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Ola Christensson har läst min avhandling noga,
kanske noggrannare än de flesta. Men han har
gjort det som fan läser bibeln. Och han är upp -
rörd, mycket upprörd. Så upprörd och provocerad
att han ansåg sig föranledd att dela med sig av
sin ilska i Fornvännen.

Det finns partier i min avhandling jag är nöjd
med och sådant jag är mindre nöjd med. Någon
gång måste man ju sätta punkt som det heter.
Men i det stora hela menar jag att min fråge -
ställning är angelägen, mitt material omfattande
och noga genomgånget, och mina slutsatser väl
underbyggda. Dessutom har allt blivit grundligt
prövat vid disputationen av min opponent Jörn
Staecker. Jag tänker därför inte bemöta Chris-
tenssons alla synpunkter här eftersom det alltså
inte finns någon anledning att ännu en gång upp -
repa min argumentation. Att inte sedan alla hål -
ler med mig, att vissa till och med blir provoce -
ra de av den är helt i sin ordning. Det var nämli-
gen inte min föresats att reproducera och be -
kräf ta gammal forskning på området.

En hel del i Christenssons furiösa inlägg är
helt poänglöst i sammanhanget. Exempelvis upp -
lysningen om att »Kyrkogårdarnas skarpa av -
gräns ning från omvärlden var lika mycket juri -
disk som andlig». Jag väljer att inte kommen -
tera det. I några fall har han nästan ordagrant
tagit min källkritik och gjort den till sin egen
vilket blir mycket märkligt. Eftersom han då har
utelämnat en hel del resonemang jag för kring
detta måste jag säga att min egen kritik av mig
själv är betydligt mer omfattande och uttöm-
mande än de lösryckta meningar Christensson
gjort till sina. Ibland anar man även att han inte
är helt uppdaterad på nyare arkeologisk forsk-
ning, exempelvis vad gäller husabyar och boin -
delning eller om diskussionen om kultplats kon -
tinuitet (se vidare Olausson 2000; Andrén et al.
2002; Theliander 2002 och där anf. Litt.).

Ett par rejäla missförstånd i Christenssons
inlägg vill jag reda ut. Skriver man om Väster -

götland under vikingatid och tidig medeltid är
det svårt att inte förhålla sig till Harald Widéen
och hans avhandling Västsvenska vikingatidsstu -
dier (1955). Christensson menar att jag tar heder
och ära av Harald Widéen när jag beskriver hon-
om som mera museiman än arkeolog. Det är en
orättvis beskyllning av Christensson: jag skulle
nästan kunna beskriva mig själv på det viset och
det är verkligen inget nedsättande omdöme.

Sedan citerar Christensson ett ställe där jag
skrivit att Widéens avhandling »var metodolo-
giskt och teoretiskt föråldrad när den publicer-
ades 1955» och klämmer till med att det inte är
»rimligt att klandra Widéen för att han på 1950-
talet saknade tillgång till elektronisk databehand-
ling (sic!) och 14C-analyser». Men Chris tens son
har i ilskan feltolkat mig. Jag skulle vilja påstå
att Harald Widéens avhandling varken var bät-
tre eller sämre än mycket annat som produ ce -
rades av svenska arkeologer efter 1945. Arkeo -
logiämnet hade vid 1950-talets början stagnerat
och kommit rejält på efterkälken metodologiskt
och teoretiskt jämfört med många andra ämnen.
Man hade kört sönder mellankrigstidens kul-
turhistoriska paradigm men ännu inte anammat
den naturvetenskapligt inspirerade exakthet
som kom vid slutet av 1950-talet (här kan man
nämna Mats P. Malmers avhandling från 1962
som paradexempel). Jag menar att Västsvenska
vikingatidsstudier är en tidstypisk avhandling
från en period då arkeologiämnet i sin helhet
inte glänste. Och detta utan att på något sätt
ringakta eller förneka Widéens mångåriga
forskargärning och betydelse som museiman
och arkeolog (hans omfattande bibliografi är
publicerad av Sandberg 1995).

Ett annat missförstånd Christensson gör en
poäng av handlar om att jag »…inte diskuterar
Maria Vretemarks … undersökning av Karlebys
äldsta kyrka i Leksberg sn». Visserligen har
lokalen av misstag fallit bort från mitt index på
s. 253, men den finns med både i min katalog
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(lokal 21) och i min slutdiskussion. Denna un -
dersökning är ännu inte publicerad men Maria
Vretemark har haft vänligheten att låta mig ta
del av hennes dokumentation och analyser. Det
finns inget i det arkeologiska eller osteologiska
materialet från platsen som tyder på att de som
fått sin sista vila där varit något annat än en nor-
mal, enkel bondebefolkning.

I Vretemarks (1998) populära häfte om un -
dersökningarna av Karleby kyrka, som Chris-
tensson hänvisar till, omnämns det faktum att
de flesta tidiga kyrkor kan betecknas som priva-
ta gårdskyrkor. Dessutom diskuteras ortnamnet
Karleby. Det är möjligt att det är detta Chris-
tensson syftar på, och som skulle tala »emot
Thelianders tes om ett kristnande underifrån».
Att de första kyrkorna var privata och inte upp -
förda på centralt direktiv är i själva verket ett av
flera argument för ett folkligt initierat krist-
nande underifrån. Att det intressanta vikingati-
da ortnamnet Karleby ofta brukar sättas i sam-
band med män i vapen är riktigt men bevisar
varken det ena eller det andra i religionsskiftes-
diskussionen menar jag.

Christensson avslutar sitt inlägg med att
konstatera att »Thelianders påstående att reli-
gionsskiftet gick snabbt är obevisat» eftersom
»med något enstaka dendrokronologiskt un -
dan tag har ingen av de undersökta anlägg ning -
arna kunnat dateras exakt». Detta är ett oveder-
häftigt uttalande uppenbarligen byggt på okun-
skap om arkeologisk metodik. Arkeologisk da -
teringsmetodik bygger på typologi och strati-
grafi kombinerade med naturvetenskapliga da -
teringar. Den syftar inte till att i första hand
ringa in ett årtal; det är istället den samman-
tagna bilden ur ett jämförande perspektiv som
är viktig. Och där är mitt källmaterial solklart.
Samtliga undersökta förkristna gravar i Väster -

götland som över huvud taget går att datera
arkeologiskt ligger före 950. I andra delar av lan-
det hittar man, ofta i gravfältens utkanter, ske -
lettgravar som på olika sätt tydligt kan dateras
till 1000- och i något fall till och med 1100-tal.
Dessa saknas helt i Västergötland.

Jag ser fram emot ytterligare diskussion om
religionsskiften i allmänhet och Skandinaviens
kristnande i synnerhet ur nya perspektiv. Frågan
är långt ifrån färdigutredd och inga forsknings -
resultat är för evigt huggna i sten. Detta oavsett
om de är framtagna av Montelius, Widéen, Gräs -
lund, Andrén, Theliander eller Sanmark.
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