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MedievalChristianity in theNorth.NewStudies.Red.
Kirsi Salonen, KurtVillads Jensen&Torstein Jør-
gensen. Acta Scandinavica 1. Turnhout 2013. 276
s. ISBN 978-2-503-54048-1.

Denna tvärvetenskapliga antologi samlar tio ar-
tiklar och ett insiktsfullt efterord avPatrickGeary.
Det är en ambitiöst upplagd bok, ett av slutresul-
taten av den forskning som utförts av religions-
gruppen inom The Nordic Centre for Medieval
Studies, finansierat 2005–10 av Nordisk samar-
beidsnemnd for humanistisk og samfunnsviten-
skapelig forskning. Bland skribenterna finns rep-
resentanter för historia, arkeologi, kyrkohistoria,
religionshistoria, norrön filologi, nordiska språk
och latin.

Bokenshuvudsyfte är att ge ennybild avSkan-
dinavien som en del av det kristna medeltida Eu-
ropa. Här har man utgått ifrån att det finns en
etablerad bild av Skandinavien som perifert och
efterblivet som varit gängse ända sedan medelti-
den och fortfarande reproduceras, vilken man
vill bemötamedmotbilder. Antologin behandlar
både kristnandet och den senare konsoliderings-
processen av kristendomen och de kyrkliga struk-
turerna i Norden. Tråkigt nog har boken försetts
med en blott femsidig inledning som inte uträt-
tar mycket mer än en abstract; det finns ingen
ambition att vara heltäckande i forskningsöver-
sikten, och det saknas ett tydligt ramverk för att
studierna skall kunna uppfattas som sinsemellan
kompletterande. Läsaren erbjuds emellertid mån-
ga goda artiklar.

Else Mundal behandlar kvardröjande spår ef-
ter den fornnordiska religionen i folktron under
den kristna medeltiden, genom en studie av vissa
övernaturliga väsen. Hennes viktigaste slutsats
är att kristendomen, trots att den är dogmatisk
angående det goda, tillät större variation i bilden
av det onda, särskilt i fall föreställningarna i frå-
ga inte sågs som något hot mot tron (och detta
gällde givetvis inte enbart den fornnordiska reli-
gionen).

Stefan Brink har studerat den tidiga kyrkliga

organisationen i Skandinavien, särskilt Sverige.
Han försöker beskriva en svårfångad process un-
der slutet av 1000-talet och 1100-talet mellan
den infiltrationsfas, då utländska klerker uppe-
höll sig hos skandinaviska kungar som rådgivare,
och den tredje fasen, då ett sockensystem var helt
fastlagt.Under dennaobskyra fas, somBrinkkal-
lar »den storskaliga organisationsfasen» etable-
rades biskopsdömen, kyrkor byggdes vid central-
orter och kungliga fästen, och privata kyrkor fi-
nansierades av lokala stormän. Brink menar att
dessa kan ha fungerat som »moderkyrkor» i nå-
got slags vagt avgränsade »storsocknar», och kan
ha inspirerats av den anglosaxiska minster-mo-
dellen.

I en artikel om efterlevnaden av kanoniska
kostföreskrifter i det medeltida Norge studerar
Sæbjørg Walaker Nordeide och Jennifer R. Mc-
Donald folks relation till vissa slags kött och
huruvida dessa förändrades efter kristnandet. De
undersöker lagtexter (normer) och arkeologiska
lämningar (praktik). Slutsatsenblir att dennorska
lagstiftningen följer kanoniska föreskrifter (som
man väl kände till), men som ett svar på lokala
förutsättningar gör vissa tillägg och diskuterar
undantag.

Lars Bisgaard visar hur åminnelser för helgon
ochgillesbanketteruppvisarmångastrukturella lik-
heter, och att det religiöst symboliska och cere-
moniella inslaget i gillenas festligheterärett exem-
pel på en mer omfattande utveckling, där Nor-
den ingalunda skiljer sig från det övriga Europa
mer än i den specifika utformningen.

Tydlig tesdrivning möter läsaren i Kurt Vil-
lads Jensens text. Med hjälp av kristussymbolik,
martyrskap, nordliga korståg och hästuppföd-
ning diskuterar han Skandinaviens ställning in-
om den europeiska kristenheten, och argumen-
terar för ett annat perspektiv än det gängse. Fast-
än man lätt hittar både nedsättande och uppskat-
tande omdömen om skandinaver i de medeltida
kontinentaleuropeiska källorna hävdar Villads
Jensen att det är mer en fråga om författarnas
perspektiv än om en reell, gradvis ökning av kul-
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turell förfining och lärdom hos nordborna. Vil-
lads Jensen argumenterar starkt för en syn på kul-
turellöverföringsomendynamisk,ömsesidigpro-
cess och ett medvetet agerande, i stället för idén
om denna överföring som ett passivt, automatiskt
och ensidigt förlopp.

Den mest teoretiskt inriktade studien är Tor-
ben Kjersgaard Nielsens, om skapandet av nya
kulturella landskap idetmedeltidaBaltikum.Med
stark förankring i Clifford Geertz epokgörande
teorier anstränger sig författaren för att upprätta
en bild av balterna (som inte lämnat efter sig
egna berättande källor från perioden ifråga) som
aktivt deltagande i religionsskiftesprocessen. Han
ser en tydligare distinktion mellan heligt och
profant etableras av de kristna missionärerna, en
som balterna tillägnade sig mentalt genom do-
pet, en symbolisk och performativ akt de nydöp-
ta var tvungna att förhålla sig till på ett eller
annat sätt, oavsett om de utsatts för det frivilligt
eller av tvång.

Claes Gejrots artikel behandlar de första ste-
gen i heliga Birgittas kanoniseringsprocess och
etablerandet av hennes klosterorden. Han under-
söker de svenska och internationella aktörernas
insatser i frågan genom en studie av det bevarade
diplommaterialet, och visar att framgången för
denna svenska rörelse i Europa till stor del be-
rodde på effektiv lobbyverksamhet frånde ledan-
desvenskapersonligheterna inombådedenvärlds-
liga och den andliga sfären. Gejrot borde dock ha
refererat till Cordelia Heß studier av senmedelti-
da kanonisationsprocesser, däribland förBirgitta.
Hon har uttryckligen diskuterat frågan om cent-
rumochperiferi (på svenska i artikeln»Hurman
skapar ett helgon»,Historisk tidskrift 130:2, 2010,
s. 191–214).

Kirsi Salonen bidrarmed en artikel ompåvlig
dispens och absolution i äktenskapsfrågor där de
kanoniska reglerna överträtts. Hon visar att de
berörda här i Norden mycket väl kände till vilka
regler som gällde och hur man skulle skriva för
att få dispens, eller absolution i de fall övertramp
gjorts. Den skillnad hon identifierar mellan Nor-
den och övriga Europa gäller framför allt den so-
ciala aspekten: här i norr överväger de aristokra-
tiska brevskrivarna, vilket Salonen förklararmed
att de förmögna var mest intresserade av att för-
säkra sig om sin avkommas legitimitet och arvs-

rätt eftersom äktenskapet hade en annan ställ-
ning i civilrätten framför allt i Norge och Sverige
än söderut.

Torstein Jørgensenbehandlar dödligt våld be-
gånget av präster i medeltidens Norge och dess
förhållande till kanonisk och civil rätt genom två
fallstudier av suppliker till den norske kungen re-
spektive påven. Jørgensen visar att det fanns en
väl utvecklad medvetenhet om förmildrande om-
ständigheter och hur man borde lyfta fram dessa
retoriskt.Handiskuterar också förhållandetmel-
lan civil och kanonisk rättspraxis, och visar att
principenom privilegiumfori inte alltid styrde hur
man kom till rätta med ärendena.

En närstudie av fallet Lars Vit och vad det kan
säga oss om såväl kyrklig rättspraxis som sexuell
mentalitet i 1400-talets Sverige utgör Bertil Nils-
sons bidrag. Han visar att oavsett vad som stipu-
lerades i den kyrkliga lagstiftningen kunde all-
mänheten under långa perioder behålla en obe-
kymrad attityd till förbjudna sexuella förbindel-
ser, såsom sex mellan två ogifta personer. Sådant
ansågs som syndigt av de kyrkliga auktoriteterna
men var inte brottsligt så vitt inga barn alstrades.

Genomgående har man strävat efter ett jäm-
förande perspektiv i och mellan studierna, men
detta har genomförts i mycket olika utsträckning
av respektive skribent. Somliga har nöjt sig med
en kort utblick, medan andra har ett utpräglat
och genomgående jämförande perspektiv som
får stor betydelse för tolkningen och de uppnåd-
da resultaten. Exempelvis gör Nordeide & Mc-
Donald respektive Salonen jämförelser både re-
gionalt inom Skandinavien och utåt med Konti-
nentaleuropa.

Författarnapläderar också i olika höggrad för
en ny syn på Skandinaviens medeltida historia i
förhållande till Europa – vilket ju lyfts fram som
ett av bokens huvudsyften. Villads Jensen är den
som tar tydligast avstånd från periferi-tänkandet
i sin artikel, liksom Torben Kjersgaard Nielsen,
medan flera andra bidrag leder åt detta håll mer
implicit.Mankanordnade flesta av artikelförfat-
tarna på en skala där det på ena kanten finns bi-
drag som nöjer sig med att visa att det som im-
porterades faktiskt anpassades till den skandi-
naviska kontexten (Brink), och att visa den re-
gionala variationen i förhållande till Europa som
helhet (Bisgaard, Salonen, Jørgensen) – medan
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andra visar på det ömsesidiga förhållandet att
den europeiska kulturen och kristenheten även
påverkades av den skandinaviska traditionella
kulturen (Mundal). Längst ut på skalans andra
sida befinner sig de som går så långt som till att
beskriva Skandinavien med Baltikum som cent-
ralt i viss mån (Villads Jensen, Gejrot) eller vars
syfte är att lyfta fram aktörerna i periferin (Kjers-
gaard Nielsen).

Ett viktigt resultat i flera artiklar är att av-
vikelser i praxis i de nordiska länderna inte be-
rodde på okunskap om sydliga regler och normer
eller att man inte hunnit lika långt i utvecklingen
(vilket poängteras av exempelvis Nilsson), utan
på attmanmedvetet gjorde avsteg fråndessa eller
stundom att praktiken inte levde upp till de högt
ställda normativa förväntningarna – och i det
avseendet är Norden ingalunda unikt i Europa.
Skiljelinjen gick mellan norm och praxis (i Nor-
den som över allt annars), inte mellan centrum
och periferi. Trots detta vill jag hävda att Villads
Jensens och Kjersgaard Nielsens artiklar utgör
kronan på verket i denna antologi. På ett sätt som
tar avstånd ifrån föråldrade synsätt och uppmunt-
rar till vidare forskning inom flera fält lyckas de
tillskriva »perifera» folk och kulturer historiskt
medskapande.

Till syvende og sidst är det ytterst glädjande
att forskningen idag kan fokusera på hur även
kulturer i utkanten tog emot utländskt idégods
på ett aktivt och omförhandlande sätt, och kan-
ske också bidrog till den allmäneuropeiska kul-
turen i högre grad än vi tidigare trott. Antologin
bidrar således med ett perspektiv som förhopp-
ningsvis kan inspirera till vidare studier fram-
över. Då tänker jag inte enbart på studier av den
nordiska kristendomen, utan även på andra sfä-
rer inom den medeltida skandinaviska kulturen.
På det profana området finns andra kulturella
idéklungor som måste omvärderas i förhållande
till det allmäneuropeiska sammanhanget.

KimBergqvist
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

kim.bergqvist@historia.su.se

Anja Rasche, Studien zu Hermen Rode. Petersberg
2013. 272 s. ISBN 978-3-86568-846-0.

Lybecks medeltidskonsthistoria präglas av till-
skrivningar. Under halvseklet fram till reforma-
tionen producerade man där en stor mängd bild-
verk, träskulpturer, tavlor och altarskåp. Många
exporterades till Skandinavien ochBaltikum.Må-
lare, snidare och snickare arbetade i olika verk-
städer för olikamästare.Omundantagsvis ettmäs-
tarnamnkan knytas till ett verk vet vi i allmänhet
inte vad just denmästaren själv utförde. Från den
konsthistoriska forskningens begynnelse i slutet
av 1800-talet blev det en särskild angelägenhet
att försöka förknippa konstverkenmed olikamäs-
tare. Eftersom källorna är ytterst knappa gjorde
man tillskrivningar och uppfann mästarnamn.
Men en lybeckmästare skiljer sig från alla andra:
målaren Hermen Rode.

Hans namn återfanns 1889 på ett altarskåp
från Lybecks Katarinakyrka (St Annen-Museum).
Redan då gjorde konsthistorikern Adolph Gold-
schmidt den grundläggande sammanställningen
av Rodes verk. Svenska konsthistoriker kopplade
tidigtpå. 1916komAndreasLindblomsbok Nord-
deutscheMalerei undPlastik des spätenMittelalters in
Schweden, som tar upp de verk som finns i Sverige
av mästaren. Till skillnad från vad som gäller för
alla andra lybeckmästare har tillskrivningarna
till Rode aldrig ifrågasatts, vilket är lätt att förstå:
hans konst är originell, enhetlig, lätt att känna
igen.Han är så att säga sin egen.Under sin livstid
måste han ha uppfattats som den främste måla-
ren i Lybeck: altarskåpet från Katarinakyrkan
beställdes av själva målarskrået, och, som Gold-
schmidt säger, »säkert valde målarskrået ingen
utomstående målare för att utföra sitt altarskåp
och säkert ingen mindre betydande mästare. Det
innebär, att det vid denna tid i Lybeck inte fanns
någon som överträffade Rode vad gäller kvali-
tén».

Men det synsättet kom inte att dominera
konsthistorieskrivningen. Goldschmidts dokto-
rand Johnny Roosval lanserade i stället Bernt
Notke som den alla andra överglänsande mäs-
taren. Roosval gjorde målaren Notke till bild-
snidare, hans verk sammanställdes genom till-
skrivningar, i allmänhet på mycket lösa grunder.
I dag måste vi erkänna att det inte går att peka på
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