på dette, s. 214). At forfat-
terne ikke selv helt stoler på denne datering bli-
ver klart senere hen, hvor hus 2 postuleres at være
en del af Vittene i første og andet århundrede
e.Kr. Det undrer mig, at man ikke har inddraget
den efterhåndenmeget veletablerede typologi og
kronologi over jernalderhuse i det danske om-
råde. Ifølge denne ville en noget senere datering
af hus 2 til yngre romertid være et realistisk alter-
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nativ til 14C-dateringen.Mankunne sige, at»fejl-
datering» af et enkelt hus ikke betyder meget i
det store perspektiv. Men når der er tale om en
plads med knap en håndfuld af reelle huse bliver
dette et problem, isærnårman samtidigtmåkon-
statere, at det ikke ville have krævet meget at
opnå et mere troværdigt dateringsgrundlag.

Af særlig interesse er den store mængde af
rektangulære gruber (rektangulärahärdar)med et
fyld af kulturjord, som faktisk udgør den domi-
nerende anlægsform på pladsen.Med baggrund i
en lipideanalyse tolkes disse som tegn på rök-
garvning av djurhudar. Det forbliver dog uklart,
hvorfor netop dette skulle være denmest oplagte
fortolkning.

Jeg havde glædet meg til læsning af det efter-
følgende afsnit om håndværksaktiviteterne på
pladsen. Dette ikke mindst for at få en forklaring
af bogens titel. I indledningen opridses rammer-
ne: vi får at vide, at der blev praktiseret forskel-
lige specialiserede håndværk og at bopladsens
fundmateriale i denne sammenhæng er meget
specielt. I de følgende fire sider bliver vi præsen-
teret med den arkæologiske empiri bag disse
udsagn: jernslagge, tegn på tekstilfremstilling, to
redskaber til træarbejde og ett par fragment från
deglar til bronzestøbning. Også de rektangulära
härdar vender forfatteren tilbage til i dette afsnit.
Nu bliver de betegnet som belæg for omfattende
garvevirksomhed (s. 53). Jeg havde ønsketmig en
mere kritisk diskussion af, hvorvidt fund og
anlæg på Vittene virkelig lever op til tolkningen
som verkstadsplats.

Jeg har nydt læsning af det omfattende kapi-
tel om keramikfundene. Således introduceres en
række spændende tilgange til denne vigtige fund-
kategori, som så ofte står i skyggen for mere far-
vestrålende fund – ikke mindst guldfund. Der
berettes bl.a. om en række spændende fundkom-
plekser fra forskellige fundpladser i Skandina-
vien. Dette var – i hvert fald for den på dette felt
ubevandrede anmelder – alt sammennyog spæn-
dende læsning. Men det må samtidigt siges at
være mindre relevant med henblik på bogens
centralemålsætning somden fremgår af omslags-
teksten. Et eksempel er afsnittet om forholdet
mellem keramikkens form og funktion (s. 183–
186), hvor læseren introduceres udførligt til en
teoretiskogmetodisk apparat til at håndteredette

spørgsmål. Implikationerne af disse overvejelser
for fundene fra Vittene er derimod svært at få øje
på.

Læsning af dette kapitel må således siges kun
i begrænset omfang at bidrage til forståelsen af
Vittene-bopladsen. Dette har to primære årsa-
ger. For det første synes det arkæologiske mate-
riale simpelthen ikke at have været godt nok til at
kunne bidrage væsentligt til bogens centralemål-
sætning. For det andet er der ikke gjort tilstræk-
keligt for at få de fund som rent faktisk bærer
spændende perspektiver i sig, til også at røbe de-
res historie. Eksempelvis må nævnes fundene af
terra sigillata og de faktisk endnu mere opsigts-
vækkende fund af terra sigillata-lignende gods
(Wetterauer ware). Med disse fund træder fund-
pladsens specielle karakter tydeligt frem. Men i
det samme bliver læseren efterladt med alt for
mange ubesvarede spørgsmål til de grundlæg-
gende arkæologiske data: hvormange skår af terra
sigillata ellerWetterauer ware er der fundet? Hvor
mange er sikre og hvormange tvivlsomme fund?
Er der foretaget en nærmere materialeanalyse af
sidstnævnte gods? Også i analysedelen begræn-
ser forfatteren sig til at se på fund af terra sigillata
i det nuværende Sverige, i stedet for at inddrage
fundene fra Danmark, Nordtyskland og Polen,
somer grundlaget for en vurdering af fundene fra
Vittene.

Der er dogogså situationer hvor det lykkes for-
fatteren at binde teori og metode sammen med
materialet fra Vittene, f.eks. i et af de afsluttende
kapitler, hvor et lille kar fortæller denmeget per-
sonlig historie om en enkelt kvinde og hendes
rejse fra det sydøstlige Norge til Vittene.

Overordnet må bogen siges at være det man
pådanskbetegner somen»blandet landhandel».
Den består af to uafhængige afhandlinger, hvis
indhold ikke er betinget af hinanden, og som
ikke bliver bundet sammen til slut. De to forfat-
ters respektive afhandlinger, som danner grund-
laget for omtalte bog, er tydeligvis skrevetmed et
andet formål i sigte end at skulle fortælle en sam-
let historie omVittene. Bogen lever dermed ikke
op til hvad dets titel stiller i udsigt, nemlig at give
engrundlæggendeoverblikover fundpladsen.Det-
te skyldes primært, at den ikke følger de grund-
læggende konventioner om fremstilling af arkæo-
logisk empiri. Læseren bliver ikke introduceret
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til de arkæologiske data på en struktureret facon.
En klar struktur er dog i høj grad forudsætning
for, at også andre kan danne sig et indtryk af et
arkæologisk fund og reproducere eller arbejde vi-
deremeddisse data. Faktisk er en klar struktur en
forudsætning for, at arkæologi i det hele taget
kan fungere – som den evige udvikling af viden
og forståelse på baggrund af foregående genera-
tioners arbejde.

Bogen om Vittene understreger, at det kræ-
ver en stor redaktionel indsats at omforme en
akademisk afhandling til enpublikation.Den aka-
demiske afhandling tjener det primære formål at
kvalificere forfatteren til en universitetsgrad, og
må dermed indeholde meget mere end ønskeligt
er i publikationen af en arkæologisk fundplads.
Der findes gode eksempler på, hvordan akade-
miske afhandlinger har bidraget væsentligt til
forsknings- og publikationsprojekter (se f.eks.
Uppåkrastudier). I tilfældet af denne bog er det
desværre ikke lykkedes. Som censor af de akade-
miske afhandlinger som ligger til grund for bogen
villemit facit sikkert have været anderledes.Men
som anmelder af en bog er jeg nødt til at sige, at
bogen om Vittene kun i begrænset omfang har
gjort mig meget klogere på denne spændende
plads, eller har givet mig mulighed til at arbejde
videre med data og fundene fra den.

Andres S. Dobat
Afdeling for Arkæologi, Aarhus Universitet

Moesgård Allé 20
DK–8270 Højbjerg

Danmark
farkado@hum.au.dk

Gunborg O. Janzon, TheDolmen inAlvastra.Med
bidrag af Helene Wilhelmson & Torbjörn Ahl-
ström(osteologiske undersøgelser),MatthiasAhl
beck (kvartsanalyser) samt Göran Skog (evalue-
ring af 14C-dateringer). KVHAA:s Handlingar,
Antikvariska serien 47. Stockholm 2009. 156 s.
ISBN 978 917 402 387 9.

Denne bog handler om en gammelkendt loka-
litet: dyssen i Alvastra. I 1916 sprang stedets ejer
anlægget i luften med dynamit. Da Otto Frödin

tilfældigt var i nærheden (for at undersøge et
middelalderanlæg) gennemførte han i al hast en
besigtigelse af ruinen. Han opfattede anlægget
som enmiddelalderlig henrettelsesplads, knyttet
til mordet på Sverker den Ældre, julenat 1156
e.Kr. Heri blev han dog allerede i 1923 modsagt
af T.J. Arne (Fornvännen 18, s. 81, ff.), der bla.
pga. den i anlægget fundne neolitiske ravperle
tolkede anlægget som en dysse fra yngre sten-
alder.Det har næsten alle stenalderforskere siden
været enig med ham i. Men naturligvis har der
været nogen tvivl. Derfor var detmed god grund,
at der i 1980–83 blev foretaget en fornyet under-
søgelse – i øvrigt i forbindelse med de nyere ud-
gravningerne af Alvastra pælebygning, som kun
ligger 1,5 km væk. Og 26 år efter udgravningen
får vi så fundpublikationen. Meget rosværdigt,
om end det set fra et sydskandinavisk synspunkt
kan synes lidt overdrevet, at bruge en helt mono-
grafi på beskrivelse af en stærkt ruineret dysse-
tomt med ganske få fund – og en meget begræn-
set egen problemstilling.

Desværre var anlægget så ødelagt af senere
tiders nedbrydning samt ikkemindst lodsejerens
dynamit, at dets konstruktion og brug kun delvis
kan afklares. Der er tale om en dysse, som er
bygget centralt i en rundhøj, som oprindeligt har
været omgivet med randsten. Dyssekammerets
grundplan kan ikke erkendes, så det kan ikke af-
klares, om det er tale om en dysse af type IV eller
en stordysse med polygonal grundplan. Gulvet
har været brolagt af runde marksten. I dette an-
læg, som var ca. 3 kvm stort, blev i mellemneoli-
tisk tid begravet mindst 26 og højst 39 individer.
Det er mænd, kvinder og børn. Der var mindst 9
børn, heraf 3 under 3 år; 4 i alderen 7–10 og ét i
10–11 års alderen. De voksnes gennemsnitsalder
var i 30-erne. Kvinderne har været ca. 160 cm
høje; mændene godt 10 cm højere. De sikre grav-
gaver indskrænker sig til mindst en neolitisk rav-
perle samt en flækkekniv af flint ogmuligvis nog-
le kvartsredskaber. Derudover er der ved rand-
stenene fundet enkelte lerkarskår som rester af et
offerlag af keramik fra MN I–II.

Med den fornyede undersøgelse kan der ikke
være tvivl om, at her er tale om ruinen af en dys-
se, sandsynligvis bygget i begyndelsen afmellem-
neolitisk tid. Det er Östergötlands eneste og det
neolitiske megalitbyggeris nordøstligste forpost.
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Som sådan vil anlægget – og denne publikation –
altid påkalde sig interesse.

Bogens første afsnit handler om geologi og
arkæologi i Alvastra-området, hvor navnlig under-
søgelserne af pælebygningen i Dags Mosse har
gjort området berømt. Afsnittet indeholder en
detaljeret redegørelse for de topografiske/karto-
grafiske undersøgelser siden 1660-erne og de for-
skellige arkæologiske undersøgelser, med en ufor-
ståelig hovedvægt på Frödins undersøgelser i
1900-tallet af middelalderlige levn. Afsnittet er
nok tænkt somoplæg til bogenskapitel 2, der om-
handler Frödins udgravninger af dyssetomten i
1916, men den egentlige sammenhæng med dys-
seruinen og dens tolkning bliver ikke ganske klar.

I kapitel 2 gives der på grundlag af de fore-
liggende akter en kortfattet oversigt over Frö-
din’s hurtige undersøgelse, ledsaget af dennes
egne tegninger og foto’s. Det formidles, at de
eneste fund dengang var nogle ravperler/-frag-
menter samt mange menneskelige skeletrester,
som var stærkt fragmenterede og som lå indmel-
lem hinanden. I afsnittet refereres også de gamle,
osteologiske undersøgelser, T.J. Arnes omfor-
tolkning af anlægget samt hvordan anlægget blev
restaureret.

I kapitel 3 findes en meget kort, introdu-
cerende oversigt over feltarbejdet i 1981–83, som
blev ledet af bogens forfatter. Afsnittet lægger
igen op til det følgende afsnit.

Kapitel 4 indeholder en meget omhyggelig
beskrivelse af undersøgelsens resultater. Der var
bevaret tre store side/dæksten af kammeret. Den
største af disse stod på sekundært leje. Der var
også rester af den oprindelige tørmurskonstruk-
tionen. Det erkendtes, at der sandsynligvis har
været tændt ild på stedet, hvor kammeret bygge-
des. Nyt ved undersøgelsen i 1980-erne var er-
kendelsen af rundhøjen, og sporene efter en rand-
stenskæde ca. 6 m i diameter.

Med kapitel 5 – eller ca. 25% inde i bogen –
går vi over til den videnskabelige behandling af
dyssen.Afsnittet hedder»den første stenarkitek-
tur», men dette ses alene i et lokalt, svensk/syd-
skandinavisk perspektiv. Det første megalitbyg-
geri startede i Nordvestfrankrig 4800–4700 cal
BC, så det er begrænset, hvor relevant dette af-
snit egentlig er. Et centralt spørgsmål for forfat-
teren er: hvem byggede anlægget? Med dette

som udgangspunkt får vi nogle overvejelser om
megalitbyggeri i almindelighed og et referat af
(tilfældigt?) udvalgt litteratur om megalitgrave-
nes oprindelse uden at vi egentlig får noget svar.
Hvorfor blev der pludselig bygget en dysse så
langt mod nordøst i Skandinavien? Er det lokale
bønder, som ville væremed på tidens europæiske
mode? Eller er det vest evt. syd fra kommende
folk, der var fortrolig med megalitbyggeri, som
står bag?Oghavdeman i stenalderen særligeme-
galitgravs-ingeniører, som stod for byggeproces-
sen? Svarene blæser stadig i vinden efter læsning-
en af kapitlet.

Netop hvad angår relevanskriteriet går det
galt i kapitel 6, som handler om fundene. Der er
i dyssen fundet, hvad jeg vil kalde »ravfragmen-
ter». Også i forhold til fundene i Västergötlands
gånggrifter er det ganske ubetydeligt. Alligevel
indledes kapitlet med 9 sider (!) om neolitiske
ravperler med referat fra et (tilfældigt?) udpluk
af litteratur om emnet. Det skal være forfatteren
tilgivet, at hun har overset, at jeg allerede i 2002
(In Situ 2002, s. 85–126) fremlagde en gennem-
gang af alle svenske, neolitiske ravfund (inkl.
Alvastra-fundet).Mennår der bruges spalteplads
på at diskutere, om de såkaldt dobbeltøksefor-
mede ravperler efterligner dobbeltøkser må jeg
henvise til, at det blev afvist af C.J. Becker alle-
rede i disputatsen fra 1947 og bekræftet af mig i
min magisterafhandling fra 1975. J.J.A. Worsaae
kaldte dem i øvrigt for »bi-penisformede» – det
kunne manmåske også diskutere.

I fundet fra dyssen indgår i alt 98 stykker flint,
heriblandt et lille flækkekniv, to flækkeskrabere
og to skiveskrabere. Kun flækkekniven fandtes
indepåkammergulvet.Denmåtolkes somengrav-
gave, og er bragt ind i kammeret som en af de
afdødes lommekniv. Alle de andre flintstykker
må enten opfattes som tilfældigt indblandet bo-
pladsmateriale eller som flintofre.Den store kon-
centration af flint ved siden af indgangen til
dyssen kunne tyde på, at der er tale om offer-
nedlæggelse efterfølgende de velkendte keramik-
hensættelser i det samme område. I Alvastra lå
flinten højere end keramikken, så den er sand-
synligvis yngre. Måske samme skift i offerhand-
lingerne fra keramik til flint som i Sydskandi-
navien?Et ganske interessant perspektiv, som for-
fatteren desværre ikke følger op på.
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Ved undersøgelserne blev også fundet 270
kvartsstykker, som tilsammen vejede 1,4 kg.Ma-
terialet fremkom jævnt fordelt over hele udgrav-
ningsfeltet. Der er tale om et unikt fund i hele
Skandinavien. Forfatteren diskuterer, om der er
tale om resterne efter mesolitiske aktiviteter på
stedet eller omkvartsen skal ses som substitut for
den hvidbrændte flint, som ellers indgår så ofte i
megalitgravenes konstruktion. Forfatteren hæl-
dermest til den første tolkning. Og heri kanman
kun give hende ret.

Kun ved undersøgelsen i 1980-erne fremkom
der keramik: i alt ca. 1 kg. Intet i kammerområ-
det, men med en stærk koncentration udenfor
højens østlige og sydlige del. Da forfatteren har
overladt til Birgitta Hulthén at analysere disse
fund behandles de kun sporadisk. Bogen er en
afsluttende fundpublikation, så denne disposi-
tion må kritiseres direkte. Her skulle forfatteren
selvfølgelig have sat sin kollega stolen for døren,
så keramikanalysen kom med i bogen. Men må-
ske går vi ikke glip af så meget. Efter billeder og
beskrivelse at dømmeer der tale om skårene af en
fodskål, Troldebjergskål, tragtbæger og skulder-
kar; alt sammen dateret til MN Ib–II. Så det er
hævet over tvivl, at der i tidlig, mellemneolitisk
tid er hensat offerkeramik ved denne megalit-
grav, ganske som det er almindeligt ved Skandi-
naviens andre megalitgrave. (For en god ordens
skyld skal det nævnes, at mønstret på skåret fig.
36 ikke er et øjenmotiv, men sandsynligvis res-
terne af et solmønster fra et skulderkar i MN II-
stil).

I bogens kapitel 7 forsøger forfatteren at sæt-
te undersøgelsen ind i et bredere perspektiv. Vi
hører (igen) om landskabet og speciel omkultur-
landskaber omkring Alvastra, om mulige trans-
port- og kommunikationsruter, om vådbunds-
fundene og hvad der kaldes for »det sociale land-
skab». Det er ganske vidtløftigt men indskræn-
ker sig på den anden side mest til litteraturrefe-
rater. Afsnittets bidrag til fremme af den arkæo-
logiske udforskning af Skandinaviens megalit-
grave synes begrænset.

Bogen afsluttes med tre afsnit om special-
analyser, henholdsvis af skeletmaterialet, som er
analyseret af Helene Wilhelmson & Torbjörn
Ahlström; om kvarts, skrevet af Matthias Ahl-
beck; og om 14C-dateringerne, skrevet af Göran

Skog. Det antropologiske afsnit er så afgjort det
interessanteste, om end skeletmaterialet er me-
get fragmentarisk. Navnlig det mesolitiske ske-
let, som er 14C-dateret til ca 5500 cal BC bliver
genstand for udførlig omtale. Det er forholdsvis
velbevaret, robust og med tykke kranievægge.
Den døde mand har været godt 170 cm lang og
over 60 år (senilis). Mange af knoglerne er stærkt
angrebet af osteoarthritis. Skeletmaterialet om-
fatter i øvrigt også to individer fra jernalderen.

For at konkludere: det er godt, at der gennem
den fornyede undersøgelse i 1980–83 blev skabt
klarhed over, at anlægget i Alvastra er en dysse-
ruin, sandsynligvis bygget i begyndelsen af mel-
lemneolitisk tid. Lige så prisværdigt er det, at
Gunborg Jansen sompensionist har gjort sig ulej-
ligheden med at udsende denne monografi om
Europas nordøstligste megalitgrav. Der kan imid-
lertid ikke skjules, at der er tale om en meget
fyldig, noget ufokuseret fremstilling omkring et
meget beskedent fund.

Klaus Ebbesen
Slotsdalen 99

DK–2970 Hørsholm
Danmark

ke@akademos.dk

Ingrid Stoumann, Ryttergraven fra Grimstrup og
andre vikingetidsgrave ved Esbjerg. Arkæologiske
Rapporter fra Esbjerg Museum 5. Sydvestjyske
Museer 2009. 597 s. ISBN 978-87-89620-20-6.

Vid schaktarbete 1983 i den lilla orten Grimst-
rup, öster om Esbjerg på Västjylland, framkom
resterna av en vikingatida storhög. Gravhögen
visadesigvarauppkastadöverenkammargravmed
enman och en häst ochmånga gravgåvor. Under
ett par veckor genomfördeEsbjergsmuseum så en
arkeologisk undersökning. Graven hade hunnit
bli ganska kraftigt skadad innan den upptäcktes
och innehållet var kraftigt nedbrutet. Då man
trots det nedbrutna skicket kunde identifiera tyd-
liga rester av trä, läder och metaller beslöt man
att ta in stora delar av graven i preparat och fort-
sätta utgrävningen inomhus, i laboratoriemiljö
(jfr Högomgraven för Sveriges del). Arbetet ge-
nomfördes på Konserveringscenter där man både
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kunde arbetamedbevarandefrågor och göra ana-
lyser under arbetets gång. Denna tidsödande pro-
cess visade sig bli helt avgörande för kunskapen
om graven, och om liknande gravar.

Rapporten har dröjt. Men när den nu finns
tryckt, drygt 25 år senare, kanman konstatera att
den som väntat på något gott nu kan ta del av en
mycket bra publikation. Boken är tjock, uppde-
lad i en textdel och en katalogdel, och rik på illust-
rationer, tabeller och figurer. Som titeln visar tar
den upp även andra vikingatida gravar i området.
Ikatalogenharmåletvarit att tillgängliggöra samt-
liga relevanta vetenskapliga data om de enskilda
lokalerna, gravarna och föremålen. Textdelen ut-
gör en bearbetning av data med tolkningar och
slutsatser. Rapportbenämningen till trots inne-
håller boken även en del djupare redogörelser och
analyser.

Inledningsvis ger Ingrid Stoumannenbeskriv-
ning av landskapet kring Esbjerg och de speciella
förutsättningar som närheten till havet innebär.
Därefter presenteras själva graven från grävning
till analyser. Författaren har valt att även inklu-
dera en del fältritningar vilket ger ett värdefullt
komplement till de renritningar somgjorts i efter-
hand. Rapporten visar på ett förtjänstfullt sätt
vad nya laborativa metoder kan bidra med vid
gravundersökningar. Arbetet i fält genomfördes
under två veckor, medan de fortsatta undersök-
ningarna av de intagna preparaten fortgick i fyra
månader. Den omfattande tidsåtgången innebär
förstås att denna metod endast kan användas för
särskilda objekt. De nya metoderna ger en stor
mängd ny information och har utökat fyndmate-
rialet. Rapporten är rik på bildmaterial från de
olika laborativa momenten, röntgenbilder, kon-
serveringsbilder etc. Preparatet röntgades och
röntgenbilderna redovisas i jämförelse med vad
som framkom vid den arkeologiska undersök-
ningen i laboratoriet. Även här återger Stoumann
vissa »fält»-teckningar.

Andra gravar sompåträffades kring ryttargra-
ven presenteras i ett kortfattat kapitel om grav-
platsen. Det lite större sammanhanget redogör
Stoumann för under rubriken »Andre graver og
gravpladser». Här presenteras på ett detaljerat
sätt Grimstrupgravens paralleller i Esbjergom-
rådet, sammanlagt åtta stycken.Redogörelsen sät-
ter in Grimstrupgraven i ett geografiskt och del-

vis kronologiskt sammanhang. Här saknas emel-
lertid en diskussion kring vad listningen av lo-
kaler och gravar har för implikationer för tolk-
ningen av Grimstrupgraven. De sammanfattning-
ar som Stoumann avslutar de tidigare kapitlen
med skulle haft en naturlig plats även här.

Större delen av texten ägnas åt föremålen och
deras dateringar. Fynden presenteras och bear-
betas ett efter ett, även här med jämförelser med
andra gravar, analyser etc. Kapitlet är rikt på bil-
der och tabeller som dessutom kompletteras av
ett antal planschermed föremålsteckningar. I ap-
pendix ryms tre analysrapporter som berör trä-
föremål, järnföremål och silverbeläggningar samt
textil från graven. Katalogdelen är omfattande
och även den rikt illustrerad. Anläggningar och
föremål från samtliga för boken aktuella lokaler
listas och fotografier och renritningar komplet-
teras av analysbilder, röntgenfoto o.s.v.Dennog-
granna redogörelsen för föremålen kommermed
fördel att kunna användas vid jämförande studier
och vidare forskning: man kommer att återvän-
da till publikationen.

Textdelen avslutas med ytterligare ett omfat-
tande kapitel: »Gravformer og gravskick». Här
beskriver Stoumann den stora mångfalden och
komplexiteten i det vikingatida gravskicket, där
ryttargraven från Grimstrup placeras bland de
för 900-talet typiska men ändå ovanliga kam-
margravarna. Genomgången understryker trots,
eller kanske tack vare, de ingående materialana-
lyserna kammargravarnas stereotypa utformning.
Fastän författaren kortfattat berör gravskillna-
dernas sociala implikationer saknar jag en mera
problematiserande och analyserande diskussion
kring det presenterade materialet. Precis när det
börjar bli riktigt spännande avslutas kapitlet utan
sammanfattande reflektioner.

Här kommer vi till bokens enda riktigt svaga
sida. I en så omfattande och väl genomfördmate-
rialbearbetning och sammanställning förväntar
man sig som läsare en ordentlig slutdiskussion
där de olika kapitlen och resultaten ställs i rela-
tion till varandra. I dennamängd avpresenterade
fakta växer intresset för den outtalade frågan:
vem var egentligen mannen från Grimstrup?

Stoumann har efter detta stora arbete förstås
både hypoteser och slutsatser kring vad graven i
Grimstrup representerar. Därför blir jag lite be-
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sviken när de avslutande anmärkningarna upp-
tar knappt en sida. I detta slutord sätts ryttar-
graven in i sammanhanget kring statsbildnings-
processen och kungarna Gorm den äldre eller
Harald Blåtand. Den delvis överdådiga utrust-
ningen i graven kan visa på att den gravlagde va-
rit del av kungens hird.Denna teori hänger emel-
lertid lite löst i luften och känns mer som en
snabbt utkastad tanke än en väl underbyggd slut-
sats. För även om boken är en rapport, och även
om den är en mycket bra materialpublikation,
vill jag gärna lyfta blicken lite till och läsa enmer
utförlig diskussion kring vem den gravlagde var i
förhållande till sin omgivning.

En omfattande engelsk summary presenterar
boken kapitel för kapitel och låter, tillsammans
med bilderna, boken nå en vidare läsekrets. No-
tera dock att även bokens bildtexter med fördel
hade kunnat kompletteras med en engelsk över-
sättning.

Ryttargraven fraGrimstrup är en imponerande
publikation med full potential att bli ett stan-
dardverk att referera och återkomma till i kom-
mande vikingatidsforskning. Bokens brister kan
i mångt och mycket sägas handla om en ivrig
läsares önskan om att få veta mer. Jag hoppas att
författaren inte släpper Grimstrupgraven förrän
hon delgivit oss sina vidare hypoteser och slut-
satser i ämnet.

Charlotte Hedenstierna-Jonson
Historiska museet

Box 5428
SE-114 84 Stockholm

charlotte.hedenstierna-jonson@historiska.se

Means of exchange. Dealing with silver in the Viking
age. Red. Dagfinn Skre. Kaupang Excavation Pro-
ject publication series 2. Norske oldfunn 23. Aar-
hus 2007. 378 s. ISBN 978-87-7934-308-5.

Mens denne anmeldelse skrives har bogenMeans
of exchange allerede opnået status somen af de bø-
ger, der definerer et før og efter i sit forsknings-
felt. Det andet bind af The Kaupang Excavation
Project Publication Series præsenterer ikke blot
de fund af betalingsmidler og relaterede genstan-
de, somblev gjort ved udgravningerne i Kaupang

i 1998–2003, men har også haft til ambition at
sætte en ny dagsorden for studiet af vikingetidens
økonomi og udveksling i Skandinavien. Det er i
høj grad sket.

Bogen introduceres med en oversigt over
pladsen og udgravningerne, skrevet af Lars Pilø
ogDagfinn Skre. Dette kapitel har blot til formål
at opsummere de resultater, som blev fremlagt i
seriens første bind,men giver på visse punkter en
klarere fremlæggelse, end man får her, og kan
således paradoksalt nok anbefales som introduk-
tion til første bind.

Kaupangsmyntfund analyseres afMarkBlack-
burn ogpræsenteres desuden i et katalog udarbej-
det af Gert Rispling, Mark Blackburn og Ken-
neth Jonsson. Blandt de 101 mønter er nogle ny-
heder selvforklarende. En lille gruppe vesteuro-
pæiskemønter og en nordiskmønt fra første halv-
del af 800-tallet, heraf nogle fundet i stratigrafisk
fikseret kontekst, viser en tidlig møntbrug, som
var ganske uventet.Demange enkeltfundnemøn-
ter giver også mulighed for at studere møntbrug
mednyemetoder.Her erBlackburns artikel i nor-
disk sammenhæng skelsættende. I en elegant og
veldokumenteret analyse bruger han skattefun-
denes aldersprofil til at beregne en gennemsnit-
slig omløbstid for mønter af forskellig alder.
Denneomløbstid omsættes til en sandsynlig ned-
læggelsestid for de de enkeltfundne mønter, og
det sammenlagte resultat giver i teorien en statis-
tisk fordeling for møntbrugen på pladsen.

Et vanskeligt punkt i Blackburns analyse er,
at resultatet må kalibreres i forhold til et typisk
regionalt møntomløb. Her eksisterer der kun et
meget spinkelt sammenligningsgrundlag. Der er
et stort spring fra de 3572 mønter, der er udgør
grundlaget for Blackburns tidligere analyser af
møntomløb i Sydengland, til de kun 66 mønter,
som ligger til grund for den nærværende under-
søgelse af Sydskandinavien. Blackburn konklu-
derer ud fra dette materiale, at møntcirkulation
allerede i midten af 800-tallet havde nået et om-
fang i Sydskandinavien, der svarer til situationen
gennem hele 900-tallet. Det er et overraskende
resultat på baggrund af den markante vækst, der
er i mængden og størrelsen af skattefund inden
for samme periode, og det er et åbent spørgsmål,
hvor robust resultatet vil vise sig.

Selvom der siden bogen udkom er fremlagt
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en opdateret version af analysen, nu baseret på
147 mønter (Blackburn i The British Numismatic
Chronicle 79, 2009), så skal der ikke meget til at
rykke balancen væsentligt. Fra numismatisk side
er der stillet flere spørgsmål til resultatet: hvad
betyder ændringer i fragmentationspraksis for
frekvensen af mønttab? I hvor høj grad påvirkes
resulta-tet af, at nogle enkeltvist fundne mønter
sandsynligvis ikke er enkeltvist tabte, men rester
af spredte skattenedlæggelser? Fra arkæologisk
side kan flere spørgsmål føjes til: hvor stor en del
af de analyserede mønter er forsynet med op-
hæng til brug som smykker? Mønter, der bæres
frit som smykker har sandsynligvis en større
risiko for at tabes, end mønter der opbevares og
udveksles med omhu. På dette punkt er det min
fornemmelse, at det frem til begyndelsen af 900-
tallet især er de velprægedemønter fra 700-tallet
og begyndelsen af 800-tallet, der udvælges til
smykker, hvilket kunne forskyde den kronolo-
giske fordeling af enkeltfund bagud i forhold til
skattenes sammensætning. Disse kommentarer
skal dog kun tjene til at understrege, at Black-
burn hermed har givet vigtigt stof til ny forsk-
ning.

Møntfundene følges af et bidrag ombrudsølv
og barrer (svensk tackor), skrevet af Birgitta
Hårdh. Den væsentligste nyhed i dette kapitel,
som bygger solidt videre på Hårdhs tidligere
studier, er den tidlige datering af brudsølv i Kau-
pang. Det kan sandsynliggøres, at brudsølv var i
brug som betalingsmiddel senest fra midten af
800-tallet, lidt tidligere end det kan dokumen-
teres i skattefund.

Det store ogmeget sammensatte materiale af
vægtlodder og vægte behandles afUnnPedersen.
Hovedparten af vægtlodderne er af bly, og Peder-
sen kan dokumentere, at en stor del af dem se-
nest fra anden fjerdedel af 800-tallet tager ud-
gangspunkt i en grundenhed på ca 4 g, forment-
lig det senere kendte þveiti/ertog/øre-system.Kau-
pangfundene giver desværre ikke ny mulighed
for at præcisere tidspunktet for indførelsen af det
orientalske vægtsystem, sombliver dominerende
i Skandinavien i 900-tallet; bortset fra at der –
som forventligt – ikke er fundet kubooktaedriske
eller sfæriske bronzevægtlodder i de stratigrafisk
fikserede lag fra første halvdel af 800-tallet. Et
særligt indslag på Kaupang, som ikke er truffet i

samme omfang på andre handelspladser, er zoo-
morfe vægtlodder og vægtlodder med indstøbte
stykker af insulære smykkedele. Det er en gen-
standsgruppe, som understreger Kaupangs tid-
lige kontakter til De britiske Øer.

Et bidrag af Christoph Kilger diskuterer bag-
grunden for de mange fund af arabiske sølvmøn-
ter, dirhemer, på Kaupang. Foruden en oversigt
over fundene fra Kaupang bringer kapitlet en
længe savnet, kritisk oversigt over udbredelsen af
disse mønter, som ajourfører Thomas Noonans
arbejder fra 1980’erne.Hvad angår det stærkt om-
diskuterede spørgsmål om mønternes introduk-
tionstid konkluderer Kilger, at de ikke fik nogen
videre udbredelse i Skandinavien før omkring år
800. Belægget virker overbevisende, men skaber
et nyt spørgsmål, da orientalske perler i så fald
fandt vej i betydelig mængde 10 eller 20 år før
mønterne.Andre spørgsmål, der tages op, omfat-
ter den usædvanlige sammensætning af tidlige
prussiske skatte, tesen om et nærmest separat
møntomløb på de større udvekslingspladser, samt
tesenomen»sølvkrise» i slutningenaf 800-årene.
Det sidste afviser Kilger overbevisende med nye
statistiske beregninger over skattefundene, hvis
resultater stemmer godt overensmedBlackburns
analyse af enkeltfundnemønter tidligere i bogen.

Kilger har også bidraget med et stort antro-
pologisk essay om ædelmetal som værdimål, og
mere generelt om værdisystemer i udvekslings-
praktikker. Tesen operer efter inspiration fra
MauriceGodeliermed den grundtanke, at ethvert
værdisystem forudsætter et absolut, imaginært
referencepunkt. Kilger argumenterer for, at et
sådant referencepunkt for Skandinavien indtil
vikingetiden udgjordes af Odins evige guldring,
som igen definerede guld som værdimål. Heraf
udsprang angiveligt et værdisystem, som anvend-
te vægtmålet aurar (»øre») af guld som måle-
stok. Kilger postulerer eksistensen af »aurar-
pladser» i Sydskandinavien, hvor politiske og
religiøse magthavere vogtede aurar-standarden
ogudstedte vægtlodder, dermuliggjorde udveks-
lingen. Det fremmeste eksempel på en sådan
plads er Gudme/Lundeborg-komplekset på Fyn.
Kilgerhævderataurar-vægtener afledt af etmero-
vingisk vægtsystem, og insisterer derfor på at et
sæt vægtlodder fra Gudme/Lundeborg må til-
høre 600-årene, et tidspunkt hvor aktiviteten på
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pladsen ellers synes stærkt reduceret. Endnumere
problematisk er det, at det store Broholm guld-
fund, fra hvilket flere genstande synes at være
afstemt med aurar-vægten, med rask hånd om-
dateres fra folkevandringstiden til »ikke tidlige-
re end 7. århundrede» (s. 293). Jeg ville her ønske,
atKilger havde samme respekt for genstandstypo-
logier som for vægtsystemer. Mange genstande i
Broholm-skatten er solidt placeret i folkevand-
ringstidens relative kronologi, og aldeles anakro-
nistiske og uden sidestykker i 600-tallet. Om det
er aurar-vægten eller tidspunktet for dens for-
modede indførelse, der er forkert, kan jeg ikke
afgøre, men omdateringen af Broholm-skatten er
arkæologisk set ikke rimelig.

Det ermig,mere overordnet set, vanskeligt at
indse nødvendigheden af det absolutte referen-
cepunkt, som såvel Godelier som Kilger hævder
som forudsætning for et udvekslingssystem. For
etoldtidsmenneske somAristoteles vardetuprob-
lematisk at se penge som udvekslingsredskaber
baseret på en ren konventionel, relativ værdi, ba-
seret i praksis: »det same sker med penge som
med andre varer – de har ikke altid samme værdi;
men de tenderer mod at væremere stabile» (Den
nikomacheiske Etik, bog 5.5).

Bogen afrundes med to sammenfattende es-
says skrevet af Dagfinn Skre. Det første søger at
definere bogens og forskningsprojektets tilgang
til studiet af udveksling og urbanisering som en
»post-substantivistisk» position. Skre tager ud-
gangspunkt i en nærlæsning og kritik af Richard
Hodges’ Dark Age Economics fra 1982 og specielt
af Hodges’ typologi for »emporier». Heri er Skre
i godt selskab med en række engelske og skandi-
naviske forskere, tidligst Grenville Astill, der alle-
rede i 1985 fremførte lignende kritik. Disse allie-
rede er dog ikke fremtrædende i diskussionen.
Som alternativ til Hodges typologi opstiller Skre
en ny typologi for udvekslingspladser. Dette ske-
ma opererer med tre parametrer: sæsonvis eller
permanent aktivitet; intraregional, interregional
eller fjernudveksling; og endelig central placer-
ing eller grænseplacering i forhold til politiske
enheder. Ud af de tolv kombinationer, som disse
skaber, definerer Skre imidlertid blot fire plads-
typer. De første tre er former for sæsonmarkeder:
centralpladsmarked, lokalt marked og knude-
punktsmarked (nodal market). Den sidste type er

permanente markeder. Mens de første tre typer
er defineret ved tekniske termer, skifter Skre over-
raskende til at beskrive denne sidste type ved et
arveord: town (norsk by, svensk stad).

Dette spring i sprogbrug følger en diskussion,
som begyndte i første bind af Kaupangpublika-
tionen. Her var det en hovedpointe, at Kaupang
efter de nye udgravninger kunne defineres som
en by/stad, og dermed også, at en by/stad kunne
defineres som noget grundlæggende forskelligt
fra andre udvekslingspladser. Mens jeg i høj grad
anerkenderSkresgenerelle visionomat sevikinge-
tidens »emporier» i kontinuitet med senere ur-
banisering, så opfatter jeg denne anvendelse af
by/stad-begrebet somet fejlgreb for et ellers frem-
ragende projekt. I Skres typologi må den kuriøse
kategori »knudepunktsmarked» opfattes som et
forsøg på at inddæmme og redde typen »by/
stad». I praksis udgøres denne gruppe af plad-
serneRibe ogÅhus, somher (kontroversielt) op-
fattes som rene sæsonpladser. Disse pladser op-
står markant tidligere end de pladser, som Skre
opfatter som by/stad: Hedeby, Kaupang, Birka –
ogRibe efter år 800.Man fristes til at tro, at klassi-
ficeringen i praksis skyldes et ønske om at kon-
struere et udviklingsforløb, hvor by/stad repræ-
senterer et markant spring.

Denne potentielt vigtige diskussion kunne
med fordel have inddraget samtidige udveks-
lingspladser i de sydlige og østlige dele af Øster-
søområdet, pladser som Gross Strömkendorf
(»Reric»), Menzlin, Ralswiek, Janów Pomorski
(»Truso») og Staraja Ladoga. En analyse, som
inddrog disse pladser, hvis generelle og speci-
fikke affinitet med de skandinaviske pladser er
åbenbar, ville formodentlig vise, at der såvel kro-
nologisk som typologisk set er en glidende over-
gang fra »knudepunktsmarkedet»Åhus til plad-
ser som Kaupang og Hedeby.

Der er afgjort erkendelsemæssige fordele i at
udvikle en formel typologi, frem for at stille sig
tilfreds med, at hver plads er unik. Skres forsøg
ville dog vinde ved at gå tilbage til sit eget ud-
gangspunkt: den kombination af aktører og ak-
tiviteter, der definerer pladsernes karakteristika.
Det fungerer i ét tilfælde bemærkelsesværdigt godt
i dette forsøg, nemlig i definitionen af central-
pladsmarkedet. Her påviser Skre, at udveksling
før vikingetiden koncentrerer sig ved aristokra-
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tiske residenser og gør brug af udvekslings-
former, der bygger på socialt indlejret interak-
tion.Her skaber analysen en tiltrængt erstatning
for Hodges’ hypotetiske strandmarkeder (»Class
A»- emporier).

Skre’s andet essay er en syntese over bogens
bidrag, der sigter mod at opstille et kulturhis-
torisk udviklingsforløb over udvekslingsformer i
Skandinavien fra folkevandringstid til højmiddel-
alder. Det er i bogens sammenhæng en vigtig
tekst, som følger op på tilsvarende bidrag i første
bind af Kaupang serien og integrerer reultaterne
i det, der er projektets erklærede ramme for ar-
kæologi, numismatik og andre specialstudier:
historie. Oversigten følger sociologen John Lie’s
opfordring til at fokusere på konkrete relationer
og »ølge markedets synlige hånd» frem for at
antage en abstrakt logik. Syntesensmest interes-
sante aspekt er, at den lader såvel handling som
forandring afhænge af en bredere befolkning end
denundertiden temmeligvagtdefinerede»elite»,
somhar haft hovedrollen imange diskussioner af
vikingetidens økonomi.

Bogens produktion er storslået og redaktio-
nen stort set upåklagelig. Med sit tunge, solide
udstyr ligner Kaupangserien den type monogra-
fier, som ofte står urørte på bibliotekerne, fordi
de reelt representerer endepunktet i en forsk-
ningsproces. Sådan er seriens indhold imidlertid
ikke, hvad bibliotekseksemplarerne da også ty-
deligt viser: jeg har set de første sæt slidt i laser.
De står midt i en levende forskningsproces.

SørenM. Sindbæk
University of York
The King’s Manor

York YO1 7EP, United Kingdom
soren.sindbaek@york.ac.uk

Magnus Källström, Mästare och minnesmärken.
Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer
iNorden.ActaUniversitatisStockholmiensis. Stock-
holm studies in Scandinavian philology, NS 43.
Stockholm2007. 442 s. ISBN978-91-85445-64-6.

RunologenMagnusKällströmdisputerade i nor-
diska språk den 1 juni 2007 på denna digra av-
handling. Han tar sig an uppgiften att komma

upphovsmännen (i enstaka fall upphovskvinnor-
na) till de vikingatida runmonumenten iNorden
närmare in på livet och ge en bild av dessa samt
de miljöer de verkade i. Han utgår i första hand
från de inskrifter som bär en uppgift om vem ut-
föraren är, en signatur, ellermedKällströms term,
en ristarformel. Han ställer fem huvudfrågor om
dessa formler (s. 43):

1. Vilka faktorer har styrt ristarens ordval
(verb, objekt) i ristarformeln?

2. Finns det några tydliga mönster i hur ris-
tarformeln är placerad i texten eller på
skriftytan och kan man utläsa någon
särskild mening ur dessa?

3. Hur förhåller sig inskrifter signerade av
en enda ristare till sådana som har fram-
ställts av flera ristare, och i vilken
utsträckning kan man spåra exempel på
en arbetsfördelning, där olika personer
har utfört skilda uppgifter?

4. Vilka uppgifter om ristaren är knutna till
ristarnamnet i ristarformeln och hur
förhåller sig dessa till de uppgifter som
man finner om andra personer i run-
inskrifterna?

5. Hur är ristarens relation till den familj
som låter resa en runsten och märks här
någon förändring under perioden?

De ristarformler Källström urskiljer delar han in
i fyra typer. A innebär att ristarformeln ersatt en
förväntad resarformel, t.ex. »Gudfast högg stenen
efter Kättilmund, sin son.» i stället för »Gudfast
lät resa stenen efter Kättilmund, sin son.» B är
vad de flesta sannolikt uppfattar som den typiska
ristarformeln, den som står vid sidan av t.ex. en
resarformel, som i »Djure och Johan lät resa ste-
nen efterVibjörn, [sin] fader. Litle ristade runor-
na.» Till typ C räknas inskrifter som enbart be-
står av en ristarformel, där hela texten kan ut-
göras av t.ex. »Torger ristade.» TypD, slutligen,
utgörs av ensamstående personnamn i nomina-
tiv, i vissa fall med en föregående konjunktion en
›men, och‹ eller ok ›och‹. Dessa ensamstående
namn kan antingen syfta på ristaren eller ses som
ett tillägg till resarformeln. Källström argumen-
terar för att då det är konjunktionen en ›men,
och‹ som föregår namnet rör det sig omen ristar-
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formel,medan ok ›och‹ signalerar att det är ytter-
ligare en stenresare som nämns. Ett namn utan
föregåendekonjunktionkan tolkas påbåda sätten,
men Källströmmenar att det i en hel del fall sna-
rast rör sig om ristarsignaturer; då det bland dessa
namn förekommer kända ristarnamn förefaller
det klart sannolikt. De olika typerna är mycket
ojämnt representerade imaterialet: formlernaA,
C och D är ganska sällsynta, med i storleksord-
ningen 10–15 exempel per kategori, medan for-
mel B dominerar totalt med inemot 300 exem-
pel.

Vad som är en ristarformel och ej är dock
långtifrån självklart, vilket illustreras av fyra före-
komster av verbet (fvn.) ráða, vilket i fornspråken
kan ha drygt 20 olika betydelser, bl.a. ›råda,
ombesörja, tyda, anordna‹. Hur verbet ska upp-
fattas i inskrifterna U 896, U 913, U 940 och U
961 är därför inte självskrivet, och Källström
diskuterar denna fråga tämligen utförligt, dock
utan att komma till något definitivt avgörande.
Han föreslår att ordet inte behöver förstås på
samma sätt i alla inskrifter, utan att det kan vara
en skillnad beroende på om det syftar på ordet
runor eller inte, vilket förefaller möjligt (beträf-
fande inskrifterna U 896 och U 940, se numera
även Källström i Futhark: International Journal of
Runic Studies 1 (2010), s. 143–160; tillgänglig som
pdf-filpåhttp://www.futhark-journal.com/issues/).

Att säkert datera runstenar är inte enkelt,men
vill man ge en bild av hur olika ristare förhåller
sig till varandra är det nödvändigt att ta sig an
frågan. Källström ger en översikt över vilka me-
del som står till buds. Han granskar särskilt in-
gående Anne-Sofie Gräslunds ornamenttypolo-
gi, som numera generellt används för datering
inom runologin och som även Källström stöder
sig på. Han påpekar dock att det finns problem
med den och ifrågasätter bl.a. i viss mån de abso-
luta dateringarna. Vissa stilgrupper är inte är så
homogena som det i förstone kan verka och det
finns sannolikt regionala skillnader. Dessa reser-
vationer är, även om klassifikationssystemet i
stora drag säkerligen stämmer, utan tvekan befo-
gade.

Källström utgår ifrån att det (eller de) namn
som nämns i en ristarformel också är den (eller
de) personer som utfört arbetet, en fullt rimlig
utgångspunkt. Det har dock ifrågasatts om så

verkligen behöver vara fallet, varför frågan hade
förtjänat diskussion och denna premiss hade kun-
nat motiveras bättre. Detta hade varit än mer
önskvärt i ljuset av att det finns inskrifter som till
synes bär en ristarformel som Källström ändå
menar ska uppfattas på annat sätt, eller där han
menar att ristningen faktiskt ändå har en annan
upphovsman. Ett exempel är U 1011, som näm-
ner att »Vigmund och Åfrid högg minnesmär-
ket» fast Källström anser att stenen är ristad av
Önjut. Visserligen har han sannolikt rätt,men en
närmare diskussion av frågan hade som sagt va-
rit på sin plats i en avhandling sombehandlar just
runristare och ristarformler.

På flera ställen i avhandlingen finns intres-
santa resonemang, diskussioner och tolknings-
förslag rörande personnamnen i inskrifterna. Då
jag emellertid i annat sammanhang recenserat
Källströms avhandlingmed fokus på just person-
namnen går jag inte in på dessa här utan hänvi-
sar i stället till Studia anthroponymica Scandinavica
26 (2008).

I kapitel 9 bjuds vi ett antal kortfattade ristar-
porträtt, där det av ÅsmundKåresson tveklöst är
mest intressantast. Åsmund är ju en känd och
produktiv ristare, som av tidigare forskning be-
traktats som något av en pionjär för den upp-
ländska runstensseden och en inspirationskälla
för många andra ristare, i Upplandmen även i de
norrländska landskapen. Denna uppfattning är
dock långt ifrån invändningsfri, då det finns
väldigt klent stöd för att Åsmunds ortografi på-
verkat de uppländska ristarna över huvud taget.
Källström skriver (s. 287):

»Egentligen är det högst märkligt att
Åsmund skall ha utövat detta starka infly-
tande på skriftbruket i de norrländska land-
skapen, medan hans påverkan i Uppland i
detta avseende har varit närmast obefintlig,
undantaget ornamentiken och kanske
bruket av verbet rētta i resarformeln. Frågan
är omman skulle kunna vända på resone-
manget och anta att Åsmunds bruk är
sprunget ur en skrifttradition som har varit
förankrad i Hälsingland ochMedelpad, och
att det är han som har tagit denna skrift-
norm till Uppland i stället för tvärt om.»
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Vid sidan av avsaknaden av ortografisk påverkan
på ristarna i Uppland pekar Källström bl.a. på att
det finns överensstämmelser mellan Åsmund och
en del norrländska inskrifter beträffande vissa
ovanliga ortografiska drag och ordval, att Ås-
munds tidigaste verk tycks härstamma frånGäst-
rikland eller norra Uppland (och inte från Upp-
salatrakten, vilket t.ex. Otto von Friesen antog)
samt att han var verksam senare än vad tidigare
forskare trott, d.v.s. samtidigt med flera av de
ristare han skulle ha påverkat.Källströms slutsats
blir därför (s. 289):

»Visserligen är det ovanstående endast en
samling av indicier, men en tolkning av
Åsmund som norrlänning skulle kunna
förklara de stora skillnaderna mellan hans
skriftbruk och de övriga uppländska run-
ristarna.»

För egen del är jag övertygad om att Källström
har rätt, då denna lösning får alla bitar att falla på
plats på ett otvunget och elegant sätt.

Magnus Källström har med sin avhandling
lämnat ett omfattande och tungt vägande bidrag
till den runologiska forskningen angående ristar-
naochderasverksamhet.Denpräglas avdjupkun-
skap, stor förtrogenhet med materialet, uppslags-
rikedom och övervägande tydliga resonemang
och övertygande argument. I enstaka fall går han
kanske lite väl långt i sin iver att presentera alter-
nativa tolkningar av runföljder som är osäkert
eller otillfredsställande tolkade, eller inte tolkade
alls, men dessa hör som sagt till undantagen och
i de allra flesta fall gör hans tolkningar och för-
slag ett vederhäftigt intryck. Mitt sammantagna
omdöme omKällströms avhandling är därför att
det är ett mycket gediget arbete som belyser de
vikingatida runristarna och deras verksamhet på
ett intressant och trovärdigt sätt, och det rymmer
många aspekter jag inte kunnat beröra i denna
recension. För den hugade finns med andra ord
mycket att upptäcka vid egen läsning, vilket
varmt kan rekommenderas.

Patrik Larsson
Högskolan Dalarna
SE–791 88 Falun

plo@du.se

Kingdom of Salt. 7000 years of Hallstatt.Red. Anton
Kern, Kerstin Kowarik, Andreas W. Rausch &
Hans Reschreiter. Publication of the Department
of Prehistory (VPA) 3.NaturalHistoryMuseum.
Wien 2009. 237 s. ISBN 978-3-902421-40-1.

Detta är inte riktigt en recension utan snarare en
presentation av nya resultat och tolkningar som
kan ha betydelse för en mera generell diskussion
ommateriell kultur och samhällstrukturer.

BergsortenHallstatt i västra Österrike är väl-
känd för sina rika gravar från övergångstiden
mellan brons- och järnålder, och därtill för de
saltgruvor som utgjorde grunden för forntidens
välstånd.Redan 1846 inleddes utgrävningarna av
de rika gravarna på en bergsterrass nära gruvor-
na. Men det är inte om dessa som den aktuella
boken handlar i första hand. I stället är det gruv-
industrin somhär är avprimärt intresse. På 1880-
talet började gruvarbetarna i Hallstatt mera sys-
tematiskt ta till vara lämningar från äldre gruv-
drift som de stötte på i samband med saltutvin-
ningen.Ävendokumentation i formav teckningar
av gamla schakt utfördes. Först 1960 inleddes
verkliga arkeologiska utgrävningar av förhisto-
riska gruvgångar, och de pågår fortfarande. Var-
je säsong öppnas nya delar av de förhistoriska
gruvorna upp på nytt.

Den forntida gruvdriften i Hallstatt kan upp-
delas i två stadier, ett under bronsåldern (1500–
1200 f.Kr.) och under tidiga järnåldern (900–300
f.Kr.). Den trehundraåriga fyndluckan beror på
de topografiska förutsättningarna. Saltlagren är
vågräta,menbergssidan är så brant att det endast
var på avsatser som man kunde ta sig ned till
saltet genomdjupa lodräta schakt. Därifrån höggs
långa vågräta gångarmed bronsskodda trähackor.
Där saltet höggs fram bildades efter hand stora
kammare som kunde vara mer än tjugo meter
långa och flerameter höga.Här tycks inte ha fun-
nits någon träförstärkning.

Åtskilliga jordskred har inträffat genom år-
tusendena i Hallstattdalen. Ett omfattande så-
dant ägde rum på 1200-talet f.Kr. då jord, sten
och vatten formligen vräkte fram, inte bara över
gruvorna utan också över den bosättning som
funnits på avsatsen. Schakt och gångar fylldes
med jordmassor och blev helt otillgängliga. Det-
ta satte punkt för den första gruvfasen.
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Några människokroppar har ännu inte på-
träffats vid de nya utgrävningarna, så det tycks
som om man fick tid att utrymma platsen. Där-
emot rymmer gångarna ettmycket varierat fynd-
material. Fynd av stegar och andra träkonstruk-
tioner är ymniga. Mest kända är läderryggsäck-
arna med en lika enkel som välfungerande töm-
ningsfunktion som användes för att bära fram
det uthuggna saltet till schakten. Rep av olika
slag har påträffats, vissa tjocka nog att hålla för
laster på upp till ett ton. För att skona händerna
användeman enkla skinnlapparmedhål för tum-
men. Rester av skinn visar att skinnberedningen
genomfördes i gruvorna och att bitar skars upp
allt efter behov.

Ovanför schakten har rester av bebyggelsen
påträffats.Mest intressant är ett blockhus därman
av fynden att döma saltade in fläsk från ettåriga
galtar i industriell skala. Här gällde det att redan
vid källan dra nytta av råvarorna.

Inga spår efter gruvdriftmellan 1200 och 900
f.Kr har ännu påträffats. Då saltutvinningen åter-
upptogs var det i en mycket större skala än tidi-
gare,med gruvschakt somblevmer än tvåhundra
meter djupa. Gruvdriften resulterade i enorma
salar som kunde vara nästan tvåhundra meter
långa och tjugo meter höga. Under första gruv-
fasen hade man huggit saltet i mindre bitar, men
nu högg man stora stycken och lät resten ligga
kvar.»Saltplankor»avstandardiseradstorlekkom
att bli normen för salthandeln. Så går fortfarande
salthandeln till i delar av Nordafrika där form
och färg markerar kvalité och ursprung.

Gruvorna från järnåldern är betydligt fynd-
fattigare än de tidigare. Medan organiskt mate-
rial tidigare fick ligga kvar mer eller mindre obe-
aktat tog man det under järnåldern till vara, re-
parerade föremålen och använde dem sekundärt
för andra ändamål eller som bränsle vid matlag-
ning.Gångarna rymmerdock ett omfattandema-
terial av bl.a. träkärl som ger en inblick i en före-
målskategori som sällan finns bevarad. Här finns
de kända lerkärlsformerna representerade men
också sådana som är helt okända i lera. Men trä-
kärlen är fragmentariska och uppvisar slitspår på
kanterna efter sekundär användning som sko-
por.Uttjänta tygbitar komockså till användning,
men innan dess har de ingått i kläder som ofta
blivit lagade. Logistikenhar varitmera utvecklad

och den materiella kulturen hårdare utnyttjad,
mera sekundärt använd, under den andra gruv-
fasen. En förklaring till denna resurssparsamhet
kan vara att det med ett ökat antal saltgruvor i
Mellaneuropa uppstått en konkurrens som bi-
drog till ökad sparsamhet.

Det finns spår, bl.a. en ökad mängd avföring,
som antyder att folk nu tidvis bodde nere i sa-
larna. Här rådde en konstant temperatur på 8°C,
och salthaltig luft anses hälsobringande, kanske
som kompensation för röken.

Man har försökt räkna ut mängden utvunnet
salt. Ett samhälle på trehundra personer, med
omkring tjugofem personer direkt involverade i
gruvdrift, har beräknats utvinna cirka 225 ton
salt om året. Detta gäller utifrån förutsättningar-
na under bronsåldern. Med järnålderns mera
effektiva gruvdrift bör den utvunnamängden per
gruva ha varit större.

Underde senaste årenhar ett omfattande tvär-
vetenskapligt samarbete genomförts, ofta kombi-
nerat med experiment av olika slag. Exkremen-
terna ger en inblick i mathållningen där förutom
sädesslagen och bönor också ingick vilda växter.
Även inälvsparasiter av olika slag finns represen-
terade. Det var ett omfattande samhälle som be-
tjänade gruvdriften. I detta sammanhang har do-
kumentationen från det välkända gravfältet kom-
mit väl till pass. Nya undersökningar visar dock
att de äldre gravgrävningarna lämnar mycket
övrigt att önska. Att organisktmaterial inte upp-
märksammades är förståeligt, men även före-
målsfynd som krukor tycks ha ratats i betydande
omfattning.

Ursprungliga antalet gravar har beräknas till
mellan5000och6000,medanungefär 1500under-
sökts. Likamånga personer är jordade som brän-
da.De förras skelett har blivit föremål för osteolo-
gisk undersökning. Av speciellt intresse är spåren
av arbetsskador. Även bland rikt utstyrda grav-
lagda fanns hos den gravlagde tydliga spår efter
tungt arbete. Kvinnorna uppvisar skelettföränd-
ringar som tyder på att de burit tunga bördor
både i händerna och på skuldrorna. Männen har
kraftiga förändringar i överarmarna somuppstår
när man hugger mycket. Detta sätts i samband
medgruvarbete därmännenhögg framsaltet och
kvinnorna bar styckena till schaktet för vidare
transport. Också de döda barnen uppvisar spår i
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ryggkotor och armarna som tyder på att de hade
uppgifter nere i gruvorna.

Även denna andra gruvdriftsperiod avsluta-
des med ett jordskred som ödelade gruvorna,
medanbetydande delar av gravfälten ligger utan-
för skredets omfattning. Gruvdriften återupp-
togs ganska snart men nådde inte alls samma
omfattning som tidigare.

IHallstatts saltgruvor ser vi två helt olika sätt
att användadenmateriellakulturen.Underbrons-
åldern tycks en slit-och-släng mentalitet ha rått.
Gick föremål i sönder så lämnades de i gångarna
och nya hämtades ned. Även till synes hela före-
mål som läderryggsäckar blev kvar. Kanske läm-
nademankvar vissa föremål avsiktligen eftersom
de inte längre uppfattades som funktionella före-
mål utan övergick till nya kategorier knutna till
föreställningsvärlden. Under järnåldern använ-
des föremålen så långt det var möjligt och där-
efter fick de oftast en sekundär användning. Här
framstår i en och samma funktionsvärld, saltgru-
vorna, två helt olika sätt att hantera denmateriel-
la kulturen som i sig kan bidra till olika tolk-
ningar av den sociala strukturen. Här uppehåller
jagmig vid den senare gruvdriften somunder be-
tydande tid sammanfaller med den yngre brons-
åldern i Norden.

Inte så sällanharderikastgravlagdaomnämnts
som »furstarna från Hallstatt». De har därmed
kunnat inrangeras i enelit somgenommaktmedel
skaffade sig kontroll över gruvdriften utan att
direkt delta i denna.Menhär ger dehumanosteo-
logiska undersökningarna en helt annan bild.
Män, kvinnor och barn även i rika gravar uppvi-
sar tydliga skelettförändringar som kan knytas
till arbetet nere i gruvorna.Här framtonar en an-
nan organisationsform än den man tidigare tänkt
sig. Även de rikaste i samhället deltog i den var-
dagliga gruvdriften. De rika familjernas barn fick
visa att de dög liksom deras föräldrar. Det var
genom att bli en skickligmedarbetare i gruvlaget
som de styrande kunde utveckla och behålla sitt
anseende och respekten bland de underlydande.
De ledande i samhället kvarhöll sin överordnan-
de funktion främst därför de uppfattades som
skickliga i en yrkesroll som de förvärvade genom
åtskilliga år med hård arbetsinsats. Detta står i
bjärt kontrast till hövdingaroll som anses normal
i det nordiska bronsålderssamhället. Här tänker

man sig elitens som uppbyggd på hot och våld
kombinerademed resor ned tillMellan- och Syd-
europa för att bygga på egot. Frågan är vilken
form av styre som eliten egentligen utövade. Vil-
ken modell som undertecknad föredrar framstår
väl med all tydlighet.

Lars Larsson
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Box 117
SE–221 00 Lund

Lars.Larsson@ark.lu.se

Gunilla Åkerström-Hougen,Genesis ochmetamor-
fosis. En studie i de nordiska guldbracteaternas ikono-
grafi. Gothenburg Studies in Art and Architec-
ture 31. Göteborg 2010. 137 pp. ISBN 978-91-
7346-667-7.

Gunilla Åkerström-Hougen (1933–2010) publi-
shed several papers on the Nordic gold brac-
teates. Her book on the subject, Genesis och meta-
morphosis, appeared posthumously. As an art his-
torian specialized in theGreek andRomanworld
she knew that the Germanic imagery has deep
roots inClassical Antiquity.With this background
she could offer a view on the bracteates from a
different angle thanmost archaeologists, runolo-
gists and historians of religion.

After some introductory chapters, the book is
divided into three main parts. The first part, “B
bracteates: the runningman”, deals with a group
of five bracteates from three different dies (IK
129 [2 copies], IK 105, IK 143 [2 copies]). The
images show a full male figure with his legs slight-
ly bent and one hand raisedwith a splayed thumb
pointing towards his mouth. Before his head is a
bird, in front of his body a quadruped animal.
Unhesitatingly the author identifies the quadru-
ped as a dog (“Det är uppenbarligen en hund,” p.
41). She compares the scene with the motif of a
rabbit hunt, popular in the Greek and Roman
art. On the bracteates, however, the hare was re-
placed by a bird, possibly, as she concludes, for
aesthetic reasons, but more likely because on C-
bracteates a bird is usually placed in front of the
large head, and thus this position may have been
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reserved for it (p. 43). Unfortunately, the read-
able runic inscriptions of themotif-group are not
considered, and neither are additional figures like
swastikas. Actually, Åkerström-Hougen consid-
ers such symbols simply as gap fillers due to the
principle of horror vacui (p. 21, p. 79). But the fact
that otherwise hares play no role at all within the
Nordic iconography from the Nydam style up to
the Viking Period, and that even dogs occur only
very rarely, should surely be considered. Espe-
cially with beasts, whose biological nature is not
immediately apparent (which is the general situa-
tion in the animal styles), it must be imperative
to search for comparisons withinGermanic ima-
gery first. In this case, the overall view of B
bracteate designs proves the figurewith bent legs
and mouth-related thumb to be the most suc-
cessful basicmotif of these bracteates. Hemay be
surrounded by various animals, but also occurs
alone: therefore a hunting scenario is unlikely.
The quadruped on IK 105 and its relatives, clear-
ly marked with a mane on their bent necks, can
be identified as the prevalent animal of the brac-
teates, usually labelled as a horse. Equipping its
feet with toes is a typical feature of the animal
style, which is characterized especially by the va-
riation of individual details and the alienation of
biological characteristics and naturalistic forms.

The second part is titled “C bracteates: the
male head on the quadruped”. Like other re-
searchers before her, Åkerström-Hougen regards
a medallion of Constantine the Great as a direct
model for the type. But at the same time she
rejects the widely held interpretation, in the tra-
dition of Karl Hauck and others, according to
which the C bracteates provided pictorial ac-
counts of the myth in which the pagan god Odin
healed an injured horse as one of his divine deeds
of power. She rather considers the creation of the
C type as a “creative misunderstanding” (p. 78)
by an artist who has not read the emperor’s me-
dallion correctly and therefore changes some de-
tails. This new work then became the starting
point for the rich development of the C brac-
teates. The motif's subsequent popularity would
then be based on the “interaction of head and
animal” andmainly on “surprise effects” (p. 50).
Unfortunately, all this does not lead to any over-
all interpretation of the C bracteates that takes

into account the purpose and meaning of the
golden pendants.

To underline the close connections between
the bracteates and the Roman world, the author
points to the four creatures in the border zone of
IK 11 Åsum-C, arranged two by two facing the
decorative triangle under the loop. With their
short, tapered bodies without limbs (occurring
only here in bracteate iconography) they are pre-
sented as pennants or streamers (p. 51 f). Åker-
ström-Hougen compares with the two-headed
snake creature that encircles the central motif on
IK 203Vä-C. Thismotif, too, she interprets as an
image of a Roman military standard: such dra-
cones consisted of a metal dragon head with an
attached fabric cylinder that moved in the wind.
However, similar representations on other brac-
teates (IK 110, IK 140, IK 312) have the whole
ribbon-shaped “body” of the snake filled with
runic inscriptions. In the light of these compara-
tive motifs it appears more likely that the usual
motif was a double-headed snake-like beast, often
with bird heads, and that the small animal on IK
11 is a variation on this. As a unique and probably
derivative piece, IK 11 should not be treated as
primary evidence. In fact there are many differ-
ent beasts with snake-like bodies and heads at
either end within Germanic imagery which could
be taken into consideration.

The third part, “B-brakteaterna: Adventus-
motivet”, emphasizes somemore direct relations
between Roman and Germanic art. Åkerström-
Hougen published articles on the adventusmotif
already in 2000 (Byzantinska Sällskapet, Bul-
letin 18) and 2001 (Institutum Romanum Nor-
vegiae, Acta ad archaeologiam et Artium historiam
pertinentia 15). Here she argues once more that
the so-called “three-god bracteates” should not
be understood, as often stated, as representations
of Germanic gods, but primarily as an image of
the Roman emperor. He is shown in an original-
ly Roman adventus scene, together withVictoria
and a standard bearer. The bracteate master, ap-
parently familiar with such motifs, treated the
attributes freely (“konstnärlig frihet”, p. 80) by
giving the Emperor the standard and the person
behind him the legion eagle. It is certainly useful
for more precise identifications of the represent-
ed bracteate motif details to take a closer look at
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Roman iconography. But can its significance be
transferred directly? Actually, the author under-
stands these bracteates not only as images of the
Roman emperor, but also as images of powerful
Germanic rulers who wanted to glorify them-
selves (p. 75, p. 81). Note however that the wide-
spread distribution of the same motifs and ciph-
ers does not fit with the idea of self-aggrandising
individuals. In such a case onemight expect them
to have created different images and symbols to
stand out from each other. Certainly Mediter-
ranean iconography would have offered plenty of
appropriate models for each of them to choose
from.

A new overall interpretation of the bractea-
tes, as onewould have expected fromÅkerström-
Hougen after her rejection of previous interpre-
tations, cannot be achieved by identifying their
iconographic roots alone. It is difficult to imagine
that pure joy in artistic imitationprovided enough
stimulation for the flourishing of the strictly
standardized bracteate imagery or animal styles.
In my opinion we can trust in the ability of the
Germanic elite to give the images their own, spe-
cific meaning and significance when creating,
maintaining and steadily copying the bracteates
across vast regions of northern Europe. The tes-
timonyof these objects canonly be decipheredby
means of interdisciplinary research.

The Iconographic Catalogue of gold bractea-
tes (IK), edited by Karl Hauck, Morten Axboe,
Klaus Düwel and others 1985–89, provides easy
access to all the bracteate images, opening their
codes for evaluation and analysis. In addition to
this,manyarticles andbooks, especially byHauck,
but also by Axboe, deal with the huge abundance
of details, the chronology and the overall inter-
pretation of the bracteate world. Besides, other
Scandinavian scholars like JohanAdetorp, Anders
Andrén, Elisabeth Barfod Carlsen, Lotte Hedea-
ger, Anders Kaliff & Olof Sundqvist, Kent O.
Laursen, Martin Rundkvist and GryWiker have
benefitted from the IK pictorial documentation
and published studies specifically concerned with
other aspects or interpretations of the bracteates.
Nonetheless, it is regrettable that German-lan-
guage bracteate research with its long tradition,
its interdisciplinary methodology and systemat-
ic approaches is too little noticed – perhaps part-

ly due to a lack of proficiency in German among
scholars. In analyzingRoman iconography as the
rootof thebracteate imagery,GunillaÅkerström-
Hougenwas on the right track.However,when it
comes to interpreting the meaning of the images
in the Germanic world, additional methodologi-
cal approaches are needed.

Alexandra Pesch
Zentrum für Baltische und
Skandinavische Archäologie

Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloß Gottorf

D–24837 Schleswig
alexandra.pesch@schloss-gottorf.de

ThomasKarlsson,Götisk kabbala och runisk alkemi.
Johannes Bureus och den götiska esoterismen, Institu-
tionen för etnologi, religionshistoria och genus-
studier. Stockholm 2010. 287 s. ISBN 978-91-
628-8030-9.

Fornforskaren, språkmannenochmystikernJohan-
nesBureus (1568–1652) intarenalldeles egenplats
i den svenska lärdomshistorien. Som landets förs-
ta riksantikvarie såg han till att vårda fornmin-
nen; självklart kunde han också läsa runor. Han
genomförde inventeringar av landets runstenar
och hann med att behandla 663 stycken. Hans
lärdomshjärta slog extra hårt för språk, både ut-
döda och levande. Blott 16 år gammal behärs-
kade han hebreiska, för att inte tala om latin och
klassisk grekiska. Att han därför även skrev en
svensk grammatik lär väl knappast ha kommit
som en överraskning för dem som stod honom
nära. (Den trycktes dock inte förrän på 1800-
talet.)

Också insatserna för att skola en ung Gustav
II Adolf in i rollen som kung har gett Bureus en
alldeles unik position i idéhistorien. Han under-
visade även drottning Kristina. Få kunde mäta
sig med honom i bildning, något som dessutom
uppmärksammades från högsta ort. Kungen för-
bjöd honom att lämna landet – hans kunskaper i
fornhistoria ansågs för värdefulla.

Som om inte allt detta vore tillräckligt närde
Bureus även ett brinnande intresse för det som
idag går under samlingsnamnet »det ockulta»:
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teosofi (varianten som frodades före Blavatsky),
mystik, judisk kabbala, hermetiska skrifter och
Paracelsusprofetioromvärldensundergång.Även
på det fältet var han synnerligen innovativ och
kreativ. Han utvecklade en egen kabbala kallad
»Kabala Upsalica». I den spelade hans dyrkade
runor en annan roll än som berättande skrivteck-
en på fallna runstenar; de blev till symboler, ja,
mer än så, via tecknen gick det att nå kontakt
med Gud. Detta märkliga (upp)funna symbol-
språk utvecklade han i sin »Adulruna Rediviva»
som var en nyplatonskt färgad traktat och tillika
handbok i alkemiska transmutationer.

Dennaockulta sida avhansvetenskapligaverk-
samhet har forskarna förvisso noterat – till exem-
pel StenLindroth iParacelsismen iSverige till 1600-
talets mitt (1943) – men i stort lämnat obearbetad
och oförklarad. Ingen har velat, haft tid, orkat
eller förmått ge sig i kastmed denmärkliga virvel
av gåtfulla runor, siffermystik och profetior som
fick Bureus tänkande att gå i spinn. Förrän nu,
vill säga, för religionshistorikern Thomas Karls-
sonhar tagit sig anBureus svårtydda, gåtfulla och
märkliga symbolspråk i en avhandling med syfte
att komma åt dennes »esoteriska tänkande och
[hur] det återspeglas i hans världsbild och syn på
religion och historia.» Författarens tes är att Bu-
reus tankevärld var logisk ochnaturlig beaktat de
sammanhang och den idéhistoriska kontext inom
vilken den uppfinningsrike fornforskaren verkade.

Det skall med en gång sägas att Karlsson
lyckas väl med sin föresats att visa på logiken i
detta märkliga runspråk och att inplacera Bureus
i en både folklig och lärd kontext. Avhandlingen
rätar ut frågetecken och ger mersmak. Men där
finns ett aber. Problemet med studien ligger på
ett grundläggande plan, i Karlssons sätt att an-
vända sig av tidigare litteratur, och i analysstruk-
turen.

Den inledande genomgången av forsknings-
fältet är tyvärr mest en lång uppräkning av titlar
utan kritiska kommentarer från författarens sida
som hade kunnat leda fram till en diskussion av
forskarnas resultat och metoder. Inte heller görs
någonkonstruktiv återkoppling till tidigare forsk-
ning i studiens slut som kunde placera in Karls-
son själv i ett större sammanhang. På vilket/vilka
sätt har Karlsson påverkats och tagit intryck av
andra studier?Har några verk givit honom teore-

tisk inspiration, kanske väckt nyfikenheten till liv
eller fått Karlsson att gå i taket och vilja slänga en
studie i väggen? Jag vet inte, men jag önskar att
jag visste hur kopplingen såg ut mellan forsk-
ningsfältet och Karlssons undersökning av Bu-
reus.

I sanningens namn skall dock sägas att Karls-
son åberopar sig flitigt på Antoine Faivres för att
se om dennes uppställda kriterier för esoterism
är tillämpbara på Bureus skrifter (vilket de är).
Men som redan Aristoteles påpekade, en svala
gör ingen sommar. Att Karlsson behärskar käll-
kritik och konstruktivt kritiskt tänkande visar
han i avhandlingens empiriska delar, men av nå-
gon outgrundlig anledning saknas detta i inled-
ningens så viktiga litteraturgenomgång och i
slutets återkoppling.

När det gäller analysstrukturenmenar jag det
sätt på vilket han leder läsaren framåt i en argu-
mentation och/eller ger förklaringar.Det är ibland
svårt att förstå vad Karlsson menar; jag förstår
vad han skriver men inte varför eller hur det
kommer in i sammanhanget. Kort sagt: det blir
ibland rörigt.

Men detta är småsaker, det viktiga är ändå
studiens resultat. Ett huvudresultat är att Bureus
tänkande inte kan placeras i en enda skola eller
tradition; fornforskaren och mystikern verkade i
flera olika. En teoribildning som Bureus tog in-
tryck av och själv kom att påverka mycket starkt
var dock den svenska göticismen; i den verkade
han närmast som de lärdes kung, hans ord blev
lag.

En annan tradition var renässansens esote-
rism. Bureus var mycket influerad av magi och
astrologi såsom lärorna utvecklats av filosofen
och humanistenMarsilio Ficino (1433–99). Men
för svensken var allt »ett läsmysterium, där ord,
bilder och numerologiska uträkningar ingick i en
kontemplativ mystik», skriver Karlsson och sät-
ter fingret på en avgörande punkt. Allt som Bu-
reus tog in i sin lärda värld passerade ett person-
ligt filter: han skrev inte av, utan bearbetade och
skrev om det han läste, hörde eller såg. I det sam-
manhanget vill jag berömma Karlsson för hans
initierade bakgrund till hur alkemin växte fram i
Europa, dess bärande element samt skillnaden
mellan judisk och kristen kabbala.

Ett annat resultat som Karlsson kan presen-
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tera är att Bureus inflytande på sin omgivning
var mycket stort. Han kom att påverka andra
svenska storheter som Olof Rudbeck d.ä. (1630–
1702) och Georg Stiernhielm (1598–1672), och
skapade därmed på så sätt sin egen tradition.
Med sin avhandling har Thomas Karlsson visat
att det oförklarliga, gåtfulla och mystiska hos
Johannes Bureus visst går att förklara, analysera
och logiskt reda ut. Han har därmed givit ett
värdefullt bidrag till den historievetenskapliga
forskningen i all dess bredd.

BoEriksson
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

bo.eriksson@historia.su.se

Hvil i fred? Om kirkenedlæggelser og gravfred med
afsæt i Skt.Mikkel kirkeruin iRoskilde.Red. Anna S.
Beck, Trine Borake, Lise Harvig & Ole Thirup
Kastholm. Roskilde Museum 2010. 159 s. ISBN
978-87-88563-23-8.

Maglarp. Kyrkan som försvann. Red.Markus Dahl-
berg, Thomas Romberg& JesWienberg. Studier
till Sveriges kyrkor 3. Riksantikvarieämbetet.
Stockholm2010. 93 s. ISBN978-91-7209-569-4.

Att kulturarvet ska skyddas och bevaras är en
ståndpunkt som väl få har något att invända
emot. Men precis som att sjukvården ska före-
bygga och bota sjukdomar och skolan lära ut
kunskap är det ett så allmänt påstående att det
blir innehållslöst. Omman i stället lägger till frå-
gorna vad är kulturarv, vilket kulturarv ska be-
varas och varför, får ståndpunkten en helt annan
dignitet.

Ta till exempel det kyrkliga kulturarvet. Var-
för har en tidstypisk och välbevarad kyrka från
förra sekelskiftet bättre skydd som kulturarv än
motsvarande fabrikslokal eller frikyrkokapell?
Detta problematiseras sällan inom kulturmiljö-
vården utan förutsätts, ofta utan någon diskus-
sion. Därför var det med höga förväntningar jag
tog mig an föreliggande två nyutkomna antolo-
gier om det kyrkliga kulturarvet vari detta skulle
behandlas.

Bakgrunden till antologin Hvil i fred? är att
Roskilde museum nyligen undersökte delar av
S:tMikkels kyrka i Roskilde som revs 1579. Plat-
sen för kyrkan och dess kyrkogård var länge helt
bortglömdmen återupptäcktes på 1920-talet. På
1980-delundersöktes platsenochunder åren2006
och 2007 skulle ett nytt hus byggas där varför
alltså ytterligare undersökningar fick göras. Den
senaste undersökningen berörde delar av den
norra långhusväggen, tornet samt ett fundament
till en 1500-talsbyggnad. Dessutom påträffades
39 gravar in situ, de flesta i tornet och långhuset.
Flera av gravarna tycktes vara äldre än stenkyr-
kan somdaterades till ca 1150.Några klena stolp-
hål konstaterades, men om de hörde till en äldre
träkyrka kunde inte fastslås med säkerhet.

Med denna undersökning somutgångspunkt
har Roskilde museum lyckats fånga upp en rad
intressanta och angelägna frågeställningar kring
kulturarv ochbevarande i allmänhet ochdet kyrk-
liga kulturarvet i synnerhet. Trots det relativt
begränsade textomfånget – boken är på drygt 150
sidor och rikt illustrerad – lyckas de flesta för-
fattare väl med uppgiften att både problemati-
sera, ställa frågor och förmedla kunskap om det
kyrkliga kulturarvet igår och idag.

Ett exempel på detta är Anna S. Becks bidrag
som är en idéhistoriskt strukturerad fornläm-
ningsbiografi över S:t Mikkels kyrka. Beck kon-
staterar att vad vi väljer att bevara har att göra
med vilken syn vi har på det förflutna och dess
lämningar. Efter att S:t Mikkel rivits startade en
intressant process som innebar att kyrkan och
dess kyrkogård gick från fullständig glömska på
1600- och 1700-talen till återupptäckt och i nå-
gon mening återupprättelse på 1900-talet. Hon
framhåller att 1500-talets kyrkorivningar ska ses
i ljuset av denmosaiska historieuppfattningen. Ju
längre tillbaka man var i tid desto närmare var
mandenparadisiska tiden och ju längre framman
kom desto mer degenererad ansåg man att tiden
var. Det nära förflutna, på 1500-talet medelti-
den, var kulturhistoriskt ointressant och därför
inte värt att bevara. Efter reformationen saknade
många kyrkor dessutom praktisk funktion sam-
tidigt som de representerade ett betydande värde
som byggnadsmaterial. På 1700-talet föränd-
rades synen på det förflutna genom att veten-
skapen nu kom att fokusera på empiri och utveck-
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ling, vilket i sin tur ledde till attmanbörjade intres-
sera sig för det förflutna. Det fick ett kulturhis-
toriskt värde och S:t Mikkels kyrka kunde reha-
biliteras, fastänomdet dröjde innanden återfanns.

Beck menar att frågan om undersökning och
bevarande eller nedrivning och glömska alltså
hänger samman med vilket kulturhistoriskt vär-
deman tillmäter en kyrka ur ett nyttoperspektiv.
Detta gällde på 1500-talet såväl som idag. Kun-
skap om det förflutna visar att vårt samhälle hela
tiden utvecklas och förändras. Men bevarande
för bevarandets egen skull eller oreflekterat be-
varande bara för att något är gammalt är inte
önskvärt, avslutar hon sin välskrivna text.

Här måste inflikas att man då och då fortfa-
rande stöter på inomvetenskapliga föreställningar
om att det nära förflutna inte är lika självklart att
studera som äldre material. Därför är Nils Eng-
bergs bidrag mycket intressant eftersom han be-
skriver det skeende som innebar att nästan alla
sockenkyrkor i städerna försvannvid reformatio-
nen. Han pekar på ekonomiska och teologiska
orsaker till detta. I arkeologiska sammanhangbru-
kar kyrkonedläggningen vid reformationen säl-
lan diskuteras, men den är ju egentligen i stort
sett lika intressant som frågan omvarför kyrkorna
en gång byggdes.

Ett annat välskrivet bidrag kommer frånMar-
tin Wangsgaard Jürgensen, kyrkohistoriker vid
Köpenhamns universitet. Lättillgängligt ochmed
relativt få ord förmedlar han kunskap om och
problematiserar något av det svåraste som finns
att förhålla sig till – vår syn på döden. För att få
perspektiv på nutidens syn på gravfrid gör han en
idéhistorisk, översiktlig genomgång av synen på
döden och de döda under medeltiden och refor-
mationen.Naturligtvis avspeglade sig detta i den
enskilda gravens och kyrkogårdens utseende och
betydelse. För att kunna tolka denmedeltida gra-
ven som arkeologiskt källmaterial är dåtidens för-
hållningssättmycket viktig att förståmen, under-
stryker han, det saknar helt relevans vid nutidens
diskussioner omgravfrid och etiska förhållnings-
sätt.

Och här är Wangsgaard Jürgensens text rik-
tigt bra. Gravfriden och respekten för de döda,
menar han, har sitt ursprung i spänningsfältet
mellan abstrakta teologiska lärosatser och den
personligaochkonkretaupplevelsen av livets änd-

lighet. Gravfriden, menar han, är därför ingen
vanlig fråga att argumentera för eller emot ut-
ifrån vad de som levde under medeltiden even-
tuellt ansåg om saken. Etiska frågor som hur och
varför, rätt och fel kring behandlingen av de döda
är något som skall formuleras av de nu levande,
avslutar han.

I sammanhanget är naturligtvis det kyrkliga
brukarperspektivet viktigt. Jan Lindhardt, bis-
kop emeritus, mediterar över det faktum att hus
byggs om och får helt nya användningsområden,
vilket inte är konstigt. Men, skriver han, en kyr-
ka är inte vilket hus somhelst. Även i vår sekulära
tid ses kyrkorna somsakrosanktamonument som
människor vill bevara och skydda. Det handlar
om traditionens makt, skriver Lindhardt, men
även det faktum att de flesta kyrkor, åtminstone
på landet, ligger på aktivt begagnade begrav-
ningsplatser. I samma anda argumenterar Lærke
VårWiener, församlingspräst, för att kyrkorum-
met kan användas till så mycket mer än bara för
gudstjänst. Han menar dock att det måste ske
med respekt för rummets helighet. I Köpen-
hamn, skriver han, uppfördes under åren 1890
till 1966 drygt 100 kyrkor. Flera av dessa har idag
fått helt eller delvis nya användningsområden.
Vår Wiener beskriver att man inom danska
kyrkan arbetar med en prioriteringsmodell i fyra
steg. I första hand eftersträvar man att kyrkorna
blir kvar inom folkkyrkan, men med delvis nya
uppgifter. I andra hand kan kyrkorna överlåtas
till andra kristna församlingar – frikyrkor, katols-
ka kyrkan eller invandrarkyrkor. I tredje hand
hand låter man dem bli bibliotek eller kulturhus,
och först i fjärde hand bjuds de ut till försäljning
på den öppna marknaden.

AntologinHvil i fred? tar alltså upp flera ange-
lägna och viktiga frågeställningar kring kultur-
arvsbruk. Texterna är i allmänhet lättillgängliga
och kan i flera fall ligga till grund för vidare studi-
er och diskussioner. Ett par invändningar blir det
dock, som kanske har att göra med att boken
bedöms ur ett svenskt perspektiv. Det första bi-
draget är en sammanfattning av grävningsrappor-
ten från undersökningen av S:t Mikkel 2006–
2007. Eller är detta grävningsrapporten? Det är
inte självklart, eftersom texten inte har någon
tydlig mottagare. Den är inte tillräckligt detalje-
rad för fackmannen, men är ändå ganska svår för

273Recensioner

Fornvännen 106 (2011)

Recensioner 255-280 :Layout 1  11-10-19  14.29  Sida 273



den intresserade allmänheten. Bokens andra bi-
drag, somärenganskatraditionellosteologiskana-
lys, är dessutom något intetsägande. Slutsatsen,
att de döda representerar ett blandat utsnitt av vad
man kan förvänta sig att finna i en medeltida stad
som Roskilde, är säkert helt i sin ordning. Men
utifrån bokens anslag och övriga bidrag kanske
man kunde förvänta sig lite mer av problema-
tiserande diskussion kring osteologi som ämne.

Ett nyare exempel på kyrkorivning var Mag-
larps nya kyrka som låg strax utanför Trelleborg.
Den invigdes 1909 men revs redan 2007 efter att
ha stått utan underhåll i många år. Med utgångs-
punkt i denna och i Mårup medeltida kyrka på
Jylland, som revs eftersom den hotades av kust-
erosion, diskuterar Jes Wienberg i Hvil i fred?
ödekyrkan som arkeologiskt forskningsobjekt.
Nyktert konstaterar han att allt av värde inte kan
bevaras, att vi måste acceptera förgängligheten
som grundvillkor.Wienbergs bidrag finns även i
den korta antologinMaglarp.Kyrkan som försvann
där denutgör en annorlunda röst i en annars gan-
ska entonig och dyster kör.

Att övertaligakyrkor rivs harde senastehund-
ra åren varit mycket ovanligt. Undantagen som
kanske bekräftar regeln är mycket få. Ett är alltså
Maglarps nya kyrka som efter många turer och
långa diskussioner revs 2007. Bakgrunden till
rivningen var i korthet att byggnaden stått tom
och utan underhåll i 40 år och därför var i ett rik-
tigt dåligt skick. Maglarps nya kyrka var en gök-
unge (eller ett föraktat och oönskat barn, välj
själv) i en församling med usel ekonomi, där det
dessutom redan fanns en välbevarad och för för-
samlingen funktionell och omtyckt medeltida
kyr ka. Att församlingen uppenbarligen förbyggt
sig 1909 och hade mer kyrkorum änman behöv-
de eller praktiskt och ekonomiskt mäktade med
ledde till att man slutade underhålla den nya
kyrkan redan på 1960-talet och lade den defini-
tivt imalpåse 1976.Eftermånga års diskuterande
ansökte församlingen 1996 om att få riva den,
vilket med emfas avslogs av samtliga instanser.
Så småningombeviljade dockRegeringsrätten år
2005 rivningen av kyrkan, ett mycket ovanligt
och omdiskuterat beslut.

Med anledning av att kyrkan till slut revs gav
Riksantikvarieämbetet ut antologinMaglarp.Kyr-
kansomförsvann.Turernakring rivningenär intres-

santa ur många olika perspektiv. De ställer inte
minst frågan om kulturarvets värde på sin spets.
Tyvärrmåsteman konstatera att Riksantikvarie-
ämbetet missade detta tillfälle till fördjupad dis-
kussion. Skriften är visserligen producerad av
Länsstyrelsen i Skåne men är utgiven i Riksan-
tikvarieämbetets skriftserie Studier till Sveriges
kyrkor. Som sådan kunde man kanske förvänta
sig en objektiv beskrivning av hur ärendet be-
handlats, och att man skulle låta flera sidor få
kommatill tals.Mankunde, somRoskildemuseum
gjorde medHvil i fred?, tagit tillfället i akt att dis-
kuteraochproblematiserakulturmiljövårdenssam-
hälleliga uppgift. Men nu blev det inte så. I stäl-
let blev resultatet en gråtmild partsinlaga där
rivningen av Maglarps nya kyrka framställs som
onödig, ja rent av barbarisk.

Antologinomfattar sex bidrag varav alla,med
undantag för JesWienbergs, beklagar rivningen.
En artikel är lite längre och mer djuplodande än
de övriga och skriven av konsthistorikernHenrik
Ranby. Artikelns stora förtjänst ligger i den ut-
förliga beskrivningen av kyrkans arkitektur, av
dess tillkomsthistoria och i enkortare biografi över
kyrkans arkitekt Harald Boklund. Ranby menar
att förfallet och den efterföljande rivningen var
en följd av att byggnadens arkitekturhistoriska,
byggnadstekniska och estetiskt höga värden inte
uppmärksammades tillräckligt.

Enligt Ranby var hela ärendet ett gigantiskt
pedagogisktmisslyckandemed grund i bristande
konsthistoriska insikter hos kyrkliga och världs-
ligamyndighetspersoner. I sammanhanget för han
även fram en något märklig konspirationsteori
han kallar för »teologisk modernism». Denna
kännetecknas, enligt Ranby, av en inomkyrklig
kulturarvsfientlig strömningmed»säck-ochaska-
ideal, vag vänsterretorik och en antimonumental
hållning» (s. 33). Detta »i Lund stift förekom-
mande värderingspaket» fick, enligt Ranby, ödes-
digra konsekvenser i Maglarp. Det må vara hur
det vill med det, men faktum är att det trots allt
hör till ovanligheterna att församlingar vanvår-
dar sitt kyrkliga kulturarv. Jag skulle vilja påstå
att problemet snarare varit det omvända, attman
generellt överbeskyddat sina församlingskyrkor.
Manhar under 1900-talet kanske putsat och fejat
lite väl mycket, dränerat i onödan, haft för varmt
och så vidare.
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Men så alltså inte i Maglarp, och varför inte
det? Att församlingsborna inte aktade sin kyrka
berodde, enligt Ranby, på att byggnaden aldrig
»kanoniserades», att dess objektiva arkitekto-
niska kvaliteter därför låg dolda för den oupp-
lysta allmänheten. Men var det verkligen så en-
kelt, att det enbart handlade om okunskap om
kyrkans objektiva värde som kulturarv?

Visst kan man i någon mening ställa upp ob-
jektiva kriterier för att bedöma en byggnads ar-
kitektoniska värde. Man kan peka på proportio-
ner, val av material, hur väl en byggnad smälter
in i landskap. Man kan prata arkitekturhistoria,
stildrag som pekar framåt eller bakåt, och så
vidare. Men samtidigt måste man komma ihåg
att fråganhuruvida brukarnaupplever arkitektur
sombra eller dålig inte kan viftas bort somokun-
skap.Missförståmig rätt, även halvgammal arki-
tektur som idag ringaktas och som skämmer sin
omgivning kan vara skyddsvärd i ett längre pers-
pektiv. På 1960-talet var det sneda träkåkar med
kakelugnar och utedass som skulle saneras bort.
Idag är det 1970-talets prefabricerade betong-
kolosser vi helst vill slippa se. En av de viktigaste
läxor vi lärde av efterkrigstidens rivningshysteri i
våra stadskärnor var att visserligen kan inte allt
sparas, men allt ska heller inte rivas. Detta bör
naturligtvis även gälla det kyrkliga kulturarvet
där brukarnas åsikt bör väga mycket tungt.

Här finns det anledning att gå tillbaka till
Anna S. Becks bidrag i Hvil i fred? En förutsätt-
ning för bevarande är, enligt henne, att kyrkan
tillmäts ett kulturhistoriskt värde av sina bru-
kare. Så långt sammanfaller hennes och Ranbys
argumentation. Men hon för resonemanget ett
steg vidare genomatt framhålla att det kulturhis-
toriska värdet inte är en objektiv storhet utan
snarare betingat av hur samhället i övrigt ser ut.
Bevarande, framhåller hon, ska som sagt inte ske
för bevarandets egen skull eller oreflekterat bara
för att något är gammalt. Hon menar i stället att
bevarandet i någon mening ska ses som en för
samhället funktionell handling, att dess legiti-
mitet avgörs av vilken nytta, vilket värde som
kulturarvbyggnaden(kulturmiljön, fornlämning-
arna o.s.v.) har i dag.

Men vem ska bestämma detta? Ranbymenar
att det ska välutbildade specialister göra. Jag me-
nar att kulturavets värde bestäms i en ständigt

pågående dialog mellan brukare och specialister,
genom ett dialektiskt förhållningssätt som inne-
bär att synenpåkulturarvet hela tidendiskuteras,
försvaras och utvecklas. Återigen: varför – egent-
ligen – har en välbevarad kyrka från 1909 ett
starkare skydd än en samtida fabrik, ett bostads-
hus eller en järnvägsstation?

Att vi ställer den självklara frågan men ändå
inte kan ge ett bra svar beror förmodligen på att
det kyrkliga kulturarvet till stor del skyddas och
bevakas av sekulära institutioner som länsstyrel-
serna och Riksantikvarieämbetet. Missförstå mig
rätt, självklart ska denna ordning bestå. Men
tjänstemännen där tenderar att betrakta det kyrk-
liga kulturarvet som något oföränderligt, som
om våra sockenkyrkor vore en del av det gigan-
tiska friluftsmuseet Sverige, som för evigt ska
bevaras »i orört skick».Men det är faktiskt fort-
farande ett levande kulturarv som självklart ska
bevaras men också kunna brukas och användas
av enmodern kyrka vilket är en utmaning för alla
berörda parter.

Vad ska man då göra med en kyrkobyggnad
som inte längre behövs?Om inte brukarna vill ha
den längre kan den köpenhamnska fyrstegsmo-
dellen med fördel tillämpas, och, i absolut sista
hand, även rivning. Visst är användningsområ-
det för en kyrka begränsat, inteminst omden lig-
ger på en begravningsplats. Därtill kommer ett
allmänt motstånd mot profanering av övertaliga
kyrkor, något jag tror är en utpräglat skandina-
visk attityd. I exempelvis England harmanhisto-
riskt sett en helt annan inställning. Där kan man
fortfarande gå in i en ladugård och helt plötsligt
finna sig stående i en tidigare okänd 1100-tals-
kyrka. Men det finns även moderna exempel på
återbruk iSverige. IbådaantologiernanämnsVens
nya kyrka som byggts om till ett museum över
Tycho Brahe. Ett annat exempel är S:t Johannes
kyrka iGöteborg. I den före detta sjömanskyrkan
från 1866 har Stadsmissionen byggt om delar av
långhuset till kök och matsal för hemlösa och
resten används ibland för gudstjänster men även
för konserter och teaterföreställningar.

Att ge övertaliga kyrkor nya uppgifter går all-
deles utmärkt utan att man för den sakens skull
ringaktar deras ställning som kulturarv. Genom
att man fortsätter bruka dem i respekt för deras
kulturhistoriska värde är det tvärt om så att man
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garanterar ett långsiktigt bevarande. Ett för tret-
tio miljoner kronor restaurerat Maglarp hade
knappast blivit ett »teologiskt modernistiskt»
rum för »liturgisk dans» som Ranby föreslår.
Inte heller sommonument över arkitekten Bok-
lunds yrkesgärning hade den lockat så många
besökare. Kyrkan hade sannolikt åter blivit ett
tomt skal som om 30 år än en gång hade varit
rivningshotat. Att Maglarps nya kyrka revs var
givetvis tråkigt. Men det var knappast någon
katastrof, utan snarare en konsekvens av att den
från början var en dyr felsatsning som brukarna
egentligen aldrig ville ha.

Claes Theliander
Gotlands museum

Strandgatan 14
SE-621 56 Visby

claes.theliander@gotlandsmuseum.se

Klas-Göran Selinge, Språket i landskapet. Om run-
stenar, rågångar och byar. Acta Academiae Regiae
Gustavi Adolphi 111. Uppsala 2010. 81 s. ISBN
978-91-85352-85-2.

Boktiteln kanmöjligen leda lite fel inledningsvis.
Handlarbokenomupplevelsenav landskapet som
resultat av vår förmåga att klä det i ord, definiera
och kategorisera det? Alltså om ortnamn och
namnpå ägor som språkliga fornlämningar?Nej,
egentligen inte. Däremot handlar den om gli-
dande konnotationer hos begrepp både i rumoch
tid. I Sverige kan man säga att man bor i en by
och alla förstår vad manmenar – tills manmöter
en dansk eller en norrman som får helt andra
association till ordet by. Vad menade Mälarda-
lens bönder under vikingatiden med ordet? Hur
såg man på gränserna i landskapet – när och hur
drogs de upp? Ibland skär röster genom århund-
radena somgör att vimåste, ochharmöjlighet till
att, förhålla oss till en annan språklig verklighet.
Den starkaste av dessa röster är onekligen run-
stenarnas inskrifter.

Boken behandlar språket som det möter oss i
fyra runstenar i Löts socken, Trögd härad i Upp-
land. Dels de tre Hummelstastenarna U723–725
på gränsen mellan byarna Hummelsta och Vall-

by, dels Ågerstastenen U729 på gränsen mellan
byarna Ågersta och Hummelsta. På den senare
står i en av stroferna på fornyrdislag att »Hiær
munstandastæinnmiðlibyia».Påstenenståräven
att den som stenen restes efter»bodde iÅgersta».
De tre övriga stod, enligt äldre uppteckningar, i
en triangulär formation i rågångenmellanHum-
melsta ochVallby och fungerade somett gällande
råmärke på 1700-talet. Dessa tre stenar säger i
sina texter inget om gränsmarkering, utan är två
»X reste denna sten efter Y»-stenar medan den
tredje hade en djurfigursristning. Idag står de två
stenarna med inskription några meter från den
tidigare rågången och den figurristade stenen
saknas.

Runstenarnas betydelse i landskapet har dis-
kuterats under senare år och ett antal forskare
har velat se stenarna som gränsmarkeringarmel-
lan byar eller territorier. Selinge visar dock klart
att runstenar, när de inte var resta i bylägen, fram-
för allt skall kopplas till vägar och vattendrag.
Endast en handfull stenar kan knytas till primära
gränser, medan andra i efterhand har infogats
som råmärken i gränser som drogs långt efter att
runstenarna restes. Så omtalas till exempel broar
och mer sällan vägar (braut) på stenarna, men
endast i undantagetÅgerstastenenomtalas att en
sten står mellan byar. Upplandslagens bestäm-
melser om hur rätta råmärken skulle se ut under-
kände för övrigt ensamstående stenar som råmär-
ken. Ågerstastenen togs aldrig upp som gällande
råmärke på äldre lantmäterikartor trots sin in-
skription, medan Hummelstastenarna som var
byggda som ett trestenarör erkändes som gräns-
märke. Selinge anser att man i fallet Hummelsta
redan under vikingatiden skulle ha byggt ett rå-
märke enligt de regler som kodifierades i Upp-
landslagen över 200 år senare. Detta skulle indi-
kerar att det fanns uppgångna och fastställda rå-
gångar mellan byarna i Mälardalen senast under
vikingatiden.

Selinges diskussion av bybegreppet är intres-
sant, och här kommer glidningarna i betydelse
in. Först betecknade »by» bebyggelseläget eller
tomten till en ensamgård eller agglomereration.
Sedan utvecklas innebörden, i och med den yttre
gränsläggningen senast under vikingatiden, till
att omfatta hela det territorium som tillhör den
historiska byn. Analysen av bebyggelseutveckling-
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en bygger på Mälardalsmodellen där gravfältens
lägen och antal spelar en stor roll i en tolkningen.
Den går från spridd bebyggelse i högre lägen till
sammanflyttning och fullkolonisation med byar
i begreppets sentida betydelse på lägre nivåer un-
der vikingatiden. Inte minst visar omnämnan-
den av byar på runstenar att dessa omfattademer
än en bebyggelseenhet, att delar i byar kunde kö-
pas och att former för odalägande höll på att växa
fram.

Trots, eller tack vare, gedigen källgenomgång
finns det infallsvinkar och tolkningar som kan
diskuteras vidare och jag ämnar ta upp några tan-
kar kring just bebyggelseutveckling och gränser i
landskapet under äldre tid.

Intressant är hur gränserna har fungerat och,
inte minst, hur gränser i inägor och utmark kan
ha haft helt olika dignitet vid olika tider. Medan
rågångenhar en långhistoria dyker denmedhäg-
nad slutna rågången kring byns hela territorium
ofta upp först vid början av 1800-talet. Innan
dess har utmarken och skogen nyttjats gemen-
samt bl.a. till bete, avtal har slutits mellan bön-
derna om tillåtelse att svedja på en annan bys
mark, och under tider av folktillväxt ägde sekun-
där kolonisation rum på utmark som tidigare
hört till andras gårdar eller byar.

Norska gårdsgränser har studerats av bl.a.
HåkonHovland. Han visade visar hur fjordland-
skapens byterritorier från fjorden och upp till
vattenskiljet på kalfjället etablerats under förhis-
torisk tid,men förändrades i sidolinjernanär går-
dar tillkom eller lades öde t.ex under senmedelti-
den. Clas Tollin visar för västra Småland hur
gränserna i utmarkenmellan de i ett skogelag in-
gående byarna och gårdarna fastställdes först vid
tiden för storskiftet.

Gränsen som Ågerstastenen markerar är en
gränsmellan byars inägomarker.Under senare år
har arkeologiska undersökningar visat att läget
för den historiska byn ofta varit bebyggt redan
under yngre järnåldern, samtidigt som vi inte vet
vilken typ av arrondering inägorna haft i övrigt.
Hur såg hägnadssystemen ut? Fanns samarbets-
former mellan olika bebyggelseenheter? Hur såg
brukningsformerna och äganderättenut i ett skik-
tat samhälle där ofria trälar utförde jordbrukar-
betet? Jag är tveksam till dateringar av byarnas
yttre rågångar till förhistorisk tid. Däremot kan

jag tänka mig en tidig markering just i fall där
inäga stötte mot inäga.

Mina egna erfarenheter av studier kring grän-
ser säger att dessa ofta är förhandlingsbara. De
kan vara fixerade men ligga oanvända i århund-
raden tills det uppstår en konflikt kring rätten till
markutnyttjandet. Då aktualiseras gränserna, de
markeras eller kodifieras i ett dokument. Jag kan
tänka mig en alternativ tolkning av Ågerstaste-
nen där dess tillkomst förstås utifrån ett konflikt-
perspektiv. Man kan ha rest stenen för att fast-
ställa gränsen där denna tidigare varit tvetydig.
Hummelstastenarna på gränsenmot Vallby näm-
ner ingen gräns och kan från början ha varit tre
fristående stenar som sekundärt ställts ihop till
råmärke när gränsen stadfästes någon gång un-
der medeltiden. Det är en angelägen forsknings-
uppgift att ta reda på mer om när och hur grän-
serna mellan byarna tillkom, och här är Selinges
bok en viktig utgångspunkt.

Trots den kritik som framförts mot Björn
Ambrosianis och Åke Hyenstrands bebyggelse-
arkeologi biter sig gravarna fast som ledfossil
nummer ett när det gäller att tolka bebyggelse-
utvecklingen i Mälardalen. Mälardalsmodellen
implicerar en linjär utecklingmot en»slutpunkt»
som befinner sig i övergången till vikingatiden.
Denna slutpunkt består av en full kolonisation
och etablering av det vi i dag ofta kallar den»his-
toriska bygden». Men jag tror att vi kan hamna
fel när vi enbart pratar gravar och bebyggelse. Vi
kan inte se järnålderns bebyggelselägen isolerat
från landskapets organisation i övrigt. Bebyggel-
selägena kan förutom av dräneringsförhållandena
ha bestämts av övergripande bygdeorganisationer
av inägor och utmark som idag kan återfinnas i
form av hägnadssystem. Det ska dock sägas att
inga agrarhistoriska lämningar av detta slag finns
i de undersökta byarna. Mot en linjär modell vill
jag i stället anföra en dynamisk, svajig och oregel-
bunden utveckling där så småningom demogra-
fiska, landskapliga och politiska faktorer leder
fram till vikingatidens bygd.

Selinges bok är kort. På ca 80 sidor presente-
ras ett problem, källorna analyseras och pro et con-
tra-argument för olika forskares uppfattningar
diskuteras. Selinge ger slutligen sin egen tolk-
ning utifrån sin gedigna bakgrundskunskap om
landskapet och källmaterialet. En tolkning där
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man kan hålla med eller ha avvikande synpunk-
ter utifrån hurman själv tolkar källorna,men där
man behåller respekten för hur forskaren argu-
menterar för sin sak. Boken är skönt befriad från
postprocessuellt babbel och snack om att arkeo-
logi endast handlar om att spegla samtiden. Den
är också till omfånget långt ifrån de tegelstens-
tjocka syntesböcker som när de kom var menade
att sprida kunskap om linjeprojektens arkeologi
till folket, men som snarare har blivit ett uttryck
för låga tryckkostnader parademed löst baserade
tolkningar av stora material.

När någon med lång erfarenhet och gedigen
källkunskap är förmedlaren är det en fröjd att läsa,
pröva argument mot egna erfarenheter, ställa sig
kritisk till eller bejaka argumentationen. Jag vill
se flera skrifter av detta slag.

Ådel Vestbö-Franzén
Jönköpings läns museum

Box 2133
SE–550 02 Jönköping

aadel.franzen@jkpglm.se

Mirja Arnshav, »Yngre vrak.» Samtidsarkeologiska
perspektiv på ett nytt kulturarv. Södertörn Archaeo-
logical Studies 8. Huddinge 2011. 139 s.

Den 7 juni 2011 examinerades Mirja Arnshavs
licentiatuppsats vid Stockholms universitet. Upp-
satsens huvudtema är hur kulturarvssektorn (i
form av myndigheterna Riksantikvarieämbetet
och Statens maritima museer) skapar nytt kul-
turarv, på vilka grunder detta sker, samt vilken
betydelse åldern har för att lämningar skall få
kulturarvsstatus. Arnshav berör i detta samman-
hang flera viktiga frågor. På vems initiativ och för
vem skapas kulturarven?Vilka har inflytande och
insyn i processen? Vilken betydelse har arbets-
former, regelsystem och övergripande verksam-
hetsmål? Vilken retorik och vilka kanaler an-
vänds? Hur påverkar hotbilder och bevarande-
förutsättningar?Vilken roll spelar den kulturhis-
toriska värderingen? Frågeställningarna disku-
teras utifrån exemplet yngre skeppsvrak, en läm-
ningskategori somförnärvarande intresserar kul-
turarvssektorn då myndigheterna arbetar för att
införliva vrak yngre än 100 år i kulturmiljövården.

I uppsatsens första del diskuterar Arnshav
bl.a. innehållet i begreppet »kulturarv» och dess
roll i det samhälle som skapar det. Här under-
stryks också kulturarvets instabilitet och att det
utgör resultatet av mötet mellan kvarlevor/sed-
vänjor å ena sidan ochmoderna åskådningar och
praktiker å den andra. Arnshav diskuterar också
moderna kulturarv, samt kulturarvssektorns his-
torik och relation till yngre lämningar. Hon tar
inteminst upp dagens omställningsproblem som
uppstått då kulturarvsbegreppet tenderar att vid-
gas till att omfatta materiella lämningar även
från moderna tider. Samtidigt pekar politiskt
påverkade trender rörande kulturarvets och kul-
turarvssektorns roll i samtiden i andra riktningar
än de traditionella. Här är brukaraspekterna lika
viktiga som bevarandeaspekterna, vetenskapliga
värdeskalor får konkurens av associations- och
identitetsvärden och »brukardialog» och »sam-
skapande» är centrala begrepp. Arnshavs fokus
på yngre vrak blir en utmärkt utgångspunkt: de
har hittills fallit utanför kulturarvssektorns om-
sorg, en sektor somnu visar ett ökat engagemang
i moderna kulturarv och arbetar för att integrera
dem i kulturmiljövården. De yngre vraken till-
drar sig också stort intresse från sportdykarhob-
byn.

Myndigheternas intresse för yngre vrak är så-
ledes centralt för uppsatsens huvudtema rörande
hur den centrala kulturarvssektorn skapar nytt
kulturarv och på vilka grunder detta sker, samt
vilken betydelse åldern har för att lämningar skall
få status som kulturarv. Arnshav framhåller att
tidigare arkeologisk och kulturarvsvetenskaplig
forskning analyserat svensk kulturmiljövård och
kulturarvsförvaltning inom ramarna för arkeolo-
giska, idéhistoriska och etnologiska perspektiv.
Men frågan rörande hur kulturarven skapas och
etableras i praktiken, och vilken betydelse deras
ålder har i sammanhanget, är fortfarande till sto-
ra delar ett outforskat område. Detta är riktigt,
och uppsatsens detaljerade nätverksanalys av frå-
gan hur nytt kulturarv skapas av den centrala kul-
turarvssektorn är en av dess styrkor. En annan
styrka är att frågan inte tillåts stanna på det teo-
retiska planet utan kopplas till en empiriskt för-
ankrad fallstudie av hur processen rörande yngre
vrak gestaltar sig hos myndigheterna Statens
maritima museer och Riksantikvarieämbetet.
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I uppsatsens andra del sätter Arnshav ovan-
stående resonemangochutgångspunkter i arbete
i endjuplodande fallstudie rörandehur kategorin
yngre vrak tidigare hanterats av myndigheterna
samt hur de nu handhas i den pågående process
som syftar till att formellt integrera dem i kultur-
miljövården. Fallstudien innehåller intressanta
diskussioner om hur myndigheterna resonerar
om ett selektivt skydd för ett urval av yngre vrak
mot bakgrund av deras kulturvärde. Arnshav pe-
kar dock på avsaknaden av en genomgripande
diskussion av dessa värden inom kulturarvssek-
torn. Här diskuteras dock Statens maritima mu-
seums utkast till utredning rörande de yngre
vrakens kulturhistoriska värden, de värderings-
principer den baseras på, samt det faktum att
denna värdering har en central roll i skapandet av
kulturarv. Vidare diskuteras betydelsen av ålder
som värdegrundande faktor samt en framtida si-
tuation där kulturhistoriska kriterier på ett ge-
nerellt plan kan tänkas flytta fram positionerna
på bekostnad av tidskriteriet. Detta är en viktig
diskussion då myndigheternas resonemang rö-
rande de yngre vraken troligtvis utgör en pilot-
studie för hur man i framtiden skulle kunna gen-
omföra ett selektivt urval av moderna, och kan-
ske även äldre, lämningar mot bakgrund av en
kulturhistorisk värdering där tidsaspektenhar en
underordnad roll. Här finns också en diskussion
om relationen mellan kulturarvssektorn som ex-
perter och brukarna, exempelvis frågor ommyn-
digheternas formalisering av yngre vrak somkul-
turarv och deras vilja att kontrollera denna pro-
cess utan samspel med, eller inblandning från,
andra aktörer som t.ex. sportdykare.

Sportdykarna tycks spela den dubbla rollen av
både hot och brukare i myndigheternas retorik
rörandede yngre vraken.Detta ärmärkligt då det
primärt är just sportdykarhobbyns intresse och
engagemang som utgjort incitamentet för diskus-
sionen om hur de yngre vraken skall hanteras av
kulturarvssektorn. Arnshavs slutsats blir mycket
riktigt att bevarandemålen kommit att dominera
över brukandemålen i myndigheternas diskus-
sioner om de yngre vraken då myndigheterna
valt juridiska restriktioner, kontroll och profes-
sionalism framför att främja ett aktivt och levan-
de bruk. Detta fokus på bevarandemålen leder
också till att det primärt tycks vara de traditio-

nella (»vetenskapliga») kulturhistoriska värde-
na (bl. a. hög bevarandegrad, påtaglig historia,
representativitet/unicitet) som fokuseras på i
Statens maritima museums utkast till utredning,
samtidigt sommyndigheterna i sina resonemang
underkommunicerar andra värden – värden som
mångagånger är centrala för brukarna.Hit hörde
yngre vraken som källor till historien, stoff till
berättelser, underlag för existentiella tankar och
incitament till upplevelser. Inteminst är upplevel-
seaspekten ett centralt värde för många brukare/
sportdykare, och det är därför uppenbart att dia-
logen mellan myndigheten och brukargruppen,
sportdykarna, i detta sammanhang varit bristfäl-
lig. De senare känner sig exkluderade och är kri-
tiska till att deras kunskap inte tas tillvara. Det
står i skarp motsättning till de kulturpolitiska
målen där de aktuella myndigheterna skall arbeta
för att kulturarvet bevaras och brukas. Det tycks
dock, vilket tidigare nämnts, somombevarande-
målet kommit att dominera över målet att främ-
ja bruk och användning av levande kulturarv.

I uppsatsens tredje del sammanfattar Arns-
hav kortfattat sina resultat. Till de mest intres-
santa hör slutsatsen att myndigheterna troligen
tagit sig an frågan om de yngre vraken därför att
den ger möjlighet att vidareutveckla verksam-
heten, flytta fram fornlämningsbegreppets posi-
tioner till 1900-talet och åstadkomma ett mera
selektivt förhållningssätt rörande urvalet av mo-
derna kulturarv. Ett sådant förhållningssätt kan
på sikt även innebära attman juridiskt säkrar den
praxis rörande urval och gallring av moderna
lämningar som redan föreligger vad gäller kul-
turhistoriska lämningar på land. Denna urvals-
diskussion är ytterst spännande då den dels möj-
ligen kan komma att »smitta av sig» på äldre
lämningar, dels kan medföra att lämningskate-
gorier vilka i framtiden kan framstå som värde-
fulla väljs bort idag. Det kan på sikt således hand-
la om en radikal förändring av lagstiftningen.

En annan viktig slutsats är att den marin-
arkeologiska förvaltningen av modernt kultur-
arv hittills inte har utvecklats i takt med sam-
tidsarkeologin, samt att dialogen mellan dessa
verksamhetsfält tycks vara svag.Medan samtids-
arkeologins incitament är kunskap om samtida
förhållanden samt intresse för publikt deltagan-
de och engagemang har myndigheterna tagit en
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annan väg där ökade restriktioner, kontroll och
professionalism är centrala. Detta är extra intres-
sant dåkulturarvsperspektivet på yngre vrak tycks
vara svagt förankrad inom sportdykarrörelsen,
som agerar utifrån upplevelsemässiga premisser.
De upplevelsevärden som tycks driva flertalet
brukare/sportdykare står dock inte på något sätt
i motsats till bevarandemålen, men detta kräver
samtidigt att myndigheterna tar brukandemålen
på allvar. Exempelvis skulle sportdykarorganisa-
tionerna kunna engageras i arbetetmed de yngre
vraken på ett sådant sätt att brukandet fungerade
somett indirekt stärkande avbevarandet. Ytterli-
gare en tänkvärd slutsats hos Arnshav är att ska-
pandet av officiella kulturarv inte uteslutande
grundar sig på deras kulturhistoriska värden:
bevarandeiver, bemötandet av upplevda hotbil-
der, strategisk utveckling av kulturmiljövården
samt upprätthållandet av expertverksamhet och
kontrollfunktion hos kulturarvssektorn spelar
också centrala – om inte ledande – roller. Detta

samtidigt som kulturarvets ålder tycks vara en
värderingsgrund under upplösning, då detmärks
en tydlig vilja hos myndigheterna att frigöra sig
från låsningen vid fasta tidsgränser.

Den reflexiva hållning somgenomsyrarArns-
havs uppsats är en konstruktiv utgångspunkt och
uppsatsen utgör ett välkommet bidrag till dis-
kussionen om det moderna samhällets kulturarv
ochhur detta hanteras och konstrueras inomkul-
turarvssektorn. Myndigheternas resonemang rö-
rande ett selektivt urval av moderna, och kanske
även äldre, lämningar mot bakgrund av en kul-
turhistorisk värdering lär det bli tillfälle att åter-
komma till i framtiden.
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