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Hans Krongaard Kristensen, Mariager Kloster. 
Jysk Arkaeologisk Selskab. Højbjerg 2018. 170 s. 
0107-2854; 105. 

Det är glädjande att det nyligen har utkommit en 
bok om den jylländska klosterkyrkan i Mariager. 
Medeltidsarkeologen Hans Krongaard Kristen-
sens bok Mariager Kloster publicerades 2018. Trots 
att Danmark under medeltiden hade två birgit-
tinska klosteranläggningar är det tyvärr inte mån-
ga danska forskare som ägnar sig åt birgittinerna 
eller deras kloster. Den förra året avlidne Tore 
Nyberg var förvisso både Birgittaforskare och 
bosatt i Odense, men svensk och skrev faktiskt 
mest om de tyska birgittinerna. Hursomhelst 
duggar det inte tätt med publikationer om vare 
sig Maribo eller Mariager och en uppdatering av 
forskningsläget är därför välkommen. 

Författaren är en av Danmarks mest fram-
stående medeltids-/klosterarkeologer och man 
får fram en gedigen lista över danska kloster om 
man söker på hans namn bland publikationer. 
Han är knuten till Institut for kultur og samfund, 
avd. for Arkaeologi og Kulturarvsstudier, vid År-
hus universitet. Att det är en arkeolog som håller 
i pennan framstår mycket tydligt. Boken inne-
håller gott om arkeologiska skisser och planer 
vars innehåll ges utförliga kommentarer. Man 
kanske även får tillstå att det är där författaren 
håller sig huvudsakligen – han kommer sällan 
upp över marknivån annat än genom exempel på 
jordfynd som en gång varit placerade högre upp i 
de raserade byggnaderna. Där finns det emeller-
tid en hel del att kommentera för honom, efter-
som det företagits utgrävningar under de senaste 
decennierna. På ett föredömligt sätt får vi därför 
en sammanställning av resultaten av dessa splitt-
rade och begränsade, men ändock informativa 
utgrävningar, uttolkade för läsaren av en verklig 
expert. Att gräva ut kring Mariagers kyrka är 
nämligen förenat med att gräva på en kyrkogård, 
dvs. svårgenomförbart på grund av alla gravar. 
Därför görs grävningarna nästan aldrig annat än 
i begränsade schakt. 
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Jag minns att det var oerhört desorienterande 
att kliva in i Mariagers forna klosterkyrka. Man 
stiger nämligen in på den norra sidan, vilket i sig 
är förvirrande. Det är bara den västligaste delen 
av kyrkan som står kvar idag i form av fem tra-
véer i korsform, tillsammans med ett västtorn. 
Resten av den stora klosterkyrkan revs på 1700-
talet. Till vänster om nuvarande ingången, dvs. i 
den östra delen av dagens kyrka, står en impo-
nerande altaruppsats från barocken, men kyrko-
rummet har tidigare alltså fortsatt flera travéer åt 
öster. Hela den del där nunnornas läktare och 
Mariakoret funnits är borta. I den del som vetter 
mot väster från dagens ingång hittar man ett torn 
i vars bottenvåning två imponerande senmedel-
tida träskulpturer placerats. Det är framställ-
ningar i naturlig storlek av dels den döde Kristus 
i en halvöppen kista och dels den sittande Kristus 
på vägen till Golgata. Båda har använts i klostrets 
påskliturgi. På nordväggen i kyrkan finns rester 
av en kalkmålning som framställer Korsbäran-
det, dvs. Kristus som bär sitt kors på vägen till 
Golgata. Detta är stick i stäv med en spridd upp-
fattning om att det i en birgittinsk kyrka inte ska 
finnas några bilder på väggarna, en tolkning som 
inte är helt i enlighet med klosterregelns faktiska 
formulering om bilder. Den heliga Birgitta tillät 
bilder ur Kristi passion och helgonens liv. Vidare 
bör det inte finnas något torn alls på en birgittin-
sk klosterkyrka och det är dessutom den östra 
delen av kyrkan som är viktigast. Där finns Maria-
altaret och nunnorna. I vissa avseenden har man 
i Mariager uppenbarligen känt sig lite friare från 
heliga Birgittas föreskrifter än man gjorde i Vad-
stena, och kanske även gjorde i Maribo på Lol-
land. 

En stor förtjänst är att författaren pekar på 
kunskapsluckorna när det gäller klostret i Mari-
ager, och därmed behovet av fortsatta under-
sökningar på platsen. Som icke-arkeolog förefal-
ler kanske en del passager som en onödigt detal-
jerad genomgång av utgrävningarna, men som 
tur är presenteras goda sammanfattningar som 
gör att man leds vidare. Man får en god bild av 
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klosterbyggnadernas och kyrkans utbredning, 
men tyvärr stannar det där. Reflexionerna kring 
vad de olika byggnaderna användes till är tunna, 
och skulle ha kunnat ge bättre tolkningsunderlag 
för vilka lokaler som låg var i relation till var-
andra och kyrkan. Den för nunnorna oerhört 
centrala kapitelsalen är t. ex. en sådan byggnad 
som förbigås. Den måste ha funnits i nära anslut-
ning till kyrkan. Dessutom avfärdar författaren 
den föreskrivna herrskapsläktaren såsom onödig, 
eftersom man ju lika gärna kunde höra systrarnas 
sång från kyrkans mitt. Den uppfattningen kan 
jag inte dela. Ett annat missförstånd är att för-
fattaren menar att nunnornas begravningsplats 
skulle ha varit på gräsgården som omgavs av klos-
tergången. En sådan praxis förekommer förvisso 
i andra ordnar och det är lätt gjort att hamna i 
den analogin. När det gäller birgittinerna var det 
dock så att man från Vadstena instruerade dot-
terklostret i Syon (London) att begrava de avlid-
na inuti klosterkyrkan, systrarna utmed norra 
väggen och bröderna utmed den södra. Så har 
man gjort även i dotterklostret i Nådendal. Det 
är mindre troligt att en annan praxis tillämpades 
i Mariager. 

I det här sammanhanget passar det att nämna 
att det hade varit önskvärt med mer relevanta 
jämförelser med Nådendal och Maribo istället 
för de lite mer perifera exemplen Pirita (vid Tal-
lin) och Gdańsk, där helt andra förutsättningar 
rådde för anläggningarnas grundläggning och ut-
formning. Författaren betonar släktskapet mel-
lan de båda danska klostren i Maribo och Mari-
ager. Mariager grundades mycket riktigt från 
Maribo. Eftersom klostret i Maribo är en med 
Vadstena mycket besläktad anläggning, anlagd 
direkt av Vadstenafolket, borde paralleller mel-
lan Mariager och Maribo kunna sökas i Vadstena 
i större omfattning än vad som nu är fallet. Ex-
empel på en sådan parallell är den östliga sakris-
tian som funnits i både Mariager, Maribo, Nå-
dendal och Vadstena. Ändå menar Krongaard 
Kristensen att Mariager bara har de överordnade 
idéerna gemensamt med Vadstena. 

I Mariager revs nunneläktaren ned 1692, men 
Mariaaltaret och dess läktaranslutning fanns 
kvar till 1752. Författaren tar detta som intäkt för 
att de båda läktarsystemen inte varit samman-
länkade. Det här området är en av de mer pro-

blematiska delarna av den birgittinska kloster-
kyrkans inredning. Såvitt känt tycks ingen anlägg-
ning ha följt Birgittas instruktioner när det gäller 
Mariakorets anslutning till brödernas sidogångar, 
samtidigt som hon ger mycket vaga anvisningar 
om den exakta lokaliseringen av nunneläktaren. 
Det finns tecken på att att de båda läktarna/koren 
var ihopkopplade i Vadstena, trots att de var oli-
ka enheter. Däremot är det inte säkert att de hade 
samma höjd från golvet. Rent konstruktionsmäs-
sigt skulle det ha gett en större stabilitet. 

Ett annat problemområde när det gäller in-
redningen är förbundet med de nedrivna sido-
läktarna. Dessa läktare var alltså inte påbjudna av 
Birgitta utan en praktisk lösning. Istället för att 
arrangera trappsystem vid östra ingångarna för 
att nå Mariaaltaret, murade man tegelarkader 
längs med interiörens långsidor och placerade 
trapporna till dem i den västra delen. Därigenom 
skapade man ett utrymme under gångarna, med 
valvöppningar ut mot kyrkorummet. Om man 
följer begravningsinstruktionerna från Vadstena 
så ska klosterfolket alltså begravas under dessa ar-
kader, vilket vi vet att man gjorde i Syon Abbey, 
och troligen i Nådendal. Krongaard Kristensen 
drar dock slutsatsen att eftersom det är känt att 
det fanns privata kapell där efter reformationen 
måste det ha varit privata kapell där tidigare ock-
så. Den slutsatsen är jag mycket skeptisk till efter-
som det inte finns några belägg för detta. De 
många altarstiftelser som är dokumenterade från 
Vadstena går alldeles utmärkt att fördela över 
lekmännens kyrkorum utan att man tar kloster-
folkets begravningsplatser under läktarna i 
anspråk. 

Det finns ett fynd som är särskilt intressant i 
relation till interiörens utsmyckning, men som 
författaren inte uppmärksammar ordentligt. En 
dekorfris, här kallad hjulkorsfris, har påträffats. 
Den anses ha prytt sidoläktarna och fungerat 
som räcke på dessa. I Vadstena finns inga sådana 
fynd eller dokument om motsvarande räcken, och 
veterligen ingen annanstans heller. Med tanke på 
Birgittas påbud om återhållsam dekoration är 
den intressant. Hjulkorsfrisen kan nämligen även 
uppfattas som en räcka av sammanlänkade an-
spelningar på de kronor nunnorna bar eller kan-
ske ännu hellre, det kors som bröderna bar på 
sina dräkter. De påträffade stendekorerna i Mari-
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ager vore en synnerligen passande birgittinsk 
inramning av kyrkorummet, utan att inkräkta på 
klostergrunderskans sparsmakade attityd mot ut-
smyckningar för deras egen skull. 

Eva Lindqvist Sandgren 
Konstvetenskapliga institutionen 

Uppsala universitet 
SE-752 38 Uppsala 

eva.sandgren@konstvet.uu.se 

Brian Hayden, The power of ritual in prehistory: 
Secret societies and origins of social complexity. Cam-
bridge 2018. 398 pp. ISBN 978-1-108-42639-8. 

Har dagens arkeologi frigjort sig från forna da-
gars kolonialism? Denna fråga har överraskande 
nog gnagt mig då jag läst Brian Haydens senaste 
bok The power of ritual in prehistory från 2018. I 
boken ställer Hayden tre relevanta frågor kring 
uppkomsten av stratifierade samhällen: 1) Vil-
ken roll spelade ritualer och hemliga sällskap i 
traditionella samhällen?; 2) Vilken roll spelade 
dylika sällskap i uppkomsten av stratifierade sam-
hällen?; 3) Hur kan vi som arkeologer identifiera 
dylika esoteriska sällskap i det förflutna genom 
analyser av materiell kultur? 

Haydens bok kan ses som en naturlig pro-
gression av hans tidigare studier om betydelsen 
av Big Man »Aggrandizers», shamaner och fes-
ter i traditionella samhällen. Hans mål med sin 
nya studie är att diskutera uppkomsten av trans-
egalitära stratifierade samhällen ur ett evolutio-
nistiskt perspektiv och, mer specifikt, vilken roll 
som hemliga sällskap kan ha haft i samman-
hanget. Hayden förespråkar komparativa studier 
och analyser som en väg att nå kunskap om för-
historiska samhällen generellt och speciellt frå-
gan om hur och varför hierarkiska samhällsstruk-
turer uppstod. För att möjliggöra en komparativ 
analys presenterar Hayden utvalda antropolo-
giska studier av hemliga sällskap från en rad kom-
plexa jakt- och fångstsamhällen och stamsam-
hällen i norra Amerika, Afrika, sydöstra Asien 
och Stilla havet. 

Hayden är skeptisk till kognitiva förklarings-
modeller till uppkomsten av stratifierade sam-
hällen, inte minst till forskare som likt Ian Hod-
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der har förklarat religion och ideologi som en driv-
kraft i dylika samhällsförändringar. Istället före-
språkar Hayden en ekologisk politisk modell. 
Den utgår ifrån stabila jakt- och fångstsamhällen 
som kunde skapa ett ekonomiskt överskott vilket 
användes av så kallade »aggrandizers» för per-
sonlig vinning i form av »survival, reproduction, 
security, wealth, political power, and higher stan-
dards of living» (s. 16); vilket inte så lite minner 
om en nyliberal doktrin. Fester och hemliga säll-
skap var medel för att uppnå dessa mål. Det se-
nare skedde »in the form of reciprocal feasting 
debts or as fees for the admission, advancement, 
or services of secret societies […] the lure which 
is held out to them is the lure of prestige» (s. 16). 
Enligt Hayden kan liknande hierarkiserings-
processer bara ha skett i så kallade komplexa 
jakt- och fångstsamhällen för »Secret societies 
are only expected to have occurred in surplus-
producing contexts» (s. 80). 

Av detta framgår att Haydens bok i mångt 
och mycket gentar en gammal invand diskurs där 
en historiematerialistisk förklaringsmodell om 
social ojämlikhet ställs mot olika idealistiska per-
spektiv. I korthet, Marx : Hayden : Hodder : He-
gel. Följaktligen, för Hayden var det de som kon-
trollerade produktionskrafterna som var i posi-
tion att skapa ojämlika ekonomiska, sociala och 
ideologiska strukturer vilka bidrog till uppkom-
sten av stratifierade samhällen. Ritualer var som 
ett opium för folket: »the people who controlled 
the wealth and power in communities were in 
positions to impose cooperation and rules of 
behavior on their own terms, and people with 
hopes of sharing that wealth or power simply had 
to comply. These are the perspectives favored by 
political ecological models» (s. 319). 

För att vederlägga sina antipoder presenterar 
Hayden en vid exposé över hemliga sällskap från 
nordvästra stillahavskusten i Amerika (kap. 2), 
Kalifornien (kap. 3), centrala och sydvästra Ame-
rika (kap. 4), »prärieindianer» (kap. 5), indianer 
från östra Amerikas skogsområden (kap. 6), Ocea-
nien (kap. 7), centrala Afrika (kap. 8) och västra 
Afrika (kap. 9). 

Hans presentation följer allt som oftast ett 
givet ramverk. Efter en allmän introduktion och 
översikt över ett kulturkomplex i ett geografiskt 
område följer en tematisk redogörelse för hur 
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