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En tysk magisteravhandling bör inte förväxlas
med en svensk magisteruppsats. Det tyska ar-
betet utgör ett examensmål och är resultatet av
en mångårig forskarutbildning som syftar till
danandet av fullfjädrade arkeologer. Som magis-
ter ska man självständigt kunna skriva sin dis-
sertation. För detta ändamål ska examenstaga-
ren visa en allmän förmåga att utvärdera ett
källmaterial och förvärva en specifik förtrogen-
het med litteraturen i ämnet, med tonvikt lagd
på en god orientering inom forskningshisto-
riken. För en rättvis bedömning måste recen-
senten beakta detta.

Under titeln Zwischen Tier und Kreuz förenas
tre magisteravhandlingar som författats under
handledning av Michael Müller-Wille vid Chris-
tian Albrechts-universitetet i Kiel. Med tanke på
avhandlingarnas minsta gemensamma nämnare
– vikingatida ornamentik – är titeln väl vald.
Tre skilda materialgrupper avhandlas:

I »Die tierstilverzierten Metallarbeiten aus
Birka» gör Birgit Maixner ett ambitiöst försök
till en helhetsundersökning av (nästan) alla djur-
ornamentikprydda gjuterialster från Birka. Ut-
ifrån en stilindelning gör hon en kartläggning
med hänsyn till koro-, krono- och typologi samt
tillverkningsteknik för att sedan tolka materia-
let framför allt utifrån dess sociala kontext. Inte
oväntat bevaras ornerade föremål oftare i ske-
lett- än i brandgravar. Efter en kortfattad
kvalitetsindelning tolkas fördelningsmönstret.

Lösfynden tillskrivs en lägre kvalitet (»slit och
släng») medan de finaste gravfynden (ur kam-
margravar) kopplas i AOT-metodens anda till
Birkas ledarskikt.

I »Fibeln und Anhänger vom Typ Terslev»
undersöker Sunhild Kleingärtner föremål med
huvudsaklig utbredning i Stordanmark: spän-
nen och hängen av terslevtyp med filigran samt
deras gjutna bronsimitationer. Först inringas
motivursprunget genom en motivhistorisk-
ikonografisk undersökning och motivets ut-
vecklingshistoria kartläggs genom typologisk
indelning och kronologisk analys. Sedan kopp-
lar hon sina slutsatser om hantverksorganisatio-
nen till missionshistorien. Enligt Kleingärtner
går terslevmotivet tillbaka på en europeisk konst-
tradition (Karl den skalliges andra bibel) och
når Norden som politisk och kristen symbol
(mittkorset). Med sin förekomst av förmodat
kontinentala filigransmycken tillskrivs Hedeby
en roll som inkörsport för förebilderna och
utpekas som platsen för Nordens första terslev-
produktion. Typen distribueras sedan under or-
ganiserade former (med »standardiserade» pat-
riser) från verkstadsfilialer i detta och andra
kungliga och kyrkliga centra.

Överrepresentationen av korsprydda silver-
smycken i rika gravar och protostäder i kontrast
mot de ofta korslösa bronsvarianterna i margi-
nalgravar anses bekräfta tesen om en kunga-
styrd distribution i missionssyfte med fokus på
eliten. Vid centralplatser med konservativa
värderingar (t.ex. Odense) accepteras dock sil-
vertypen även utan kors. Typen genomgår för-
ändringar på förkristen värdegrund (upptagan-
det av borrestilelement) som leder fram till Hid-
densee-smyckena.

I »Untersuchungen zur späten Bildsteingruppe
Gotlands» undersöker Florian Westphal bild-
stenarna ur Lindkvists fas E., sena vikingatiden
och äldsta medeltiden. Målet är dels att på stilis-
tiska grunder etablera krono- och korologiskt
relevanta undergrupper, dels att utifrån dessa
belysa den gotländska missionshistorian. Indel-
ningen sker med ledning av absolutdaterande
runstensmonument såsom danagäldstenarna
samt Ann-Sofie Gräslunds relativdaterande run-
stenstypologi med utgångspunkt i Uppland.
Westphal indelar bildstensfasen E i fyra grup-
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per. Han anser grupp 3 och 4 med två kronolo-
giska undergrupper vardera vara samtidiga.
Ändå dominerar grupp 1–3 söder om Lojsta
hajd och grupp 4 norr om detta öde skogsbälte.
Grupp 4b tolkas som kristna monument med
hänvisning till förekomsten av kristna inskrifter
eller framträdande kors.

Kleingärtner lyckas bäst med att strukturera
sin framställning i riktning mot syntesen. I
Maixners mångbottnade undersökning tycks
däremot finnas lösa trådar kvar som pekar mot
ett framtida arbete. Däremot har Westphals
lärda exkurser snarare examensrelevans. Lit-
teraturlistornas omfattning imponerar. Ändå
har författarna hämtat merparten av sina infor-
mationer ur en snäv krets av publikationer.
Flitiga referenser till verk som bör vara kända
för en nordisk läsarkrets kan inte lastas förfat-
tarna p.g.a. avhandlingarnas examensfunktion.
Samtidigt kan det tyckas besynnerligt när
omfattningen av den egna prestationen inte
accentueras. T.ex. borde man inte undanhålla
läsaren i vilken utsträckning författarna gjort
forskningsresor för att granska undersöknings-
materialet. Omprövningar är viktiga. Då all lit-
teratur åldras skulle det ha varit bra om förfat-
tarna i större omfattning hade omprövat hävd-
vunna uppfattningar.

Exempelvis har Maixner utsett stilindelnin-
gen till grundsten för sin undersökning. Då
kombinationen av olika stildrag på samma före-
mål är ett återkommande problem i birkamate-
rialet skulle hon med fördel ha kunnat utreda
konsekvenserna för sina analysresultat om
särskiljandet mellan borre- och jellingstil inte
kan upprätthållas, som vissa forskare i hennes
litteraturlista hävdat. Det finns flera anled-
ningar att slopa uppdelningen mellan dessa sti-
lar, bl.a. den höga frekvensen av förmenta »stil-
blandningar» på praktföremål som kan ha ut-
gjort förebilder för standardföremålen med sina
förenklade motivurval. I stället stödjer sig Maix-
ner på stildefinitioner som är mer pre- än deskrip-
tiva, samtidigt som några kullerbyttor krävs för
att förklara alla »stilblandningar» paradigm-
enligt. Analysteckningarna överträffar i sin pub-
licerade form sällan fotonas informationsvärde,
vilket är synd med tanke på författarens möda.
Det hade varit bättre att antingen strukturera

teckningarna med hjälp av grånyanser eller att
upplåta platsen åt sådana foton som i nuläget
inte rymts: kvalitetsanalysernas. Deras dedukti-
va brister skulle ha kunnat kompenseras genom
fler och bättre detaljfoton. Maixners styrka är
att hon insett behovet av en kategoriöver-
gripande undersökning av Birkas bronsgjuteri-
alster, vilket tycks vettigt med tanke på att verk-
städerna rimligen var tvungna att producera
mer än en föremålskategori var.

Med sin behandling av filigranföremålens
bronspastischer har även Kleingärtner insett
värdet av en helhetsansats. Trots formlikheten
betvivlar hon dock att filigransmederna också
varit bronsgjutare. Men kunde en filigranspe-
cialist verkligen livnära sig helt utan vandring
eller diversifikation? Den av författaren åbe-
ropade massproduktionen av filigransmycken
för osökt tankarna till silvrets ägare: hant-
verkarna förfogade knappast över egna silver-
förråd. Kleingärtner löser problemet genom att
låta kung och kyrka stå bakom tillverkningen.
Men ett sådant produktionsmonopol väcker frå-
gor: beror alla de hedniska motivvarianterna
utanför de kristna centren på en dubbelstrategi
hos centralmakten eller var produktionsverk-
ligheten kanske mera facetterad än så? Kata-
logen saknar uppgifter om smyckenas metall-
vikt trots att depåerna tillskrivs en enbart me-
tallekonomisk funktion. Därmed glöms alterna-
tivet att lokala stormannaätter kan ha stått för
uppdragen. I det förkristna samhället ägdes silv-
ret nämligen inte främst av individen. Skill-
naden mellan gravfynd och eventuella ättede-
påer borde ha uppmärksammats då den kan
åskådliggöra ideologiskillnader mellan ättesam-
hällets och synkretismens individsyn. Slutligen
borde såväl Kleingärtner som Westphal vara
försiktigare i sitt åberopande av bokmåleri som
enda bevis för elementkombinationers hemorts-
rätt i den kristna världen.

Westphals styrka är att han insett behovet av
en nyindelning av Lindkvists bildstengrupp E.
Att förklara utformningsskillnaden genom olika
hantverkstraditioner är acceptabelt. Däremot ver-
kar indelningen i förkristna och kristna monu-
ment något konstruerad mot bakgrund av Syd-
gotlands välkända reservation gentemot nymo-
digheter från norr. I väntan på motbeviset för
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hedniska symbolvärden hos runstendjuret får
man inte utesluta att motivkombinationen hos
Nordgotlands stengrupp 4b är lika synkretistisk
som Sydgotlands stenar med hedniskt motiv,
kristen bön och ibland även kors. Runstens-
traditionen gjorde trots allt sitt intåg hand i
hand med kristnandet. Specifikt gotländskt är
däremot den redan befintliga monumentala
stenhuggartradition som modifierats av denna
nya impuls.

Inte all kritik ovan är självförvållad av för-
fattarna. Många fel har uppstått genom av-
hängigheten av en litteratur tillkommen över
många årtionden om ett material som i dagens
skandinaviska debatt glidit ur rampljuset. Vi
saknar en ny impuls i form av tidsödande och
metodiskt innovativa studier av originalmate-
rialet. Sammanfattningsvis är det därför mycket
glädjande att man utomlands insett materialets
källvärde och är intresserad av att ta upp detta
till ny diskussion. Om utmaningen inte antas
här hemma i Norden får man hoppas att andra
finner vägen till materialet för att nyundersöka
det – kanske rentav någon av de tre från Kiel! I
så fall blir kunskaper i tyska mer än någonsin en
förutsättning för vidare deltagande i diskussio-
nen.

Michael Neiß
Hovslagargatan 52

SE-194 31 Upplands Väsby
michaelneiss@hotmail.com

Jørgen Skaarup & Ole Grøn, Møllegabet II. A sub-
merged Mesolithic settlement in southern Denmark.
Langelands Museum. B.A.R. International Series
1328. Oxford 2004. 204 s. ISBN 1-84171-673-1.

Som en följd av omfattande strandlinjehöjning
sedan den senaste istiden ligger idag betydande
lämningar från mesolitisk tid dränkta under
vatten. De senaste årens marinarkeologiska un-
dersökningar av submarina mesolitiska lokaler,
framförallt i Danmark, utgör därvidlag viktiga
pusselbitar för den mesolitiska forskningen och
rekonstruktionen av det mesolitiska landskapet
och levnadsmönstret.

Langelands Museums marinarkeologiska
undersökningar av den senmesolitiska boplat-
sen Møllegabet I, utanför den lilla syddanska
staden Ærøskøbing på Fyn 1976, inledde en ny
era i nordeuropeisk stenåldersarkeologi. Fynden
angav en utomordentlig potential beträffande
bevarandegraden av såväl konstruktioner som
organiskt material i undervattensmiljöer. En
uppföljande undersökning 1987 i samma om-
råde, fast på djupare vatten, resulterade i upp-
täckten av ytterligare en senmesolitisk lokal,
Møllegabet II. Platsen ligger på ett djup av nära
fem meter och undersöktes i omgångar åren
1988–93. Den omfattar bland annat en hydd-
lämning från tidig ertebøllekultur samt en
något senare grav med en ung man placerad i en
kanot. Dessa speciella och viktiga fynd presen-
teras nu i den första monografin hittills över en
större submarin mesolitisk lokal.

Tyvärr har monografin rapportformat, med
därtill hörande meningslösa och ointressanta
registreringslistor i appendix, och en disposition
som förvisso är tydlig men med väl fragmenterad
kapitelstruktur. Språkligt är texten rapportmäs-
sig, stel och bitvis helt oinspirerande. Bildma-
terialet är – med undantag från några utomor-
dentligt välillustrerade horn- och träföremål
samt ett par rekonstruktioner, foto och planer –
synnerligen blekt. Det går säkert att argumen-
tera för att illustrationerna fyller ett vetenskap-
ligt syfte. Bildspråket är dock stundtals svårt att
omedelbart ta till sig. Volymen är indelad i åtta
kapitel där de fem första i allt väsentligt be-
handlar arkeologin medan de återstående tar
upp paleobotanik och osteologi.

I de inledande två kapitlen ger huvudförfat-
tarna Jørgen Skaarup och Ole Grøn på sedvan-
ligt manér en projekthistorik samt redogör för
en rad metodologiska utgångspunkter. En bety-
dande del ägnas åt de geologiska och topogra-
fiska förutsättningarna, vilka beskrivs detaljerat.
Trots bitvis tunga tekniska passager, inte minst
beträffande de seismiska mätningarna, är det
intressant läsning som ger perspektiv på de
komplicerade förhållanden som råder under
vattenytan liksom det platsspecifika topogra-
fiska och geologiska scenariot. Därmed skapas
en bild av lokalens belägenhet vid tiden för den
aktuella bosättningen – på en sandig platå i
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