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Torun Zachrisson bidrar med en mycket in-
formativ och idérik artikel som endast mycket
kort kan återges här. Hon påtalar att gårdarna
runt Gamla Uppsala visar på permanenta lägen
under den äldre järnåldern vilket kan tolkas som
att det förekommit reglerade arvskiften och att
specialiserat hantverk, i form av bl.a. tjärtillverk-
ning, var knutet till dessa enheter. Zachrisson
anser att en högreståndsmiljö bör ha funnits i
GamlaUppsala redan under romartiden, förslags-
vis väster om kyrkan. Under 500-talet avhyses
dennärmaste bebyggelsen och ersätts av en gods-
domän.
De stora högarna, de bysantinska föremål som

förekommer i Mellansverige liksom tingsplatsen
i kombination med blot uppfattar Zachrisson
sommarkörer för en elit med kontinentala seder
sometablerar en godsdomän.Denna utgör basen
för en riksbildning. Den redan omnämnda run-
stenen tolkar hon som ett ovanligt gravmonu-
ment placerat i anslutning till en tidig träkyrka.
En kyrkomiljö och en närbelägen tingsplats kan
ha samexisterat, och jordande förekom parallellt
med kremering fram till omkring år 1100. Vissa
indicier knyter samman Gamla Uppsala med en
aristokratisk miljö vid Östra Aros (dagens Upp-
sala) där det fanns en lämplig lagunhamn.
Texterna i boken bygger som sagt på föredrag

från 2011.Omfattande utgrävningar somgav vik-
tigaresultat skeddeunder tidenframtill tryckning-
en.Dennakombinationavunderlag i tidigarepub-
licerat material med tillägg av muntlig informa-
tion från utgrävarna är påtaglig i flera artiklar. I
vissa fall får vi vänta på publiceringen av dessa
resultat ytterligare någon tid. Att vila på hanen är
dock inget att rekommendera. Dessa viktiga och
väldisponerade presentationer är i högsta grad
nödvändiga för den fortsatta diskussionen kring
Gamla Uppsala.

Lars Larsson

Hans Krongaard Kristensen, Klostre i det middel-
alderligeDanmark. JyskArkæologisk Selskabs Skrif-
ter 79.Højbjerg 2013. 500 s. ISBN978-87-88415-
81-0.

Klosterforskningen och klosterarkeologin har fått
ettmarkantuppsvingde senasteårtiondena. ISve-
rige kan nämnas projekt kring Alvastra, Vreta
och Skänninge i Östergötland, Dalby i Skåne och
Ås iHalland. Även iDanmark har det varitmånga
klosterprojekt. Den danska renässansen för klos-
terarkeologin kan tillskrivas etableringen av äm-
net medeltidsarkeologi (numera medeltids- och
renässansarkeologi) vid Aarhus universitet, där
man ända sedan början av 1970-talet satsade på
utgrävningar i kloster på Jylland, nämligen i Ring
och i Öm. Ett namn som återkommer i Danmark
i samband med nästan alla arkeologiska kloster-
undersökningar och i talrika publikationer är uni-
versitetslektor Hans Krongaard Kristensen, som
utan tvekan är landets ledande expert på medel-
tida kloster. Han är även aktiv i Sverige med det
pågående samarbetsprojektet kring Ås kloster.
Vid tiden för sin pensionering har nu Krongaard
Kristensen samlat sin omfattande kunskap i ett
imponerande tematiskt översiktsverk.
Klostre idetmiddelalderligeDanmark är en solid,

mycket innehållsrik och välskriven bok. Den är
oklanderligt disponerad med kapitel i tre nivåer,
skriven på en lättbegriplig oakademisk danska,
samt generöst illustrerad med kartor, ritningar
och fotografier, där många färgfoton är tagna av
författaren själv.
Ett tidigare standardverk, Vilhelm Lorenzens

De danske Klostres Bygningshistorie I-XI (1912–41),
har en volym för varje klosterorden och sedan ett
kapitel för varje kloster. Krongaard Kristensens
översikt är i stället disponerad med 22 tematiska
huvudkapitel: kap. 1 Introduktion, 2 Forsknings-
historia, 3 Klosterordnar, 4 Donatorer, 5 Bygg-
nadsperioder och lokalisering, 6 Klosteranlägg-
ningar generellt, 7 Kyrkan och dess bruk, 8 Hu-
vudanläggningen (klausuren), 9 Huvudanlägg-
ning för munkar och bröder, 10 Huvudanlägg-
ning för nunnor, systrar och birgittiner, 11 Kors-
gången, 12 Byggnader i inre och yttre gården, 13
Byggnadskonstruktionen, 14 Tekniska lösningar,
15Ekonomi i herreklostren, 16Ekonomi i tiggar-
klostren, 17 Hantverk, textilarbeten och böcker,
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18 Föremålsmaterialet, 19Läkekonst, 20Begrav-
ningar, 21 Reformationen och 22 Framtiden. Vi-
dare tillkommer förord, noter, källor och littera-
tur, ett namnregister samt ett ortregister. För-
fattaren presenteras inte,men syns dels på en bild
(fig. 17.1), dels i litteraturlistan.
Krongaard Kristensens ambition har varit att

belysa de 138danska klostren tillhörande elva ord-
nar från ett arkeologiskt perspektiv, d.v.s. deras
materiella utformning och praktiska liv, inte per-
sonhistoria, andligt liv eller godshistoria (s. 18 ff).
Antaletvar116vidreformationen,härav23nunne-
kloster.Ambitionenäruppfylldmedrågeochman
får även en del personellt, andligt och om gods-
historien på köpet. Författaren argumenterar väl
för behovet av en arkeologisk synvinkel (s. 19 f).
Hanhävdarattutforskningenavklostrenharhäm-
mats dels av en ambivalens i relation till det ka-
tolska, dels på senaste tiden av enkrympande för-
måga inom yrket att läsa latin (s. 29, 43). Boken
avrundas med att Krongaard Kristensen fastslår
att modernamänniskor knappast förstår hur vik-
tiga klostren var i detmedeltida samhället (s. 457
f).
En sammanfattning av bokens innehåll i alla

delar är inte möjlig med dess otaliga iakttagelser
och nya tolkningar. I stället vill jag framhålla någ-
ra enstaka iakttagelser eller resultat som fångade
mitt intresse.
Komplexiteten och omfattningen av klostrens

byggnadshistoria har ofta underskattats (s. 77 ff).
2/3 av klostren låg i städerna (s. 82). Etableringen
av lantkloster på 1100-talet och tiggarkloster på
1200-talet har i forskningen överskuggat det fak-
tum att perioden ca 1410–1520 var en rik period
med såväl nya etableringar som byggnationer (s.
100 ff); i många fall tillkom den stängda kloster-
gårdenmedkorsgången först vid denna tid.Klost-
rens totalanläggningar kunde vara överraskande
stora, t.ex. Sorö kloster med ett hägnat område
på 7hektar (s. 105).Nunneklostren låg inte gene-
relltnorromochmunkklostren inte söderomkyr-
kan (s. 112 f). Få västflyglar vid munkkloster an-
vändes av lekbröder (s. 208 f). De byggnader som
tillfälligtvis är bevarade har inte nödvändigtvis
varit de viktigaste undermedeltiden, jfr S:tHans
i Odense (s. 171 f). Anläggningen av moderna
örtagårdar som ett led i förmedlingen av platser
förstör möjligheten att utforska vilka örter som

användes vid klostren, annars ett lovande forsk-
ningsfält (s. 272). Grundläggning på sand före-
kom, inte på torv som tidigare antagits (s. 278 ff).
Det tidigaste idag kända teglet i Skandinavien
kan påvisas kring 1150 i augustinerklostret i Ribe
på Jylland och var importerat från Tyskland (s.
298). Lekfolk – män, kvinnor och barn – begrav-
des i korsgången, inte munkar och nunnor; de se-
nare blev ofta begravda norr eller öster om kyrkan
(s. 413 ff).Ochmånga kloster förlorade sitt obero-
ende redan före reformationen (s. 433).
Boken är författad i en kulturhistorisk tradi-

tion som kännetecknar en stor del av denmedel-
tidsarkeologiskamiljön i Århus. Texten är saklig,
beskrivandeelleranalytiskmedenkällkritiskblick,
metodologiskt försiktig och man letar på gott
eller ont förgäves efter teoretiska anslag. Men
enstaka gånger gnistrar det till när Krongaard
Kristensens stora engagemang för de medeltida
klostren lyser igenom i kritiska eller syrliga kom-
mentarer. Det märks särskilt i det mycket läsvär-
da slutkapitlet (s. 447 ff), som inte främst som
annonserat handlar om framtiden. Det består
mera av kritiska synpunkter och rekommenda-
tioner från en bekymrad klosterarkeolog som till
synes har sett ett och annat.
Krongaard Kristensen kritiserar oambitiösa

utgrävningar (det är titeln på en underrubrik, s.
447!) där små sökschakt har gjort mer skada än
nytta; den nyfikna kan identifiera exemplen från
texten eller noterna. Listan fortsätter: dålig an-
tikvarisk hantering av kloster, problem med fort-
satt bruk av kyrkogårdar som förstör spårenunder
mark, de relativt många opublicerade arkeologis-
ka undersökningarna (men är det inte ett allmänt
problem?), behovet av mera utvecklade kloster-
museer, problemmed förmedling av ruiner, rum i
kloster fördärvade avkontor eller»dagligstuehyg-
ge» (fig. 9.14) – och bruket av kloster som»kulis-
ser» för levandegörande utan relevans för kloster-
livet med »markedsgøgl, handel og ridderturne-
ringer»; en marknad lokaliserad inne på själva
klostergården i Ömbeskrivs som grotesk och som
ett uttryck för antingen okunskap hos arrangör-
erna eller ett medvetet vilsledande av publiken (s.
456). OK,men hur skall man då använda klostren
och kyrkogårdarna i framtiden, när inte allt kan
förvandlas till museer eller fredas?
Översiktsverkets ambition är att behandla alla
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klostren idetmedeltidaDanmark, somframgår av
titeln. Att Krongaard Kristensens egna erfarenhe-
ter från Viborg, Svendborg och klostren på östra
Jylland samt Børglum får stort utrymme är för-
ståeligt. Men sett från östra sidan av Öresund är
hanteringen av de 25 klostren och klosterforsk-
ningen i det forna östra Danmark, d.v.s. Skåne,
HallandochBlekinge tyvärr lite styvmoderlig; och
det drabbar ävenklostren i Sydslesvig. Forsknings-
historien, som omfattar 21 sidor, rymmer en sida
omSkånelandskapen, där det trista exempletmed
utgrävningarna iHerrevadupptardetmesta avut-
rymmet (s. 40); Sydslesvig får! sida. Översikts-
kartorna är som så ofta avslöjande: det nuvarande
Danmark är alltid med i sin helhet (minus Born-
holm),medanSkånelandbeskärsmerellermindre
tillfälligt efterbehov;däremotuteslutsaldrigdelar
av Jylland eller södra Danmark även om kloster
saknas (jfr fig. 3.7, 3.15, 3.21). När det poängteras
att tiggarklostren inte kan användas för att mäta
städernas storlek (s. 117) saknas en fördjupad för-
klaring och en hänvisning i denna lite underför-
ståddakritik av en svensk avhandling, där klostren
användes just på detta sätt. När tunnvalv i Sorö
beskrivs somenovanlig typ (s. 306)bortsesdet från
alla tunnvalv iSkåneochpåBornholm.Vidare sak-
nar jag enhänvisning tillGunhildEriksdotters av-
handling Bakom fasaderna (2005) om Dalby klos-
ter, en utblick till AnnaGötlinds avhandling Tech-
nology and Religion inMedieval Sweden (1993), ett
omnämnande av de romanska gravstenarna vid
Bosjökloster i Skåne (s. 426), kanske även ett om-
nämnande av denmärkliga graven sompåträffats
i franciskanernas klosterkyrka i Lund och som
påstås ha tillhört ärkebiskop Jakob Erlandsson.
På den danska sidan saknar jag kollegan Jens Vel-
levs bogAsmildKlosterkirke i 900 år (1990). Andra
saknar troligen annat, men så är det välmed över-
siktsverk, att man måste prioritera och därmed
inte kan göra alla nöjda.
Den tematiska uppbyggnaden av översikten

betyderoundvikligen, att detharblivit endel upp-
repningar av information. Fastän det finnsmånga

bildhänvisningar kunde fler behövas, t.ex. kring
kanalerna vidÖmkloster (s. 321 ff). Och även för
en klosterintresserad kan det ibland bli lite väl
många dörrar, fönster, trappor och rum att hålla
reda på eller föreställa sig.
Vad gäller innehållet osäkrar jag min Brow-

ning varje gång någon använder begreppet »stor-
män» (s. 68) eftersom donatorerna, som fram-
går av undersökningen, var både män och kvin-
nor; ett genusperspektiv på medeltidens aktörer
som även får konsekvenser för språkbruket sak-
nas tyvärr ofta i kyrko- och klosterarkeologin.
Klostret i Vestervig beskrivs som lokaliserat till
det yttersta hörnet av landskapet Thy på Jylland
(s. 152), men jag undrar om inte detta är ett ana-
kronistiskt synsätt, där dagens tyngdpunkt är
Östjylland ochKöpenhamnsområdet; de rika ro-
manska kyrkorna visar att området vid Limfjor-
denhade en annanbetydelse i den tidigamedelti-
den.
Böcker kan inte vara felfria. Ändå kundeman

här önska en allra sista korrekturomgång, som
hade rättat en del stavfel och annat. Således sak-
nas fig. 12.4 av Herrevad, de medeltida byggna-
derna som omtalas i fig. 12.6 låg nog i gårdens
nordvästra hörn, inte det nordöstra, liksom jag
tillfälligtvis upptäckte att Jacobsen 1982 saknas i
litteraturlistan (jfr. kap 7 not 37), men allt detta
är petitesser, som inte skall ta äran av helheten.
Klostre i detmiddelalderligeDanmark är ett stan-

dardverk av bestående värde, som varmt rekom-
menderas för såväl sträckläsning som flitigt bruk
som uppslagsverk. Boken är inte läst på en kaffe-
rast,men tiden för läsning är väl investerad.Måt-
te fler följaHansKrongaardKristensens exempel
inom de områden där de är experter.

JesWienberg
LUX, Institutionen för arkeologi

och antikens historia
Lunds universitet

Box 192, SE–221 00 Lund
Jes.Wienberg@ark.lu.se
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