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Debatt 

Våld föder våld - problem inom feministisk genusforskning: exemplet 
Sunnm0re 

Denna artikel uppmärksammar nägra problem 
som jag som likbetsleministisk genusförskare 
upphittar som akuta. Jag riktar främst detta de
battinlägg lill love Hjonmgdal, som med sin 
avhandling Del Skjulle Kjonn (1991) etablerade 
sig som en av vårt lands första feministiska ge
nusförskare. Men först tänker jag förse de läsa
re som ej kommit i kontakt med vare sig genus
forskning eller feminism med en enkel inled
ning. 

Genusforskning är inte nägot som bedrivs av hys
teriska »grupp åtta-feminister» som desperat 
försöker få fram en bild av förhistoriens kvin
nor som amazoner. Det är inte heller kvinno
forskning med ett läst fokus på kvinnor. Genus-
loiskaren kan t. ei. m. vara omedveten om all 
hon/han har anlagt ett genusperspektiv. 

Termen genus (geiuler pä engelska) uppstod 
under 1970-talet i en feministisk miljö som var 
trött på att det som var manligt respektive 
kvinnligt framställdes som biologiskt givet, oav
sett tid och rum. »Genus» myntades i syfte att 
förtydliga del faktum att en genuskategori är 
socialt skapad pä ett unikt vis som skiftar frän 
samhälle till samhälle. En individs biologiska 
kein, exempelvis man, är ingen garant leii atl 
individen räknas till genuskategorin »man-. 
Trots att t. ex. de s. k. berdacherna i vissa in-
cliansamliällen biologiskt sett är män så räknas 
de inte till dem eftersom de sedan ung ålder 
sysselsatt sig med vad representanter för deras 
manliga genuskategori anser vara kvinnligt 
(Kulick 1987, s. 6011'.). »Män» kan ingå gifter
mål med dessa »berdacher» eftersom de anses 
följa del mönster som knyts till deras kvinnliga 
genuskategori (ibid.). 

Genus är ett samhällets tolkning av de biolo
giska skillnaderna mellan män ex:h kvinnor. 
Denna tolkningspraxis innehåller tvä, varandra 
motsatta och ofta uteslutande, kategorier till vil

ka alla människor knvts. Barn och gamla kan 
emellertid i vissa kulturspecifika läll »flyta» rela
tivt fritt i fcii hällande till den manliga och den 
kvinnliga genuskategorin. Genusforskning in
nebär följaktligen studiet av genusicleologier 
odi deras inverkan på social praktik. För en ar
keolog som bedriver genusstudier innebär det
ta en stark vilja att koncentrera sig pä männis
korna och deras relationer inbördes och till ar
tefakterna. Genus är ingen separat del som kan 
inkluderas eller exkluderas i analyserandet av 
sociala fenomen, utan det är en uppsättning 
processer och relationer som är invävda i livets 
alla aspekter (Moore 1990, s. 409). Genus är li
ka grundläggande som ålder, politik, hushåll, 
etnidtet etc. i byggandet av social teori. Efter
som släktskap i ett samhälle definieras efter 
samma naturliga skillnader mellan människor 
som genus, så kan man hävda att släktskapsstn-
dier och genusstudier utgör ett och samma 
forskningsområde (t. ex. Yanagisako & Collier 
1987. s. 34). Det är endast ordet »genus» som 
gär att relatera till feministisk teori. Att »genus-
forska» är alt studera relationer mellan män 
och kvinnor och hur dessa påverkar företeelser 
som social organisation, ekonomi, symbolik etc. 

Feministisk teori, eller snarare feministiska teori
er, går egentligen atl integrera i vilken teoretisk 
modell som helst. Del finns in. a. o. olika leim-
nisier: marxistiska le-minisier, processuella fe-
minister, poslstrnkturalistiska leminister, eko-
feminister osv. Dessa har olika visioner och mål 
beroende på det teoretiska anslag de föredrar. 
t iemensamt fcir alla sorters feminismer är dock 
etl missnöje med den androcentriska, ibland 
rent sexisiiska forskning som existerar. Denna 
forskning har allt som oftast aktivt eller passivt 
os\ nliggjorl forntidens kvinnor, blundat för de
ras betydelse för del samhälle de levde i. 

Ku exempel pä anclrocentrisk forskning är 
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boken The Prehistory of Denmark (Jensen 1982). 
Jensen beskriver t. ex. jägarstenåldern som en 
tid när social ojämlikhet var begränsad till ett 
minimum (1982, s. 58); kvinnan följde mannen 
(ibid., s. 56); gruppens äldsta män var oftast de 
som hade makten (ibid., s. 54); det sociala 
systemet bestod av patrilokala och patrilineära 
band (ibid.); den tunga arbetsbörda som kvin
nor ålades fungerade mycket bra som hinder 
mot ohämmad populationstillväxt (ibid., s. 29); 
p. g. a. sin immobilitet som barnalcidare syssla
de kvinnan endast med att laga mat och passa 
barn (ibid., s. 55). Hans bok påvisar ingen 
egalitet på stenåldern, men väl entydig, nutida 
inegalitet. 

Begreppen man ocb kvinna har sällan erkänts 
som föränderliga, skiltande begrepp seim inånga 
gånger skiljer sig bara genom att flytta från ett 
samhälle till ett annat. Begreppet 'kvinna' har 
t. ex. kommit att inrama alla med kvinnliga 
genitalier, oavsett tid och rum. 'Kvinna' har 
sedan lått tjäna som markör för gemensamma 
erfarenheter, såsom moderskap, amning, för
tryck, hushållsarbete, våld m. m. De manliga 
»bröder», och senare även feministiska »syst
rar», som har alstrat denna begreppsprocess 
har gäng pä gång ignorerat den myriadiska 
mångfald som den biologiska kategorin kvinna 
har erfarit genom tiderna. Att vara kvinna inne
bär dessutom att man är avhängig ras- och 
klasskillnader, samt historiska och kulturella 
variationer (Wylie 1990, s. 39). 

Det finns feministiska kvinnor som pä fullt 
allvar menar att endast kvinnor verkligen kan 
förstå sig på andra kvinnor - den s. k. »it-takes-
one-to-know-one—posiiionen. F.n logisk (öljd av 
denna skulle bli att bara en man kan förstå sig 
på forntidens män - »bröder» som alla har en 
rad gemensamma upplevelser i stil med jakt av 
stora däggdjur, långväga handel, krig etc. Så
dana resonemang är lika naiva som könsklyfte-
skapande. F.n forntida kvinna iir givetvis lika 
mycket »det andra» som en forntida man, eller 
vilken annan socialt skapad kategori som helst, i 
den nutiela tolkarens kulturlärgade glasögon. 

En stor stötesten inom genusforskningen är 
huruvida man verkligen kan tala om fler än tvä 
genuskalegorier. S0rensen, t. ex., tycker sig ha 
identifierat tre genuskategorier i det danska 

gravmaterial hon studerat från bronsäldern 
(1991, s. 147). Whitehead har noterat att even
tuella kvinnliga motsvarigheter till »bcrdacher-
na» dvs. kvinnor som ansågs uppvisa »manlig 
kraft» när de red, sprang och jagade bättre än 
mänga män, aldrig blev institutionaliserade 
och därmed inle accepterade av dei mansdo-
minerade samhället (1981, s. 86). Hon drar 
sedan slutsatsen att alla genussystem har en 
gemensam grundstruktur (ibid., s. 109). En 
liknande slutsats drar Kulick om andra sam
hällen som påstås uppvisa en tredje genus
kategori. Han påpekar att en kulturs variant 
av institutionaliserat, homosexuellt beteende 
är idéerna om manligt och kvinnligt för
kroppsligade (1987, s. 60 IL). 

Jag vill alltsä hävda att det man kallar en 
tredje genuskalegori snarare är en social kate
gori som tjänar syftet att stärka ramarna kring 
vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. 
Genom socialt våld förtrycks och förnedras in
divider som biologiskt är män eller kvinnor 
men som inte uppfyller samhällets kriterier för 
vad som är manligt eller kvinnlig!. Som exem
pel så berövas kvinnor sin kvinnlighet i många 
samhällen när de blir änkeir eller når klimakte-
riet (Hastrup 1993, s. 44). De placeras sedan 
antingen i en manlig eller en neutral kategori 
(ibid.). Ålderskategorier knutna till social status 
(t. ex. änkor, unga krigare, pojkar) påverkar 
många gänger vilket genus man tillhör och i vil
ken grad. 

Jag delar Nordbladhs och Yates åsikt att det 
biologiska könet är ett »kompositkoncept» 
(1990, s. 224). De två huvudklasserna är inte 
helt avskilda, utan istället tvä extremvärden pä 
en och samma skala (ibid.). De hävdar vidare alt 
det inte är lönt att försöka skilja på kein och 
genus, ty genus är alltid närvarande i könsskill
nader (ibid., s. 233). 

Gravanalys 

Hj0rungdal kritiserar uttryckligen kvantitativ) 
baserad vetenskap och påstår sig grunda analy
sen av gravarna i Summi0re pä kvalitativa me
toder (1991, s. 67). Om en grav har tvä eller ller 
spännen, mer än tre pärlor, en kombination av 
minst två smyckeföremäl eller en trekantig hår
nål av ben klassificeras den som en kvinnograv 
(ibid.). En mansgrav definieras utifrån grup-
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perna: svärd, spjut, pil odi sköld. Men hennes 
genusklassificering är i högsta grad kvantitativ. 
Definitionen av kvinnograv blir en ekvation 
som kräver sina parametrar: ett visst föremål i 
ett visst antal eller i en viss kombination med ett 
annat. 

Hj0rinigdal påstår sig hoppa (iver redskap 
som genuski iterium lör all fä en säkrare upp
fattning om vilka arbetsredskap som linns i gra
var som på förhand genusbestämts (ibid., s. 72). 
Begreppet 'arbetsredskap' är dock problema
tiskt. De manliga föremålen i hennes gravklassi-
fikation kan betraktas som arbetsredskap. Som 
bekant är svärd, spjut, pil och sköld arbetsred
skap inom jakt, fiske, försvar och vinstinbring-
ande plundring. Hon har tydligen glömt att 
hon senare i boken räknar ovannämnda före
mål som produktionsredskap (ibid., s. 94). 
Smycken och kammar kan dessutom ses som 
arbetsredskap i samhällets sociala reproduk
tion. 

Hon uppger att hon ansluter sig till nystruktu-
riilismen när det gäller gravtolkning (ibid., s. 
68). Ändå begär Hj0rungdal just de fel som 
Hodder kritiserar strukturaUsmen för: menings-
innehåll läggs ofta oförsiktigt över materialet, 
analysenheter definieras pä förhand, symboler 
ges redan mening (t. ex. manligt och kvinnligt), 
och assymmetrier tolkas (1991, s. 81). Hon läm
nar inget utrymme för sociala skikt, gamla, 
unga och »genusavvikare» seim alla påverkar 
och påverkas av de ideologiskt och socialt ska
pade manliga och kvinnliga polerna. 

Hj0rungdal fortsätter sedan med ytterligare 
kvantitativa metoder fcir alt statistiskt visa små, 
men påvisbara (hon använder ordet »klarlag
da») tendenser, nämligen att kvinnor oftare är 
gravlagda i större (högre) gravar och att kvin
nogravar blir symboliskt markerade med grav-
utstyrsel tidigare än mansgravar (ibid., s. 87). 
Detta liknar pojkars och flickors tävlan i sandlå
dan: »Jag har byggt en stiirre hög än du, därför 
är jag bäst! Dessutom byggde jag min hög före 
dig.» 

F.n tydlig) exempel pä HJ0rungdals statistiska 
korthus är det låga roset pä Ulsteingravlällcl. 
Hon har bedömt det som kvinnligt och har där
med fått en grav som är äldst och som har en 
mycket stor diameter. Utan den här graven slä-
las förhållandet mellan HJ0rungdals manliga 

och kvinnliga gravar ut. Bortsett från hennes 
grav klassifikation finns det inget som säger att 
det måste röra sig om en kvinnograv, då graven 
innehöll en glättad guldfingerring, ett brons-
spänne av typ R. 233 och rester efter ett oiden-
tifierat järnföremål (ibid., s. 154). Hon borde 
själv vara mechelen om detta eftersom hon 
själv har skrivit, i det stycke där hon avfärdar 
Prehistoric Mun in Denmark (Sellevold et al.), att 
»flere gjenstandstyper er felles for begge kj0nn, 
bl.a. fingerring» (ibid., s. 71), samt att »med 
hensyn til spenner, finnes det i yRT kvinne
graver fra 1 til 7 stykker, og i mannsgraver 1—l 
stykker» (ibid.). 

HJ0rungclal anklagar Petré (1993) ftir atl han 
är mctodologisk i sin gravanalys och att han 
dessutom medverkar till att reproducera en bi
när, asymmetrisk tolkning av genus (1994, s. 
142). Jag hävdar att .samhällen alltid kommer 
alt göra någon form av genustolkning av köns-
asymmetrin, eftersom genus alltid är närvaran
de i könsskillnader. Detta betyder inte fcir den 
skull att manligt och kvinnligt inte kan kom
plettera eller i vissa avseenden likna varandra. 
Det mä sä vara att Petré inte använder ordet 
genus, men det suddar inte ut det faktum att 
han är intresserad av att studera manliga, 
kvinnliga och släktskapliga relationer; han be
driver m. a. o. omedvetet genusforskning. 

Hj0rungdal frågar sig om det finns nägra 
alternativ till termerna manligt respektive kvinn
lig! (ibid., s, 147). Mitt svar pä hennes fräga 
blir all del inte linns nägot alternativ. Dels för 
atl alla samhällen som ryms i etnografin i 
grunden är uppbyggda kring en bipolär genus-
icleologi som korsas av ålders- och klassindel
ningar, samt genusavvikare som rekategoriseras 
inom ramen för detta. Dels fiir atl en ignorering 
av manligt och kvinnligt gör osteologiska köns
bestämningar överflödiga. Del blir inte bara ge
nusforskningen som sopas under mattan, utan 
även den arkeologiska metodologin. Aven om 
del rör sig om feministisk genusforskning så 
bör den bygga på en »materialistisk empiri» för 
att använda Shanks & Tilleys ord (1989, s. 44). 

I iililshegreppet 

Eftersom allt som är biologiskt givet får de flesta 
feministerna att rysa, sä undviks och bortförkla
ras gärna problem av detta slag. Jag anser det 
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emellertid värt att undersöka, utöver den socia
la miljön, hur genetiska asymmetrier och ojäni-
likheter i form av styrka, skönhet, handikapp, 
dumhet påverkar sociala formationer. I det här 
fallet tänkte jag ta upp fysisk styrka i förhållan
de lill våldsbegreppet. Med Foucaults teori om 
tystnadens våld i bagaget tänker jag nu fördju
pa mig i begreppet »violence» som ett viktigt 
skäl till varför »kvinnan» har nästan universellt 
dominerats av »mannen». Jag utgår frän, åt
minstone som jag ser det, ett generellt drag i 
mänskliga relationer nämligen att »män», ge
nom att medvetet och omedvetet nyttja olika 
varianter av fysiskt, socialt, konceptuellt våld, 
dominerar »kvinnor». 

Att det manliga dominerar det kvinnliga med 
hjälp av våld är inte biologiskt givet. Däremot 
är det mycket ofta symboliskt givet utifrån kul
turella tolkningar av det som är biologiskt givet. 
Det linns exempelvis alltid en eller ett par vux
na individer med manliga genitalier som är fy
siskt starkare än övriga samhällsmedlemmar. 
Individer med manliga genitalier är inte bara 
förtryckta av de fysiska dominanternas våld. De 
ser också, oftast redan under barndomen, upp 
lill och identifierar sig med, respekterar eller åt
minstone häller sig undan frän detta dominan
ta fåtal. Sä p. g. a. en extern likhet i form av en 
penis igneireras ett annat biologiskt faktum, 
nämligen att ett antal personer med kvinnliga 
genitalier liiktiskt är starkare än nägra av dem 
som har manliga genitalier. F,n fysisk asymme
tri (några är starkast) kopplas till en annan fy
sisk asymmetri (biologiskt kein) på ett ödesdi
gert sätt - de som är fysiskt starkast hiir till den 
manliga gruppen, alltså är den manliga grup
pen starkast. 

Ett spännande exempel pä korrelationen 
mellan soc ial dominans och fvsisk dominans är 
att i Danmark innehåller sä gott som alla gravar 
frän yngre romersk järnålder med guld, silver 
och importgods individer som är fysiskt större 
än genomsnittet (Sellevold et al. 1984, s. 
230-231). 

Det fysiska våldet fortplantar sig snabbt till 
socialt våld, psykologiskt våld, konceptuellt 
vald. Det linns de som har framhållit att män är 
aggressivare rent biologiskt (t.ex. Moulton 
1977). Detta är dock inte riktigt. Pojkar upp
muntras i större utsträckning till att vara ag

gressiva när de seidaliseras till män i de flesta 
samhällen. Flickor har inte manliga genitalier 
(som ofta likställs med fysisk dominans). Därför 
socialiseras de inte sällan enligt »vi-de»-prind-
pen till männens motsatser, dvs. till rädsla fcir 
fysisk styrka, rädsla fcir den manliga våldspo
tentialen. Berdachema kan sägas vara exempel 
på hur pojkar som ogillar manliga väldsi iiualti 
blir flickor med manligt kön. Det fördärvliga är 
människans åtskillnad mellan män och kvinnor 
överhuvudtaget. Skillnad är i sig, som McKin-
non sä väl formulerade, silkeshandsken på do
minansens järnnäve (Handsnian 1990, s. 335). 
Dikotomin mellan män och kvinnor diskrimi
nerar alla som avviker från denna bipolai ilcl: 
barn, gamla, dårar, oliktänkande etc. Själva 
ordet 'violence' betyder bl. a. en överdriven an-
vänelning av kontraster (Sirnpson & Weinc-i 
1989, s. 654). 

Idén om väldsbegreppet har jag hämtat frän 
Godelier som formulerat en hypotes om att våld 
och förakt är den manliga dominansens två 
nyckelfaktorer, samt att vi till dessa mäste lägga 
en tredje, nämligen att kvinnorna själva är 
splittrade i sina förehavanden me-el män (1986, 
s. 149). Våld är en avgörande eld av relationen 
mellan män och kvinnor, men del genomsyrar 
inte allt (ibid., s. 158). 

Delvis inspirerad av Godelier har Whitehead 
Utvecklat en mer feministisk teori om väldsbe
greppet. Hon menar att det är männens kon
troll av våldet, inte mäns utbytande av kvinnor 
vid giftermål, som förklarar den manliga domi
nansen i slatslösa samhällen (1987, s. 248 IL). 
Whitehead bar också spunnit vidare pä Colliers 
och Rosaldos (1981) iakttagelse- atl manlig »fer-
liliic-i» i statslösa samhällen ofta är ihop-
kopplad med mäns väldskapacitet. Hon före
slår att män kontrollerar hela utbytespektrum 
med olika former av våld (op. dt.). Män delar 
ut säväl gåvor som slag, säväl fruar som magi 
(1987, s. 248 ff.). Hela utdelningsprocessen 
skulle kunna ses som en våldshandling. 

Jag hävdar att det i Summi0re finns en tydlig 
bild av ett patriarkat som bygger på en manlig 
våldsdominans kopplad till manlig fertilitet. 
Om man använder Hj0rnngdals, Sellevolds 
(1984), Petrés (1993) och Bennetts (1987) ge
mensamma konvention att vapen (undan
tagsvis kniv) indikerar mansgrav, så kopplas 
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denna, av mig försiktigt kallade »vapengrupp» 
till transportmedlen båt (»Kongshaugen»; 
Hj0rungdal 1991, s. 137) och häst (grav i Bj0r-
ke; ibid., s. 154). Transporter gär därmed att 
knyta till nyttjandet av fysiskt våld eller åtmin
stone till symboler (eir detta våld (vapen). Att 
sjötransporter var viktiga visar det faktum atl 
gravarna i Sunmn0reområ(let är arrangerade 
sä att om man anländer till trakten frän havet 
med båt så är ö-passager, farleder, fjordöpp
ningar och Ijordslut tydligt markerade. Om jag 
i enlighet med författarna ovan lika försiktigt 
skapar en »sländgrupp» sä kennmer det att bli 
ÖVCT en mängd gravar som ej gär att knyta till 
vare sig vapen- eller sländgruppen. Gemen
samt för dessa överblivna gravar är en torftig
het i fråga om gravgods. Dessa hör kanske till 
ett lägre socialt skikt. Intressant blir då iaktta
gelsen att de (iar eller gravfält som helt domine
ras av, eller i ett fåtal fäll till hälften utgörs av, 
det lägre sociala skiktet, är markerade med fal
lossymboler (»heliga vita stenar»). Dessa stenar 
bör ses som manliga fertilitetssymboler som var 
uppställda i syfte att synas. Brynen eich s. k. bäl
tesstenar påträffas mindre ofta som gravgåvor i 
gravar än som »ensamdepäei» i jorden i myrar, 
åkrar eller diken (ej avsedda att synas), spridda 
i hela det berörda området, inklusive på öarna. 
Bältesstenarna skulle man kanske kunna tolka 
som vulvor i och med den spetsovala formen 
med en nälslipningsskära i mitten (se t. ex. fig. 
17; ibid., s. 41). Man bör ta fästa pä den freudi
anska tolkningen av eggen eller nålen som sli
pas pä brynet. Fysiskt och socialt våld är sålun
da knutet till vapengruppens »fértilitet». Domi
nans av det synliga landskapet i form av markö
rer och transportmedel hiir ocksä uppenbarli
gen till denna grupp, som jag vågar löreslä är 
den manliga delen av ett högre socialt skikt. 

Remedial" feminism 

En vanligt förekommande feminism har av vis
sa benämnts »remedial» feministisk forskning 
(t.ex. Wylie 1992, s. 56). Uttrycket syftar 
egentligen på tidiga författare som Gimbutas, 
vilka fann matriarkat här och var i forntiden, 
ofta kretsande kring stora »modersgudinnor». 
Denna typ av feminism har det ofta fnissats åt 
av det etablerade, androcentriska forsknings-
samfundet. Detta har uppenbarligen skett utan 

självreflektion, tv annars skulle skrattet fastnat i 
halsen, när dessa »androcentriker» reflekterat 
över sina, minst lika skrattretande, underlig
gande antaganden. 

Det jag syftar pä är att männen framställts 
som om de vore de enda tänkande, aktiva varel
serna i forntiden. Hela vår förhistoria har tydli
gen varit en »mansmarknad». Pä denna mark
nad har männen kunnat handla med uppfin
ningar uppfunna av män, föremål skapade av 
män med konst av män, kvinnor och djur tämj
da av män etc. Vad forskare som Gimbutas har 
gjort är att »vända på steken» genom att fram
ställa kvinnan som en aktiv agent med makten i 
sin band. Både remedial Feminism och andro-
centrism har förstås grundligt fel, eftersom alla 
individer oavsett ålder, klass och genus bidrar 
lill skapandet av samhället i fråga, omedvetet 
som medvetet. 

Arkeologen Mortimer Wheeler lär ha sagt att 
arkeologi är en enda lång vendetta (Shanks 
1992, s. 2). Detta påstående verkar stämma väl 
in pä Tove HJ0rnngdal. Hon problematiserar 
inte genus i sin analys som hon hävdar, utan 
hon förmedlar budskapet att det handlar om 
att giira »kvinnan» mer synlig i det arkeologiska 
materialet, helst mer än »mannen», vilket hon 
slutligen mycket riktigt stolt deklarerar att hon 
lyckades med i Sunnm0re (1991, s. 117 ff.). Det 
är tydligt att Hj0rungdal endast rättfärdigar sin 
egen genusideologi, nägot som ses som ett kar
dinalfel bland feministiska genuslörskare (Con-
key & Spector 1984, s. 3). Hon projicerar sig 
själv som nutida feminist på det arkeologiska 
materialet så till den milda grad att kvinnorna i 
Summi0res äldre järnålder bör ses som en 
grupp »Tovar» i hennes analys. Hj0rungdal har 
dock på senare tid insett att kvinnorna i fornti
den blir konceptuellt myt ket lika dagens kvinn
liga utövare av arkeologi inklusive feministiska 
sädana (1994, s. 146). 

Här blir ett annat feministiskt problem tyd
ligt, nämligen frägan om hur en feminist skall 
bete sig dä materialet tydligt pekar pä ett patri
arkat, som jag anser att det i Sunnm0re gör. Jag 
är av den åsikten att man som feminist skall 
acceptera det, även om det smärtar. Trots ett 
utmärkt teoretiskt anslag sä verkar HJ0rungdal 
ha drabbats av frustration, desperation och iver 
i sin vilja att lyfta fram den aktiva kvinnan i 
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Sunnm0re. Hon har bestämt sig för att (upp-) 
finna något som påminner om elt matriarkat 
(fcir vilket det inte finns ett enda antropologiskt 
belägg, åtminstone inte i betydelsen patriarka
tets motsats). Det arkeologiska källmaterialet 
kommer väl mycket i skymundan. Allt Hj0r-
ungdal gör är att låna in andra teorier från 
andra författare. 

Hon lånar in begreppet »genetisk kompara-
tion» frän Scfaj0dt för att ursäkta en nästan 
tusenårig analogi mellan texten Volsatåttr (som 
kan ses som kristen skrämselpropaganda) och 
en benkniv med texten linalaukaii i Fl0sandfyn-
det (utanför Sunnm0rekontexten) (ibid., s. 
102 ff.). Hon skapar, och delvis lånar från 
Ringstad (ibid., s. 57), en kustbiinden »stor-
högsmiljö» och en inlandsbaserad »ickesior-
högsmiljö» som skall uppvisa separata kultsvs-
lem (ibid., s. 104 ff.), fastän det arkeologiska 
materialet talar ett och samma symbolspråk. 
Hon hämtar en modell frän Lillehammer som 
är grovt generaliserande i sill påstående att 
kustbefolkningar har makligare och produk-
lionsstarkare kvinnor (ibid., s. 114). Frän Lille-
li.immer plockar hon även typen »kvinno-bon-
de» som, utöver total kontroll (iver inhemsk 
materiell produktion och biologisk reproduk
tion, hade arrangemangs-makt över politiska, 
sociala och äktenskapliga allianser (ibid., s. 113). 

I IJ0rimgdal borde vara medveten om att en 
uppfattning om forntiden är perspektivbereien-
cle (Burström 1990, s. 13) och därmed kräver 
infallsvinklar som lämnar dörren öppen liir det 
oförutsägbara odi därmed omtolkningar, Jag 
delar helt och fullt Renfrews åsikt att man skall 
vara mycket misstänksam mot dem som redan 
har svaren klara fiir sig när de biii jar studera 
det förgångna (1989, s. 41). Samtidigt gäller det 
att komina undan tendensen till »sex war». Om 
man ser kunskap som et) territorium och argu
mentation som krig sä leder detta, enligt Lakolf 
och Johnson, lill intellektuell imperialism (Burr 
1990, s. 48). Även om jag Ivar kritiserat våld sä 
vill jag låta första att jag gentemot läsaren själv 
har brukat en typ av våld, vad Derrida kallar 
»skrivandets våld» (1976 s. 39 (.). 
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162 22 Välling!n 

De Strelowska kyrkoårtalen 

När det gäller att lägga •'historiens pussel», sä 
är det som bekant inte bara att lägga bilarna pä 
plats. Det gäller inte heller att hitta platsen för 
redan befintliga bilar oeh sätta dit dem. Det är 
en fråga om, att bland de befintliga bitarna 
hitta elem som passar in, samt elessutom alt 
försöka hitta nya, eller rentav tillverka nya, 
egna bilar. I delta arbete är vi många som 
deltar - med skiftande resultat - för att för
hoppningsvis så småningom kunna se hur den 
bild vi bar av det förflutna framträder mer och 
tydligare. Tyvärr hittar vi inte alltid de bilar vi 
söker, och ibland blir del fel, som vi ändå försö
ker passa in. Olyckligtvis är del också så, an 
när andra försöker ge rätt bitar, kanske man inte 
alltid vill se eller tro på dessa, och del (inns 
också de av oss. som aldrig kan tro sig själva om 
all ta fel pusselbit. Vi har dä tänger.n den 
personliga prestigen! 

Anledningen till denna artikel gär egentligen 
liera år tillbaks i tiden, nämligen lill 1980, dä 
Lena Thunmark-Nylén pubbcerde sin artikel 
»Om de gotländska kyrkornas ålder» (1980). 
Naturligtvis hade det varit bättre att redan då 
kritisera de slutsatser som där framförs, men 
jag kunde aldrig tro att den skulle få sådan 
tilltro som den sedan lått hos vissa arkeologer 
(dock inga historiker). Det som emellertid nn 
lill slut lått mig att reagera är det sätt på vilket 
uppgifterna används av Ola Kv biberg (1991). 

Thunmark-Nylén ocb Strelow 
Thunmark-Nylén resonerar mycket ingående 
kring Strelows uppställning av sina årtal, irvck-
fel, felläsningar och annat, vilket naturligtvis 

kan slamma ibland, utan att vi vet något säkert 
därom. Doc k tycker man elel är märkligt att sä 
inånga felaktigheter skulle ha koncentrerat sig 
just till de ställen som strider mot de teorier 
Thunmark-Nylén lägger fram. Jag måste näm
ligen tillstå, aii resonemanget förefaller mig väl
digt svagt underbyggt då hon (s. 22) börjar med 
an mena, au årtalet 1249 skulle vara ett tryck
fel. Anledningen till del är, all istället året 1 199 
skulle »nedbringa antal sviter från fyra till lic . 
Dessutom menar Thunmark-Nylén vidare, att 
typerna är satta med påfallande slora mellan
rum »vilket tyder pä all elel här varil felaktighe
ter odi ändringar». Jag måste dock påpeka, atl 
t. ex. årtalen 1046 och 1097 (Strelow s. 140) är 
satta med lika breda typer, varför det alltså 
skulle vara felaktigheter där ocksä, enligt sam
ma resonemang. Dessutom är t. ex. 1211 (Stre
low s. 141) odi 1313 (ibidem s. 14.3) satta med 
påfallande täta typer. Alltså borde det vara nå
gol Id här ocksä! 

Naturligtvis kan man inle. med kännedom 
om hur trycket som helhet ser ut i Chronican, 
bygga någonting på glest eller tätt satta typer. 
l i da bevisningen blir undermålig odi av intet 
värde. Detsamma gäller de vidare •tryckfelen» 
1281 och 1287. Vad del här är fråga om är. au 
anpassa de Slielovvska årtalen till idén om att 
Strelow skulle ange den första kyrkan på plat
sen (s. 19 I.). Denna ide'- skulle jn nämligen falla 
om Strelow verkligen menade åren 1249, 1281 
och 1287, eftersom de kyrkor det Wir, Hellvi. 
Viklau, F.ke, Gerum, Hejdeby och Träkumla 
alla halt kyrkorum på plats leire dessa år (F.ke 
och Träkumla t. o. m. träkyrkor). 
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