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Fig. 3. Almunge. Svickelfigur i långhusets östligaste valv, 
östra valvkappan. Foto A. Nilsén. 

ning samt den långtgående individualiteten 
dem emellan — intet program är identiskt med 
ett annat — har föranlett mitt antagande, att en 
andlig, förmodligen ofta kyrkoherden, fått 
uppdraget av givaren att komponera program
met, om inte rent av församlingen själv var be
ställaren, och att för denna andlige en predikan 

varit den skönaste gåvan till Gud, vilket inte 
hindrat honom från att rikta sig också till för
samlingen med den sköna, färgskimrande hel
heten med dess andaktsingivande funktion och 
de i det föregående nämnda moraliserande el
ler didaktiska bilderna i t. ex. vapenhuset eller 
vid utgången. Frågan om varför man lät måla i 
kyrkorna behandlas på s. 512 ff. i avhandlingen. 

O m det sålunda är orimligt att tänka sig, att 
församlingsmenigheten skulle ha kunnat se och 
uppfatta målningssviten i sin helhet eller följa 
de ofta komplicerade tankegångar av teologisk 
art som där utvecklas, så har dock målningarna 
förutom sin stämningsskapande funktion också 
till vissa delar kunnat vägleda betraktaren. Det 
för menigheten i Almunge säkert gripbara av 
programmets tema har varit de ostentativt pla
cerade bilderna av de båda ynglingarna, den 
ene ljus och fager i anletet med händerna fromt 
sammanpressade, den andre med ett långt, an
klagande pekfinger, förgrymmad min samt 
bjälke i ögat, och de med dem båda förknippade 
budskapet. 

Anna Nilsén 
Konstvetenskapliga institutionen 

Domkyrkoplan 7, S-752 20 Uppsala 

Forntid i nutid? — Kring en bilderbok i arkeologi och etnografi 

Göran Burenhult, Speglingar av det förflutna, Bok
förlaget Bra Böcker, Höganäs. Tryckt i England 
1986. 351 s. 

alltmer präglar den arkeologiska vetenskapen 
ska tillskrivas Göran Burenhult. . ." (Bakre 
omslagsflikens text.) 

"Att vara arkeolog är precis lika spännande 
som det låter — åtminstone om man arbetar 
som Göran Burenhult. Om man är en upp
täcktsresande i främmande kulturer, förr och 
nu, här eller på andra sidan jordklotet. Men 
dessvärre blir resultaten av arkeologens spän
nande upptäckter ofta ganska torra och av få 
lästa forskningsrapporter. Åtminstone har det 
varit så. Bilden håller nu på att förändras och 
mycket av den djärvhet och tillgänglighet som 

Författaren i fokus 

Så storstilat inleds baksidesflikens reklamtext 
till Göran Burenhults spektakulära och elegan
ta produkt Speglingar av del JÖrflutna. Omslaget 
domineras av en uppförstorad bild av ansiktet 
av en kvinna från Söderhavsregionen. I hennes 
pupill speglas vad hon ser: en fotograf, hans föl
jeslagare, ett hus i bakgrunden m. m. Den här 
effekten är numera klassisk. Förlagor återfinns 
i t. ex. flamländsk konst från medeltiden. Mest 
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berömd är nog jan van Eycks målning av paret 
Arnolfini från 1434. Det nygifta unga paret står 
bredvid varandra vända frontalt mot oss be
traktare: I bakgrunden i rummet på väggen 
emellan dem hänger en spegel. Vid närmare 
granskning av denna finner man en avspegling 
av målaren själv vid sitt staffli, samt på väggen 
en inskription som tycks beediga att J an Van 
Eyck fungerat som bröllopsvittne och att han 
därmed, enligt samtida tradition, ratificerat 
vigseln. 

Andra konstnärer, som Flémalle-mästaren, 
Petrus Christus, Quentin Matsys m. fl. har ut
nyttjat den här bildidén för att skapa en illusion 
och vända upp och ned på begreppen subjekt 
och objekt. Vem blir viktigast? Vem blir huvud
person i sammanhanget? Den storskaliga for
mella huvudpersonen får konkurrens om den
na titel av den mikroskopiska spegelbilden. Vad 
gäller Burenhults bok ser detta ut som en tanke. 
Vem är egentligen huvudperson: flickan som 
representant för den främmande kulturen, eller 
Burenhult som representant för det vita Väs
terlandet och sig själv? Inledningen ger, liksom 
förordet, en mycket tydlig anvisning om att 
denna arkeolog anses stå på barrikaderna inom 
arkeologisk vetenskap. Burenhult är inte bus-
kablyg, utan uttrycker tydligt, att han inte bara 
vill uppfattas som en betydande företrädare för 
arkeologin, utan till och med som svensk arkeo
logi personifierad. 

Expeditionerna har utöver sina grundläggande syf
ten inneburit ett upptagande av forskningssamarbe
te med en rad institutioner världen över, kontakter 
som kommer att tillföra svensk arkeologi ett stimule
rande nytänkande under många år framöver (s. 6). 

Denna placering av honom i vetenskapens fo
kus är i stort sett missvisande. Som etno-
arkeolog har Burenhult haft många föregånga
re och har många kollegor inte minst i USA. 
Vad Burenhult lyfter fram som nytt tankegods 
är i princip vedertagna åsikter. Nutidens sven
ska, nordiska och europeiska forskare är med
vetna om etnografins och social-antropologins 
vetenskapliga betydelse för arkeologisk förkla
ring och tolkning. J ag kan här kort hänvisa till 
standardarbeten som Lee & DeVores Man the 
hunter från 1968, till Jochim's Hunter-gatherer sub
sistence and settlement från 1968, till Binford & Bin
fords New perspectives in archeology från 1976 m. m. 

J ag kan nämna namn, kort och ofullständigt, 
på moderna arkeologer med ett etno-arkeo-
logiskt forskningsperspektiv: Noel Broadbent i 
Umeå, Hans Browall i Stockholm, Stig Welin
der i Oslo, Egil Mikkdsen i Oslo, Randi Haa-
land i Bergen, m. fl, samt inte minst den institu
tionella samverkan på Moesgård vid Aarhus 
universitet mellan arkeologer och etnografer 
(manifesterat t. ex. i tidskriften Hikuin, utgiven 
från 1974 "af yngre arkaeologer och etnografer 
på Moesgård"). 

En påtaglig vinkling av verkligheten utgör 
förlagets presentation av Burenhult på bokens 
omslag. Där sägs, att han "varit chef för Riks
antikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, 
universitetslektor i Stockholm och t. f. professor 
på samma ställe". Sanningen är den, att Buren
hult i rollen som vikarie vid RAGU där varit 
lika mycket tillförordnad som vid professuren 
vid Stockholms universitet. 

Populärt eller populistiskt? 

För första gängen i Sverige kan en stor allmänhet fä 
en inblick i den moderna arkeologins möjligheter — 
och omöjligheter — genom att boken erbjudits tillfäl
let att gä ett steg längre, eller två, än vad vi vanligen 
gör i ett strikt vetenskapligt sammanhang. . . Resul
taten från projektets första säsonger har redan gett 
anmärkningsvärda möjligheter till nytolkning av 
den nordiska stenålderns kultursammanhang, och 
kastar blixtljus över fällorna i vår traditionella forsk
ningsmetodik. (S. 6—7.) 

Omedelbart väcks en rad frågor. Varför skall 
man tillåtas arbeta på lösa boliner då man vän
der sig till en s. k. större allmänhet? Vem är det 
som har erbjudit boken "att gå ett steg läng
re"? Vem har i så fall bemyndigande till detta 
utanför vetenskapen arkeologi? Här föreligger 
en motsägelse som provocerar till en kommen
tar. Är det för det första ett försök att berättiga 
framställningsformen? Inom vetenskapen är 
alla vetenskapliga bidrag lagda under kollegor
nas argus-ögon, Detta är kriteriet för att vi har 
en vital forskarmiljö. Det är ett absolut misstag 
att tro, att rubriken "populärvetenskap" till-
låter att man lättar på kravet på saklighet. Det 
är veckotidningsmoral. Burenhult framstår 
härvid i en något ofördelaktig dager som dema
gog-

Vad beträffar bokens disposition och huvud
texternas innehåll finns en hel del positivt att 
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säga. Men kapitlet om Stavar och hans gård, s. 
86 f, verkar disharmoniskt inskjutet och inne
bär en överlastning som bryter logiken. Detta 
borde inte ha införlivats. I några andra fall före
kommer också förvånande ologiska inskott, 
t. ex. kapitlet om "Utriggare i Norden?" under 
överrubriken "Människan och hennes symbo
ler" (s. 260 f) , eller kapitlet om "Kannibaler 
på s t randen" under överrubriken " H u r män
niskorna fick sin föda" (s. 126 f), eller avsnittet 
om roset vid Båticke i Angå socken på Gotland 
under överrubriken "Människornas förhållan
de till varandra" (s. 170 f) . 

Flera av huvudtexterna är utmärkta, t. ex. 
kapitlet om "Stenåldersjägare på Got land" (s. 
36—83), som jag uppfattar som en höjdpunkt. 
Andra väsentliga framställningar är de om 
stamkrigen, om megaliterna, om hällristning
arna. Tyvärr är kompositionen ganska rörig och 
dessa huvudtexter samverkar inte tillräckligt 
väl med bildmaterialet, som i alltför hög grad 
tycks mig ha tillförts utifrån bildmässiga värde
ringar. Inte desto mindre förefaller mig dessa 
textavsnitt kunna ge läsaren både en bred kun-
skapsgrund och ett tillskott till fantasin. Här fö
refaller Burenhult vara som bäst och som mest 
uppriktig. 

Denna, liksom andra av Burenhults böcker, 
kan betecknas som en bilderbok. Bildmateria
let är verkligen ytterst expressivt och effektfullt. 
Reprokvaliteten är den allra högsta. Förlaget 
har ambitiöst satsat på färgbilder, säkerligen en 
klok investering. Det handlar också om sats
ningen på andra fotografers alster. Bilderna an
ges till allra största delen vara fotograferade av 
Burenhult själv, men även andra fotografer har 
bidragit med i sammanhangen viktiga bilder, 
t. ex. Sten Bergman, internationellt erkända fo
tografer och bland dem den herostratiskt rykt
bara Leni Riefenstahl. 

Fackfolket har tidigare "sagt sitt" om Bu
renhults produktion i olika recenserande sam
manhang. De negativa rösterna, vilka nog trots 
allt dominerat, har visat på den bräckliga intel
lektuella grunden i de diskuterade arbetena, al
ternativt en nonchalans vad gäller behandling
en av källmaterialet. De positiva rösterna har 
med eftertryck framhållit Burenhults produkti
vitet, hans geografiska spännvidd i vissa fall, 
hans obyråkratiska inställning och skicklighet 

att handskas med studenter, förlags- och andra 
resurser e tc , samt inte minst hans böckers ge
nomslagskraft. Man kan med en bild lånad från 
dagens politiska liv, med en något reserverad 
beundran, beteckna Göran Burenhult som en 
"vetenskaplig vilde", en egensinnig person 
som kraftfullt går sina egna vägar — och därtill 
utan att fördenskull göra det lätt för sig. Få and
ra personer överhuvudtaget skulle ha gått iland 
med vad han och förlaget föresatt sig. 

Lärdomskistortsk spegling 

På grund av att boken Speglingar. . . i så hög grad 
speglar sin författares sociala och andliga miljö 
och samtid, måste denna recension kommente
ra hans kopplingar inte bara mellan forntidens 
och nutidens stenålderssamhällen, utan också 
mellan de senare och vår egen västerländska 
kultur. J ag skall i det följande söka betrakta och 
granska boken ur ett lärdomsperspektiv och 
lägga några kritiska synpunkter av principiell 
natur. 

Den arkeologiska lärdomhistorien är kort i 
förhållande till andra vetenskapers. De första 
stapplande stegen togs hand i hand med äldre 
vetenskaper, som konsthistoria, historia, geo
grafi, etnografi. Under den viktorianska upp
växttiden samlade arkeologin erfarenhet och 
kunskap. Efter ett lugn före stormen kom en re
volterande period efter andra världskriget, då 
man på många håll vände sig mot det gamla. 
Detta uppträdde synkront med oroligheterna 
inom universitetsvärlden under 1960-talet. Pu
berteten blev kort men hetsig. På många håll 
ledde den till en stabilisering, fast i konservativ 
riktning. Arkeologin har numera nått ett 
självständighets- och mognadsstadium. Man 
arbetar främst med löpande revision, sällan 
med revolter. Svensk arkeologi upplever ändå 
en viss kris med minskande forskarresurser och 
en åtstramning i konservativ riktning i samhäl
let. Tillsammans tycks detta ha lett till en något 
osymmetrisk arkeologisk befolkningspyramid: 
de gamla progressiva arkeologerna har blivit 
äldre och färre och vetenskapen har blivit mera 
byråkratiserad och upptagen av professorstill
sättningar och andra personfrågor. Detta är en 
förklaring till att personer som till synes företrä
der effektivitet, produktivitet och " raka be
sked" har haft lättare att göra sig gällande. 
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Människans utveckling, har någon sagt, har 
gått från visdom till kunskap och från kunskap 
till information. Med ledning av föreliggande 
arbete och denna recension kan man kanske 
tillägga:. . . och från information till "know-
how". 

Svensk arkeologi måste, syns det mig, sträva 
efter att vidareutveckla och, i förekommande 
fall, återvinna respekten för tänkandet i linje 
med god kontinental lärdomstradition. Svenskt 
skol- och universitetsväsen ger sällan den breda 
humanistiska och samhällsvetenskapliga kun
skap, som t. ex. engelska eller tyska arkeologer 
m. fl. i allmänhet besitter. Om arkeologin skall 
få en bestående plats i samhället och männi
skors medvetande måste den utvecklas i en an
nan riktning än i den som Burenhults arbete i 
vissa avseenden strävar. Vi måste fortsätta lika
fullt att vara deduktiva och bygga hypotetiska 
modeller, även om Burenhult, som en utpräg
lad empiriker och positivist, anser att de "sak
nar varje form av verklighetsanknytning" (s. 
6). Vi måste helt enkelt acceptera, att det inte 
finns någon genväg till bestående och tillämp-
bar kunskap. Varje dåligt förankrad eller prö
vad tolkning, hur tjusande den än serveras, för
blir en kortlivad gissning eller ren spekulation. 

Vad Burenhults Speglingar. . . representerar 
ur lärdomsperspektiv syns mig vara något i 
högsta grad skadligt, nämligen under pappe
rets glättade yta, i grunden ett förakt för intel-
lektualism. 

Etno-arkeologi 

Vad är etno-arkeologi? Efter studiet av Spegling
ar. . . framstår det som uppenbart, att det är 
vad det alltid har varit, en jämförelse mellan ar
keologiskt källmaterial och etnografiskt, en 
tolkning av iakttagelser inom arkeologin på et
nografisk grund. Här är bara viktigt att påpe
ka, att tolkning alltid är sista ledet i den veten
skapliga och intellektuella behandlingen av ett 
källmaterial och dess problematik. Tolknings
stadiet är föregånget av ett förklarings- och 
analysstadium, i sin tur föregånget av ett 
dokumentations- och beskrivningsstadium. På 
alla dessa stadier ligger stora krav på vetenskap
lig akribi. Inget kan förbigås med tystnad. Re-
tardationer i vissa av våra samtida samhällens 
utveckling skulle kunna bereda en viss möjlig

het till sådan etnografisk analogibildning. Men 
denna bok är inte något starkt stöd för tilltron 
till etno-arkeologin eftersom Burenhult går di
rekt från fynd till tolkning. Han lämnar därtill 
en stor del av bevisbördan till läsaren genom att 
hänvisa till bilder och beskrivningar. 

Ett exempel på Burenhults brist på akribi ut
gör figurtexten till fotomontaget sid. 2. Detta är 
en kombination av två avbildade ansiktshalvor, 
den vänstra av en flicka från Söderhavsregio
nen, den högra av ett kranium från Gotland (en 
granskning visar att det är kvinnan i grav 2 på 
gravplatsen vid Ajvide i Eksta socken på Got
land): 

Mellan stenäldersflickan i Söderhavet och hennes 
framgrävda syster på Gotland är det 5 000 år. Ändå 
gestaltar sig deras liv exakt likadant. Och därför kan 
vi bättre förstå våra egna stenåldersmänniskor. Hon 
är en spegelbild av stenåldern, (s. 2.) 

"Exakt l ikadant" är milt uttryckt ett överord 
vad gäller en arbetshypotes som denna (obs. 
placeringen på sidan 2). Detta är ju vad hela bo
ken vill berätta om som en möjlighet, nämligen, 
mer nyanserat, att det skulle finnas verkliga 
samband att iaktta och dra lärdom av, mellan 
vår nordiska forntid och deras samtid. 

"Deras liv", vad menas? Begreppet innefat
tar ju allt. Hur kan man påstå att allt är exakt li
kadant? På 5 000 års avstånd i tiden, på enorma 
geografiska avstånd och framför allt, i två helt 
åtskilda ekologiska zoner, resursområden och 
biotoper? Man kan väl ändå inte på allvar påstå 
att säljägarnas liv vid den dåtida gotländska 
kusten under stenålder gestaltat sig exakt lika
dant som t. ex. fiskande öbors i den tropiska el
ler subtropiska zonen, även om vi skulle ha talat 
om människogrupper med ett säsongsmässigt 
och dagligt mycket rörligt och mobilt livsmöns
ter? Genom att använda sig av pseudoinforma-
tion som "gestalta" kan man säga vad som 
helst eller ingenting. 

En närmare granskning av Burenhults flö
dande bildmaterial leder i ett fall till en egen
domlig upptäckt. Grav 2 i Ajvide, en kvinno
grav med en 20-årig individ, som givits beteck
ningen "igelkottsflickan", illustreras på inte 
mindre än 11 figurer, varav två anonyma foto
grafier och två rekonstruktionsteckningar (s. 2, 
64 -66 . 70-72 , 78-79 , 82 -83 , 183 och 219). 
Det är "igdkottsflickan" som utgör ena an-
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siktshalvan i fotomontaget på sid. 2. Det är ock
så samma individ, vars kranium lånas till det 
smak- och omdömeslösa fotomontaget, ett 
"na ture morte", på sidan 219. Bilden förestäl
ler ett kranium, som gapar, insvept i en huva 
och i bakgrunden ett brinnande kors. Varför 
denna Ku Klux Klan-association? Vad som 
provocerat recensenten är Burenhults sätt att 
exploatera sitt källmaterial, att i ena änden i 
expressiva ordalag visa en strävan att komma 
personen nära och samtidigt utnyttja kraniet 
som en leksak. Därtill ger Göte Göranssons re
konstruktionsteckning på sidan 72 mig en asso
ciation till uttrycket, att "döden är en obsceni
tet.' ' J a g tycker att detta är frånstötande och vi
sar hur även människor värderas som föremål i 
ett kuriosakabinett. Ett flertal bilder har för öv
rigt också denna karaktär. 

A rkeo -pornografi? 

Var går gränsen mellan att ambitiöst formge 
varje enskild boksida och att mera banalt lägga 
sig ut för läsaren? På ett antal ställen bland an
nat det som nämnts ovan, har denna gräns en
ligt mina värderingar överskridits. Vissa bilder 
(hur eleganta de än må anses) och deras texter 
syns mig alltför lättköpta och jämförbara med 
modern marknadsförings bildspråk (t. ex. bil
den sid. 257 och aktuell fotoreklam för hudkrä
men Piz Buin i veckopressen). 

J a g har i särskilt hög grad reagerat på den 
moralsyn som kapitlet "Den fysiska kärlekens 
paradis?" företräder (s. 186 och följande). Ka
pitlet behandlar ögruppen Trobrianderna, vil
ka besökts av Burenhult i Malinowskis fotspår. 

Detta kapitels bildmaterial representerar en 
lätt förtäckt struktur, en extra förklaring till tex
ten. Första bild avbildar "en ung skönhet" 
(bröstbild). Nästa bildgrupp av sex genrebilder 
avbildar glada och lyckliga barn, blånande hav 
och ' ' bekymmerslöshet' ', som det står att tillva
ron präglas av för dessa människor. Nästa 
grupp av tre bilder avbildar unga kvinnor 
(bröstbilder). Den löpande texten berättar om 
sexualvanor och giftermålstraditioner, vilka 
kan förefalla exotiska och lustfyllda för vår tra
ditionella moralsyn. Sista gruppen av fyra bil
der, (nu bara ansikten) avbildar pojkar och 
unga män, som visar upp en glad, avslappnad 
— tillfredsställd — attityd. Texten berättar om 

hur lyckliga de blir av sina fria sexualvanor. 
"Den bekymmerslösa synen på förhållan

det mellan könen på Trobrianderna har sin 
grund. . ." (s. 186). Vad ligger i detta begrepp? 
Vad Burenhult inte nämner, är dels att Mali
nowskis beskrivning av samhället har diskute
rats, dels att friheten samtidigt är skenbar, ef
tersom deras sexualvanor är helt reglerade, fast 
enligt en värdeskala som avviker starkt från vår 
västerländska. 

Till figuren på sid 123, en motljusbild av 
muskelspelet hos en tränad dansare i statuarisk 
spjutkastarpose, sägs: 

Under några få generationer har vi drastiskt lagt om 
våra matvanor med en rad följdsjukdomar som resul
tat. Låt oss hoppas att det nyvaknade intresset för 
kroppskultur och motion har kommit för att stanna . 

För det första: vad avses här med följdsjukdo
mar? Läkarvetenskapen har diskuterat möjlig
heten av att vissa allergier som nu dyker upp i 
ökande omfattning faktiskt har sitt första ur
sprung i omläggningen av näringsintag, då 
människan blev bonde och började leva av cere-
alier mera än av animalier. Vad skulle den mo
derna välståndstrenden med kroppskultur och 
motion (jogging, body-building, fasta och sola-
rier) ha att göra med och kunna påverka vad 
som skett under stenåldern? Menar Burenhult 
att detta, vilket därtill milt uttryckt är begränsat 
till en försvinnande liten elit i samhället, skulle 
kunna reparera tusentals års utveckling, buren 
av milliontals individer? 

Under bilden sid. 256 säger Burenhult: 

Nubafolket är iögonenfallande välbyggda, både män 
och kvinnor, med långa slanka ben. Fetma anses fult 
och förnedrande och alla lägger sig vinn om att sköta 
sin kosthållning och sin figur. 

Bedömningen i den första meningen är Buren
hults, i den andra hänvisas till Nubafolkets 
egna värdenormer. Vad är vad? Nubafolkets 
värderingar delas absolut inte av alla. Inte hel
ler Burenhults. Under alla omständigheter tyc
ker jag att Burenhult skulle meddela denna 
åsikt och värdering till några representanter för 
Bambouti-pygméerna, som förekommer på si
dan 150—151. Det skulle kanske ge perspektiv 
på denna form av överilade och oanalyserade 
påståenden. 

I samband med kapitlet om de erotiska bil-
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derna, för övrigt med ett par svart-vita fotogra
fier utan angiven upphovsman, brister Buren
hult som en äkta pekoralist ut i den av andra, 
mera omdömesgilla personer undvikna flo
skeln "kärleksakten är det vackraste som 
finns" (s. 258). 

På samma sida kastar han sig över den poten-
tielle läsaren, som förmodas vara bigott och 
skrämd av erotiska bilder: "Att ondgöra sig 
över den erotiska bilden är kvalificerat hyckleri, 
medvetet eller omedvetet präglat av två årtu
senden av anhopade kristna skuldkomplex, ett 
förnekande. . ." (s. 258). J ag tycker inte man 
skall förutsätta en sådan attityd från läsarens 
sida. Det är nedvärderande. Men det förefaller 
mig karakteristiskt för denna bok, som bär spår 
av att både vara eklektisk och opportunistisk, 
att här och där insmugit sig kategoriska yttran
den om vår samtid, inte bara inom arkeologi 
och etnografi, utan också i tros- och livsfrågor. 
Varför förekommer överhuvudtaget detta kapi
tel, då illustrationerna är av så pass dålig kvali
tet — för övrigt kanske de enda dåliga i hela bo
ken? 

Mindre oförarglig pekoral utgör utgjutdser-
na i kapitlet om Trobrianderna på sidan 192. 
Burenhult passar där på att i svepande formule
ringar ondgöra sig över västerländsk syn på vad 
som betraktas som pornografi: 

På Trobrianderna finns ingen prostitution — helt 
naturligt! Inte heller finns det något behov av det vi 
kallar pornografi — man kan ju se på varandra! När 
någon visar en live-show i en europeisk huvudstad 
benämns det pornografi och anses i dag i Sverige så 
snuskigt att det totalfbrbjudits. . . Aven om vi vet att 
problemen med våldtäkt, neuroser, skuldkomplex, 
incest, homosexualitet och misshandel ofta har sina 
rötter i en hämmad sexualitet kommer det att ta lång 
tid innan vi vågar erkänna vårt hyckleri och våra för
domar. (192). 

Så fullständigt irrelevant! 
Angående sexuallivet på Trobrianderna 

tycks Burenhult osvikligt ha blandat ihop vad 
som ser ut att vara enskilda individers otvung
na uppträdande och den vite västerlänningens 
dröm om den individuella friheten, samt mans
chauvinistens önskan att välja och vraka bland 
sina sexualobjekt utan några moraliska förplik
telser. Naturligtvis kan en sådan attityd inte 
förklaras annat än utifrån en västerländsk, och 
reaktionär, referensram. Att tro på myten om 

den lycklige vilden hade recensenten föreställt 
sig inte längre vara salongsfähigt inom social
antropologin och etnografin? 

En kunskapsbarriär 

I kapitlet om experimentell arkeologi, sid. 276 
och följande, står: 

I Sverige har det varit sämre ställt med försöken att i 
större skala levandegöra vår forntid för en stor pu
blik, men 1982 startades landets törsta arkeologiska 
försökscenter i Skånes Djurpark vid Frostavallen: 
"Forntid och nutid". 

Att å ena sidan famna halva jordklotet och segla 
fram som en världsman och globetrotter, men 
samtidigt inte veta vad som rör sig inom den 
närmaste omgivningen, är så egendomligt, att 
åtminstone jag drabbats av misstanken, att det
ta är medvetet. 

Genom Tomas Johansson vid Institutet för 
Förhistorisk Teknologi och Stig Englund vid 
RAGU har följande information inhämtats: 

Med en total omsättning på ungefär 300 mil
joner kronor bedrivs idag en snabbt växande 
och relatvit omfattande experimentell verk
samhet på ett flertal platser och orter i Sverige (i 
Norge: Ullandhaug intill Stavanger bl. a. ). 
Bland dessa anses inte Skånes Djurpark vara 
mest framträdande. 

Från söder till norr är dessa orter och platser 
(med några kontaktpersoner); 

— Skåne, Skånes Djurpark 
— Öland, Eketorps borg (Frands Herschend, 

Bengt Edgren) 
— Gotland, "Stavgard" i Burs (Harriet Lö-

wenhjelm, P-G. Werkdin) 
— Bohuslän, Tanum 
— Västergötland, Göteborgs .Arkeologiska Mu

seum (Gösta Öborn) 
— Västergötland, Ekehagens forntidsby (Anna-

Lena Segestam) 
— Södermanland, Nacka 
— Uppland, Statens Historiska Museum i 

Stockholm 
— Uppland, Uppsala universitets arkeologis

ka institution och föreningen Fjolnir (Kjell 
Knutson) Länna 

— Värmland, Ransäter 
— Ångermanland, Genesmon (Örnsköldsviks 

museum Christer Westerdahl, Per Ram
qvist) 
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— Jämtland, Jamtli friluftsmuseum (Marga
reta Bergvall) 

— Norrbotten, Umeå universitets arkeologis
ka och botaniska institutioner (Evert Bau
dou och Roger Engdmark) 

— Norrbotten, Vuollerim (Ulf Westphal) 

samt Institutet för Förhistorisk Teknologi i Ös-
tersund/Sveg, vilket utger tidskriften Forntida 
teknik idag, vars nummer 10/1985 innehåller in
formation om ovanstående. Där ingår också, 
nota bene, Skånes Djurpark, och särskilt den av 
Burenhult rekonstruerade långdösen. Märkas 
kan också, att verksamheten vid "Stavgard" i 
Burs varit förlagd till en plats belägen endast 
några hundra meter från Burenhults utgräv
ning intill gården Häffinds. 

När Burenhult mot denna bakgrund i en 
rikstäckande publikation inte kan redovisa 
andra platser med experimentell verksamhet 
än Skånes Djurpark och Lejre i Danmark, läg
ger sig ett löjets skimmer över framställningen. 
Snapphanebygden tycks utgöra en osynlig men 
ytterst märkbar kunskapsbarriär. 

O m Burenhult hade tänkt mera på läsaren 
hade han kanske reflekterat över att informera 
om att experimentell arkeologi idag bedrivs på, 
i vissa fall mer än en plats i elva av våra län. 

Vetenskaplighet? 

När Burenhult vill vara strikt vetenskaplig till
griper han på illustrationssidan i ett par fall kar
tor och planer istället för fotografier. På sidan 
121 finns en karta över Ringsjöområdet ca 
10 000 f. Kr. Här anges med två pilar, en norr 
om och en söder om sjön, renens sannolika 
vandringsleder. På sidan före finns samtidigt en 
rekonstruktionsmålning, som föreställer sim
mande renar. Som läsare undrar man väl då 
över vilken information man fått. Informa
tionsvärdet av kartan är ju minimalt då man 
samtidigt påpekar att renen kan ha simmat 
över. Varför denna spaltfyllnad? 

På flygfotot över Ajvide-lokalen i Eksta soc
ken på Gotland, sid 51, anges att: " D e forntida 
strandlinjerna. . ." har lagts in. Dessa är på 
kartan tre stycken. Vad menas? Har landhöj
ning och transgressioner bara skapat tre 
strandhak under hela den förhistoriska tiden? 
Har det förekommit en sorts periodicitet? Vilka 

faser representerar i så fall linjerna? Vilka pe
rioder? Återigen samma förundran över det 
ringa informationsvärdet. 

På planen över boplatsen vid Häffinds i Burs 
socken, intill Bandlundeviken, har Bengt 
Brändt utifrån stolphål och härdar försökt re
konstruera bosättningen. Detta representerar 
en klassisk svårig- eller omöjlighet för arkeolo
ger. För precis samma sak har Helgö-projektet 
kritiserats. Hur skall man kunna veta att even
tuella hus varit samtida? Vad betyder då över
blivna stolphål? Detta är mer än vanskligt, sär
skilt som tecknaren baserat en långt gående re
konstruktionsfantasi på denna plan. (jfr s. 
104-105). 

Tecknaren Göte Göransson har gjort en del
vis lovvärd insats. De direktiv han fått kan där
emot kritiseras. Teckningen av Burenhults 
dagdröm om Båtickeröset i Angå socken på 
Gotland (s. 170—173) måste bestämt avvisas 
som amsagor. Visst garderar sig Burenhult 
med att kalla bilden hypotetisk, men då skall 
man göra klart för sig, att begreppet hypotetisk 
är en vetenskapsteoretisk term vilken förutsät
ter att tankegången varit involverad i en regel
rätt vetenskaplig förklaring. Annars är det helt 
enkelt spekulation, eller gissning. Inte alltid 
heller så kvalificerad. Nackdelen med rekon
struktionsfantasier eller gissningar är ju att de, 
istället för att ge näring åt fantasin, binder läsa
ren vid en viss bild, vilket hindrar ett fritt tän
kande. 

I kapitlet " E n massgrav berättar" beskrivs 
ett röse vid Häffinds i Burs. Roset grävdes av en 
stab på ett dussintal personer, allra minst. Un
der bilden för dag 6 ser man ena halvan av roset 
blåsas rent med tryckluft före dokumentation. 
Under dag 7 har graven iordningställts för do
kumentation, och så, dag 8 sägs, under en bild 
av glada studenter som mer eller mindre plan
löst står och kastar sten, att: "Äntligen dags att 
börja undersöka kärnröset! Efter omfattande 
ritarbete är det dags att kasta bort stenen i det 
översta skiktet." Hur menar Burenhult att vi 
skall kunna tro på något sådant? Att studenter
nas rit- och fotoarbeten under en enda dag (el
ler mindre?) kan ha varit så omfattande, och det 
sedan "äntl igen" är dags etc? 

På sid. 350 står en figurtext: "Rakkniven av 
brons framkom som lösfynd i schaktmassor-
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na." Vilka schaktmassor fanns att handskas 
med vid stenröset? Med hänvisning till bilder
na från rivningen kan det knappast ha funnits 
några. Sanningen är, att rakkniven pinsamt 
nog framkom under fotsulan på en arkeolog på 
besök, på flata marken. Vi vet av erfarenhet, att 
rösena på Gotland oftast innehåller ett flertal 
sekundära begravningar. Varför använde man 
sig då inte av metallsökare så som man berömt 
sig av nere vid boplatsen? Hade man för bråt
tom med tryckluftsrensningen? Misstag kan 
man göra. Frågan är i vilken dager de fram
ställs. 

Efter denna delvis ytterst negativa genom
gång måste jag avslutningsvis ändå önska, att 
boken skall göra någon nytta, vad gäller att väc
ka människors nyfikenhet på arkeologiämnet. 
Att många kan förväntas låta sig imponeras av 
den skickligt producerade boken och däri pre
senterade tekniker är ganska klart. Att läsarna 
också får respekt för vetenskapen arkeologi och 
dess vetenskapsteori är däremot mycket osä
kert. 

Ännu återstår att se huruvida Burenhult 
ändå inte gjort arkeologin en björntjänst. 

Postscriptum 

En något uppseendetväckande anmärkning 
har av ett antal osteologer gjorts mot en osteolo
gisk bestämning. Vid okulärbesiktning av foto
grafiet på sidan 73 av den s. k. igelkottsflickans 
mössa, framgår enligt sakkunskapen att bilden 
istället för igelkottstaggar (= hår) visar en sam
ling fiskben av abborre eller gös! Eftersom detta 
avser grav 2 från Ajvide, som uttnyttjats i så stor 
utsträckning, bland annat till de långt gående 
rekonstruktionerna på sidorna 72 och 78—79, 
förefaller en skugga av misstro falla över också 
denna del av framställningen. Alltså ingen hu
vudbonad av igelkottsskinn utan sannolikt en 
samling flådd (?) fisk lagd intill huvudet. 

Ola Kyhlberg 
Riksantikvarieämbetet, 

Byrån för arkeologiska under
sökningar, Box 5405, 

S-11484 Stockholm 
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