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Kapittel 1. INTRODUKSJON

Illustrasjon 1: Kart over Britannia med forklaringer (Mackreth
2011a:1)

1. i Innledning
I Britannia fra 150 f. Kr til 150 e. Kr kan man se en økning av personlige artikler i det arkeologiske
materialet. Spesielt draktutstyr som brosjer ser man en markant økning av, både i antall brosjer
funnet og i kontekstene de ble funnet i (Jundi & Hill 1998:126,127-129). Dette har blitt døpt The
Fibulae Event Horizon, en betegnelse som symboliserer at fra dette punktet av hadde noe skjedd
med brosjens stilling i samfunnet. Brosjer virket ikke lenger kun å være utstyr som skulle holde
klær samlet men de ble nøyere dekorert og skulle tilsynelatende sees mer enn før, kanskje i
sammenheng med det økte fokuset på individ man så i denne perioden og gjennom senere jernalder.
Det finnes flere eksempler på dette, blant annet brosjetypene Colchester, Rosette, Langton Down,
Hod Hill, og Dragonesque (Jundi & Hill 1998:129). Den sistnevnte av disse vil være gjenstand for
analyser i denne oppgaven. Dragonesquebrosjen, en stor platebrosje muligens produsert mellom 50
og 200 e. Kr, har blitt sagt å være et av de fremste eksemplene på keltisk kunst (Bulmer 1951:146).
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Den ble sannsynligvis skapt og produsert i Nord-Britannia, spesifikt Yorkshire området (illustrasjon
1) og har blitt funnet på begge sider av Hadrians mur (Johns 1996:153, Snape 1993:5,26,Webb
2011:16). Andre eksemplarer finnes lengre sør i landet og noen har blitt funnet på kontinentet, så
langt sør som til Ungarn og muligens Romania. Den ligner en stor S og har dekorative elementer
med et tilsynelatende, særskilt keltisk tilsnitt. Allikevel, på tross av brosjens spesielle utseende
virker det som det ikke har blitt viet mye forskning til den. Det har blitt gjort noe arbeid på 1930- og
1960-tallet (Bulmer 1938, Feachem 1951,1968), og det har blitt gjort stilistiske og typologiske
analyser i 1980 (Kilbride-Jones 1980) og 2011 (Mackreth 2011). Men jeg mener å se at tolkningene
er skapt i et diskutabelt paradigme og baserer seg på en kritikkverdig slutning nært knyttet til de
historiske kildene. Eksempelvis i Kilbride-Jones bok fra 1980, som jeg mener er en god stilistisk
redegjørelse for keltisk stil, forsøker forfatteren å sette seg inn i menneskenes tankesett basert på
hva de historiske kildene forteller oss. Skrevet under et romaniseringsteoretisk perspektiv
spekuleres det i motivene og ambisjonene til håndverkeren som lagde brosjene men det virker som
konklusjonene er tilpasset det historiske frem for det motsatte; at det historiske - som på den tiden
ble forfattet av romerne selv og som derfor ikke vil være en fullstendig, troverdig kilde - følger de
materielle bevisene, noe jeg mener de bør gjøre. Denne nærheten mellom materiale og historie blir
ikke mindre av at folket som menes å stå bak mye av produksjonen (Brigantes eller Briganterne),
fikk navnet av romerne. Dette er et begrep som fortsatt brukes når man snakker om de løst
sammensatte stammene som befolket Yorkshireregionen. Bakgrunnen for teorier og konklusjoner
kompliseres ytterligere av den pågående debatten om teoretiske begreper som romanisering og postkolonial teori. Begreper som var stående paradigmer da mye av litteraturen, som i dag fortsatt
oppleves som aktuell, ble skrevet. Slutningen som har blitt stående fremstiller brosjen som noe rent
keltisk, noe som fungerte i opposisjon til det romerske. Jeg mener opposisjon som teoretisk
konklusjon stammer fra det post-koloniale, et begrep som av flere har kritisert og nedprioritert i
møte med nåtidens teori. Og jeg mener at å kalle brosjen for rent keltisk bygger på en
grunnleggende misoppfatting av brosjens individuelle bestanddeler.

1.ii Tese
Min tese er derfor at stående konklusjoner om brosjen bør settes til side og brosjen bør belyses på
ny. Med dagens teoretiske landskap mener jeg man kan komme frem til andre konklusjoner som
reflekterer over påvirkningen fra romaniseringsteori og post-kolonialistiske begreper. Jeg har derfor
som mål å separere det arkeologiske materialet fra de historiske kildene og komme frem til mine
egne konklusjoner basert på typologi, stilistiske analyser, distribusjonsalanyser med et særskilt
fokus på globaliseringsteori og aktør-nettverk teori. Jeg ønsker å ta brosjen fra hverandre til de
individuelle grunnkomponentene. Kan dette la seg gjøre? Kan man forstå menneskene på denne
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tiden uten å sette dem i sammenheng med de historiske kildene? Hvem lagde brosjen og hvorfor ble
den laget?

1. iii Fremgangsmåte
For å skape en bakgrunn for teoriene som skapte konklusjonene vil jeg skrive om arkeologisk teori
på provinsiell romerske samfunn. Det vil være et særskilt fokus på romaninseringsteori og postkolonial teori da disse paradigmene formet og fortsetter å forme hvordan vi forstår romernes
påvirkning på samfunn de grenset til og erobret, både i Britannia og resten av Europa. Ettersom
globaliseringsteori virker å være det nye paradigmet i dagens forskning vil dette være en rød tråd
gjennom kapittelet hvor jeg har som mål å drøfte og diskutere teorier og forsøke å se begge sider av
globaliseringsteoriens nytteverdi.
Jeg vil deretter drøfte og diskutere forskningen på brosjer med et spesielt fokus på
dragonesquebrosjen og jeg vil drøfte og diskutere de stilistiske og typologiske analysene som førte
til de teoretiske konklusjonene. Disse konklusjonene vil bli analysert.
Deretter vil jeg gjøre mine egne analyser av brosjene basert på metodene jeg nå vil klargjøre.

1. iv Metode
Det finnes i dag 116 brosjer av dragonesquetypen i Britannia. Det finnes dessverre få tilfeller av
kontekst og de gjeldende forskningsresultatene er derfor produkt av stilistiske og typologiske
analyser og distribusjonsanalyser. Jeg vil nå klargjøre hvordan jeg kan utvide og videreføre disse
analysene oppsummert i fem deler.
1. Jeg ønsker å separere det arkeologiske fra de historiske kildene. I de fleste tilfeller er det mye
som taler for at man ikke har gjort dette. Denne metodiske distansering til skriftlige kilder vil være
en rød tråd gjennom analysene. Som forbilde har jeg brukt et rent material-syn eller «material turn
theory». Dette blir redegjort for i kapittel 2.i.
2. Brosjen kan komponeres på nytt ved å sepearere den fra dens bestanddeler. Dette er i tråd med
material-synet og vil i stor grad være viktig for å lede fokuset mot det materielle.
3. Analyser som har blitt gjort er for det meste stilistiske og typologiske og slik har man inndelt dem
i grupperinger som igjen har ført til konklusjoner. Den tredje metoden vil være en argumentasjon
for komparative analyser av bestanddelenes metaller, stil, emaljering og teknikk. Basert på
tegningene og informasjonen som foreligger om hver enkelt brosje vil jeg deretter forsøke meg på
min egen stilistiske analyse. Dette blir neste ledd etter å ha klargjort hva brosjens bestanddeler er.
4. Man har i stor grad basert seg på distribusjonsanalyser i forskningen på brosjenes regionale

6
tilhørlighet og utgangspunkt. Jeg ønsker å rette et kritisk blikk mot distribusjonsanalysene ved å gå
til originalkildene. Dette henger også sammen med punkt 3.
5. Kildekritikk vil derfor være en rød tråd. Teoretiske paradigmer har formet tankesett som igjen har
formet konklusjoner. Kildekritikk vil være en viktig metode for å belyse dette og for å kunne peke
på spesifikke områder hvor det finnes behov for en ny innfallsvinkel.

1. v Analyser
Jeg ønsker å utføre komparative analyser, typologiske analyser og stilistiske analayser. Jeg mener
det er rom for å komme med en egen vurdering av brosjenes bestanddeler basert på kunnskap om
stil, typologi og metallurgi. Jeg vil også se om distribusjonsanalysene kan sammenlignes
komparativt og plasseres i det teoretiske paradigmet som skapte dem. Kildekritikk vil være en
viktig innfallsvinkel. Ved å ta i bruk et rent material-syn, hvis hovedmål vil være å separere det
materielle fra de skriftlige kildene, mener jeg å ha en rød tråd som vil kunne bidra til ny forskning.

Kapittel 2. FORSKNINGSHISTORIE
2. i Arkeologisk teori på provinsiell romerske samfunn med særskilt fokus på
romaninseringsteori og post-kolonial teori.
I dette kapitlet vil jeg kronologisk gå gjennom den teoretiske utviklingen på provinsialromerske
samfunn. Men for å forstå hvorfor teoretiske forbilder, eller paradigmer, oppstod er det også viktig å
gjøre rede for utviklingen i England som nasjon. For som vi skal se har arkeologisk teori på
provinsialromerske samfunn sin begynnelse på 1600- tallet og er nært knyttet til utviklingen i
England og Britannia som kulturell nasjon, militær stormakt og senere som imperium.

1600 – 1900 Begynnelsen på provinsiell romersk, arkeologisk teori
På 1600- tallet under Kong James I i England forsøkte Antikvarer som William Camden og hans
samtidige å kartlegge hvordan romerne brakte sivilisert styre og skikk til Britene. Denne interessen
og behovet for å forstå møtet mellom Romer og Brite oppstod samtidig som man fikk de første
permanente engelske koloniene i Den Nye Verden. Ved å gå til latinen brukte antikvarene ordet
civility som er hentet fra det latinske civilitas; «kunsten å regjere og kvalitetene ved
statsborgerskap» (Hingley 2008:427-28). Dette skulle bli et moralsk konsept for britene som
dominerte, kontrollere og «siviliserte» samtidige «barbarer og villmenn.» Og dette moralske
konseptet satte standpunkt for det som skulle bli britisk imperialisme hvor fokuset på militær kultur
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vokste med den økende britiske tilstedeværelsen i verden. (Hingley 2008:429-433,Johns
1996:23,Mandler & Swenson 2013,Webb 2011:6,8,14).
På 1900- tallet oppstod nye ideer om romersk kultur. Disse kom som et resultat av fire avgjørende
faktorer.
1: Det som før var et interesseområde for antikvarer ble gradvis en fullverdig arkeologisk disiplin.
Dette førte med seg undersøkelser som i økende grad ble mer systematiske og som ga rom for en
større forståelse av tid. Man fikk inndelingen i det pre- romerske, det romerske og det postromerske og en sterkere differensiering mellom romerske objekter og hvilke objekter som ble brukt
av den lokale befolkningen i Britannia.
2: Med en økende internasjonalisering og større informasjonsflyt ble Britannias plassering i
antikken satt i en langt større kontekst. Britannia skulle ikke lenger anses som en primær militær
provins.
3: Fremveksten av ideer innenfor sosial evolusjon førte til et behov for å forklare hvorfor noen
okkuperte kulturer ikke lot seg assimilere. Igjen lette man etter forklaring i antikken for å kunne
rettferdiggjøre nye fremgangsmåter som skulle gjøre det lettere å ta over og inkorporere fremmede
kulturer i det Britiske Imperiet. Sammenligninger mellom det Britiske Imperiet og det Romerske,
ble derfor redefinert.
4: Dette skjedde i en periode da Britene følte seg truet av den politiske og militære trusselen fra
Tyskland under Keiser Willhelm. Dette samsvarte også med den minskende populariteten til den
Anglo-Saxiske myten der britene hadde sin historisk/mytiske bakgrunn. For myten som ga Britene
en opprinnelse og et hedensk-religiøst grunnlag kom fra den germanske kulturen. I samsvar med
trusselen fra Tyskland ble myten i seg selv en trussel og man måtte lete andre steder etter politiske,
så vel som kulturelle forbilder. Dette fant man i noe som hadde definert det Britiske Imperiet i flere
hundre år; den Antikke Romerske Kulturen (Hingley 1996:37-38).
Britannia beundret romersk effektivitet men de delte også et moralsk mål med det Antikke Rom og
spesielt den historiske begrunnelsen for videreføringen av sivilisasjon skulle påvirke både hvordan
samtiden så på fortiden, men også hvordan fortiden formet samtiden. En stor faktor var den
klassiske bakgrunnen i det britiske utdanningssystemet (Hingley 1996:36-37, Hingley 2008:437438, Hingley 2014:21).

1900 - Romanisering – et speilbilde av en nasjon
Historikeren og Arkeologen Francis Haverfield (1860-1919) trakk paralleller mellom fortiden og
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samtidens imperiale Britannia. (Hingley 1996:38-39). «The men of the Empire wrought for the
betterment and the happiness of the world» (Haverfield 1923:10). Ut fra dette utgangspunktet
utviklet Haverfield fremgangsmåten som skulle bli den første romaniseringsmodellen; rettet mot
den romerske, kulturelle konversjonen av innfødte briter.(Hingley 2008:434-436). Dette ble
oppsummert i boken The Romanization of Roman Britain (1923) som skulle skulle inspirere
forskning i de etterfølgende tiårene.
Det hersker uenighet om når romanisering som ord først ble brukt (Webster 2001:211). Men det ble
muligens først brukt av den amerikanske lingvisten William Dwight Whitney sent på 1800- tallet
for å forklare den språklige transformasjonen i Italia i løpet av det første årtusenet f. Kr. Den tyske
klassisisten Theodor Mommsen tok i bruk ordet Romanisierung (oversatt til romanization av den
engelske klassisisten E. G Hardy) i boken Römische Geschichte fra 1885. Dette arbeidet ble
fundamentet for Haverfields bok Romanization of Roman Britain fra 1923 (Hingley 2008:36). I et
studie tidligere dominert av lingvistikk og litteratur ble det nå lagt vekk på hus, bebyggelser,
keramikk og metallarbeider - det tekstuelle og det arkeologiske beviset i samtråd med fremveksten
av arkeologi som disiplin redegjort i punkt 1 i foregående kapittel (Haverfield 1923:11, Hingley,
2008:437, Webster, 2001:209). Haverfield mente at romaniseringen utvisket forskjellene mellom
romer og innfødt men at ikke alle former for stamme- og nasjonal tilhørighet ble utvisket på en
gang (Webster 2001:211). Romansiering ble beskrevet som en spontan prosess som forklarte
hvorfor man ikke så en umiddelbar overgang fra en gjenstands-type til en annen. Perspektivet var
ovenfra-og-ned og var fokusert på eliten (Gosden 2005:198). )

Diskusjon
Ideen om briter i India som analogi for romerske kolonister i Britannia, påvirket Victoriatidens
forfattere og historikere på 1900- tallet. Dette er hva jeg anser som den sentrale problemstillingen i
mye av det som anses som historisk sannhet. For det de skrev var basert på en vektlegging av
skriftlige kilder. Kilder som ble skrevet av romerne selv. Romerne som hadde egen agens og
agendaer. Et Britannia dominert av romerske legioner, med et absolutt skille mellom soldat og sivil,
hvor offiserer og embetsmenn bodde i befestede byer, fort, imponerende villaer omringet av
innfødte, slaver og bønder som bodde i egne landsbyer, er det antikke Britannia veldig mange
fortsatt ser for seg. Et Britannia befolket av stammesamfunn som fikk latinske navn man fortsatt
bruker i dag. Selv om ikke alle var enige ga romaniseringsteori historikerne et konsept å samle seg
bak, et begrep som kunne forklare et enormt, komplisert konsept i ett eneste ord alene. Dette skapte
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et paradigme, en samlet paraply med ideer og teorier som skulle bli stående frem til 1990-tallet.

1990 – Martin Millet skaper den moderne romaniseringsmodellen
På 1990- tallet inkorporerte arkeologen Martin Millet ideen om motstand, i sin omarbeidelse av
Haverfield, i boken Romanization of Britain (Millet 1990). Innenfor romanisering var det ikke
lenger enighet om at de innfødte ble «gitt» en kultur men at de snarere gjorde et bevisst,
betydningsfullt valg ved enten å akseptere eller å motstå den. Motoren bak forandring var igjen
eliten men denne gangen emulerte den (verb; å bruke et gitt utstyr) romersk kultur for å styrke egne
sosiale posisjoner (Webster 2001:213). Romanisering ble deretter videreført til de lavere sosiale
klassene via en form for spontan emulering. Konseptet var derfor ikke lenger kun en passiv prosess
men en delvis aktiv prosess hvor de innfødte også hadde sin plass i omformingen av en ny sosial
struktur (Webster 2001:213). Denne prosessen var i stand til å oppstå uten ytre påvirkning så snart
den var satt i gang da den oppfordret andre innenfor samfunnet til å ønske alt som var Romersk.
Dette var årsaken og effekten bak kulturell spredning (Hingley 1996:40). Det sentrale begrepet for å
forklare forskjellen mellom Haverfield og Millets modeller er derfor valg. Romanisering slik vi
kjenner den i dag har derfor sin opprinnelse i Haverfield, deretter bearbeidet av Millet hvis arbeide
viser til bevisste og opplyste prosesser hvor individer innenfor den imperiale og lokale eliten
demonstrerte fordelene ved nye skikker for deres likemenn og underdanige. Den lokale
befolkningen ønsket for det meste å bli romerske og hadde en interesse og en aktiv del i å
opprettholde imperiet. Endringen i materialet kom derfor som et resultat av individuelle ønsker hos
lokalbefolkningen til å kunne og ville bli romerske (Hingley 1996:39,41).
Millets Romanisering gir derfor en forklaring på hvorfor og hvordan materiell-kultur og sosial
praksis ble endret i Romersk kontrollerte områder. Den forklarer hvordan kulturell forandring var
knyttet til imperialisme. Og den forklarer skapelsen og opprettholdelsen av identiteter i Romersk
periferi så vel som at å bidra til forståelsen av de ideologiske fundamentene bak Romersk makt og
hvordan menneskenes samtykke ble vunnet eller skapt (Woolf 2014:47). Dette er i hvert fall slik
man mente modellen fungerte.

Diskusjon
Romanisering bygger på antagelsen av en lineær overføring av ideer fra senter til provins og er med
andre ord ikke en tosidig utveksling (Webster 2001:210). Romersk kultur var på den andre siden
aldri statisk og bestod av en mengde stiler og skikker endret og opprettholdt spesielt i kontakt med
provinsene (Webster 2001:210). Romersk materiell kultur kommer derfor ikke i en forent, standard
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kulturell pakke (Hingley 1996:42). Følgene av Haverfields og Millets konsept ble derfor et større
fokus på kulturell homogenitet (Webster 2001:211). Fokuset på eliten som den romaniserte og
romaniserende part gjorde også at fokuset ufordelaktig ble rettet mot emuleringen av romersk
materiell kultur. Det vil si at all makt kom fra senter til provins. Men hva med andre eliter, som
religiøse ledere? Hva med den lokale ikke-eliten? Var det slik at alle samfunnslag før eller senere
ønsket romanisering selv om visse samfunnslag ikke hadde noe å tjene på det? Implikasjonen her er
at de som ikke tilhørte de elitære samfunnslagene ikke hadde noe å si og dette har ført til at man har
forbisett muligheter eksemplifisert gjennom undersøkelsen av hus og bebyggelser knyttet til eliten
hvor man har ignorert de med tilsynelatende mindre rikdom (Hingley 1996:42-43,Johns
1996:17,Webster 2001:214-215). Begrepets popularitet, selv i dag, mener arkeologen Richard
Hingley henger sammen med dens rolle i dannelsen av en ny britisk myte, et grunnlag for ny
nasjonal stolthet om man vil (Hingley 2008:438). Dette kan være å dra det litt for langt, men det er
allikevel interessant at en britisk arkeolog mener britene er for stolte til å gi slipp på en gammel
teori.
Det er mange grunner til at begrepet romanisering i dag må diskuteres. Først og fremst er
materialmengden såpass mye større og langt mer systematisk undersøkt, og man har en annen
oppfatning av hvordan kulturer fungerer på et globalt plan. Men først og fremst mener jeg modellen
ikke fungerer da den kommer fra en tid da man tenkte annerledes enn vi gjør i dag. Modellen står i
en særstilling da den er en del av et særlig komplisert forhold mellom nasjon og historie. På grunn
av at britene skapte myter som de selv tok etter eksisterer både teori og historie på denne tiden
innenfor et merkelig, tidvis selvoppfyllende rom. Dette gjør at vi ikke kan ta det som kom fra denne
tiden videre med oss inn i vår moderne forskning men snarere bruke det som eksempler på hvordan
man ikke skal la seg styre av vedtatte sannheter. At romaniseringsmodellen fortsatt brukes i dag, i
noen miljøer, som et til tider styrende paradigme mener jeg vil føre til en gammeldags og
fragmentert forskning.
Før jeg går videre med denne diskusjonen vil jeg fortsette å redegjøre for teorier om
provinsiellromerske samfunn. For allerede på 1970 og 1980- tallet hadde man i sosialantropologisk
teori begynt å fremsette teser som var basert på filosofi og anti-imperialistiske tanker. Disse skulle
også forme arkeologisk teori.

1970 – 2000 Postkolonial Kritikk
Postkolonial kritikk har sin begynnelse fra 1970-tallets litterære diskurs hvor man begynte å
utforske alternative måter å «lese» samfunn. Litteraturforskeren Edward Saids Orientalism (1978)
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er regnet som hovedverk. (Dommelen 2011:1). Mye av inspirasjonen bak arkeologisk postkolonial
teori kommer også fra litteratur- og språkforskeren Homi Bhabha (Pappa 2013:32).
Haverfields arbeide fra 1923 var inspirerende for så mange over så lang tid fordi det nærte seg av,
men samtidig bidro til samtidens imperiale og nasjonale interesser. Som respons på dette har studier
av blant annet arkeologen Sian Jones (Jones 1997) og historikeren David Mattingly (Mattingly
2006, 2011) rettet fokuset mot identitet og etnisitet. Disse to begrepene er sentrale innenfor det man
kaller for postkolonial teori og har ført til fokus på andre begreper som agens (fortidige menneskers
rolle som aktører i stand til å ta egne valg) og sammenknytning (hvordan ting og mennesker er
knyttet til hverandre over små og store geografiske og sosiale rom). Disse begrepene kommer jeg
tilbake til senere.
Millets Romanization of Britain var på tross av bokens kompliserte forhold til fortiden også på
mange måter med å sette fokus på forskningens imperiale fortid (Hingley 2014:21). Arkeologen
John Miguel Versluys mener boken inspirerte andre arbeider på midten av 90- tallet hvis mål det var
å forstå Rom i en postkolonial verden, men mange av disse postkoloniale fremgangsmåtene endte
opp som anti-kolonialisme. Denne anti-kolonialismen, eller anti-imperialismen er et tveegget sverd
da den både bidrar til å belyse men samtidig videreføre ensrettethet i forskningen. Samtidig har
denne retningen ofte et politisk fokus (Versluys 2014:2,Woolf 2014:46). Blant annet en rekke
analyser av Haverfields arv viser hvordan ideene om romanisering har blitt tolket og tatt til seg av
forskjellige nasjonale og imperiale interesser og hvordan visse slike idealer fortsatt lever i dag
(Hingley 2008:437). Det har blitt spekulert i at Italia la krav på Libya i 1910 med «historisk
rettslighet» fordi de var arvtagere til det romerske riket. En teoretisk distansering mellom romere og
innfødte ble en objektiv sannhet gjennom kontroll og legitimering av makt. For eksempel gjennom
kontroll av skriftlige latinske kilder distanserte man berbere og den arabiske befolkningen i Algerie
fra store og viktige deler av deres kulturelle fortid (Gardner 2013:5,6 Gosden 2005:197, Hingley
2005:102, 110, Mattingly 1996:50-51,56). Det har til og med blitt hevdet at en transformert form for
Imperium i samtiden – med røtter fra den romerske imperiale fortiden – har blitt en høyest reell del
av den moderne verden i form av global, økonomisk integrasjon (Hingley 2011:100). Oppsummert
kom det et vell av nye fremgangsmåter på 1970- tallet som ble utslaggivende for nye teorier og
mange av disse teoriene ble fremsatt for å erstatte romanisering.

Diskusjon
Setter man moderne romaniseringsteori side om side med postkolonial teori ser man visse likheter.
Millet fokuserte hovedsakelig på å tolke det materielle for å rekonstruere prosessen bak økonomisk
og sosial forandring mens post koloniale historikere som Mattingly forsøkte å omtolke den
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konvensjonelle, britiske historien slik at den samsvarte bedre med samtidens moderne
imperalismefokuserte forskning (Woolf 2014:47). Problemet med de nye teoriene som oppstod som
svar på Haverfield og Millet er at de ofte har blitt en anti-imperialistisk motpol hvor løsningen ble å
erstatte en simpel modell hvor kultur spres via emulering med en hvor adopsjon og skapelse av
materielle kultur, fra de som ikke tilhørte eliten, ikke var annet enn resultatet av opposisjon mot
pro-romerske herskere. Det vil ikke si at emulering ikke eksisterte, ei heller opposisjon men at
situasjonen var langt mer kompleks og at disse to tilstandene kan ha eksistert om hverandre.
Forandring tilsier ikke nødvendigvis like interesser men kan oppstå for å oppnå individuelle mål.
Og forandringen kan være en imitasjon ment å skape og opprettholde en tiltenkt eller ekte status
(Hingley 1996:41, Johns 1996:23,Versluys 2014:8-9).
Man kan si at den betydningsfulle forskjellen mellom det Haverfield og Millets paradigme og det
post/anti-koloniale paradigmet var hvordan man anså parallellene som ble trukket mellom antikkens
Roma og 1900- tallet imperialistiske nasjoner. Der parallellene før var positive og viste fortiden og
samtiden i et flatterende lys ble de nå i stor grad ansett som negative. Dette gjorde at perspektiv og
forskningsinteresser på mange måter ble snudd på hodet. Det er derfor ikke uten grunn man har støtt
på mange av de samme problemene under det nye paradigmet. Med et perspektiv som er nedenfra
og opp frem for ovenfra og ned har den ideologiske motivasjonen bak forskningen vært like mye
kontra-Rom som pro-Rom (Versluys 2014:6). Dette har ført til mye interessant debatt men lite ny
forskning. Hingley kritiserer den anakronistiske forskningen fra 1900- tallets romaniseringsteorier
som førte til aksept av romersk overlegenhet over erobrede folk. Men han kritiserer også teoriene
som skulle erstatte begrepet romanisering for mangel på innsikt i hvordan de nye argumentene var
preget av moderne interesser og fremgangsmåter (Hingley 2011:106). Et mål vil være å kunne
forene ideen om individer og samfunn, som aktivt kan adoptere nye symboler og ideer for å skape
og opprettholde maktrelasjoner, med tanken på at individer og samfunn kan ha reagert på dominans
gjennom opposisjon som også ble gjenspeilt i den materielle kulturen (Hingley 1996:44 Versluys
2014:4).
David Mattingly er nevnt men jeg mener han er viktig å utheve, dette har med hvordan han skriver
om fortiden. I sin diskurs stiller han seg kritisk, nærmest fordømmende til hvordan romerne regjerte
over okkuperte territorier. Og jeg mener spesielt bøkene An Imperial Possession, Britian in the
Roman Empire 54 BC – AD 40 (2006) og Imperialism, Power and Identity (2011) er eksempler på
forskning hvor man har blitt påvirket av samtiden. Med dette mener jeg ikke å si at den samtidige
tankegangen som førte til romaniseringsteori er den samme tankegangen som skapte den
postkoloniale, tidvis anti-imperialistiske stilen til Mattingly. Men jeg mener det er viktig å være like
kildekritisk skal man lese Haverfield (1923) og Millet (1990) som når man leser Mattingly (2011).
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Dette kan kanskje virke som et åpenbart poeng, men jeg mener det er viktig å presisere. For det
virker som man ofte søker erstatning for teoretiske modeller og paradigmer når man forsker på
arkeologi. Men i det neste kapittelet, hvor jeg kommer til å redegjøre for globaliseringsteori, mener
jeg å kunne påvise at paradigmer ikke burde erstatte hverandre, men heller sees som en samlet
prosess som fortsatt kan bidra og opplyse så fremt man er klar over hvor teoriene kommer fra,
hvordan de har blitt brukt, og hvilke mangler de innehar.

2000 – Globaliseringsteori, et postkolonalt begrep med et stort potensiale
Agendaen bak mye postkolonial forskning er å de-sentrere og gi stemme til den innfødte
befolkningen som en aktiv komponent i skapelsen av sosiale relasjoner i koloniale sfærer og andre
kulturelle situasjoner (Hingley 1996:40 Pappa 2013:32). Globalisering som postkolonialt begrep ble
møtt med en enorm optimisme og fikk medgang på midten av 1980- tallet og en stund var det regnet
som et begrep som kunne forklare det meste. Globalisering er dessverre et uoversiktlig begrep
preget av så mye uenighet at det diskuteres hvor vidt det allerede har utspilt sin rolle (Ellliot
2014:192-194). På tross av dette skriver Andrew Gardner i artikkelen Thinking About Roman
Imperialism: Postcolonialism, Globalisation and Beyond? at han ser potensielle erstatningsmodeller
for romaniseringsteori i de postkoloniale teoriene og spesielt i globalisering (Gardner 2013:1-2).
Globalisering er en historisk prosess og globaliseringssteoriens hovedpremiss er at rom og tid er de
fundamentale parametrene i sosial forandring. Av særlig interesse for arkeologi er
globaliseringsbegrepets fokus på kultur og interaksjon, spesielt fokuset på prosessene bak
sammenknytning. Dette fokuset åpner for analyser av nye former for sosial og kulturell identitet.
Ved å se tilbake på det fortidige kan man få et sammenlignbart grunnlag for å se hva som virkelig er
unikt med prosessene som skjer i dag (Elliott 2014:192,195-198, 202, Hodos 2014:30).
Legg merke til ordet, sammenlignbart. Dette er essensielt. Globalisering kan med andre ord brukes
for å forklare bevegelsene til de som tilhørte tidligere tidsperioder. Kulturelle hybridformer er et
begrep som innfatter tanken på verden som en helhet hvor forskjellige former for menneskelig liv
kommer i dialog med hverandre. Det vil si at globalisering ikke er redusert til å forklare utveksling
av varer eller politiske prosesser, men globalisering omhandler også forhandlingen mellom separate
identiteter og nye kontekstuelle rammeverk (Elliot 2014, 196). Dette er også en motvekt til tanken
på suverene kulturer som oppsluker, eller overvinner andre kulturer. Bevegelse mellom kulturelle
og geografiske områder innebærer tolkning, oversettelse, mutasjon, adapsjon og «indigenization»
eller «innfødthet,» ettersom den mottagende kultur også formidler sine egne kulturelle resurser.
Begrepet kreolisering er en videreføring av dette og omhandler sammenblanding av separate
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verdenskulturer selv om en av disse kulturene er politisk og økonomisk sterkere enn den andre
(Elliott 2014: 196-198, Webster 2001:219-220). Utvekslingen av kultur er derfor aldri ensidig og
den koloniserte kan med andre ord påvirke den som koloniserer. Kultur beveger seg i flere
retninger, hybridisering forekommer derfor selv under de mest asymmetriske maktrelasjoner.
Glokalisering forklarer hvordan globale prosesser også er lokale mens lokale prosesser også kan
være globale og kreativ ødeleggelse tar for seg hvordan nye kulturelle uttrykk kan erstatte andre.
Dette betyr ikke at kulturen blir overvunnet men snarere kan visse deler av en svakere kultur, i et
asymmetrisk maktforhold, forsterkes og bevares. Dette innebærer også at visse deler av en kultur,
som før kan ha vært sentrale, blir etterlatt mens samfunnet forandres (Gardner 2013:7, Elliott 2014:
198). Globalisering med fokus på kultur kan derfor danne et oversiktsbilde både på mikro og
makroplan ettersom prosessene beskrevet forklarer store kulturelle forandringer men også påvirker
mennesker på et personlig og følelsesmessig plan.

Diskusjon
Det kan virke som merkelig for en utenforstående at det skal et paradigme til for å belyse andre
paradigmer frem for å erstatte dem. Men globaliseringsteori skaper ideen om sammenstilling,
sidestilling eller refleksjon av hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Og jeg mener dette også lar seg
overføre på oss selv. Som jeg har nevnt før ønsker jeg ikke bare å separere og distansere materialet
fra historien slik jeg beskrev i introduksjonen, men også at vi som forskere kan reflektere over
hvordan historien, i alle former, til en hver tid påvirker hvordan vi tenker og hvordan vi forsker og
ikke minst hvordan vi selv blir endret av vår samtid. Å erstatte et begrep med et annet mener jeg er
kun en midlertidig løsning og det er kun ved å se på det hele som en prosess, en kronologisk
forskningshistorie hvor vi reflektert kan vurdere hva som har blitt gjort og kritisk komme frem til
hvorfor, at vi kan skape nye, ofte kreative fremgangsmåter. For det skal sies at det er mye som tyder
på at imperiale relasjoner også eksisterer i dagens samfunn i en eller flere former. Og Klassisk
kunnskap har blitt «gjenoppfunnet» de siste 100 årene til å bli et sentralt element i utviklingen av
denne «modernitetsdiskursen». Det klassiske Rom og det klassiske Hellas har på mange måter blitt
inkorporert i en transformativ kulturell kunnskap og denne kunnskapen har vært med på å forme
internasjonal geopolitikk (Hingley 2010:1).
Richard Hingley mener også at vi må «være klar over den intellektuelle konteksten i vår tolkning av
klassiske imperier» (Hingley 2010:1, 2011:102). Dette er et tverrfaglig geskjeft og har spesielt en
viktig hensikt; det å fokusere på hvor vanskelig det kan og vil være å skille moderne forestillinger
om det romersk riket fra de historiske kontekstene hvor disse arbeidene har blitt og på mange måter
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fortsatt blir skapt (Hingley 2011:102-105). Det er vanskelig, for selv i dag fortsetter romanisering
som begrep å brukes og nyere tekster og tolkninger skapes uten denne refleksjonen både jeg og
Hingley ettersøker. Det finnes de som mener at moderne forskning på fortidens samfunn ikke har
noen politisk betydning i nåtiden. Richard Hingley kaller dette for idealisme, og peker på nettopp
den effekten forskningen har hatt på verden fra 1700- tallet og oppover. En verden separert mellom
sivilisasjon og barbarer, til og med den rettferdige krigen, mener han er tanker som fortsatt på
mange måter er fundamentale i politiske, militære og humanitære handlinger utført av vestlige
nasjoner i dag. Gjeldende interesser og intellektuelle tradisjoner styrer hvordan man velger tekster
og arkeologisk materiale og hvordan lærde utvikler ideer om fortiden (Hingley 2011:104-105). For
litterær og annen diskurs eksisterer ikke i isolasjon men er med på å legitimere og underbygge
virkelige, eksisterende former for dominans og maktutnyttelse (Dommelen 2011:3). Jeg er enig i
mye av dette. Spørsmålet er hvor man skal trekke grensen. Men det er ingen tvil om at forskning
påvirker og blir påvirket av samtiden og samtiden er på mange måter påvirket av fortiden og dette
mener jeg er Hingleys viktigste poeng.
Globalisering har også blitt anklaget for å inneholde en mengde empiriske motsetninger (Elliott
2014:201-202). Og det har blitt påpekt at mange teoretikere har problemer med å enes om hvor vidt
globalisering er selve forklaringen eller om konseptet er det som forklarer. Kan man si at
globalisering allerede har blitt, eller burde bli et postmoderne begrep? Derimot har få arkeologer
anvendt postkolonial teori på et bredt plan. Man kan derfor si at som paradigme er det relativt
uprøvd i en arkeologisk sammenheng (Dommelen 2011:3-4). Hingley mener at globalisering kan
demonstrere hvordan politikk og økonomi i den moderne verden fortsatt informerer og påvirker
redegjørelser om identitet og sosial forandring i det Romerske Riket. Og i arkeologisk sammenheng
er globalisering en ide som spesifikt fokuserer på konteksten til de anakronistiske måtene ideer om
imperium har fungert i romerske studier (Hingley 2011:108-109). Nye teoretiske trender får verdi
om de sammenfaller med utvidelsen av data og fremgangsmåter som leder oss til å sette
spørsmålstegn ved hva man har tatt for gitt. Å berike med ny data, revidere gamle teorier og å
nyansere og utvide horisonter og nyfortolke, og slik la fortiden komme skarpere i fokus burde være
en prioritet, for teori burde ikke være en universell mal (Pappa 2013:45-46).

Hybriditet - «Et epistemologisk verktøy med begrenset nytteeffekt» redegjort og
diskutert
Det postkoloniale hadde sterk overbevisningskraft da det ble en del av arkeologisk og antropologisk
forskning. Men lik ideene det skulle erstatte har det blitt hevdet at postkolonial teori også brakte
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med seg et fastsatt rammeverk som marginaliserte andre teoretiske fremgangsmåter og synspunkter.
Dette kvelte pluralismen som postkolonialismen egentlig var ment å fremsette (Hingley 2014:20).
Det har blitt hevdet at for å balansere dette ble termer som hybriditet brukt, et «epistemologisk
verktøy med begrenset nytteeffekt» (Pappa 2013:30).
Bhabha har forklart at hybriditet er de strategiene som underordnede individer utvikler i koloniale
og postkoloniale kontekster for å takle spesifikke situasjoner som oppstår i en kolonisert verden.
Det er en nedbrytende og anti-hegemonisk prosess ment på å undergrave rollen og kravene til den
koloniserende makt. Innenfor arkeologi mister begrepet sin politiske, semantiske substans der det
brukes for å forklare interaksjon og forhandling som resulterer i kulturell fusjon (Pappa 2013:3334). Stockhammer kaller hybriditet og hybridisering for «buzzwords», eller sjargong (Stockhammer
2013:11). Hybrid er det som faller i mellom allerede definerte analytiske kategorier. I arkeologi vil
dette gjelde unike objekter med uvanlige funksjoner eller uvanlige kombinasjoner av funksjoner.
Dette låter som noe med stor verdi da mange av objektene man finner som arkeolog ofte har disse
kriteriene. Men ordet hybrid er ikke mer enn en kunstig bro mellom kunstige kategorier og når vi, i
denne sammenhengen forventer, at det som er hybrid skal tale direkte til oss glemmer vi hvorfor
kategorien hybrid oppstod med det første. Det er ikke forventet at det hybride skal ha agens (fra
Agency; egenskapen en person eller identitet har til å kunne handle i verden). Derfor kan begreper
som hybrid umulig gjenspeile de sammensatte interaksjonene og maktrelasjonene som finnes
mellom individer like lite som kolonisert og kolonist (Pappa 2013:31 Stockhammer 2013:13-14).
En begynnelse blir å se på den klassiske-Romerske verden som èn kulturell boks. Innenfor denne
tankegangen finnes det ingen akkulturasjon mellom separate kulturelle grupperinger som adopterer
og emulerer kulturelle trekk fra A til B eller B til A fordi all kulturell og sosial interaksjon foregår
innenfor samme gruppe. Derfor blir også begrepet hybrid eller hybridisering feil ettersom dette
sprer antagelsen om påvirkning mellom separate etniske og kulturelle bokser. Målet er å se forbi
romer og innfødt, noe man ikke gjør med bruken av den språklige metaforen «hybrid» som antar en
statisk kulturell motsetning der noe er både «litt Romersk» og «litt innfødt». Denne stillestående
tilnærmingen til objekter i bevegelse, som kan sies å eksistere innenfor begrepet post-kolonialisme,
har derfor ikke ført den teoretiske tilnærmingen langt nok vekk fra Romanisering. Og som Versluys
sier har man kun prestert å erstatte Romanisering med «Romanisering,» eller «Romanization 1.0»
(Versluys 2014:12). Ordet hybridisering eller kreolisering har nærmest blitt en støtte eller et
hvilepunkt for moderne klassisk-arkeologisk teori. Dette er en av årsakene til hvorfor de radikale
konsekvensene av det som kan kalles et nytt paradigme enda ikke har materialisert seg i
forskningen (Versluys 2014:13). Det har dessuten blitt hevdet at det ikke burde være noen post- i
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postkolonial ettersom store deler av jordens nasjoner forsetter å bli kolonisert av vestlige herskere
gjennom økonomiske retningslinjer og politisk påvirkning. Postkolonialisme er i seg selv et produkt
av samtiden som prosjekterer problemer og ideer som multikulturalisme, globalisering og det
transnasjonale individet over på fortiden (Pappa 2013:30-31). Dette er et interessant poeng, men er
ikke det at vi er klar over det et tegn på at noe er i ferd med å skje? Om vi vurderer
globaliseringsteori like kritisk som vi gjør med andre paradigmer, uten å lete etter en erstatning, så
tenker vi i tråd med et av globaliseringsteoriens hovedpremisser, at rom og tid er de fundamentale
parametrene i sosial forandring. Og som nevnt før er av særlig interesse for arkeologien
globaliseringsbegrepets fokus på kultur og interaksjon, spesielt fokuset på prosessene bak
sammenknytning. Om vi retter dette fokuset inn mot oss selv og miljøet som skaper våre teorier
mener jeg vi har prosessene bak sammenknytningene klargjort, vi får konteksten bak våre egne
fordommer og våre egne tankesett.

En diskusjon om veien videre etter romanisering og postkolonial kritikk
Hvor står debatten om romanisering nå? Versluys mener konsensusen er klar og entydig, debatten er
død; vi bør ikke lenger bruke romanisering. Dette er en kontrast til arkeologi i Italia, Tyskland eller
Frankrike hvor svaret ikke er like entydig (Versluys 2014:4-5). Det største problemet med over
hundre år med romanisering som konsept er at det har ledet til faste begreper som soldat eller sivil,
romer eller innfødt og romer og den som snart skal bli romer. Et viktig mål er å komme oss forbi
slike begreper, et argument som har vært diskutert i nesten tyve år (Versluys 2014:7, Webb
2011:14). Det har blitt foreslått at vi også beveger oss utenfor uttrykk som «makt», «kolonialisme»,
og «imperialisme» grunnet som de er i det nittende og tyvende århundrets nasjonalstatlige diskurs
og dekonstruksjon. Gresk og Romersk imperialisme og kolonialisme fungerte langt annerledes enn
vår moderne forståelse av konseptene (Versluys 2014:9).
Om man holder seg innenfor et post/anti-kolonialt rammeverk blir vi selv skyldige i å forsterke
grensene som det nye paradigmet var ment å eliminere. For å løse dette må vi fokusere på
globaliseringsteori og sammenknytningen mellom mennesker og materiell-kultur. For
globaliseringseori handler om å utforske mangfoldet innenfor et enkelt kulturelt rammeverk med
komplekse maktstrukturer, skiftende grenser og de utilsiktede resultatene av sammenknytning og
kommunikasjon. Og ikke minst de transformative mulighetene innenfor interkulturelle møter glokalisering (Versluys 2014:14). Dette vil ta oss forbi Romersk og innfødt og lede forskningen inn
på et tankesett som både er lokalt og globalt.
Hingley spør om man virkelig kan hevde at nåtidens arbeider er fri fra påvirkning. Globale
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konsepter er sterkt tilstede i våre samfunn, noe som gjør det unngåelig at globaliseringsteori har
påvirket og vil påvirke samtidig forskning. (Hingley 2011:110 Hingley 2014:23). Det er viktig,
mener Hingley, å være klar over at globaliseringsteori innenfor klassiske studier først og fremst er et
retorisk verktøy med flere mangler. En kritisk refleksjon over rollen bak klassisk kunnskap og dens
forhold til samtidens politiske, militære og økonomiske handlinger i vesten. En fremgangsmåte
fokusert på kritisk refleksjon via globaliseringsteori kan berike moderne studier med et klarere
analytisk og tverrdisiplinært fokus som også bidrar til sterkere historisk dybde. Hingleys mål er med
andre ord å kontekstualisere og skape et bilde av hva som former og har formet vår forskning. Og
slik gjøre konkretiseringen av nye og gamle teorier enklere, mer reflekterende og selvbevisste
(Hingley 2011:110-112). Ved å sidestille begreper i stedet for å erstatte dem, kan man se tendenser i
forskningen, som for eksempel det vedvarende fokuset på differensieringen mellom militær og sivil
(Hingley 2008:439).
Antropologen Katherine Lafrenz argumenterer for en rekonstruering av fortiden som innebærer å
peke ut samtidig påvirkning og å jobbe kildekritisk innenfor de historiske kildene og de materielle
levningene for å skape forståelse av hvordan den samtidige konteksten påvirker fortiden vi
gjenskaper. Slik kan man vise sammenknytningen mellom fortid og fremtid uten å ignorere eller
forkaste det som gjør dem annerledes. Dette gjøres i stor grad ved å vektlegge den kreative og
transformative karakteren bak teoriene vi bruker for å studere det Klassiske Rom (Hingley 2014:2223). Her er det viktig å skille mellom forklarende og beskrivende modeller. Romanisering har på
grunn av sin historisitet og som vi har sett, manglende praktiske applikasjonsverdi sett i lys av ny
forskning, ikke lenger verdi som et forklarende begrep. Men sidestilt som et beskrivende begrep vil
det kunne bidra til å sette fokus på den kronologiske og mnemohistoriske utviklingen (historien om
hvordan fortiden blir husket) av det som påvirket og ble påvirket av samtiden som skapte det, som
et metabegrep innenfor søken etter nye og bedre svar (Versluys 2014a:54). Å forsøke å separere
moderne forestillinger om det romersk riket fra de historiske kontekstene hvor disse arbeidene har
blitt, og på mange måter fortsatt blir skapt er ikke nødvendigvis et mål i seg selv. Ved å rekonstruere
fortiden kan man utpeke samtidens påvirkning og jobbe kritisk bakover i kronologien gjennom de
historiske kildene og de materielle levningene. Slik kan man vise sammenknytningen mellom
disipliner og teorier uten å måtte se bort fra hva som gjør dem annerledes. (Hingley 2011:103,
2014:22-23). Dettte utgangspunktet til Lafrenz vil informere min bruk av kildekritikk i de neste
kapitlene da jeg forsøker å dele dragonesquebrosjen i sine bestanddeler. For dette mener jeg er veien
til en fullstendig opplyst oversikt over hvor teoriene kommer fra og hvorfor man har tolket brosjen
slik man har gjort. Men sett bort fra Lafrenz og Hingley, hvilke andre teoretiske forbilder kan jeg
bruke når jeg skal forsøke å separere brosjen fra det historiske?
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«Material-turn» - en diskusjon om separeringen mellom materiale og historie
Mye av klassisk-arkeologisk forskning, spesielt den anti-koloniale har i stor grad tatt i bruk
historiske kilder for å forklare fortiden og for å belyse den materielle-kulturen. Et annet mål med
den moderne teoretiske debatten innenfor klassisk-arkeologi er hvordan man skal separere
materialet fra historien. Hvis man legger til side de Romerske litterære kildene, som i stor grad har
vært brukt for å forklare det romerske liv, og fokuserer på den materielle kulturen vil vi se et bredt
og variert materiale med samme opphav spredt over et stort område. For i den romerske materielle
kulturen, sett isolert fra de historiske kildene, finnes det ingen identifiserbar romerske kultur eller
identifiserbart romersk imperium. Separert fra de historiske beskrivelsene kan man ikke skille
senter fra periferi, kolonist fra den koloniserte eller Romersk fra innfødt. Romersk materiell kultur
handler derfor ikke om militær erobring eller byggingen av imperier, Romersk materiell kultur
handler om bearbeidelsen og redistribusjonen av store mengder Keltiske, Greske, Østlige, Egyptiske
og Middelhavssentrerte former og stiler. Men det finnes ikke noe enkelt «hjerte», systemet er
polysentrisk, det er et system med flere sentrer og «hjerter». Det er ikke hva objektene ble laget for
å bli som man burde fokusere på, men, derimot objektenes abstrakte egenskap, det som gjør dem i
stand til å omvandles og forandres (Woolf 2014:48). Riket inkorporterte ideer, religion og politikk
fra en befolkning spredt over store deler av Europa, Nord-Afrika og Briannia. Man finner derfor
også en stor variasjon i gjenstandsmaterialet og materialets teoretiske betydning. Allikevel mener
visse forskere at det var en underliggende, felles humanitas kontrollert og utført av et felles
byråkrati. Dette kan forklares ut fra den franske antropologen Claude Levi-Strauss definisjon av
kulturell identitet. Hvor identitet var knyttet til språk og lingvistikk og at i en ovenfor-liggende
kultur var det ofte forskjellige sosiale og kulturelle grupperinger. Jeg foretrekker heller en slik
definisjon og vil komme tilbake til dette i analysedelen hvor begrepet «grensekultur» og «kulturell
forandring» vil være nøkkelord i forklaringen av materiell forandring (Webb 2011:13). Det antikke
Rom er globalisert og fundamentalt karakterisert av objekter i bevegelse. Det postkoloniale søken
etter identitet møter store tolkningsproblemer i møte med et slikt system (Versluys 2014:15-16). Ved
å ta i bruk connectivity eller sammenknytning som nøkkelord i vår forståelse av den romerske
verden ser vi at begrepet tvinger frem en rekke endringer av intellektuelle konsepter. Fra
akkulturasjon til globalisering, historie til mnemohistorie, fra territorier til nettverk etc. (Versluys
2014:14).
Denne søken etter løsninger tar oss inn i et område hvor den materielle kulturen med dens stilistiske
og materielle egenskaper er og blir sentral i vår forståelse av den klassiske Romerske verdenen.
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Dette kalles for object turn eller material-culture turn fremsatt av sosial-antropologen Alfred Gell
(1998) og bearbeidet av arkeologen Chris Gosden (2005). Kort fortalt blir materiell kultur en aktiv
agent i dens forhold med mennesker og ikke bare en representasjon av kulturell mening. I stedet for
å se på de stilistiske og materielle egenskapene i sammenheng med identitet og representasjon kan
man se på hva objektet gjør; hvordan objektet skaper den som ser det og hvordan objektet påvirker
sin umiddelbare og historiske kontekst (Versluys 2014:17). Materiell kultur er også aktør i et
nettverk bestående av sosiale relasjoner og det klassiske Romerske riket er et unikt tilfelle i
historien da sammenknytningen av mennesker og gjenstander nådde et nivå som var uten
sidestykke. Den antikke Romerske verden var et apparat som forsøkte å håndtere alle disse
objektene i bevegelse og som forsøkte å skape orden i alle sammenknytningene (Versluys 2014:18).
Material-culture turn er som all annen teori ikke hevet over kritikk. Ting bidrar til kreasjonen av
kontekst samtidig som de passer inn i kontekster hvor de blir forstått og brukt. Men mange vil
argumentere for at mennesker er de som reagerer og handler i respons til objektet. Objektet i seg
selv er ikke det som handler. All interaksjon mellom objekt og menneske er betinget av individets
sosiale opplevelser, hvilke er både spesifikke og unike og som former de sosiale verdiene fra der
individet handler gjennom det materielle objektet. Man kan derfor i stedet si at objekter er agenter
på vegne av sosiale aktører (Hodos 2014:28).
Materiell kultur står i et særområde i nyanseringen og utfordringen av eksisterende historisk
narrativ. Den historiske fortellingen om Rom er ofte fortalt gjennom militær erobring og
imperialisme mens en vinkling mot object turn setter sammen en annen virkelighet. Dette betyr
derimot at man ikke skal se på historiske kilder og materiell kultur som motsetninger. Man skal ikke
se bort fra territorier og tekst, kolonialisme eller imperialisme i det store og det hele ettersom
politikk og institusjoner hadde stor betydning. Men det Antikke Rom var mer enn bare kulturelle
prosesser (Versluys 2014:18-19). For «Rom» referer til mer enn kultur og kulturell stil, det
beskriver en periode med bemerkelsesverdig «connectivity» eller sammenknytning. Gjenstander vi
kaller romerske er derfor først og fremst ikke et utrykk for Romere eller en ide om romere. De er
konkrete materielle tilstedeværelser, en del av en relasjon i historisk tid og geografisk rom.
(Versluys 2014:19).

Oppsummering
Basert på disse diskusjonene mener jeg at Material-culture turn og globaliseringsteori er godt
begrunnede og selvreflekterende begreper som gjør bevisstheten rundt utformingen av egen teori
mer tilstedeværende og gjennomsiktig. Sidestillingen av begreper vil gjøre det lettere å tolke

21
tidligere teorier og begrunnelser i henhold til materialet så vel som å hjelpe til med å sette større
fokus på konteksten, distribusjonen og sammenknytningen som preget den materielle-kulturen
oppgaven har som mål å belyse. Material-turn vil bidra til andre innfallsvinkler og vil trolig skape
alternativer. For å komme til nye forklaringsmodeller angående materialet jeg vil diskutere mener
jeg å anta at globaliseringsteori, material-culture turn og connectivity er essensielle og uprøvde
bestanddeler i en teoretisk ramme som skal forklare dragonesquebrosjen. Disse begrepene vil gjøre
arbeidet mitt videre mer fokusert der jeg vil brukte kildekritikk som metode og forsøke å separere
materialet fra det historiske. Ikke som motsetninger, men fordi jeg mener det historiske nærmest har
skapt et monopol på stående tolkninger i mye av det arkeologiske materialet man har funnet i
perioden 150 f. Kr til 150 e. Kr i Britannia.

2. ii Forskning på brosjer med spesielt fokus på Britannia
Akkurat som med provinsiell romersk arkeologisk teori mener jeg det er viktig å etablere en
forståelse for når forskningen på europeiske jernalderbrosjer begynte og hvor denne forskningen
oppstod. Dette vil jeg gjennomgå til å begynne med. Deretter vil jeg presentere resultatene av denne
forskningen i avsnittet hva er en brosje? Her vil jeg se på brosjens bestanddeler og beskrive en
rekke begreper som er nødvendige skal man snakke om brosjen som et historisk, materielt objekt.
Begrepene er også nødvendige ettersom jeg har som mål å dekonstruere brosjen i analysedelen,
kapittel 4.

Hvem forsket på brosjer, hvor og når?
Ifølge den britiske arkeologen M.R Hull ble de første analysene av bronse og jernalderbrosjer utført
av den svenske kunsthistorikeren Hans Hildebrandt i boken Bidrag til spännets historia (1872).
Etter Hildebrandt fulgte forhistorikeren Otto Tischler som i Über die Gliederung der La-TènePeriode (1885) brukte lignende analyser for å sette brosjene inn i et relativt kronologisk system.
Viktig var også arbeidet til forhistorikeren Robert Beltz som i Die Latènefibeln (1911) arbeidet med
å danne en oversikt over brosjenes opphav. De fleste slike studier var regionale. Beltz sentrerte sin
undersøkelse omkring Tyskland mens arkeologen Christian Blinkenberg skrev i Fibules grecques et
orientales (1926) om brosjer i Hellas og den nærliggende Østen. Noe av det mest omfattende
arbeidet ble gjort av arkeologen Oscar Montelius i undersøkelsene av Italienske brosjer i La
Civilisation primitive en Italie depuis l`introduction des métaux (Volum I 1895, Volum II 1904/10)
senere revidert av blant andre arkeologen Johannes Sundwall i 1943. Hull omtaler disse som
«massive» volumer (Hawkes & Hull 1987: 4-5,68).
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Arbeidet med brosjer i Britannia kan i dag oppsummeres i to hovedverk; Mark Reginald Hulls
Corpus of Ancient Brooches in Britain (1987) og Donald Mackreths Brooches in Late Iron Age and
Roman Britain (2011). Disse to bøkene fungerer som oversiktsverk over en stor mengde
jernalderbrosjer i Britannia. Hulls forskning ble utført på 50- og 60-tallet og ble brukt som basis for
flere andre bøker. Bare det første bindet av Hulls bøker hadde blitt fullført da Hull døde i 1976 og
arkeologen Christopher Hawkes tok over arbeidet og ga ut bindet Corpus of Ancient Brooches in
Britain By the Late Mark Reginald Hull, pre-roman bow brooches (1987). Bind 2 skulle fullføres av
Dr. Grace Simpson men hun gikk selv bort i 2007 uten at bindet om de romersk-britiske brosjene til
dags dato har blitt utgitt (Hattatt 1989:2). I stedet har store deler av Hull, Hawkes og Simpsons
forskning blitt inkorporert i fire av arkeologien Richard Hattats bøker om jernalderbrosjer (Hattatt
1982,1985,1987,1989, Hawkes & Hull 1987: ii).
Arkeologene Justine Bayley og Sarnia Butchers bok Roman Brooches in Britain: A Technological
and Typological Study based on the Richborough Collection (2004) er derfor av spesiell interesse.
Richborough var trolig selve brohodet for den Claudiske invasjonen i 43 e. Kr og havn og sivil
bebyggelse ble bygget rundt den romerske militærbasen (Bayley & Butcher 2004:1-3). Bayley &
Bucther knytter 445 brosjer, funnet på Richborough, til de øvrige 10.000 i Hulls oversikt og gir
korrelasjon mellom brosjer og metaller. Boken fungerer som oversikt over sammenhengen mellom
metaller, brosjer og steder og en innsikt i metallarbeiderindustrien i Britannia. Boken gir også en
typologisk oversikt over romerske brosjer i Britannia og dekker behovet for et oversiktsverk over
den romerske jernalderen som hadde manglet siden Hulls død i 1976. Arbeidet til Bayley & Butcher
har blitt kalt uvurderlig i vår forståelse av fabrikasjonen, komposisjonen og dekorasjonen av brosjer
i England (McIntosh 2009:9).
Det andre oversiktsverket er arkeologen Donald Mackreths bok Brooches in Late Iron Age and
Roman Britain (2011). Mackreth kaller sitt eget arbeide for «et monster av et
klassifikasjonssystem» og erkjenner med det selv hvor enorm materialmengden er (Mackreth
2011:vi). Denne boken er resultatet av over 40 år med forskning og av cirka 15.000 brosjer
identifiserer han over tusen forskjellige variasjoner inndelt i ti grupperinger. Hver av disse
grupperingene brytes ned i hovedtyper og deres variasjoner, med dateringer og
distribusjonsanalyser. I tillegg til inndelingen i grupperinger anerkjenner også Mackreth
individuelle verkstedgrupper og den overliggende distribusjonen i Britannia. Dette har særlig verdi
da bare begrenset eller regional systematisk oversikt over dette foreligger til dags dato. Eksempelvis
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arkeologen H. E Kilbride-Jones hvis Zoomorphic pennanular brooches (1980a) tar for seg
verksteder i Skottland eller Margaret Snape hvis Roman Brooches from North Britain: a
classification and a cataloue of brooches from sites on the Stanegate (1993) tar for seg brosjer i
grensesonen i Nord-Britannia. Bayley & Butcher anslo at Britannia hadde, rundt 43 e. Kr og de
senere 150 årene, mellom 1-2 millioner innbyggere. Og at på denne tiden var brosjer en normal del
av den enkeltes draktutstyr. Det vil si at Macreths katalog på 15.000 brosjer, på tross av å være den
mest komplette katalogen over brosjer i Britannia fra sen Jernalder kun representerer mellom 1.15
og 0.75 prosent av den totale mengden som kan ha eksistert (Webb 2011:13).

Diskusjon
Bortsett fra Hull & Hawkes, Hattatt, Bayley & Butcher og Mackreths bøker som forsøker å samle
den enorme materialmengden, så er det meste av forskningen på brosjer i Britannia viet spesifikke
plasser og regioner. Det er derfor viktig å være klar over at mye av resultatene man ser i dag ofte
baserer seg på disse to bøkene, primært arbeidet til Hull. Dette kan være problematisk. For ettersom
mye forskning kun har basert seg på tegninger og beskrivelser har få sett materialet med egne øyne,
holdt i det og laget sine egne tegninger og analyser. Også jeg som skriver dette vil ikke være i stand
til å holde i alle brosjene jeg ønsker å analysere på egen hånd. Jeg mener dette er viktig å bemerke.
Akkurat som det kan være problematisk å basere så mye tekst og analyser på arbeidet til en enkelt
forsker og hans kolleger alene. Jeg mener også det er viktig å bemerke at det Mackreth har gjort, å
sette 10-15.000 objekter i et system, er et ambisiøst forsøk på å organisere noe som nærmest er
umulig. Det kan med andre ord være lurt å hele tiden være klar over at det man leser kun gir et lite
innblikk i det som er en langt større og mer kompleks virkelighet. Og igjen sikter jeg til
kildekritikken som analytisk verktøy.

Hva er en brosje? - begreper og bestanddeler
En brosje er en gjenstand som, med en nål, skal kunne stikke gjennom et plagg og fungere som en
lås til å holde plagget sammen. Vi vet også at det finnes materielle beviser på at brosjer kan ha blitt
brukt i par, lenker sammen med et kjede (Johns 1996:149,Snape 1993:6 ,Webb 2011:5). Ordet
brosje kommer av det franske ordet broche som betyr en «skarp stang». Et annet navn for brosjen er
fibel som kommer av det latinske fibulae (kort for figibula, oversatt til engelsk som little fixer, eller
«lille ordner»). På tysk bruker man ordet fibel mens man bruker fibule på fransk. Brosjen/fibelen
består av tre hovedtyper: Buebrosjer, platebrosjer og ringfibler. Disse forekommer i flere grupper og
typologier, spesielt buebrosjene finnes i hundrevis av former. Det er ofte de minste variasjonene
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innenfor brosjens bestanddeler og mekaniske komponenter som bestemmer type, alder, og lokalitet
men foruten ringfibelen er det å feste hodet på nålen i et hekte den sentrale mekaniske funksjonen
til alle brosjer. Det har blitt nevnt at brosjer aldri vil være like gode dateringseksempler som for
eksempel keramikk eller mynter. Men den store mengden brosjer og den omfattende grupperingen
og typologien gjør at man kan bruke distribusjon og kontekst som dateringsmuligheter (Johns
1996:147,Snape 1993:7). Illustrasjon 2 viser en tegning av en buebrosje og illustrasjon 3 viser en
platebrosje.

Illustrasjon 2: Eksempel på buebrosje
(Snape 1993:2)

Illustrasjon 3: Eksempel på platebrosje
(Snape 1993:2)

Platebrosjer
Om brosjens kropp er formet som en skive eller en annen form for plate befinner nålen og hektet
seg ofte gjemt bak kroppen. Disse typene kalles for platebrosjer og består av 8 subtyper,
dragonesquebrosjen er en av disse subtypene (Bayley & Butcher 2004:7,Webb 2011:26-27). Platebrosjer defineres som post-romerske, dvs at de fleste kom til etter den romerske invasjonen i 43. e.
Kr (Hawkes og Hull 1987:1,Johns 1996:170-177).

Diskusjon
Det finnes mange ord for å beskrive brosjens bestanddeler og uten tydelige illustrasjoner er det
vanskelig å forstå hva som er hva. Det er allikevel viktig å etablere de sentrale brosjetypene og de
mest brukte begrepene når målet er å dekonstruerte dragonesquebrosjen og å analysere
bestanddelene. Som jeg skal vise, finnes det flere foregangsformer og prototyper som kan gi viktige
pekepinner på hvor dragonesquebrosjen oppstod og hvor den ble distribuert (Hawkes og Hull 1987:
1-3). Det følgende kapittelet gir en kort redegjøring av brosjens historie i Europa som gjenstand.
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Her bruker jeg begrepene jeg har forklart.

Hvor kommer brosjen fra? - brosjens opphav i det kontinentale Europa
Brosjen, en forbedring av draktnålen, finner man i det arkeologiske materialet så langt tilbake som
til bronsealderen ca 1300 f. Kr. Den oppstod så godt som samtidig i Nord-Europa, spesifikt i
områder i Sør-Skandinavia og nærliggende Tyske områder, og i områder knyttet til Adriaterhavet
(Hull & Hawkes 1987:5-6). I Nord-Europa oppstod den som to-delte brosjer mens den i områdene
rundt Adriaterhavet oppstod som en-delte. Både de tidlige to-delte og en-delte brosjene hadde i
begynnelsen rette buer. De en-delte brosjene lignet fiolinbuer i formen og man kaller tidlige
italienske en-delte brosjer ofte for fiolinbuebrosjer. Begge disse typene regner man med oppstod
innenfor et spenn på 300 år rundt 1300 f. Kr (Hull & Hawkes 1987:5-6).
Selv om begge typene oppstod relativt samtidig, og har samme mekaniske funksjon, er de basert på
ulike materielle forgjengere. Den nordeuropeiske to-delte brosjen deler likheter med en type
draktnåler, utstyrt med en streng, som ble båret i innlands-Europa i tidlig bronsealder (Hull &
Hawkes 1987:5-6).
Den en-delte brosjen på den andre siden tyder på å være en uavhengig oppfinnelse og draktnåler fra
blant annet Kreta, i bruk ikke lenge før de første fiolinbue-brosjene dukket opp, kan være en
materiell forgjenger.
En buet form som kunne gripe over større tøylag dukket opp rundt 1200-1100 f. Kr i Nord-Øst
Italia. Den bøyde kroppen og hektet kunne lages i tykkere former også med ornamentale detaljer.
Denne formen ble spredt nordover mot Frankrike og rundt 700 f. Kr kan man finne tegn på egen
lokalproduksjon. Under stilperioden Hallstatt ble formen videreutviklet og ble mer avansert enn
sine italienske forbilder. Disse buebrosjene fortsatte gjennom 700 til 500 f. Kr da La Tène
stilperioden etter en overgangsfase for alvor satte preg på den materielle kulturen (Hawkes & Hull
1987: 5-6). Brosjer på kontinentet skulle senere utvikle seg noenlunde parallelt både i den romerske
og i den keltiske verden (Johns 1996:40).

Brosjens opphav i Britannia
I den materielle kulturen finnes det langt færre kontinentale brosjer i Britannia. Dette tyder på at
Britannia, før La Tène perioden, ikke bare lå i et geografisk men også i et ytterpunkt for
distribusjon. Hull delte pre-La Tène brosjene i Britannia, fra 1100 til 600 f. Kr i grupper fra A til L.
Av disse har man kun et antall på rundt 100 i Britannia mens man i Frankrike har et antall på 213.
Om man i Frankrike inkluderer hele Hallstatt perioden og ikke stanser ved 600 f. Kr blir tallet langt
større.
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De første egenproduserte brosjene i Britannia ble laget i sør-øst rundt 500 f. Kr. Disse brosjene
samsvarer med kontinentale Sen-Hallstatt brosjer. De britiske typene har, hva Hawkes kaller,
«utvannede trekk» hvor mange av trekkene fra Sen-Hallstatt har blitt erstattet med tidlig La Tène og
han mente man kunne se en tydeligere «britisk» stil jo lengre nord i landet man kom (Hawkes &
Hull 1987:11,157).
Rundt 100 f. Kr ser man en markant endring i den materielle kulturen. En økning i klesartikler
generelt er tydelig i det arkeologiske materialet men spesielt i brosjene opplever man en drastisk
endring. Fra total 360 brosjer i Britisk Jernalder til det som benevnes som en «eksplosjon av
brosjer» i yngre Romersk Jernalder hvor hundrevis av brosjer har blitt funnet på enkelte funnsteder.
Blant annet 237 eksemplarer har blitt funnet på King Harry Lane Cemetary i St Albans,
Herefordshire alene. Økningen gjaldt ikke bare i den totale mengden brosjer men også kontekstene
ble flere og mer varierte. Dette gjaldt blant annet en markant stigning i depotfunn og enkeltfunn.
Noen enkeltfunn har blitt definert som casual loss eller tilfeldig tap. Dette betyr brosjer man har
funnet i det som har vært gulv og som har blitt mistet på flatmark eller i urbane sammenhenger.
Dette har vært av interesse for det skaper teorien om at det var flere brosjer å miste. Totalt sett har
dette fenomenet blitt kalt The Fibulae Event Horizon og fant sted spesielt i Sør-Britannia ca 150 år
før den romerske invasjonen i 43 e. Kr (Johns 1996:18,Jundi & Hill 1998:125-129). Bayley &
Butcher kaller dette for en «bemerkelsesverdig» brosjeutvikling som ikke bare skjedde med
buebrosjene men også med platebrosjene. Den mest kjente av disse, skriver Bayley & Butcher er
dragonesquebrosjen (Bayley & Butcher 2004:171).

Diskusjon
Jeg vil legge spesielt vekt på 43. e. Kr. fordi året for den romerske invasjonen av Britannia
tradisjonelt, blant historikere og arkeologer, har blitt oppfattet som starten på store forandringer i
Britannia. Det er ikke tvil om at invasjonen førte til enorme omveltninger både sosialt, kulturelt og
økonomisk. Men mye av det som hører den historiske narrativen til kan ha vært forandringer som
hadde begynt lenge før invasjonen. Det er dette materialet forteller oss, og det er materialet jeg er
opptatt av å fremme.

Brosjer i Britannia – Tolkninger
At det var få brosjer i Britannia fra 1100-600 f. Kr gjør at Hawkes tolker dem som ekstra verdifulle,
kanskje var de brukt seremoniellt, som gjenstander i gaveutveksling eller til bruk som amuletter
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frem for til alminnelig klesbruk. At brosjer rundt 100 f. Kr kan settes inn i funnkonteksten casual
loss gjør det tydelig at brosjens rolle i samfunnet hadde blitt drastisk forandret. Arkeologen Chris
Gosden diskuterer også Fibulae Event Horizon. Han skriver at i Britannia skapte man ofte nye
lokale materialtyper ut fra imitasjon av kontinentale former og innenfor alle disse variasjonene kan
man finne regionale forskjeller. Og disse regionale forskjellene kan ha skapt sine egne stiler og
avarter (Gosden 2005:203-204). Arkeologene S. Jundi og J.D Hill mener brosjer kan ha blitt brukt
til å overføre informasjon om den som brukte den fra brukeren til den eller de som så var mottakere
av informasjon. Og at denne koden forandret seg fra 100 f. Kr til 75 e. Kr. Denne koden var knyttet
til sosial identitet og denne identiteten var knyttet til samfunnet (Jundi & Hill 1998:125).

Diskusjon og videre problemstilling
Det er tre tolkinger jeg ønsker å utheve og komme tilbake til, diskutere og analysere i kapittel 3,
kapittel 4 og kapittel 5.
1. Om dragonesquebrosjens synlighet og spesielle stil var en konsekvens av en prosess som allerede
var begynt ca 100 f. Kr så burde det være mulig å se på materialet fra denne perioden, finne
prototyper og sammenlignbare gjenstander som gjør den komparative analysen enklere. Dette
arbeidet har til en grad blitt gjort men jeg mener å se at det finnes rom for nye analyser.
2. Jeg ønsker også å vektlegge og utfordre dette med kleskoder og interaksjon via personlige
ornamenter. Som jeg skal vise er ideen om dragonesquebrosjen som et uttrykk for en ikke-romersk
identitet, det vil si som en motstand mot okkupasjon, en av de mer ledende teoriene. Dette vil i så
fall stemme med hybridbegrepet fremsatt i kapittel 2.i. Men jeg mener det er belegg for å utfordre
brosjens rolle i samfunnet og dermed hybriditet som et passende begrep for å beskrive denne og
andre, lignende gjenstander. Dette vil jeg utdype i kapittel 4 og kapittel 5.
3. Dette henger også sammen med en annen slutning jeg ønsker å utfordre nemlig ideen om
«tydeligere britisk lengre nord i landet». Dette er et gjennomgangstema i diskusjonen om
dragonebrosjenes typologi og stil og et gjennomgangstema i fremstillingen av den britiske
historiske narrativen. Jeg mener det finnes rom for en nytolkning av hva som har blitt ansett som
«tydelig britisk». For den muligens unike kulturelle sammensetningen i Nord-Britannia virker å ha
vært mer en følge av en sentrifugal effekt som førte materiale, og sosio-økonomiske kulturelle
relasjoner fra knutepunkter til ytterpunkter og som førte gjenstander fra store deler av Imperiet
sammen med en lokal og regional materiell kultur. Dette vil jeg forklare nærmere i kapittel 3, 4 og
5.
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2. iii Konklusjon
Jeg har gjort rede for og diskutert arkeologisk teori på provinsiell-romerske samfunn og den
europeisk jernalderbrosjens forskningshistorie. Begge med særskilt fokus på Britannia. Jeg har
etablert begreper som romanisering, postkolonial kritikk og globalisering og gjort rede for årsakene
som ligger til grunn for den eksisterende britiske narrative historien og de eksisterende britiske
arkeologiske konklusjonene. Jeg mener å ha sett rom for nye analyser, spesielt kildekritiske analyser
hvor jeg vil forsøke å la materialet stå på egne ben uten å basere og forme konklusjonene om
materialet på skriftlige kilder.
Jeg har etablert en rekke begreper som vil gjøre det lettere å analysere brosjens bestanddeler og
gjort rede for hvem de viktigste aktørene i forskningen på britiske jernalderbrosjer har vært. Disse
er forskere jeg vil referere til senere i teksten. Jeg har pekt ut visse tolkninger jeg anser som
problematiske og som vil være viktige komponenter i den videre diskusjonen og analysen. Og jeg
håper å vise i de neste kapitlene hvordan tanker om keltisk stil har blitt formet av den arkeologiske
teorien og hvordan disse tankene og ideene ikke har blitt utfordret til det punktet hvor nye analyser
har blitt ansett som nødvendige. Jeg ønsker deretter å utføre disse analysene selv.

Kapittel 3. BROSJER – OG TYPOLOGI
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for keltiske motiver og mønstre i Britannia fra 150 f. Kr til 150 e.
Kr. Dette er for å etablere ord og uttrykk som er essensielle i min egen inndeling av brosjenes
typetilhørlighet. Men også for å gi en beskrivelse av hva disse motivene og mønstrene kan ha
representert og hva slags kulturelle og geografiske forbilder de kan ha hatt.
Jeg vil ofte referere til disse motivene og mønstrene og derfor har jeg oppført dem numerisk med
forklaringer i parentes slik at det vil være lettere for leseren å finne dem.
Jeg ønsker også å gi en kort metallurgisk forklaring på hva dragonesquebrosjen består av og
hvordan den ble skapt og distribuert i Britannia. Bayley & Butcher kaller sammenhengen mellom
legering og brosjetype for en av de mest lovende måtene man kan utvide studiet av brosjer (Bayley
& Butcher 2004:206,214). På et komparativt nivå vil derfor dragonesquebrosjens metallurgiske
komposisjon være av interesse for analysen. Emaljering vil få et eget avsnitt fordi studiet av
emaljering på brosjer har vært sentrert rundt identifikasjonen av regionalitet. Og som jeg skal vise
er emaljering en viktig del av platebrosjenes utsmykning, spesielt dragonesquebrosjene.
Underveis i dette kapittelet vil jeg både bruke og bekrefte tidligere fastsatte metoder (kap.1 og 2)
men også komme frem til nye. Disse vil bli oppsummert på slutten av kapittel 3.
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3. i Form, dekorasjon, motiv og mønster - Keltisk og Romersk stil
Stil er sammensetningen av form, dekorasjon, motiv og mønster og er viktige pekepinner i
etableringen av lokasjon og en relativ kronologi (Kilbride-Jones 1980:39-40). Stiler før og under
den romerske okkupasjonen var mangfoldige og sammensetningen var ofte unik. I denne delen
ønsker jeg å gjøre rede for disse stilelementene.
Form er det synlige aspektet et objekt har. Endring av form skjer enten via forandring i stil,
samtidens kommersielle interesser eller det arkeologen H.E Kilbride-Jones spekulerer i kan være
håndarbeidernes egne personlige meninger om materialet. Kanskje formen ble oppfattet som for
stor, for liten eller overdekorert. Dette kaller Kilbride-Jones degenerasjon. Når degenerasjon er et
element i materialet blir formen lagt til side. Prosessen opphører, begynner på nytt, og en ny form
blir skapt. Dette gir grunnlaget for typologi hvor form, forandring og stil kan oppleves kronologisk
(Kilbride-Jones 1980:39-40). Spredning, kopieringen eller emuleringen av ideer, stiler og teknologi
fra kontinentet begynte ofte i sør-øst i Britannia. Fra dette utgangspunktet kunne disse elementene
oppstå som variasjoner i innlandet. Variasjoner kan forklares ved å forestille seg at mange
bronsesmeder eller andre håndverkere ikke hadde sett materialet bli laget men hadde kun den
ferdige gjenstanden å forholde seg til. Det er ikke vanskelig å forestille seg at disse håndverkerne
ikke visste hvilken teknikk som hadde blitt brukt. Dette er også årsaken til at man kan se større
variasjon jo lengre man kommer fra originalkilden (McIntosh 2009:8).
Der form skapes ut i fra stil inkluderer dekorasjon noen ganger mønstre som kan spores flere
hundre år tilbake i tid. Form og dekorasjon følger ikke hverandre og utviklingen av en betyr
nødvendigvis ikke utvikling av den andre. De kan også komme fra to helt forskjellige kilder.
Kilbride-Jones mener dekorasjon, som oftest, var det som ble lånt av andre, regionalt, nasjonalt eller
kontinentalt. Det finnes flere eksempler på dekorative elementer som går igjen over store
geografiske områder. Form ble derfor oftere manipulert for å tilpasses dekorasjon snarere enn
omvendt. (Kilbride-Jones 1980:9). Dekorasjon trenger i hvert fall ett motiv for å være
gjenkjennelig. Noen motiver eksisterte derfor lenge hvis meningen bak motivet var kjent og var
ønsket som en del av det dekorative elementet. Endring av form i masseproduserte brosjer kan også
skje på grunn av produksjonsmetoden, hvor leireformene man brukte til å støpe brosjen var like fra
verksted til verksted men hvor dekorasjonen var overlatt til den enkelte håndverkeren (Snape
1993:3-5).
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Motiv må kunne fungere på et plan hvor man subjektivt oppfatter hva det skal representere. Derfor
endres motiv sjelden i motsetning til form. Men så lenge meningen var urørt kunne motiv og
mønster jobbe sammen for å skape dekorative uttrykk med en særegen egenart.
Denne respekten for motivet ble mindre etter den romerske okkupasjonen mener Kilbride-Jones
Han beskriver keltisk kunst som dristige og lett synlige mønstre og som skiller seg ut side om side
med annen kunst fra andre folk (Kilbride-Jones 1980:39-40). Catherine Johns beskriver keltisk
kunst som abstrakt og klassisk kunst for naturalistisk og figurativ (Johns 1996:35). Kilbride Jones
kaller keltisk kunst også abstrakt. Han spekulerer i hvor vidt det var håndverkerens mål å se hvor
langt han kunne ta abstraksjonene innenfor den originale designen. Han mener dette ga keltisk kunst
en distinkt individualitet og trekker det frem som eksempel på sann klassisk, teknisk mestring. Dette
var likt for alle keltere i den keltiske verden fra Øst-Europa til Britannia. Og gjaldt spesielt
gjenstander som var knyttet til eliten (Kilbride-Jones 1980:21-22).

Keltiske motiver - beskrivelse, opphav og bruk
For å avgrense oppgaven vil jeg gjøre rede for og diskutere motivene brukt på materialet i Britannia
i perioden 150 f. Kr til 150 e. Kr. Disse motivene overlapper gjennom hele den britisk-keltiske
stilperioden La Tené I-V. Dette omfatter kontinental La Tené A-D (400 f. Kr til 0) og tar oss fra
midtre-eldre Britisk Jernalder til tidlig Romertid (400 f. Kr-150 e. Kr). Disse motivene, som
dragonesquebrosjene ofte inneholder en eller flere kombinasjoner av, kan deles inn i 7. Jeg vil vie
de mest inngående beskrivelsene til motivene mest sentrale for analyse og diskusjon (Kilbride-Jones
1980: 40,42,45-57).
1) Lotus-bud motivet (en lang og en kort krøll på en krummet stilk, noen ganger linket sammen).
Lotus-bud motivet var, i følge Kilbride-Jones, hentet direkte fra gresk kunst. Motivet var i seg selv
en abstraksjon og det var denne abstraksjonen som var tiltrekkende for kelterne. Men kun bladene
ble hentet, ikke stammen i motivet, fordi bladene var kurvede mens stammen var geometrisk. For å
gi motivet mer bevegelse ble en stilk lagt til hvert blad som knyttet dem sammen i toppen. Det kan
tyde på at det å «linke» mønstre på denne måten ble et gjennomgående tema i keltisk kunst så vel
som det å ta ut de mindre geometriske mønstrene fra klassiske motiver og heller la seg inspirere av
abstraksjonene og de mer kurvede formene. Dette ser vi også i at lotus-bud motivet ble foretrukket
fremfor, for eksempel palmette motivet.
2) Palmette motivet (en halvsirkel med to nedadvendte krøller som krummer inn mot hverandre).
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Palmette blir til sammenligning mer geometrisk og det er slående at der palmette ble inkorporert så
var det en lukket variant av motivet. Denne varianten ble adoptert til å ikke lenger inneholde selve
løvene men bare de kurvede spiralene på bunnen av motivet. Denne «ville, frittflytende stilen», som
Kilbride-Jones kaller det, ble ansett som «særskilt britisk».
3) Continental trumpet motivet (en krummet trakt med en åpen trut. Den tynne enden er ofte rundt
en stift eller boss stone).
Continental trumpet motivet er av spesiell interesse ettersom det er et motiv som tilsynelatende ble
adoptert av stammene i Yorkshire. Motivet kan sees på visse dragonesquebrosjer. Dette motivet
kjennes på kontinentet så langt tilbake som til 500 f. Kr men dukket ikke opp i Britannia før ca 100
f. Kr. Motivet ligner en kurvet trakt, eller trompet med en trut i en ende. Motsatt ende er tynn og
omslutter vanligvis en form for utstikkende stift, eller en boss stone. Varianter og stiler i trumpet
motiv forekom for det meste i Britannia fra 50-200 e. Kr. En stilvariant av dette motivet var en
avkortet utgave også kalt capped trumpet. Det er denne stilen som ble brukt på visse
dragonesquebrosjer; for eksempel på brosjer fra Westmorland, Cumbria. Det finnes også eksempler
på continental trumpet hvor motivene har blitt knyttet sammen for å danne et mønster. Denne måten
å linke motiver på kommer jeg tilbake til.
4) Cornucopia motivet (En krummet trakt med to to lotusknopper ut av truten. Den tynne enden er
alltid i en krøll).
Det klassiske overflødighetshornet, som motiv, har blomster, frukt og korn flommende fra truten.
Det er her motivet skiller seg sentralt fra den keltiske varianten. For den keltiske har byttet ut
blomstene, frukten og kornet med to lotusknopper. Både trumpet og cornucopia motivene har en
bjelleformet trut og det har ofte ført til misforståelser i forhold til hvilket motiv man ser. Men et
cornucopia motiv har alltid en kort krøll eller tvist i den tynne enden. Og når flere cornucopia
motiv knyttes sammen er de alltid forbundet i trutenden mens trumpet motivet kan være
sammenknyttet både i truten og i den tynne enden.
5) Cable motivet (et eller flere avlange, krummede komma med en krøll i enden)
Et annet motiv som ofte misforstås med trumpet er cable motivet som også refereres til som
«kommaet» på grunn av dens likheter med et skriftlig komma, dog lengre, tynnere og med en
betydelig krøll i enden (Kilbride-Jones 47-51).
6) Spherical Triangle motivet (triangel med konkave sider eller tomrommet i midten av tre,
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berørende sirkler)
7) Triskele motivet (tre armer fra et felles triangulært/sirkulært sentra noen ganger i samband med
boss/petal stil/motiv)

Keltiske mønstre – Beskrivelse og opphav
Der motiv er relativ enkle og er de dominerende egenskapene i en komposisjon, er mønstre ofte
bestående av mer enn en enkelt idé. Og som nevnt kan de bestå av flere motiv i en
sammenknytning. Der motiv ofte har en større geografisk spredning er mønstre ofte regionale eller
lokale. Mange nye mønstre nådde Britannia i løpet av det første århundret e. Kr og ble inkorporert i
den keltiske kunsten tidlig i Britisk Romertid. Noen ganger, i følge Kilbride-Jones, på bekostning av
eldre, keltiske mønstre og motiver (Kilbride-Jones 1980:60-67).
De keltiske mønstrene i britisk-keltisk La Tené I-V stil kan deles inn i 8. Nok en gang finner man en
eller flere av disse i visse dragonesquebrosjetyper.
1) Sunburst mønsteret (muligens romersk opphav. En rekke løkker som stikker ut fra en sentral
sirkel som inneslutter et svastika lignende mønster. Det hele sirkles inn av en utside bestående av et
chevron mønster. Se punkt 7).
2) Lozenge mønsteret (muligens romersk opphav. Ofte referert til som «diamant», ligner ruter man
kan finne på tradisjonelle spillkort, ofte satt tett, side om side. Dette mønsteret er å finne på
dragonesquebrosjene).
3) Spirals mønster (et av de eldste mønstrene i antikken. Spiraler fremkommer i tre former: singel,
dobbel og trippel).
4) Linked Spherical Triangles mønsteret (ligner Spherical Triangle motivet men lenket sammen
danner de et mønster, dette forekommer sjeldent).
5) Boss and petal mønster (en støpt kronbladform med en boss stone eller halvkulestift like utenfor
kronbladformens senter).
6) Quatrefoil mønsteret (fire kronblader formet i et kors med armer i lik lengde).
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7) Chevron mønsteret (muligens av provinsiell-romersk opphav men allikevel vanlig i Skottland,
ligner en rekke trekanter uten bunn som følger hverandre rundt, med spissen først, i en sirkel).

8) Hexafoil mønstre (kan spores så langt tilbake som til 400 f. Kr og var i bruk helt frem til
middelalderen, ligner et sekskantet hjul med spoler som går ned fra hver kant og treffer hverandre i
midten).
Et siste selvstendig men underliggende mønster i La Tené I-V er det som kalles Scrolls mønsteret.
Dette kan best beskrives som de snirklende sammenknyttede kanalene man ser i så godt som all
keltisk kunst. Disse beveger seg ofte uavhengig av men i balanse til motiv og andre mønstre. Scrolls
har en egen inndeling men ettersom den ikke er fremtredende i dragonesquebrosjene velger jeg å
ikke gjøre rede for denne inndelingen. Mackreth har valgt i sin analyse av dragonesquebrosjene å
kalle disse formene for devolved eller degenererte motiver. Spesifikt trompet motiver. Dette
kommer jeg tilbake til (Kilbride-Jones 1980:66-67, Mackreth 2011:187).

Diskusjon
Klassiske motiver, som kelterne endret og standardiserte og inkorporerte i det keltiske
kunstuttrykket gjør definisjonen «keltisk stil» til et begrep som kun delvis gjenspeiler den
komplekse bakgrunnen som ligger til rette for keltisk kunst (Johns 1996:35). Det kan man også si
om Romerne som også inkorporerte stiler og former fra andre kulturer, inkludert kelterne. Spesielt
ettersom disse kulturene ble assimilert med den romerske verdenen. Man kan derfor diskutere hvor
vidt de klassiske motivene det er snakk om her opprinnelig var klassiske. Men jeg tar utgangspunkt
i at trompet motivet og cornucopia motivet opprinnelig kom fra den hellenistiske kulturen. Denne
blandingen av stilarter gjør klare definisjoner vanskelige og gjør forskningen på form, mønstre og
dekorasjon nærmest til en kunsthistorisk disiplin hvor mange konklusjoner baserer seg på subjektive
meninger av hva man ser. Dette åpner på den andre siden for egne analyser som kan basere seg på
subjektive studier av tegninger ettersom tegninger ofte kan fremheve detaljer som et fotografi ikke
kan. Jeg vil bruke dette som metode i kapittel 4. Jeg har tidligere nevnt at jeg er kritisk til begrep
som «særskilt britisk» og ønsker i min subjektive, visuelle analyse å utfordre dette begrepet basert
på kunnskapen om stil og motiver jeg legger frem. Som nevnt menes det at kurver frem for
geometri ble foretrukket i den keltiske verden. I subjektiv gransking av brosjens synlige former vil
problematiseringen av dette være et viktig utgangspunkt for en ny typologisk inndeling.
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3. ii Metaller, Prosesser og «Fabrikker»
Bronse var den vanligste kobberlegeringen man brukte på brosjer i britisk førromersk jernalder
(Bayley & Butcher 2004:208). For å skape dette trengte man kobber, det eldste materialet
mennesket kjennes å ha bearbeidet etter gull. Ved å blande det med tin får man bronse. Et hardere
og sterkere metall (Kilbride-Jones 1980:13). Kobber smelter ved 1083 grader celsius men ved å
tilsette tin senkes smeltepunktet ytterligere. De fleste gjenstander laget i bronse ble laget ved å helle
den smeltede væsken i leireformer, normalt delt i to halvdeler som så ble festet sammen. Formene
inneholdt mønstre på innsiden enten i tre eller bly som ga gjenstandene form. Til etterarbeidet ville
man trenge fil, hammer, meisel osv. Verktøyer som disse og formene etter støpningen og mønstrene
er indikatorer på metallarbeide i arkeologiske lokasjoner og er muligens indikasjoner på et eller
flere verksted (Kilbride-Jones 1980:16-17, 1980a:12-15).
Når det kommer til brosjer er det mye som peker på at en hovedtype består av kun én bestemt
legering. Og det er forskjell i legering mellom hver gruppe (Bayley & Butcher 2004:206,208211,Johns 1996:149). Bayley & Butcher grupperer to distinkte brosjegrupper i forhold til region og
materiale. Gruppe 1 består av brosjer laget i blyholdig bronse og tilhørligheten til disse var først og
fremst forbeholdt sørlige og vestre Britannia. Disse inkluderer brosjetypene; Colchester (og dens
avarter), hengslede T-formede brosjer og Polden Hill brosjer. Gruppe 2 består i stor grad av messing
(en gyllen legering bestående av kobber og sink) og gunmetal (rødlig bronse) og var forbeholdt
områder i nord- og øst-Britannia. Disse inkluderer dragonesquebrosjene men også trumpet brosjen
(som geografisk var dragonesquebrosjens nabo) og headstud brosjer (Bayley & Butcher 2004:207,
Mackreth 2011:234). Dragonesquebrosjenes metallkomposisjon og legering mener jeg derfor er av
interesse for egne analyser, der dette er dokumentert. Argumentativt skal det sies at kobberlegering
er et ofte brukt uttrykk som beskriver en rekke andre metaller. Johns kaller dette uttrykket for en
unødvendig simplifisering. Selv beskrivelse av messing, bronse og gunmetal mener hun er
utilstrekkelige begreper og hun virker med dette å støtte Bayley & Butchers ønske om mer
inngående analyser av brosjenes metallurgiske komposisjon (Johns 1996:13).
Flere verksteder kan, i følge Kilbride Jones kalles en fabrikk. Det er viktig å presisere at en fabrikk
ikke er det samme nå som det var for 2000 år siden. En fabrikk kunne lage en rekke standardiserte
gjenstander, for eksempel ved hjelp av former, men ingen gjenstander var helt identiske (KilbrideJones 1980:34). Slike fabrikker kjennes flere steder i Britannia ca 100 e. Kr men spesielt i det som
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oppfattes som øde lokaliteter. Det mest markante av disse lokasjonene ligger i Scilly Isles langt sør
for Britannia i et sted som kalles Nor'nour. Av 260 brosjer som ble funnet i og rundt området har
man produsert over 50 brosjevariasjoner. M. R Hull jobbet med en distribusjonsoversikt som tydet
på at brosjer produsert i Nor'nour ble spredt til store deler av Britannia (Kilbride-Jones 1980:35-36).
To andre fabrikker har også blitt identifisert av Kilbride-Jones. Det ene lå langt i nord mot Øst
Lothian i Skottland ved en høyde kalt Traprian Law mens det andre lå i Nord-Yorkshire nær byen
Settle.
Verkstedene nær Settle lå ikke langt fra kobbergruvene i Nord-Wales og har av Kilbride-Jones blitt
utpekt som opphavsstedet for dragonesquebrosjen. I tillegg ble det også laget andre brosjetyper i
disse verkstedene, blant annet en rekke «billige» imitasjoner av andre brosjer. Disse ble muligens
distribuert til romerne i store kvanta rundt 140 e. Kr (Kilbride-Jones 1980:36-37).

Diskusjon
Disse tre fabrikkene menes å ha vært ute av bruk rundt 196 e. Kr men i løpet av sine aktive perioder
distribuerte de gods til så godt som hele Britannia. Kilbride-Jones spekulerer i at historiske
hendelser i imperiet og konsekvensene dette fikk for den militære tilstedeværelsen i Britannia på
denne tiden var årsaken. Dette kan kanskje gjelde verkstedene i Yorkshire og Skottland men virker
som en lite trolig forklaring på hva som skjedde i Nor'nou selv om Kilbride-Jones forsøker å knytte
dette til de to andre (Kilbride-Jones 1980:36-37).
I følge en rekke forskere er det derimot få sikre bevis for utviklingen av brosjer i Romersk Britannia
og de fleste av disse bevisene kommer fra lengre sør i landet. Utviklingen av brosjer i nord, nær det
Hunter kaller grensesonen, kan i stedet påvises ved distribusjonsanalyser men gir ingen sikker
lokasjon (Hunter 2013:257,Johns 1996:185,Snape 1993:1-2 ). Denne uenigheten sår tvil over at
produksjonen i Settle kan kalles en fabrikk. Men det finnes allikevel indikatorer på at et av
opphavsstedene til dragonesquebrosjen er i Nord-Yorkshire (Webb 2011:24).
Bayley & Butcher bekrefter at bare få bevis for bearbeidelsen av brosjer finnes i form av et fåtall
uferdige brosjer, bly-mønstre og former. Distribusjon gir oss en ide om hvor de ble brukt, og vi kan
kun anta at det var også der de ble laget. Dette gjelder også ideen om Settle, Yorkshire som
opphavet for dragonesquebrosjen. Det spekuleres i om brosjer kan ha blitt laget i ett eller flere
sentralsteder eller om de kan ha blitt laget i flere små verksteder ettersom prosessen som skulle til
for å konstruere en brosje ikke nødvendigvis var komplisert. Dragonesquebrosjen, på grunn av den
nære tilknytningen til Yorkshire, kan ha blitt laget for et regionalt eller til lokalt forbruk (Bayley &
Butcher 2004:207,213-214). Fabrikker virker derfor kun som en teori med få materielle beviser. Jeg
vil derfor fremheve at de to beste måtene å finne brosjenes opphav på vil være via
distribusjonsanalyser og metallurgiske analyser. Jeg vil derfor bruke disse som metode, der det er
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mulig, i kapittel 4.

Teknikk: Emaljering introduksjon og redegjørelse
Bayley & Butcher deler dekorative teknikker på brosjer i to grupperinger. Ett enkelt objekt kan ofte
inneholde en eller flere av disse teknikkene fra begge grupper. Gruppe 1 er påført metall som
platings (et overdrag), inlays (dekupering) og overlays (overtrekk). Dette inkluderer blant annet
forgylling, tinning, og forsølving. Noen ganger er dette metallet heldekkende, andre ganger er bare
visse deler av objektet dekket. Påført metall innehar en annen komposisjon og dermed en annen
farge enn metallet på objektet og kan være visuelt tydelige.
Gruppe 2 er påførte substanser som ikke klassifiseres som metalliske. Dette omfatter niello,
emaljering, og påføringen av glass og bein. Av de ikke metalliske substansene er emaljering i
flertall (Bayley & Butcher 2004:40-51). De fleste bronsegjenstander var dekorerte, ofte med
emaljering. Den tidligste formen for emaljering er den man kaller for cloisonné (Kilbride-Jones
1980:15-17). Bayley & Butcher bruker mønstrene i emaljering, sammen med distribusjonsanalyser,
som eksempel på lokale brosjetyper. Det kan tyde på at det finnes en klar sammenheng mellom
brosjetype og type emalje (Bayley & Butcher 2004:211) Og siden emaljering er den teknikken som
har blitt brukt på dragonesquebrosjene er det av spesifikk interesse for analysene (Bayley & Butcher
2004:172). .Det er også verdt å bemerke at statistisk sett inneholder emaljerte brosjer mindre
messing enn brosjer med andre dekorative elementer (Bayley & Butcher 2004:41-42).
Emalje, som kan ha hatt sitt geografiske utgangspunkt i Persia og Kaukasusa eller under den
Mykenske perioden ca 1400 f. Kr består av ofte opakt, noen ganger gjennomsiktig, glass som
påføres i form av en fuktet pulvermikstur. Noen ganger kan det tyde på at man har beskjært glass i
den ønskede størrelsen, gjort det mykt og så puttet det på plass (Bayley & Butcher 2004:46,Johns
1996:34,McIntosh 2009:2,7). Det opake glasset kunne ha fargene rødt, oransje, gult, gyllen brun og
hvitt. Det gjennomsiktige glasset kunne ha fargene lilla og svart. Begge kunne ha fargene grønt,
turkis, og blå (Bayley & Butcher 2004:48).
Det er viktig å poengtere at fargen kan være misvisende på grunn av diverse former for slitasje, rust
og sammenblanding av metaller. Men i over 80 prosent av de emaljerte brosjene finnes det
tilstrekkelig farge for identifisering. Dette kan gjøres ved å analysere overflate-teksturen med et
mikroskop for å skille fargen fra det forstyrrende elementet (Bayley & Butcher 2004:48-49).
Champlevé var den mest brukte emaljeringsteknikken. Innsunkne felt på gjenstanden holdt emaljen
på plass for deretter å bli støpt. Det finnes to typer champlevé emalje; simpel og kompleks. Med den
simple versjonen ble hvert av de innsunkne feltene fylt med en enkelt farge, noen ganger med to.
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Den komplekse sorten er sjeldnere og kan bestå av blokker med emalje bestående av to forskjellige
farger. Millefiori kunne eksempel vis bli brukt til dette. (Bayley & Butcher 2004:46-48,211).
Millefiori er en bearbeidelse av glass som skaper en distinkt dekorasjon. Disse fremstår som
polykrome mønstre og skapes ved å ha glasstenger i forskjellige farger side om side. Disse stengene
varmes slik at de smelter sammen. Deretter strekkes stengene inn i en lang, tynn stang som kan
kuttes etter avkjøling. Disse kuttene kan bli brukt i en form for emaljert design (Bayley & Butcher
2004:47).
Bevis på emaljering er vanskelig å stadfeste i det arkeologiske materialet. Dette kommer først og
fremst av at man brukte det samme utstyret og de samme lokasjonene til annet metallarbeide som
man gjorde til emaljering. De beste tegnene på emaljering er uferdige eller veldig mangelfulle
konstruksjoner. Også rå- og skrap emalje er tegn på aktivitet. At emalje kan smeltes ned og brukes
på nytt kan være en faktor i hvorfor så lite bevis finnes.
Emaljering i Britannia kan spores til bruken av rød korall og gjennomsiktig rødt glass som
dekorative elementer på små metallobjekter og rideutstyr. Denne dekorative teknikken, blant annet
funnet på brosjer fra Arras gravfeltet i Yorkshire, kan man finne i stort sett hele Britannia. Rødt var
den mest brukte emaljen i jernalderen. Frem til 100 e. Kr økte fargeskalaen og man fikk grønt, svart
og hvitt og man kan se en økning i gjenstander som inneholdt fargen blått. Oftest forekom fargene i
en kombinasjon. Fargen på det emaljerte objektet kan derfor være bidragsytende i å etablere en
relativ datering. McIntosh presiserer at rødt var den mer fremtredende fargen i
dragonesquebrosjens emaljering i motsetning til blå som forekom i forbindelse med de andre typene
(McIntosh 2009:16).
Det er uvisst når emaljeringsteknikken ble innført i Britannia. Men man mener det kan ha skjedd
rundt 150 f. Kr. Korall gikk derimot ikke ut av bruk direkte etter innføringen noe som fører til en
viss overlappende periode (Johns 1996:28-29,McIntosh 2009:2-5,8-9). Det er verdt å bemerke at
150 f. Kr er også samme periode Jundi & Hill viser en stor økning av brosjer i det arkeologiske
materialet i Britannia. Bruken av en dekorativ teknikk som emaljering sammenfaller derfor teoretisk
sett med brosjens økte synlighet i samfunnet (fra kap 2.ii).
I Britisk Romertid kan man se en økning i bruken av emalje og typen gjenstander som ble emaljert.
Spesielt bruken av emalje på draktutstyr virket å ha blitt populært. Den mest populære av disse var
brosjen (McIntosh 2009:4).
Arkeologen J. D Bateson har bidratt til en statistisk inndeling. Av 1800 emaljerte gjenstander ansett
som romano-britiske var over 60 prosent av dem brosjer. Går man lengre tilbake i tid og ser på
gjenstander fra førromersk Britisk Jernalder var kun en prosent emaljert. En likhet med denne
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statistikken finner man i PAS (Portable Antiquities Scheme). Denne databasen er en oversikt over
nasjonale gjenstander som har blitt funnet av privatpersoner. Her kan man se at av 1662 emaljerte
romano-britiske gjenstander var 85 prosent brosjer. Og igjen, fra førromersk Britisk Jernalder, ca
syv prosent. (McIntosh 2009:4,10).
Basert på 3 datasett har arkeologen Frances McIntosh forsøkt å finne et mønster i bruken av emalje
på brosjer i håp om å komme frem til en form for relativ datering for utviklingen av emalje i
Britannia. Disse 3 inkluderer 556 av 1228 dekorerte brosjer fra Richborough i Sør-Øst Britannia
(Bayley & Butcher 2004), 111 emaljerte brosjer fra Margaret Snapes forskning på Stanegate i Nord
(Snape 1993), og 1405 brosjer fra PSA databasen (McIntosh 2009:9-11). Resultatet viser at 16
prosent av 3500 brosjer fra Richborough, 13 prosent av 845 fra Stanegate og 12 prosent av 11,788
brosjer fra PSA var emaljerte. Av disse kan man se at 31,1 fra Richborough, 38,9 prosent fra PSA
og 67, 6 prosent fra Stanegate var av kategorien simple enameled plate (McIntosh 2009:12-13).
Resultatene viser også en klar, prosentvis høyere andel av emaljerte brosjer i sør av de «romerske»
typene som; colchester, rosette, langton down, hod hill .
McIntosh har satt dragonesquebrosjen under kategorien simple enameled plate og gir en datering på
ca 75-250 e. Kr. Han kaller også brosjen for en form for zoomorfisk. En kategorisering og datering
som ikke stemmer med Bayley & Butcher, Kilbride-Jone,s Jundi & Hill og Macreth's inndelinger
(Bayley & Butcher 2004:172). McIntosh sitt hovedprosjekt tyder på å være å kunne finne et skille
mellom to former for emaljering basert på det han kaller den nordlige, mer keltiske
emaljeringsteknikken og den sørlige, mer kontinentale (McIntosh 2009:11,14)

Diskusjon
Det er diskutabelt å snakke om romerske brosjer og emalje som særegent romersk selv om
teknikken opprinnelig var kontinental. Men la oss si at 16 prosent av 3500 brosjer fra Richborough i
Sør-Britannia, bekrefter en form for preferanse blant det man kaller «romerske brosjer». Da kan
man anta at emaljering forekom hyppigere jo lengre inn i romersk kontrollert territorium man kom.
Dragonesquebrosjene, spesielt de som regnes som de «fremste eksemplene på keltisk kunst» var
emaljerte. Men de ble først og fremst laget i nord-Britannia (Bulmer, 1938:146). Dette kolliderer
enten med konklusjonen om emalje som romersk og kontinental eller med konklusjonen om
dragonesquebrosjen som «særegent britisk-keltisk» og er noe jeg vil jeg utfordre videre i kapittel
3.iii.
Alt som jeg har fremlagt om emaljering gjør at jeg må anse denne teknikken som en verdifull detalj
i en egen, typologisk analyse av dragonesquebrosjene. Emaljering vil derfor bli inkludert som en del
av analysen.
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3. iii Dragonesquebrosjer
I dette kapittelet har jeg som mål å beskrive dragonesquebrosjene. Jeg vil fremlegge det jeg har av
informasjon om brosjenes form distribusjon og stil.

Dragonesquebrosjen - En introduksjon
Bayley & Butcher kategoriserer dragonesquebrosjene som tidlig platebrosje med underkategorien
S-formet brosje (Bayley & Butcher 2004:7). Brosjen ligner i alle sine varianter en stor S. Hver ende
på S'en er i form av et hode som holder nålen fast.
Brosjen ble festet med en tung nål på baksiden. Nålfestet omsluttet den øvre delen av brosjens ende
og den spisse delen av nålen hvilte over den andre enden (Feachem 1951:34). Brosjen har blitt
beskrevet som nøye dekorert med en flat og synlig emaljert overflate (Jundi & Hill 1998:132).
Begrepet Dragonesque ligger i slutningen av at brosjen har hippokampiske (dyrelignende)
kvaliteter. Spesielt Hippocampusen, et mytisk dyr som ligner en stor sjøhest, har blitt vurdert det
kunstneriske forbildet for brosjen men også haren har blitt nevnt som forbilde (Johns 1996:152).
Brosjen tilhører typen platebrosje og man regner med at den ble laget i perioden etter invasjonen 43
e. Kr. Jundi & Hill mener dragonesquebrosjen kombinerer både gammelt og nytt og at den var
avhengig av en allerede eksisterende diskurs i samfunnet som bestod av visuelle motiver og
mønstre. Den ble mulig da den kunne bli uttrykt gjennom en ny form for gjenstand som oppstod
etter 100 f. Kr og det var den tydelige, visuelt påfallende brosjen. Dette inkluderer brosjer som;
colchester, rosette, langton down, og hod hill (Jundi & Hill 1998:129,131,132). Dragonesquebrosjen
kan derfor beskrives som en brosje med keltiske motiv og med en sammenblanding av keltiske og
romerske mønstre.
Metallanalyser som sammenligner kontinentale «symmetriske» platebrosjer og relaterte buebrosjer
med dragonesquebrosjene viser en større mengde tin i dragonesquebrosjene. Alle var relativt frie for
bly men det kan tyde på at de kontinentale platebrosjene hadde en større sinkholdighet (Bayley &
Butcher 2004:172-173). Metallurgisk består dragonesquebrosjene av en rekke sorter messing og
bronselegeringer. Blyholdigheten er i gjennomsnitt under 3 prosent og er på sitt høyeste 7.6 prosent
(Bayley & Butcher 2004:172).
Som nevnt ble brosjen muligens massefremstilt i Settle, Nord-Vest i Yorkshire. Det var i denne
regionen at romerne senere bygget Hadrians Mur, det som skulle bli den første fysiske barrieren
mellom folket i sør og folket i nord. Lokasjonen og en blanding av keltiske og romerske attributter
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og perioden hvor brosjen var aktivt i bruk som gjenstand har gjort at man blant annet har konkludert
med at den ble brukt som tegn på passiv motstand av den innfødte befolkningen.

Dragonesquebrosjen – Antall, Distribusjon, Tidlige Prototyper og Utvikling
Antikvaren William Bulmer var en av de første til å forske på dragonesquebrosjer og å sette dem
inn i en typologisk orden. I 1938 kjente man til 46 forskjellige dragonesquebrosjer (Bulmer
1938:146). I 1951 hadde antall dragonesquebrosjer steget fra 46 til mer enn 70 under antikvaren
R.W Feachem. De fleste av disse var emaljerte (Bayley & Butcher 2004:171). I dag kjennes det
total 120 (Feachem 1951:32, McIntosh 2009:15). Dragonesquebrosjen har fått betegnelsen post
conquest (dvs at den kom til etter invasjonen i 43 e. Kr) av både Jundi & Hill og Kilbride-Jones
(Jundi & Hill 1998:125). Brosjer generelt var en gjenstand man kunne finne i romersk-britiske
jernaldergraver men det kjennes ingen gravfunn som inneholdt dragonesquebrosjen (Mackreth
2011:235). Tradisjonelt bruker man brosjer med nålen pekende nedover men den kan godt ha blitt
båret andre veien, eller i par, for mangelen på gravfunn, spesifikt inumasjonsgraver, gjør det
vanskelig å fastslå hvem som brukte den og hvordan den ble båret (Jundi & Hill 1998:132,
Mackreth 2011:235). Og i motsetning til visse romerske moter finnes det ingen skulpturer av det
man kan kalle britanniske klær (Snape 1993:5). Dragonesquebrosjene ble derimot funnet i fort huler
og rurale områder. Man finner også eksempler på brosjene lengre sør i Britannia, selv over kanalen
og sør-over til Ungarn (Kilbride-Jones 1980:71).
Kilbride-Jones mener at dragonesquebrosjen var Brigantisk, og at den ble laget i det som historisk
omtales som Brigantia. Et stort område som i dag omfatter hele nord England, bort sett fra
Humberside, i det som nå kalles Yorkshire. At den ble laget i Nord-Britannia bekreftes også av
Bayley & Butcher og Mackreth (Bayley & Butcher 2004:172, Mackreth 2011:188). Det finnes
ingen beretning om folket i Yorkshire før Ptolemy ga navn på steder og stammer 100-200 e. Kr.
Navnet Briganterne, beskrevet som en gruppe stammer frem for et samlet folk, kjennes derfor fra
romerske kilder (Giles 2012:3, Kilbride-Jones 1980:170). Det foreligger ingen definitiv
foregangsfigur eller prototype for dragonesquebrosjen men det finnes flere muligheter (Johns
1996:153). Prototypen til dragonesquebrosjen ble foreslått av Bulmer og arkeologen R.G.
Collingwood å være en liten brosje funnet i Braughing, Herefordshire, en region i Sør-England
(Bulmer 1938:146). Braughing brosjen er ikke annet enn en bøyd vaier formet som en S med ender
snurret i spiraler, en ende større enn den andre. Den har blitt datert til det første hundreåret e. Kr. I
Wetwang, Øst-Yorkshire derimot fant man to bronsebrosjer. Den ene av dem ble funnet en grop i et
jernalderhus med to andre gjenstander som gjør at den får en relativ terminus post quem datering
som er ca 200 år tidligere enn Braughing brosjen. Det er en flat S-form som slynger seg tett om
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nålen den er ikke støpt og har ingen dekorative elementer (Hull & Hawkes 1987:168-169). Hull &
Hawkes skriver at ingen romersk prototype av denne tidlige formen for dragonesquebrosje kjennes
og at brosjen derfor er britisk (Hull & Hawkes 1987:168-169).
Det kjennes også tre senere typer av Braughing brosjen som ble funnet i Victoria Cave i Settle,
området hvor Kilbride-Jones mener det kan ha vært en fabrikk. En senere støpt brosje, klassifisert
av Hull & Hawkes som en S-brosje, ble også ble videreutviklet i dette området (Hull & Hawkes
1987:168-169). Den støpte S-brosjen består av to cornucopia motiv sammenknyttet i truten.
Kilbride-Jones sier at bruken av motivet på denne måten, i en prototype, gir hele
dragonesquebrosjens form et opphav og en mening som forklarer den slangelignende s-formen.
Sammenknytningen av to cornucopia motiv lager definitivt en s-form og i denne bestemte brosjen
virker det subjektivt tydelig at der et det man ser. Men om det stemmer mener jeg det er en
typologisk antagelse at denne tidlige formen for S-brosje også var beslektet med det som skulle bli
den såkalt ferdigutviklede dragonesquetypen. Dette kommer jeg tilbake til i diskusjonen.
Om den typologiske antagelsen stemmer ble den støpte S-brosjen etter hvert erstattet av en ny type,
dette mener Kilbride-Jones forekom i Brigantia. Denne nye typen har en åpen form med en rondell i
midten bestående av to trumpet motiv. Man finner en versjon av denne designen på en brosje funnet
i Lakeneath, Suffolk, i Øst-Anglia, mange mil fra Yorkshire. Men på tross av at denne brosjen ble
funnet i Suffolk mener Kilbride-Jones at all tidlig utvikling av dragonesquebrosjer forekom i
Brigantia (Kilbride-Jones 1980:173). I senere utvikling av denne åpne formen for
dragonesquebrosje ser man at rondellen ble byttet ut med en sentral boss stone. I disse tilfellene kan
man snakke om en platebrosjeform hvor også den sentrale dekorasjonen endres dramatisk så vel
som endene på brosjen (Kilbride-Jones 1980:173).
Denne mener Kilbride-Jones er et godt eksempel på de første formene for dragonesquebrosjer hvor
hodene på hver ende av brosjen får den karakteristiske zoomorfiske formen som med litt fantasi kan
ligne hodet på et dyr. Men ser man litt nærmere kan man se at det snarere er et motiv til, et
cornucopia motiv eller et capped trumpet motiv, som fungerer som hode i hver ende på brosjen.
Truten på motivet peker utover og den tynne enden krummer seg og peker i samme retning og
ligner med litt fantasi på en lang nese, eller snabel. Disse motivene er festet til brosjen langs kurven
i begerets ende. Ofte er det blitt festet en stift på motivet som hadde til hensikt å fange nålen.
Subjektivt er det ikke vanskelig å se dette endemotivet som et udefinert dyrehode. Stiften forsterker
dette inntrykket ved å fungere som øye (Kilbride-Jones 1980:170). Hodeformen gjennomgår
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deretter store forandringer over tid og cornucopia motivet gjennomgår en abstraksjon til motivet
ikke lenger er gjenkjennelig (Kilbride-Jones 1980:173).
Mackreth mener det er overveldende bevis i distribusjonsanalysene for at dragonesquebrosjene er
laget i Yorkshire. Han mener også at en britisk tilhørlighet støttes av nålesystemet. På kontinentet
tok man ofte i bruk nåler med hengsler mens man i Britannia foretrakk springnåler. Den samme
type nåler man finner i dragonesquebrosjen. Derfor kan man si at det mellom Bulmer, Feachem,
Kilbride-Jones og Mackreth hersker en enighet om brosjens britiske, Yorkshire-opphav (Mackreth
2011:154).

En sammenfattende diskusjon.
1. Om «degenerasjon»
Dragonesquebrosjen har definitivt hippokampiske kvaliteter som virker åpenbare ved første
øyekast. Det er en subjektiv oppfatning som forsterkes av «ørene» på noen av dragonesquebrosjene.
Men som Kilbride-Jones har påpekt er det trolig at s'en er formet av to cornucopia eller continental
trumpet motiver som knyttes sammen i truten, mens dekorasjonen og emaljeringen ofte forekommer
i et lozenge mønster langs kroppens sentralpanel. Men la oss et øyeblikk anta at det kan stemme, at
typologien til Bulmer og Feachem danner en kronologisk helhet. Selv om vi kan se motivene i den
støpte s-brosjen fra Victoria Cave i Settle, kan denne tidlige bruken ha tjent som inspirasjon nettopp
for direkte, zoomorfiske etterligninger. Ved å ta i bruk material turn teori kan man tenke seg at
objektet kan ha levd sitt eget liv og blitt noe annet for de som lagde den, brukte den og beskuet den.
Og de senere typene kan ha hatt formen til to cornucopia motiv knyttet sammen i trutenden. Men
meningen bak det bakenforliggende motivet kan ha blitt glemt eller ignorert på veien eller kanskje
blitt en fusjon eller sammensmelting og ha innehatt flere meninger. Overflødighetshornet kan ha
blitt transformert av kulturen som tok i bruk dette klassiske greske symbolet, og de kan ha gjort
motivet til en kulturell betinget form fjernt fra sin opprinnelse som så ble fusjonert og
sammensmeltet med et eller flere dyr, kanskje kjent fra et keltisk myteunivers som dessverre i stor
grad har blitt tapt på veien (Kilbride-Jones 1980:170).
Jeg er enig i at basert på proposjon og kunsthistoriske, subjektive kriterier er noen av brosjene
elegante. De har ofte lozenge i keltisk mønster frem for den romerske varianten og scroll dekorasjon
i den flytende, ville stilen som Kilbride-Jones assosierer med den britiske egenarten. Hodemotivet
har en capped trumpet lignende kvalitet hvor truten nærmest blir avrundet og tydeliggjort.

43
Allikevel synes jeg det er et stort sprang å anta at motivet har blitt «glemt» i overgangen mellom de
to stilene. Visse brosjer er formløse og uproposjonerte men Kilbride-Jones virker å basere sin teori
om degenerasjon på hvilke stiler og motiver som er brukt og hvor dypt de forholder seg til tradisjon
og det «keltiske». Hvis de grunnleggende motivene er «glemt», mønstrene der de finnes er enten i
romersk lozenge, rondeller uten gjenkjennelige trekk, og kropp og sentralpanel kun består av
geometriske kvadrater eller avlange trekanter kan jeg forstå hvordan de kan fremstå, kunstnerisk,
som gjenstander uten keltisk tradisjonell tilhørighet. I diskusjonen har Kilbride-Jones, Feachem og
Bulmer vist at stil i den britiske, keltiske verdenen var vill og utemmet, at håndverkeren var
motivert når han lagde gjenstander som var slående og hvordan han var lat, umotivert eller negativt
preget der geometriske former gjorde stilen statisk og masseprodusert. Spørsmålet jeg stiller her er
hvor vidt dragonesquebrosjene med formløse hoder og geometriske sentralpanel ville ha blitt kalt
for degenererte og klossete om ikke historien, slik den ble skrevet, fortalte oss at økende
romanisering gjorde godt for samfunnet men ikke for den keltiske kunsten? Om ikke den ville
stilen, «fri for romersk innflytelse», hadde blitt ensbetydende med det ville, utemmede keltiske
britannia, hvor håndverkeren var fri til å uttrykke seg, ville man da ha sett på kvadratiske former i
gjenstanden som noe negativt? Vi har hele tiden sett hvordan kelterne adopterte og gjorde andre
stiler til egne, hvorfor kan ikke den kvadratiske, «stillestående» stilen også være en slik keltisk
innovasjon, overført med like mye vilje som annen adopsjon? Historien viser også hvordan
Britannia i det andre århundret e. Kr var preget av uroligheter og at på denne tiden ble fabrikkene i
Settle og Traprian Law tatt ut av bruk. Det kan tolkes dit at Kilbride-Jones, Feachem, og Bulmer ser
historien slik at den leder opp til noe og at i løpet av denne kronologiske reisen leter man etter
arkeologiske spor som kan bekrefte en begynnelse, midte og slutt. Hvorfor var ikke motivene
«glemt» allerede i overgangen mellom de tidlige S-brosjene og de emaljerte eksemplene? Har man
blitt så fascinert av de andre keltiske, dekorative elementene at man ikke innser at du sjeldent ser de
grunnleggende motivene i kropp og hode i denne stilen? Hvorfor skal kronbladet, eller «øret» være
et balanserende element når det vel så gjerne kan være et uttrykk for zoomorfiske kvaliteter som
ikke lenger har en sammenheng med cornucopia eller capped trumpet? Hvorfor kan ikke hodenes
degenerasjon være kun enda en form for bred abstraksjon? (Kilbride-Jones 1980:179-180).

2. Om dragonesquebrosjens bruk i samfunnet – en diskusjon om «passiv
motstand»
Som nevnt i kapittel 2.ii økte antallet ornamenterende gjenstander generelt fra 100 e. Kr. Jundi &
Hill mener dette ikke var et resultat av den romerske invasjonen men noe som ble påbegynt allerede
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før 43 e. Kr. Økt synlighet, var en underliggende trend mener Jundi & Hill. Og brosjer, som
dragonesquebrosjen, var en av de «nye», synlige typene som ble utviklet og som var annerledes fra
La Tené C og D brosjer i stil og størrelse. Noe må ha skjedd i samfunnet som gjorde dette mulig. Lå
denne forandringen i en økende vektlegging av menneskers utseende og individualitet? (Jundi &
Hill 1998:127-129). Objektets stil er en av mange måter et menneske kan kommunisere og skape,
transformere, omvandle og forhandle frem sosial identitet. Den økende visuelle dominansen vi kan
se i brosjer som colchester, rosette, langton down, hod hill og dragonesquebrosjen kan ha vært et
viktig ledd i en større endring i samfunnet. Brosjene var ikke lenger bare en fibel som skulle holde
draktutstyret samlet, men de hadde muligens fått en viktig rolle i en sosial arena. Men
forandringene i det britiske samfunnet som skulle gjøre brosjen mer tilstedeværende i denne sosiale
diskursen skjedde muligens allerede fra 150 f. Kr og var en del av en større omveltning på
kontinentet (Jundi & Hill 1998:129,131,132).
Jundi & Hill trekker slutningen av at brosjens popularitet sammenfaller med post-invasjons
samfunnet i Britannia. Dette mener de ikke kan være tilfeldig. Hvis brosjen skulle formidle en
sosial beskjed til samfunnet, hva slags signaler ville det de kaller for en «arkaisk stil i en ny brosje»
sende? Hvis vi kan trekke slutningen av at brosjen hadde en reell mening for eieren av brosjen og de
som «leste den», og om vi enes om at det var en ny form som og ble laget og brukt for første gang
etter romerske militærkampanjer, og som senere ble båret av mennesker på begge sider av Hadrians
Mur, kan den da ha blitt brukt for å uttrykke en spesifikt ikke-romersk identitet? Dette er Jundi &
Hill's ledende spørsmål.
At brosjens artistiske repertoar var lokalt keltisk er også et syn støttet av McIntosh som baserer sin
analyser av nordlig og sørlig emaljering på denne antagelsen (McIntosh 2009:14). Dette spørsmålet
baseres seg på det jeg mener er en generell feilslutning. Og det er at brosjens stil var lokal og ikke
klassisk. Cornucopia motivet er ikke egenartet keltisk, det er en adopsjon av en klassisk form og
man kan argumentere for at meningen ble endret og adoptert av det keltiske samfunnet, men det er
umulig å bevise. Vi kan kun spekulere og anta at motivet endret mening i møte med et nytt
samfunn, men for alt vi vet så hadde motivet mye av de samme konnotasjonene, dog separert fra
sine opprinnelige røtter. Det er også interessant å bemerke den gjentatte bruken av lozenge
mønsteret som vi har sett var et fremmed, kanskje romersk mønster som kunne fremstå både som
villere og mer keltisk eller i sine mere opprinnelige former på visse dragonesquebrosjer. Det er
heller ikke til å komme utenom at andre dragonesquebrosjer hadde helt andre mønstre som var mer
symmetriske og kvadratiske og ikke lenger inneholdt La-Tené adoptert lozenge, cornucopia eller
capped trumpet motiv.
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Jeg er derfor uenig med Jundi & Hill's påstand om at brosjen tydelig var laget med lokale symboler
som var basert på et ikke-klassisk repertoar. Dette gjør det også vanskelig å akseptere teorien om at
brosjene ble brukt for å uttrykke en ikke-romersk identitet. Og jeg mener at svaret på spørsmålet
Jundi & Hill stiller har en langt mer komplisert forklaring og at brosjen var langt mer enn et
instrument for å uttrykke det jeg tolker som passiv motstand. Jundi & Hill skriver også at brosjens
mening kan ha forandret seg over tid, men ser vi kun på brosjene som inneholdt keltisk lozenge, et
kronblad eller «øre», og tydelige cornucopia og continental trumpet motiv så gjelder det kun noen
ytterst få eksemplarer. Men jeg er enig med Jundi & Hill om at brosjer må ha hatt en langt større
betydning i samfunnet enn den rent kommersielle eller rent praktiske (Jundi & Hill 1998:132-133).
De fleste brosjer fra Britannia har blitt funnet i avfallsdepoter tilhørende villaer, byer, fort, vici,
templer og ikke i graver. Ved å sammenligne komparativt med brosjer funnet i graver i det
Romerske Imperiet har man funnet ut at brosjer ble båret både av menn og kvinner. Hvordan brosjer
ble båret i Britannia, spesielt i nord, kan man på den andre siden kun spekulere i. Bayley & Butcher
påpeker størrelse som en faktor i hvordan brosjen ble båret. Platebrosjer, spesielt
dragonesquebrosjen var relativt stor og muligens ikke så funksjonell som buebrosjene. Jundi & Hill
mener den økende størrelsen var tegn på økt synlighet. Det er derfor interessant å forestille seg
dragonesquebrosjen som mer symbolsk enn funksjonell på grunn av måten brosjen fremstår
subjektivt. Og om brosjen skulle sees er spørsmålet i hvilket henseende? (Bayley & Butcher
2004:214). Størrelse og form har mye å si for praktisk bruk. Og størrelse vil muligens avgjøre hvor
vidt brosjen kunne brukes i aktiviteter med mye fysisk arbeid (Mackreth 2011:235). En komparativ
sammenligning med andre brosjegrupper vil derfor kunne fortelle oss noe om dragonesquebrosjens
rolle som klesartikkel. Om det var til hverdagsbruk eller til andre aktiviteter. Ornamentene på
aesica-brosjen skal blant annet inneholde visse likheter (Johns 1996:184). Men å beskrive en eller
flere brosjegrupper på samme inngående måte som jeg har gjort og vil gjøre med
dragonesquebrosjen blir for altomfattende. De komparative analysene jeg gjør vil derfor være
innenfor dragonesquegruppen. Ikke for å analysere praktisk bruk, men for å studere form og motiv.
Chris Gosden beskriver også dragonesquebrosjene som uttrykk for visse former for motstand i
Nord-Britannia uten at han går særlig inn på hvordan. Han foreslår å sette brosjene i en større
kontekst og se på andre brosjetyper og materiale (Gosden 2005:205).
Det Gosden gjør som jeg mener er interessant er hvordan han stiller nye spørsmål. Han mener vi
ikke burde se på meningen bak objektet men hva slags effekt objektet hadde. Vi vet ikke hva
menneskene på denne tiden følte. En romersk brosje tolkes som romersk av oss men ikke
nødvendigvis av individet som brukte den. Hvis vi bruker en moderne analogi så kan man si at te
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ble britisk under Victoriatiden og regnes som et britisk varemerke i dag selv om vi vet at te som
artikkel og vare en gang var fremmed for samfunnet som adopterte det. Derfor er det interessant at
Gosden er så raskt ute med å bekrefte Jundi & Hill's teori og så fortsette derfra. Om Jundi & Hill
har rett i sin teori om at brosjen inneholdt det de kaller for lokal og ikke klassisk stil hvorfor skulle
den ha blitt brukt av de provinsiell-romerske innfødte? Hvorfor ikke romerne? Kanskje de, lik
britene, omfavnet en fremmed stil for å gjøre den til sin egen. Det virker naturlig om vi ser på hvor
raske romerne var til å inkorporere et bredt spekter av stiler inn i sitt eget univers så hvorfor skulle
det være unaturlig? Men som Gosden sier, så vet vi ikke hva menneskene på denne tiden tenkte
(Gosden 2005:208-209).
Det er verdt å vektlegge at hverken Kilbride-Jones, Bulmer, Feachem eller Mackreth spekulerer i
hvorfor brosjen ble laget eller hvorfor den ble brukt. Kilbride-Jones går litt inn på at den kanskje ble
masseprodusert på et visst punkt men han går aldri inn på dette med passiv motstand. Snarere gjør
han brosjen, i sin beskrivelse mer keltisk enn romersk, og bruker heller de rent fremmede motivene
som eksempler på «dårlig kunst». Det kan derfor virke som om brosjene som symbol på passiv
motstand kommer fra Jundi & Hill og derfra til Gosden og at det slik har blitt en stående teori.
Romano-britiske brosjer, om de blir funnet i det Fraser Hunter kaller native locations, har generelt
blitt behandlet som importvarer. Han mener det finnes eksempler på at slike brosjer godt kan ha blitt
laget på slike lokasjoner også. Blant disse nevner han dragonesquebrosjen som et eksempel. Mener
han at de i stor grad ble laget av provinsell-romerske håndverkere, men at de også kan ha blitt laget
av «innfødte» fordi det var marked for emaljerte brosjer? Vil det da si at de som lagde
dragonesquebrosjene ikke var innfødte og det var et skille mellom de som bodde på den ene siden
av Hadrians mur og de som bodde på den andre? Dette virker merkelig da det finnes bevis på at
dragonesquebrosjer har blitt laget siden 50 e. Kr (Hunter 2013:262-263).
Dragonesquebrosjene ble i følge Fraser Hunter laget i interaksjonen mellom lokale håndverkere og
den økende militærkulturen i grensesonene. Brosjene er en fusjon mellom innfødte og importerte
stiler (Hunter 2013:262-263).
3. Å separere materialet fra det historiske – en diskusjon om begreper
Jeg mener det er en klar motsetning mellom det som nå har blitt en forskningshistorisk, nærmest
vedtatt teori og den kunsthistoriske sammensetningen av brosjene. Teorien kommer fra
romaniseringsteori og post-kolonial teori og støttes av kunsthistoriske gradvurderinger basert på stil.
Disse stilvurderingene er påvirket av historikere, i stor grad fra 1900 tallets imperialistiske
Storbritannia, som ofte har basert sin forskning på det som ble skrevet av romerne selv. Disse
sluttede konklusjonene virker forskningsmessig så innprentet at forskningen har vist få tegn på
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fremgang.
Kilbride-Jones bruker historiske kilder for å beskrive Britannia. Kan man komme frem til
rasjonelle, arkeologiske konklusjoner uten å se på det historiske? Blir ikke en mening automatisk
endret av historiens «sannhetsskapende» natur? Og om dette er tilfellet må man da forsøke å unngå
historien der det er mulig? Den historiske sannheten er ofte så beleilig fordi den allerede er der, den
er tilgjengelig. Uten historien står man ovenfor en materialmengde som er overveldende (KilbrideJones 1980:26,71). Men Mackreth har skapt en typologisk orden ut fra 15.000 brosjer. Og han har
gjort det for det meste uten hensyn til historiske fakta (Mackreth 2011).
«Fabrikken» i Settle skapte muligens de første brosjene og man inndeler også brosjenes typologi
etter geografi eller stiler forbundet med Yorkshire-områdets stammer. Samtidig, som vi har sett, har
områdets innbyggere også fått et navn som sitter forankret i det historiske som igjen baserer seg på
romerske kilder. Det historiske er sammenlåst i den materielle kulturen og de to er avhengige av
hverandre, derfor finnes det muligens noe uoppfylt med dragonesquebrosjens typologiske inndeling.
Man kan ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til allerede etablerte navn, men som vi har sett i
diskusjonen rundt romanisering, vil det kanskje en dag eksistere andre begreper og navn for
menneskene som levde i Britisk Jernalder som passer bedre inn i en arkeologisk sammenheng. Og
lik begrepet romanisering vil man kanskje finne begrepene foreldet da de inneholder konnotasjoner
som henger igjen i en imperial fortid.
Kilbride-Jones bruker selv historiske kilder for å konkludere om keltisk kunst, romanisering og
motstand, distribusjon og til og med den enkelte håndverkers motivasjon og indre tanker (KilbrideJones 1980:31, 71).
Jeg vil derfor argumentere for at mye av de logiske konklusjonene til Jundi & Hill (1997) og
Gosden (2005) bygger på slutninger fra 1930-60 og 1980 årene – det vil si slutninger som har vært
basert på historiske kilder, imperialisme, romanisering og post-kolonial teori og som nå ligner en
lukket konklusjon. Jeg mener diskusjonen er vidåpen og det kan være på tide å ta fra hverandre
bestanddelene for å finne frem til den materielle meningen bak det som har blitt kalt «et av de
fremste eksemplene på romano-britisk kunst» (Bulmer, 1938:146). Det kan tyde på at en full
beskrivelse og en form for gjengivelse av brosjen, enten via fotografi eller tegninger er nødvendig.
Heldigvis finnes store deler av dragonesquebrosjene gjengitt i en eller annen form for visuelt
medium og beskrivelser, der de finnes, er nøyaktige og tidvis inngående (McIntosh 2009:12). Vil
det være mulig å separere de individuelle bestanddelene, finne nytolkninger og en egen typologi?
Det vil være målet mitt i det neste kapittelets analyser.
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iv. Oppsummering
Basert på de siste 3 kapitlene står jeg igjen med 4 fremgangsmåter som jeg metodisk vil
gjennomføre i det neste kapittelet.
1: Den kildekritiske metoden har vært en rød tråd hittil og har pekt ut en mengde problemstillinger i
forhold til forskningen på materialet. Dette vil også være en viktig del av kapittel 4.
2: Som nevnt i innledningen vil jeg sammenligne dragonesquebrosjene med hverandre komparativt.
Jeg ønsker å lese beskrivelsene, se på tegninger og fotografier og danne et eget bilde av hva jeg
anser som typologisk riktig. Dette vil være først og fremst en subjektiv metode basert på stil.
3: Jeg vil sammenligne distribusjonsanalysene med metallurgisk oversikt der det er mulig. Bayley
& Butcher anser, som nevnt, metallurgi for en absolutt essensiell del av forskningen på brosjer. Jeg
håper med dette å kunne bidra med mer informasjon om dragonesquebrosjenes tilhørlighet (Bayley
& Butcher 2004:214).
4: Jeg ønsker å studere detaljer om emaljering der det er dokumentert. En analyse av teknikk, farge
og mønster vil styrke metoden fremsatt i punkt 3.

Kapittel 4. SUBJEKTIVE ANALYSER
4. i Del 1 – Redegjørelse og diskusjon
I dette kapittelet har jeg som mål å analysere dragonesquebrosjene i henhold til form og stil. Som
leseren vil se så har jeg jobbet med tre metoder. Jeg har også jobbet ut fra en sentral tese og den ble
skapt under lesingen av litteraturen jeg vil presentere under.
Tese
Bulmer, Feachem og Mackreth virker å være enige i at motiv var noe som ble brukt konsekvent
under skapelsen av dragonesquebrosjene. Og disse motivene kunne man ofte tyde i abstraksjoner.
Mackreth kaller blant annet designet på hver side av det sentrale mønsteret på en stor andel
dragonesquebrosjer for degenerert eller devolved trompet motiv. Ideene om motiver som en del av
brosjene er noe som mer eller mindre samsvarer med samtlige forskere fra den utvalgte litteraturen.
Men jeg mener brosjene bestod av mer enn ett motiv. Og dette er en mening jeg dannet meg under
lesningen av Kilbride-Jones (Kilbride-Jones 1980). Hans nøye gjennomgang av adopterte, eller
emulerte klassiske motiver og mønstre innenfor den keltiske kunsten gjorde at jeg som leser og
subjektiv iakttager av brosjene så disse motivene på flere steder enn tidligere spesifisert. Min tese er
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at boss steinen og den sentrale rondellen noen brosjer har, henger sammen med den abstrakte
versjonen av trompet motivene. Jeg mener også at selve kroppen på brosjene var en videreføring av
en tidligere eksisterende s-form sett i en brosje fra Wetwang. Denne videreføringen skulle komme i
form av to sammensveisede trompet motiv, selve formen på dragonesquebrosjene. At de er
sammensveiset som to trompet eller cornucopia motiv er en teori som nevnes av Feachem og
Hattatt men som ikke kommer igjen i senere litteratur (Feachem 1951:32,Hattatt 1989:397). Og lik
Kilbride-Jones holder jeg med om at brosjens endestykker, som i de fleste tilfeller har blitt ansett
som dyrehoder, er cornucopia motiv og ikke dyr. En mening som ikke har blitt nevnt i noen annen
litteratur jeg har vært borte i (Bayley & Buctcher 2004:123, Johns 1996:152, Mackreth 2011:187188 etc).
Jeg mener at det var flere klassiske motiv som samarbeidet om å danne brosjens form, ofte i veldig
abstrakte former, og jeg teoretiserer at dette var noe den gjengse håndverker i Britannia mer eller
mindre hadde kjennskap til. For å kunne sannsynliggjøre dette må det en nøye katalogisering og
subjektiv vurdering til. Og jeg må hele tiden være observant på å ikke tillegge menneskene for mye
agens som ikke kan bevises. Men jeg tror at ved å vise en konsekvent bruk av motivene, om de er
tydelige eller abstrakte, så vil jeg kunne ha belegg for tesen om en subjektiv forståelse for motivene
og en bevisst motivbruk i skapelsen av brosjene. Hva motivene skulle representere derimot er
uklart.
Videre vil jeg gjøre rede for tre metoder som vil være nødvendige å følge for å kunne analysere
brosjene.
1. Katalogisering
Det første målet er å forme en egen mening om brosjenes typologi, spesielt den subjektivte
oppfatningen av form og stil gjennom en granskning av hver enkelt brosje med fokus på hva jeg ser.
Det vil si at jeg på sett og vis jobber subjektivt og typologisk men har ikke noe ønske om å sette
brosjene i en egen, selvdefinert orden. Jeg vil med andre ord redegjøre og referere til den
typologiske inndelingen som eksisterer men jeg vil samtidig ikke forholde meg til denne typologien
som rammeverk. Jeg vil også argumentere for hvorfor denne typologiske inndelingen ikke er
relevant som relativ kronologi. Den første metoden vil derfor være en katalogisering ut fra
kriteriene jeg fastsetter under.
2. Kildekritikk
Det er ikke til å komme utenom at typologi baserer seg, i dette tilfellet, på arbeidet til et veldig
selektivt antall forskere. Og jeg mener det er relevant for problemstillingen å komme til bunns i de
originale kildene. Dette henger sammen med metode nummer to, som har vært den mest sentrale
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metoden gjennom hele oppgaven, nemlig kildekritikk. Skal jeg bli informert om brosjene på en
tilstrekkelig måte trenger jeg å jobbe kildekritisk gjennom de originale tekstene. I dette tilfellet
begynte jeg med Bulmer som forsket på dragonesquebrosjene i Dragonesquebrooches and their
Development (1938) hvor han hadde oversikt over 46 av dem. Dette arbeidet hadde han i stor grad
basert på Collingwoods Romano-Celtic Art in Northumbria fra 1930. Jeg bruker Bulmer som
utgangspunkt da han var den første til å spesifikt forske på brosjene og fordi hans typologiske
inndeling skulle bli utgangspunktet for det videre arbeidet til andre forskere. Etter Bulmer var det
naturlig å ta med Feachem som viderarbeidet Bulmers typologiske orden i Dragonesque Fibulae
(1951,1968). Om man tar med brosjene Bulmer og Feachem kategoriserte som s-brosjer kommer
antallet på 74. Flere av disse er også fra kontinentet. Det er via Brooches in Late Iron Age and
Roman Britain (2011) av Mackreth at jeg kan vise til det mest oppdaterte antallet, med oversikt over
distribusjon, og dette ligger på 116 brosjer, der alle er funnet i Britannia. Her har han inkludert
brosjene ansett som s-brosjer. Det er dette antallet, med distribusjonsinndeling jeg bruker som basis
for analysene (Mackreth 2011:186-187).
Det har ikke vært lett å forme en mening om materialet da mye av litteraturen har vært utilgjengelig.
Aktørene jeg har valgt å basere mitt arbeide på er som følger: Bulmer (1938), Feachem
(1951,1968), Kilbride-Jones (1980), Hull & Hawkes (1987), Hattatt (1989), Snape (1993), Bayley
& Butcher (2004), og Mackreth (2011,2011b). Dette er bøker som har vært tilgjengelige for meg og
som inkluderer illustrasjoner og beskrivelser av dragonesquebrosjene. Men det virker å være en
seperasjon mellom Bulmer/Feachem og Mackreth. Mackreth, som sitter med den mest oppdaterte
informasjonen, har valgt å referere til Hattatt og Hull & Hawkes katalognumre, men ikke Bulmer og
Feachems typologiske inndeling og gruppering. Som tidligere nevnt ble forskningen om de
romerske brosjene aldri utgitt i Hulls levetid og Hattatts bøker er den eneste måten å få tilgang på
disse i bokform. Bort sett fra det fjerde bindet som var i eierskap av KHM (Kulturhistorisk
Museum) er Hattatts bøker regnet som antikviteter og koster ca 100 pund hver. Dette bindet som var
tilgjengelig inneholdt kun 8 dragonesquebrosjer. Dette har gjort arbeidet med å sammenligne
Mackreths inndeling med Bulmer og Feachems krevende. Jeg kommer tilbake til dette i punkt 3.
Jeg vet med andre ord at det finnes mer informasjon å hente om dragonesquebrosjene, muligens en
beskrivelse (om ikke illustrasjon) av hver enkelt brosje, kanskje fra Mackreths eget arkiv, men på
grunn av at dette ikke har vært mulig å få tak i vil jeg basere min katalog på disse bøkene. Jeg vil
derfor vurdere min subjektive oppfatning av brosjene som en analyse av et selektivt antall og ikke
en helhetlig analyse. Men målet har hele tiden vært å forsøke å komme frem til ny informasjon og
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jeg mener at utvalget jeg har kommet frem til vil være tilstrekkelig for å få testet tesen. Allikevel vil
jeg også presisere at jeg har ønsket å jobbe kildekritisk men det har vært med visse begrensninger.
Jeg kan for eksempel ikke analysere Mackreths typologi på grunn av at kun et lite antall er illustrert.
Dette kommer jeg også tilbake til i punkt 3.
3. Utvelging
Informert om brosjene fra flere kilder, og med en god ide om hvordan typologien startet og hvordan
den ble videreført, er jeg nødt til å finne frem til et utvalg. Ettersom jeg ikke har fysisk tilgang til
materialet må jeg konsentrere meg om brosjer som er illustrerte. Å kunne se brosjen i en eller annen
representasjon er det aller viktigste kriteriet i en subjektiv analyse. Jeg velger derfor å ta bort de
brosjene som kun er beskrevet og ikke illustrert.
Å skape en sammenheng mellom brosjene og illustrasjonene er ikke en enkel oppgave. Det er logisk
at man i en bok om 15.000 brosjer ikke kan forvente å finne illustrasjoner av hver enkelt og de 2000
brosjene som er illustrerte representerer hver type (Mackreth 2011a). Men det er allikevel
frustrerende å finne kun 27 illustrasjoner av et samlet antall på 116 brosjer og jeg har vært nødt til å
lete meg frem til de illustrasjonene som er tilgjengelige for meg. Jeg har derfor samlet illustrasjoner
av brosjene fra Bulmer, Feachem, Hull & Hawkes, Kilbride-Jones, Hattatt, Bayley & Butcher og
Mackreth. Dette utgjør helheten av de illustrasjonene jeg kunne finne.
Jeg støtte på flere problemer da det finnes forskjellige illustrasjoner mellom både Bulmer, Feachem,
Mackreth, Hattatt og Bayley & Butcher som alle viste ulike detaljer på samme brosje. Noen var
speilvendt (dette kan forklares ved at den spesifikke gjenstanden skulle brukes i et par, men
problemet oppstår når den er illustrert speilvendt i en kilde, men illustrert i «riktig retning» i en
annen), noen manglet nålfeste, noen hadde farger som skulle illustrere emaljering, andre ikke, noen
manglet et eller begge hoder mens på andre illustrasjoner var brosjen hel etc. Mackreth selv
bemerker at han lot være å illustrere noen brosjer på grunn av lite troverdige tegninger. Dvs han har
ikke illustrert alle selv. Jeg kan bare anta at han med stor sannsynlighet ikke har vært i direkte
kontakt med alle 15.000 brosjer (Johns 1996:153,Mackreth 2011:188). På grunn av en annen
fargebruk i illustrasjonene (lyse og mørke farger i Mackreth virker å være motsatt av det Bulmer og
Feachem har brukt) så må man også være observante på hva som er emaljerte detaljer og hva som
ikke er det. De tre eneste forfatterne som har inkludert fargeskjema på hvilken farget emalje som ble
brukt er Bayley & Butcher (2004:52), Hattatt (1989:1) og Snape (1993:33). Jeg fant også et tilfelle
der Mackreths og Hattatts katalog numre ikke stemte noe som tyder på litt slurv.
Et annet stort problem for en arkeolog som skal forsøke å manøvrere mellom Bulmer, Feachem og
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Mackreth, for å finne beskrivelser fra alle tre hold, er vanskelighetene med å finne brosjene igjen i
Mackreths skjema som jeg nok en gang må presisere er det mest fullstendige og oppdaterte. Dette
kommer av at Mackreth bruker et eget numerisk system delvis basert på Hull & Hawkes (Mackreth
2011:186). Og som tidligere diskutert er ikke de romerske brosjene til Hull & Hawkes tilgjengelig
annet enn via Hattatts bøker. Eksempelvis er Bulmers dragonesquebrosje type. no 9 fra Victoria
Cave, Settle klassifisert som s-brosje av Feachem under IIIb og igjen satt under nummer 7750 og
type 1.a av Mackreth. Om dette virker komplisert så er det fordi det er det. En enklere løsning ville
ha vært for Mackreth å sette de andre typenavnene av de foregående forskerne i samme graf uten at
det ville ha gått på bekostning av kolonneplass eller forskerens egen tid. Spesielt med tanke på
dragonesquebrosjene hvor det kun finnes et fåtall forskere som har jobbet med disse typologisk. Det
jeg står igjen med er et stort materiale det er veldig vanskelig å bekrefte og å være kildekritisk til.
Det er ikke mulig å se hver enkelt av Mackreths brosjer annet enn det jeg vil tro må være spesiell
tillatelse. Jeg har derfor i min katalog valgt å beskrive min subjektive vurdering av hver enkelte
illustrasjon fra forfatter til forfatter. Dette ser man i katalogen som overskrifter med navnet på
forfatteren jeg hentet brosjen fra. Noen ganger kan illustrasjonene av samme brosje være så
annerledes at beskrivelsene også blir ganske forskjellige. Hver brosje er illustrert i en samling til
slutt med spesifikke illustrasjoner av brosjene jeg mener har relevans for analysen underveis. For at
det ikke skal bli uoversiktlig for leseren har jeg også valgt å hele tiden henvise til hvilken litteratur
disse brosjene kan bli funnet i med full viten om at denne litteraturen har vært tilgjengelig for meg,
og derfor også leseren. Årsaken til at denne katalogen er viktig kommer også frem i kapittel 5. I
denne delen vil jeg sammenligne brosjene i katalogen med distribusjonsanalysen av personlige
ornamenter i grensesonene av Timothy Webb (2011).
Til sist ville jeg også ta vekk brosjer som det kun var fragmenter igjen av, som manglet begge
hoder, og som var så slitt at ingen mønster eller motiver var synlige ettersom analysen er av motiv
som kan settes i sammenheng med hverandre. For dette trenger man en hel brosje. Jeg regner heller
ikke med de som har blitt funnet utenfor Storbritannia eller de som har blitt funnet etter 2011.
Etter dette stod jeg igjen med 67 brosjer. Dessverre er det ikke plass til å inkludere min katalog i
dens helhet. Jeg velger derfor å legge ved to illustrasjoner som gir et lite innblikk i arbeidet jeg har
vært nødt til å gjøre (illustrasjon 4). Jeg vil nå presentere med en oversikt over hvordan brosjene ble
inndelt av Bulmer, Feachem og Mackreth. Dette er nødvendig da jeg i min egen katalog har valgt å
skrive ned hva brosjen har fått for typologisk inndeling der den har vært nevnt i den relevante
litteraturen.
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Illustrasjon 4: Eksempler fra min
katalog
INNDELING: Bulmer og Feachem
Bulmer delte dragonesquebrosjene inn i prefikstall: C.1-C.5, D.1-D.5, E.1-E.2, F.1-F.6,G.1-G.3,
H.1-H.4. og enkle tall: 1-7, 10-11, 13-24. Som leseren ser mangler det noen tall mellom 7 og 10 og
11 og 13. Dette er slik typologien står skrevet (Feachem 1968:100,Snape 1993:26). Bulmer baserte
sitt arbeide på forskningen til flere andre arkeologer, blant annet Haverfield som jeg har redegjort
for i kapittelet om forskning på provinsiell romersk periferi. Collingwood er den bidragsyteren som
tilførte mest til den tidlige material-analysen og det er fra han Bulmer mener å vise at prototypen til
dragonesquebrosjen var type no. 1 fra Braughing. Det er fra type no. 1-5 han har basert sitt
typologiske utgangspunkt. Bulmer var opptatt av å finne evolusjon i brosjen og i de uemaljerte
mente han nettopp å ha funnet det. Men han skriver også at etter dette er det ingen direkte
sammenheng. Mackreth har kalt dette forsøket på å skape en relativ kronologi fra type no. 1 til
senere brosjer dømt til å mislykkes da det eksisterer for få daterte eksemplarer (Johns
1996:148,Mackreth 2011:186). Bulmers hoveddel som tar for seg type no. 1 fra Braughing helt ned
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til G-gruppen inneholder mange typologiske antagelser. Bortsett fra noen få eksempler hvor likheter
i hodene har dannet en typologisk sammenheng har han i stor grad basert typologien på det sentrale
mønsteret i midten. Selv om man ved første øyekast kan se en sammenheng mellom Bulmers
brosjer beviste Feachem senere, i sin egen inndeling, hvor annerledes denne observasjonen kan
være. Det er også verdt å nevne at Bulmer bruker ord som degenerasjon eller artistisk forfall for å
beskrive noen brosjer, blant annet G-gruppen. Dette baserer han på de «dekorative elementenes
meningsløse kurver og isolerte sirkler.» Han velger på den andre siden å kalle gruppe E og F for
«den høyeste artistiske utviklingen av dragonesquetypen» (Bulmer 1938:146-153). Han legger med
andre ord ikke bare en subjektiv vurdering i dannelsen av en typologi, noe som er naturlig, men han
bruker verdiladede ord basert på hans egen oppfatning av hva god kunst er. Jeg mener dette gjør at
man bør lese Bulmer med et sterkere kritisk blikk da typologien kan være preget av en materiell
synsing basert på fordommer, hvor enn utdannede disse fordommene kan være.
Feachem fortsatte arbeidet til Bulmer men valgte å dele brosjene inn i en egen typologisk orden.
Han utvidet rosjene bestående av enkle tall med 18 brosjer og satte dem inn i orden fra 25 til 43
men brukte ellers Bulmers prefiks- og enkle tallinndeling for å samle brosjene i fire grupper. I disse
gruppene forsøkte han ikke å finne en sammenheng mellom type no. 1 og andre brosjer. Disse
gruppene, eller klassene, er som følger.
i. Brosjer med et sirkelmotiv i sentralpanelet
ii. Brosjer med lozenge motiv
iii. Brosjer med et kvadrat i midten bestående av ruter
iv. Brosjer bestående av en rad med ruter som går langs med kroppen
I tillegg kommer:
v. Brosjer som ikke er blitt satt i en navngitt gruppe men som jeg har valgt å kalle gruppe v.
Gruppe v. består av type no. 1 sammen med andre brosjer av enkel uemaljert sort. Mackreth har stilt
spørsmålstegn ved denne ordningen og mener grupperingen til Feachem ikke er skikkelig forklart
(Feachem 1951:32-44,1968:100,Mackreth 2011:186). Det kan være forvirrende å lese Feachem
ettersom han har beholdt Bulmers inndelingsnumre. For å løse dette har han valgt å dele brosjene
inn i hvilket fylke de ble funnet i. Dette har jeg brukt som inspirasjon for min egen katalog hvor
leseren finner fylkene og følgende brosjer i alfabetisk orden.
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INNDELING: Mackreth
Mackreth, basert på sin kritikk av Bulmer og Feachem, innfører sin egen typologi og deler brosjene
inn i 3 hovedtyper med flere subkategorier (Mackreth 2011:186-188). Det finnes kun 17 daterbare
eksemplarer per 2011. Mackreth bruker disse der det er mulig å gi de resterende brosjene innenfor
typen og subtypen relative dateringer. Type 1 er de enkle typene og typene som ofte bare var en tråd
bestående av kobberlegering. Type 2 er brosjene som var dekorert men uten emalje. Type 3 er de
resterende brosjene utenfor type 1 og type 2. Både Bulmer, Feachem og Snape har kalt brosjer som
feks type no. 8 og 9 (gruppe v. type IIIa og IIIb, Feachem) for s-brosjer. Dette gjør ikke Mackreth
og jeg holder med om det. Det virker å være en unødvendig subinndeling som kun fører til mer
forvirring. Brosjer innenfor type 1 er de som har fått designasjonen s-brosjer av Bulmer, Feachem
og Snape og man kan se klare likheter mellom disse og andre brosjer i type 2 (se feks Feachems
type no IIIa-b og no. 39 nå i Mackreths type 1 og type 2). Jeg mener at Mackreth med dette på
enkelt vis har inkludert disse i dragonesquebrosjegruppen uten å overkomplisere det. På tross av
disse ulikhetene kaller Mackreth sin inndeling for ikke fundamentalt annerledes fra Bulmer og
Feachem (Mackreth 2011:186). Dette skyldes nok at han også har basert sin inndeling på form og
stil/design dessuten på mekanisk innovasjon. Mackreth bruker også begreper som devolution eller
degenerasjon for å beskrive abstraksjon i motivene (Mackreth 2011:187). Nok en gang vil jeg
presisere at jeg mener denne typen begreper setter en subjektiv verdi på det arkeologiske materialet.
Jeg vil derfor forsøke å styre unna slike begreper i mine egne beskrivelser. Fordi dette er den mest
oppdaterte typologien og fordi den kan sees i sammenheng med distribusjonsskjemaet som kommer
før katalogen gjengir jeg Mackreths typologi i detalj.
Type 1: Denne typen er uemaljert og deles inn i a og b. A er dragonesquebrosjen på sitt mest
grunnleggende; kun en enkelt s-form uten dekorasjon. Den andre subtypen er en vaier bestående av
kobberlegering. Den tidligste av disse er nummer 7734 (8008 2D Hull & Hawkes) fra Wetwang.
Denne kan leses mer om i katalogdelen.
1.a: Forekommer i to varianter. En variant ligner en vag s men uten dekorative elementer mens den
andre varianten har en slags dekorasjon. For eksempel type 7750 (type no. 9/IIIb Bulmer/Feachem)
som har kantede linjer i senter og ved endene, hvor de senere emaljerte brosjenes ører er.
Av disse finnes det 7 eksemplarer hvorav 5 er daterbare . Dateringene er sprikende. 7734 fra
Wetwang har fått en datering til ca 100. f. Kr. mens brosje 7752 (ikke inkludert i katalogen pga
manglende illustrasjon) har fått datering til ca 140-160 e. Kr. Dette tyder på overlapping.
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1.b: Dette er typen bestående av en kobberlegeringsvaier.
Av disse finnes det 6 eksemplarer. Ingen er daterbare.
Type 2: Denne typen er uemaljert. Den varier i form og stil fra brosjene bestående av en flat plate
med hoder som kun representerer konturene av det Mackreth kaller «dyrehodene», til brosjer med
åpent sentralpanel og detaljerte design. Man finner eksempler på noen brosjer som inneholder det
Mackreth kaller «ekkoet» av brosjene fra type 1. Av disse nevner han likheten mellom feks linjene
på 7750 til linjene på 7749 (type no. 39 Feachem). Det som skiller disse to brosjene er konturen av
hodet på 7749 som plasserer den innenfor type 2. Et annet kjennetegn ved type 2, noe Mackreth
mener kan være en form for teknologisk innovasjon, er en stang som går fra kroppen til det øverste
hodet. Dette kan ha vært for å holde nålfestet på plass. Snape har også merket seg denne stangen.
Hun kaller den for en «stay» (Snape 1993:26).
Fra denne typen finnes det 18 eksemplarer. Av disse er kun 2 daterbare til henholdsvis fra ca 43 e.
Kr og ca 200-275 e. Kr.
Type.3: Dette er typen med flest eksemplarer og subtyper. Alle er emaljerte og er inndelt etter
design, spesifikt på sentralpanelet.
3.a: Denne typen baserer seg på at sentralpanelet har et rektangel. Dette rektangelet består som
oftest av en form for lozenge mønster. Mackreth har ikke inndelt subtypene etter noen form for
kronologi men har heller forsøkt å dele inn i det han kaller for «kompleks- til simpel».
3.a1: Dette er subtypen Mackreth kun kaller for the lozenge trellis eller «lozenge-gitteret.» Dette er
dragonesquebrosjer med et rektangulært gitter av lozenge og med trompet motiv på hver side av
rektangelet. Her er det en stor forskjell på hva Kilbride-Jones kaller for scroll mønster og det
Mackreth ser på som en abstrakt variant av trompet motivet. Jeg har bemerket lignende observasjon
i katalogdelen og vil diskutere dette i detalj. Jeg vil anta at disse er hva Bulmer har kalt G-gruppen.
Av disse finnes det 13 eksemplarer. 3 av disse er daterbare og har datering fra ca 130 til ca 200 e.
Kr.
3.a2: Det samme rektangelet er i midten men på hver side av det finnes det trompet motiv i det
Mackreth kaller «devolution» eller degenerasjon. Denne degenerasjonen som Mackreth har merket
seg er også noe jeg har sett men jeg tolker det som en økende form for abstraksjon og mener dette er
et mer konstruktivt uttrykk å bruke. Her ser vi feks bruken av boss ved enden av motivet for å
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markere en krøll, hvilken er den samme vi ser ved enden av cornucopia-motivene. Kilbride-Jones
har kalt disse trompet motivene for scroll mønster, tidligere nevnt i kapittel 3. Dette kommer jeg
tilbake til. Denne økende abstraksjonen er basis for inndelingen og ikke basis for kronologi som jeg
tidligere har nevnt.
Av disse finnes det 10 eksemplarer. Ingen er daterbare.
3.a3: Denne subtypen har kurver, eller halvsirkler på hver side av rektangelet. Disse kurvene har
linjer som følger s-formen på brosjen ned mot hvert endestykke eller hode. Bulmers type no. E.1
tilhører blant annet denne subtypen.
Av disse finnes det 4 eksemplarer. 2 av disse er daterbare og har datering fra ca 80-200 e. Kr og ca
250-300 e. Kr.
3.a4: Dette er brosjer hvor rektangelet i midten består av et rektangulært nett. Disse er enten i 2x2
eller 3x2. Brosjer fra Feachems gruppe iii passer inn i denne subtypen.
Av disse finnes det 12 eksemplarer. Kun 1 av disse er daterbar og har datering til ca 70 e. Kr.
3.ax: Disse subtypene har en annen design ved siden av lozenge mønsteret i midten. Noen har også
andre typer dekorasjon på ørene.
Av disse finnes det 4 eksemplarer. Kun 1 av disse er daterbar og har datering til ca 80-200 e. Kr.
3.b/g.b1: Disse subtypene baserer seg på at rektangelet i midten har blitt erstattet med en form for
sirkel eller rondell - som er uttrykket jeg vil bruke. I dette tilfellet består rondellen av en firdelt
sirkel. Det forekommer at to linjer kommer ut fra rondellen. En av disse går mot endestykket og en
annen mot siden av kroppen.
Av disse finnes det 10 eksemplarer. Kun 1 av disse er daterbar og har datering til ca. 110-140 e. Kr.
3.b2: Kan ha en stang som trer gjennom rondellen og en rekke celler som dekorerer kroppen.
Av disse finnes det 2 eksemplarer og begge er fra kontinentet. Ingen av disse er daterbare.
3.b3: De abstrakte trompet motivene, på begge sider av brosjens kropp, beveger seg innover og
danner en rondell på sentralpanelet.
Av disse finnes det kun 1 eksemplar. Det er ikke daterbart.
3.bx: Disse brosjene har flere forskjellige mønstre/motiver men Mackreth har samlet dem på
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grunnlag av at de alle har en eller flere emaljerte sirkler/prikker i midten. På grunn av størrelsen vil
jeg ikke kalle disse rondeller. Det er kun et begrep jeg bruker for å beskrive et enkelt dekorativt
element på sentralpanelet. Rektangelet er et annet slikt eksempel. Disse brosjene har Mackreth
arrangert i en orden fra simpel til kompleks, hvor de første brosjene består av en rondell mens de
senere brosjene i inndelingen består av flere, mindre sirkler/prikker. To av disse brosjene, spesifikt
7771 og 7780 er fra Feachems type no. 28 og 30.
Av disse finnes det 9 eksemplarer. Ingen av disse er daterbare.
3.c: Disse har enten en enkel linje, eller en linje bestående av et lozenge gitter som går langs med
brosjens kropp.
3.c1: Disse brosjene har enkle rektangler i en enkel linje også langs brosjens kropp.
Av disse finnes det 13 eksemplarer. 2 av disse er daterbare og har datering til ca 85-90 e. Kr og ca
95-100 e. Kr.
3.c2: Disse brosjene har to linjer med lozenge som går langs brosjens kropp.
Av disse finnes det 3 eksemplarer. 1 av disse er daterbar og har datering til ca 200-300 e. Kr.
3.x1: Emaljert men uten det Mackreth kaller «dyrehoder». Dvs uten det jeg mener er cornucopia
motivene på endestykkene. Allikevel vil jeg også bruke begrepet hoder for å beskrive endestykkene
på dragonesquebrosjene, uten at det skal tillegge brosjene noen form for zoomorfiske atributter.
Dette er, som nevnt i kapittel 3, kun et generelt begrep man bruker om ytterpunktene i brosjens
form.
Av disse finnes det kun 1 eksemplar. Dette er ikke daterbart.
3.x2: Dette er brosjer som kun består av hodene.
Av disse finnes det 2 eksemplarer. Disse er ikke daterbare.
DISTRIBUSJONSOVERSIKT:
Mackreths disitribusjonsoversikt står opprinnelig ikke i alfabetisk orden og han har ikke etterlatt
noen forklaring på hva forkortelsene betyr. Den starter med KT som jeg antar er Kent. Problemet er
at i hans illustrasjons-del forkortes ikke Kent. Mens Dorset forkortes til DORS (Mackreth 2011a:1).
Denne inkonsekventheten kan gjør jobben til dels uoversiktlig. Cumberland og Westmoreland har
også blitt slått sammen under Cumbria. Jeg har inkludert dette i distribusjons oversikten men
leseren vil se at jeg har separert disse to fylkene i katalogen. Mackreths distribusjonsoversikt per
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2011 er gjengitt under, alfabetisk, med min egen forklaring og med en samlet sum-inndeling for å
gjøre det mer oversiktlig (se også illustrasjon 1).

Forkortelse (Sted) Type (antall) – samlet sum (antall emaljerte)
CAMBS (Cambridgeshire) 1.a (1) 3.a1 (1) – 2 (1)
CHESH (Cheshire) 2 (1) 3.a2 (2) 3.c1 (2) – 5 (4)
CUMB (Cumbria – Cumberland/Westmoreland) 3.ax (1) 3.b1 (2) 3.bx (1) 3.c1 (1) 3.c2 (1) – 6 (6)
DERBS (Derbyshire) 3.a4 (1) – 1 (1)
DORS (Dorset) 1.a (1) 1.b (1) -2 (0)
DUR (Durham) 2 (1) 3.a2 (1) 3.ax (1) – 3 (2)
ESSEX (Essex) 3.a1 (1) – 1 (1)
GLOS (Gloucestershire) 3.a4 (1) 3.b1 (1) – 2 (2)
HERTS (Hertfortdshire) 2 (1) – 1 (0)
KT (Kent) 3.a1 (2) 3.a2 (1) – 3 (3)
LANCS (Lancashire) 3.a4 (1) – 1 (1)
LEICS (Leicestershire) 3.c2 (1) – 1 (1)
LINCS (Lincolnshire) 3.a4 (1) 3.b1 (1) 3.b2 (1) 3.bx (1) 3.x2 (1) – 5 (5)
MSEX (Middlesex) 3.c1 (2) – 2 (2)
NHUMB (Northumberland) 2 (1) 3.a1 (2) 3.a4 (2) 3.b1 (3) 3.c1 (1) – 9 (8)
NORF (Norfolk) 2 (2) 3.a1 (3) 3.a2 (1) 3.a1 (1) 3.c1 (1) – 8 (6)
NOTTS (Nottinghamshire) 3.bx (1) – 1 (1)
OXON (Oxfordshire) 1.b (1) – 1 (0)
SALOP (Shropshire) 3.a1 (1) 3.a3 (1) – 2 (2)
SCOT (Skotland) 2 (5) 3.a3 (1) 3.a4 (1) 3.ax (1) 3.bx (1) 3.c1 (2) 3.x2 (1) -13 (8)
SOM (Somerset) 3.a4 (1) – 1 (1)
SUFF (Suffolk) 2 (1) 3.a2 (1) 3.b1 (1) 3.b3 (1) 3.c1 (1) – 5 (4)
WALES (Wales) 1.b (1) 3.c1 (1) – 2 (1)
WILTS (Wiltshire) 3.bx (1) – 1 (1)
YORKS (Yorkshire) 1.a (6) 1.b (2) 2 (7) 3.a1 (1) 3.a2 (3) 3.a3 (2) 3.a4 (4) 3.ax (1) 3.b1 (2) 3.b2 (1)
3.bx (4) 3.c1 (3) 3.c2 (1) 3.x1 (1) – 38 (23)
TOTALT – 116 dragonesquebrosjer i Britannia, hvorav 17 kan dateres (Mackreth 2011:188).
84 dragonesquebrosjer (72 prosent) er emaljerte.
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Som man kan se av denne oversikten er det en overvekt av dragonesquebrosjer fra Yorkshire med
38 eksemplarer. Det virker derfor å være en stor sannsynlighet for at brosjene i stor grad ble
produsert i regionene i Nord-Britannia.
Typologi som subjektiv vurdering: en kort diskusjon
Før jeg presenterer katalogen vil jeg nok en gang påpeke mangelen på illustrerte brosjer i Mackreths
eksempler. Han illustrerer kun et fåtall med begrunnelsen at disse representerer typen og den
spesifikke subkategorien brosjen er delt inn under. Jeg forstår begrunnelsen men vil samtidig rette
kritikk mot en disiplin som er så avhengig av subjektiv vurdering. Det er vanskelig å kunne kritisere
kilden når kun en liten andel av informasjonen er tilgjengelig. Man blir derfor nødt til å ta Mackreth
på ordet og følge hans typologiske inndeling. Derfor mener jeg det er desto viktigere å inkludere
Feachem og Bulmers egen inndeling da ca. halvparten av brosjene er illustrert hos dem.
Det er også viktig å presisere at jeg metodisk kom med min egen subjektive vurdering av Bulmer og
Feachems typologiske inndeling før jeg gikk videre til Mackreth. Det var derfor overraskende å
oppdage at mye av min egen vurdering virket å matche Mackreth. Dette fikk meg til å innse to ting.
Det ene er at mye av det som virket åpenbart for meg var like åpenbart for en mann som hadde
drevet med inndeling av brosjer i over 30 år. Dette var en bekreftelse på at det var ikke bare tillatt
men også nærmest obligatorisk å komme med en egen subjektiv vurdering av materialet. For
typologi er basert på kunnskap men også en god del tolkning som kan innebære å tenke over,
vurdere og belyse materialet fra flest mulige vinkler. Det andre jeg innså var at når jeg, en person
med så lite bakenforliggende kunnskap sett i forhold til Mackreth, kommer frem til mange av de
samme konklusjonene, baserer typologiske analyser seg også på veldig mange uvisse kriterier. Det
gjør disiplinen åpen for egne tolkninger men også mer åpen for et kritisk blikk. For subjektive
analyser basert på form og motiv er på sett og vis dømt til å bli påvirket av i iakttagerens egne
erfaringer og forventinger. Dette er noe jeg også må være ekstra påpasselig med men jeg håper at
ved å fokusere på et material-turn spesifikt perspektiv vil jeg omgå mange av disse problemene.

4. ii Del 2 – Analyser av Motiv
Illustrasjon 5 viser 7733 type 1.a (Mackreth) 8008 2D (Hull & Hawkes s.168) fra Wetwang. Datert
til ca 100 f. Kr.
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Illustrasjon 6: Type 1-3,5,6,11&39 (Feachem
1951:43)
Illustrasjon 5: Nummer 8008 type
2D (Hull & Hawkes 1987: plate 50)
Det finnes dessverre ingen andre av denne typen datert så tidlig. Hull & Hawkes plasserte denne
innenfor dragonesquebrosjegruppen og Mackreth gjorde det samme da han plasserte den innenfor
type 1.a. Mackreth mente dette kunne være den tidligste av dragonesquebrosjene. Men det er også
verdt å nevne på nytt, i dette tilfellet, at kun 17 av de 116 brosjene som har blitt funnet er daterbare.
Brosjen inneholder ingen av motivene som kjennetegner de fleste av dragonesquebrosjene. Den har
heller ingen dekorasjon eller mønster. Det er en reversert s tvunnet rundt en nål med en åpning i
midten og den har en rund ende i det øverste hodet. Med litt fantasi kan man tenke seg at denne sformen hadde en form for betydning. For om den er så gammel så var dette en form som muligens
hadde eksistert og kom til å eksistere i Britannia i 3-400 år. Om man setter brosjen loddrett får man
en type kursivert S. Jeg mener det ikke er utenkelig at dette har sammenheng med andre brosjer, for
eksempel typ. no 1-3,5 (Bulmer) gruppe v. (Feachem) fra illustrasjon 6. Disse tilhører Mackreths
type 2 og er brosjer med konturer av dragonesquehodene eller endestykkene som kjennetegner hans
type 3.
Om man ser bort fra de sentrale motivene i brosjen mener jeg det kan være sannsynlig å se på
brosjer som H.4 fra illustrasjon 7 som en videreføring av disse igjen.

Illustrasjon 7:
gruppe i, Type H.4
(Feachem
1951:37)

Illustrasjon 8: Type 8&9
(Bulmer 1938:148)

Illustrasjon 9: Type IIa-e
(Feachem 1951:43)
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Det er ikke urimelig å anta at denne slyngende s-formen var et gjennomgående tema i skapelsen og
forståelsen av dragonesquebrosjene. Og at denne formen var meningsbærende for de som skapte og
brukte den. Med den økende introduksjonen og emulasjonen av klassiske motiver tyder det på at
trompet eller cornucopia motivet overlappet disse kursiverte S formene. Dette kan man se i
sammenknytningen av to slike motiver i type no. 8 og 9/IIIa-b (Bulmer/Feachem) fra illustrasjon 8.
Sammenknytningen av motiver vil jeg utbrodere i del 3, men jeg vil gjøre leseren oppmerksom på
detaljene i disse brosjene. Og den tydelige formen av to trompeter satt sammen via truten. At
dragonesquebrosjer formet som kursivert S kunne eksistere side om side med sammenknyttede
trompet eller cornucopia motiv er høyst sannsynlig. Bulmer skriver at mange dragonesquebrosjer
må ha blitt laget og båret på samme tid (Bulmer 1938:50). Dette er et argument som også blir støttet
av Mackreth (Mackreth 2011:186). Det kan også tenkes at disse ikke bare eksisterte side om side
men ble også blandet sammen. Det store spørsmålet blir da om begge typene baserte seg på en felles
forståelse av hva s-formen representerte det vil si at denne formen hadde en mening for samfunnet
som skapte den. Og dragonesquebrosjen, enten som kursivert S eller i en form bestående av
sammenknyttede klassiske motiver skulle representere det samme. Det kan også tenkes at denne
kunnskapen og forståelsen for originalformen endret seg med samfunnet. Og at Wetwang brosjen
(illustrasjon 1) kan tenkes å være en del av en eldre type hvis originale mening ble tapt.
Tre identiske brosjer ble funnet i Victoria Cave, Settle i Yorkshire (illustrasjon 9). De har dessverre
ingen datering men Mackreth har satt disse innenfor Type 1.b (Typ. no. IIa-e, gruppe v. Feachem).
Disse kan assosieres til de kursiverte S formene. Men fordi de ikke kan dateres har vi ingen sikker
måte å vite om de var tidlige eller sene. Men om de representerer den kursiverte S formen kan det
være på et grunnleggende plan. Spesielt spiralene er av spesiell interesse.

4. iii Del 3 – Analyser av Sirkler og Spiraler
Som diskutert tidligere virket spiraler og krøller virker ha dominert mye av det keltiske,
kunstneriske uttrykket. I mange av brosjene, spesifikt hodene, kan man se en tydelig tvist eller krøll
på enden av det man har kalt for «snabelen» som i type g.3, gruppe ii (Feachem) i illustrasjon 10 og
11. I stedet for en formet krøll, noe som ville vært ekstremt vanskelig å lage i så liten skala (og som
mest sannsynlig ville gjort denne delen av brosjen spesielt tynn og i fare for å brekkes) har man satt
en boss, eller et hulrom. Hver side av rektangelet i midten inneholder slyngende former som
Mackreth har kalt for degenerert trompet og som jeg heller kaller en sterk abstraksjon.
Om man tar utgangspunkt i de små stiftene som omgir siden, og enden på trompetmotivet er det
ikke utenkelig at disse, lik enden på snabelen også skal symbolisere en tvist eller en krøll. Det er her
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ideen om en rekke motiver, ikke bare de mest åpenbare, kommer inn.

Illustrasjon 10:
Gruppe ii,Type G.3
(Feachem 1951:39)

Illustrasjon 12: Gruppe I,
Type 7 (Feachem 1951:37)

Illustrasjon 11: Gruppe ii, type G.3
(Feachem 1951:39)

Illustrasjon 13: Nummer 7769 type
3.c1 (Mackreth 2011a:133)

Illustrasjon 12 viser Lakenheath brosjen typ no 7 (Bulmer) gruppe i. (Feachem). Om man ser på
detaljene vil man etter hvert legge merke til det som ganske tydelige virker å være trompet motiv.
Ikke bare på hodene av brosjen hvor den kurvede snabelen virker å være mindre zoomorfisk og
nesten direkte motiv-aktig, spesielt med den åpne trakten på toppen av hodet. Men også på begge
sidene av kroppen som knytter brosjen sammen og som danner s-formen. Men om man også ser på
den sentrale rondellen kan det virke som man ser enda et par som hviler trakt-mot-trakt med enden
av motivet hvilende mot den andre siden av trakten. Dette så Feachem og det ble også observert av
Hattatt (Feachem 1951:32,Hattatt 1989:397). Illustrasjon 13 viser 7769 type 3.c1 (Mackreth). Det
sentrale mønsteret er annerledes men hodene er også begeraktige, muligens for å symbolisere
trompet eller cornucopia motiv. Lik Lakenheath brosjen finnes det eksempler på andre brosjer med
et åpent sentralpanel med en rondell.
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Illustrasjon 14: Nummer
7754 Type 2 (Mackreth
2011a:132)

Illustrasjon 15: Nummer 14225
Type 3.b3 (Mackreth 2011a:132)

Illustrasjon 16: Gruppe i, type H.1,36,23,32,37,H.3,H.2,28,27,H.4,42,4&24
(Feachem 1951:37)
Illustrasjon 14 viser Nummer 7754 type. 2 (Mackreth) som virker å være en abstraksjon av
Lakenheath brosjen. Om man ser på rondellen, de to trompetene som danner brosjens kropp og de
mer abstraherte cornucopia eller trompet motivene på hodene så virker ikke dette umulig. Om en
abstraksjon av trompet motiv fremstår som en boss eller stift, den samme stiften man ser på enden
av hodene på denne brosjen, så er det heller ikke utenkelig å forstå boss eller stifter der de
forekommer på dragonesquebrosjer som en abstraksjon av et motiv som kan, eller kan ikke være
trompet, cornucopia eller andre klassiske symboler. Jeg mener i hvert fall å se et gjennomgående
tema hvor man har brukt en enkelt stein for å symbolisere en krøll eller en tvist. Illustrasjon 15 viser
nummer 14225 type 3.b3 (Mackreth). Denne brosjen er også preget av slyngende abstraksjoner.
Igjen ser vi de små sirklene, både på enden av hodene og på midten av sentralpanelet. Om man
legger spesielt merke til hvordan sirklene ligner midtpunktet i rondellen på 14225 så blir mange av
de sentrale rondellene sett i Feachems gruppe i. langt klarere. Dette er illustrert i brosjen på
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illustrasjon 12. Kan dette også være abstraksjoner på samme måte? Ettersom hodene også blir
abstrakte forandres også sentralmotivet til å bli en rondell med nesten ugjenkjennelige trekk. Men
kan denne rondellen fortsatt symbolisere det vi så i Lakenheath brosjen? Kan sirklene på brosjene i
illustrasjon 16 også ha sentrale trompet eller cornucopia motiv?

Illustrasjon 17:
Type I,IIIab,39,11&13
(Feachem
1951:43)

Illustrasjon 18: Gruppe ii,
type G.1 (Feachem 1951:39)

Illustrasjon 19: Type IV
(Feachem 1951:43)

Illustrasjon 17 viser Feachems typ. no. I,IIIa-b, 39, 11 og 13 fra gruppe v. Når man først har fått øye
på trompet eller cornucopia motivet som den sentrale og bærende formen i dragonesquebrosjene er
den vanskelig å ikke se. Her er det viktig å ikke bli for opptatt av et motiv for det kan styre
forventingene i forhold til hva man ser etter. Dette er derfor kun en observasjon som åpner for nye
muligheter. Man kan argumentativt også se på hakene på hver side av det sentrale mønsteret som
trompeter. Om man ser på type 13 (illustrasjon 17) og sammenligner det med type III, (illustrasjon
17) så man man se en abstrakt versjon av de samme linjene på sentralpanelet. Disse linjene, som på
III er to trakter fra to trompet motiv som møtes, er på 13 representert men som en abstraksjon.
Linjene er ikke lenger funksjonelle. Representative, frem for funksjonelle motiver, mener jeg viser
en form symbolisme. Og symbolisme, i motsetning til abstraksjon mener jeg peker på en form for
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forståelse for hva det er som blir representert. Hva denne forståelsen var er det trolig ingen som vet,
men det kan være sannsynlig å si at den var delt mellom en mengde håndverkere og derfor også i
deler av samfunnet. De samme linjene på sentralpanelet ser man også på type 39, også illustrasjon
13. Om man ser på hakene på H.3 illustrasjon 7 som går fra rondellen og ned mot enden, eller de to
hakene på G.3 på hver side av det sentrale rektangelet (illustrasjon 11) så mener jeg det er rom for å
tolke det som enda et trompet eller cornucopia motiv. Dette gjelder også hodene. Om den kursiverte
S formen hadde et naturlig «hode», ville ikke cornucopia motivet passe?
Om man ser nøye mener jeg man kan ane trakten som «øret» hviler mot. Den krummede snabelen
er enden av cornucopia motivet som snurrer i en krøll. «Øyet» er ikke mer enn stiften som holder
nålen på plass. Derfor er det interessant, i illustrasjon 19, å se den speilvendte, type IV fra gruppe
V. (Feachem) hvor hodene ikke lenger innehar noen form for gjenkjennelige corncucopia trekk og
hvor de zoomorfiske trekkene har blitt tydeligere. Igjen så er det snakk om et motiv som forandret
seg i samfunnet. Og som ble forhandlet frem av de som skapte og brukte det til å bli noe annet. Noe
som muligens ikke lenger hadde den samme symbolismen s-formen hadde, eller de klassiske
motivene, men noe som hadde symbolismen til en zoomorfisk brosje. Og denne brosjen, i
illustrasjon 19, som kalles dragonesque kan ha betydd noe helt annet enn andre brosjer i samme
gruppe. Grensene er som sagt flytende. Denne brosjen er fra South Shields, Durham men har ingen
datering. Ved første øyekast skulle man tro denne var senere, men det er ingen måte å bekrefte dette
på og å tro den er senere på grunn av den tilsynelatende evolusjonen i brosjen blir også å lete etter
en bekreftelse på en form for degenerasjon eller glemt kunnskap. Det er riktig at Mackreth delte
brosjer innenfor type 3 i forhold til simpel til kompleks. Men det var kun ment som en inndeling og
aldri for å etablere en kronologi. Hvis hvert menneske var fri til å gjøre egne valg, hvorfor kunne
ikke denne brosjen ha blitt skapt i bildet til en dragonesquebrosje men hatt symboler og motiver
med helt andre, og egne konnotasjoner. Derfor blir det ikke direkte feil å snakke om
dragonesquebrosjer som zoomorfiske og samtidig som innehavere av en rekke klassiske og keltiske
motiver og mønstre. Men at det virker som det er en tilsynelatende overvekt av brosjer uten direkte
zoomorfiske trekk, og at disse baserer seg på en misforståelse av motivenes tilsynelatende
representasjon mener jeg er statistisk sannsynlig. Men allikevel, på grunn av disse vanskene med å
differensiere og at man ved å differensiere tillegger brosjen ord og mening som former den
subjektive observasjonen til forskeren mener jeg den fortjener en egen klassifikasjon.
Dragonesquebrosje mener jeg derfor burde være gruppering man enes om. Men først og fremst
mener jeg begrepet «grensebrosje», et begrep fremsatt av Fraser Hunter, er et funksjonelt uttrykk
som forklarer sammenblandingen av symboler og motiver fra det som historisk sett har blitt ansett
som to separate kulturer, den keltiske og den romerske (Webb 2011:24). Og dette uttrykket
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innebærer et enkelt forklarende element. At den er hverken eller men kan være flere ting på en
gang. At dette kan erstatte begrep som hybrid mener jeg er like viktig som å erstatte begrep som
romanisering, for som jeg gjorde rede for i kapittel.2, er dette begreper som har en form for politisk
belastning eller som opprinnelig ble laget for å bety noe annet. Dette kommer jeg tilbake til i
distribusjonsanalysene.

4. iv Del 4 - Midlertidig konklusjon
De to foregående punktene leder meg til å legge frem en midlertidig konklusjon. Som jeg har vist er
det trolig at dragonesquebrosjene inneholdt en statistisk overvekt av klassiske motiver og mønstre.
For som jeg har nevnt før så tror jeg ikke på brosjens zoomorfiske kvaliteter. Jeg mener
representasjonen av dyr er tilfeldig men ble muligens gjort til dyr etter hvert som de originale
motivene ble glemt eller ignorert eller endret til å bli zoomorfisk bevisst. Kroppen og formen på
brosjen, hakene, boss/stiftene, rondellene og hodene kan alle være former som ble representert av
samme motiver. Og jeg mener alle disse motivene teoretisk sett kan henge sammen med s-formen,
som igjen kan vært en form som tilhørte det som kan betegnes som kulturelt keltiske individer. Om
den forekommer som en direkte sammenknytning av to motiver lik IIIa-b (illustrasjon 13) eller i en
mer abstrakt form som rondeller og boss (illustrasjon 8 og 10) så kan det tenkes at det var en
forståelse for noe visuelt som skulle videreformidles av de som lagde og de som brukte brosjene.
Og kelterne som adopterte og emulerte andre stilarter tok til seg ett motiv som muligens var klassisk
og inkorporerte det i skapelsen av nye brosjer. Disse brosjene bestod dermed av flere motiver med
klassisk opphav, formidlet og forhandlet og gjort eget. Disse kunne overlappe og eksistere side om
side med brosjer som hadde en mer grunnleggende form. Som jeg viste med distribusjonsoversikten
er flertallet av disse brosjene funnet i nord-områdene, på begge sider av Hadrians mur og spesielt i
Yorkshire hvor man kjenner til 38 dragonesquebrosjer totalt. Det er heller ikke til å komme utenom
at for få metallurgiske analyser har blitt gjort av hver brosje. Dette er derfor et punkt jeg vil
argumentere for men ikke være i stand til å analysere selv. Jeg vil nå avslutningsvis vende tilbake til
en av de sentrale teoriene som ble diskutert i introduksjonen og i kapittel 2. Jeg mener ideen om
disse brosjene, brukt som symbol på motstand mot okkupasjon bare belyser en liten del av det store
bildet. En brosje sammensatt av så mange klassiske symboler må ikke være enten eller. Det virker
som diskusjonen har dreid seg om brosjen var keltisk med noen klassiske mønstre/motiver, eller
romersk med noen keltiske mønstre/motiver. Ikke som hybrid men som grensebrosje kan den ha
vært noe helt eget utenfor disse enten-eller definisjonene. Men dette kommer jeg tilbake til. Og en
endelig konklusjon kommer etter distribusjonsanalysene.
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Kapittel 5. DISTRIBUSJONSANALYSER
5.i Del 1 – Data og diskusjon
Timothy Webbs Personal ornamentation as an Indicator of Cultural Diversity in the Roman North
(2011) er en av de nyeste distribusjonsanalysene som omhandler Nord-Britannia i jernalderen.
Denne undersøkelsen inneholder 3673 ornamenterende gjenstander spredt over 241 lokasjoner. Han
har utelatt materiale fra upubliserte steder og gjenstander fra museer eller private samlinger uten
bakgrunn og kontekst. Dette betyr at Webb ikke har tatt med gjenstander fra PAS databasen. De
ornamenterende gjenstandene omfatter brosjer, perler, nåler, armbånd, ringer, intaglio, og «andre»
(Webb 2011:23,33). Webb deler sin distribusjonsanalyse i syv funnstedstyper. Disse er
militærlokasjoner, vici, byer, villaer, rurale områder, huler og gravplasser i tillegg til en åttende
funnstedstype, den industrielle, men denne er ikke av interesse for oppgaven. Jeg presenterer
dataene innen for hver lokasjon med en inndeling som inkluderer ornamenterende gjenstander (dette
omfatter alle gjenstandsgruppene nevnt over), brosjer, platebrosjer og dragonesquebrosjer. Til høyre
for gjenstandsgruppen finner leseren antall og hvor mange prosent av gruppen dragonesquebrosjene
representerer. Det er viktig å presisere at Webbs data kun inkluderer 38 av 116 dragonesquebrosjer.
Fordi hver lokasjon ikke er konsekvent redegjort for kan jeg bare anta at funnstedstypene i Webbs
undersøkelse er ment å representere et utvalg og jeg vet også med sikkerhet at flere av de 116 ble
funnet i Sør-Britannia. Jeg har selv lokasjon på en god del dragonesquebrosjer i min egen katalog
men Webb spesifiserer sjeldent hvilken av funnstedstypene hver lokasjon representerer. Hadde jeg
hatt dette kunne jeg ha utvidet Webbs data med min egen. Dette ville ha gitt kontekst til mine egne
subjektive, typologiske analyser. I oppsummeringen i dette kapittelet vil jeg heller derfor
argumentere for hvordan distribusjonsanalyser sammen med andre analytiske verktøy kan brukes i
det videre arbeidet med dragonesquebrosjene (Webb 2011:20,40).

Funn på militærlokasjoner - Materiale – antall, (DQ i prosent)
Ornamenterende gjenstander – 860, (1.7)
Brosjer – 237, (6.3)
Platebrosjer – 50, (30)
Dragonesquebrosjer – 15
860 ornamenterende gjenstander ble funnet fordelt på 38 miltærfort. 237 av disse (28 prosent) var

69
brosjer og det gjør gjenstanden til den mest funnrike. Av disse var 23 uklassifiserte mens 128 (60
prosent) var buebrosjer. 50 (23 prosent) var platebrosjer og 36 (17 prosent) var penannular brosjer.
Av de 50 platebrosjene som ble funnet var 15 dragonesquebrosjer. Dette utgjør 30 prosent av
platebrosjene, 6.3 prosent av brosjene totalt og 1.7 prosent av de ornamenterende gjenstandene
funnet på militærlokasjoner. Disse militærlokasjonene var primært i Yorkshire/Humberside (Webb
2011:33,102,105).

Funn i vici
Ornamenterende gjenstander – 592, (0)
Brosjer – 171, (0)
Platebrosjer – 25, (0)
DQ – 0
På grunn av den sterke assosiasjon med fort er det så godt som umulig å separere mellom militær og
sivil i det arkeologiske materialet i en vici. Webb har beskrevet disse grensene som flytende. På
grunn av flere avfallshauger finner man flere tidlige brosjetyper i eldre kulturlag. Av de
ornamenterende gjenstandene var 171 brosjer (29 prosent). Av brosjene var 118 (69 prosent)
buebrosjer, 25 (15 prosent) var platebrosjer og 21 (12 prosent) var penannular brosjer. Ingen
dragonesquebrosjer kjennes fra denne konteksten (Webb 2011:42-43,82,102,140).

Funn i Byer
Ornamenterende gjenstander – 1125 (0,08)
Brosjer – 270 (0,4)
Platebrosjer– 123 (0,8)
Dragonesquebrosjer – 1
I forhold til mengden ornamenterende gjenstander ble færre brosjer funnet i byer frem for vici. Byer
forbundet med den tidlige okkupasjonen, som Dragonby i sør-øst, har en høyere andel brosjer frem
for senere byer som Catterick og York. Dette har ledet til teorien om motstand mot romerske
klesdrakter som tunika og lignende, hvor brosjer ikke var en standard i draktutstyret. Webb
2011:47). Fra byer kjennes 270 brosjer (24 prosent). Av disse finnes det 26 forskjellige variasjoner
noe som peker på den store sammenblandingen av etnisitet. Av disse var 181 (67 prosent)
buebrosjer, 30 (11 prosent) platebrosjer og 59 (22 prosent) penannular brosjer. Webb spesifiserer

70
ingen funn av dragonesquebrosjer men 1 ufullstendig dragonesquebrosje kjennes fra Catterick via
Mackreth (2011a). I min katalog kjennetegnes også 6 brosjer fra York-området men uten spesifikk
lokasjon. Man skal derfor ikke se bort i fra at en eller flere av disse kan ha tilhørt byen York, men
jeg forholder meg til de data som foreligger.
Diskusjon
Vici og byer er hva Webb kaller «nucleated settlements». Dette er steder hvor flere bygninger
eksisterer sammen, bygget med en form for planlegging. Denne typen bosteder har den nest høyeste
funnforekomsten av ornamenterende gjenstander. Fra 18 steder finnes det 1730 med et gjennomsnitt
på 96 objekter per funnsted. Den mest sentrale forskjellen mellom disse to var tilknytningen til det
militære. Byer eksisterte uten en umiddelbar eller direkte militær tilstedeværelse og var
knutepunkter for administrasjon av provinsen. Vici var direkte avhengig av det militære, både
kulturelt, økonomisk og politisk. Webb mener utviklingen av byer forekom som en del av en
siviliserende prosess og oppstod etter en periode med pasifisering, en periode hvor området og
folket ble ufarliggjort militært. Dette mener han kan bevises ved forekomsten av byer i de
nordligere sonene over lengre tid. Pasifisering mener jeg er en interessant teori men jeg mener det
er større hold i ideen om at byer og villaer oppstod i sørområdene i Nord-Britannia på grunn av
geografiske forhold og at disse områdene ble, som følge av geografiske forhold og tilgjengelighet,
mer kulturelt «romerske» i begynnelsen av okkupasjonen først og fremst av disse grunnene. Det
virker mer trolig at byer oppstod heller av tilgjengelighet frem for pasifisering. Hva jeg mener med
tilgjengelighet og geografiske forhold vil bli forklart senere (Webb 2011:40,46,102).
Militærlokasjonene fra Webbs analyse inneholder 15 dragonesquebrosjer, men i samme analyse er
det så godt som ingen sammenheng mellom dragonesquebrosjene og «nucleated settlements». Jeg
mener dette kan vurderes på flere måter. Om dragonesquebrosjene skulle vært brukt for å uttrykke
en form for identitet så ville det ha vært naturlig å finne slike brosjer i byer hvor det var en stor
sammenblandingen av stiler og kulturer. Jeg ser ingen grunn til at dragonesquebrosjene, som en
kulturelt betinget brosje, ikke kunne ha eksistert blant en mengde andre variasjoner men materialet
viser noe annet. Mangelen på dragonesquebrosjer i en vici blir dog forståelig, om man vurderer
brosjen som en form for motstand, da slike bebyggelser var i et avhengighetsforhold til det militære.
Allikevel blir dette argumentet motstridende da man har funnet 15 dragonesquebrosjer i
militærlokasjoner. Webb utdyper dessverre ikke nøyaktig hvor i sine analyser men om dette var
lokasjoner i grenseområder eller i hjerteland så mener jeg det kan henge sammen med en av de
andre funnstedstypene og det er huler. Dette blir diskutert senere (Webb 2011:47-48,82).
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Funn på gravplasser
Ornamenterende gjenstander – 345 (0)
Brosjer – 21 (0)
Platebrosjer – 1 (0)
Dragonesquebrosjer - 0
En gravplass er et sted hvor et eller flere legemer og følgende materielle kultur ble lagt ned under
jorden med vilje. Disse kan bestå av både inhumasjon- og kremasjons-graver. Disse gravområdene
var i stor grad sentrert om byene og begravelser utenfor disse områdene er så sjeldne at det er
vanskelig å fastsette noen form for trend. Webb har vurdert dette som en form for motstand mot
romersk gravskikk og igjen ser vi begrepet motstand som en gjennomgående trend i forestillingen
om den kulturelle assimileringen. Store gravområder var for det meste et fenomen som ble større i
senere romertid, spesifikt i 300-400 e. Kr. Kun 345 ornamenterende gjenstander kjennes fra 10
områder. Og bare 21 av disse (6 prosent) var brosjer. 11 av disse var buebrosjer, 1 var platebrosje og
2 var pennanularbrosjer. Dette kan bli forklart ved at gravplasser, som et fenomen i sen Britisk
Romertid, inneholdt graver med personer som var kledd i drakter som ikke trengte brosjer. Ingen
dragonesquebrosjer kjennes fra gravplasser (Webb 2011:55).

Funn i villaer
Ornamenterende gjenstander – 218 (0)
Broser – 65 (0)
Platebrosjer – 8 (0)
Dragonesquebrosjer - 0
Villaer var store steinstrukturer dekorert med moasikk og annen romersk materiell kultur. De ble
bygget i kort avstand fra knutepunkter i rike områder i lavlandet og man tror de var integrert i det
økonomiske og kulturelle systemet med fort og byer. Villaer oppstod tidlig i sørområdene i NordBritannia samtidig med det Webb har beskrevet som «pasifiseringen av området» og kun få, sene
eksemplarer kjennes i nordområdene. Først rundt 300 e. Kr kan man si at villaer var blitt en del av
det kulturelle landskapet i Nord-Britannia (Webb 2011:128). Alle villaer ble bygget øst for The
Pennines, en fjellkjede som fungerer som en barriere mellom høylandet i vest og lavlandet i øst, og
bygningene viser teoretisk sett med sin tilstedeværelse hvordan områdene som før var grenseland
var blitt et slags hjerteland. Hvem eierne av disse villaene var er åpent for diskusjon men det virker
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å være en enighet om at villaene var kulturelt romerske men at de ble bygget av personer med
tilstrekkelig rikdom og status etter hvert som regionen ble «pasifisert». Dette kan også ha inkludert
kulturelt innfødte med sterke posisjoner innenfor det nye kulturelle systemet og som tok over for
eksempel administrative roller over tid.
218 ornamenterende gjenstander kjennes fra villaer fordelt på ti steder. Av disse var 65 brosjer (30
prosent). Platebrosjer utgjorde 8 (12 prosent) av brosjene og penannular brosjer 24 (38 prosent).
Det finnes ingen dragonesquebrosjer fra villaer.
Diskusjon
Man antar at dragonesquebrosjenes fremstillingssoner var i samme område som noen villaer, men
ingen eksempler kjennes fra konteksten. Webb har derfor konkludert med at dragonesquebrosjen
muligens ikke var populær blant villa-eiere. Villaen var trolig direkte tilknyttet et eller et fåtall
individer og fremstod som et senere fenomen, spesielt i de nordlige områdene. Og fordi villaen
kunne inneholde tidlige brosjer i eldre kulturlag, noe som tyder på at tidlige brosjer kan ha blitt
brukt lenge, så tyder det på et bevisst valg at man ikke inkluderte disse brosjene i en form for
draktstil eller diskurs (Webb 2011:60-61,102,106,108). Jeg mener mangelen på visse brosjer derfor
utgjør en form for selektivt utvalg. Og i denne konteksten, basert på relativt få individer i en
kontekst hvor tilgangen til knutepunkter var stor, mener jeg et selektivt utvalg tyder på intensjon
(Webb 2011:85-86).

Funn i rurale områder
Ornamenterende gjenstander – 285 (2,5)
Brosjer – 166 (4)
Platebrosjer – 18 (38)
Dragonesquebrosjer - 7
80 prosent av befolkningen i hele Britannia bodde i rurale områder og lokasjoner beskrevet som
rurale er den mest vanlige i studiesonen til Webb (Webb 2011:129). 158 lokasjoner har blitt gravd
frem i Nord-Britannia og enda flere observert via flyfotografier (Webb 2011:66-67). Men på tross
av dette finnes kun 285 ornamenterende gjenstander noe som utgjør 1.6 gjenstand per lokasjon.
Dette kan forklares ved at enklere gjenstander preget fattigere utkantsområder, ofte bestående av et
materiale som ble hyppigere nedbrutt. Men det kan også være på grunn av en saktere assimilasjon
og fordi slike områder var lengre fra knutepunkter. Det er derfor ikke så rart at den største
forekomsten av ornamenterende gjenstander var brosjer ettersom dette var det vanligste
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draktutstyret i jernalderen. Det totale antallet brosjer er 166 (58 prosent) og utgjør over halvparten
av gjenstandene. 28 av disse mangler typologisk informasjon men 96 (58 prosent) var buebrosjer,
18 (11 prosent) var platebrosjer og 20 (12 prosent) var penannular. Den store variasjonen av
buebrosjer viser at rurale områder også var en del av den kulturelle sammenknytningen. Webb har
ikke inkludert antallet dragonesquebrosjer men skriver at såkalte regionale brosjer (som
dragonesque, trompet og headstudbrosjen) var populære. Jeg brukte derfor Webbs kart som viser
distribusjonen av brosjer i rurale områder i Nord-Britannia og søkte på de individuelle navnene i
min egen katalog. Det jeg fant var et antall på 7 brosjer. 1 fra Norton, 1 fra Wetwang (om man
regner med at denne brosjen var dragonesque), 2 fra Kirkby Thore og 3 fra Hoylake. Dette er 38
prosent av platebrosjene og 4 prosent av den totale brosjesummen.
Diskusjon
Webb mener brosjebruken etter 43 e. Kr økte og at utvalget i rurale kontekster demonstrerer en form
for globalisering i Nord-Britannia. Med dette mener han at menneskene i rurale områder delte
materiale med andre funnstedstyper men foretrakk samtidig de mer regionale variantene noe som
peker mot en tilhørighet til det Nord-Britanniske. Han virker ikke å ha kjennskap til, eller å
anerkjenne, The Fibuale Event Horizon. En majoritet av regionale brosjetyper og en mindre mengde
kontinentale brosjer virker for meg å bekrefte sammenknytning men da en sammenknytning som
hadde eksistert før invasjonen i 43 e. Kr. for preferansen for regionale brosjer virker mer tids- og
stedspesifikk enn de gjenstandene som representerte en prosess som kunne ha funnet sted 100 år
tidligere under The Fibulae Event Horizon. Jeg er med andre ord enig med Webb til et visst punkt
og det er at brosjebruken økte etter 43 e. Kr men om en økning i ornamenterende gjenstander kan
brukes som bevis for globalisering vil jeg argumentere for at Britannia allerede så de første
eksemplene på globalisering 150 f. Kr. Webb peker på en motsetning i hans argumenter da tidlige
brosjetyper virker å ha blitt båret lenge etter at de gikk «ut av mote» i knutepunkter som byer og jeg
mener dette eksemplifiserer en konsekvens av eldre prosesser som The Fibuale Event Horizon.
Webb presiserer at det materielle ikke nødvendigvis beviser kulturell assimilering eller adopsjon
men at det representerer, på sitt mest grunnleggende, kontakt og interaksjon mellom
bosetningstypene. Dette er jeg enig i. Men han skriver også at fordi brosjer representerte over
halvparten av gjenstandene på rurale steder så virket det trolig at en stor andel av befolkningen var
integrert i et romersk kulturelt system og brukte romerske drakter. Personlig mener jeg den store
andelen brosjer i rurale steder kun bekrefter at brosjer var og fortsatte å være en eiendel et enkelt
individ, i de fleste tilfeller, hadde et eller flere eksemplarer av samt at dette ikke hadde forandret seg
siden den store tilveksten av brosjer som fant sted ca 150 f. Kr (Webb 2011:80-81,83).
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At dragonesquebrosjene virker å ha blitt «foretrukket» i rurale områder er av interesse. Dessverre
viser ikke Webb nøyaktig hvilke områder det er snakk om og hvor mange dragonesquebrosjer det
gjelder. Generelt ser man en større andel av ornamenterende gjenstander (84 prosent) og spesifikt
brosjer med det man kan kalle innfødt eller romano-keltisk design på rurale steder. Dette kan være
bakgrunn for en antagelse om motstand i utkantsområdene. Men det kan også være at menneskene
som befolket disse områdene bare foretrakk gjenstander som var mer knyttet til deres egen historie.
At disse gjenstandene ikke ble laget i utkantsområdene men i okkuperte områder forteller mye om
produksjonsmulighetene i rurale områder men også om bakgrunnen for brosjene. Og det virker
usannsynlig at det var akseptabelt å lage anti-romerske gjenstander i det som i stor grad var romersk
kontrollerte områder. At Wetwang brosjen, om den var en prototype, ble laget lenge før invasjonen
viser også for meg at brosjens bruk som anti-romersk ikke virker sannsynlig. At dragonesquebrosjer
ble funnet i rurale kontekster som kan sies å ha vært fattigere, både økonomisk og «kulturelt
romersk» og at de ikke ble funnet, selv blant et utvalg av brosjer fra tidlige perioder i villaer et sted
forbundet med rikdom og status mener jeg det er verdt å se nærmere på (Webb 2011:10-11,40,6870,85,108,110-113).

Funn i huler
Ornamenterende gjenstander – 249 (6)
Brosjer – 127 (12)
Platebrosjer – 36 (42)
Dragonesquebrosjer - 15
Huler var konsentrert i høylandet og lå nære hverandre i Yorkshire. Funn i huler bestod av arner,
produksjonsovner og en stor variasjon av gjenstander. Dette kombinert med at hulene lå
utilgjengelig til i landskapet har ført til en mengde teorier om funnstedstypens bruk. Arnene og
produksjonsovnene tilsier en form for produksjon men det har også vært foreslått at de ble brukt
som boliger. Det som er interessant er hvordan gjenstandsmaterialet har visse likheter med
gjenstander funnet i romerske templer. Dette gjelder spesielt det Webb har kalt gods av «høy
kvalitet» som levninger etter 23 personer i Dog Hole og en vogn i Attermire Cave (Webb 2011:7677). Den store mengden jerngjenstander kan ha noe med hvordan hulene, i motsetning til
jordsmonnet generelt i Nord-Britannia var godt egnet til å bevare metall. 249 ornamenterende
gjenstander ble funnet over kun 8 lokasjoner, dette utgjør et gjennomsnitt på 31 gjenstander per
lokasjon. 127 av disse var brosjer (51 prosent) og representerte den vanligste gjenstanden i disse
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hulene. I tillegg var brosjer den eneste gjenstanden som ble funnet i alle 8 lokasjoner. 64 av
brosjene ble funnet i Victoria Cave i tillegg var det omtrent like mengder av hver brosjegruppe.
Diskusjon
Størsteparten av utgravningene i Victoria Cave, en av de mest funnrike hulene, fant sted mellom
1830 og 1930. Som diskutert i kapittel 2.i var urbane steder foretrukket i Britannia frem til 1950. Vi
kan derfor anta at noen av resultatene vi har fra huler bør belyses på nytt (Johns 1996:17,Webb
2011:123). Den store brosjevariasjonen viser til en sammensatt gruppe individer som besøkte disse
stedene, hvilket jeg mener kan bety at hulene hadde en form for sentral rolle i landskapet. I tillegg
var huler den lokasjonen som inneholdt den største konsentrasjonen av dragonesquebrosjer.
Det kan tyde på at alle brosjene funnet i huler var samtidige med sine respektive kulturlag. Dette er
i kontrast til villaer der det ville ha vært sannsynlig å finne brosjer båret og brukt over en lengre tid
og dermed i senere kulturlag. Men mangelen på dette viser en form for tilsiktet deponering. (Webb
2011:77-78,86,110). Webb spekulerer i om dragonesquebrosjene representerte minner fra fortiden
eller rett og slett arvegods. At de fleste objekter funnet i huler var samtidige med sine respektive
kulturlag mener jeg strider imot ideen om arvegods. Og at dragonesquebrosjen var minner fra en
fortid mener jeg undergraver brosjens utvikling fra enkel til kompleks (Mackrerh 2011:186188,Webb 2011:141). At huler var et sted hvor en form for rituale ble utført er fortsatt debattert men
om det var tilfellet kan det tyde på at det som foregikk der var en deponering av et bestemt og
selektivt antall brosjer (Webb 2011:123). Dragonesquebrosjene kan ha vært knyttet til dette. Det kan
være konstruktivt å diskutere inkorporeringen og sammenblandingen av religion. Men vi vet
dessverre ikke hva slags guder man tilba i Britannia på denne tiden. Men vi vet av arkeologiske
bevis på kontinentet at romerne var raske til å inkorporere andre myteunivers i sin egen religion, og
at romersk religion også påvirket de lokale og provinsielle samfunnene som etter hvert ble en del av
Imperiet. Militæret kan ha adoptert lokale guddommer som et ledd i, og som en følge av, økende
kontroll av en region og dette kan forklare tilkomsten av brosjer som dragonesquebrosjen i
militærkontekster (Webb 2011:85,112). Vi vet ikke hvem det var som deponerte gjenstandene eller
til hvem/hvilken eller hvilke guddom/gudommer. Muligens ble offringene eller depotene utført av
mennesker både fra urbane og rurale lokasjoner. Snape skriver at det kan hende noen brosjer ikke
ble brukt i det hele tatt men heller skapt for og brukt som ofringer. Dette er en interessant teori som
passer inn med dragonesquebrosjens hyppige forekomst i huler. Som nevnt virker nålmekanikken å
spesifikt ha blitt laget for å holde på plass et ganske tykt tøystykke. Man kan tolke dette som et
symbolsk, til og med hypotetisk tøystykke, men dette er lite trolig. Mest sannsynlig ble
dragonesquebrosjen brukt, men kanskje til et veldig spesifikt plagg (Snape 1993:6). Dette plagget
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kan være knyttet til en form for sosial tilknytning, kultus eller religion.
Huler inneholdt det Webb har kalt «keltiske» eller kulturelt distinkte romano-britiske gjenstander.
Dette er noe huler har til felles med rurale steder og militærlokasjoner noe som indikerer en form
for kontakt. Dette kan også tolkes som at individene i det ulike funnstedstypene hadde en felles
forståelse for hva som egnet seg som ofringer. På grunn av den høye tilstedeværelsen av kulturelt
distinkte brosjer som dragonesquebrosjen så hadde individene som deponerte i huler også trolig en
form for kulturelt distinkt tilhørighet. Dette kan også tolkes på en annen måte. Som nevnt før ble
dragonesquebrosjene trolig laget i romersk-kontrollerte territorier. Men de var mer eller mindre
«kulturelt keltisk» dekorert. Lozenge mønsteret var en variasjon av det romerske og de klassiske
motivene, spesielt abstraksjonene av trompet motivene som ofte dekorterte sentralpanelet viser til
en kulturell assimilasjon. Men huler inneholdt også kulturelt kontinentale objekter. Kan man derfor
si at huler representerer den etniske og kulturelle sammenblandingen i Nord-Britannia? Det kan
også diskuteres at huler kan ha vært brukt til ofringer over lengre tid, kjennetegnet av gjenstander
som hørte til i sine kulturlag. Og om hulene i begynnelsen var et mer kulturelt homogent
samlingssted så kan de ha blitt brukt av en mer kulturelt kompleks sammensetning av individer i
senere romertid (Webb 2011:112-113).

5.ii Del 2 – Geografiske forhold, soner og kontekst
Som nevnt mangler spesifikke kontekster hos de fleste dragonesquebrosjene (Mackreth viste kun til
17 daterbare brosjer). I denne delen av analysen vil jeg utvide forståelsen av begrepet kontekst til
geografiske forhold og sammenknytning. Poenget med dette er for å diskutere og forhåpentligvis
belyse hvorfor dragonesquebrosjen ble laget og hva slags betydning den kan ha hatt.
Webb skriver også om de geografiske forskjellene mellom lavland og høyland (2011). Denne
differensieringen er viktig å presisere da hverken Bulmer, Feachem, Kilbride-Jones eller Mackreth
nevner dette som faktorer i sine analyser. Og geografiske forhold, spesielt forskjellen mellom
lavland, høyland og hvilke bosetningspor som fantes i de forskjellige sonene vil bli de viktigste
elementene i andre del av analysen. Ved å sette et utvalg brosjer innenfor geografiske soner og
bosetninger mener jeg man kan finne statistiske sannsynligheter for kontekst. Om man utvider
forståelsen av kontekst, ikke til det spesifikke stedet hvor brosjene ble funnet, men til hvilken
bosetningsgruppe og geografiske tilhørighet lokasjonen representerte mener jeg man kan komme
frem til en bredere forståelse av materialet. Det har blitt diskutert at studiet av metaller, spesifikt
emaljering vil være den viktigste måten å utvide vår forståelse av det arkeologiske materialet,
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spesielt om man vil forske med et «material-turn» perspektiv hvor materialet blir mindre avhengig
av den skrevne historien (B&B 2004:206,214). Men da så lite av dette metallurgiske arbeidet har
blitt offentliggjort vil jeg derfor argumentere for å bruke distribusjonsanalytisk statistikk for å skape
kontekst og teorier om dragonesquebrosjenes bruk, mening og ikke minst materielle agens. Jeg vil
begynne med å separere mellom lavland og høyland før jeg redegjør for og diskuterer det Webb har
kalt den kulturelle sentrifugaleffekten. Deretter vil jeg diskutere hva jeg mener den, nå utvidede,
konteksten betyr for dragonesquebrosjen (Webb 2011:3-4).
Lavland
Størsteparten av byene og de romerske fortene og en større andel av rurale steder, vici, og villaer,
fantes i lavland-sonene. Den geografiske tilgjengeligheten førte ikke bare til mer åpne veier og mer
sammenknytning mellom steder og økte muligheter men også en sterkere kulturell påvirkning,
spesielt etter 43 e. Kr. Statistisk sett indikerer materialet en raskere spredning av «kulturelt
romersk» innflytelse og en sterkere kulturell homogenitet. Separert av The Pennines virker lavlandsonene i øst å ha vært mer sammenknyttet med økende kulturell og økonomisk rikdom mens
høyland-sonene i vest var mer isolerte og kontakten mellom bysentre, fort og rurale steder var
mindre med en følge av mindre kulturell sammenblanding. Dette ser man i materialet (Webb
2011:3-4,114-115).
Høyland
Det var generelt mindre materielle kultur i områder som var over 300 meter over havet. Dette vises i
materialet hvor ornamenterende gjenstander i Øst-Yorkshire, eller øst for The Pennines utgjorde 245
gjenstander på 108 funnsteder. Dette betydde ca 2.3 gjenstander per kontekst. Vest for The Pennines
derimot ser vi 72 funnsteder med en samlet mengde på 41 ornamenterende gjenstander. Dette
utgjorde kun 0.56 funn per kontekst (Webb 2011:119,122). Arkeologisk er det mest markante med
høylandet at det består av færre funnlokaliteter og at disse også har færre funn. Lavere jordkvalitet i
høylandet gjorde jordbruk vanskeligere noe som dermed også påvirket den romerske hærens
muligheter til å brødfø seg selv. militærlokasjoner var derfor orientert i lavere terreng som daler og
lignende (Webb 2011:3-4,123). Stedene som var i kontakt med romerske fort viser lignende
forandring som i lavlandet mens andre bebyggelser i utkantsområder viser liten til ingen påvirkning
i materialet. Det var med andre ord områder i høylandet som ikke var i direkte kontakt med det
romerske kulturelle systemet. Direkte kontakt og ikke minst overskudd fører til vekst innenfor et
sosio-økonomisk system og dette er en av de største forskjellene mellom disse to sonene. Der
forandring skjedde kunne det like godt ha skjedd som en følge av opportunisme som for eksempel
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økonomisk vinning, men poenget er at om mulighetene ikke eksisterte forklarer det en stor del av de
materielle forskjellene (Webb 2011:3-4). I høylandet, på grunn av mindre økonomisk og kulturell
stimulans ble derfor mye av de eldre skikkene og dermed også identitetene beholdt (Webb
2011:122).
«Sentrifugaleffekten»
Webb kaller kontakten mellom militære- og ikke militære bosteder og mellom sentrale knutepunkter
og rurale lokasjoner for en «sentrifugaleffekt». Dette er for å beskrive hvordan kulturell påvirkning
skjedde, både som tidligere nevnt mellom erobrer og den erobrede men også for å beskrive hvordan
det romano-britiske materialet ble skapt av prosesser som inkluderte handel/migrasjon, forholdet
mellom produksjonssteder og de individuelle stedene hvor gjenstandene ble tatt i bruk. Jeg mener
også sentrifugaleffekten beskriver hvordan disse gjenstandene ofte kunne skifte lokasjon i form av
individuelle handlinger og eier. Gjenstanden kunne derfor gå gjennom en rekke forandringer i
forhold til hvordan den ble brukt og forhandlet frem men også i forhold til hvordan den forandret og
forhandlet som materiale med egen agens i samfunnet. Dette er spesielt viktig i Nord-Britannia der
variasjonen mellom de geografiske sonene og de individuelle stedene var stor og som følge har vi
også stor variasjonen i det arkeologiske materialet. Både miliære fort, vici og byer var
kjerneområder for spredning og assimilering av kultur. Men Webb viser at kun 57 prosent av rurale
steder inneholder det man kan kalle direkte romersk materiell kultur. Det vi ser i materialet er at
hæren var en del av den kulturelle kjernen i Nord-Britannia for den var avhengig av jordbruk fra
rurale områder, og metallarbeid og en mengde andre tjenester fra urbane sentre. Soldatene hadde
også gjennomgående kontakt med den sivile befolkningen gjennom bytte og handel, prostitusjon,
ekteskap osv. Alle gruppene fra de forskjellige bostedene bestod av en variasjon av rik/fattig,
mann/kvinne, militær/sivil, urban/rural og til å begynne med kulturelt romersk og kulturelt innfødt.
Men de var avhengige av hverandre og sammenknyttet noe som skapte en kulturell dynamikk som
gjorde at man fant mye av det samme materialet, med få forskjeller, både i front/grenseland og
hjerteland (Webb 2011:3-4,11,13,40,83,113).
Webb er opptatt av å fremme det arkeologiske gjenstandsmaterialet i Nord-Britannia som noe unikt
(Snape 1993:97-100,Webb 2011:117-118) Dette materialet mener han bestod av tre forskjellige
komponenter som bidro til den dynamiske grensekulturen:
1. Gjenstander med utgangspunkt utenfor Nord-Britannia som Gallia, Italia, Nord-Afrika og SørBritannia. Dette utgjør en liten del men var allikevel med på å forme materialet i regionen.
2. Gjenstander bestående av det regionale materialet. Dette er fra alle de syv funnstedstypene
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definert tidligere og var gjenstander Webb kaller Romerske men med keltisk dekorasjon og stil.
Disse ble en del av den materielle kulturen i økende, nesten eksponentiell grad i årene etter
invasjonen og ble ikke lenger sett på som ensbetydende med en keltisk kultur men med det Webb
kaller en «grensekultur», og det opprinnelig keltiske opphavet i den materielle kulturen ble
muligens glemt eller skjult under en økende kulturell adopsjon og assimilasjon. Dette poenget
mener jeg er viktig å presisere da jeg selv har kommet inn på lignende tanker. I analyse del 1 mener
jeg å se tendensen til hvordan bestanddelene av dragonesquebrosjene utviklet seg fra et felles
opphav til to retninger.; den kursiverte s-brosjen og brosjen sammensatt av klassiske trompet eller
cornucopia motiv og om brosjene i Macreths gruppe 3 var kronologisk senere (de er i det minste
mer komplekse i forhold til håndverk og passer derfor inn i en typologi basert på dette kriteriet) så
representerer de også en brosjetype hvor de er blitt stilisert såpass at de opprinnelige motivene
virker tilsynelatende glemt eller skjult. Man kan derfor si at dragonesquebrosjene nærmest er
representanter for hele den regionale forandringen man ser i gjenstandsmaterialet i Nord-Britannia.
Allikevel ville jeg vært mer forsiktig med å definere noe som enten eller. Webb kaller
dragonesquebrosjene for «romerske», kursivene er hans, men uansett hvor forsiktig denne
betegnelsen kan virke så mener jeg at det får poenget til å fremstå noe halvhjertet. Jeg mener også at
slike betegnelser som «romersk» og «keltisk» kan føre til mer forvirring og misforståelser. Webb
kunne i stedet beskrevet brosjene som «provinsell romerske» med «kulturelt innfødte», eller
«tradisjonelt innfødte» kvaliteter noe som resulterte i en representasjon av en form for grensekultur.
Dette mener jeg ville vært mer gjennomført og mer i tråd med hans egne argumenter.
3. Det tredje punktet gjelder gjenstander funnet i spesifikke kontekster i høye antall hvilket kan
representere lokale trender. (Webb 2011:24-25). Samlingen av lokale men også kontinentale brosjer
viser dermed den dynamiske forandringen i den nordlige kulturen (Webb 2011:83).
Fortene i grensesonen ble bygget av den kulturelt romerske befolkningen, det vil si soldater fra hele
imperiet. Denne dynamikken gjorde også at materialet i Nord-Britannia var en ny type «romersk.»
En stor variasjon av identiteter og varer førte til en dynamisk kulturell utveksling. Brosjene bestod
både av de som var populære lokalt og de som var blitt produsert i Gallia og andre steder i Imperiet
(Webb 2011:33). Den materielle kulturen i Nord-Britannia var konsentrert rundt disse
militærestedene. Man kan derfor si at gjenstandene funnet på disse stedene var sentrale i dannelsen
av den nordlige kulturelle identiteten (Webb 2011:33). Materialet viset at livet fortsatte å være
noenlunde uforandret for en god del individer mens det for andre var preget av en økt bruk av
romerske varer (Webb 2011:119). Materialet er et uttrykk for en kulturell dynamikk som er preget
av langt mer enn bare enkle motsetninger. Den skrevne historien kan fortelle oss om motstand og

80
ideen om kulturell undertrykkelse, men materialet viser oss en virkelighet hvor den materielle
kulturen var i konstant bevegelse mellom knutepunkter og ytterpunkter. Vi vet ikke hvordan
menneskene identifiserte seg selv eller hvordan de så seg selv i det store og det hele men det vi kan
si er at gjenstander fra hele imperiet blandet seg sammen med lokalt materiale for å skape en
grensekultur som var unikt for det romerske Imperiet (Webb 2011:124). Men selv om avstand til
knutepunkter representerte en av grunnene til hvorfor adopsjon var hurtigere noen steder enn andre
så var det først og fremst de sosio-økonomiske faktorene, spesielt mellom vest og øst, eller høyland
og lavland som var den definerende faktoren (Webb 2011:140). Jeg vil også presisere at
tilgjengelighet var en stor faktor. Kontakt skaper alternativ. Mindre kontakt skaper mindre
alternativ. Kanskje var tradisjon en følge av nødvendighet? (Snape 1993:6) Det er ikke til å komme
utenom at sentrifualeffekten som teori til forveksling ligner på globaliseringsmodellen slik den er
beskrevet av Versluys. Den sentrale forskjellen i denne konteksten er at Webbs begrep er spesifikk
for gjenstandsmaterialet i Nord-Britannia. Jeg vil allikevel bruke «globalisert» som begrep i visse
setninger for å markere at jeg snakker om materialet i Nord-Britannia i en større kontekst (Pitts &
Versluys 2015,Verslys 2014:15-16, Webb 2011:134).
Kulturell tilhørighet og tradisjon
Den romano-britiske materielle kulturen kan sies å inneholde tradisjoner fra den keltiske og prekeltiske innfødte befolkningen i Britannia blandet med den provinsiell romerske kulturen som førte
mennesker, impulser og materiale fra hele Imperiet til og over grensene av kontrollert territorum
(Johns 1996:23). Johns skriver at selv etter den romerske invasjonen og okkupasjonen av
territoriene i Nord-Britannia så kan den generelle bronsesmeden ikke ha opplevd særlig forandring
annet enn en økning i etterspørsel og handel. Og på tross av de store forandringene så vil man
fortsatt ha laget de samme eller lignende gjenstandene man gjorde før til de samme kundene i
tillegg til nye gjenstander for nye kunder. Etterspørsel forklarer derfor en stor del når det kommer til
det «kulturelt keltiske» materialet, spesifikt dragonesquebrosjen, som man finner i visse rurale,
militære og rituelle kontekster (Johns 1996:184). Årsaken til at man kan se det man kan kalle
tradisjonell stil i visse romano-britiske brosjer men ikke i visse romano-britiske ringer, halskjeder
og armbånd har derfor muligens å gjøre med at mange gjenstander, som trolig ble innført av den
kulturelt romerske befolkningen representerte nye varer og ble som følge direkte innført i
samfunnet uten endringer. Brosjer som dragonesquebrosjen derimot tilhørte en tradisjon, og for å
opprettholde denne tradisjonen måtte formen og stilen endres for å imøtekomme kravene til nye og
eldre kunder (Johns 1996:184).
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Kulturell tilhørighet kan ha manifestert seg gjennom gjenstander men også gjennom hårstil og klær,
brukt og anvendt på en spesifikk måte. Dette er det vanskelig å bevise i materialet, men for
eksempel funn av hårnåler kan tolkes som tegn på kvinnelig, romersk hårskikk (Webb 2011:4). Og
som nevnt er mange enklere gjenstander laget i mer nedbrytbare materiale som tre og fjær så godt
som umulig å spore i materialet (Johns 1996:15).
Webb viser til en interessant parallell når han skal forklare hvordan vi bør forstå draktutstyr og tegn
på kostymebruk i en arkeologisk kontekst. Det finnes bilder av innfødte Nord-Amerikanere fra den
amerikanske borgerkrigen hvor de er fotografert både med det man kan kalle vestlig drakt som
dress, slips og med håret anlagt i en tilsynelatende europeisk, moderne frisyre og bilder hvor samme
person er fotografert med det man kan kalle en form for innfødt drakt. Personen har håret løst og
hengende, han har ringer i ørene, et kjede og andre ornamenter og personlige klesartikler som ikke
virker europeiske. Poenget med denne analogien er å vise hvordan denne personen teoretisk sett
kunne ha blitt funnet i en gravkontekst med hvilken som helst av disse to forskjellige draktene. Ville
en innfødt med europeiske klær ha blitt sett på som et bevis på kolonisering? Men hva om det i
stedet er en adopsjon, kanskje en form for opportunisme, samtidig vet vi ikke hvilken av disse to
draktene som representerer hans kulturelle tilhørighet. At klesartikler er refleksjoner av etnisitet
virker som en materiell, statistisk sannsynlighet og, som diskutert i kapittel 2.i, må drakter ofte ha
fungert som kommunikasjon på et ikke-verbalt plan. Vi kan si at på sitt mest grunnleggende nivå vil
en samling klesartikler i et område representere en form for bevis på kulturell kontakt og utveksling.
Dette tar meg igjen til teorien om dragonesquebrosjene som tegn på motstand. Og hvor lite
gjennomtenkt dette er sett i et material-turn perspektiv. Var hver håndverker innforstått med
dragonesquebrosjenes symbolske og kulturelle verdi? Var hver bærer av disse brosjene innforstått
med den samme ikke-verbale kommunikasjonen? Muligens i noen få tilfeller, men ikke alle (Webb
2011:4-5). Brosjer var i bruk i hele Britannia, men vi kan se at dragonesquebrosjer og andre typer
ornamenterende gjenstander med mer kulturelt keltiske utgangspunkter var i større bruk i NordBritannia mens ornamenterende gjenstander med et mer kulturelt kontinentalt utgangspunkt preget
områdene i Sør-Britannia (Webb 2011:126-127).
Motstand mot romersk kultur har vært en populær tolkning av opptak av romano-britiske brosjer i
visse lokasjoner. Blant annet arkeologen Margaret Snape nevner dette som en mulighet sammen
med feks fattigdom (Snape 1993). Mangelen på romano-britiske brosjer nord for Hadrians mur
virket å ha vært understøttet av de arkeologiske funnene. Men med ny informasjon kan man se at
romano-britiske brosjer var i langt større antall nord for Hadrians mur enn tidligere antatt. Dette
skrev hun i 1993, en periode da postkolonialismen begynte å så tvil om teorier som «spontan
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emulasjon via romanisering». Allikevel skriver hun noe interessant, nesten på slutten av
hovedargumentet, at de med midler og med ønske om å ta i bruk visse gjenstander ville gjøre det.
Dette bygger Webb videre på i sin forskning på brosjer i rurale kontekster. Hver person hadde agens
og vilje til å ta egne valg. Motstand kan ha vært et valg, men man må spørre seg selv hvorfor. Når
det er indikasjoner i materialet på at rurale områder sjelden var i direkte kontakt med
militærlokasjoner eller byer, hvorfor skulle viljen til motstand være der? Jeg synes heller man kan
snakke om tradisjon og historie som mer sannsynlige alternativer (Snape 1993:6-7). Og anse Visse
Romano-keltiske objekter som dragonesquebrosjen, som en fortsettelse av en innfødt, noen ganger
ubrutt tradisjon (Johns 1996:24,151,183-184,Snape 1993:6-7)
I tillegg til Gosdens (2005) diskusjon om en gjenstands evne til å forandre eieren kan man også se
på gjenstanden som ett semiotisk tegn. Semiotikk er opprinnelig en ide med utgangspunkt i språk og
tale som også får relevans i forhold til at et samfunn teoretisk sett kun kan forstås gjennom
beskjedene og kommunikasjonen den består av. Dette betyr ikke bare språk men også kroppspråk,
bekledning og ornamenterende gjenstander. Forhandling og kommunikasjon består av tre elementer:
1. En formidler som kommuniserer, via et tegn eller i dette tilfellet et objekt. 2. En mening som kan
være bevisst eller ubevisst som for eksempel et direkte uttrykk for rikdom eller indirekte uttrykk for
etnisitet. 3. En mottaker. Ofte kan meningen som mottageren leser ikke være det giveren vil
formidle. Dette kan være avhengig av leserens egne kulturelle synspunkter og omgivelsene hvor
formidlingen skjer. For eksempel en formidler som bruker crossbowbrosjen, en brosje forbundet
med romerske militære kontekster vil av en mottager oppfattes som en person med en rolle innenfor
det romerske militære systemet. Som arkeolog forventer man derfor å finne denne brosjen innenfor
visse lokasjoner. Denne utvekslingen som foregår mellom en arkeolog og det utgravde materialet
mener jeg er interessant. For man kan forestille seg at gjenstanden aldri sluttet å forhandle frem en
identitet. Selv lenge etter at eieren, eller eierne avgikk med døden. For hos en arkeolog og i et
museum har den nyere eiere og mottakere. Og som arkeologer med egne meninger, fordommer og
agendaer har vi en viss kontroll over hvordan vi vil formidle tegnet eller gjenstanden, men det kan
oppleves annerledes av andre mottagere og på mange måter ikke være representativt for selve
årsaken til at objektet ble laget (Webb 2011:12).
Hybrid og begrepet grensebrosje
Webb bruker begrepet hybrid for å beskrive integrasjon, blandingen av folkeslag og forandring i
normer, tro, dekorasjon, språk og materiell kultur. Han bruker dragonesquebrosjen som et eksempel
på den slags nye gjenstander som oppstod innenfor det man kan kalle et hybrid-samfunn. Som
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diskutert mener jeg dette begrepet har begrenset nytteverdi, ikke bare på grunn av sin opprinnelige
bakgrunn (som diskutert i kapittel 2.i) men også fordi det ikke passer sammen med hvordan jeg
opplever brosjen i mine analyser. I sin opprinnelige mening ville brosjen, i essens av å være hybrid,
være et verktøy en kolonisert brukte for å takle spesifikke situasjoner i en kolonisert verden. Og
som jeg skrev i kapittel 2.i så beskrives hybrid som «en nedbrytende og anti-hegemonisk prosess
ment å undergrave rollen og kravene til den koloniserende makt» (Pappa 2013:33-34). Som
tidligere nevnt finnes det belegg for å tro at brosjen hadde eksistert i samfunnet lenge før den
romerske okkupasjonen. Og at forandringene som lå bak skapelsen av en større, mer synlig brosje
med både keltiske og romerske attributter, kan ha begynt i samfunnet så tidlig som 150 f. Kr da man
så en markant økning i draktutstyr, spesifikt brosjer, under The Fibulae Event Horizon. Også som
tidligere nevnt (kap 2.i) kan man finne bedre forståelse av samfunnet enn hybrid ved å se på
definisjonen av kultur fremsatt av Levi-Strauss. Jeg vil derfor ikke kalle dragonesquebrosjen for
hybrid, men jeg stiller meg enig med Webb i å kalle det som skjer med brosjene et tegn på kulturell
forandring (Jundi & Hill 1997:125-129, Webb 2011:7,12 13). Det er også viktig å formidle hvordan
keltisk håndverk på mange måter var mer avansert og av generelt bedre kvalitet enn den romerskklassiske. Og det er stor sannsynlighet for at flere keltiske innovasjoner, blant annet keltiske
ringbrynjer, ble tatt opp i den romerske verden. Man kan derfor argumentere for at «kulturelt
romerske» gjenstander ble tatt opp i et saktere tempo i visse lokasjoner i Nord-Britannia på grunn
av at man kan ha ansett det tradisjonelle håndverket for generelt bedre. Dette kan derfor
argumentere for hvorfor visse gjenstander, som dragonesquebrosjen, med det man kan kalle
«kulturelt keltiske» trekk kan ha vært foretrukket. Jeg mener dette argumentet er enda ett slag mot
romaniseringsteorien, i det minste slik den ble skrevet av Haverfield, hvor prosessen formuleres
som emulasjonen av en overlegen kultur (Johns 1996:25,30). Var dragonesquebrosjen derfor i bruk
visse steder rett og slett fordi den ble ansett som et overlegent håndverk? (Johns 1996:30).
Argument for amulett og religiøs tilknytning
Sikker datering gjelder kun introduksjonen av en brosje. Hvor lenge brosjen ble brukt derimot er
uvisst. Og på grunn av slitasje, og eksempler på at de var blitt foretatt reparasjoner av brosjer, kan
brosjer ha hatt en lengre levetid enn normalt for fibler (Snape 1993:6). En av grunnene til at brosjer
kan ha hatt lang levetid kan også ha hatt å gjøre med sentimentalt verdi. Det er viktig å ikke tillegge
for mye av våre moderne følelser i fortidige menneskers liv men at noe skulle være en kjær eiendel
for noen eller inneholde historie eller minner er ikke utenkelig. Og dette henger også sammen med
tradisjon (Snape 1993:6-7). At dragonesquebrosjene virker å ha blitt laget i en periode på rundt 2300 år kan ha vært knyttet til en tradisjonell stil knyttet til en religiøs betydning som mistet kontekst
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og støtte over tid (Snape 1993:6-7).
Arkeologen Catherine Johns kaller dragonesquebrosjene for smykker og beskriver dem som
dekorative gjenstander ladet med symbolisme og assosiasjoner (Johns 1996:5).
Hun mener at på sitt mest grunnleggende representerer smykker eierens rikdom, sekundært for dette
representerer smykket status, grad, autoritet og yrke. Hun går også videre og beskriver hvordan
visse smykker var amuletter som kunne uttrykke religiøs trosretning og som skulle beskytte eieren.
Amuletter hadde også affeksjonsverdi for eieren og kunne gå i arv. Med andre ord var amuletter
forbundet med tradisjon. Jeg mener basert på kontekst er det interessant å vurdere
dragonesquebrosjen som en form for amulett. Dragonesquebrosjen hadde som sagt en sterk og
kurvet nål som var ment å klemme fast et tykt tøylag mens på platebrosjer generelt var nålen liten.
Johns skriver at det derfor kan være interessant å spekulere i om brosjen kan ha blitt laget for å
holde sammen en spesielt type tøy eller drakt (Johns 1996:148,151-153,Snape 1993:26). Som
diskutert i kapittelet om huler er det ikke utenkelig at denne drakten skulle representere en
tilknytning til religion, kanskje via et yrke eller en distinkt gruppering som i dag kan vurderes som
kultisk. Og som sagt kan s-formen i brosjer dateres til ca 100 f. Kr i Britannia og denne formen kan
ha vært representativ. Jeg mener at det basert på kontekst og mekanikk er rom for en slik tolkning
(Johns 1996:5-6,9-12,147)

5. iii Del 3 Oppsummering
Brosjen kan på grunn av sin nål, og sin store, synlige flate ha vært brukt for å holde på plass en
spesifikk drakt og samtidig ha vært brukt for å representere noe spesielt. Jeg mener å se at
dragonesquebrosjen kan ha hatt en tidlig foregangsfigur i form av en enkelt s-form. Denne kan ha
utviklet seg, representert via enkle vaierformer og støpte kursiverte s-former som siden ble mer
komplekse i mønster, abstraksjon og med dekorative teknikker som emaljering. Etter som klassiske
motiv ble inkorporert i det keltiske kunstuttrykket skulle dragonesquebrosjen også bruke disse
motivene i sin representasjon av s-formen og dette ble manifistert via de stiliserte hodene og
kroppen, mønstrene på siden av sentralpanelet og muligens i form av boss eller stifter. Alle disse
elementene var representasjoner av de samme grunnleggende motivene; trompet motivet, som ofte
var sammenknyttet og/eller cornucopia motivet, og disse var igjen kun elementer som var ment å
uttrykke den grunnleggende s-formen som jeg mener kan ha hatt en spesifikk tradisjonell betydning
i det «kulturelt keltiske» og senere kulturelt romano-britiske samfunnet. Dragonesquebrosjens
zoomorfiske trekk; øyet, øret og snabelen, var derfor i det fleste tilfeller kun et resultat av brosjens
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form men ikke styrende for utformingen. Men det kjennes noen tilfeller, som brosje 12/IV
(illustrasjon 19), hvor de zoomorfiske trekkene virker direkte overveldende. Dette leder meg til
diskusjonen om intensjon. Jeg mener at motivene, eksemplifisert via brosjer som type 8,9
(illustrasjon 8) og type 7 (illustrasjon 12), er tydelige og derfor var de også tydelige for
håndverkeren. Men etter hvert som motivene ble mer og mer abstrakte kan de underliggende
motivene ha blitt glemt og intensjonen kan ha blitt at man ville skape noe zoomorfisk. Dette mener
jeg på den andre siden var ytterst sjelden da man ved nøye gransking av de forskjellige elementene i
dragonesquebrosjen finner tydelige tegn på at motivene ble brukt bevisst. Dette kan man se i
utviklingen av brosjen hvor det som før var en stilistisk nødvendighet, som for eksempel detaljen
hvor motivene var sammenknyttet, senere ble en representativ del. Og jeg mener at representativitet
viser en underliggende forståelse for, i dette tilfellet, motiv. Dette kan selvsagt tilskrives et resultat
av kopiering, men jeg mener allikevel at det er en teoretisk mulighet for at det uttrykkes et bevisst
valg, og at de underliggende motivene og selve meningen bak brosjen var knyttet til den
grunnleggende s-formen, hvilket selvsagt kan ha blitt glemt, ignorert eller neglisjert etter hvert som
samfunnet og tradisjon forandret seg. Men mitt første sentrale argument har hele tiden vært at
dragonesquebrosjen i stor grad ikke var zoomorfisk. Og jeg mener at materialet beviser dette.
Dette bringer meg videre til neste sentrale argument som henger sammen med brosjens mekanikk
og brosjens distribusjon. For jeg mener det er en mulighet at brosjen ble ansett som en form for
amulett og/eller at den ble båret i forbindelse med noe rituelt. Dette mener jeg styrkes gjennom
brosjens store funnforekomst i huler som har blitt ansett som rituelle steder. At nålen var ment å
feste sammen et tykt stykke tøy eller en spesiell form for drakt kan peke på en bestemt bekledning
forbundet med det rituelle. Dette kan også forklare hvorfor brosjen ble funnet i visse
militærkontekster, da vi vet at den romerske hæren hadde en tendens til å adoptere lokale
guddommer. Og det forklarer også hvorfor brosjen ble funnet i rurale kontekster hvor tradisjon, og
derfor også eldre kultus kan ha eksisterte i en sterkere og mer opprinnelig form. At brosjen
representerte en form for tradisjon virker det å være mange som er enige med meg i. Men hva denne
tradisjonen spesifikt var, og hvor vidt det var snakk om kultus eller en spesifikk guddom eller noe
annet, er dessverre noe vi har for lite informasjon om.
Jeg har hele tiden vært opptatt av å diskutere og problematisere hva jeg har ansett som den mest
fremtredende tolkningen av dragonesquebrosjen, nemlig at den uttrykte en ikke-romersk identitet.
For dette innebærer en polariserende, og i mine øyne snever teori om motstand mot okkupasjon og
om gnisningene mellom romersk og innfødt. Som jeg har diskutert er det veldig mange måter
tradisjon og ikke-romersk identitet kan ha vært med på å forme grensekulturen i Nord-Britannia.
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Men det er veldig lite som tyder på at direkte motstand var involvert og dragonesquebrosjen kan
derfor ha betydd og representert noe langt mer komplisert. Jeg mener derfor en forklaring bestående
av mer enn et post-kolonialt og anti-imperialistisk konsept er nødvendig. At hulene ble brukt over
lang tid og av en stor mengde mennesker som hadde med seg gjenstander fra for eksempel rurale
områder og byer viser også at ikke-romersk som begrep ikke bare er polariserende men det er også
begrensende. For sammenblandingen av befolkningen, representert via materialet i Nord-Britannia,
skapte en unik materiell kultur. Og disse gjenstandene var hverken romersk eller innfødt,
romanisert, anti-romersk eller hybrid, men de tilhørte en globalisert, sammenblandet grensekultur.
Denne grensekulturen bestod av mennesker med agens, agendaer, intensjoner og egne begreper om
tradisjon og verdi som i distribusjonen av gjenstander skapte det Webb har kalt for
sentrifugaleffekten. Jeg mener dragonesquebrosjen er unik, og representerer noe spesifikt for NordBritannia. Og dragonesquebrosjen har derfor en spesiell plass som uttrykk for den romano-britiske
grensekulturen (Johns 1996:185)

I denne oppgaven har jeg argumentert for at dragonesquebrosjen fortjener en egen kategorisering.
Den er ikke zoomorfisk og den er heller ikke en vanlig platebrosje. Jeg har også vist at brosjen med
stor sannsynlighet var mer enn et uttrykk for en ikke-romersk identitet. Beskrivelser, analyser og
individuelle illustrasjoner ligger for øyeblikket godt gjemt blant en mengde bøker og flere av disse
er ikke tilgjengelige. Dette gjør den kildekritiske jobben meget vanskelig og jeg mener jeg har vist
at en komplett katalog over dragonesquebrosjene med illustrasjoner og referanser til den originale
typologien og de forskjellige grupperingene vil være en nødvendig og viktig vei videre for ny
forskning. Analyser av metaller og legering bør studeres i samarbeid med distribusjonsanalyser og
bør brukes som analytiske verktøy i en oversikt hvor brosjene får en relativ kontekst. Om man
analyserer dragonesquebrosjen på denne måten mener jeg man vil finne sikrere svar på mye av det
jeg har diskutert i denne oppgaven. Jeg har argumentert for at det er for tidlig å komme med en
endelig konklusjon angående dragonesquebrosjen. Men jeg tror at med de analytiske verktøyene jeg
har diskutert vil man kunne danne en arkeologisk narrativ som ikke er avhengig av skriftlige kilder
og som tar oss som forskere ett steg nærmere konkrete svar.
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