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Denna debatt är härmed avslutad. 
Fornvännens redaktion 

'Konstanter och variabler i det förhistoriska samhället" — en kommentar 

Sedan år 1976 har Mats P. Malmer varit ledare 
för projektet "Alvastra Pålbyggnad". Det är 
därför egendomligt, att han i sitt debattinlägg 
i Fornvännen 83, 1988 endast lätt vidrör eller 
snuddar vid detta vårt lands märkligaste bygg
nadsminne från bondestenåldern. Det förhåller 
sig nämligen så, att pollendiagrammen från 
Alvastraområdet slår sönder den av pollen-
analytiker så omhuldade expansions-regres-
sionsmoddlen för tidigneolitikum och mellan
neolitikum. I andanom kan man ana, att pol
lenanalytiker av "regressionsskolan" kommer 
att citera detta debattinlägg i framtiden, där
med ytterligare stärkande en argumentation, 
som i grunden är ett cirkelbevis. 

Mats P Malmer avslutar sitt debattinlägg 
med följande två meningar: "Det är endast i 
det arkeologiska fyndmaterialet, som ideologi, 
teknologi och socioekonomi speglas. Precis som 
det endast är i polkndmgrammet, som odlingsintensiteten 
spegbs'' (Kursiverat av mig.) Vad menas då med 
odlingsintensitet under tidigneolitikum och 
mellanneolitikum? Hur återspeglas den i pol-
Icndiagrammen? Enligt den klassiska expan-
sions-regressionshypotesen för tidigneolitikum 
och upp i mellaneolitikum så återspeglar 1) 
nedgången av alm (Ulmus) omkring 5150 C^-år 
före nu en lövfoderkultur, som i första hand ut
nyttjar almen till foder åt stallade/tjudrade kor 
och får (Troels-Smith 1984); 2) kurvgången 
ovan almfallet att "Landnamst iden" börjar 

(Iversen 1941): invandrande bönder röjer sko
gen "med yxa och eld". Aret efter fällningen 
bränns den falida skogen och säd sås i askan. 
Därefter sker en regeneration av först björk, 
sedan hassel och till sist av alm, lind och ek, 
vilket tydligt ses i nästan alla pollendiagram 
från Sydskandinavien. 

Punkt 2, Iversens Landnamsteori, kan vi 
kort och gott avförda med följande meningar: 

a) Ingen pollenanalytiker har någonsin ob
serverat ett Landnam i sitt/sina pollendiagram 
(varken av invandrande bönder eller av jägare 
som blir bönder). Om en arkeolog idag fäller ett 
eller flera träd med en aldrig så bra tunnackig 
stenyxa, bevisas därmed naturligtvis ej, att ett 
Landnam företogs i början av tidigneolitisk tid! 
Ingen pollenanalytiker har sett den trädfäll
ning, Iversen talar om, återspeglad i något pol
lendiagram — möjligen har han eller hon trott 
sig se detta! Ingen pollenanalytiker har sett det 
följande årets "sädesfält" återspeglat i något 
pollendiagram. Att sädespollen påträffas spora
diskt ovan almfallet bevisar ej förekomsten av 
ett Landnam. Under etl år avsätts nämligen 1/2 
— 1 mm gyttja i en sjö eller torv i en mosse. 
Trädfällningen, avbränningen, sådden och 
skörden skulle då rymmas inom ett sediment-
lager, som är 1, sällan så mycket som 2 mm 
tjockt! Pollenprover tas i allmänhet med ca 50 
millimeters mellanrum, och varje prov brukar 
omfatta 1 cm' och vara ca 10 mm " i höjd". 
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Naturligtvis kan pollenprov tas tätare, när sär
skilt intressanta skeden studeras, då kanske 
med 10 millimeters mellanrum. Det innebär 
alltså tidrymder, som 10-50-faldigt överstiger 
tiden för trädfällningen (Landnamet) och den 
följande sådden och skörden. Att skära så tunna 
skivor som 1/2 mm i en totalt 5 meter lång 
postglacial borrkärna eller 1 mm i en 10 meter 
lång sådan — exakt vkt Landnamsfasen — har ing
en lyckats med. När nu Landnamet uppenbar
ligen aldrig funnits (se nedan!), så kommer 
denna oerhörda möda att förbli resultatlös. 

b) Regenerationen av björk och hassel och till 
sist av ädla lövträd skulle sammantaget gå på 
ungefär 100-150 år, om pollendiagrammen 
återspeglar en Landnamsläs. Det tar dock ca 
700 år! 

O r d e t ' ' Landnam' ' har en enda hemortsrätt, 
och det är på Island, där norska vikingar tog 
land i mediet av 800-talet. Sydskandinavien var 
redan " t age t " — omedelbart efter isens bort-
smältande för mer än 10000 år sedan! 

Av den tidigneolitiska konventionella expan
sionsmodellen återstår då själva almfallet, som 
då skulle ha sin orsak i en lövlöderkultur. Låt 
oss nu studera två stickprov från almfallstid — 
eller strax efter almfallstid — där andra tekni
ker än pollenanalys kommit till användning. 
Bägge dessa undersökningar är preliminära, det 
måste medges. 

Väster om Vadstena på Nässjahalvön i Vät
tern har jag i en dödishåla påträffat ett 20 cm 
tjockt gyttjelagcr med träkol. Gyttjan började 
uppenbarligen sedimentera strax ovan almfal
let, datering av heb kollagret ger en CH-ålder av 
4750 B.P. Kol från det understa lagret har in
lämnats för acceleratordatering. Träkolsanalys 
visar, att här linns kol av lind, ek, björk, hassel, 
al, asp, Salix och "Pomoideae" (hagtorn, vild
apel dier rönn). Men ännu 'är inte ett kolfrag-
mcnt av alm påträffat! 

Tjocka lager av nötkreatursgödsd från unge
fär almfallstid från Weierboplatscn i Schweiz 
analyseras f n. i Danmark (Rasmussen). Det 
är uppenbart, att dessa djur varit stallade, 
åtminstone under vinter och tidig vår. Djuren 
utlödrades med löv och kvistar, i fekalierna 
finns mängder med kvist- och bladfiagment. 
Getterna tycks ha utfodrats rikligt med kvistar 
av al (Alnus), hassel (Corylus) och björk (Betula). 

Förekomst av al- och hasselpollen i fekalierna 
pekar på att utfodringen ägde rum till in på vår
sidan. I övrigt utfodrades djuren huvudsak
ligen med kvistar och löv av ask och ek, sälg och 
lind. Hittills (den 17.11. 1988) har dock endast få 
kvistar av alm (Ulmus) påträffats i gödsellagren 
(Rasmussen, pers. medd.). Ett direkt samband 
mellan en lövfoderkultur och almfallet är sålun
da inte belagt, mycket pekar f n. på att ett 
sådant samband inte finns. "Almiällets gåta" 
är i skrivande stund olöst. Den tidigneolitiska 
"expansionsfasen" blir ännu mer diskutabel. 

Kanske vi bättre kan förstå skeendet under 
tidigneolitisk tid orn vi äntligen frigör oss från 
läroböckernas dogmer! 

Redan under jägarstenåldern spelar uppen
barligen skogsmarkshrånder en stor roll, vilket en
tydigt visas av mina pollendiagram från Dags 
mosse, från Kindasjöarna och från Mabo mosse 
i Norra Tjust. Brandgynnade och ljuskrävande 
arter som asp (Populus) och örnbräken (Pteridium) 
har höga värden samtidigt som kurvan för mik
roskopiska kolpartiklar når höga procenttal. 
Min uppfattning är att jägaren redan vid de 
ädla lövträdens ankomst för ca 8000 år sedan 
hade tillägnat sig tekniken att " s tyra" elden 
utmed marken i skogen. Buskar och sannolikt 
ringbarkade träd avbrändes på så vis. Dessa 
bränder gynnade gräs och örter och sålunda 
bl. a. hjortdjur. Genom glesning av krontaket 
genom (av mig förmodad) ringbarkning blev 
marken ljusare och varmare, vilket gynnade 
hasseln och eventuell ' 'odling' ' av hassel. Dessa 
antaget avsiktliga och styrda bränder skapade 
sannolikt ett mosaiklandskap, vilket icke fångas 
i de konventionella pollendiagrammen från me
delstora bassängen 

Denna antagna avbränningsteknik kan i sina 
huvuddrag ha använtsi fortsättningen under ti
digneolitisk tid. Om nu skogen, då framförallt 
almen, drabbas av en "ekologisk ka tas t ro f 
omkring 5150 B. P , så måste ju avbränningen 
lått en annan effekt och omfattning än under 
jägarstenåldern. Att skogen drabbas på något 
sä t t ' 'ovan'' almfallet står utom alla tvivel. Men 
att detta skulle ha sin orsak i en skogsröjning 
med tunnackiga stenyxor för att skapa åkrar — 
över 100000-tals kvadratkilometer enligt sam
stämmiga pollendiagram — är en orimlig 
tanke. Tidigneolitikums bränder har ej sin or-
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sak i en svedjefas. Snarast är det fråga om en 
fortsättning av jägarstenålderns skogsmarks-
brandkultur — i skogar som genomgår en 
naturlig förändring. 

Redan under jägarstenålderns slutfas odla
des sannolikt säd som en slags "trädgårdsod
l ing" under ringbarkade träd, vilket jag före
slagit i ett antal arbeten. Undersökningarna i 
Weier antyder, att intensivt odlade, dvs. göds
lade, små åkerlappar fanns under ett mycket 
tidigt skede av tidigneolitikum (Troels-Smith 
1984). Senare under tidigneolitisk tid utveck
lades sannolikt ett skottskogsbruk med vand
rande åkrar (hasselskottskogar) enligt mitt för
slag. De styrda bränderna var till för att skapa 
betesytor. 

Det finns helt säkert ingen anledning och 
ingen möjlighet att pressa in detta mångformi-
ga och svårgripbara skeende (från jägarstenål
derns senaste del till mellanneolitikums början) 
i den evolutionistiska Boserupska modellen. 
Det är så bekvämt att luta sig mot någon aukto
ritet, det ser så "vetenskapligt" ut, när vi försö
ker pressa in vårt material i den färdigstöpta, av 
auktoriteten skapade modellen. I samma ögon
blick, som vi gör detta, upphäver vi vår kritiska 
förmåga. Vi lägger då problemen i någon an
nans händer och "slipper då förstå", hur oer
hört mångfacetterad tillvaron är och har varit. 
Hemligheten bakom massrörelsers makt och 
framträngande är, att individen upphäver sitt 
eget förnuft — det är "flykten från friheten". 
På samma vis blir vetenskapsmannen ofri och 
ansvarslös, när han tror, att det är möjligt att ut
nyttja auktoriteters scheman och modeller. 

Låt oss nu äntligen återvända till Alvastra! 
Alvastra pålbyggnad ligger i Alvastra källmyr. 
Tack vare den unika situationen, att pälbyggna
den anlades i en myrmark, kan den placeras 
exakt i pollendiagrammen från den omgivande 
källmyren. Aldrig någonsin tidigare hade det i 
Sverige lyckats att exakt i ett pollendiagram pla
cera in en byggnad från stenåldern! Det är be
kant, att vass-agtorv växer till snabbt. Under de 
dryga fyra decennier, som pälbyggnaden var i 
bruk (om än ej oavbrutet), växte källmyrens 
vass-agtorv ansenligt till i tjocklek. 

Pollenanalys av det ca 45 cm tjocka kultur
lagret, skapat genom både mänskliga aktivite
ter och naturlig igenväxning, gav en " t o p p " av 

sädespollen i Alvastra pålbyggnads östra 
schakt: inte mindre än 435 pollenkorn av säd 
noterades på en nivå, när endast 146 trädpollen 
hade räknats. Detta sädespollen hade uppen
barligen frigjorts, bl. a. när säden tröskades på 
pålbyggnadens golv, skördetid efter skördetid 
under många år. Vinden tog fatt i det rykande 
frömjölet, som virvlade iväg över myren för ca 
4470 C l4-år sedan, dvs. för mer än 5 000 kalen
derår sedan. 50 sekler senare togs två borr
kärnor i myren NO om pälbyggnaden, en på 15 
meters avstånd och en på 32 meters avstånd 
från Alvastra pålbyggnads östra schakt. 

50 sekler efter den ovan diskuterade, mellan
neolitiska tröskningsperioden kunde jag i mik
roskopet följa dessa sädespollenkorns vindflykt 
ut över Alvastra källmyr. "Sädespollentoppen' ' 
prickade obönhörligen in pälbyggnaden i 
skogshistorien: pälbyggnaden anlades och var 
i bruk under en tidig del av regenerations
fasen, dvs. under ett skede, då odlingen enligt 
expansions-regressionsschemat skulle ha upp
hört. 

I Tåkernbygden fanns sålunda en stor bon
debefolkning under ett skede, när vi enligt tidi
gare tolkningar av pollendiagram från skilda 
håll skulle ha en nedgång i, eller ett upphöran
de av odlingen! För att rädda regressionshypo-
tesen måste, enligt logikens lagar, Alvastra— 
Tåkernbygden ses som ett unikum. Där bedrev 
man jordbruk, men i övriga områden var så ej 
fallet. Ingen trovärdig arkeolog går med på ett 
sådant resonemang. 

Regenerationsfasen är utomordentligt in
tressant från många synpunkter, den tycks bl. a. 
visa på en klimatförändring. En verklig skogs
regeneration sker över stora områden, och inom 
dessa regenerande skogar är människan verk
sam och skapar skogens "u tseende" eller 
"s truktur" . "Skogsridåer" skymmer det verk
liga skeendet för pollenanalytikern, precis som 
under atlantisk tid. Bohuslinden, som är ett 
värmekrävande träd, blir i början av regenera
tionen vanligare än någonsin. Murgrönan, 
som kräver milda vintrar, ökar distinkt. 

En ändring av skogens "hälsotillstånd" gör, 
att skogarna regenererar, kombinerat med att 
människan först nu blir en riktig skogsbonde. Säd odlas 
i större omfattning än tidigare i ett system av 
skottskogsdungar av olika åldrar. Regenera-
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tionsfasens lövträd var verkliga skottbildare, 
den senare järnålderns nyinvandrade trädslag, 
granen, gav inga skott alls. Av det skälet blev 
järnåldersbonden en verklig svedjebonde, me
dan mellanneolitikums bonde var skottskogs-
bonde. 

Under mellanneolitikum hade de utnyttjade 
träden ett nästan "evigt" liv: ur stubbarna av 
lind, ek, hassel, al och även alm sköt skott upp, 
vilka snart bildade pollenproducerande skott-
skogar. Stenåldersbonden bröt inte stubbar! 
Hans åker var en stubbåker i ordets egentliga 
bemärkelse: en åker med lövträdsstubbar. När 
skogsbonden fölide skogen inom ett mindre 
område och släpade bort stammarna, vilka han 
använde till stängsel, bränsle, byggnader (t. ex. 
pålbyggnader!) och broar över kärrmarker, så 
såg han ju, att skogen återuppstod av sig självt 
utan frösådd. Han såg också, att markvegeta
tionen sköt fart, ty nu frigjordes näringsämne
na i marken, framförallt det kväve, som varit 
bundet i trädens livscykel. (Detta visste redan 
jägaren tusentals år tidigare.) 

Märk väl, att alla dessa mellanneolitiska ak
tiviteter inte är skönjbara i konventionella pol
lendiagram från normalstora bäcken. Först när 
vi inser, att lövträden ingick i människans od
lingssystem, så blir våra diagram möjliga att 
tolka fullt ut. 

Utomordentligt små bäcken av typ dödis-
hålor har fungerat som " t i t thå l" in i regenera-
tionsläsens skogar. Genom att pollenanalysera 
borrkärnor från sådana lokaler, kan pollenana
lytikern komma regenerationsfasens skogsbon
de in på livet. 2 km 0 om Alvastraboplatsen lig
ger Isberga dödishåla, som endast är 39 m i dia
meter. Den är belägen inom ett område med 
lätta, kalkrika, självdränerande jordar. Pollen
diagrammen därifrån visar, att sädesodlingen 
börjar vid regenerationens början och håller på 
till nutid: sädespollenkurvan är obruten från 
regenerationsfasens början! 

Mina pollendiagram från Norra Kinda och 
Norra l j u s t antyder, att sädesodlingen börjar un
der regenerationens början (särskilt tydligt i 
Mabo mosse i Norra Tjust). Alvastraområdet 
är från den synpunkten inte unikt. 

Sädesodlingen, som börjar i början av rege
nerationen upphör inte någon gång under mel
lanneolitikum enligt pollendigrammet från Is

berga dödishåla. Nyligen har jagomanalyserat 
Bjärsjöholmsjön nära Ystad: kurvan för Pbnlago 
bnceobta är obruten under hela mellanneolitikum 
i Bjärsjöholmsjödiagrammet. Dessa två stickprov 
kan ju inte vara unika. De visar, att varken 
"skogsodling" eller skogsbetning upphör nå
gon gång under mellanneolitikum. Naturligt
vis odlar man inte överallt (det gör man inte idag 
heller) eller betar boskap överallt (det gör de 
inte idag heller). Att här försöka förklara skeen
det på några få rader är ogörligt. Det må vara 
nog sagt, att "regression" är en lika olyckligt 
vald term som "expansion". 

Mats P. Malmers utbredningskartor för 
flintdolkar och skaror pekar i första hand inte ut 
de goda jordarna, som vi ser dem i dagens land
skap (även om artefakterna väl är påträffade i 
nutida åkerjordar?). Dessa artefakter pekar mot 
de naturligt gödslade saltängarna vid havet och 
mot kärrmarkerna runt åarna. Kärrmarkerna 
gödslades genom de årliga översvämningarna. 
Dessa naturliga ängsmarker (och senare foder
marker) är försvunna idag, men från jägarsten-
ålder till 1700-tal var de av oerhörd betydelse. 
Förvisso finns i anslutning till dessa naturliga 
ängar (som vi idag inte minns) de lätta, kalkrika 
jordarna. 

Samma lyckliga kombination har vi i 
Alvastra—Tåkernområdet (pälbyggnaden lig
ger inte för ro skull i en myr!) och i Äsle 
mosse—Hornborgasjöområdet. Utan de väldi
ga kärrmarkerna hade vi ej fått några megalit
bygder i dessa områden. När vi i landskapet 
utanför megalitbygderna finner mindre områ
den, bestående av kärrmarker och lätta jordar, 
kan vi vara förvissade om att odlingsspår från 
regenerationsläsens tid finns — om hittills en
dast i form av pollenkorn. 

Odlingsintensiteten är enligt Mats P. Mal
mer en central socioekonomisk variabel. I detta 
debattinlägg har jag försökt visa, att den mel
lanneolitiska stagnationen aldrig existerat: 
pollenkurvorna för de å d b lövträden återspegbr odling. 

Det åligger nu arkeologerna att finna (eller 
nytolka?) det artefaktmaterial och de grav
typer, som tillhör denna "skogsbondekultur". 

Det krävs inte mycket fantasi för att förstå, att 
skogen "ätit u p p " de flesta spår av denna od
ling. Ett förslag till den arkeolog, som vill försö
ka ny- och omtolka det arkeologiska schemat: 
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uppsök extremt små dödishålor, som ligger 
inom områden med de " rä t t a" jordarna. Gör 
det samman med en kvartärbiolog. Det kom
mer att lyckas att avslöja denna okända mellan
neolitiska skogsbondekultur — så småningom! 
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Den arkeologiska teorins uppgift och bruk 

I två decennier har ordet teori skallat likt ett 
fältrop för en bättre arkeologisk vetenskap. Och 
visst har under denna tid den teoretiska medve
tenheten höjts betydligt. Men ändå har utveck
lingen gått långsamt, vi väntar ännu på det 
verkliga teoretiska genombrottet. Kan detta 
dröjsmål möjligen bero på den form som den 
arkeologiska teorin har tagit under åren? 

Vad är då teori för något, eller snarare, vad 
bör teori vara? Vad är dess grundläggande 
syfte? Mot bakgrund av hur mycket det skrivs 
och debatteras "teoretiskt" i arkeologien, är 
det förunderligt hur sällan dessa frågor ställs. 

Några myter om teori 

Det finns en mytbildning kring den arkeologis
ka teorin. Särskild kraft har några myter med 
anknytning till dess liturgi. En sådan är att teori 
kan frammanas genom magi, varvid man ut
ropar den centrala böneformeln, själva ordet, 
så ofta man kan. Vill man vara på den säkra si
dan befäster man besvärjelsen genom att på nå
got sätt markera att det man försöker säga är 
teori. Av besläktad natur är föreställningen att 
ett arbete utan synbar teoretisk diskussion, 
ja i vilket ordet teori inte ens är nämnt, omöj
ligen kan ge uttryck för teoretisk mognad. 
Sällsamt seglivad är också tanken att ju svår
begripligare den teoretiska förkunnelsen är, 
desto djupsinnigare är predikanten och hans 
budskap. 

Skall man döma efter hur den arkeologiska 
teorin ser ut, kunde man tro att förleden i ordet 

teori har att göra med att fenomenet har sakralt 
ursprung. Men ingen kanonisk urkund säger: 
" I begynnelsen var teorin." Teorin har inte nå
got översinnligt värde, den har inget egenvärde 
alls. Vad teorin har är viktiga vetenskapliga 
funktioner. Att dessa ofta tappas bort i hante
ringen är beklagligt, ty trots allt är det de som 
bör styra hur teorin skall vara beskaffad. 

Teorins ändamål 

Det är inte något mystiskt med teorins syfte. 
Teorins uppgift år atl anvisa de principklb utgångspunk
terna för den arkeologiska analysen och tolkningen. 

För att vara trovärdig måste teorin kunna 
presentera vetenskapliga skäl för sitt val av 
grundläggande ståndpunkter och förhållnings
sätt. Hur skall vi annars kunna ta den på allvar? 
Och för att förstås, måste teorin kunna formu
lera sig klart och begripligt. Hur skall annars 
dess budskap gå fram? Hur skall annars en me
ningsfull teoretisk debatt kunna föras? Hur 
skall vi annars kunna begära att forskarnas fler
tal skall deltaga i den teoretiska diskussionen, 
eller med ledning av denna kunna skapa sig en 
egen uppfattning om fundamenten för sitt ar
bete? Allt detta ingår således i den arkeologiska 
teorins uppgifter. 

Att vara teoretiskt orienterad är emellertid 
inte nog. Målet är insikt om det egna förhåll
ningssättet och teoretisk mognad. Det senare är 
något som kan avläsas endast i den arkeologiska 
tillämpningen. 
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