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En tysk magisteravhandling bör inte
förväxlas med en svensk magisteruppsats.
Det tyska arbetet utgör ett examensmål och
är
resultatet
av
en
mångårig
forskarutbildning som syftar till danandet
av fullfjädrade arkeologer. Som magister
ska man självständigt kunna skriva sin
dissertation. För detta ändamål ska
examenstagaren visa en allmän förmåga att
utvärdera ett källmaterial och förvärva en
specifik förtrogenhet med litteraturen i
ämnet, med tonvikt lagd på en god
orientering inom forskningshistoriken. För
en rättvis bedömning måste recensenten
beakta detta.
Under titeln Zwischen Tier und Kreuz
förenas tre magisteravhandlingar som
författats under handledning av Michael
Müller-Wille vid Christian Albrechtsuniversitetet 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
djurornamentikprydda
gjuterialster från Birka. Utifrån en
stilindelning gör hon en kartläggning med
hänsyn till koro-, krono- och typologi samt
tillverkningsteknik för att sedan tolka
materialet framför allt utifrån dess sociala
kontext. Inte oväntat bevaras ornerade
föremål oftare vid jord- än vid
brandbegängelse. Efter en korthuggen
kvalitetsindelning
tolkas
fördelningsmönstret. Lösfynden tillskrivs
en lägre kvalitet (”slit och släng”) medan
de bästa gravfynden (ur kammargravar)
kopplas i AOT-metodens anda till Birkas
ledarskikt.
I ”Fibeln und Anhänger vom Typ
Terslev” undersöker Sunhild Kleingärtner
föremål med huvudsaklig utbredning i
Stordanmark: spännen och hängen av

terslevstyp med filigran samt deras gjutna
bronsimitationer.
Först
inringas
motivursprunget genom en motivhistoriskikonografisk undersökning och motivets
utvecklingshistoria
kartläggs
genom
typologisk indelning och kronologisk
analys. Sedan kopplar hon sina slutsatser
om
hantverksorganisationen
till
missionshistorien. Enligt Kleingärtner går
terslevsmotivet tillbaka på en europeisk
konsttradition (Karl den skalliges andra
bibel) och når Norden som politisk och
kristen symbol (mittkorset). Med sin
förekomst av förment kontinentala
filigransmycken tillskrivs Hedeby rollen
som inkörsport för förebilderna och
utpekas som platsen för Nordens första
terslevsproduktion. Typen distribueras
sedan under organiserade former (med
”standardiserade”
patriser)
från
verkstadsfilialer i detta och andra kungliga
och kyrkliga centra.
Överrepresentationen av korsprydda
silversmycken i rika gravar och protostäder
i kontrast mot de ofta korslösa
bronsvarianterna i marginalgravar anses
bekräfta tesen om en kungastyrd
distribution i missionssyfte med fokus på
eliten. Vid centralplatser med konservativa
värderingar (t.ex. Odense) recipieras
silvertypen dock även utan kors. Typen
genomgår förändringar på förkristen
värdegrund
(upptagandet
av
borrestilelement)
som
föregriper
Hiddenseekonsten.
I
”Untersuchungen
zur
späten
Bildsteingruppe Gotlands” undersöker
Florian Westphal senvikingatida bildstenar
ur Lindkvists fas E. Målet är dels att på
stilistiska grunder etablera krono- och
korologiskt relevanta undergrupper, dels
att utifrån dessa belysa den gotländska
missionshistorian. Indelningen sker med
ledning
av
absolutdaterande
runstensmonument
såsom
danagäldstenarna
samt
Ann-Sofie

Gräslunds
relativdaterande
runstenstypologi med utgångspunkt i
Uppland. Westphal indelar bildstensfasen
E i fyra grupper. Han anser grupp 3 och 4
med två kronologiska 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 en framtida
dissertation. Däremot har Westphals lärda
exkurser
snarare
examensrelevans.
Litteraturlistornas omfattning imponerar.
Ändå har författarna hämtat merparten av
sina informationer ur en snäv krets av
publikationer. Flitiga referenser till verk
som bör vara kända för en nordisk
läsarkrets kan inte lastas författarna 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
själva
uppsökt
originalföremålen. Granskning är nämligen
en väsentlighet. Då all litteratur åldras
skulle det ha varit bra om författarna i
större
omfattning
hade
omprövat
hävdvunna uppfattningar.
Exempelvis har Maixner utsett
stilindelningen till brohuvudet för sin
undersökning. Då kombinationen av olika
stildrag på samma föremål är ett
återkommande problem i birkamaterialet
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
anledningar att slopa uppdelningen mellan
dessa stilar, bl.a. den höga frekvensen av
förmenta ”stilblandningar” på praktföremål
som kan ha utgjort förebilder för
standardföremålen med sina förenklade

motivurval. I stället stödjer sig Maixner på
stildefinitioner som är mer pre- än
deskriptiva,
samtidigt
som
några
kullerbyttor krävs för att förklara alla
”stilblandningar”
paradigmenligt.
Analysteckningarna överträffar i sin
publicerade
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 deduktiva
brister
skulle
enkelt
kunnat
ha
kompenserats genom fler och bättre
detaljfoton. Maixners styrka är att hon
insett behovet av en kategoriövergripande
undersökning av Birkas bronsgjuterialster,
vilket tycks vettigt med tanke på
verkstäderna 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
filigranspecialist verkligen livnära sig helt
utan vandring eller diversifikation? Den av
författaren åberopade massproduktionen av
filigransmycken för osökt tankarna till
silvrets ägare: hantverkarna förfogade
knappast
över
egna
silverförråd.
Kleingärtner löser problemet genom att
låta kung och kyrka stå bakom
tillverkningen.
Men
ett
sådant
produktionsmonopol väcker frågor: beror
alla hedniska motivomformningar utanför
de kristna centren på en dubbelstrategi hos
centralmakten
eller
var
produktionsverkligheten kanske mera
facetterad än så? Katalogen saknar
uppgifter om smyckenas metallvikt trots att
depåerna
tillskrivs
en
enbart
metallekonomisk funktion. Därmed glöms
alternativet att lokala stormannaätter kan
ha stått för uppdragen. I det förkristna
samhället ägdes silvret nämligen inte
främst av individen. Skillnaden mellan
gravfynd och eventuella ättedepåer borde

ha uppmärksammats då den kan
åskådliggöra ideologiskillnader mellan
ättesamhällets
och
synkretismens
individsyn.
Slutligen
borde
såväl
Kleingärtner
som
Westphal
vara
försiktigare i sitt åberopande av bokmåleri
som enda bevis för elementkombinationers
hemortsrätt 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 verkar indelningen i förkristna
och kristna monument något konstruerad
mot bakgrund av Sydgotlands välkända
reservation gentemot nymodigheter från
norr. I väntan på motbeviset för 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. Runstenstraditionen 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
författarna. Följdfel har uppstått genom
avhängigheten av en litteratur tillkommen
över många årtionden om ett material som
i dagens svenska debatt glidit ur
rampljuset. Det finns ett behov av en
nyimpuls i form av tidsödande och
metodiskt
innovativa
studier
av
originalmaterialet. 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 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 diskussionen.
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