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Birgitta Sander, Excavations al Helgo 13. Ceme
tery 116. KVHAA. Stockholm igg?. 104S. ISBN 
g 1-7402-272-5. 

Julie Melin & Berit Sigvallius, Excavations at 
Helgo 14. Cemelery 118 and Building Group 7 and 
Cemetery 115. KV1LAA. Stockholm 2001. 136 s. 
ISBN 91-7402-319-5. 

Undersökningarna på H d g ö i Mälaren be
drevs under åren 1954—1978 med professor 
Wilhelm Holmqvist som initiativtagare och dri
vande kraft Materialet har kontinuerligt pub
licerats i serien Excavations at H d g ö . Vol. 13 o 
14 behandlar huvudsakligen gravfälten 116 
och 118 samt en grav från 115 men även delar 
av husgrupperna 6 och 7 som ligger i anslut
ning till gravfalten. 

Vad som tidigare rönt störst uppmärksam
het torde vara undersökningarna vid husgrupp 
2 och 3 med spektakulära fynd som buddha-
figurinen, biskopskräklan, bronsskopan, guld
fynden (bl.a. guldgubbar) samt allt hantverks-
avfäll i form av t.ex. gjutformar och deglar. 
Helgömaterialet är välpublicerat och platsen 
har fått en mycket stor betydelse i olika forsk
ningssammanhang inte minst i ett internatio
nellt perspektiv. 

Helgökoinplexet består av sex gravfält och 
sju husgrupper med dateringar i stora drag 
från ca 300—1000 e.Kr. Av gravfälten är endast 
Raä 119 (tidigare Raä 150) totalundersökt, 
men även det nu publicerade gravfältet 1 i(i 
sägs vara i det närmaste totalundersökt 

f vol. 13 fokuserar Birgitta Sander på grav
fält 1 16 som undersöktes i perioder under åren 
1962—^76. Tidigare har delar av materialet 
publicerats i Helgöprojektets Årsrapport igj2— 
icjjå. Avsikten med publikationen är huvud
sakligen att publicera de undersökta gravarna. 
Detta görs i form av korta anläggningsbeskriv-
ningar över, en beskrivning och diskussion av 
föremålsfynden och deras datering samt korta 
anläggningsbeskrivningar för övriga anlägg
ningar. Därefter presenteras husgrupp 6 med 

korta anläggningsbeskrivningar och ett kort 
kapitel om benmaterialet. Publikationen avslu
tas med en summarisk jämförelse mellan de två 
lolalundersökta gravfälten 116 och 1 ig (150). 

Till publikationens förtjänster hör bildma
terialet som består av både tecknade figurer och 
fotografier med skalangivelser, oftast i skala 1:1. 
Detta gör att man snabbt får en uppfattning 0111 
fyntlens typer och karaktär jich jun fyndkombi-
nationerna. Vid en närmare genomgång mär
ker man emellertid att inte alla fynd har avbil
dats utan endast ett urval. En annan svaghet är 
att fyndavbildningarna saknar fyndnummer. 
De finns dock ined i figurtexterna men är där 
inte alltid uppställda i samma ordning som bil
derna. Vad gäller planer och profiler så finns 
entlasi något enstaka exempel med. Däremot 
finns flera planer över hela gravfaltet och även 
tabeller över t.ex. gravskick, keramik och mynt 
(inklusive den myntdepå stim påträffades på 
gravfaltet). Här saknas dock en tabell över grav
fynden från hela gravfältet. En sådan borde vara 
obligatorisk. 

Textfrainstälhiingen är ibland diskuteran
de vilket väcker intresse. Gravarna och fynden 
uppvisar en mängd egenheter som man förstås 
inte kan fördjupa sig i alltför mycket i denna 
typ av rapport. Sander har ändå gjort en god av
vägning i bearbetningen av materialet och tagit 
lästa på vissa fynd och konstruktionsdetaljci 
som kan vara av särskilt intresse ftir forskning
en. Några sådana är t.ex. det frisiska sceatta-
myntet från fyllningen i grav 36 och getingpär-
loma från grav 2(1, som har kopplingar till Ribe 
och som bl.a. har diskuterats i samband med 
dateringen av Birkas grundande. 

I grav 42 fanns i brandlagret en bärnstens
pärla och ett bärnstensfragment som tolkas som 
offrade i samband metl gravritualen efter lik-
bränningen eftersom de annars skulle ha brun
nit upp. En jämförelse görs med en skelettgrav 
från Hjulsta i Spånga socken där en manlig in
divid fått två bärnstenspärlor vid sin sida. Detta 
för onekligen tankarna till de enstaka röda 
glasflusspärlor som är mycket vanliga i mans-
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gravar, inte minst i Loviimaterialet, och som 
ibland tolkats som offrade (de har troligen ej va
rit med på bålet) i samband med begravnings
ritualen. Denna sed finns inte bara i Mälar
området utan har också konstaterats av Tore 
Artelius i material från västkusten. Man kan så
ledes här skymta små spår av sedvänjor i sam
band med begravningarna SJ»III vi vet så lite om. 

På samma sätt kan man kanske se det fak
tum att gravtyper, gravkonstruktioner och före-
målsfynd på detta gravfält inte avviker särskilt 
mycket från andra understikta gravfält från 
samma tid i mälarområdet. Kanske är det ett re
sultat av strikt reglerade ritualer förknippade 
med begravningar som var likartade i stora re
gioner. I förhållande till andra gravfält kan 
man emellertid på i ifi finna små nyanser som 
kan tolkas som lite annorlunda ocb avvikande 
från vanliga gårdsgravfält. Det gäller vissa fynd 
som kan sättas i samband med högre status, 
t.ex. den ornerade söljan och .silverbeslagen 
med djurornamentik i anl. 30C samt silver-
fragmenten (sölja) och björnfalangerna i anl. 
32. En annan antydan finns i de fragment som 
kan ha ingått i vapenutrustning, t.ex. i gravar
na 23, 25, 30C, 31 , 31 C, 32 och 68. Sådana 
fragment är från t.ex. sköldtomssöljor, vissa be
slag, svärdsdetaljer samt spjut- och pilspetsar. I 
brandgravskickets gravritualer har uppenbarli
gen ingått att vapnen, liksom andra artefakter 
(och även de brända benen) , krossats och helt 
eller delvis tagits bort efter likbränningen (se 
Petré 1984, Ark. und. på Lovö 4, s. 2114). Vad 
som återstår i brandlagret! är oftast endast frag
ment av ovannämnda slag. Genom de identifie
rade vapenfragmenten finns det således antyd
ningar om ovanligt många vapengravar på grav
fält 1 16. I slutkapitlets jämförelse mellan grav
falten 1 19 (150) och 1 16 konstaterar Sander 
atl de gravlagda på 1 1 (i företrädesvis är män 
med stort kontaktnät, stor rörlighet och högre 
stotus. 

I vol. 14 behandlar Julie Melin det delun-
dersökta gravfältet 118, en undersökt grav på 
1 15 samt de boplaislämningar som framkom 
pä husgrupp 7. Av gravfältets 5a i markytan syn
liga gravar är 35 undersökta och inan hann en
dast undersöka delar av den anslutande bo
platsen innan projektet lades ned år 1978. Bo

ken är i princip disponerad på samma sån som 
de tidigare publikationerna i samma serie. Som 
ftir gravfält 1 16 finns här en uppställning av 
gravarnas anläggningsbeskrivningar i nummer
ordning samt lyntlavbililningar i skala 1:1. 
Planritningar saknas och endast några få profi
ler finns med. I slället får man nöja sig med en 
sammanställning av gravkonstruktionerna in
passade i tolv scbablontyper. 

De undersökta gravarna tillhör en ganska 
kort fas i slutet av vendeltiden och början av vi
kingatiden. I kapitlen om boplatsområdet med 
dess anläggningar redogörs kort för terrasser, 
anläggningar och lager. Här saknas en över
siktlig plan över hur detta boplatsområde ser 111 
och hur det tolkats. Förutom boplatsens all
dagliga fyndtyper (brynen, järnfragment, en
staka pärlor, keramik etc.) kan man här även 
konstatera ett så ovanligt och spektakulärt fynd 
stim ett kirurgiskt instrument Sådana hade re
dan tidigare påträffats på Helgii och lyftes fram 
av Wilhelm Holmqvist i en artikel 1961. I ka
pitlet »Discussion and Conclusions» använder 
Melin AOT-nietoden för att mäta de gravlagdas 
siarns och gör en jämförelse mellan gravfalten 
118, 116 och 1 19 (150). Hon konstaterar att 
gravfält 118 är det rikaste. De två sista kapitlen 
(av Berit Sigvallius) utgörs av osteologiska ana
lyser ined diskussion och jämförelse mellan de 
olika gravfalten 115, 116, 118 och 119 (150). 
Analysen är väl genomförd med mycket fak
tauppgifter och intressanta reflektioner. 

Vid en staliisbedömning av individer i gra
var harjag utifrån Lovömaterialet erfarit att en 
mer kontextuell analys och bedömning måste 
göras. Många faktorer tycks ha påverkat de indi
viduella gravplaceringarna, inte minst topogra
fiska och sociala. Rikare gravar har ofta lagts 
närmare eller mer synliga från vägar, vatten
drag eller bebyggelse. Tidigare anlagda gravar 
och släktskapsband har också i hög grad påver
kat läget Vissa gravar kan också tolkas som 
dubbelgravar ined två gravlagda individer fasl
än detta inte alltid kan ses i det osteoUigiska 
materialet, ej heller alltid bland föremålsfyn
den. Sådana gravar brukar ha lätt »störda» kon
struktioner med flera sot- eller brandlagerskikt 
eftersom de kan ha blivit tippnade (vid sekun
där nedläggdse eller någon form av efterbi--
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handling). Sådant kan inte kontrolleras i 
Helgö-rapporterna eftersom planer t»ch profi
ler saknas liksom detaljerade anläggningsbe-
skrivningar. Det verkar trots allt att döma av 
den osteologiska analysen som om några gra
var på gravfält 1 18 kan hänföras till denna 
grupp. Vissa gravar har ovanligt mycket brända 
ben och/el ler många djurarter. Ftireteelsen 
kan ocksä ses i dubbla kammar eller gravar 
med både typiskt kvinnliga gravfynd (många 
pärlor och smycken) och mansrdaterade grav
fynd, t.ex. vapen. Vid en summarisk genom
gång och preliminär tolkning av fyndmateria
let från gravfält 1 18 så tycks även här återfinnas 
vapenfragment av samma slag som nämnts för 
1 1 (i. Ett sådant exempel är grav 25A, som dess
utom sannolikt är en dubbelgrav. Den osteolo
giska bedömningen säger dock att där finns en
dast en individ - en kvinna? 

Gravfyndens representativitet diskuteras in
te i föreliggande rapporter och inga detaljana
lyser av fynden har gjorts. Syftet har varit ett an
nat. Men allmänt kan sägas om utformningen 
av gravfältsrapporter att de, för forskningens 
skull, bör innehålla både planer och profiler 
samt kompletta fyndavbildningar (helst i skala 
1:1) från samtliga anläggningar. 

Bo Petré 
Institutionen för Arkeologi och antikens kultur 

Stockholms universitet 
SE-106 91 Stockholm 

bo.petre@ark.su.se 

Anders Gustafsson, Arkeologihistoria som historia 
och som arkeologi. Studier i arkeologins egen historier. 
GOTARC^ Series B, Archaeological Theses 17. 
Institutionen för arkeologi, Göteborgs univer
sitet. 2001. 233 s. ISBN 91—85958—57—5, 

Anders Gustafsson har skrivit en intressant och 
viktig avhandling om hur vi kan förstå veten
skapen arkeologi. Han skiljer mellan arkeolo
gihistoria som historia och arkeologihistoria 
som arkeologi. I den första gruppen ingår arbe
ten som enligt Gustafsson fram till idag mera är 
ett slags upptäcktskrönikor än uttiyck för his

torisk forskning, i jfen andra finns de ofta före
kommande forskningshisioriska inledningar
na till arkeologiska arbeten. Författaren vill för
nya och problematisera historieanvändningen 
och bidra till arkeokigisk självreflexion, d.v.s. 
ställa frågor kring vår egen användning av oli
ka former av historia. Annorlunda uttryckt gäl
ler det att nå en »djupare förståelse av en 
central del av arkejilogisk praxis - de ständigt 
närvarande histt»riema om vårt eget vetenska
pande» (s. 14). Detta sker i avhandlingen ge
nom diskussion och problematisering av några 
centrala vetenskapshistoriska problemområden. 
Författaren rör sig inom en i vid mening anglo
amerikansk forskningstradition. Efter två kapi
tel av vetenskapshistorisk karaktär följer en 
analys av tre arkeologihistoriska översiktsverk 
och en framåtblickande avslutning. 

Gustafsson diskuterar inledningsvis inne
börden av vetenskapshistoria och disciplinhis
toria. Han ansluter sig till definitionen att ve
tenskapshistoria »har som mål att undersöka 
vetenskapens historiska utveckling samt dess 
samband med världsbild och samhällsutveck
ling» (s. 22). Disciplinhistoria uttrycker specia
listernas intresse för sitt ämnes historia och »fo
kuserar därför oftast på hur ett ämnes teorier 
och metoder växer fram och hur ämnet insti-
tutionaliseras» (s. 30). Gustafsson hävdar att 
»disciplinhistoria skall vara producerad av och 
primärt adresserad till utövare av den egna di
sciplinen» (s. 22). Gustafssons definitioner och 
krav kan leda till problem. Han menar att i rea
liteten är det amatörhistoriker som skriver sitt 
ämnes historia, t.ex. arkeologins historia. Om 
så verkligen vore fallet skulle mycket av den 
existerande arkeologihistorien kunna sällas 
ifråga. Det är dock inte ovanligt alt förhistoris
ka arkeologer också studerat historia. I den his
toriska arkeologin ingår naturligtvis alltid 
historia. Följer man Gustafsson kan man också 
säga alt tlet är amatörarkeologer som skriver ar-
keologihistoria, när idé- eller lärdomshisto
riker tor upp ämne t Gustafssons resj»nemang 
tvingar forskarna att inse alt det fordras en dub
bel kompetens för att skriva en mer avancerad 
disciplinhistoria. 

Gustafsson går in på diskussionen efter and
ra världskriget om de centrala begreppen in-
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ternalism och externalism. I internalismen är 
vetenskapandet det primära och isolerat från 
sociala, politiska och ekonomiska omständig
heter. Vetenskapen blir självförklarande. Ex-
ternalismen lägger däremot tonvikten på ut-
omvetenskapliga faktorer som kan ha styrt, t.ex. 
»nyttan» eller de vetenskapliga institutioner
nas utveckling. Idag talar man om en kontex-
tnalism där båda riktningarna kommer till tals, 
de kan aldrig renodlas. Problemet hör samman 
med den nutida vetenskapssodologins roll i ar
keologiska sammanhang. Gustafsson talar sär
skilt om en riktning som kallas »Starka Pro
grammet» (s. 54—55). Dess utgångspunkt är att 
det finns ett starkt samband mellan sociala för
hållanden och vetenskaplig kunskap. Kunskap 
är en social konvention, vilket är en åsikt som 
starkt skiljer sig från vetenskapsfilosofins defi
nition att »kunskap är sann, berättigad tro». 

Ett centralt begrepp i det Starka Program
met är symmetri, d.v.s. att man skall ställa sig 
neutral, symmetrisk, inför de olika sanningsan
språk som framförs. Forskaren måste »und
komma den asymmetri som blir följden av att 
man tenderar att låta >sanna> utsagor förklaras 
med hänvisningar till vetenskapens inneboen
de rationalitet, medan >falska> utsagor ofta ges 
olika typer av sociologiska förklaringar» (s. 
55). Man kan invända att om forskaren verkli
gen har överbryggat internalism och externa
lism och fäster vikt vid båda, så uppstår inte 
asymmetri. I den diskussion som Gustafsson 
hänvisar till skiljer man mellan »förklarings-
internalism» och »metodologisk internalism». 
Det senare kan man kalla externalism såsom 
Gustafsson säger. 

Hur skriver man då arkeologihistoria? Ofta 
börjar skildringen med en idé eller ett förhål
lande i nutiden som förs tillbaka till en situa
tion i äldre tid. Men med ett samtidsperspektiv 
följer samtidsvärderingar som skall förklara det 
förflutna som i sin tur får förklara samtiden, ett 
cirkelresonemang som inte för diskussionen vi
dare (s. 59). Denna form av historieskrivning, 
som onekligen är vanlig, t.ex. inom arkeologi-
historien, kallas whighistoria. Som motsats till 
»baklängeshistorien» står historism (eller his-
toricism) stim försöker förstå det förflutna ut
ifrån dess egna förutsättningar. Till en sådan 

historieskrivning måste man ställa den kritiska 
frågan i vilken utsträckning man kan förstå 
äldre tid utan att ha samtiden som referens
ram. Gustafsson refererar en del av den omfat
tande diskussionen. Han ansluter sig till åsik
ten att dagens vetenskapshistoriska diskussion 
ligger i skärningspunkten mellan kritiken av 
whighistoria och en modifiering av denna kri
tik. Det är omöjligt att undgå all anakronism, 
men en ren whighistoria måste undvikas. En
ligt min mening borde författaren också ha dis
kuterat innebörden och värdet av historismens 
försök att förstå det förflutna utifrån dess egna 
förutsättningar. Den diskussionen saknas. Både 
här och på andra ställen i avhandlingen förvå
nas j ag över att författaren inte har fört in 
Gadamers hermeneutik i diskussionen. I inled
ningen nämns Gadamer och särskilt hans be
grepp verkningshistoria, men Gustafsson av
står från att diskutera detta och andra her
nieneutiska begrepp. 

I kap. 3, »Kring arkeologins historier», förs 
samman många aspekter på hur arkeologi
historia har använts. Diskussionerna är oftast 
bara antydda men de visar ändå att det finns 
mycket att gå vidare med. Bland argumenten 
för arkeologihistoriens nytta har jag fäst mig 
vid ett om bättre ftirstådse av äldre arkeolo
giskt källmaterial. I anslutning till Jarl Nord
bladh talar Gustafsson om den dolda kunska
pen som traderas muntligt eller såsom insocia-
lisering i yrkets beteendenormer (s. 81). Här 
finns ett obearbetat och väsentligt forsknings
område, den arkeologiska yrkesmiljön utanför 
universiteten både som traditionsbärare och i 
nyskapande praxis. En annan viktig synpunkt 
är observationen att många arkeologer har ar
gumenterat för sina nya tolkningar, metoder 
eller teorier genom att ställa sin forskning mot 
utvalda exempel i den äldre forskningen (av
snittet »Hantverket: Bakgrunder och referens
universum»). En sådan kontrastverkan inne
bär ofta en förenkling av arkeologihistorien. 
En starkare arkeologihistori.sk forskningstradi
tion kunde motverka polemisk taktik. 

Gustafsson diskuterar historiografiska prin
ciper som strukturerat tre mycket använda över
siktsverk av Glyn Daniel (1950 och ig75) , Ole 
Klindt-Jensen ( ig75) och Bruce G. Trigger 
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( ig8g) . Gemensamt är de mer eller mindre 
synliggjorda encyklopediska anspråken med 
stor tematisk och kronologisk spännvidd. Det 
teoretiska ramverket som svarar på frågorna 
varför och hur är dock knapphändigt. Trigger 
är tydligast, han granskar samspelet mellan ar
keologiska fiirklaringsmodeller och samhället 
och identifierar externa faktorer som skulle ha 
påverkat bilden av förhistorien. Men Gustafs
son (s. 180 f.) är skeptisk till den vanliga över
siktliga kopplingen av idéströmningar lill ut
vecklingen inom olika vetenskaper och ställer 
frågan: »Hänger saker samman bara ftir att de 
sker samtidigt i tid?» Ett exempel är Triggers 
hopkoppling av den sociala utvecklingen och 
den arkeologiska, ett förlopp som han egentli
gen inte klargör. Enligt Gustafsson framstår 
Triggers förklarande associationer stim mindre 
trovärdiga ur argumentationsinässig synvinkel. 
Mot Triggers vetenskapsexterna resonemang 
står Daniels disciplinexterna, d.v.s. arkeologins 
beroende av andra vetenskapers utveckling. 
Diskussionen gäller det grundläggande sam
spelet mellan de tre grupperna interna arkeo
logiska faktorer, externa men inomvetenskap
liga fakttirer och helt utomvetenskapliga fakto
rer. Gustafsson slutar kapitlet med att förklara 
att de tre översiktsverken förefaller att vara his
toriska lill sin karaktär, men i själva verket är in
nehållet primärt arkeologiskt. Verken handlar 
om rekonstruerandet av de accepterade san
ningarnas historia, alltså en asymmetriskt för
vrängd historia. Det är arkeologi förklädd till 
historia. 

Avhandlingen slutar med en framåtblickan
de diskussion med utgångspunkten att arkeo
logihistoria måste problematiseras. Målet är då 
att arkeologihistoria skall framträda stim egen 
disciplin. Jag tvivlar på att författarna till över-
siktsverken haft något sådant i tankarna. En 
kommande arkeologihistoria karakteriseras i 
fyra punkter, där den tredje lyder: 

»En god arkeologihistoria (som historia) 
måste kanske framstå som direkt oanvändbar 
för huvuddelen av den samtida arkeologin, 
d.v.s. den del av arkeologin som beforskar för
historien via studiet av dess materiella kultur.» 

Satsen kräver arkeologihistoria som egen 
disciplin. Men jag förstår inte varför den skulle 

vara oanvändbar för den förhistoriska arkeolo
gin. En sådan disciplin borde kunna ge forsk
ningen om förhistorien en bakgrund och ett 
djup i teori som gör det lättare att slå en bryg
ga över till den värld där historia, filosofi, socio
logi, psykologi, religionsvetenskap och andra 
idévetenskaper hör hemma. Det uppfattar jag 
som en vinst, egentligen en nödvändighet för 
den fortsatta arkeologiska forskningen. 

Till sist ställer Gustafsson frågan om det är 
möjligt eller ens nödvändigt att skriva encyklo
pediska arkeologihistoriska översiktsverk. Det 
finns alla skäl att instämma i hans krav att man 
även i allmän arkeologihistoria i slörre utsträck
ning måste börja använda primärmaterial. Man 
kan inte skriva om allt, men man kan undvika att 
reproducera gamla åskådningar och istället skri
va nya och problematiserade historier 0111 delar
na. Med alla sina frågor och uppslag stim leder 
till diskussion är Gustafesons avhandling ett stort 
steg på vägen mot en sådan fördjupning. 

Evert Baudou 
Institutionen för arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
SE-goi 87 Umeå 

Stig Welinder, Min svenska arkeologihisloria. Ett 
ekonomiskt och socialt perspektiv på icjoo-takl. Stu
dentlitteratur, Lund 2003. 206 S. ISBN 91-44-
0421g-1. 

Welinder.S bok är ett intressant debattinlägg 
om 1900-talets arkeologi i Sverige med stark 
kritik av gårdagens svenska arkeologer och mot 
hur arkeologi utövas i dagens Sverige. Boken är 
också en uppmaning till dagens arkeologer att 
ta aktivare del i samhällsdebatten. Welinder ser 
arkeologihisloria ur ett ekonomiskt, socialt 
och politiskt perspektiv. Han vill undersöka 
»hur arkeologin har förhållit sig till strömrikt
ningar och strömkantringar». Har arkeologin 
reagerat som en vindflöjel eller har den ingått 
i s.niihälls- och kulturdebatten och varit »en av 
de nyskapande, pådrivande krafterna i sam
hällsbygget?» (s. 8). I slutet, under rubriken 
»Arkeologi ät folket», karakteriseras arkeolo-
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gin omkring 1900 som en exklusiv vetenskap 
som såg sin uppgift som folkbildande. Om
kring 2000 har arkeologin blivit massniediaun-
derhållning och kulturturism. 

Welinder sammanfattar svensk arkeologi 
under 1 goo-talet som en verksamhet i ständig 
tillväxt i samklang med samhället och tidens 
tankeströmningar. »Arkeologin framstår snara
re som efterföljare än som nytänkande, snara
re i harmoni än i konflikt ined sin samhällsoin-
givning.» (s. 186). För Welinder är harmoni ett 
uttryck för trött eftergivenhet, han kräver nå
got helt anna t Konsten, musiken och litteratu
ren är nyskapande. Ja, men vad kan man kräva 
av arkeologin och arkeologerna? Om man stim 
Welinder tor verk av Picasso och Joyce som fö
rebilder och samtidigt inskränker sig till svensk 
arkeologi och dessutom avstår från att nämna 
namn på svenska och andra arkeologer (s. g2), 
så försvinner arkeologernas vetenskapliga in
satser i generaliseringarnas töcken. Vad bar ar
keologerna egentligen uträttat? 

En av Welinders utgångspunkter är den ar
keologiska verksamhetens tillväxt markerad av 
d in registrerade tillväxten av föremål i Statens 
historiska museum, fornlämningarna i Riks
antikvarieämbetets fomlämningsarkiv, antalet 
utgrävningar, publikationer och avlagda dok
torsexamina. Samhällsekonomins tillväxt och 
förändringar redovisas med ganska detaljerade 
dala och litteraturhänvisningar, vilket blir un
derlag för en indelning av den svenska indust
rialismens historia i fyra perioder från 1850 till 
nutid. Inom den svenska arkeologin anges 
1930-, 70- och 90-talen som påtagliga föränd
ringsskeden som enligl Welinder sammanfal
ler med strukturkiiser ined djupa lågkonjunk
turer eller depressioner i samhällsekonomin 
(s. 33 och 52). Han drar slutsatsen att reformer 
och förändring inom arkeologin och kultur-
minnesförvaltningen i realiteten inte styrdes av 
kortsiktigt ekonomiskt tänkande inom den stat
liga politiken och förvaltningen utan snarare 
av långsiktiga, grundläggande förändringspro
cesser. Detta ger en indelning av den svenska 
arkeologin i fyra perioder frän 1870 till nutid 
med namn efter samhällets utvecklingsfaser. 

Till detta kan man säga att förändringarna 
inom arkeologin och samhället under 1 goo-ta

let självklart visar överensstäm inelser, eftersom 
arkeologin och tidigare antikvarianismen alltid 
varit i växlande grad beroende av samhällets in
ställning och styrande åtgärder. Men föränd
ringarna inom arkeologin är inte enbart bero
ende av vetenskapsexterna samhällsförhållan
den. Det finns också en inomvetenskaplig ut
veckling av teori och metod med ursprung bå
de i andra vetenskaper och inom disciplinen. 
Man kan göra generaliseringar, ibland upp
täcker man överraskande förhållanden som se
dan kan analyseras. Men generaliserande jäm
förelser som utgår från förhållanden utanför 
den aktuella vetenskapen leder lätt till att man 
förbiser det som är utmärkande och väsentligt 
för just den vetenskapen. Jag skall ta upp ett par 
exempel som berör Welinders periodindelning 
av arkeologin. 

Perioden 1870—1930 kallas »det beslående 
samhällets arkeologi». Welinder förklarar att 
arkeologin »var en konserverande kraft i sam
hället snarare än en progressiv på vägen mot 
demokratiska och sociala reformer» (s. 57). 
Det var karaktäristiskt att »uppsalaarkeologer
na och kronprinsen, huvudsakligen pä den se
nares bekostnad, 190a—1903 grävde ut »Kung 
Björns hög> utanför Uppsala». Ja, utgrävning
en skedde på prins Gustaf Adolfs initiativ, men 
Oscar Almgrens egna initiativ hade en helt an
nan inriktning. Av hans skrifter framgår att han 
ansåg det viktigt dels att överblicka de fasta 
fornlämningarnas spridning i landet, tids atl 
med fördjupning punktvis analysera vad man 
kan utläsa om den forntida bebyggelsens ut
veckling. Mot den bakgrunden skall inan se 
hans antikvariska resor runt landet - då han 
initierade undersökningar på flera arkeolo
giskt viktiga platser och utgrävningar på vanli-
gajärnäldersgravfält i Upp land -och även hans 
klassiska Sveriges fasta fomkimningar (1904). 
Almgren såg »hembygdsforskning», såsom han 
bedrev den, som en »social uppgift» öppen lör 
alla. Han hyllade den demokratiska länken att 
alla kan och har rätt att delta. Det är något an
nat än det intryck Welinders framställning ger. 

Welinder menar också att det bestående 
samhällets arkeologer drev en vetenskap som 
saknade »plats för nytänkande». De ägnade sig 
åt ett gigantiskt kronologiskt bygge och åt ett 
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informellt nationellt program om det forntida 
ärorika Sverige. Det »fanns inte plats för mo
dernismens gränslösa, formlösa och traditions-
lösa nedbrytning av kategorier» (s. 58). Men 
Almgrens religionshistoriska hällristningsforsk
ning och Salins konstnärliga stilstudier av den 
germanska djurornamentiken är särpräglade 
forskningsfält präglade just av nytänkande och 
nästan gränslös idérikedom. Att de nya resulta-
len blev fruktbara visar den senare forskningen 
under 1900-talet Salins innehållsrika stilstu
dier från 1 go4 nytrycktes 1 g35 och 1 g81 . En
ligt min mening är tiden 1900—1930, d.v.s. 
senare delen av perioden »det bestående sam
hällets arkeologi», inte alls en tid av stillaståen
de arkeologi i Sverige. 

Perioden 1930—1970 kallas »folkhemmets 
arkeologi». Denna beteckning är mer adekvat. 
Man kan onekligen se Curmans omvälvande 
insatser inom kulturminnesvården som ett steg 
på väg mot folkhemmet. Historiska museets ut
ställning visade också det svenska folkets hem. 
Likaså instämmer jag i att den härskande posi
tivismen inom arkeologin är förbluffande, när 
fysiken och därmed förståelsen av världen för
lorade sin objektivitet (s. 67). Ändå är jag för
vånad över att Welinder knappast alls går in på 
vad stim hände inom den svenska arkeologin 
utanför de organisatoriska förändringarna Han 
nämner »bebyggelsearkeologi» (s. 67) med hän
visning till avsnitt 17. Där omtalas Riksantik
varieämbetets fornminnesinventering och upp
byggnaden av den byråkratiska kulturminnes
vården. Bebyggelsearkeologi är dock mycket 
mer, vilket Welinder är väl medveten om. Be
byggclsearkeologisk forskning fick från 1930-
talet till 1970 största betydelse för förståelsen 
av det forntida samhället ur ekonomisk och so
cial synpunkt Jag får intrycket att Welinder här 
har låtit det ekonomiska och sociala perspekti
vet pä 1 goo-talet dominera synen på forn tiden 
i så hög grad att den arkeologiska forskningen 
kommit i skymundan. 

Här märks också en annan svårighet i We
linders berättelse. Om man inte nämner en del 
forskarnamn och insatser så blir den innehålls
rika termen »bebyggelsearkeologi» intetsägan
de. Björn Ambrosianis analys av fornminnesin
venteringen, Mårten Stenbergers bebyggelse-

arkeologiska utgrävningar, Wilhelm Holmqvists 
Hdgö , Märta Strömbergs Hagestad och de ny
skapande insatser som David Hannerberg och 
hans elever gjorde från kulturgeografiska ut
gångspunkter visar mångsidigheten. Man kan 
lägga till inflytandet från Gudmund Hatts un
dersökningar av den äldre järnålderns åkerin-
delningar och gårdar ijylland och A.W. Brög
gers bebyggelsehistoriska tolkningar av Norges 
järnälder. På 1960-talet koin C.J. Beckers Gron-
toft-undei sökningar ijylland som med sina sto
ra ytovbaningar inledde en ny period av fältun
dersökningar i Skandinavien. All denna veten-
skapsintema verksamhet förändrade de svenska 
arkeologernas forskningsproblem och praxis 
betydligt mer än externa impulser från det 
samtida samhällets ekonomiska och sociala ut
veckling. Däremot ställde samhällets kraftiga 
nybyggnadsverksamhet större ekonomiska re
surser till förfogande för utgrävningar än arket>-
login någonsin tidigare haft. 

På elt viktigt ställe måste jag protestera mot 
en enligt min mening skickligt upplagd popu-
lärdemagogisk berättelse (s. 86 fj. Welinder sä
ger först att svensk arkeologi »skapade stoffet för 
en nationalism och den bedrevs i en till dels na
tionellt chauvinistisk anda». Nationalismen »har 
gett stoff också till ett rasistiskt tänkande». Sedan 
betonas att svensk arkeologi liksom mycket an
nat av svensk kultur och vetenskap var »länkat 
till den tyskspråkiga världen», och att arkeo
logiska översiktsverk förde ut »de grundläg
gande folk- och nationsbegreppen, också ras
begreppet, till den nyfikna och läsande all
mänheten». Därmed har arkeologin ocb andra 
vetenskaper givit legitimitet åt begreppen och 
synsätten som ligger bakom »rashygien, sterili-
seriiigslagstiltning och särskiljande samepoli
tik». Den svenska arkeologin »använde samma 
underförstådda teori och terminologi som den 
tyska arkeologin, som i dag har att fundera Över 
sitt ansvar för de nazistiska folkmorden ...». 

Steg för steg förs läsaren vidare på en utsta
kad väg från nationalismen i svensk arkeologi 
till de nazistiska folkmorden. Varför inte pro-
blematisera förloppet och börja med frågan 
varför svenska arkeologer studerade svensk 
forntid och vilken kontext forskningen hade? 
Vidare fråga varför enstaka svenska arkeologer 
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blev nazister eller sympatisörer? En del av pro
blemet ligger i om man kan skilja mellan fors
karens intentioner och hur hans resultat an
vänds. Kan nian efter problematisering avgöra 
frågor om ansvar och skuld? Kanske, men det 
är omöjligt om man inte ställer frågor. 

Tiden 1970—1990 har Welinder givit det 
samhällsanpassade namnet »den sociala ingen
jörskonstens arkeologi». Denna period och 
den följande »IT-världens arkeologi» från 1990 
har Welinder upplevt själv och tagit mycket 
verksam del i, först som student, sedan som 
forskare och lärare. De två perioderna ger en 
personlig skildring av den mångsidiga, själv
upplevda diskussionen och är intressant som 
generationsdokument. Avsnitten »ig68 års ar
keologi», »Makten över arkeologin» och »Fe
ministisk arkeologi och genderperspektiv» på
minner både om framstegen och svårigheter
na. De intensiva debatterna och fokuseringen 
på samhällets utveckling under forntid och nu
tid står i märklig kontrast till den historidöshet 
som alltmer präglade skolundervisningen på 
alla stadier. Jag undrar varifrån historieintres
set kom. I varje läll inte från skolundervisning
en eller den politiska maktens miljö, snarare 
från de radikala politiska, oppositionella grup
perna. Varför strömmade så många studenter 
till arkeologin efter universitetsreformen igög? 
Är mängden bara en statistisk motsvarighet till 
den allmänt stora tillströmningen till universi
teten efter reformen eller ligger något mer 
bakom? 

En del av Welinders uttalanden i del sista av
snittet om IT-världens arkeologi har jag svan 
att förstå. Han anser t.ex. att verksamheten vid 
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska mu
seum och Antikvarisk-topografiska arkivet gjor
de arkeologin »ohjälpligt svensk», vilket skulle 
vara ett beklagligt utslag av nationalism (s. 
162). Men det är ju frågorna, problemen, som 
gör arkeologin nationalistisk eller inte. Om 
mängden tillgängliga källor ökar i IT-världen så 
ökar också möjligheterna att ställa nya frågor 
om människor och samhälle. 

Boken handlar om samhällsutvecklingen 
och arkeologins svaga ställning i samhället, i 
ringa grad om vilka problem som bearbetades 
av flera generationer forskare. Den arkeologis

ka forskningen i Sverige under tiden efter igfio 
karakteriseras av en mångfald och ett nytän
kande som utgår från den internationella ve-
tenskapsteoretiska och filosofiska debatten och, 
enligt min mening, även från den inhemska ar
keologins förutsättningar, såsom det nära sam
arbetet med naturvetenskaperna. Under hela 
1 goo-talet finns ett framgångsrikt samarbete 
med kvartärgeologi och paleobotanik, efter 
mitten av seklet kommer osteologi och labora-
tiv arkeologi. Samarbetet mellan arkeologi och 
naturvetenskap har blivit standard i Sverige, så 
vanligt att man lätt glömmer allt nytänkande 
som har vuxit fram under arbetets gång. 

Welinder har skrivit sin arkeologihisloria. 
Kan någon göra anspråk på att skriva en forsk
ningshistoria som är något annat än den egna 
upplevelsen av forskningen?Ja, om historikern 
alltid söker belägg för hur forskningen be
dömts av sin samtid och vilka verkningar den 
fick i eftervärlden. Welinders bok gör inte an
språk på att vara en sådan förskningshistoria. 
Den har ett annat och stort värde med sitt per
sonliga engagemang och genom att utmanan
de ständig! tlra fram förändringarna i samhäl
le t Till sist undrar läsaren ändå om allt socialt 
verkligen behöver vara med, skulle det inte vara 
bra med lite mer arkeologi? 

Evert Baudou 
Institutionen föi arkeologi och samiska studier 

Umeå univc ISIII 1 
SE-901 S7 Umeå 

Myter om (kt nordiska. Mellan romantik och jxdilik. 
Red. Catharina Raudvere, Anders Andrén & 
Kristinajennbert Vägar till Midgård 1. Nordic 
Académie Press. Lund 2001. 191 s. ISBN 91-
8g 1 16-19-4. 

Boken är den första från det mångvetenskapli
ga projektet »Vägar till Midgård - nordisk he-
dendom i långtidsperspektiv». Den a r e n anto
logi som utgår från projektets första seminari
um i Lund år 2000. Projektets mål är att i ve
tenskapligt samarbete »formulera rimliga ana
lyser av hur liv och religion gestaltade sig i för-
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gången tid» (s. 9) . Arkeologi, medeltidsarkeo
logi och religionshistoria samverkar i en un
dersökning av förkristen religion från olika 
perspektiv och med olika metoder. Ritual och 
religiös praktik står i centrum. De sju artiklar
na bygger på aktuell forskning och är ett av
stamp inför projektet. Alla är välskrivna och in
tressanta, en kort recension kan inte göra för
fattarna rättvisa. 

Catharina Raudveres inledning har den 
programmatiska titeln »Mellan romantik och 
politik. Midgårdsprqjektet och den samtida ut
maningen». Samtidens ökade intresse för det 
forntida Skandinavien har en lång historia av 
både idealisering och konkret politik, skriver 
Raudvere. Receptionshistoria är bokens ämne, 
d.v.s. hur idéer och föreställningar förts vidare 
och integrerats i nya sammanhang. Samtids-
aspekten spelar en stor roll. Dramatiska hän
delser i vår egen tid som går tillbaka på histo
riska förlopp förklaras ofta med generella ter
mer som tradition och religion. Men det räck
er inte, man måste finna händelsernas djupare 
innebörd. »Termer som tradition, religion, myt 
och historia har inget omedelbart analytiskt 
förklaringsvärde om de inte preciseras i förhål
lande till ett bestämt sammanhang» (s. 16). 

I bidraget »Tysk religionsforskning och re-
ligionsfömyelsc i >nordisk> anda sedan första 
världskriget» diskuterar Stefanie von Schnur-
bein åsikten att det inte finns någon »rak väg 
från forskningen 0111 germaner till Germnnen-
glauhe». Detta är ett centralt problem. Kan man 
skilja mellan oantastlig vetenskaplig forskning 
och ideologiskt färgade meningar om samma 
material? Med exempel från Tyskland under 
första tredjedelen av 1900-talet visar författa
ren att Germanenglauhe och germanforskning 
delar »vissa intresseområden och kontexter 
med nationalism, völkische ideologier och anti-
civilisatoriska reformrörelser» (s. 11g). Själv
klart finns det trådar mellan forskningen och 
ideologierna, all forskning är ju bunden av sin 
tids ideologiska och politiska förutsättningar. 
Men avgörande är von Schnurbeins krav på 
djupare analys av hur anknytningarna mellan 
forskning och utnyttjande av forskning ser ut. 

Det svårbemästrade sambandet mellan ve
tenskap och ideologi är temat i flera artiklar, 

egentligen i alla. Under i8ot>-talet och början 
av 1 goo-talet ansåg de flesta arkeologer att 
forskningens mål var att skriva nationens histo
ria. I artikeln »Arkeologi och nazism - en ocku
pation av ämnet» säger Lise Nordenborg Myhre 
att detta mål måste »betraktas som oansvarigt, 
även utifrån dåtiden med dess olika nationella 
strömningar» (s. 62). Jag vill invända att för
fattaren fäller en senkommen moralisk-politisk 
dom som inte alls beaktar den dåtida historis
ka situationen och dåtidens tänkesätt. A.W. 
Brogger, professor i arkeologi i Oslo och arti
kelns huvudperson, intog en starkt nationell 
hållning före första världskriget och senare. Ett 
av hans forskningsområden var järnålderns 
storhögar och Ynglingaätten i Vestfold. Denna 
nationella forskning och kungshögarna i Bor
re utnyttjades i propagandan av det norska na
zistpartiet Nasjonal Samling (NS) under den 
tyska ockupationen 1 g4<i—45. Nordenborg Myh
re anser att Brogger gjorde sin egen »endi-
mensionella» uppfattning av Borre-gravfältets 
nationella betydelse till en generell tolkning. 
Man kan göra andra tolkningar, säger hon. 
Brogger gjorde sin politiska syn gällande och 
det var ett politiskt övertramp som NS utnyttja
de (s. 63). Hon har naturligtvis rätt i att man 
kan göra inånga tolkningar av forntida förhål
landen. Men hon nämner också att Broggers 
tolkning stod oemotsagd i över 70 år, en ovan
ligt lång vetenskaplig enighet. Det är svårt att 
tala om ett politiskt övertramp för 70 år sedan 
då alla var eniga. Idag måste vi analysera de 
gamla tolkningarna i sitt historiska samman
hang, såsom von Schnurbein framhåller. Ar
keologiska tolkningar missbrukas ofta för ett 
politiskt syfte, men av det skälet kan ju inte tolk
ningsförsöken avstanna. Det var NS och inte 
Brogger som gjorde det politiska övertrampet. 

Även Stefan Arvidsson skriver om förhål
landet mellan vetenskap och ideologi i artikeln 
»I skuggan av kors och hakkors. Om Wilhelm 
Schmidts, Wilhelm Koppers och Marija Gim
butas teorier om »indogermansk religion och 
kultur». Arvidsson talar om Wienskolans ideo
logiska bruk av myter, religioner och kulturer 
som skedde samtidigt med nationalsocialister
nas och till stora delar var en medveten reak
tion mot deras perspektiv. Wienskolan och kul-
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turkretsläran hade den österrikiske antropolo
gen pater Wilhelm Schmidt som förgrundsfi
gur. Ar i 936 gav nationalsocialisterna ut en an
tologi om problemet germaner och indoger-
maner och Wienskolan en motantologi om 
samma problem. Det är en invecklad diskus
sion. Religionsyttringar, språk, kulturformer 
och ras är av betydelse hos både Wienskolan och 
nationalsocialisterna. Men hos de österrikiska 
forskarna är kulturkretsläran central, inte ra
sen som hos nationalsocialisterna. Dtick för
sökte båda riktningarna utnyttja de mytiska in-
dogermanerna för att ingripa ideologiskt i den 
samtida politiken. Wienskolan stödde »ett icke-
nazistiskt, men fascistiskt eller konservativ-mo
narkistiskt Österrike», den andra riktningen 
stödde det nazistiska Tyskland (s. 104). 

Efter ig45 segrade den österrikiska hypo
tesen att indogermanernas urhem legat i Öst
europa och Centralasien över hypotesen om 
ett urhem i Nordeuropa. Också det är ett poli
tiskt resultat, även om kulturkretsläran är ve
tenskapligt trovärdigare än rasspekulationer, 
som Arvidsson säger. Under senare delen av 
1 goo-talet anslöt sig många till Marija Gim
butas idé om ett östeuropeiskt urhem. Hon 
skiljer mellan den matriarkala förindoeurope-
iska kulturen och den patriarkaliska indoeuro
peiska. Den kultiverade »teakratin» avlöstes av 
ett militant patriarkat. Hon vann stort bifall 
utanför universiteten, när »feminister och fe
ministiska nyhedningar» reproducerade hen
nes teorier i en mängd skrifter (s. 105). Aven 
Gimbutas och Wienskolans vetenskap forma
des av ideologiska preferenser. Denna slutsats 
är självklar, betydelsen ligger i utredningen av 
hur de olika grupperna kom fram till sina mål. 

Margaret Clunies Ross & Lars Lönnroths bi
drag »Den fornnordiska musan. Rapport från 
ett internationellt forskningsprojekt» skildrar 
förändringarna i sätten att förstå den fornnord
iska poesin. Som arkeolog finnerjag här en pa
rallell till den nordiska arkeologiska forskning
ens historia. Indelningen i fem stadier från 
Snorres Edda (ca 1230) över medeltid, göti
cism, nordisk renässans och nationalromantik 
till nationalromantikens nedgång (efter ca 
1870) ger även forskare inom andra forsk
ningsgrenar åtskilligt att tänka på. Jag har fäst 

mig vid det som gör receptionen av den forn
nordiska poesin och den nordiska arkeologis
ka forskningen lika i många avseenden och oli
ka i några. Bakom gemensamma drag ligger 
utan tvivel den politiska utvecklingen. Men en 
meningsfull analys kräver mycket mer än den 
sedvanliga generaliseringen till nationalism. 
Förändringarna i förståelsen hänger samman 
med att diktningen blev känd utanför Island, 
nya idéer om poesi kom in och den användes i 
nya sociala kontexter (s. 2g). Det sistnämnda 
gäller i hög grad även den nordiska arkeologis
ka forskningen. Den högintressanta artikelns 
metodik tror jag är användbar även utanför 
den litteraturhistoriska forskningen. 

De två återstående artiklarna behandlar ny-
hedendom i nutid. Göran Dahl tar upp »Den 
>nya> högern och nyhedendomen». Den »nya 
högern» är en intellektuell strömning i Europa 
med begrepp som nominalism, heroism, anti-
amerikanism och idéer från CG. Jung. Det är 
egentligen inte en rörelse utan snarast ett antal 
idéer som ständigt upprepas med nyhedendo
men i centrum. Mattias Gardell skriver om 
»Vargavinter i Vinland. Rasmystik, identitets
politik och modern asatro i Förenta staterna», 
en häpnadsväckande skildring. Vem kunde tro 
att det finns ungefär 100 000 organiserade asa
troende i USA? I globaliseringens århundrade 
väljer man själv sina gudar och sanningar. Man 
söker en förlorad kunskap med vars hjälp nuti
den kan helas. I detta perspektiv på använd
ningen av kunskap om forntiden ligger veten
skapliga strider om germaner och indogerma-
ner långt borto. 

Det är nog ovanligt att ett forskningsprojekt 
kan prestera en så fängslande och tänkvärd in
ledande volym. 

Evert Baudou 
Institutionen lör arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
SE-901 87 Umeå 
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600 år i Vadstena. Vadstenas historia från äldsta ti
der till dr 2000. Red. Göran Söderström. Stock-
holmia förlag. Stockholm 2000. 903 s. ISBN 
91-7031-110-2. 

Litteraturen om Vadstena, den heliga Birgitta 
och stadens många märkliga byggnader utmär
ker sig både för överflöd och mångsidighet En 
stadsmonografi och ett syntesverk över staden 
Vadstena har dock saknats. Lagom till 600-års-
jubileet år 2000 kunde den nya och länge 
emotsedda stadsmonografin, med en knapp 
hårsmån, läggas på bokhandelsdiskarna. En 
kommitté och författargrupp med docenten 
och bebyggelsehistorikern Göran Söderström i 
spetsen gick i mål efter en lång tids arbete. 

Stadsmonografin som form har väl kanske 
sett sina bästa dagar. De flesta stadsmonografi
er skrevs från andra världskriget fram till 1980-
tolet. Genren fyller en viktig funktion genom 
att tillgodose vårt aldrig sinande behov av syn
teser och översikter. Samtidigt lider den ofta av
en naturlig inskränkthet - det är ju trots allt 
den lokala platsen som ska beskrivas. Detta får 
till följd atl detaljer i stadens historia helt kom
mer att skymma de stora linjerna och möjlig
heterna att förstå staden som en dynamisk 
plats, både i förhållande till sitt närmaste om
land och till andra städer i sin samtid. 

I de flesta fall har denna grannlaga uppgift 
lösts med hjälp av en grupp skribenter, alla spe
cialister var på sitt område och sin tidsperiod. 
Oftast resulterar detta i flcrbandsverk med oli
ka huvudförfättare. Det rör sig i många fall 0111 
mycket stora forskningsprojekt, inte sällan 
med en fördröjning som kan innebära avse
värd skillnad i tid - och därmed historiesyn -
mellan banden. De olika bokbanden utgör i sig 
en tydlig fysisk uppdelning av historien i från 
varandra separerade faser och perioder. I de 
flesta fall får del skriftliga källmaterialet spela 
förstafiolen och tonvikten ligger på stadsrätt, 
ekonomi, näringsliv odi befolkningsfrågor, me
dan topografi, bebyggelse och sociala frågor 
kommer mer i bakgrunden. 

600 år i Vadstena är en mycket tjock bok. 
Men så är det en speciell stad med rik historia. 
Samtidigt är det viktigt att påpeka att Vadstenas 
stodsmonografi ryms inom två pärmar! Skri

benterna har således lyckats hålla samman sta
dens historia, utan någon konstlad och splitt
rande banduppdelning. A andra sidan har vi 
fått en bok som känns mycket tung i knät, vil
ket möjligen tyvärr kan avskräcka en och annan 
läsare från att läsa hela boken, och inte bara 
bläddra fram till sina favoritperioder. Och det 
är synd, eftersom jag menar att bokens riktigt 
stora förtjänster består just i den sammanhåll
na framställningen. 

Till största delen tror jag vi ska tillskriva 
detta huvudförfattaren, Söderström. Boken är 
upplagd pä tämligen traditionellt sätt, genom 
att varje expert har tilldelats en bit av den hi
storiska kakan. Dessa experter är mycket väl 
valda. Huvudtexterna är skrivna av Birgitta 
Fritz (den medeltida staden och klostret), 
Claes Westling (1521 — 1660), Werner Pursche 
(1660— 1720), Roland Persson (1720—1862), 
Roger Qyarsell (Vadstena som sjukvårdsstad) 
och Sven Hellström (1860—2000). Utöver det
ta finns några mindre men inte desto mindre 
viktiga bidrag av Gunnar Lindqvist (förhisto
rien fram till 1 250), Magnus Stibéus (Vadstena 
före Vadstena) samt Annika Sanden (rättsskip
ning och rättstänkande i det tidigmoderna 
Vadstena). 

Dessa framställningar, som främst bygger 
på skriftligt källmaterial av olika slag, interfolie
ras med liera avsnitt signerade Söderström som 
behandlar staden ur topografisk, byggnadshi
storisk och social synvinkel, genom ett mycket 
brett och generöst valt källmaterial. Det rör sig 
om medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 1700-
talet samt 1800-talet (det sista tillsammans med 
Axel Unnerbäck). Dessa kapitel behandlar 
Vadstenas enastående rika bebyggelsemiljö ur 
ett långtidsperspektiv, ett upplägg som känns 
unikt i eti suidsmonogialiski sammanhang. 
Bebyggelsens utveckling bildar på detta sätt 
den röda tråden genom hela bokverket, vilket 
ger läsaren cn möjlighet att greppa stadens ut
veckling i de var lör sig tämligen disparata, pe
riodiska framställningarna Historiens skeende 
sammanbinds och förklaras med hjälp av be
byggelsen och stadens topografiska utveckling, 
något som än i dag går att avläsa i den historis
ka stadsbilden. Att det är en och samme skri
bent som har tagit sig an hela stadens bebyg-
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gelsehistoria från medeltid till modern tid gör 
att framställningen hälls samman. Detta får i 
sin tur till följd att den diakrona framställning
en, alltså stadens olika skepnader under olika 
perioder, ger läsaren en ovanligt god möjlighet 
att förstå och begripa utvecklingen. 

Birgitta Fritz slår i sitt avsnitt inledningsvis 
fast att Vadstena är unikt. Staden växte fram 
som ett resultat av en unik personlighet, den 
heliga Birgitta och hennes visioner om en ny 
vingård, ett kloster i Vadstena. Dessförinnan 
fanns kungsgården, en i sig unik obefäst pa
latsbyggnad i kontinental stil, i tegel och i go
tisk stil. Vadstena stad är en produkt av klostret 
har man menat, på så sätt att den tidiga till
strömningen av pilgrimer till klostret och Bir
gittas reliker snabbt ledde till att försörjnings
läget blev akut och man fick kringgå förbudet 
mot landsköp. Staden var således på ett sätt 
spontant framvuxen, stadsprivilegierna snara
re en bekräftelse på en utveckling som redan 
var igång. Även som stod tillkommen under 
senmedeltiden har Vadstena ansetts som unik. 
Under senare år har dock arkeologiska under
sökningar i en rad svenska städer visat på be
byggelseexpansion och topografiskt mycket ge
nomgripande förändringar under samma tid. 
Framöver behöver detta analyseras djupare, 
liksom frågan om den snabba utvecklingen i 
Vadstena berodde på unika omständigheter el
ler om den ska ses i ljuset av inre urbanisering 
och en ny roll för städerna under senmedelti
den i stort. Över huvud taget är hela det detal
jerade materialet kring stadens snabba expan
sion och framväxt en guldgruva för kunskap 
om hur en stod växer fram, något som fortsätt
ningsvis borde kunna utvecklas vidare. 

Framställningar av kloster-anläggningen finns 
finns givetvis även på annat håll. Men Fritz och 
Söderströms texter tillför bland annat material 
kring det intressanta förhållandet mellan sta
den och klostret. I källorna finns många exem
pel på konflikter mellan stadens råd och klost
ret, samtidigt som vi kan se vilken betydelse 
klostret hade för staden och dess näringsliv. 
Spänningen och dragkampen mellan dessa sfä
rer kan med fördel jämföras med andra kyrk
ligt präglade städer. Samma ambivalenta för
hållande, symbios parad med konflikt, kan anas 

i biskopsstaden Linköping (Tagesson 2002, Bis
kop och stad). 

I Söderströms avsnitt behandlas bland 
mycket annat det rika material av stenhus från 
medeltiden. Storgatan var den viktiga handels-
gatan, med rika skriftliga, men även vissa arkeo
logiska, uppgifter om gatubodar. Innanför des
sa finns flera exempel på stenbodar i ett indra
get läge innanför bodrummet. Söderström me
nar att dessa källarbodar främst bör tolkas som 
förvaringsutrymmen för handelsvaror. Övervå
ningarna kan ha fungerat som nattstugor för 
gäster, f flera fall avviker dock mönstret, med 
exempel på såväl mer påkostade stenhus som 
stenhus belägna utanför stadens merkantila 
centrum, Storgatan. I biskopsstaden Linköping 
har en liknande stenhusbebyggdse konstate
rats vid domkapitlets residensgårdar kring dom
kyrkan. Även i Vadstena fanns en rik flora av al-
tarprebenden i klosterkyrkan. Att dessa altares 
präster bör ha bott på gårdar i staden antyds i 
Söderströms text. En utredning och lokaliser
ing av dessa residensgårdar är angeläget för att 
ytterligare komma vidare i försöken att förstå 
Vadstenas sociala topografi under senmedelti
den. 

En annan viktig fråga är vilken roll klostret 
egentligen spelade för staden. Fritz för fram en 
tanke, med hänvisning till historikern Per 
Gunnar Siden, att klostrets urbaniserande roll 
möjligen har överdrivits, och att det istället var 
stadens roll i Vätternområdets handel, bland 
annat med oxar, under senmedeltiden som var 
viktig. Söderström visar i sin text om Vadstenas 
unika bebyggelse från 1500-talets andra hälft 
hur stadsbilden kompletterats med en rik re-
nässansarkitektur i form av stenhus. Dessa 
byggdes utmed Storgatan, på platsen för tidi
gare salubodar av trä, och flera av stenhusen 
står fortfarande kvar. 

Hur denna rika arkitektur kan förklaras är 
dock en viktig fråga, inte minst som 1500-talet 
är ett mycket oklart århundrade i andra svens
ka städer. Enligt Claes Westlings framställning 
kring stadens befolkningsutveckling tycks an
talet invånare snarast minska under 1500-talets 
andra hälft. Staden har vidare drabbats av 
plundring och brand i samband med Nordiska 
sjuårskriget 1571. Möjligen skulle en del av 
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stenhusen faktiskt kunna sättas samman med 
de generösa villkor om skattefrihet som bor
garna fick 1572. Samtidigt kan inte detta vara 
enda förklaringen. Liknande lättnader i skatte
bördan i utbyte mot stenhusbyggeri är kända 
från andra städer där de dock inte alls ledde till 
någon boom i stenhusbyggandet. En förklar
ing kan som nämnts vara oxhandeln. Mycket 
kan även ligga i Söderströms påpekande angå
ende Johan IILs närvaro och tidvisa hovhåll
ning, vilket medförde att delar av hovet och ri
kets råd residerade i staden. 

Ett av bokens verkliga scoop är utredning
en om den rika köpmannen Mårten Skinnare 
och hans hospital. Söderström visar övertygan
de att det riksbekanta huset med avträdet vis
serligen ligger på platsen för hospitalet. Men 
byggnaden, som ofta får illustrera medeltidens 
arkitektur, är kraftigt ombyggt långt efter Mår
tens tid, förmodligen tidigast vid 1500-talets 
slut, och speglar snarast ett renässansideal. 1600-
talet har avsatt färre spår i stadsbilden än 1500-
talet. Visserligen ökade stadsbefolkningen en
ligt Westling språngvis under åren 1610—1630, 
men samtidigt ersattes inslaget av adliga resi
densgårdar av en mer genuint borgerlig be
folkning. Söderström konstaterar att den tidi
gare livliga byggnadsverksamheten tycks ha av
stannat vid ifioti-tolets mitt och bara i enstaka 
fall har man byggt i sten. Samtidigt har han
deln och därmed även borgerskapet kraftigt 
gått tillbaka framför allt under början av 1700-
tolet Genom rikliga skriftliga källor tillsam
mans med den äldsta tomtkartan frän 1705 har 
det varit möjligt för Söderström att göra en so-
cio-ekonomisk kartering för perioden 1683-
1752, där stadens sociala zoner framträder tyd
ligt. Han visar även att det går att följa utveck
lingen av stadens trähusbebyggdse i detalj. 

Parallellt med den borgerliga bebyggelsen, 
som i det stora hela utgjordes av träbyggnader, 
uppfördes dock även offentliga byggnader. 
Detta är särskilt tydligt för perioden 1670— 
16go, då änkedrottning Hedvig Eleonora hade 
Vadstena stod och län som livgeding. Nästa sto
ra period med offentliga byggnader är 1700-to-
lets mitt, med det nya hospitalet, liksom om-
byggnationen av det gamla munkklostret. Vid 
samma tid hade även borgerskapet återhämtat 

sig. Vadstena har än idag en rad välbevarade 
byggnader från denna tid som vittnar om ett 
ökat välstånd. 

Sammantaget visar detta axplock att det är 
fullt möjligt, och därtill klargörande och beri
kande, att ställa stadens bebyggelse och topo
grafi i relation till stadens näringsliv och be
folkningsstruktur. Denna rika framställning om 
Vadstenas historia ger många uppslag, inte 
minst till oss som sysslar med historisk arkeolo
gi. Exemplet Vadstena visar tydligt att den sam
mansatta miljö som en stad innebär är produk
ten av olika sociala grupper och aktörer under 
olika perioder som formar den fysiska miljön. 
I lokalpressen kunde man i samband med ar
betet med denna bok läsa att redaktören visste 
besked att bokverket skulle bli »mycket roliga
re än till exempel Linköpings stads historia». 
Detta lovade kanske inte så mycket, speciellt 
med tanke på att stadsmonografin i grannsta
den hade närmare ett halvt sekel på nacken. 

Nåväl, 600 år i Vadstena är dock på det hela 
taget en mycket bra bok. Jag har dock inte sagt 
något om omslaget (brunt och orange!) och ett 
på sina håll uruselt bildmaterial. Jag saknar 
även en så självklar sak som Vasaslottet. Visst, 
slottet har behandlats utförligt i Eyvind Unner
bäcks trebandsverk. Men samtidigt har slottet 
(liksom för övrigt krigsmanshuset, ytterligare 
en närmast unik sak som hamnat i skymundan 
i boken) haft mycket stor betydelse för staden 
och dess sociala och näringsmässiga förhållan
den framför allt under 1500-och 1600-talen. 

På samma sätt lider framställningen av en 
avsaknad av det rika arkeologiska källmateria
let från stadsgårdarna. Att vi i en stodsmono-
grafi från 2000-talet inte har kommit fram till 
den punkt där arkeologi tillåts samverka och 
interagera i större utsträckning med andra hi
storiska discipliner är beklagligt. Samtidigt fal
ler frågan tillbaka på arkeologerna själva. Den 
låga bearbetningsgrad av undersökningarna 
som rådde när monografin skrevs gjorde det 
helt enkelt omöjligt att inarbeta resultaten i nå
gon större utsträckning. Den stora undersök
ningen igg5 i stadsdelen Sanden, platsen för 
Vasaslottet, refereras kort. Slutpublikationen 
förelåg dock först efter det att monografin koin 
ut (Hedvall, red. 2002, Arkeologi i Vadstena). 
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Fördelarna med en sammanhållen och ana
lytisk framställning över en av vårt lands vikti
gaste äldre städer överväger dock på det hela 
laget Vi har fått en modern och vetenskapligt 
grundad framställning av stadens historia, som 
förutom en genomgång av stadens utveckling 
även ger möjligheter att studera bebyggelsen, 
topografin, näringslivet och ekonomin i rela
tion till varandra. Detta ger en ingående bild av 
stadens biografi, med möjlighet till vidare dis
kussion kring de brännande frågorna om den 
byggda miljön, den ekonomiska basen och 
historiens aktörer. 

Göran lägesson 
Riksantikvarieämbetet UV Ost 

Roxengatan 7 
SE-582 73 Linköping 

goran.tagesson@raa.se 

Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och ödelag-
gel.se. Runica et Media?valia, scripta minora 9. 
Stockholm 2003. 26g s. ISBN gi-88568-210. 

Några ständigt aktuella problem i studiet av det 
medeltida agrarsamhället är effekterna av farso
ter, omfattningen av och orsakerna till ödeläg
gelse samt den senmedeltida agrarkrisen. Dessa 
problemområden har nu fått en ny gedigen be
arbetning. 

Boken är uppdelad i nio kapitel. Det första 
a ren inledning som behandlar pesten som sjuk
dom samt forskningsläget Det avslutande är en 
sammanfattning. Däremellan finns sju kapitel 
stim behandlar olika problemområden eller ma
terial. Kapitlen bygger på varandra ined syftet att 
successivt snäva in och definiera de olika farso
ternas tidpunkt, omfattning och effekt Kapitlen 
är som följer. 

Andra källor än breven. Här görs en systema
tisk genomgång av källor där det linns många 
spridda uppgifter om pest samt av källor som in
direkt kan användas för att identifiera under vil
ka perioder farsoter härjat i det medeltida Sve
rige (inklusive Skåneland). Bland källorna kan 
krönikor, diarier och annaler nämnas, men även 
mirakelberättelser och gravstenar har använts. 

Enskilda belägg i brev. Del finns några tiotal 

tusen kända brev från medeltiden i Sverige. I ett 
antal av dessa omtalas digerdöden eller andra 
farsoter. Myrdals redovisning av omnämnande
na i breven är kronologisk, med tonvikt på 1300-
talet 

Kvantitativ bearbetning av brevmaterialet 
Denna kan visa samband mellan bi ev skrivande 
och epidemi. För norskt vidkommande kan det 
konstateras att brevmängden krymper efter epi
demier. Föi svensk del ligger dock brevmäng
den kvar pä ungefär samma nivå före som efter 
en farsot. Två kategorier av dokument som stu
deras särskilt är testamenten och gåvobrev. De 
används bland annal för att mäta dödligheten. 

Medeltidens Sverige i pestens våld. Kapitlet 
syftar till atl belysa pestens verkningar i framför 
allt Sverige. När, var och hur är frågor som be
handlas utifrån det källmaterial som redovisats 
tidigare i boken. Tendenser som anas i materia
let är bland annal alt pesten brukade härja som 
värst på sensommaren och hösten. Myrdal dis
kuterar de identifierade epidemiernas omfatt
ning framför allt för 1400-talets vidkommande. 
En av epidemiernas effekter var omläggningar i 
jordbruket och att gårdar övergavs, vilket bo
kens tre sista kapitel behandlar. 

Skriftliga belägg pä ödeläggelse. Kapitlet in
leds med en översikt avseende ödegårdsproble
matiken och forskningen kring densamma. Ge
nom att påpeka brister i tidigare forskning bely
ser Myrdal behovet av förnyade forskningsinsat
ser och revideringar. Mitt i genomgången av 
ödegårdsforskningen smyger sig ett delkapitel 
om återuppodling in. 

Ödegårdar i ett tvärvetenskapligt perspek
tiv. De problem som är förknippade med beräk
ning av folkmängd inleder kapitlet. En kortfat
tad sammanfattning av bland annat arkeologis
ka, kiiliurgcogialiska odi paleobotaniska forsk
ningsresultat följer. Dessa resultat indikerar an 
öddäggdsen var större i Sverige än vad det 
Nordiska ödegårdsprojektet kom fram lill. De vi
sar ocksä all ödeläggelse av gårdar inte behöver 
innebära igenväxning av marker. 

Ödegårdarnas användning. Effekten av att 
mark frigörs blit cn omläggning av den agrara 
praktiken. Produktionen blir förenklat sett mer 
extensiv vilket i realiteten innebär att boskaps
skötseln ökar. 
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Den weibullianska källkritiken må ha varit 
bra i det att den sanerade bland de värsta miss-
och övertolkningarna av det spretiga källmateri
alet från Sveriges medeltid. Källkritikens krav 
gjorde dock att det inte gick att vaska fram till
räckligt inånga oberoende källor för att göra 
meningsfulla studier av perioden. Inställningen 
är nu en annan. Myrdals bok är ett mycket gott 
exempel på detta. Ledstjärnan i boken är näm
ligen att för att kunna säga något om medeltida 
förhållanden i Sverige måsle man arbeta utifrån 
indicier i källmaterialet. Flera indicier skapar till
sammans en sannolikhet Myrdal har hela tiden 
försökt kvantifiera sina indicier. Han har även i 
någon mån arbetat med deskriptiva indicier. 

Bokens struktur är klar och tydlig. Dess an
vändbarhet är stor i och med att Myrdal i varje 
kapitelslut gör en sammanfattning, dels av de re
sultat som presenteras i kapitlet, dels av hur dessa 
påverkar resultaten från de föregående kapitlen. 

Genom hela boken förekommer små (och 
stora) fingervisningar om olika ämnen och frå
geställningar som Myrdal tycker borde studeras 
eller fördjupas. Ofta anger han explicit att han 
överlåter detta på någon annan eller på framti
den. Emellanåt kominer han ined spetsfundig
heter avseende misstag i tidigare forskning, 
misstog som borde fångats i korrekturvändoi" 
istället för att ge kritiker billiga poäng. 

Det skiljer inte mer än tre år mellan Myrdals 
bok och Dick Harrisons Stora döden. |ag kan inte 
låta bli att göra en kort jämförelse. Harrisons 
bok är framför allt en mycket omfattande och 
ordrik sammanfattning av forskningsläget för i 
stort sett hela Europa. Myrdals bok är ett stycke 
grundforskning. Han har gjort en förnyad ge
nomgång och sammanställning av stora källma
terial. Böckerna kan med andra ord karakteri
seras som forskningsöversikt respektive grund
forskning. Detta innebär att böckerna snarare 
kompletterar varandra än konkurrerar. 

Leif Häggström 
Jönköpings läns museum 

Box 2133 
SE-550 02 Jönköping 

I,eif.haggstromC" jkpgltn.se 

Ann-Sofi Schotte-Lindsten, Inger Dolk & Ulla 
Karregård, Dulcedo et spes nostra. Medeltida Maria
bilder från kyrkor i Närke. Vetenskapliga skrifter 
utgivna av Örebro läns museum 3. 2003. 143 s. 
ISBNgi-85642-38-X. 

Denna bok är bland annat baserad på artiklar 
av Ulla Karregård och Ann-Sofi Schotte-Lind
sten som publicerats i Örebro läns museums 
skriftserie Från bergslag och hondehygd. Ulla Kar
regård avled igg i men hennes forskning har 
omhändertagits och delvis publicerats postumt 
genom Ann-Sofie Schotte-Lindstens försorg. 
På grund av hög ålder har Schotte-Lindsten ve
lat ha en yngre medarbetare för att kunna slut
föra föreliggande publikation; det är konst-
och litteraturvetaren Inger Dolk som har varil 
henne behjälplig med denna uppgift. Orden 
»dulcedo et spes nostra» härrör från en medel
tida Mariahymn och påträffas i en inskription 
på krönet till det sengotiska altarskåpet från 
Ekeby kyrka. (Det är för övrigt detta altarskåp 
med Marie kröning i corpus som utgör 
omslagsbild.) I sin helhet lyder texten »(Mise-
rico)rdie wita dulcedo et spes nostra salve» -
vårt liv, ljuvlighet och hopp, var hälsad. 

De nämnda artiklarna har nu reviderats 
och nyare forskningsrön arbetats in. Vidare har 
det ursprungliga materialet av Mariabilder 
utvidgats till att omfatta alla bevarade fram
ställningar från medeltiden i Närke. Det är så
ledes inte bara träskulpturer som tas upp utan 
även andra typer av madonnabilder såsom nå
gon enstaka i sten jämte framställningar på 
kyrkliga textilier och metallföremål. Detta görs 
inledningsvis i översiktlig form för att belysa 
Mariakulten i Närke, ett område som ingick i 
det medeltida Strängnäs stift. Det inledande 
kapitlet är dock av övergripande karaktär och 
skiljer sig markant från fortsättningen som be
står av ett antal mer djuplodande uppsatser om 
en eller två särskilda madonnabilder. De verk 
stim behandlas är de romanska madonnorna 
från Mosjö, Hammar och Sköllersta jämte de 
gotiska i Knista, Sköllersta, Kumla, Viby och 
Glanshammar. Här är inte platsen att kommen
tera alla kapitlen utan jag har valt att närmare 
gå in på ett par, i synnerhet dem som behand
lar de romanska madonnorna från Mosjö, Ham-
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mar och Sköllersta jämte den unggotiska mot
svarigheten i Knista. 

Den unika madonnan från Mosjö kyrka, nu 
i Statens Historiska Museum, upphör inte att 
fascinera betraktaren med sina stora ögon, sin 
tunna, relielärtade kropp och sina tidstypiskt 
nedhängande fötter. Hon dateras av flertalet 
forskare till tiden omkring 1 150 trots att hen
nes märkligt ålderdomliga yttre egentligen 
kunde tala för en tidigare tillkomsttid. På hjäs
san finns en flätkrans som har jämförts med 
bandflätning i missionstidens dekorativa konst, 
t.ex. på en sandstenskolonn från Granhammars 
gårdskyrka i Vintrosa socken, Närke. Schotte-
Lindsten gör oss istället uppmärksamma på att 
kransen kan vara en symbol för jungfrulighet 
och att den i folklig tradition har bevarats i sam
band med bröllop långt fram i tiden. Jag kom
mer vidare att tänka på attjungfrukransen även 
förekommer på flera svenska flickporträtt från 
1600-talet Ett mycket välkänt sådant avbildar 
Sigrid Bielke af Åkerö år 1622 och har attribu
erats till konstnären Holger Hansson. Detta 
verk är annars känt som den äldsta kända fram
ställningen av en orientalisk matta i svensk 
konst. Men betänker man att modellens vackra 
blomsterkrans har en betydligt mer stiliserad 
föregångare på Mosjömadonnan från 1 1 oo-ta
let ges denna detalj ytterligare en dimension 
och vice versa. 

Det finns också intressanta motiv målade i 
vitt på Mosjömadonnans blå och ljusbruna 
dräkt. Man vet genom konservator Peter Tånge
berg att polykromin är ursprunglig. Det rör sig 
om två typer av figurer, korsförsedda rundlar 
och ankarkors. På tyget kring benen finns tal
rika exempel på de korsförsedda rundlarna 
och de har, efter jämförelser med ett nästan 
identiskt mönster på Jesusbarnets klädnad hos 
den svarta madonnan i Le Puy, tolkats som sym
boler för hostian. Ankarkorsen på madonnans 
bröst är uppbyggda som en kombination av 
korset och månskäran vilka samtidigt utgör 
symboler för »Kristus och den obefläckade av-
lelsen. När det gäller den meanderförmade 
slingan på sockeln mellan madonnans fötter 
föreslår författaren att den kan ses som en stili
serad orm som nedtrampas av Maria, »den 
andra Eva». En i mina ögon intressant förklar

ing dåjag i fransk litteratur har sett reptilen un
der Marias fötter uttydas som en framställning 
av Lilith, Adams första hustru, vilken i ormens 
gestalt förledde Eva vid Kunskapens träd i 
Paradiset. Under romansk tid är det mycket 
ovanligt att finna något dylikt under Marias föt
ter. Från unggotisk tid finns däremot talrika 
framställningar av madonnan som trampar på 
en drake. Denna underliggare har oftast tol
kats som det i 1 Mos. 3:15 omtalade ormhuvud 
som skall bli söndertrampat av en kvinna. 

Vidare behandlas Mosjömadonnan ur ett 
missionsperspektiv. Bertil Waldén framförde 
1 g5g hypotesen att skulpturen kan ha varit un
dergörande. Plankor från den forna träkyrkan 
i Mosjö är nämligen försedda med spikhål och 
kors vilket enligt Jan Svanberg antyder att ma
donnan har fungerat ungefär på samma sätt 
som den svarta madonnan i Dijon alltjämt gör. 
Väggarna i hennes kapell i Notre Dame i Dijon 
är fulla med upphängda votivbilder förestäl
lande botade kroppsdelar och inskrifter med 
tack för helbrägdamirakler. Det är naturligtvis 
omöjligt att med säkerhetsäga 0111 Mosjömadon
nan har haft samma funktion. Men träkyrkans 
plankor och de uppgifter från 1600- och 1700-
talen som vittnar om vallfärder till kyrkan jäm
te de talrika symboliska tecknen på hennes 
klädnad är indikationer på att skulpturen kan 
ha haft status av undergörande kullbild. Det är 
onekligen en spännande hypotes! Skulpturen 
har stildrag från såväl engelsk, fransk som 
spansk konst och nedslaget av denna märkliga 
kombination i Mosjö brukar förklaras i sam
band med engelsk mission. 

De romanska madonnorna av typen sedes 
sapientiae med avtagbart Jesusbarn från Sköl
lersta och Hammar, nu i Örebro läns museum 
jämte SHM, sätts däremot i samband med 
Mariakulten inom cisterciensorden. De när-
kingska kultbilderna har talrika systrar i Sve
rige och övriga Europa av vilka ett 30-tal be
handlades redan 1915 av Carl R. af Ugglas i 
hans doktorsavhandling om gotländsk träskulp
tur. Han delade in dem i lyra grupper efter ut
formning och madonnorna från Sköllersta och 
Hammar placeras i samma grupp som den kän
da motsvarigheten från Appuna kyrka i Öster
götland, nu i SHM. Verken har sedan diskute-

Fornvännen t o o (2005) 



Recensioner 149 

råts av bl. a. Aron Andersson (1955), Klaus En
demann (1975) och Lennart Karlsson (1995). 
Af Ugglas och Endemann har förmodat ett 
samband mellan förekomsten av cisterciens
kloster och utbredningen av dessa kultbilder, 
vilket Aron Andersson tagit avstånd från i en 
studie över en dylik madonna från Gesäter. 
Klans Endemanns artikel innehåller också en 
spridningskarta, delvis dock felaktig. Hans teo
rier har inte direkt bemötts av svenska forskare 
varför Schotte-Lindsten i föreliggande studie 
gör ett nytt försök att relatera förekomsten av 
denna madonnatyp till cistercienskloster i När
ke, Sörmland och Östergötland. Madonnorna 
från Sköllersta och Hammar antas härstamma 
från Alvastra kloster i Östergötland genom det 
nära släktskapet med madonnan frän Appuna. 
Förvisso är Sköllersta och Hammar belägna 
ganska långt från Alvastra. Dock ligger dessa 
närkingska kyrkor vid en gammal färdled mel
lan Östergötland och Närke. 

Madonnan från Knista (i Örebro läns mu
seum) diskuteras också mot bakgrund av färd
vägar eftersom orten ligger en halv mil nor rom 
Riseberga kloster och den gamla Letstigen mel
lan Närke och Värmland som i sin tur knöt an 
till pilgrimsledema mot Nidaros i Norge. 
Knistaniadonnan är utförd i en allmän unggo
tisk stil och likartade kultbilder påträffas i ex
empelvis Västergötland, Bohuslän, Halland 
och Skåne. Det är ganska svårt att särskilja och 
gruppera dessa madonnor; de företer som sagt 
likartade stildrag genom dräktens och barnens 
utformning. Förutom i Sverige finns flera sam
tida madonnor av denna typ i Norge, dels in
hemska, dels en från Austraat som aulas vara 
importerad från östra England. Schotte-Lind
sten framför därför hypotesen att stilitnpulser-
na till denna madonnatyp koinniil via Nidaros 
- ytterligare en tänkvärd hypotes som kan bli 
föremål för fortsatt forskning framgent. Dessa 
verk dateras generellt till 1200-lalels andra 
hälft. Men del linns exempel pä verk av likartat 
slag som förtjänar att uppmärksammas i detta 
sammanhang. Jag vill särskilt framhålla en ma
donna och en närbesläktad Olofsbild i Östra 
Vram i Skåne som på stilkritisk grund har date
rats till ca 1 275-1 300. Dessa arbeten är place
rade i skåp som genom dendrokronologiska 

undersökningar av dörrarna daterats till AD 
1313 ±5. Man vet inte om skåpen o th skulptu
rerna är samtida, men om de är det talar resul
taten lör att skulpturerna är utformade i en 
äldre stiltradition. 

När del gäller den gotiska madonnan i 
Sköllersta från tidigt 1400-tal görs en överty
gande stilistisk sammankoppling med en mot
svarighet i Skärkinds kyrka i Östergötland. 
Efter jämförelser med ett verk från Korpo i 
Finland antas att Jesusbarnet i Sköllersta ur
sprungligen har hållit en fågel i handen. Den 
antas föreställa en duva och därigenom vara en 
symbol lorden helige Ande. Men fågeln har än 
mera komplex symbolik och kan ha flera för
klaringar. I antikens och medeltidens konst 
och litteratur kan fågeln vara en symbol för sjä
len. Och om fågeln har ett snöre kring benet 
utgör den en bild av den i synden fångna män
niskosjälen som blir fri genom Kristus. Den kan 
således tolkas som en symbol för själen eller 
uppståndelsen. I målade framställningar från 
senmedeltid och renässans återges ofta en sicg-
litsa. Fågeln har också relaterats till en apokry-
fisk källa i Pseudo-Matteus som berättar om det 
lilla Jesusbarnel som formade fäglar i lera, vil
ka genast blev levandef!). 

I följande kapitel behandlas madonnan från 
Kumla och de skriftliga källorna- hon är jn möj
lig att koppla samman med betalningar som do
kumenterats i Kumla kyrkas räkenskapsbok år 
1473. Därefter diskuteras en madonna i Viby 
med jämförelsematerial i Sörmland och slutligen 
en motsvarighet i skåp i Glanshammar som är be
släktad med skulpturer i Dalarna (Glanshammar 
socken gränsar nämligen lill Västerås still). 

Denna till formatet ganska lilla bok är in
formativ, välskriven och väldokumenterad. 
Man lår en god översikt av den tidigare forsk
ningens landvinningar och vad som nu koin
niil till. Boken kommer att vara av värde för 
svensk konstvetenskaplig forskning om Maria-
skulpturer. Den är förhållandevis rikt illustre
rad med bilder i säväl svart/vitt som färg av vil
ka en del är av gotl kvalitet, vissa dock oskarpa. 
Fotografierna kompletteras av noggranna teck
ningar av en rad skulpturer som lyfter fram ob
jektens kvaliteter på ett sätt stim fotografierna 
inte alltid förmår göra. Dylika initiera) gjorda 
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teckningar förekommer alltför sällan i publika
tioner nuförtiden. Det är Ghobad Abtin, Örebro 
läns museum, som utfört merparten av dem. 

Carina Jacobsson 
Konstvetenskapliga institutionen 

Uppsala universitet 
box 630 

SE-751 26 Uppsala 
(.arinaJacobs.son@konstvet.uu.se 

Maths Bertell, Tor och den nordiska åskan: före
ställningar kring världsaxeln. Religionshistoriska 
institutionen, Stockholms universitet 2003. 89a 
s. ISBN 91-7265-753-7. 

Det har gått drygt femtio år sedan Helge Ljung
bergs 'For: undersökningar i indoeuropeisk och nor
disk religionshistoria 1 publicerades. Någon del 
två kom aldrig och sedan dess har det varit 
tunnsått med monografier och artiklar som 
behandlar den nordiske åskguden i hans olika 
skepnader. Därför hälsar inan Maths Berteils av
handling med glädje, och den fortsatta läsning
en förstärker denna känsla. Det är en välskriven 
bok som spänner över flera rdigionsoinråden 
utan att förlora koncentrationen kring den 
kosmiska världsbilden och åskgudens roll i sam
manhanget Till läsandets behag bidrar också 
det faktum att det är en välskriven framställning. 

Forskningen kring fornskandinavisk religi
on har på gott och ont koncentrerats kring 
eventuella sainiiuloeuropeiska drag som färgat 
gudamytema. Vinningen har blivit ett elimine
rande av de rdigionsevolutionisiiska tanke
gångarna som koncentrerade sig kring kraften, 
som länktcs yttra sig i begrepp som gijiia. gaeva 
och haminja. Mindre sympatisk vat den före
ställning om en samgermansk gudavärld som in-
teragerade med nazistisk propaganda. Mycken 
tnöd.i har lagts pä att rensa den moderna teori
bildningen från detta dystra arv under de se
naste decenniernas forskning 0111 fornskandi
navisk religion. 

Bertell tar ime upp denna diskussion, vilket 
inle heller är nödvändigt I ställe! väljer han 

upp en annan inriktning, som går tillbaka på 
I..uni Honkos studier av traditioner i möte 
med andra kulturer. Dessa kan försvinna, för
ändras eller överleva och forskarens uppgift 
blir att kartlägga hur denna utveckling har 
skcit. Detta kan sedan bidra till studiet efter 
den religionsekologiska anpassning som Åke 
Hultkrantz klarlagt och som kan användas på 
socialt rörliga grupper, som exempelvis folken 
i Norden under sen järnålder. Med dessa ut
gångspunkter studerar Bertell hur den skandi
naviska kulturen under denna tid har påver
kats av de angränsande befolkningarna och 
själv bidragit med religiösa föreställningar. 

Framför allt gäller detta de mytmotiv som 
uppenbarligen vandrat över språkgränserna 
under denna tidsperiod på många hundra år. 
Exemplen är många men Bertell har främst 
valt att arbeta med i fruktbarhetsrdaterade 
manliga gudar som Tor/Frej, Veardden ålmaj/ 
Hovrengaellis och Sämpsä/Ukko i fornskandi
navisk. samisk respektive finsk förkristen religi
on. Äskgudarna har till uppgift att beskydda 
fruktbarhetsgudarna och deras plats är himla
valvet som uppbärs av en världsspelare. Denna 
pelare manifesteras i de offerpålar eller offer
lundar som ingick i kulten i samtliga tre rdigi
onsoinråden. Men de tycks också ha varit knut
na till speciella träd som eken och rönnen. Ber
tell visar här att myter förtjänar alt jämföras över 
språkgränserna i frågan om motiv stim liknar var
andra. Motiven blandas sedan med andra, som 
löt (•ställningen om världsträdet Yggdrasil och 
de olika världar som formade kosmos. Det är 
ett välkommet perspektiv som utgår från sa
miska och finska källor och deras inflytande 
överden fornskandinaviska gudavärlden, men 
också ifrån hur motiv vandrat åt andra hållet. 

Från den centrala placeringen av åskgudar
na övers) i himlen gär Bertel! till vidare till mo
tivet med den kosmiska kvarnen speglad i be
rättelsen om Sampo, lyckokvarncn och världs-
pelaren i Kalevala. Motivet med den lye ko-
bringande kvarnen återfinns också i Grotte-
sangen där jättinnoma Fenja och Menja mal 
guld äl kung Frode. Bertell vill här leda i bevis 
att denna kvarnmetafor representerar världs
axeln. Han övertygar i fråga om Sampo, men 
jag är tveksam till att den luc)r som används i 
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Grottesängen har samma funktion. Den under
bara kvarnen verkar här endast vara ett av 
många verktyg som jättinnorna använder för 
att göra livet surt för människosläktet i allmän
het och några kungar i synnerhet I sången be
rättar de om sina illdåd bland svearna och nu 
har de genom list lyckat sälja sig som trälinnor 
lill Frode. »... du frågade inte av vilken ätt vi 
kom,» sjunger de unga kvinnorna, medan de 
mal kvarnen i sin jättevrede. Det kosmiska mo
tivet som utmynnar i att kvarnen hamnar i ha
vet och bildar en farlig ström kan dock ansluta 
till detta. Det bör också erkännas att Grotte
sångens innehåll bitvis är svårtolkat och natur
ligtvis lämnar en öppning för nya tolkningar. 

Bertell återvänder till Tor och de andra åsk
gudarna i den fjärde avdelningen, där han be
skriver deras verksamhet. Åskan följs vanligen 
av regn, som är nödvändigt för markens gröda, 
vilket visar på åskgudarnas samverkan med 
fruktbarheten, samtidigt som de också verkar 
som dess beskyddare. Bilden visar på en påver
kan mellan de olika folkslagen, som tyder på att 
deras mytmotiv influerat varandra, menar 
Bertell. Här kan man möjligen göra invänd
ningen att åskgudens styrka, hans förmåga au 
framkalla regn och hans beskydd av fruktbar
heten också finns i andra, mera avlägsna kultu
rer. Så berättas om Indras kamp mot torkans 
drake Vrtra i den fornindiska »Rigveda, vilket 
slutar med att åskguden besegrar vidundret 
och befriar molnen, så att regnet kan falla. 
Sedan återstår att fundera om den likheten är 
allmängiltig eller 0111 Indra rent av en avlägsen 
kusin till åskguden Tor. 

Placeringen av Tor som bevakare av himlen 
gör honom också till beskyddaren av världsax
eln. Detta knyter honom lill högsätesstolparna, 
axelns motsvarighet i det rituella rum som hal
len utgjorde i fornskandinavisk religion, lik
som till de reginnaglar som nämns i Eyrbygg-
jasaga. Tanken atl hallens arkitektur i sig inne
håller sakrala element har uppmärksammats i 
forskning på omrädet under de senaste åren 
och Bertdis inlägg öppnar nya möjligheter. Hal
kan man till exempel dra ut spekulationen yt
terligare och anknyta till det hieros gamos-nio-
tiv som ofta återfunnits i högsätesstolparnas 
stolphål. Detta skulle kunna utgöra en symbo

lisk förbindelse mellan åskguden och fruktbar-
hetsguden, tanken som bildar ett grundackord i 
boken. 

Bertells avhandling har många förtjänster 
och kommer förhoppningsvis att följas av nya 
studier i fråga om guden Tor. Men den visar ock
så på vilka vinster en jämförelse med motiv i de 
samiska och finska mytskatterna kan bidra med 
för att vidga bilden av den fornskandinaviska fö
reställningsvärlden. Det är en avhandling som 
lör forskningen framåt och det tackar vi för. 

Britt-Mari Näsström 
Institutionen för religionsvetenskap 

Göteborgs universitet 
Box 200 

SE-403 50 Göteborg 
b-ni.nasstroni@rdigion.gn.se 

Hans Antonson, Landskap och ödesbökn. Jämt
land före, under och efler den medeltida agrarkrisen. 
Meddelanden från Kulturgeografiska institu
tionen vid Stockholms universitet 1 29. Stock
holms universitet 2004. 251 s. ISBN 91-7265-
831-2. 

Hans Antonson har skrivit sin doktorsavhand
ling i kulturgeografi om ett av de - enligl un
dertecknads mening - mera spännande och 
fruktbara problemen inom svensk medeltids
forskning ur ett rumsligt perspektiv: de jämt
ländska (idesbölena. Det tog lång tid för ho
nom att sätta punkt, bland annat som en följd 
av att arbetet under de senaste åren bedrivits 
som ett sidoprojekt. Till vardags arbetar An-
tonson vid Svenska Vägforskningsinslitiilet i 
Linköping. Denna recension är en förkortad 
version av den opposition jag genomförde vid 
disputationen i maj 2004. 

Syftet med avhandlingen anges vara »att be
handla landskapsförändringar i det administ
rativa landskapet Jämtland före, under och ef
ter den medeltida agrarkrisen (huvudsakligen 
ca 1000—1750 e.Kr. med vissa inblickar) för att 
se 0111 andra källmaterial och angreppssätt än 
de som hittills har använts kan ge en ny bild av 
förloppet.» Detta, att nyttja nya källmaterial, 
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anges vara såväl brukandet av skriftliga urkun
der, kamerala längder och äldre kartor som att 
i fält undersöka fossila lämningar. 

I kap. 4 presenteras de olika metoder som 
nyttjas i undersökningen. »Kapitlet är kort men 
bra, med en god redogörelse för vad kultur
geografer menar med re.trogressiv resp. retrospek
tiv metod. Kap. 5 är en redovisning av de källor 
Antonson nyttjat för sin undersökning: brev, 
räkenskaper, lantmäterikartor, fossila lämning
ar, där jag särskilt vill framhäva den utmärkta 
redogörelsen för utbildandet av åkerhak med 
brandröjningslager (fig. 18). 

I kap. 6 redovisas iakttagelser rörande ödes-
bölenas antal och storlek. Här finns en redo
görelse för hur Antonson arbetat för att identi
fiera och lokalisera ödesbölen: med hjälp av 
brev, räkenskaper, domböcker, historiska kar
tor samt ortnamn. Som ett exempel på en iden
tifiering och lokalisering lyfts exemplet Jönås-
böle i Ammer i Revsunds sn fram (s. g6, fig. 
20), där Jönåsböle, som bör representera en 
ödelagd gård, uppträder som en urfjäll inom 
Aminers by, och således ännu idag på kartorna 
kan identifieras och lokaliseras med hjälp av så
väl namn som gränser på ekonomiska kartan. 
Antonson har förfärdigat ett omfattande regis
ter över ödesbölen i Jämtland. 

I kap. 7 diskuteras och analyseras ödesböle-
nas belägenhet vad gäller jordarter, topografi 
och bygdesammanhang. I kap. 8 diskuteras vad 
slags jordbruk kan ha bedrivits där. Här ges 
också en utförlig redogörelse för ödesbölenas 
storlek vad gäller inägomarken, ett resultat 
som uppenbarligen bygger på ett noggrant 
kartstudium kombinerat med omfattande fält
studier. Denna studie är ett av de viktigare re
sultaten i avhandlingen. Den följs upp med en 
diskussion av hur stor inägoareal en 1600-/ 
1700-tolsgård hade. 

Kap. g ägnas åt frågan om hur ödesbölena 
ägdes och utnyttjades efter det att de blivit öde
lagda. Antonson redogör för det norska skyld-
(•/c-systemet och diskuterar hur ägande av gård 
och jord såg ut i Jämtland enligt medeltida 
brev. Kap. g.2 har en ovanligt bra diskussion 
om hägnader och betesdrift. Följande kapitel 
redovisar utmarken och dess roll, där jag 
särskilt vill lyfta fram iakttagelsen på s. 190 om 

hur gemensamt ägd skog antagligen kan påvi
sa genetisk samhörighet mellan bebyggelser. 
Avhandlingen avslutas med en grafiskt sam
manfattad modell med flera utvecklingssteg 
över kulturlandskapets förändring i Jämtland 
från vikingatiden fram till idag (s. 221). 

Vad gäller formalia kan konstateras en viss 
störande upprepning av teman och definitio
ner, sannolikt en följd av bokens långa till
komsttid. Ett exempel är termen ödesbök som 
definieras på flera ställen i början av avhand
lingen, varför man blir något perplex när man 
på s. 97 i bildtexten får upplysningen »Enligt 
Helge Salvesen torde termen böle ha blivit en 
ödeindikator i Jämtland." På det stora hela är 
dock avhandlingen prydlig och skriven på be
griplig vetenskapssvenska. 

Under disputationen behandlades bland 
andra följande problem. På s. 25 skriver förfat
taren: »Det förefaller alltså som om bybegreppet 
i Jämtland introducerades med den svenska ad
ministrationen.» Detta uttalande ter sig en 
smula märkligt i ljuset av vad Antonson skriver 
på samma sida, nämligen att det i Jämtland fö
rekommer ortnamn på -by, t.ex. Fannbyn. Upp
enbarligen har ordet try funnits redan tidigare 
i Jämtland. Författaren menar antagligen att vid 
denna tid introducerades termen try som admi
nistrativt begrepp. När det gäller den svåra frå
gan om den senmedeltida agiarkrisens orsak tor 
Antonson ingen deciderad ställning, men tycks 
positivt inställd till Helge Salvesens förklaring 
(Jord i Jemtland, Östersund 197g) som tor av
stamp i sociala och ekonomiska faktorer (s. 41). 

Ett annat svårt problem diskuteras på s. 42, 
nämligen åldern på våra fäbodar. Vad vi egent
ligen vet om dessa är att företeelsen finns be
lagd i Norge under tidig medeltid (i land
skapslagar), i Sverige i Dalalagen och i 1400-
talsbrev exempelvis frän Hälsingland. Som be
kant har man kunnat visa arkeologiskt att be
byggelser i utinarks-/fäbodlägen funnits långt 
ned i förhistorisk lid, i Norrland bland annat 
genom utgrävningar på s.k. gammdfäbodar. 
Problemet ined dessa arkeologiska iakttagelser 
är att de är så vanskliga att tolka. Rör det sig om 
samma slags bebyggelser, dvs. ett slags fäbodar, 
eller har bebyggelseläinningarna annan bak
grund? 
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Då det i kap. 6 redogörs för hur ödesbölen 
har identifierats och lokaliserats framgår det 
att Antonson dammsugit alla till buds stående 
källor. En av dessa är ortnamnen, där han lyfter 
fram följande ortnamnselement som indicier 
på ödelagd bebyggelse: ödesbök (förekommer 
dock aldrig mig veterligt i ortnamn), böle, öne, 
jan 11 och ödegods (heller aldrig i ortnamn, dock 
som epexegetiski, dvs. förklarande, tilllägg i 
brev och kamerala längder). Man förvånas över 
att här inte finna det, tillsammans med -böle, 
vanligaste indiciet på ödelagd bebyggelse i ort-
namnsmaterialet, nämligen -lägd(en). Liksom 
ödeshök och ödegods förekommer stim förkla
rande tillägg i brev och kamerala längder på
träffas också godz, Utgods och avråds land som in
dicier på ödesbölen. Som framgår av avhand
lingen ligger en överlägsen majoritet av ödes-
bölena i ganska perifera lägen i skogsmarken, 
inte primärt i bygdens centrala odlingsmarker. 
Märkligt nog förekommer dock tre av de ovan 
nämnda elementen nästan alltid i centrala lä
gen i bygderna, nämligen bebyggelser med 
namn pä Onet, Fann- samt -lägclen, ined till och 
med urgamla -hern-ndmn i förleden, som 
*Bergomlägden. Detta förhållande kommente
rar inte Antonson. Man undrar förstås om det 
ligger samma orsaker bakom ödeläggeisen i de 
centrala delarna av socknarna som i de perife
ra lägena på skogen. Ar verkligen ett *Berg-
omlägckn, en bebyggelse med rötter i den äldre 
järnåldern, och ett Onet invid sockenkyrkan, att 
betrakta som ödesbölen med samma kronolo
giska och kausala bakgrund som ett Svedäng, 
långt upp i skogsmarken? 

I summeringen av kap. 5 reflekterar Anton-
son utifrån antalet av honom identifierade 
ödesbölen och antalet bebyggelsenamn i 1566 
års tiondelängd över förhållandet mellan anta
let senmedeltida bebyggelser och ödesbölen, 
och därmed ödeläggeisens omfattning. Han 
finner 613 bebyggelsenamn och 610 ödesbö
len. Utifrån detta drar han slutsatsen att ett 
högmedeltida bebyggelsemaxiinum legat om
kring 1200 bebyggelser, vilket ger en senme
deltida ödeläggelse " t " ca 50%. Med andra ord 
skulle hallien av Jämtlands bebyggelse ha sla
gils ut under den senmedeltida agrarkrisen. 
Detta överslag tycks dock rimma illa med den 

sifferexercis som företas på s. 172 där det enligt 
författarens uppskattning i Jämtland på 1500-
talet fanns omkring tre gårdar per by. För 
Hälsinglands del, som bebyggclschistoriskt lik
nar Jämtland i mångt, kan konstateras att un
der senmedeltiden fanns i exempelvis Kyrkbyn 
i Alfta säkerligen över 20 gårdar, i Rösta i 
Harmänger 10, i Skråmsta i Bergsjö 15, i Ed-
stuga i Bollnäs 12, i Roste också i Bollnäs 16, i 
Ellne i Söderala 15 o.s.v. Tre gårdar per by fö
refaller ligga i underkant för Jämtlands del, 
men jag har inte haft tid att undersöka om så 
verkligen är fallet. Jag följer istället Antonsons 
uppskattning, vilket medför att de 613 bebyg
gelsenamn han finner 1566 borde represente
ra ca 1800 gårdar. Detta skulle ge en ödeläg
gelse på 30%, vilket är lägre än den öddäggel
sc pä ca 40% som Salvesen fann i sina socknar, 
jag tror an frågan om ödeläggelsens omfatt
ning i Jämtland, liksom frågan 0111 den medel
tida bebyggelsens storlek, är i behov av en för
nyad analys. 

På s. 173 ff diskuterar Antonson ägande av-
gård och jord, och huruvida antalet ägare mot
svarar antalet gårdar. Frågan är stor och kom
plicerad. På s. 17g avfärdar han möjligheten att 
enskilda ägolotter kunde ägas separat, och för
litar sig istället på vad han finner i kartor, där 
del skulle- framgå att flera individer aldrig ägde 
gårdar/jordar gemensamt Denna slutsats 
tycks motsägas av att åtskilliga medeltida brev 
behandlar bruk och köp av gård och jord med 
flera intressenter involverade: försäljning av 
gård till två personer (Jämtkind och Härjedakns 
diplomatarium: JHD 137), försäljning av tredje
del av Södergärd i Brunflo (|HD 27), tvä per
soner säljer en del (»lott») i »draeng» (JHD 
71), byte av Svensta och Rise mot halva Hårsto 
(JHD 75), en halv gärd (JHD 159), en fjärde
dels gärd avhändes för sytning (|HD 162), »tw-
delen» avvästergården i Mo (|HD 186), tre brö
der säljer halva Östergärden i Landsoin (|HD 
206), en tredjedel av Skandcräsen (JHD 4:4) 
sann tv,1 tredjedelar av ett ödesböle (JHD 4:1). 

Det framgår således att gärdar i själva verket 
kunde ägas - och antagligen också brukas - i 
parter (en halv gård, en tredjedel o.s.v.). Detta 
liknar påfallande det norska sAvWc/c-systemet, 
och vore förtjänt av en grundlig undersökning. 
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På s. 202 f gör Antonson en intressant jäm
förelse av utmarksbebyggdsen, enkannerligen 
ödesbölen i Jämtland, med Hälsinglands bod-
landsystem och Dalarnas hemfäbodar, och fin
ner stora likheter. Måhända hade resonemang
et vunnit något på att referera till underteck
nads förslag (Bebyggelsehistorisk tidskrift 1990 
och igg7) a u d e hälsingska bodianden utgjort 
- i vissa avseenden - ett slags paralleller till 
Jämtlands ödesbölen. Mitt förslag går ut på att 
anledningen till att vi inte kan se någon öde
lagd bebyggelse i Hälsingland kan vara att bod-
landen fungerat som en buffert vid demogra
fiska och andra störningar, i form av kontrak-
lioner resp. expansioner av befolkning och 

jordbruksmark. 

Helt närstående denna problematik är An-
tonsons sammanfattande modell över kultur
landskapets förändring i Jämtland under det 
senaste millenniet (s. 221), vilken ocksä föran
leder viss reflexion. Vi har ovan konstaterat att 
ingalunda alla ödesbölen låg i »fäbodlägen» på 
utmarken, varför näppeligen alla ödesbölen 
kan ha ett ursprung som fäbodställen, vilket 
modellen förutsätter. Ett andra avgörande prob
lem med modellen är enligt min mening att 
ingalunda alla fäbodar - vilket är ett undeisia-
teinent - kunde uppodlas till gärdar. Potentiell 
åkermark har saknats, helt enkelt därför alt fä
bodar inte anlades på mark som skulle produ
cera säd. Deras syfte var att utgöra replipunkter 
för utmarksbete och gärna leverera lite hö frän 
hårdvallsäng och de otaliga sidvallsängar som 
fanns i närheten. Här hakar modellen påtag
ligt Jag menar dock att modellen, om den allt
sä modifieras något, torde spegla utvecklingen 
i stort i Jämtland. 

Sammanfattningsvis har Antonson skrivit 
en nyttig avhandling om ett för svensk land
skaps- och bebyggelsehistorisk forskning vik-
tigi ämne. Hans slora och uppenbarligen ge
digna forskningsinsats framskymtar endasl här 
och där: upprättandet av ett ödesbölcstcgister 
måste ha varit tidsödande. Ett annat stort arbe
le har varit fältanalyserna med kartering och 
grävningar. Avhandlingen innehåller också 
många utmärkta forskningsöversikter, Den har 
naturligtvis inte kunnat lösa alla aspekter av de 
behandlade problemen, men den kommer att 

utgöra en naturlig utgångspunkt för framtida 
forskning om Jämtlands ödesbölen och norr
ländsk utmarksbebyggelse i s tort 

Stefan Brink 
Corpus Christi College 

Cambridge CB2 iRH 
l K-Englancl 

Stefan .Biink@aikeoloifi.uii.se 

Current issues in Nordic archaeology. Proceedings of 
lhe 2 isl conference of Nordic arihaeiibigisls 6—9 Sep-
lemher 2001, Akureyri, Iceland. Red. Gärdar Gud
mundsson. Félag fslenskra förnleifalnedinga. 
Reykjavik 2004. 2 14 s. ISBN 9979-60-9 14-3. 

Det finns många anledningar att minnas den 
2 1 :a nordiska arkeologkonferensen som år 2001 
hölls i Akureyri på Island: värdfolkets gästfrihet, 
den stimulerande miljön, föredragen och exkur
sionerna. Jag kommer dock alltid att minnas det 
hela eftersom flyget hem gick den 1 1 september. 
Först i efterhand insågjag varför det var sä myck
el poliser pä landvetter när jag klev av planet... 

Hösten 2004 kom det bestående akademis
ka minnet av konferensen i lorin av cn tjock 
bok i Ai-lönnat. Boken innehåller hela 37 ar
tiklar vilka äf mellan två och nio sidor långa. 
Layouten lör länkarna till naturvetenskapliga 
tidskrifter från förlag som Wiley m.fl. Bland 
författarna linns tjugotre män och sjutton kvin
nor representerade. 

Eftersom det är omöjligt an rättvist recen
sera 37 artiklar så väljer jag att inte recensera 
någon av dem utan att betrakta boken som hel
het och försöka finna ut vad den säger om da
gens nordiska arkeologi. 

Den förslå fråga som infinner sig är i vilken 
Utsträckning som boken speglar nordisk arkeo
logi i stort, som dess titel gör anspråk på.Jag är 
efter läsningen tveksam. Boken speglar snara
re värdlandets arkeologiska inriktning. Detta 
är helt naturligt eftersom värdfolket avgör vilka 
teman konferensens sessioner skall ba. Det är 
också helt naturligt all de som söker sig lill en 
konferens pä Island i de Bestå fall har intressen 
som på ett eller annat sätt berör ön. Hur ser dä 
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dessa ut? Jo , 13 av bokens artiklar behandlar 
Island. Därefter handlar artiklarna i fallande 
ordning om Sverige (8 s t ) , Danmark (6 st.), 
Norge (3 s t ) , Finland (1 st.) och Polen (1 st.). 
25 av artiklarna (67%) behandlar vikingatid el
ler senare tid. En artikel behandlar neolitikum 
och en behandlar delvis bronsålder. 

Ett annat sätt att se på boken är utifrån vad 
artiklarna handlar om. I likhet med geografisk 
eller kronologisk indelning så är tematisk in
delning ett mycket trubbigt sätt atl beskriva nå
got. Men tillsammans med den geografiska och 
kronologiska uppdelningen av bokens artiklar 
så får man ett bättre intryck av bokens innehall. 
Tio av artiklarna handlar 0111 bebyggelse och / 
eller hus. Sju handlar om handel eller andra 
former av mer eller mindre långväga kontak
ter. Lika många är gravstudier. Tre artiklar 
handlar om teori, metod eller kulturmiljövård, 
lika inånga om osteologi respektive järnhan
tering. Två handlar om offer och ytterligare två 
om kyrkor och/el ler religion. 

Utifrån detta kan vi sluta oss till att nordisk 
arkeologi är isländska vikingatidsstudier inrik
tade på bebyggelse och varuutbyte - vilket na
turligtvis inte stämmer. Min slutsats är att den 
isländska arkeologin genom denna bok snarast 
vill visa för omvärlden var den står idag. Annars 
hade inte en så stor del av de isländska arkeo
logerna publicerat sig i rapporten. Som en in
gång till den moderna isländska arkeologin 
tycker jag dock att boken verkar fungera väl. 

F.n kulturell egenhet ä ran artiklarna enligl 
isländsk praxis står sorterade i bokstavsordning 
efter författarens förnamn. Men varför listan 
över konferensens deltagare är sot terad i bok
stavsordning efter förnamn för islänningar och 
efternamn för övriga blir jag inte riktigt klok 
på. 

Leif Häggström 
Jönköpings läns museum 
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Ingrid Gustin, Mellan gåva och marknad - han
del, liilit och materiell kultur under vikingatid. Lund 
Studies in Medieval Archaeology 34. Malmö 
2004. 360 s. ISBN 91-88-O8073-X. 

Få frågor inom arkeologin har ägnats sådan 
tankemöda och forskningsnit, varit föremål för 
en så omfattande debatt och diskussion, som 
studiet av varuutbyte och handel i det förflut
na. Ämnet tycks äga en evig aktualitet, vilket v i-
sas av en nyligen framlagd avhandling av Ingrid 
Gustin. Studien utgår från ett material fram
kommet vid utgrävningarna i Svarta »Jorden, 
Birka 1990—1995, och behandlar de normera
de vikterna i form av knbooktaedrar (tärning
ar med avfasade hörn) respektive klot med 
platta polytor. Utifrån denna fallstudie driver 
författaren två teser. 

a) Förekomsten av normerade vikter, base
rade på ett skandinaviskt-islamiskl viktsystem, 
noggranna vågar, samt de stora mängderna im
ponerat silver från islamiskt område - framför 
allt i form av intakta och delade mynt -visar att 
det vid denna tid existerade ett smidigt överre-
gionalt betalningssystem byggt på silver i Ös
tersjöområdet Detta i sin tur utgör ett tydligt 
tecken på en framväxande marknadshandel, 
som förekom vid sidan av den dominerande gå
voekonomin. 

b) Det kubooktaedriska formelementet kom 
att associeras med tillförlitlighet och blev en 
symbol som överfördes från vikterna till flera 
andra materialkategorier föremål som funge
rade som identitetsmarkörer för medlemmar 
av samhällets ledande skikt vilka ägnade sig åt 
handel. 

För att klargöra sin ståndpunkt i diskussio
nen kring varuutbyte och marknadshandel in
leder Gustin med en föredömligt avskalad och 
saklig forskningshistorisk översikt Fokus ligger 
på fallet Birka, men samtidigt görs vidare ut
blickar över den generella debat) som har fö
rekommit inom ämnena antropologi, sociolo
gi samt ekonomisk historia. På en viktig punkt 
vänder jag mig dock mot hennes skildring av 
fältets forskningshistorik, nämligen rörande 
den kritik som framfördes mot substantivister-
nas syn på ekonomins förhållande till samhäl
le t 
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»Karl Polanyi - en av substantivismens för-
grundsgestalter - talade om tre huvudformer 
av varuutbyte: reciprocitet, redistribution och 
marknadshandel. De två förstnämnda betrak
tade han som en integrerad och oskiljaktig del 
av samhället Han använde därvid den engelska 
termen embedded lör alt beteckna detta förhål
lande. I kontrast till de förutnämnda formerna 
av varuutväxling menade han aii marknadshan
deln var skild frän övriga aspekter av samhället, 
och han talar om den såsom disembedded. 

Mot denna syn växte det, som Gustin så rik
tigt påpekar, fram en kritik som gick ut på att 
också marknadsekonomin måste ses som en in
tegrerad del av samhället. De forskare hon lyf
ter fram som kritiker av denna syn - fan Hod
der,John Lie och Stephen Gudeman - är emel
lertid endast efterföljare till den kritik som 
framfördes framför allt från strukturmarxis-
liskl håll. Här kan den franske antropologen 
Maurice Goddiers teser och tankar, framlagda 
några år efter det att Polanyi givit ut Trade and 
märket in the early Empires (1957). framhållas. 
Kritiken sträcker sig således betydligt längre 
tillbaka än den forskning från 1980-talet till 
2000-talet som Gustin tar upp. 

Författaren framhåller vikingatiden som en 
»brytningsperiod eller mellanperiod vad gäller 
utbytessystemen», ett påstående som flertalet 
forskare torde kunna instämma i. Gustins tes 
att det växte fram en viss marknadshandel i Ös
tersjöområdet som en följd av såväl regionala 
stim internationella förhållanden är övertygan
de argumenterad. Bland annat hade denna 
framväxt sin orsak i Skandinaviens förhållande 
till ett imperium med en utvecklad marknads
ekonomi, nämligen det abbasidiska - östra -
Kalifatet Vikingatiden var emellertid inte unik i 
detta avseende; också under den romerska järn
åldern fanns del (»infällande kontakter — inte 
minst av ekonomisk art - mellan samhällena i 
södra Skandinavien odi elt annal imperium 
med marknadsekonomi: det romerska riket. 

Många av de frågeställningar Gustin tar 
upp gällande den yngre järnåldern minner om 
dem vi återfinner i forskningen kring den 
äldre järnåldern. Det hade således funnits go
da möjligheter lill vetenskaplig korsbefrukt
ning om Gustin tagit upp även denna diskus

sion. Inte minst gäller det debatten om huruvi
da det i Skandinavien förekom en semimone-
tär ekonomi som en följd av kontakterna med 
det romerska imperiet, eller om området bibe
höll en renodlad gåvoekonomi. Förhoppnings
vis kan författaren återkomma till dessa frågor 
i sin framtida forskning, i sammanhang där det 
inte råder samma stränga krav på avgränsning
ar som ifråga om avhandlingar. 

Trots den rikliga förekomsten av islamiska 
mynt i vikingatidens Skandinavien kan man, 
som författaren framhåller, inte tala om en ut
vecklad monetär ekonomi enligt siibstantivis-
tiskt synsätt Snarare rör det sig om en vikteko-
nomi, där silvret - vid sidan av andra betal
ningsmedel som kläde, hudar, päls och boskap 
- utgjorde en form av primitiva pengar. För att 
man skall kunna tala om en sann monetär eko
nomi måste pengarna uppfylla fyra kriterier; 
de skall fungera som bytesmedel, värdemätare, 
betalningsmedel samt värdebevarare; vidare är 
bärbarhet och delbarhet i mindre enheter vik
tiga egenskaper, rilippsilvret uppfyllde de fles
ta av dessa kriterier och egenskaper, med ett 
undantag: man utgick inte från något nomi
nell! värde stämplat på myntet, utan från dess 
vikt. 

Det finns dock flera intressanta paralleller 
mellan den islamiska ekonomin, som normalt 
sett anses vara en utvecklad handelsekonomi 
på monetär grund, och den skandinaviska, som 
betraktas som en i huvudsak gåvobaserad och 
icke-monetär ekonomi: nämligen den viktba-
serade ekonomin och förekomsten av frag
menterade mynt i bägge områden. Stämpeln 
pa islamiska mynt frän mitten av 800-talet och 
framåt utgjorde endast en garanti löt silvrets 
kvalitet, och betecknar således inte myntets vär
de/vikt (även 0111 de flesta mynt var av storle
ken en dirham respektive en dinar). Intressant 
är också atl man i samtida myntdepåer från den 
islamiska världen (inner cn ganska stor andel 
fragmenterade i n y n t - troligen som en följd av 
viktekonomin. Tydligare paralleller är - som 
författaren framhåller - att en del sfäriska vik
ter med platta poler är försedda med pseudo-
arabisk skrift, och att det viktsystem man an
vände sig av i Östersjöområdet var baserat på 
del som fanns i »Kalifätet. 
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I forskningen kring den yngre järnåldern 
har man - menar jag - i mångt och mycket för
bisett kontakterna med, och inflytandet från, 
den islamiska världen. Som en följd av att Skan
dinavien senare kristnades, och, får man för
moda, även som ett resultat av moderna poli
tiska förhållanden, har forskarnas fokus fram
för allt riktats mot kontakterna med den västli
ga kristna världen. Under de senaste två årtion
dena har det emellertid framkommit olika bi
d r a g - o m än tämligen sporadiskt, och sällan av 
det mer ingående slaget - som lyser upp i det 
mörker som råder kring de islamiska influen
ser som faktiskt förekom. Även om dessa influ
enser inte ägnas något större utrymme i Gus-
tins avhandling är hennes insats intressant och 
välkommen. 

Låt oss lämna de strikt ekonomiska spörs
målen och istället se till författarens andra hu
vudtes: att det kubooktaedriska formelementet 
- som visserligen förekommer på äldre före-
målstyper - under vikingatiden kom att över
föras från vikter till andra föremålstyper. Detta 
formdement var informationsbärande argu
menterar författaren, det var m.a.o. ikonolo-
giskt snarare än isokretiskt (ett rent dekorativt 
och informationslöst ornament) . Den slutsats 
hon drar är att föremål försedda med kubook-
toedrar fungerade som identitetsmarkörer 
kopplade till handdsidkande eliter i Öster
sjöområdet. 

Tyvärr bygger hennes undersökning pri
märt på litteraturstudier, en brist som emeller
tid uppvägs av att analysen är klar och slutre
sultatet synnerligen intressant. Den visar att tre 
huvudgrupper av artefakter var försedda med 
kubooktaedrar: förutom vikter även på andra 
föremål kopplade till handel, nämligen balans
vågar, pyndare och så kallade mätstavar. Därtill 
återkommer samma formdement intressant 
nog på en form av silverringar - permiska ringar 

- vilka förekommer redan under vendeltid, 
men som kom att fungera som betalningsme
del under vikingatid. Vidare återkommer det 
hos smycken som halsringar och armringar, på 
olika kläddetaljer, samt på hästutrustning: alla 
föremål som syns tydligt och som kan kopplas 
lill eliter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Ingrid Gus
tin med sin avhandling har lämnat ett intres
sant och viktigt inlägg i debatten om vikingati
dens ekonomi och symbolvärld. 
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Tack och lov är det inte bara arkeologer som 
intresserar sig för det fjärran förflutna. I så fall 
vore vi alla arbetslösa. Allmänhetens intresse är 
grundförutsättningen för både universitetsäm
net arkeologi och kulturmiljösektorns institu
tioner. Det är dock inte alla dessa intresserade 
människor som gillar den vetenskapliga bilden 
av och den institutionella attityden till det för
flutna. En brokig flora av alternativ arkeologi 
frodas utanför etablissemanget. Om detta 
handlar föreliggande antologi. Den skildrar 
dock inte bara den institutionella arkeologins 
relation till den alternativa. Lika mycket hand
lar den (som bokens undertitel antyder) om 
oenighet författarna emellan: oenighet om ar
keologins kunskapsmål och om vad vetenskap 
egentligen är. 

Stig Welinder skiljer i sitt bidrag mellan ve
tenskaplig arkeologi, som mest finns inom insti
tutionernas ram, och ickevetenskaplig, som mest 
linns utanför ramen. Som nydispnterad utan 
högskoleanställning hör jag själv, jämte stora 
delar av min forskargeneration, i skrivande 
stund till den vetenskapligt arbetande under
gruppen bland de alternativa arkeologerna. 

Welinders uppdelning mellan vetenskap 
och ickevetenskap accepteras dock inte av alla 
antologins författare. Vidar Traedal nöjer sig 
med en vetenskapssodologisk modell där utsa
gor kan placeras mer eller mindre långt ifrån 
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etablissemangets version och med tiden röra 
sig inåt centrum eller utåt periferin. Deras san
ningsvärde är därvid oväsentligt. Som uttalad 
kunskapskonstruktivist menar Traedal att den 
enda riktiga pseudovetenskapen är den som 
skrivs mot bättre vetande i syfte att förvilla. Han 
anför med oklanderligt pokeransikte Alan 
Sokals (Social Text, iggö) berömda inifrånan
grepp på den jargongtunga postmodernismen 
som exempel! 

Kunskapskonstruktivism innebär i sin star
ka form uppfattningen att vår kunskap om 
verkligheten inte bygger på någon yttre verk
lighet utan bara är en sorts överenskommelser 
människor emellan. Det finns en bred enighet 
om en svag form av detta argument, där socia
la konstruktioner anses påverka (men inte be
stämma) våra idéer om verkligheten. Att iden
tifiera och undvika sådana konstruktioner är 
alltså ett viktigt inslag i vetenskapens objektivi-
tetssträvanden. 

Cornelius Holtorf hävdar på oklara grun
der att »Professionella arkeologer har länge 
känt olust över sitt yrkes utbredda popularitet». 
Han måtte ha haft bra trista kollegor. Holtorf 
efterlyser i passionerade ordalag tolerans och 
respekt för oliktänkande i det arkeologiska 
»samprojektet». Hans uppsats är illustrerad 
med teckningar där den etablerade vetenska
pens företrädare skildras som intoleranta New 
England-puritaner med remsölja i hatten. En 
predikar svavelosande för en skrämd menig
het, en annan bryter sönder en slagruta. 

Håkan »Karlsson återger i transkription ett 
samtal med den jordstråletroende privadörs-
karen Börje Ekbladh om fornlämningsområ
det Ekornavallen på Falbygden. Karlsson är 
mycket tolerant och nöjer sig med att säga 
»Hin» när han inte håller med Ekbladh. Det 
mest slående är dock de bådas skilda syn på ve
tenskap. Ekbladh är ute efter att finna san
ningen om lämningarna. Karlsson, å sin sida, 
är stark kunskapskonstruktivist och har inga så
dana sanningssökande ambitioner: »Får man 
bredden i tolkningarna kan detta naturligtvis 
berika besöket», säger Karlsson, och längre 
kommer man tydligen inte (jfr hans bokrecen
sion i Fornvännen 2004:3, s. 259—262). 

För en stark kunskapskonstruktivist är det 

förstås oförsvarligt att avfärda någon tolkning 
av det förflutna. Undantaget tycks vara att tolk
ningar som leder till etiskt obehagliga konse
kvenser skall undvikas, d.v.s. att politisk kor
rekthet skall råda. Och där kommer vi in på frå
gan om vad vetenskapen egentligen går ut på. 
Enligt min mening går den ut på ett systema
tiskt sökande efter förbättrad kunskap om verk
ligheten. Med denna definition är många av de 
arbeten som produceras vid universiteten (sär
skilt inom humaniora) inte vetenskap, utan sna
rare konstkritik, aforistik, glaspärlespel eller 
lärda spekulationer. 

Jag menar alltså att ingen vetenskap värd 
namnet kan ha en stark knnskapskonstmktivis-
tisk grundinställning. Min vetenskap är ett stör
re samprojekt än Holtorfs arkeologi, nämligen 
Upplysningens, det moderna projektet Den 
går ut på att välja mellan hypoteser, på att falsi
fiera och avfärda dem som befinns ogrundade, 
inte (som Pia Andersson rekommenderar i bo
kens slutdialog) på att storsint tolerera alla hy
poteser man finner etiskt acceptabla. Att ve
tenskapen avfärdar t.ex. slagrutan beror inte, 
som Holtorfs illustrationer vill antyda, på att 
etablerade forskare skulle vara intoleranta dog
matiker, utan på att man grundligt testat och 
falsifierat slagruteteorin. 

Redan 1833 publicerade kemisten Michel 
Eugéne Chevreul sina undersökningar av den 
psykomotoriska effekten, omedvetna muskel
rörelser styrda av en människas förväntningar, 
som får en slagruta att vippa eller ett bord att 
dansa. Fysikern Michael Faraday publicerade 
1853 en annan berömd studie i ämne t Kjell 
Silver redogör i sitt bidrag till antologin för del 
vetenskapliga etablissemangets missnöje med 
hans C-uppsats om slagrutor från i g g i . Silver 
tycks inte förstå att missnöjet berodde på att 
han felaktigt behandlade slagrutans vippande 
som en ännu olöst gåta. 

Holtorf har förstås rätt i att ett överlägset 
och otrevligt uppträdande mot utomakademis-
ka meningsmotståndare skadar vetenskapen. 
Men ingen vetenskap värd namnet kan nöja sig 
med att »berika» sitt källmaterial med nya tolk
ningar. Dess viktigaste uppgift är tvärt om att 
gallra bland hypoteserna. 

En passage i Welinders framställning förvå-
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nar mig mycket. »Den äldre arkeologins tanke
byggnad och arbetssätt föll [under ig8o-talet] 
samman i en kritisk diskussion. Dess strävan ef
ter att forskargeneration efter forskargenera-
tion bygga en allt bättre och sannare bild av de 
lörhistoriska samhällena visades vara ett bygge 
på lösan sand.» Samme man som två sidor tidi
gare förespråkat »positivistisk vetenskap» tycks 
här göra ett radikalt kunskapskonstruktivistiskt 
ställningstagande, fastän formuleringen finns i 
ett avsnitt där Welinder vänder sig mot en 
anything goes-attityd. I bokens slutord insiste
rar han på att »det går att kvalitetsgradera hu-
manvetenskaplig forskning». 

Tvärt emot denna bild av lösan sand uppvi
sar arkeologin i själva verket samma kumulati-
va kunskapstillväxt som alla andra fungerande 
vetenskapliga discipliner. Att en akademisk! 
förankrad minoritet inom ämnet övergått till 
idéhistoriskt, litteraturvetenskapligt eller kon-
tinentalfilosofiskt skriftställen hindrar inte ma
joriteten av de yrkesverksamma från att fortsät
ta med kunskapsuppbyggnaden. De flesta av 
oss är ju fältarkeologer. 

Själv anser jag, både som vetenskapsman 
och som skattebetalare, att om man upptäckte 
att ett universitetsämne faktiskt inte produce
rande växande kunskap utan bara med tiden 
skiftande åsikter så borde detta ämne fråntas 
all offentlig finansiering. Det skulle i detta av
seende finnas särskilt vägande skäl att granska 
arkeologin med dess resurskrävande exploa-
teringsgrävningar. Men, funderar Holtorf, »När 
allt kommer omkring ligger kanske arkeolo
gins betydelse mindre i några specifika insikter 
om det förgångna och mer i själva sysslandet 
med de nutida materiella lämningarna från 
forntiden». Jag tror att en förutsättning för att 
svenska folket skall vilja finansiera sysslandet är 
att det leder till specifika och kumulativa insik
ter om det faktiska förflutna. 

Varje arkeologisk budgetkrona som läggs 
på ickearkeologiska frågeställningar minskar 
det årets potentiella produktion av arkeologisk 
kunskap. Det är nämligen ingen annan discip
lin som intresserar sig för vårt källmaterial och 
våra årtusenden. Allmänhetens intresse för ar
keologi avtar dock inte, tvärtom. Det finns allt
så ingen anledning att slå igen den arkeologis

ka butiken eller byta sortiment i brist på kund
underlag. Kunderna kommer i skockar för att 
få veto hur folk hade det förr, inte för att få dis
kutera de eviga livsfrågorna, som Mats Bur
ström grandiost föreslår i sitt korta bidrag till 
antologin. De frågorna tor präst och psykolog 
hand om. 

Diskussionen om arkeologins etiska aspek
ter avslöjar ofta bristande sinne för proportio
ner hos deltagarna. Burström vill som sagt be
grunda de stora livsfrågorna. I redaktörernas 
häpnadsväckande slutdialog talar Pia Anders
son om »början till lösningen på alla världens 
konflikter» och »världsfreden» i en diskussion 
om hur man bör utvärdera arkeologiska tolk
ningar. »Om världens alla instanser, och för den 
delen alla individer också, ständigt praktiserade 
självreflexivt och självkritiskt tänkande, tror jag 
världen skulle se mycket annorlunda ut.» 

Jag ber att få påminna om att en typisk ar
keologisk fråga är »Varför dröjde det så länge 
innan ertebollekulturens område neolitisera-
des?». Därför lär omvärlden ta ganska lätt på 
vad arkeologins etikdisknssion mynnar ut i. Det 
avlägsna förflutna har inte alls den dagspoli
tiska relevans som diskussionen förutsätter. 
Kvartsboplatser har samma politiska laddning 
som tångräkor. Och vill en forskare därför 
strunta i kvartsboplatserna är det hon gör inte 
längre arkeologi. 

Jag har ovan diskuterat de av antologins 
uppsatser vars perspektiv jag opponerar mig 
starkt e m o t Jes Wienbergs bidrag om alterna
tiva tolkningar av de danska trelleborgarna, 
Ingela Kishontis om guidebråket vid Ales ste
nar och Pia Anderssons om Catal Höyiik-pro-
jektets kontakter med gimbutosianska gudin-
nedyrkare är utmärkta, så dem förbigår jag 
med en enkel läsrekommendation. (Noteras 
kan att Andersson här tycks se det som opro
blematiskt att såväl Catal Höyiik som arkeolo
gerna på platsen och gudinnedyrkarna faktiskt 
existerar på ett objektivt konstalerbart sätt.) 
Åsa Gillbergs och Tove Werners bidrag är 
mindre bra men oförargliga. 

Fastän jag inte tycker att boken kan kallas 
läsvärd så har den som synes engagerat mig 
mycket Det som grep mig var dock inte vad bo
ken säger om det arkeologiska etablissemangets 
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relation till utominstitutionella röster. Det var Sett från ett allmänvetenskapligt perspektiv är 
den i mitt tycke befängda och skadliga syn på det vansinne att företrädare för ett universitets-
vårt ämne och vetenskapen i stort som den do- ämne hävdar att de och deras kollegor är oför-
kumenterar hos några etablerade kollegor. I mogna att säga något välgrundat om ämnets 
jämförelse med deras hållning är tefatstro och objekt, 
slagruteteorier inget problem för arkeologin. Martin Rundkvist 
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