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En kontemplativ kommentar till Per Cornelis »Arkeologi 
och Martin Heidegger» 

Till att börja med vill jag tacka Per Cornell för 
att han i ovanstående kommentar på ett seri
öst och berömvärt sätt satt sig in i de stundtals 
krävande frågeställningar som diskuteras i min 
licentiatuppsats Being and Post-Processual Archae
ological Thinking (1997). Detta speciellt då jag 
är väl medveten om att Cornell inte till fullo 
delar de uppfattningar som kommer till ut
tryck i denna text. Således vill jag understryka 
att jag anser att Cornell, trots våra skilda upp
fattningar i ett antal frågor, ger min text en rätt
vis behandl ing i ovanstående kommentar. I 
detta sammanhang förtjänar även att nämnas 
att då Cornell agerade som sakkunnig vid ven
tileringen av min licentiatuppsats den 13 juni 
1997 även vid detta tillfälle valde att hantera 
texten och dess innehåll på det intresseväck
ande och rättvisa sätt som kommer till uttryck 
i den aktuella kommentaren. 

Då ventileringen av min uppsats till stora 
delar tog formen av en dialog mellan Cornell 
och mig själv så vill jag i detta sammanhang 
försöka att få den föreliggande texten att fun
gera som en »diskussionspartner» till Cornelis 
kommentar. För att uppnå detta syfte har jag 
valt att plocka ut sju teman ur Cornelis text 
vilka jag har för avsikt att kortfattat diskutera 
nedan. 

Varför Heidegger? 

Frågan om varför jag valt att bygga mina arke
ologiska resonemang på den tyske filosofen 
Martin Heideggers (1889-1976) senare tän
kande är i allra högsta grad berättigad. På ett 
generellt plan torde det dock framgå av upp
satsens resonemang varför jag valt att pene
trera Heideggers tankegångar. Detta till trots 
så har Cornell dock helt rätt när han pekar på 
det förhållandet att likartade tankar (t.ex. rö
rande synen på det moderna samhällets blinda 
tilltro till mätbarhet och rationalitet) återfinns 
hos ett antal 1900-talstånkare. Det primära skä
let till att jag valt att penetrera Heideggers re
sonemang utgörs dock av det förhållandet att 
dessa både transcenderar och dekonstruerar 
de stundtals besläktade tankegångar som fram

förts av andra tänkare. Således anser jag att 
Heideggers senare resonemang både leder 
längre och kan sägas vara mer radikala än de 
tankegångar som framförts av Klages, Arendt, 
Adorno, Gould och Marx (se t.ex. Heidegger 
1947,1953,1954,1957,1959 och 1989).Jag an
ser att Heideggers Varabegrepp är mer än en
bart fascinerande då hans resonemang runt 
detta begrepp utgör själva grunden för det för
hållandet att jag sätter hans tankegångar före 
de nämnda tänkarnas. Detta då Heideggers Va
rabegrepp och hans diskussion av den ontolo-
giska differensen leder till en radikal dekon-
struktion av den post-sokratiska metafysiken 
och dess världsbild. En dekonstruktiv utma
ning som enligt min mening inte på samma ex-
plicita sätt återfinns hos någon av de tänkare 
Cornell för fram. 

Ar icke-applicerbarhet detsamma som icke-rekvans ? 
I sin kommentar efterlyser Cornell en utveck
ling av diskussionen run t ovanstående fråga. 
Jag håller med honom om att denna diskussion 
behöver utvecklas inom den samtida (svenska) 
arkeologin, och det bör noteras att denna fråga 
tangeras förhållandevis kraftfullt i inledningen 
av min uppsats därjag försöker att besvara den 
nekande. Naturligtvis krävs mer diskussion 
run t denna fråga, detta då det otvivelaktigt 
tycks förhålla sig på det sättet att den samtida 
(svenska) arkeologin på ett generellt plan väl

j e r att besvara denna fråga jakande. De reso
nemang som inte omgående kan kokas ner till 
en tillämpbar metodologi vilken antas kunna 
bibringa oss kunskap om dåtiden förkastas för
hållandevis omgående som flummerier, eller i 
bästa fall som icke-arkeologiska flummerier. 
Den samtida arkeologin tycks således ha 
mycket svårt att ta till sig tankegångar som inte 
innehåller ett moment av direkt applicerbar-
h e t Detta kan intygas, inte minst av arkeologer 
vilka varit och är intresserade av arkeologins 
mer sublima frågeställningar (t.ex. frågor rö
rande den samtida arkeologins epistemologi, 
sociologi eller politik). Dessa må benämna sig 
själva processualister, marxister eller post-pro-
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cessualister, flummeristämpdn har satt sitt av
tryck lika hårt i pannan på dem alla. 

Utan att gå in på bakgrunden till, eller kon
sekvenserna av, detta samtida förhållningssätt 
så är jag övertygad om att Cornell delar mitt 
synsätt rörande det förhållandet att den sam
tida situationen där ovanstående fråga besvaras 
jakande är både negativ och oroväckande till 
sin karaktär. Detta samtidigt som ingen av oss 
torde anse att icke-applicerbarhet är detsamma 
som icke-rdevans. T.ex. så torde en genomgri
pande diskussion om arkeologins politiska di
mensioner av många klassificeras som icke-re-
levant för den arkeologiska verksamheten då 
denna diskussion inte är direkt applicerbar som 
metod rörande vår kunskap om dåtiden. Detta 
även om den på ett sekundärt plan naturligtvis 
innehåller detta moment då den lär oss att för
stå varför vi förstår dåtiden på ett specifikt sätt 
etc. Samma sak gäller naturligtvis även för de 
resonemang som jag för fram i min uppsats: 
dessa är inte (metodologiskt) applicerbara på 
det sättet att de ger oss en bättre kunskap om 
dåtiden, däremot så kan de lära oss att förstå 
de ultimata grunderna både för vår förståelse 
och för vårt tänkande. De är med andra ord pri
märt orienterade mot vårt eget varande som ar
keologer och människor. Som jag ser det är 
dessa resonemang dock i allra högsta grad re
levanta även för vår förståelse av dåtiden. 

Ar den akademiska verksamheten en opolitisk akti
vitet ? 

För mig är svaret på ovanstående fråga själv
klart då jag (troligtvis i samklang med Cornell) 
anser att all form av aktivitet innehåller ett po
litiskt moment . Vad gäller frågan huruvida det 
finns en direkt koppling mellan Heideggers fi
losofiska resonemang och den tyska nazismen 
så vill jag i detta sammanhang understryka att 
för mig existerar inte denna direkta koppling. 
I detta sammanhang skulle det dock leda allt
för långt att diskutera de grunder som jag byg
ger denna slutsats på, istället hänvisas läsaren 
till de passager i min uppsats där dessa fråge
komplex berörs. För vidare diskussioner av re
lationen mellan Heidegger och den national
socialistiska rörelsen hänvisas även till den om
fattande mängd texter som berör denna 

problematik (se t.ex. Ott 1988 och Wolin 1991 
för bra introduktioner) . 

Utan att penetrera relationen mellan Hei
deggers resonemang och hans engagemang i 
och för den tyska nationalsocialismen under 
1930-talet så kan dock konstateras att denna re
lation utan tvekan leder oss vidare till centrala 
frågeställningar rörande relationen mellan en 
författares tankegångar och sociala och poli
tiska praxis. I det aktuella fallet är det natur
ligtvis enkelt för oss att döma Heidegger i en
lighet med våra egna etiknormer. Detsamma 
kan sägas om så vitt skilda personer som den 
danske arkeologen och geografen Gudmund 
Hatt, vilken i samklang med ett stort antal ar
keologer under 1930-talet attraherades av den 
nationalsocialistiska retoriken, och klassiska fi
losofer såsom Platon och Aristoteles, vilka för
utom att filosofera även ägnade sig åt pederas-
tiska övningar och begagnandet av slavar. Skall 
vi förkasta de resonemang som framförts av 
Heidegger, Hatt, Platon och Aristoteles mot 
bakgrund av deras sociala praxis? Blir det över
huvudtaget någonting kvar att läsa om vi till-
lämpar vår samtida etikkodex på författare och 
tänkare vilka agerat inom ramarna för andra 
sådana koder? Hur kommer vi själva att bedö
mas då det står klart att vi sysselsätter oss med 
arkeologiska frågeställningar samtidigt som 
miljöförstöringen rasar vidare i ett ohejdat 
tempo, och då stora delar av världens befolk
ning lever på eller under svältgränsen? Skall 
våra tankegångar i en framtid förkastas mot 
bakgrund av dette förhållande? 

Diskussionen rörande relationen mellan ar
keologi, politik och etik är naturligtvis oerhört 
omfattande till sin karaktär men som jag ser 
det är det av största vikt att vi strävar efter en 
ökad medvetenhet kring denna problematik. 
Avslutningvis kan konstateras att jag tror att 
Cornell och jag är fullständigt eniga i vår åsikt 
att den akademiska verksamheten ständigt in
nehåller ett momen t av politiskt ställningsta
gande. 

Vad är Varat, och är en sådan kategori relevant utan
för religonen ? 

Naturligtvis är jag väl medveten om att Hei
deggers resonemang rörande Varat och den 
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ontologiska differensen mellan Varat och det 
varande är främmande för flertalet arkeolo
giska läsare. Vi är mot bakgrund av den post-so
kratiska metafysiska tradition vari vi lever helt 
enkelt inte vana vid det betraktelsesätt av värl
den och av oss själva som dessa resonemang ger 
upphov till. Istället för att betrakta oss själva 
och vår tankeförmåga som den ultimata grun
den för våra upplevelser av världen så lyfts istäl
let Varat (-som-historia) fram som denna 
grund. Om det förhåller sig på det sättet att Va
rat är den process eller kraft som låter det va
rande framträda (inklusive våra egna tankar) 
så är frågan om vad detta Vara är naturligtvis av 
intresse. Frågan om vad Varat är låter sig dock 
inte besvaras på ett enkelt sätt, samtidigt är frå
gan också huruvida denna fråga måste besvaras 
på ett detaljerat sätt, och om den över huvud 
taget kan besvaras på detta sätt. 

Jag kan hålla med Cornell om att vi genom 
Heideggers Varabegrepp tangerar gränsen till 
en tro på det Absoluta, på Alltet. Däremot så 
har jag svårt att se den risk som Cornell pekar 
på i detta sammanhang. Det föreligger utan 
tvekan en koppling mellan Cornelis vilja att er
hålla ett svar på frågan om vad Varat är och 
hans ovilja mot en tro på det Absoluta. Dette 
förhållande går utan tvekan att relatera till vår 
samtida post-sokratiska tenketradition och dess 
kalkulativa och antropocentriska orientering. 
Vi måste ha klarhet, det kan inte få existera en 
kategori som vi inte känner i detalj, en kategori 
som vi inte kan mäta, väga och kontrollera och 
som i det aktuella fallet dessutom sägs vara de-
terminerande för vår existens. Kanske är en ka
tegori som Heideggers Vara inte relevant utan
för religionen, men vad menar vi med begrep
pet religion? När Cornell i sin kommentar 
lyfter fram detta begrepp åsyftar han troligtvis 
tron på någonting absolut, vilket existerar utan
för och oberoende av oss själva, och som sam
tidigt är determinerande för vår existens. I den 
kristna traditionen är det uppenbart att detta 
»någonting» är synonymt med Gud, i Heideg
gers resonemang är det synonymt med Varat, 
och i olikartade marxistiska resonemang så 
skulle dette någonting kunna sägas vara syno
nymt med den historiematerialistiska proces
sen. Uten att dra några högre växlar på släkt

skapen mellan Gud, Varat och den historiema
terialistiska processen så är det uppenbar t att 
synen på dessa kategorier som determinerande 
för vår existens på olika plan kräver någon 
form av tro på det Absolute. I sådana fall är 
både kris tendomen, heideggerianismen och 
marxismen på ett generellt plan att betrakta 
som baserade på religiösa resonemang och på 
en religiös retorik. Även om den marxistiska 
retoriken erkänner och betraktar motsägelser 
mellan klasser och dessa klassers kamp om det 
materiella som centralt för den historiemateri
alistiska processen så minskar dette förhållande 
inte på något sätt den marxistiska tron på 
denna process som övergripande och absolut 
till sin karaktär. På samma sätt kan sägas att den 
heideggerianska synen på Varat (som absolut) 
inte är främmande för motsägelser inom Varat 
eller mellan olika Vara. Något förenklat kan så
ledes konstateras att både Cornell och jag själv 
i en begränsad mening är religiöst troende. Det 
som skiljer oss åt är vår syn på vilken process el
ler kraft som är de te rminerande för den 
mänskliga existensen. 

Ovanstående diskussion och diskussionen 
rörande Varat och dess eventuella sprickor och 
motsägelser är intressant men i dette samman
hang skulle det leda alltför långt att penetrera 
dessa. Det bör istället konstateras att det finns 
en uppenbar motsättning mellan Cornelis re
sonemang och mina egna vad gäller våra olik
artade synsätt på de ultimata determinerande 
drivkrafterna för vår sociala och politiska exi
stens. 

År den europeiska idétraditionen mer relevant än 
andra idétraditioner, och finns del någon kontinui
tet i idétraditionen melkin det kkissiska Grekland och 
Heidegger? 

Den första frågan måste uten tvekan och på ett 
kraftfullt sätt besvaras nekande och jag vill un-
derstyka att denna inställning inte heller står 
att finna i Heideggers resonemang. Det bör be
tonas att det faktum att en tänkare intresserar 
sig för en specifik idétradition inte automatiskt 
måste betyda att han eller hon anser andra idé
traditioner vara mindre relevanta. Skulle dette 
vara fallet så skulle t.ex. en arkeologisk publi
kation vilken berör frågor om stenåldern 
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kunna anklagas för att visa ett för litet intresse 
för frågor om bronsåldern. Naturligtvis före
finns denna förenklade retorik då arkeologer, 
intresserade av arkeologins teoretiska sidor, an
klagas för ett bristande intresse för arkeologins 
övriga sidor och vice versa. Även om Heideg
ger till stora delar hämtar sin inspiration från 
vad som skulle kunna kallas en europeisk idé
tradition så förtjänar det dock att nämnas att 
han uten tvekan samtidigt även är influerad av 
klassiska asiatiska filosofer såsom t.ex. Lao-Tse. 
De senare influenskällorna är sällan explicit 
markerade i Heideggers texter men de har på 
senare år tilldragit sig ett allt större intresse i fi
losofiska kretsar (se t.ex. Parkes 1987 och May 
1996). 

För mig är det självklart att det existerar en 
verkningshistorisk kontinuitet mellan klassiska 
grekiska resonemang och t.ex. Heideggers tan
kegångar. Det existerar således en idétradition 
löpande från Parmenides och Herakldtos till 
Heidegger. Naturligtvis är kontinuiteten i 
denna idétradition dock inte direkt till sin ka
raktär. Detta bland annat då det alltid förelig
ger en tolkningsproblematik relaterad till den 
samtida förståelsen av de klassiska texterna. 
Tolkningarna av dessa texter är historiskt och 
kontextuellt beroende och skiftar således ka
raktär över tid. Men som jag ser det är det 
bland annat dessa ständiga omtolkningar, och 
diskursen runt dem som i det aktuella fallet ut
gör stommen i den europeiska idétraditionens 
kontinui tet Diskussionen runt vår samtida re
lation till den europeiska idétraditionen, och 
av kopplingen mellan tänkare som Parmenides 
och Heidegger, tangerar på ett generellt plan 
intressanta frågor rörande vår förmåga att tolka 
och förstå dåtiden, samt frågor rörande rela
t ionen och sammanflätningen mellan dåtid 
och samtid. (För en diskussion av den samtida 
arkeologins tidsuppfattning se bl.a. Karlsson 
1998a.) 

Övervärderar vi som akademiker språkets roll, och 
varför är uppsatsen språk så svårt? 
Kanske övervärderar vi som akademiker ofta 
språkets roll och jag håller med Cornell om att 
det naturligtvis finns andra sätt både att kom
municera och att erhålla kunskap på. Den kun

skap och den förståelse vi erhåller då vi i prak
tiken använder de ting som omger oss (t.ex. ett 
verktyg) är bara ett exempel (se t.ex. Heideg
ger 1927; Rolf 1991; Molander 1993). Detta till 
trots så kan vi inte komma ifrån det förhållan
det att tal och skrift har en central plats i den 
mänskliga kunskaps- och kommunikationspro
cessen. Det hade t.ex. varit svårt att förmedla 
innehållet i den föreliggande texten uten språk 
och utan skrift, och det hade varit omöjligt att 
förmedla dess innehåll till en större publik 
uten dessa hjälpmedel. 

Vad gäller språket i min uppsats så menar 
Cornell att dette är påverkat av Heidegger och 
av den tyska filosofitraditionens svårtillgängliga 
sätt att uttrycka sig. Denna kritik kan vara be
rättigad men det bör noteras att jag anser att 
det intressantaste momentet av denna kritik är 
att den tangerar viktiga frågor rörande arkeo
logi och (språklig) förmedling. Det kan natur
ligtvis finnas ett mått av elitism i mitt sätt att 
språkligt närma mig Heideggers resonemang. 
Dette då jag anser att det inte finns något skäl 
till att försöka förenkla dessa många gånger 
svårtillgängliga resonemang, och deras likale
des svårtillgängliga språk. Mitt förhållningssätt 
har dock valts från en icke-ditistisk horisont då 
jag undrar varför vi som arkeologer (akademi
ker) alltid utgår ifrån att allting måste förenk
las om det skall kunna nå en bredare publik? 
Är det så att dette förhållningssätt bottnar i den 
inställningen att våra läsare är inkompetenta 
att förstå ett mer avancerat och icke-förenklat 
resonemang? Varför måste saker förenklas? Är 
det enklare att skapa intresse för olika saker om 
dessa framstår som enkla, eller är det tvärtom 
så att vi biter oss själva i svansen då vi ständigt 
strävar efter att presentera en enkel och tillrät
talagd anrättning för våra läsare? Denna fråga 
är av intresse inte minst vad gäller förmed
lingen av arkeologiska resonemang t.ex. i rap
porter, avhandlingar och musdutstäl lningar. 
Kanske är det i själva verket så att viljan till för
enkling speglar ett i grunden ditistiskt förhåll
ningssätt till läsaren och publiken. Min uppsats 
och dess språk är kanske inte enkelt till sin ka
raktär, men det är inte heller de frågor den re
ser anspråk på att diskutera. Det ter tid att för
stå Heidegger någorlunda och det kanske tar 
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en livstid att till fullo förstå hans resonemang. 
Är dette förhållande att betrakta som en utma
ning, eller är det enbar t skrämmande? På 
samma sätt är dåtiden naturligtvis inte enkel 
till sin karaktär, även om vi som arkeologer 
ständigt tycks sträva efter att förenkla både då
tiden och vår samtida relation till densamma. 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang vill 
jag peka på att den motsättning som Cornell 
försöker konstruera mellan ett svårtillgängligt 
språk och viljan att göra arkeologin relevant för 
hela samhället enligt min mening inte existe
rar. 

Befinner sig arkeologin i kris ? 
Många kan säkert tycka att min uppsats och de 
resonemang som framförs i densamma är ett 
säkert tecken på att arkeologin verkligen be
finner sig i en krissituation. Detta såtillvida att 
arkeologin »förfallit» så långt att en text som 
denna är möjlig att producera inom ramarna 
för den arkeologiska disciplinen. Jag vill istället 
vända på detta resonemang och hävda att ar
keologin förfallit så långt att texter vilka be
handlar de frågeställningar jag berört i min 
uppsats kommit att bli nödvändiga för den ar
keologiska disciplinen. Således betraktar jag 
min text som ett försök att bredda den arkeo
logiska diskursen genom att föra fram fråge
ställningar och problemområden som, trots att 
de finns implicita i ämnet och i den dåtida ma
teriella kulturen, ännu inte beaktats inom den 
arkeologiska disciplinen (dette trots att de till
hör allmängodset inom flera närbesläktade hu
manistiska discipliner). Från min horisont be
finner sig den arkeologiska disciplinen i en 
krissituation och denna bottnar primärt i dis
ciplinens svårighet att omformulera och 
bredda sina frågeställningar (Gillberg & Karls
son 1994, 1996). Krisen beror således, åtmins
tone delvis, på att disciplinen sätter alltför 
snäva ramar för vad som betraktas som arkeo
logi och den tangerar således även de frågor 
som berörts ovan som andra tema. I min upp
sats antyder jag att den ensidiga arkeologiska 
koncentration på hanterandet , vårdandet och 
kontrollen av den dåtida och samtida materi
ella kulturen som äger rum i enlighet med vissa 
juridiska dokument tenderar att begränsa det 

arkeologiska ämnet till en adminstriativ och ju
ridisk praxis. Dette samtidigt som den dåtida 
materiella kulturen tenderar att betraktas som 
sekundär i denna process då merparten av de 
tillgängliga ekonomiska resurserna avsätts till 
ett ensidigt dokumenterande och vårdande av 
densamma och inte för att tolka och vinna kun
skap om den (Karlsson 19976). Cornell menar 
att det är ett vanligt och slentrianbetonat argu
ment att hävda att det arkeologiska materialets 
omfattning skapar en tolkningskris och i över
ensstämmelse med Kristiansen (1985) pekar 
han på att mängden material i stället kan ut
göra en potential, en möjlighet för nya tolk
ningar. Det kan säkert förhålla sig på dette vis 
men problemet är bara att vad gäller de arkeo
logiska målsättningarna och sättet att uppnå 
dessa så har mängden material i enlighet med 
denna dialektiska modell i sådana fall redan 
genererat en ny tolkning. Det är denna tolk
ning och dess begränsningar som jag betraktar 
som en av orsakerna till den samtida krisen 
inom (den svenska) arkeologin. 

Trots att Cornell för att förbereda läsaren 
redan i inledningen av sin kommentar etiket
terar sig själv som marxist och mig som hei-
deggerian så är det uppenbar t att vi i våra re
spektive texter inte klarar av att leva upp till det 
fyrverkeri av motsättningar som läsaren kanske 
förväntar sig. Även om det föreligger åsikts
skillnader mellan Cornell och mig själv på ett 
antal filosofiska punkter så är det troligtvis 
ändå enigheten mellan oss i ett antal centrala 
frågor som utgör den primära eftersmaken av 
våra inlägg. Oavsett hur Cornell vill etikettera 
sig själv så är jag övertygad om att han är enig 
med mig t.ex. vad gäller vikten och nödvän
digheten av en kritisk och kontemplativ reflek
tion av det arkeologiska varandet. Avslutnings
vis vill jag återigen konstatera att min uppsats, 
liksom min avhandling (19986), utgör ett för
sök att bidra till denna kritiska och kontem-
plativa reflektion. Framtiden får utvisa hur 
detta försök att bredda den arkeologiska dis
kursen faller ut. 
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Protohistorisk tid — ett nytt begrepp och ett nytt tankesätt 

När slutar egentligen förhistorisk tid i Sverige, 
och när börjar historisk? Ja, om detta kan man 
ha många olika åsikter. Som jag ser det är det i 
alla fall ett tankefel att hävda att religionsskiftet 
och etablerandet av en kungamakt påbörjas 
och fullbordas under några få decennier vid 
1000-talets mitt. Det är dock utifrån dette tan
kesätt som flera av de grundläggande inomve
tenskapliga arkeologiska strukturerna här i lan
det är konstruerade. Dette har lett till att det ar
keologiska källmaterialet i gränslandet mellan 
förhistorisk och historisk tid inte tycks höra 
hemma någonstans vilket i sin tur lett till att 
forskningen ibland blivit lidande. 

Men vad är egentligen »historisk tid»? Uti
från ett sätt att se skulle man kunna säga att 
människans historia började för flera miljoner 
år sedan med de förste hominiderna . Förhi
storisk tid blir då naturligtvis den tid som var in
nan dess. Utifrån ett annat, och det är det som 
skall diskuteras här, är det förekomst respek
tive frånvaro av historiskt, alltså skriftligt, käll
material som är definitionen på historisk re

spektive förhistorisk tid. Den allmänt veder
tagna brytpunkten mellan dessa brukar alltså 
placeras vid 1000-talets mitt cch vikingatidens 
slut. 

Men trots att de fleste idag vet att det är en 
helt felaktig idé att jä rnåldern sluter och me
deltiden ter vid i och med Olof Skötkonungs 
dop så är fortfarande de akademiska arkeolo
giska strukturerna uppbyggda som om det vore 
så. På grundutbi ldningarna sluter i allmänhet 
föreläsningarna när man kommer till vikinga
tidens slut, då anses medeltiden ha börjat, och 
är man intresserad av den blir man hänvisad 
till institutionen i Lund. Dette upplevs som 
ganska frustrerande av studenterna och är lika 
rumphugget som ologiskt eftersom vikingatida 
föremål och företeelser fortsätter att dyka upp 
i medeltida kontexter och naturligtvis även 
tvärt om, vilket bl.a. Lena Thunmark-Nylén 
(1991) tidigare påpekat. 

Arkeologer (och självklart även historiker) 
som arbetar med yngre järnålders- och äldre 
medeltidsmaterial vet ju att det naturligtvis 
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