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skeppen. Men man kan inte nog prisa det 
superba illustrationsmaterialet, som gör 
denna bok extra prisvärd. Förutom refe-
renser innehåller boken även ett använd-
bart register. För kurser i maritim arkeolo-
gi eller som del av ett allmänt arkeologiskt 
pensum fyller denna bok därför en lucka. 
Med tanke på att just Nordsjön behandlas 
som tematisk begränsning skulle jag också 
rekommendera läsning av Robert van de 
Noorts nyutkomna bok (Van de Noort, 
Robert 2011: North Sea Archaeologies. A Ma-
ritime Biography 10.000 BC-AD 1500. Ox-
ford University Press) som representerar 
en annan typ av arkeologisk forskning 
med maritim inriktning. 

Jag håller med Crumlin-Pedersen om 
att arkeologi är “too important a subject to 
be left in the hands of traditional land ar-
chaeologists only.” Detta bäddar för en tra-
vesti. Kanske Crumlin-Pedersen kan 
medge –med sin mångsidiga inriktning- 
att även maritime archaeology is too important 
a subject to be left in the hands of traditional ship 
archaeologists only?” 

Christer Westerdahl
Institutt for arkeologi og 

religionsvitenskap
Norges Tekniske og 

Naturvitenskapelige Universitet 
(NTNU)

Trondheim

Göran Gruber: Medeltider. Samtida mobili-
seringsprocesser kring det förflutnas värden. 
Linköping Studies in Art and Science 518. 
Linköping 2010. 300 sider. ISBN 978-91-
7393-337-7. Pris: 225 SEK. 

Hvilke værdier tillægges middelalderen i 
vor samtid? Hvad sker således, når en mid-
delalderlig galgebakke kommer i vejen for 
udbygningen af en fabrik? Og hvad sker, 
når et jernbanespor lægges hen over rui-
nerne af et middelalderligt dominikaner-
kloster? Det er nogle af de spørgsmål, som 
behandles i en ny disputats fra Linköpings 

Universitet i Sverige forfattet af arkæolo-
gen Göran Gruber. 

Ved Campus Norrköping, en filial til 
Linköpings Universitet, er etableret et 
tværvidenskabeligt miljø, Tema “Kultur 
och samhälle”, også kaldt Tema Q, der 
blandt andet fokuserer på kulturarven og 
brugen af fortiden. Herfra er kommet en 
strøm af monografier, konferencerapporter 
og afhandlinger i et berigende møde mel-
lem fag som arkæologi, historie, etnologi 
og sociologi. 

Da det blev aktuelt med yderligere et 
jernbanespor gennem middelalderbyen 
Skänninge, blev der etableret et forsk-
nings- og formidlingsprojekt, “Slättbygds-
projektet”, i et samarbejde mellem Riksan-
tikvarieämbetets lokalkontor i Linköping, 
UV-Öst, som fik ansvar for de arkæologi-
ske undersøgelser, og så universitetet på 
samme sted. Grubers disputats er blevet til 
inden for rammen af dette projekt. 

Disputatsen består af fire hovedkapitler: 
Kapitel 1, “Meningsskapande medeltider”; 
2) “Medeltider och konflikter”; 3) “Medel-
tider och framtider”; 3) “Medeltider – sam-
tida mobiliseringsprocesser kring det för-
flutnas värden”. Til dette kommer et for-
ord, en engelsk sammenfatning og henvis-
ninger til kilder og litteratur. Afhandlin-
gen er opbygget omkring to hovedeksem-
pler eller “case-studies” fra henholdsvis 
Vadstena og Skänninge, som indrammes 
af en teoretisk indledning og en afslutten-
de diskussion og konklusion. Tre af ho-
vedkapitlerne afrundes med udmærkede 
sammenfatninger. 

Selv om sidetallet er overkommeligt, er 
det ingen letlæst bog som helhed. For med 
enkelte lysende undtagelser, hvor perso-
nen Gruber selv træder ind i forløbet og 
beretter om egne iagttagelser og erfarin-
ger, så er sproget tungt og illustrationerne 
få. Det er forvaltningens formelle og lidt 
omstændelige syntaks, som må have smit-
tet af på teksten. At alle involverede perso-
ner er blevet anonymiserede, forstærker 
dette indtryk. Af størst almen interesse og 
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mest velformulerede, synes jeg, er de kon-
krete eksempler med kapitel 2 og 3. 

Kapitel 1 er som nævnt en teoretisk ind-
ledning, der præsenterer middelalderbyer-
ne Vadstena og Skänninge, begge i Öster-
götland, samt tidligere forskning omkring 
erindringspolitik, historiebrug, middelal-
deren som begreb og periode samt afhand-
lingens metodik. Gennemgangen er refe-
rerende, hvor Grubers egne ideer og syns-
punkter let forsvinder blandt alle “læse-
frugter”. Kapitlet er også efter min opfat-
telse noget overlastet i forhold til, hvad 
som faktisk mobiliseres i Grubers efterføl-
gende undersøgelse og diskussion, der 
lægger et perspektiv på aktørerne, ikke 
brugerne. 

Kapitel 2 redegør for de interessekon-
flikter, som opstod, når en udvidelse af 
ABS Pump’s fabrik i Vadstena i 2003-04 
kolliderede med fundet af byens galgebak-
ke med begravelser samt en grav fra vikin-
getiden; nye arbejdspladser kolliderede 
med arkæologisk udgravning. Fabrikken 
protesterede mod at skulle betale for ud-
gravningen, som man blev pålagt af Läns-
styrelsen (amtet), og som blev gennemført 
af Östergötlands Länsmuseum. Fabrikken 
hævdede, at Länsstyrelsen og kommunen 
ikke havde informeret om, at der kunne 
forventes fortidsminder på pladsen. Fa-
brikken fik støtte af både Riksantikva-
rieämbetet centralt og kommunen – og sa-
gen sluttede med, at Riksantikvarieämbe-
tet, altså staten, betalte. 

Vadstena er berømt for Den hellige Bir-
gitta og sit Birgittinerkloster med oprin-
delse i Folkungernes palads, men kommu-
nen opfattede (måske opfatter) arkæologi-
ske undersøgelser som en belastning for 
den økonomiske udvikling; en situation, 
som jeg selv genkender fra Tønsberg i 
Norge tilbage i 1970’erne og 80’erne. 

Kapitel 3 redegør for de helt anderledes 
konflikter, som opstod omkring de omfat-
tende arkæologiske undersøgelser i Skän-
ninge, der blev gennemført 2002-06 og 
2009 af Riksantikvarieämbetet, UV-Öst. 

Kommunen var i allerhøjeste grad interes-
seret i middelalderen som et middel til at 
promovere byen og regionen, der kende-
tegnes af udkantens affolkning. Middelal-
deren skulle anvendes som et varemærke 
og i en oplevelsesøkonomi inspireret af 
den årlige “Medeltidsveckan på Gotland”. 

Konflikterne opstod snarere mellem 
forskellige grupper omkring, hvordan det-
te skulle ske – mellem arkæologerne, kom-
munen, turistrådet, kirken, erhvervsdri-
vende og lokale guider. Man etablerede et 
samarbejde mellem Västergötland og 
Östergötland, “GätaRike”, som udnyttede 
tidens interesse for Jan Guillous fiktive ro-
manhelt tempelridderen Arn samt histori-
ske personer som Den hellige Birgitta og 
Stockholms grundlægger Birger Jarl med 
tilknytning til Bjälbo nær Skänninge. Så-
ledes udarbejdede man et fælles Middelal-
derkort med besøgsmål til brug for turi-
ster. Og centralt i satsningerne var jubilæer 
for Den hellige Birgitta 2003 og Birger Jarl 
2010 samt et middelaldermarked 2008. 

Hertil skal lægges, at undersøgelser i 
forbindelse med et 700 m langt snit gen-
nem Skänninge har værdi i sig selv også 
for sin metodik, sine mange resultater og 
forbilledlige formidling, men at det ikke 
hører hjemme i denne sammenhæng. 

Kapitel 4 sammenfatter undersøgelserne 
opdelt på tre perspektiver knyttet til, hvor-
dan og af hvem middelalderen mobiliseres: 
1) Bevaring og lovgivning; 2) Oplevelse og 
marked; 3) Lokalpolitik. Vadstena, hvor 
arkæologien blev opfattet som en belast-
ning, kontrasteres mod Skänninge, hvor 
arkæologien blev en ressource.

Som Grubers hovedkonklusion kan no-
teres, at der ikke er noget enkelt liniært for-
løb fra middelalderlige spor, at bevare eller 
undersøge over den videnskabelige bear-
bejdning til en populær formidling og de-
res brug politisk eller kommercielt. Proces-
serne forløber parallelt med komplicerede 
forhandlinger mellem forskellige grupper. 

Undersøgelser omkring kulturarv og 
historiebrug har en tendens til at blive lidt 
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snævert nationale. Man vælger et lokalt, 
regionalt eller nationalt tema, men kigger 
sjældent længere end til landegrænsen, 
bortset fra lidt internationale (læs engelsk-
sprogede) teoretiske bogtitler. Men spørgs-
målene er jo internationale. Både i denne 
og andre undersøgelser savner jeg et større 
sammenlignende udblik. 

Disputatsens emne, altså hvordan forti-
den anvendes i samtiden, er således al-
ment. Og om fortidens spor skal opfattes 
som en belastning eller en ressource, er et 
spørgsmål, som ikke kan besvares en gang 
for alle, men kræver en fortsat diskussion. 
Kommende analyser kunne da eksempel-
vis fokusere på fortidens brug i satsninger-
ne “Middelalderåret 1999” og “Renæssan-
ceåret 2006” med udblik til arrangementer 
i andre lande.

Jes Wienberg
Lunds Universitet

Mogens Bo Henriksen: Brudager Mark – 
en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøst-
fyn, bd. 1-2. Fynske Jernaldergrave bind 6, 
1-2. Fynske Studier bind 22. Odense 2009. 
I alt 844 sider. ISBN 978-87-87345-27-9. 
Pris: 448 DKK.

Den monumentale monografiserie “Fyn-
ske Jernaldergrave”, påbegyndt af Erling 
Albrectsen i 1954 ved udgivelsen af bindet 
omhandlende gravene fra den førromerske 
jernalder og fulgt op ved publiceringen af 
yderligere fire bind dækkende perioden 
frem til folkevandringstid, har nu fået et 
værdigt supplement i form af den her fore-
liggende afhandling.

“Glæden er ikke det værste man har”, ci-
terer forfatteren indledningsvist, og nær-
værende anmelder må tilslutte sig, idet det 
ikke skal være en hemmelighed, at arbej-
det med at anmelde dette værk har været 
ren fornøjelse.

Den fynske øgruppe rummer omkring 
400 gravpladser fra perioden 1.-5. århund-

rede e.Kr, hvilket vil sige romersk jernal-
der og tidlig folkevandringstid. Disse 
mange gravpladser omfatter cirka 4.600 
grave, hvoraf hovedparten kan henføres til 
yngre romersk jernalder. Den nu aktuelle 
gravplads ved Brudager Mark rummer 168 
af disse.

Brudager blev udgravet af forfatteren i 
perioden 1988-1994 og er beliggende kun 
3,5 kilometer sydvest for Gudme på Syd-
østfyn. Gravpladsen omfatter tidsrummet 
sen ældre romersk jernalder til overgangen 
mellem yngre romersk jernalder og folke-
vandringstid, de arkæologiske faser B2-
C3/D.

Afhandlingen bygger på forfatterens 
specialeopgave, suppleret med omfattende 
nye studier samt en række naturvidenska-
belige analyser ved Peter Hambro Mikkel-
sen, Thomas Bartholin, Ole Stilborg og 
Arne Jouttijärvi.

Værket er så omfattende, at det inden for 
de naturlige rammer, som dette tidsskrift 
stiller til rådighed, ikke er muligt at publi-
cere en tilbundsgående og analyserende 
anmeldelse kapitel for kapitel. Den opgave 
overlades trygt til de sikkert mange uden-
landske fagtidsskrifter, som må stå i kø for 
at modtage et anmeldereksemplar.

Bearbejdningen af de 168 grave med til-
hørende anlæg – herunder ligbålsstativer – 
giver forfatteren anledning til en række 
principielle diskussioner af såvel gravfor-
mer og -ritualer som anlægstyper og ikke 
mindst af gravudstyr. Det er hensigten her 
blot at fremdrage enkelte aspekter og over-
lade helheden til bedre egnede.

Værket indledes ikke overraskende med 
en i øvrigt glimrende forskningshistorisk 
oversigt, hvor Brudager perspektiveres i 
forhold til det såkaldte Gudme-Lunde-
borg-projekt, og forfatteren skal i det hele 
taget have megen ros for bogen igennem 
til stadighed at fremdrage forskningshisto-
riske aspekter; det gør læsningen endnu 
mere interessant.

Herefter følger en meget vigtig redegø-
relse for selve udgravningen og de dermed 


