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Småländska folkland och gravmonument 

I sin avhandling Arkeologisk samhällsavgräm-
ning (1991) använder Mats Burström olika 
slags gravmonument för att studera förhisto
riska samhällsförhållanden i Småland. Uttala
de målsättningar är dels att genomföra en 
teoridiskussion i sammanhanget, dels att 
"rumsligt avgränsa något eller några av de 
forntida samhällen som föregick den svenska 
riksbildningen under medeltid" (s. 9). På flera 
olika punkter kan det vara av generellt intres
se att diskutera det som avhandlingen berör. 

De förhistoriska gravmonumenten utgör ett 
mycket omfattande och relativt väldokumen
terat arkeologiskt källmaterial, som det finns 
särskild anledning att försöka förstå. Länge 
behandlades monumenten, undantaget ensta
ka mer spektakulära objekt, mest som förva
ringsplatser för artefakter. I modern tid har 
gravarna främst använts som bebyggelseindi-
kal ion i större eller mindre kontexter. I det 
sammanhanget har Björn Ambrosiani och Äke 
Hyenstrand gjort allmänt kända pionjärinsat
ser. Burström går ett steg längre, och försöker 
använda gravmonument i en omfattande stu
die till en arkeologisk samhällsavgränsning; 
inte mindre än 23 381 gravar fördelade på 
16 725 kvadratkilometer analyseras. 

Arkeologisk samhällsavgränsning tilldrar sig 
också särskilt intresse genom att den är en av 
de första större studierna i Sverige som utgår 
från den aktuella s. k. Cambridgeskolans teo
retiska begreppsbildning. Det är alltså väl mo
tiverat att diskutera avhandlingen då dess teo-
ridiskussion är generellt hållen, och då grav
monument, även utanför Småland, utgör ett 
så omfattande källmaterial. Vidare försöker 
Burström på ett originellt sätt systematiskt an
vända sig av olika förklaringsmodeller. Upp
märksamhet är även motiverad då avhandling
en dessutom menar (s. 146) att det är en nöd
vändighet för fortsatt forskning att söka av
gränsa fler förhistoriska samhällen. 

Samhällsmodell 

Strukturen i avhandlingen är mycket väl ge
nomarbetad. Burström genomför först en i 
avhandlingssamnianhang ovanligt fyllig och 
välskriven teoridiskussion kring begreppen 

samhälle och samhällsavgränsning. Att ett så 
stort utrymme ägnas åt övergripande problem 
måste sägas vara föredömligt, och något som 
man kan önska i framtida avhandlingar. Trots 
det komplicerade ämnet har Burström ge
nomgående lyckats hålla ett klart och lättläst 
språk. 

Vi har, menar Burström med hänvisning till 
bl.a. Hodder (s. 9 f ) , ett "bakomliggande 
samhälle" med sin "samhällsstruktur", och 
sina "ideeilogiska konventioner" som styr den 
"materiella kulturen". Förhållandet anges 
vara enkelriktat mot den materiella kulturen. 

Detta Cambridgeinspirerade resonemang 
kan verka schematiskt, men det måste alla 
övergripande problemställningar vara. Där
emot bör det framhållas att de modernaste 
arkeologiska teorierna inte måste vara de bäs
ta. Skolor uppstår inte ur ingenting, och fak
tum är att vissa av Cambridgeskolans grund
idéer egentligen inte är särskilt moderna, utan 
de känns igen från Platons dualistiska världs
bild. I denna finns det också, senn bekant, en 
"bakom-" eller snarare "bortennliggande" 
ideell värld som avspeglar sig i den näraliggan
de mänskliga idéernas värld, som i sin tur 
avspeglar sig i den materiella världen (Gren 
19896 s. 66). Det materiella blir till en "trans
formerad reflektion", nästan som en slags 
sämre kvalitet och skenbarhet som är härledd 
ur den "samhälleliga verkligheten", eller nå
got mer reellt och kvalitativt sett mer övergri
pande. Platons idévärld har alltid varit avläg
sen och oåtkeitnlig, och det är tveksamt om 
Burströms "bakeimliggande samhälle" är så 
mycket mer tillgängligt. 

I den samhällsavgränsande avhandlingen 
sägs (s. 38) att det inte går att "formulera en 
generell samhällsdefinition"; det är säkerligen 
riktigt om man utgår från en dualistisk syn. 
Att det dualistiska resonemanget har gamla 
anor är snarast en styrka, men det bygger 
likväl, med Gilbert Ryles begrepp (1949 s. 
17f) , på ett tämligen ordinärt kategorimisstag 
då man sammanblandar två olika logiska kate
gorier. Innebörden av detta kan illustreras av 
Ryles exempel, där en främling förevisas uni
versitetet i "Oxford eller Cambridge"! När 
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han sett alla institutioner, bibliotek etc. und
rar han likafullt var själva universitetet ligger. 
Denna typ av begreppsmässig sammanbland
ning kallas alltså ett kategorimisstag. 

På motsvarande sätt begår Burström ett ka
tegorimisstag då han säger att det finns ett 
bakomliggande samhälle och en materiell kul
tur. Det som finns är ett samhälle ur en mate
riell kultur. Det är i grunden felaktigt att skilja 
samhället från materien. Det är lika fel som att 
skilja en handlingsakt från aktören. 

För att få ett bättre uppslag till en samhälls-
definition än Cambridgeskolans måste vi inte 
nödvändigtvis söka efter det som kan uppfat
tas som den allra senaste skolbildningen. 
Gamla goda idéer har inget bäst-före-datum. 
Vi kan med fördel rentav utgå från Aristote
les' ickedualistiska världsbild, där allting som 
människan utnyttjar endast har en orsak i 
människan själv. Aristoteles framhåller att: 
"handen är verktygens verktyg, intellektet är 
formernas form" (De Anima, Bok 3, kap. 8). 
Ralph Waldo Emerson använder Aristoteles' 
idé när han om människokroppen säger: "Alla 
verktyg och maskiner på jorden är endast ut
vidgningar av dess lemmar och sinnen" (1870 
s. 80). Inom arkeologin har samma tanke ut
vecklats av t .ex. Gordon Childe, som då talar 
om människans "utomkroppsliga organ" 
(1942 s. 7f f ) . 

Man måste i alla vetenskapliga sammanhang 
eftersträva det mest enkla och närliggande. 
Kanske är det ändå enklare och mer närlig
gande gripbart om man exempelvis säger att 
det man har tänkt kan utvidgas materiellt i tid 
och rum genom en skrift, än om man påstår 
att det man har tänkt i skriften istället är "en 
ideologiskt transformerad reflektion" av "det 
bakomliggande samhället". Ett samhälle kan 
inte agera, utan endast individer. Man skall 
inte försöka göra gällande att något är gene
rellt giltigt för andra, om man i princip inte 
själv är inbegripen. 

Burström har dock alldeles rätt då han un
derstryker att det är nödvändigt att klargöra 
vad som menas med samhälle (s. 32). Med 
hjälp av Aristoteles och Emerson kan vi ge 
generella definitioner av inte bara begreppet 
'samhälle', utan även av begrepp som 'individ' 
och 'landskap'. 

Individen är i vid bemärkelse en potential för ut
byggnad av sig själv i tid och rum. Samhället är när 
flera människor över tid och rum skapar, utnyttjar 
och konkurrerar om samma mänskliga utbyggna
der. Landskapet är del instrumentella system, som 
består av mänskliga utbyggnader från del mycket 
diskreta till del myckel kontinuerliga, från det lilla 
till det stora. (Gren 1990 o s. 28.) 

Enligt Shanks & Tilley, som åberopas i av
handlingen (s. 38), finns det inget sådant som 
"samhälle". Det är naturligtvis riktigt i den 
bemärkelsen att det överhuvud taget inte 
finns någonting "i sig". Allting som vi utpekar 
som "objekt" är mänskliga fiktioner (Gren 
19906). Samhällen finns bara i den mån som 
samhällsmedlemmarna identifierar ett sam
hälle, detta instämmer även Burström i (s. 41). 
Vi kan säga att samhällen är en realitet för 
människorna själva, om de har något gemen
samt enligt ovanstående definition. 

I den samhällsmodell som används i av
handlingen är samhället en "kollektiv sam
lingsbeteckning för en grupp individer vilka 
ingår i ett socialt nätverk" (s. 39). Medlem
marna anges även ha en gemensam "ideolo
gisk bas" och en "känsla av samhörighet, en 
kollektiv identitet". Samhällets externa rela
tioner utgörs då bl. a. av "släkt- eller vänskaps
band, ideologiska värdegemenskaper eller 
förknippade med anskaffandet av externa 
produkter". Begreppet samhälle ses som 
överordnat och inrymmande en "hierarki av 
samhälleliga subgrupper" (s. 40). I dessa sub-
system finns olika ideologier, och subsyste-
mens medlemmar konkurrerar med varandra, 
vilket ger upphov till en intern dynamik i sam
hället. Vidare anges att individernas samhälle
liga tillhörighet i icke-statssamhällen är socialt 
definierad snarare än territoriellt (s. 41). 

I avhandlingen påpekas att man inte bör 
utgå från sentida nationalstater när man for
mulerar generella samhällsmodeller (s. 33). 
Men i beskrivningen av samhället används 
abstrakta begrepp på ett så dualistiskt sätt att 
det är svårt att bedöma deras tillämplighet på 
förhistoriska förhållanden. Begrepp som "so
cialt nätverk", "institution", "subgruppers 
ideologi" och "kollektiv identitetsuppfatt
ning" syftar på en sammansatt idéeli värld. 
Men denna värld kan inte särskiljas, utan den 
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måste ha en koppling till materien, och den 
måste inte minst kunna reduceras till de en
skilda individernas begrepp och handlingar. 
För att komma ifrån dualismen, och istället 
göra en metodologisk individualism möjlig, 
kan vi se till hur människor, som Emerson 
säger, utvidgar sina lemmar och sinnen med 
materiella utbyggnader. 

Att människor skapar hierarkier är helt 
klart, vilket Burström också övertygande 
framhåller (s. 49). Det finns ingen anledning 
att betvivla att människor inordnar sig själva 
och andra i hierarkier, och att vissa människor 
har mer makt och möjligheter att påverka än 
andra. Om vi för exemplifieringens skull ut
går från några socialt hierarkiska termer som 
vi är vana vid från historisk tid, så kan vi säga 
att en träl har få eich socialt sett ofarliga mate
riella utbyggnader, en fri man har andra och 
fler, och en kung har flest och effektivast. 
Med avseende på språkliga utbyggnader 
skapar, utnyttjar och konkurrerar allesam
mans om ord, som rumsligt sträcker sig avse
värt mycket längre. När orden kan betraktas 
som viktig information blir de kraftfulla och 
ger makt. Man kan betrakta orden som en 
flyktig materia, och inom arkeologin är det 
uteslutande de " t rögt" materiella utbyggna
derna som kan studeras. 

Trälar skapar, utnyttjar och konkurrerar 
alltså om utbyggnader som rumsligt sträcker 
sig över ett mycket litet område, kanske bara 
det vi idag kallar en gårdsdomän. En kung har 
på motsvarande sätt helt andra utbyggnader 
och en rumsligt mycket större areal, och en 
kung i en stormakt kan nyttja mindre mäktiga 
kungar som utbyggnad. På detta vis får vi 
något som liknar en feodal struktur med sam
hällen som hierarkiskt flätar in i varandra. 

Fullt så enkelt är det förstås inte eftersom 
människor exempelvis kan ha utbyggnader av 
attribut som gör att de ingår i religiösa hierar
kier som inte alls sammanfaller med de världs
liga. Och fiir att komplicera det ytterligare, så 
bestäms inte den materiella "kul turen" enkel
riktat som Burström framställer det (s. 10). 
Det människor nyttjar som utbyggnader är till 
allra största delen ett arv, där den tröga mate
rien redan är formad av tidigare släkten på ett 
sådant sätt att funktionen redan är given. 

Strukturen vidmakthålls främst genom de mer 
flyktiga orden, som förstås också är ärvda. 

Följden av detta blir: varje människa är ge
nom sina utbyggnader medlem i många sam
hällen. Man kan undra om det är lämpligt att 
välja ut ett av dessa, och kalla det för ett av
gränsat forntida samhälle, och att kalla de 
rumsligt underordnade samhällena för "sub-
grupper" . I avhandlingen varnas för ett ana-
kronistiskt betraktelsesätt (s. 27), och fastän 
det påpekas att individernas samhällstillhörig-
het är socialt snarare än territoriellt definie
rad i icke-statssamhällen (s. 41) väljs endast en 
nivå som samhället i singularis. Tydligen för
utsätts ändå samhällsterritorier eftersom "de 
förhistoriska samhällenas rumsliga utsträck
ning" tas för given (s. 12). Är ändå inte detta 
att projicera nationalstaten på forntiden? 

Som Dan Carlsson påpekar (1983 s. 23 f.) är 
den territoriella uppdelningen av landskapet 
säkerligen en sen uppfinning. Carlsson, som 
avhandlingen inte refererar, menar att man 
bör skilja territoriebegreppet från disposi
tions- och nyttjanderätt. När Burström talar 
om forntida samhällsterritorier är det alltså 
dels en he greppsmässig förenkling av en mång
fald, dels torde det vara en anakroni.sti.sk till-
lämpning av territoriebegreppet. 

Anförda förklaringsmodeller 
Det primära källmaterialet i Arkeologisk sam
hällsavgränsning utgörs av de "ovan mark syn
liga gravmonumenten" registrerade vid Riks
antikvarieämbetets förstagångsinventering i 
Kronobergs och Jönköpings län (s. 58). De 
gravkategorier och termer som fornminnesin
venteringen använder sig av är naturligtvis, 
som i alla arkeologiska sammanhang, senlida 
fiktioner. 

Frågan om hur de forntida människorna 
själva klassificerade gravmonumenten har 
tidigare aktualiserats (Selinge 1980 s. 
288-297; 1986 s. 7-51). Att inventeringens 
kategorier och data är fiktiva betyder natur
ligtvis inte att de inte är användbara. Tvärtom 
är de högst användbara under förutsättning 
att de är konsekvent tillämpade. För att få 
denna enhetlighet har Burström genomgåen
de använt sig av förstagångsinventeringen. Ut
ifrån de förutsättningar som finns i den ge-
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nomförs en mycket intressant och värdefull 
analys av den rumsliga fördelningen av skilda 
gravtyper. 

Analysen av utbredningskartorna över olika 
slags gravmonument visar bl. a. att järnålders-
dösar och gravfältsbundna högar är knutna 
till Finnveden, under det att ovala stensätt
ningar är knutna till Värend. Som Burström 
framhåller är detta i sig inte någon ny kun
skap, förhållandet är påvisat av Bernt Einer
stam 1965, men i avhandlingen får vi det mer 
noggrant bekräftat. Eftersom endast högarna 
och stensättningarna antas vara samtida och 
från yngre järnålder ställs den mycket relevan
ta frågan: "varför är högar och ovala stensätt
ningar knutna till olika land?" (s. 105). Einer
stam har (1965 s. 108f) , med hänvisning till 
gravarna, redan svarat att de historiska "små
landen" troligen hade förhistoriska före
gångare. 

För att bedöma hur väl de olika gravtyperna 
är avgränsade genomförs en intressant analys 
av ett linjärt testområde. Det visar sig då att en 
"sektion" inte innehåller någon grav, och där
för betecknas den som en "gränssektion" mel
lan Finnveden och Värend (s. 99). Det går 
alltså att peka ut en gräns fiir de båda område
na på ett håll. Men om man vill avgränsa 
gravområdena i Finnveden och Värend, bor
de man då inte söka "gränssektioner" på alla 
håll hos respektive område? 

För att tolka gravarnas spridningsbild ställs 
fem "alternativa förklaringsmodeller" upp, 
och dessa prövas sedan med syfte att se vilken 
modell som har det "största förklaringsvär
det". Den första modellen, den kronologiska, 
kan knappast kallas annat än en elementär och 
nödvändig källkritisk genomgång. Oavsett 
slutsats skulle den inte kunna förklara varför 
gravarna byggts, utan enbart var och när. På 
motsvarande sätt förhåller det sig med den 
s.k. "naturgeografiska modellen". Den "kom-
munikativa modellen", som uppges innebära 
att skillnaden i gravspridning beror på att man 
utvecklat skilda traditioner p .g .a . bristande 
kommunikation under forntiden är naturligt
vis ett mycket orealistiskt och långsökt "alter
nativ". De hittills nämnda "modellerna" har i 
avhandlingen inga förespråkare, och så som 
de är framställda skulle de knappast heller 

kunna få det. Finns det egentligen någon an
ledning att alls kalla dem för modeller? 

Därefter anförs en "religiös förklaringsmo
dell", innebärande att olikheterna i gravsprid
ning beror på att "invånarna i dessa land haft 
skilda religioner under vikingatid" (s. 127). I 
denna modell anförs åtminstone en företräda
re, Agneta Lagerlöf (Bennett 1987). Lagerlöfs 
gravstudier berör dock inte Småland utan Mä
larområdet, och avser heller inte jämförelser 
mellan olika landområden utan mellan äldre 
och yngre järnålder. Även om Lagerlöf menar 
att såväl den yttre som den inre gravformen 
enbart är kopplad till den religiösa föreställ
ningsvärlden (1987 s. 190-192) har hon inte 
hävdat att en specifik gravform står för en 
avvikande religion. Därför finns det heller 
inte någon företrädare, som explicit påstår att 
det vikingatida Finnveden respektive Värend 
skulle ha haft olika religioner. 

Den religiösa modellen förkastas dels då det 
inte finns direkt tillgång till fler testvariabler, 
och dels då religion förutsätts vara integrerad 
i den "samhälleliga totaliteten". På denna 
punkt har Burström emellertid rätt, då han 
menar att om gravarna är ett "uttryck för 
skilda religioner måste de också vara knutna 
till skilda samhällen" (s. 129). 

Däremot framhålls inte att det tvärtom kan 
vara så, att flera samhällen av den folklandstyp 
som diskuteras kan ha en gemensam religion. 
Det skulle annorlunda kunna uttryckas så, att 
människorna från ett rumsligt stiirre område 
kan omfatta en religiös utbyggnad i form av 
exempelvis en viss kultbyggnad samtidigt som 
en enskild härskares apparat av maktutbygg
nader rumsligt kan vara mindre. Flera mindre 
samhällen skulle alltså kunna ingå i ett stiirre, 
ungefär som en mängd feodaldömen ingick i 
den katolska alleuropeiska kyrkan. Detta kon
staterande förklarar inte olikheten i utbred
ning mellan högar och ovala stensättningar, 
men det visar ytterligare att det finns anled
ning att ifrågasätta enn ett av delsamliällcna i 
en sådan hierarki alls kan kallas för "samhäl
let" i singularis. 

Den enda förklaringsmodell, som framhålls 
som rimlig är den s. k. territoriella. Enligt den
na antas gravtyperna ha varit knutna till olika 
samhällen, och de skall då "ha haft en symbo-
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lisk innebörd som materiell legitimering och 
de har därför inte spridits utanför respektive 
samhälle" (s. 130). Oavsett frågan om skilda 
"samhällen" och deras eventuella avgränsning 
har dock Burström på ett förtjänstfullt sätt 
förespråkat att gravmonument i princip bör 
kunna förstås och att de framför allt torde ha 
profana innebörder. 

Monumentens innebörd 

I Arkeologisk samhällsavgränsning antas att 
Finnveden och Värend utgjort skilda samhäl
len under vikingatid, dels därför att de kvalita
tivt skilda gravtyperna högar och ovala sten
sättningar har ett samband med dessa timra
den, dels därför att de förhistoriska gravarna 
har en sådan generell spridning (s. 130). Inne
börden i detta resonemang blir alltså att sprid
ningen av gravmonument är direkt kopplad 
till bebyggelsespridningen, så att där männi
skor bor, där är beteendet sådant att man 
bygger gravmonument. 

Detta är ett behaviouristiskt betraktelsesätt 
och en vanlig utgångspunkt inom olika slags 
bebyggelsearkeologi. Burström varnar ut
tryckligen för "en behaviouristisk människo
syn enligt vilken mänskligt agerande består av 
ett slags reflexmässiga reaktioner på yttre sti
muli" (s. 125). Men är det ändå inte just en 
behaviouristisk teori som nyttjas för att via 
gravmonumenten spåra bebyggelsen? —Ju fler 
och större gravmonument, desto mer och vik
tigare bebyggelse. Även om ortnamn beaktas 
framhålls exempelvis att "den bästa analysva
riabeln" för att studera den rumsliga fördel
ningen av centra i analysområdet torde vara 
"de största gravfälten" (s. 132). 

Om man skulle hålla sig till denna typ av 
resonemang skulle man få dra den slutsatsen, 
att hela Norrlands inland varit totalt öde un
der forntiden. Att så inte varit fallet vet vi 
dock mycket väl, och detta exempel illustrerar 
tydligt att frånvaron av gravmonument inte 
betyder frånvaron av bebyggelse. Olika spår 
efter mänsklig aktivitet frän skilda tider finns i 
stort sett över hela landets yta. All mark har 
sin markanvändningshistoria. Man kan inte 
använda monument som bebyggdseindikation 
utan att motivera varför just de skulle fungera 
som sådan. Alla gravmonument är byggda av 

människor, men alla människor bygger inte 
gravmonument. 

I den småländska samhällsstudien framhålls 
att vikingatiden var en "politiskt dynamisk pe
riod" där många tävlade om det politiska her
radömet (s. 142). Beträffande den olikartade 
spridningen av högar och ovala stensättningar 
menar Burström att gravmonumenten "haft 
en symbolisk innebörd seim identitetslegitime
ring fiir medlemmarna i två skilda samhällen" 
(s. 137). Bland motiv för en sådan "legitime
ring" i Finnveden anförs att hela befolkning
en legitimerat sin samhälleliga identitet ge
nom gravmonumentens yttre form, och att 
dessa kommit att "skapa, bekräfta och vid
makthålla en gemensam samhörighetskänsla 
hos samhällsmedlemmarna" (s. 144). För Vä
rends del sägs att det är möjligt att en lokal 
stormannaklass "känt ett särskilt behov av att 
markera sin egenart i en tid då världen utan
för det egna samhället präglades av ständiga 
strider om det politiska herradömet" (s. 145). 

För att förstå vad gravmonument är måste 
man förstå vad monument generellt är. Man 
måste alltså försöka utveckla en särskilt monu
mentologi (Gren 19896 s. 64). I detta samman
hang behöver några punkter särskilt framhål
las. Monumentet måste återföras på de enskil
da individernas handlingar, och det uttrycker 
ett budskap istället för den som byggt det, dvs. 
det är en utbyggnad med kommunikativ inne
börd. I monumentets kommunikationssam-
manhang måste det finnas minst två parter, en 
avsändare och en mottagare, och dessa kan 
inte vara identiska. För att monumentet inte 
skall vara en meningslös tautologi måste det 
ha ett budskap som är motsatt mottagarpar-
tens. Att avsändaren investerat i ett monu
ment visar att han tvingats inta en reträttposi
tion i en argumentation, och en argumenta
tion har alltid en implikation mot framtiden. 
Från avsändarens synpunkt måste mottaga
rens ståndpunkt vara något negativt, vilket 
medför att monumentet är avsett att negera 
detta negativa hos mottagaren. Summan av 
det hela är alltså att monumentet skall upp
häva det som avsändaren inte vill se. 

Om vi ser till den monumentologiska psyko
login i Arkeologisk samhällsavgränsning, så är 
avsikten att framställa de förhistoriska grav-
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byggarna som "aktivt handlande subjekt" (s. 
137 f) . Burström, som mycket noga framhål
ler att en sådan syn är "tilltalande och trovär
dig", eftersträvar alltså en metodologisk in
dividualism, vilket får sägas vara utomordent
ligt lovvärt. Men i avhandlingen sägs att mo
numenten skall legitimera en identitet. Man 
måste fråga sig vem som skall legitimera för 
vem. För Finnvedens del är det enligt avhand
lingen hela befolkningen som legitimerar, vil
ket skulle innebära att avsändare och mottaga
re till monumentets budskap är identiska. I 
många fall kan avsändaren och mottagaren vid 
en ytlig betraktelse förefalla vara identiska, 
nämligen då avsändaren består av flera perso
ner, dvs. då monumentet utgör en kollektiv 
utbyggnad. Flera avsändare enas då i sin argu
mentation - mot mottagarparten. Men skulle 
man då argumentera för att övertyga sig själv 
om något, och skulle man investera i ett bud
skap för att upphäva något hos sig själv? Psy
kologin i avhandlingen tycks alltså ha ett mått
ligt "förklaringsvärde". 

I fallet med Värend sägs att en "lokal stor
mannaklass" skulle ha känt behov av att mar
kera sin egenart i en orolig tid, dvs. monu
mentens budskap är riktat så att avsändare 
och mottagare även här är identiska. Som re
dan påpekats är ett sådant förhållande inte 
meningsfullt. Dock sägs även att monumenten 
kan ha "fyllt en viktig funktion för att legiti
mera gruppens sociala och politiska ställning 
inom det egna samhället" (s. 145). Detta skul
le innebära att stormannaklassen är avsändar-
parten och, underförstått, att andra i befolk
ningen är mottagarparten; så långt är monu
mentets kommunikationsmekanism riktigt 
uppfattad. Om mottagarparten socialt står 
över eller under stormannaklassen sägs inte. 
Eftersom Värend påstås ha varit ett eget sam
hälle under vikingatid implicerar detta att det 
funnits ett ledarskap med en härskare över 
stormannaklassen, vilket avhandlingen dock 
lämnar underförstått. 

Om stormannaklassen i Värend skulle ha 
byggt monument för att markera sig mot en 
härskare inom folklandet så vore det en myc
ket opraktisk lösning, eftersom det förutsätter 
att härskaren skulle tvingas fara runt hela Vä
rend för att se på ovala stensättningar (Bur

ström fig. 21). Det andra alternativet, vilket 
troligen avses i avhandlingen, är att stormän
nen byggt monumenten för att markera sig 
mot vad vi här kan kalla en lägre bondeklass. 
Detta alternativ innebär då att stormännen 
genom specifika Värendsmonument framhål
ler att de är virdar, och att småbönderna för
nekar detta. Men om småbönderna förnekar 
att stormännen är virdar, hur kan då Värend 
har varit ett eget samhälle ifall det dominerats 
av "utlänningar", som till råga på allt utger sig 
för att vara just virdar? Även i fallet med 
Värend förefaller Burströms psykologi kring 
gravmonumenten ha ett mycket begränsat 
'' förklaringsvärde". 

Allemativa ' 'förklaringsmodeller'' 
Arkeologisk empiri utgörs av forntida männi
skors avsiktligheter, och dessa söker vi genom 
att bedöma likheter och olikheter. När flera 
avsiktligheter sammanfaller till upprepade 
komplex av likheter säger vi att det rör sig om 
en viss typ. När jo rd och sten har bringats till 
vissa avsiktliga former säger vi alltså att det rör 
sig om en viss typ av monument. En sprid-
ningsbild av en viss fornlämningstyp visar den 
registrerade spridningen av vissa bevarade av
siktligheter. 

Exempelvis visar en spridningskarta över 
högar i Småland, troligen ganska representa
tivt, endast var man under forntiden avsåg att 
lägga upp det vi kallar högar. Kan man förhål
la sig helt "neutral t" till detta och anta att 
spridningen motsvarar ett visst avgränsat sam
hälle, utan att behöva analysera vidare "inom 
samhället"? I så fall motsvarar alla andra forn
tida avsiktligheter av en viss typ också samhäl
len, och då har man förnekat sitt eget sam-
hällsbegrepp. Vill man försöka dra fler slutsat
ser kring högar än att deskriptivt ange hur de 
synes vara avsiktligt formade och spridda, så 
måste man således förstå något om varför. 

Om man skall ha en möjlighet att försöka 
förstå monumenten i ett visst sammanhang 
måste man först reda ut vilka avsändar- och 
mottagarparter som är tänkbara. Praktiska ar
keologiska exempel som diskuterar detta finns 
sedan tidigare (Fleming 1973; Carlsson 1983; 
Gren 1989 o och 19896), vilket emellertid inte 
framgår av Arkeologisk samhällsavgränsning. 
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Vi kan utgå från de parter som avhandling
en antyder (s. 142 f ) . Det talas då om "kung
ars herradöme", en "stormannaklass"och om 
"befolkningen i sin helhet". Avhandlingens 
parter verkar mycket rimliga, och vi kan fort
sättningsvis använda termerna härskare, stor
man och bonde. I ett tänkt självständigt små
ländskt folkland får vi då räkna med minst fem 
olika parter i en kommunikation med monu
ment. En härskare kan stå mot en storman 
eller mot en bonde, en storman mot en stor
man, en härskare eller en bonde, och en bon
de mot en bonde, en härskare eller en stor
man. Mellan parterna i ett folkland får vi alltså 
minst åtta interna relationer. Inför vi ytterli
gare någon eller några nivåer i den interna 
hierarkin blir det förstås många fler relatio
ner. De enklaste relationerna framgår av 
fig. 1. 

De monumentologiska relationerna kan 
snabbt växa ut till en stor komplexitet. Det 
kan nämnas, att om vi räknar på tre olika 
folkland av likartad intern struktur och exter
na politiska maktfaktorer i form av en sydlig 
och en nordlig härskare, så hamnar Smålands
scenariot på inte mindre än etthundrafjorton 
relationer. I avhandlingens analys över monu
mentens budskaps relationer hade vi finnve-
dingarna som "legitimerade" sig själva, och 
virdastormännen som gjorde samma sak, och 
eventuellt även legitimerade sig mot småbön
derna. Att avhandlingen endast analyserar ett 
fåtal relationer behöver man kanske inte in
vända mot eftersom endast ett fåtal av dem 
torde vara rimliga ur monumentologisk syn
vinkel. Men analysen förutsätter att man 
undersöker vilka avsändare och mottagare 
som är möjliga, och hur deras inbördes rela
tioner förhåller sig. Man får inte glömma att 
det alltid är individer som agerar, aldrig "sam
hällen" eller "institutioner". 

Om vi kortfattat studerar Finnveden finns det 
enligt avhandlingens materialredovisning en 
så stor mängd högar, att det är möjligt att 
befolkningen i sin helhet är begravd i högar (s. 
144). Höggravfälten i Finnveden är vanligen 
utpräglade höggravfält. Eftersom det finns ett 
stort antal höggravfält med en vid rumslig 
spridning inom Finnveden kan vi anta att det 

HÄRSKARE 

TORMAN-rSTORMAN 

BONDE BONDE 

Fig. 1. Om man i ett hypotetiskt samhälle av folk-
landstyp räknar med förekomsten av härskare, stor
män och bönder får man minst åtta relationer. Pi
larna i figuren kan läsas som "har en avsikl mot" 
(figuren är konstruerad av L. Gren). 

är vanliga småbönder som uppfört högarna. 
Avsändarparten är i så fall småbönder och 
rimligen är mottagarparten andra småbönder. 
Vi finner alltså att vi måste skilja på olika 
parter bland bönderna. Sluter vi oss till att 
högarnas budskap är att framhålla det enhetli
ga kollektivet blir innebörden att det bland 
småbönderna fanns de som förnekade detta; 
hur kan det vara möjligt? 

Som man ofta framhållit var vikingatiden en 
politiskt eirolig period med återkommande mi
litära företag. Man kan lätt föreställa sig att 
det hos diverse härskare fanns en stor efter
frågan på krigare. För bondeklassen måste det 
dock ha varit något mycket negativt om söner
na i det uppväxande släktet lockades från går
den eller byn. Om gårdskollektivet av bönder 
inte lyckats övertyga vissa i det uppväxande 
släktet att stanna vid hemmets härd, så är det 
rimligt att man försökt negera detta genom att 
hänvisa till kollektivet av förfäder i högarna. 
Antar vi att vissa av sönerna förnekat bonde
kollektivet så har fäderna och de resterande i 
bondefamiljen tvingats förstärka sina ord, och 
ta "hjälp" av de döda förfäderna. Gravhögen 
får alltså bli negationens negation. Från mo
numentologisk synpunkt förefaller det alltså 
vara otillräckligt att belysa högarnas bakgrund 
enbart utifrån bönder som en helhet. Kanske 
måste vi ur kollektivet skilja ut inte bara söner, 
utan även arvlösa söner. 

För att denna situation alls skall kunna upp-
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stå krävs att gården, i detta fall i Finnveden, är 
indragen i en större politisk sfär, där det är 
kemkurrens om manskap. I detta perspektiv 
ter det sig osannolikt att Finnveden skulle ha 
utgjort ett självständigt samhälle, särskilt som 
böggravskicket inte är specifikt för Finnveden 
utan är utbrett över stora delar av Världen. 
Tvärtom skulle snarare frånvaron av höggrav
fält ha talat för Finnveden som oberoende. I 
den mån Finnvedens högmonument visar nå
gonting, så är det förmodligen alltså att områ
det inte var självständigt utan starkt integrerat 
i en större politisk sfär. 

Ser vi till Värend och dess ovala stensättningar, 
så torde endast en mindre del av befolkningen 
vara gravlagd i dem. Burström antar (s. 145) 
att det rör sig om en stormannaklass. Ovala 
stensättningar är, till skillnad från högar, en 
sällsynt gravform utanför Värend (s. 86), och 
skulle därför, som framhålls i avhandlingen, 
kunna uppfattas som typiska för Värend. Mo
numentets budskap är gissningsvis alltså att 
det finns något Värendstypiskt, vilket impli
cerar en rakt motsatt uppfattning hos motta
garparten; hur är detta möjligt? 

Om vi börjar med det sistnämnda, vem skul
le som mottagarpart förneka det Värendsty-
piska? Kan det vara en härskare över, eller en 
stormannaklass inom, ett självständigt Vä-
rendssamhälle? Rimligen inte, eftersom han 
eller de då skulle förneka sitt eget samhälle. 
En härskare över ett osjälvständigt Värend? 
Knappast, eftersom han aldrig skulle ha en 
möjlighet att fara runt och se alla monumen
ten. Man får j u förutsätta att avsändarparten 
inte gör sig möda att föra fram ett budskap 
som man vet aldrig når fram till mottagaren. 
Skulle småbondeklassen kunna förneka det 
Värendstypiska? Tämligen uteslutet. Det som 
återstår är en storbondeklass i ett osjälvstän
digt Värend. Dessa stormän, som alltså förne
kat Värend, kan antingen ha varit politiskt och 
socialt lierade med utom-virdar, eller också 
har de själva varit icke-virdar. 

Avsändarparten bakom de ovala stensätt-
ningsmonumenten blir förmodligen alltså Vä
rends småbondeklass. Att en eller annan Vä-
rendsförespråkande storman skulle ha agerat 
"klassförrädare" och lierat sig med bönderna 

är möjligt om än mindre troligt. De ovala 
stensättningarna blir virdarnas negation mot 
dem som försöker negera Värend. Även om 
smålänningar är vida berömda för sin före
dömliga flit, så skulle dessa i argumentationen 
trängda virdar givetvis inte slösa sin energi på 
att bygga Värendsmonument överallt, där en
dast de själva skulle se dem. Man skulle, som 
alltid är fallet med monument, bygga dem där 
budskapet kan förväntas nå fram. Av avhand
lingens spridningskarta (s. 89) framgår också 
att det är ett begränsat antal områden där de 
ovala stensättningarna är särskilt framträdan
de. Just i dessa områden skulle således åtmin
stone en del av dem som förnekat Värend 
ha uppehållit sig. Liksom vita blodkroppar 
uppträder monument där det är "inflamme
rat". 

Att de som motsatt sig all slags värendsk 
separatism inte varit makt fullkomliga framgår 
av att monumenten alls blev byggda. Det lig
ger i mottargarpartens intresse att rasera mo
numentet så länge som dess budskap är aktu
ellt. Öppet våld är alltid något mycket dras
tiskt, och för avsändarparten är monumentet 
ett gott visuellt "vapen" när man inte kan, 
behöver eller vågar använda skarpare till
hyggen. 

Om man skall dra någon slutsats av de ovala 
stensättningarna i Värend, så är det snarast att 
Värend politiskt sett inte var ett eget land, 
utan att det stod under ett främmande infly
tande som inte accepterades av de vanliga 
bönderna. Man kan förmoda att virdarna för
sökte bli fria från något som man upplevde 
som en politisk eller social belastning. Det 
betyder inte nödvändigtivs att man försökte 
åstadkomma ett "eget" samhälle med territo
riella gränser, eftersom det samhällsbegrep-
pet troligen är anakronistiskt under förhisto
risk tid. 

Jämför vi Finnveden och Värend finns det 
från monumentologisk synpunkt knappast nå
got som motsäger att de ingick i samma poli
tiska sfär. Man skall måhända inte tala om 
riken med fasta territoriella gränser i delta 
sammanhang. Om man studerar monumenten 
i Finnveden kan man i varje fall förmoda en 
klyfta i uppfattningar mellan vissa parter 
bland Finnvedsbönderna. På motsvarande 

Fornvännen 86 (1991) 



Debatt 273 

EXTERN 

HÄRSKARE 

NORD 

STORMAN—STORMAN 

BONDE 
gravhög 

- • • BONDE 

STORMAN —STORMAN 

isätfning 

BONDE - BONDE 

o i un i 

ova l /s tens 

EXTERN 
HÄRSKARE 

SYD 

Fig. 2. Alternativa hypotetiska grupperingar med relationer. Grupperingen till vänster motsvarar det 
vikingatida Finnveden, och grupperingen till höger motsvarar Värend. Pilarna läses som i fig. 1. De olika 
gravmonumenten har placerats i relationer som skulle kunna vara möjliga frän monumentologisk synpunkt 
(figuren är konstruerad av L. Gren). 

sätt kan man i Värend förmoda en motsätt
ning mellan skilda sociala eich politiska grup
per. Om Finnveden var starkt integrerat i en 
större sfär, så bör Värend varit det i mycket 
mindre grad. Om den eller de större politiska 
"sfärer", som Finnveden eich Värend förmod
ligen dominerades av utgick från söder och 
Danmark, eller norrifrån kan man svårligen 
bedöma utifrån memumentens budskap (fig. 
2). 

Detta resonemang bör kanske mer ses som 
ett exempel på hur det utifrån generellt mo-
numentologiskt grundade frågeställningar 
skulle kunna vara möjligt att förstå de ifråga
varande gravmonumenten i Småland. En mer 
kritisk och fullständig genomgång ryms inte i 
detta sammanhang, men ofta är sammansatta 
frågtir mer givande än förenklade svar. 

Avslutning 

Bland målsättningarna i Arkeologisk samhälls
avgränsning är att framhålla det nutida Sve
riges "heterogena förflutna", och att det inte 
finns någon "svensk" forntid (s. 12). Bur
ström menar vidare "att man från arkeeilo-
giskt fackhåll misslyckats med att förmedla bil
den av en regionalt mångfacetterad förhistei-
ria" (s. 13). Man kan dock undra om avhand
lingen, trots en modern och omfattande 

Cambridgeinspirerad teoridiskussion, ger en 
så mycket mindre "förenklad bild av förhisto
rien". Framhävandet av samhällen med av
gränsade territemer ter sig i begreppsmässigt 
hänseende dels senn en förenkling av en mång
fald, dels som en ren anakronism. Förmodli
gen är det så, att den idealistiska samhällsmo
dellen vid tillämpningsförsök måste leda till 
orimliga förenklingar eftersom man inte kan 
komma runt dualistiska begreppsförväxlingar 
kring det som man betraktar som det fördeilda 
eller "bakomliggande". 

Det källmaterial senn avhandlingen använ
der är framför allt Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering, och ur denna har vis
sa data redovisats på ett tydligt sätt. Som av
handlingen korrekt framhåller är det av stort 
intresse att förstå arkeologiska spridningsbil-
der av denna typ. Det bestående värdet av 
redovisningen av data illustrerar dock på ett 
slående sätt riktigheten i Mats Malmers kon
staterande: "Data har alltså obestridligen en 
kunskapspotential oberoende av den teori el
ler modell efter vilken insamlingen skedde" 
(Malmer 1984 s. 263). Kan det rentav vara så, 
att Burström med sin utmärkta materialre-
dovisning i förlängningen lägger grunden till 
rakt motsatta slutsatser jämfört med vad hans 
egna hypoteser syftade till? 
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Inte sällan kommer man inom arkeologin 
till ett läge där flera förklaringar synes vara 
lika möjliga, dvs. att man inte kan avgöra vil
ken eller vilka som kan avskrivas. Det har an
setts att det är en vetenskaplig plikt att försöka 
ange alternativa förklaringar vid studiet av ar
keologiska fenomen (Hagen 1970 s. 114). Ett 
illustrativt och mycket föredömligt arkeolo
giskt exempel på hur man systematiskt kan 
arbeta med alternativa förklaringar framgår 
av Klas-Göran Selinge (1979 s. 145-182), där 
två lika möjliga alternativ till Norrlands förhis
toria explicit preciseras, " the diffusionist" 
och "the adaptive innovatory model". Utifrån 
de rådande förutsättningarna, menar Selinge, 
kan ingendera av modellerna förkastas. Burst
röm (s. 36) diskuterar Selinges (1979) system
teoretiska modell, men Selinges mycket utför
liga metodologiska resonemang kring alterna
tiva modeller behandlas däremot inte alls, 
trots att Burström själv eftersträvar en metod 
för att diskutera och värdera olika förklarings
modeller. 

Förutom Burströms egen förordade territo
riella modell har ingen av hans anförda "alter
nativa" förklaringsmodeller någon företräda
re, och modellerna kan mer betraktas som en 
vanligt traditionell källkritisk genomgång än 
ett uppställande av alternativ. Om man seim 
Selinge med en alternativ modell menar en 
som är lika möjlig som en annan, så uppfyller 
Burströms alternativ knappast definitionen. 
Den pluralistiska utvärdering med olika alter
nativ som antyds i avhandlingen blir i prakti
ken alltså skenbar. 

Avhandlingen har förtjänstfullt argumen
terat för att gravmonument bör vara möjliga 
att förstå i ett profant perspektiv. Men dess 
monumentologiska analys är, som framgått 
ovan, så starkt förenklad att alternativa tolk
ningar knappast medgivits. Burström säger (s. 
141) att "de vikingatida samhällena i Finnve
den och Värend" väl låter sig avgränsas arkeo
logiskt. Men det som blivit avgränsat är fak
tiskt inte samhällsterritorier, utan områden 
där det finns lämningar av särskilda forntida 
avsiktliga sten- och jordformationer. Des.sa 
uppfattar vi som monument, och sädana in
begriper vissa typer av kommunikation. Här 
har vi försökt ställa frågor och belysa minst av 

allt okomplicerade problem kring hur kommu
nikationen varit möjlig. 

Det kan vara lätt att dra snara och förenkla
de slutsatser vid betraktandet av ett arkeolo
giskt material, inte minst när det redovisas på 
spridningskartor. Likafullt vore det ett miss
tag att tro att pluralism har något egenvärde. 
Det vi kallar arkeologisk empiri utgörs, direkt 
eller indirekt, av forntida människors avsikt
ligheter. En viss avsikt eller en intention är en 
gränsdragning som endast har en, och inte en 
mångfald riktningar; man avsåg något visst, 
eller också avsåg man det inte. Därför finns 
det i princip endast en riktig tolkning av varje 
forntida avsiktlighet. Framtiden saknar ofri
het, men det förflutna saknar frihet. 
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Leif Gren 
Riksantikvarieämbetet 

Om teori och bruket av alternativa förklaringsmodeller 
I sitt debattinlägg "Småländska folkland och 
gravmonument" tar Leif Gren upp min dok
torsavhandling Arkeologisk samhällsavgräns
ning. En studie av vikingatida samhällsterritorier 
i Smålands inland. (Burström 1991) till diskus
sion. Som avhandlingsförfattare tycker jag det 
är positivt att avhandlingen uppmärksammas 
och ger upphov till debatt. 

När man står inför uppgiften att föra en 
diskussion med utgångspunkt från den egna 
avhandlingen är risken stor att man hamnar i 
en försvarsposition snarare än i en konstruktiv 
debatt. En diskussion som förs i syfte att till 
varje pris försvara varje enskild detalj blir 
dock med nödvändighet ofruktbar och bör 
därför undvikas. Jag känner inte heller något 
behov av ett sådant försvar. I skrivande stund 
står jag visserligen fortfarande till fullo för 
innehållet i avhandlingen, men jag erkänner 
villigt möjligheten av att andra perspektiv el
ler källmaterial kan tillföra värdefulla aspekter 
eller t. o. m. vederlägga mina slutsatser. Den
na inställning innebär emellertid inte att j ag 
avstår från att argumentera för min nuvaran
de uppfattning. 

Leif Gren berör i sitt debattinlägg flera frå
gor av generellt intresse. I det följande avser 
j ag att diskutera: (1) Relationen mellan sam
hälle och materiell kultur, (2) Vad som bör 
förstås med begreppet 'samhälle', samt (3) 
Bruket av alternativa förklaringsmodeller. Av
slutningsvis berör jag även Grens "monumen
tologiska" diskussion. 

Relationen mellan samhälle och 
materiell kultur 

I Arkecdogi.sk samhällsavgränsning diskuterar 
jag inledningsvis (s. 9—10) de teoretiska förut
sättningarna för att genom studier av materi

ell kultur producera kunskap om de förhisto
riska samhällena. Syftet med denna teoridis-
kussion är att redovisa de principiella utgångs
punkterna för den följande analysen och tolk
ningen (jfr Gräslund 1989, s. 47). 

I teoridiskussionen ansluter jag mig till 
uppfattningen att den materiella kulturen inte 
är en direkt återspegling av det bakomliggan
de samhället. Den materiella kulturen är istäl
let en ideologiskt transformerad reflektion av 
samhället (Hodder 1982, s. 211). Jag anser 
således att relationen mellan ett samhälle och 
dess materiella kultur styrs av ideologiska kon
ventioner. Dessa kan antingen bekräfta eller 
förneka den samhälleliga verkligbeten (jfr 
Giddens 1979). Relationen mellan samhälls
struktur, ideologiska konventioner och mate
riell kultur illustreras schematiskt i figur 1. 

I Arkeologisk samhällsavgränsning (s. 10) 
kommenteras figur 1 på följande sätt: 

Av figur 1 framgår alt två identiska samhällsstruktu
rer, A, genom skilda ideologiska konventioner, nr 1 
och 2, kan fä olika uttryck, a och b, i den materiella 
kulluren. På samma salt kan Ivå skilda samhälls
strukturer, A och B, genom skilda ideologiska 
konventioner, nr 2 och 3, få samma materiella ut
tryck, b. 

Detta abstrakta resonemang kan förtydligas med elt 
hypotetiskt exempel. Antag atl gravskicket i ett be
stämt område under en viss period är enhetligt. 

samhällsstruktur A - • ideologiska konventioner 1 
- * materiell kultur a 
samhällsstruktur A -*• ideologiska konventioner 2 
-»• materiell kultur b 
samhällsstruktur B -•• ideologiska konventioner 3 
-*• materiell kultur b 

Fig. 1. Schematisk redovisning av relationen mellan 
samhällsstruktur, ideologiska konventioner och ma
teriell kultur (Burström 1991 s. 10). 
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