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Inledning

Riksantikvarieämbetets metodkonferens år 1989 hade som tema: Hur och varför skall arkeologin 
levandegöras? Svaren på de två frågorna är inte enkla. Men nödvändigt är att vi arkeologer på allvar 
formar en gemensam strategi för hur vi skall agera.

Hittills har en rad individuella svar givits på frågorna, bl a i form av rekonstruktioner och experi
ment, ofta kritiserade både i de egna leden och utifrån. Det är därför viktigt och intressant att vi nu 
för första gången tar upp diskussionen i en större grupp där praktiskt taget all svensk arkeologi finns 
representerad.

Förhoppningen är att, då nu konferensföredragen publiceras, detta skall bli en inspiration för fort
satta diskussioner om dessa viktiga frågor.

David Damell 

Fornminnesavdelningen
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Anläggningens minsta grophus under uppförande. Foto: Anders Ödman.
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Introduktion inför en exkursion
Anders Ödman
Lunds universitets historiska museum

Födslovåndor
Historien om Vikingabyn i Hög har varit en snårig och famlande tillställning med många problem 
men också många glädjeämnen. Det hela började under vintern 1986-87 då en industriidkare i Hög 
tog kontakt med mig. Hög är en liten by cirka 10 km väster om Lund. Personen i fråga hade en in
dustriby i vars anslutning Kävi inges amatörteaterförening hade uppfört ett vikingaspel under ett an
tal år. Cirka 5000 personer per år hade sett spelet och det hade uppmärksammats väldigt av media. 
Jag erbjöds att utnyttja marken invid spelplatsen för experimentell arkeologi, med det långsiktiga 
målet att skapa en hel experimentby. Under våren 1987 var planerna för byns utseende klara. Ge
nom ett bildningsförbunds hjälp startade jag en kurs i vikingatidens historia. Kursen avslutades med 
att kursdeltagarna byggde ett grophus. Studenter från Historiska Museet i Lund påbörjade samti
digt byggandet av ett långhus. Allt material tiggdes ihop och med hjälp av markägarens välvilja kun
de vissa utlägg täckas. Länsarbetsnämnden anslog samma år 500.000 kr till ett beredskapsarbete 
för arbetslösa arkeologer och Kävlinge kommun bidrog med en del arbetskraft. I detta initialskede 
var markägarens insats den avgörande drivkraften för att byn skulle etableras.

Det stora grophuset och brunnen. Foto: Anders Ödman.
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Under 1988 anslog Länsarbetsnämnden 200.000 kr och kommunen bidrog med en arbetare under 
hela året. Byggverksamheten avtog, turism- och skolverksamheten expanderade och de arkeologi
studerandes intresse för experimentell arkeologi var stort. Under detta år skapades också stiftelsen 
Musieon med markägaren som stiftare. Det behövdes en organisationsform som tydligt visade att 
verksamheten var seriös och ideell. Stadgarna höll vetenskaplighet i första rummet. I styrelsen in
valdes bland annat länsantikvarien och undertecknad. Skolorna i och utanför länet hade ett oväntat 
stort intresse för Vikingabyn. Detta gjorde att en ledare för skolverksamheten anställdes med anslag 
från kommun, landsting och länsstyrelse. Skolverksamheten expanderade snabbt under hösten 
1988. Nu är varje dag under terminstid fulltecknad av klasser från framför allt mellanstadiet. Klas
serna bjuds på en full dag med hantverk, matlagning, lekar och föreläsning. Även övernattning i 
långhuset kan erbjudas, dock utan levande eld.

Under 1989 övertog Kävi inge kommun huvudmannaskapet för stiftelsen. Styrelsen ombildades i 
viss omfattning och undertecknad blev ordförande samt vetenskaplig ledare för verksamheten. 
Tänkt var att kommunen skulle hjälpa till med arbetskraft och material, men på grund av en mängd 
olyckliga omständigheter blev byggverksamheten under 1989 helt lagd i träda. Men hjälp av skol
ungdom kunde turistverksamheten drivas hjälpligt och utan skolledarens stora insatser hade som
maren varit en förlorad säsong. Den arkeologiska experimentverksamheten som har omfattat och 
omfattar smide, husbygge, odling, textilarbete, järnframställning etc gick även den in i stiltje. 
Intresseföreningen för Vikingabyn fick en sporadisk verksamhet. Industribyns expansion gjorde att 
platsen blev instängd och förhindrade vissa framtida utbyggnadsplaner. Skolverksamheten höll 
dock på med oförtruten energi och utvecklades till det ännu bättre. Alla dessa olägenheter har gjort 
att byn nu står inför en flyttning till ett kommunalt markområde ett par kilometer nedströms Löddeå 
invid Löddeköpinge. Orten är en känd arkeologisk lokal med en av Skandinaviens största vikingati
da marknadsplatser och en av de äldsta stavkyrkolämningarna med kyrkogård ligger inom det ut
valda området. Marken gränsar till ån vid vars andra strand kungs- och biskopsborgen Borgeby lig
ger. Fördelarna med flyttningen blir många. Det kommunala markområdet innebär att kommunens 
park- och gatukontor går att utnyttja. Löddeköpinge är en expansiv handels- och industriort med 
presumtiva sponsorer som redan har hört av sig. Området är till vissa delar klassat som kultur
område av riksintresse vilket gör att modern bebyggelse inte hotar att göra intrång.

Byns framtid
Målet är nu att flytta den bebyggelse som finns i Hög. Så mycket material som möjligt ska tas tillvara 
och misslyckade detaljer och lösningar från förra uppförandet ska rättas till.

Det mest lättfly ttade huset är ett grophus som är rekonstruerat efter ett utgrävt grophus i Löddeköp
inge. Timrån i huset består av en ekstolpe vid varje gavel samt en mittås av ek. I övrigt är taksparrar, 
läkt, vidjor och flätning av pil. Taket är lagt av halm med vidjebindning. Huset har ingen eldstad 
men är varmt nog att bo i under sommar och höst.

Ett annat relativt lättflyttat hus är ett större grophus, också det från Löddeköpinge. Huset har en 
mycket kraftig timra med fyra grova ekstolpar inne i byggnaden, innanför väggarna. Stolparna indi- 
kerar antingen ett tungt tak eller en andra våning. Min tolkning visar hur det tunga taket kunde bäras 
av stolparna med sidoåsar och dvärgar med mittås. Det tunga torvtaket vilar följaktligen på vägg- 
lejd, sidoås och mittås. Torvtaket är av sydskandinavisk modell med halm som undertak. Huset är 
ett utomordentligt ”vinterhus” eftersom det har en stor slavisk rökugn.

Byns största hus är ett långhus vilket är rekonstruerat efter ett hus från Lund. Huset är över 20 meter 
långt och indelat i fahus, hall och trösklada. Taket är drygt fem meter högt och halmtäckt. Hela
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Långhuset i Hög vid tiden för taklagsfesten. Foto: Anders Ödman.

huskonstruktionen är sammanfogad av pil- och björkvidjor. Cirka 2000 vidjor har vridits och bun
dits på plats. Huset värms av en långeld mitt på golvet. Vid prov med att bo i huset har det visat sig 
kallt och mycket rökigt. Vid en flyttning kommer eventuellt ett loft att byggas in. På detta sätt blir 
bovolymen mindre och temperaturen förhoppningsvis högre. Av ytterligare objekt inom anläggnin
gen kan nämnas ett par smedjor, ett vedskjul och en brunn.

Vad som händer härnäst vet ingen. Flera evenemang är planerade, skolverksamheten är fulltecknad 
och entusiasmen hos kommunfolk och allmänhet är stor och åter börjar studenterna att intressera 
sig för experimentell arkeologi. Vikingabyn kommer att finnas kvar även i framtiden och troligen 
i ett större och bättre utförande med en breddning av såväl forskning, skolverksamhet som turism.
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Populärarkeologi - förmedling och levandegörande
Ulf Näsman
Aarhus Universitet, Forhistorisk Arkæologi, Moesgård

I första utskicket om Riksantikvarieämbetets metodkonferens 1989 anförs, att kritiker bland arkeo
loger ifrågasatt metoder, mening och utövare av levandegörande arkeologi, dvs levandegörandets 
hur? varför? och vem? Kanske fler än jag saknar frågan, för vem man skall levandegöra arkeologi. 
Det föreslås i inbjudningen, att vi som deltar i 1989 års metodkonferens skall dra upp riktlinjer för 
framtidens levandegörande - det är verkligen ett ambitiöst mål - och samtidigt efterlyses en vettig 
synonym till begreppet levandegörande - men den är faktiskt inte så lätt att finna och det är kanske 
inte heller en särskilt intressant uppgift för oss. Frågan är ju nämligen, om begreppet levandegöran
de täcker något specifikt i den arkeologiska verksamheten som helhet och om detta är så viktigt, 
att man skall satsa särskilt på det. Kanske vore det mer fruktbart att idealt sett betrakta det som en 
integrerad del av vardaglig arkeologisk informationsverksamhet.

Förvisso är ordet levandegörande ett konstgrepp, ett lite krampaktigt försök att lansera något gam
malt som något nytt, på samma sätt som det, tror jag, genom danskan introducerade begreppet för
medling införts för att beteckna en pedagogiskt tillrättalagd presentation av vetenskaplig informa
tion fór en icke- professionell publik. Bägge begrepp täcks faktiskt av ett gammalt, betydligt klarare 
begrepp, nämligen populärvetenskap, här populärarkeologi, d.v.s. arkeologi för ickeprofessionella.

Man kan faktiskt betvivla, att begreppen förmedling och levandegörande egentligen klargjort något 
som helst och att de överhuvudtaget behövs; att de introducerats har i grund och botten med museer
nas ekonomi att göra - dessa begrepp förefaller skapade för att skaka pengar ur politikernas fickor 
eller försvara en uppnådd anslagsnivå, och ordet förmedling är i Danmark kanske också tillkommet 
för att motivera en ny facklig grupps försök på 70-talet att lägga under sig museernas pedagogiska 
verksamhet -dvs folkskollärarna. I en anmälan av Gundula Adolfssons bok (1987) om arkeolo
giska utställningar i Sverige kan man läsa att ”En förnyelse behövs om inte utställningen som medi
um ska försvinna i den allt hårdare konkurrensen om publiken” (Gundhäll 1987), vilket under
stryker en kommersiell aspekt på den arkeologiska utställningen som en del av underhållnings- 
branschen. Att en motsvarande press - vi skall göra rätt för pengarna - ligger bakom begreppet 
levandegörande, som ett försök att undgå att arkeologin ses som något gammalt och dött, finner jag 
otvivelaktigt.

Dessutom är skillnaden mellan förmedling och levandegörande inom populärvetenskapen oklar i 
nuvarande språkbruk. Men nu har vi dessa begrepp och får leva med dem. I det följande vill jag - 
som jag förmodar mötets initiativtagare tänkt sig - se levandegörande som det begrepp, som beteck
nar försök att genom fysisk rekonstruktion återge forntida processer -1 ex krukmakeri - och till
stånd -1 ex ett järnåldershus - medan förmedling ses som ett bredare begrepp närmast synonymt 
med populär information om eller presentation av kunskap. Båda avser verksamhet vänd till en 
icke- professionell publik.

Enligt min mening kan frågorna, varför, hur och av vem, som redan sagts, inte besvaras utan att man
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Publik Arkeologen Den kvalificerat Den okvalificerat
Forskaren intresserade intresserade och barn

Skriftlig Facklitteratur Kvalificerad Förenklad
information populärvetenskap populärvetenskap

Historiska romaner Tecknade serier

Muntlig Akademisk Populär Film
information föreläsning föreläsning TV

Visuell Magasin Självsyn i Guidad
information Arkiv utställning utställning

Aktiviteter Forskning Informationssökande Passivt mottagande
Experiment Aktivt deltagande Kortvarigt deltagande
Undervisning i försökskurser i levandegörande

Fig. 1. Schema över arkeologins målgrupper och de media genom vilka dessa kan nås. Det skall understrykas, 
att i verkligheten ses givetvis inte skarpa gränser mellan vare sig målgrupper eller media.

har dryftat, för vem man avser att presentera kunskap om forntid eller medeltid. Utan att bestämma 
vår målgrupp kan vi inte besluta vilka medel som skall användas. Ett enkelt, förenklat schema kan
ske kan vara till hjälp (fig. 1).

Som arkeologer bör vi inte ha några svårigheter att förmedla våra resultat till andra forskare. Ge
nom publikationer, symposier, och den utbyggda museala och antikvariska dokumentationsverk
samheten bör dessa ej heller ha några problem med att finna fram till den kunskap och de synpunk
ter vi önskar ge vidare - Nordic Archaeological Abstracts är en ytterliggare hjälp. Levandegörandet 
är inte av intresse, annat än för att tillfredställa våra eventuella behov av inlevelse och upplevelse; 
det vetenskapliga behovet av aktivitet bör tillgodoses genom egen forskning, genom undervisning 
och föreläsningar samt genom deltagande i arkeologiska experiment.

För den kvalificerade, aktivt intresserade publiken är den skriftligt förmedlade populärvetenska
pen viktigast och här har vi i Danmark tidskriften Skalk och en omfattande populärvetenskaplig 
publikationsverksamhet - Dansk Socialhistorie 1-7 1979 -1982, förlaget Sesams Danmarkshisto
rien 1979 - 1984, den nya Danmarkshistorie 1-16 1988 - 1991, o s v. I Sverige är det inte lika lätt. 
Populär arkeologi har ännu inte funnit vare sig form eller nivå, menar jag, och nog tycker jag, att 
det finns grund för en allvarlig anklagelse mot svensk professionell arkeologisk förmedling i förhål
landet, att man har låtit journalister överta denna förpliktelse. Och inte tycker jag Göran Burenhults 
böcker når upp till de danska i kvalitet, vare sig inehållsmässigt eller i pedagogisk tillrättaläggning.

På det populärvetenskapliga fältet borde en långt större insats göras och den är enligt min mening 
viktigare för arkeologins framtid som folkligt uppskattad vetenskap än levendegörande. Forskare 
med talang för muntlig framläggning bör föreläsa för den kvalificerade publiken och denna publik 
bör enligt min mening vara den egentliga målgruppen för våra arkeologiska utställningar. Den kan 
vi nå med en överkomlig insats av seriös kvalitet, medan en väsentlig ökning av de frivilliga musei- 
besökarnas antal genom en upplevelsepedagogik är synnerligen resurskrävande. De resurserna kan 
nog användas bättre i andra media än i utställningar, t ex i levandegörande.
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Med okvalificerat intresserad publik menar jag den, som inte aktivt söker historisk kunskap, utan 
mest genom tillfälligheter blir utsatt för historisk förmedling, som t ex under museibesök organise
rade av arbetsplatsen eller framtvingade av en regnig semesterdag. Den största gruppen ofrivilliga 
museigäster är otvivelaktigt skolbarnen. Och inget ont i det. De är en viktig publik att satsa medve
tet på - jag bara undrar hur mycket av den vetenskapligt aktive arkeologens tid som skall användas 
till denna förmedling.

Den enda publik, som jag menar har egentligt behov av levandegörande, är den okvalificerat intres
serade och barnen - de kvalificerat intresserade torde kunna levandegöra forntiden för sig själva ut
ifrån den kunskap de kan inhämta genom kurser och på utställningar samt genom läsning av 
populärvetenskaplig litteratur och historiska romaner. Givetvis har större delen av den kvalificerat 
intresserade publiken också utbyte av levandegörande, men det skall nog vara på en viss nivå för att 
egentligen säga dem mer än de själva kan föreställa sig. Denna publik både kan och har rätt att ställa 
krav på levandegörandets innehåll och utförande. För denna grupp av intresserade tror jag att kurser 
i arkeologiskt fältarbete och kurser i forntida teknik är en utmärkt form av förmedling.

Som förmedlare till den okvalificerade publiken och skolbarnen tror jag att andra yrkesgrupper - 
lärare och journalister - är bättre och att de professionella arkeologernas uppgift snarast är den sak
kunnige rådgivarens. Och här kommer levandegörandet in som en särskild form för aktivitet, som 
just syftar till att genom aktivt deltagande fängsla en eljest måttligt eller helt ointresserad publik.

Denna spännvidd i vår publiks intressen och möjligheter att tillgodogöra sig vår information - eller 
förmedling, om man vill - är ett faktum och något man bör ta hänsyn till vid uppläggningen av en 
verksamhet - och vid kritiken av den.

I Danmark har levandegörandet sin kanske längsta tradition och i modern tid har Hans-Ole Hansen 
och det av honom grundade Historisk Arkæologisk Forøgscenter vid Lejre spelat en ledande roll. 
1981 gjorde Mette Iversen och jag en rundresa till flertalet då existerande så kallade Historiske 
Værksteder i Danmark och skrev en kritisk artikel därom (Iversen & Näsman 1981). Vi konstatera
de det pedagogiskt värdefulla i de aktiviteter man erbjöd skolbarnen, men varnade samtidigt för dil- 
letanteri och direkt historieförfalskning. Också barnen har krav på en seriös förmedling av kun
skap. Pedagogernas insats ville vi inte förringa, men de fysiska ramarna - de rekonstruerade forn- 
tidsmiljöerna - var ofta, för att inte säga nästan alltid, alltför dåliga såväl vetenskapligt som 
hantverksmässigt och de praktiska övningarna - levandegörandet av forntida arbetsprocesser - var 
alltför ofta baserade på en alltför liten arkeologisk kunskap. Men vi har aldrig betvivlat, att det är 
riktigt, att verksamheten ligger under skolväsendet och att det är lärare - inte arkeologer - som leder 
arbetet.

Artikeln väckte en våldsam debatt. Våra arkeologkollegor höll nog i regel med oss i kritiken av den 
vetenskapliga grunden och har väl senare också som sakkunniga rådgivare sökt engagera sig mer 
i de historiska verkstäderna. Pedagogernas upphetsning har så småningom lagt sig och man har, så 
gott ekonomi och tid medgivit, sökt förbättra kvaliteten. Samtidigt har man också mer medvetet 
gjort klart för sig, att det man utför inte skall kallas experimentell arkeologi, men just levandegöran
de eller populär förmedling av forskningsresultat. Man har arbetat sig fram till en större medveten
het om vilken målgrupp man vänder sig till.

För att söka höja kvaliteten har man organiserat sig och 1986 utgavs en översikt över de då kända 
historiska verkstäderna. Nu 1989 har en ny utgåva kommit (se referenslistan), som omfattar 22 his
toriska verkstäder, vari ingår de arkeologiska experimental fälten i Lejre och på Moesgård. De vän
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der sig båda till en allsidig publik, från forskare till skolbarn, och bägge har experimentell arkeolo
gi på universitetsnivå på programmet.

Som viktigt element i begreppet historisk verkstad anförs, att de historiska verkstäderna skall arbe
ta med en aktiv förmedling av kunskap om förflutna tider, där besökarna inte är passiva åskådare 
utan aktiva deltagare i olika historiska arbetsprocesser. Men man nämner inte längre forskning som 
ett element - och det är väl, för det är ett begrepp som det är svårt att leva upp till.

På 13 platser erbjuder man aktiviteter på arkeologisk grund (fig. 2), framförallt äldre järnålder, och 
på 14 platser arbetar man med nyare tids, främst 1800-talets lantbruk och hantverk. Det senare var 
något Mette Iversen och jag efterlyste i vår artikel 1981, då man här kan bygga på säker grund, med
an man i de forntida miljöerna hela tiden har problem med autenciteten, dvs med det vetenskapliga 
underlaget för verksamheten.

Viborg

Silkeborg
Herning

indöbrg
Varde

Vojens

Fig. 2. KartaöverplatsermedhistoriskaverkstäderiDanmark, numren hänvisar till sida i ”Historiske 
værksteder i Danmark. Oversigt 1989”, varifrån kartan också är hämtad.
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I inledning till översikten beskriver Hans-Ole Hansen sin egen bakgrund som intet ont anande 
initiativtagare till hela den efterföljande utvecklingen, en utveckling som medfört att historiska 
verkstäder nu finns fast etablerade i hela Danmark. Hans historik visar, hur man gradvis nått större 
insikt i de krav som ställs på verksamheten om den skall vara trovärdig vad gäller autenciteten och 
pedagogiskt väl fungerande i relation till skolornas historieundervisning. Han vamar särskilt för 
den kommersialism som oundvikligen hotar, så snart man kräver att verkstäderna skall betala sig; 
anslag - och tillräckliga anslag - från det offentliga är nödvändiga om verksamheten inte skall förfal
la till kommersialism. Han nämner inte med ett ord, att forskning skulle vara en aktivitet förde his
toriska verkstäderna, men givetvis det självklara, att källmaterialet i nyaste bearbetning och tolk
ning är underlag för arbetet.

Av de historiska verkstäderna i katalogen är det bara Lejre och Moesgård som säger sig bedriva ex
perimentell arkeologi, rekonstruktioner med forskning som mål. I juni hölls ett seminarium i just 
Lejre, ”Experimentelle teknologi- og processtudier i dansk kulturhistorieforskning”. Och det 
genomfördes på god vetenskapligt nivå med föreläsningar, demonstrationer av skilda hantverk och 
livlig debatt.

Som ett roande inslag på kvällen före den utsökta middagen - som inte var en rekonstruerad forn- 
tidsmåltid, lyckligtvis - uppträdde Prindsens Hverving med järnåldersstrid. Efter middagen gick 
vi ner till ”järnåldersfolket” kring bålet vid sjön och under den nedgående solen läste Hans-Ole 
Hansen Stig Strömholms beskrivning av slaget år 451 mellan Attilas och Aétius’ trupper, i dronning 
Margrethes översättning. Strömholms historiska trilogi nämnde han som ett exempel på populär 
förmedling på vetenskapligt och konstnärligt hög nivå, och förvisso är det så (Strömholm 1975; 
1977 & 1980).

Strömholm vänder sig givetvis till den kvalificerat intresserade publiken, som här får en beskriv
ning av 400-talets Gallien, som ingen arkeologisk eller historisk handbok kan konkurrera med, och 
så vitt jag är kvalificerad att bedöma kan den också läsas med stor behållning av forskaren; arkeolo
giskt är den närmast felfri och den historiska bild han förmedlar förefaller mig mycket plausibel.

I första delen, Dalen, ger Strömholm, pp 28f, en programförklaring för sitt historiska författarskap, 
som jag tycker är särdeles relevant, när vi här skall diskutera levandegörandets kvalitetsproblem. 
Han påpekar det otillåtliga i att, ”med fräckhet får den tanklösa läsaren att tro sig veta eller förstå 
det som vi i själva verket lämnar honom okunnig om eller förklarar otillräckligt”, och man far mte, 
skriver Strömholm vidare ”med inställsamma och smeksamma konster försätta den för sådana 
grepp tillgängliga läsaren i ett känslotillstånd där han tycker sig vara tillfreds med en ”stämning”, 
en ”vision” eller en ”inlevelse”. Och senare skriver han: ”Uppgiften är att se till att någon ser och 
förstår så klart och fullständigt som möjligt, inte att någon glider över och tror sig se eller förstå, 
och inte heller att någon försättes i ett tillstånd av sådan affekt, betecknad t ex med ”inlevelse”, att 
det är honom likgiltigt om han ser eller förstår. ” — Kloka ord och något som alla som arbetar med 
rekonstruktioner och levandegörande bör hålla i minnet, dagligen.

Det är tyvärr uppenbart, att inte alla arkeologer uppvisar denna respekt för vår publik i rekonstruk
tioner och levandegörande. Alltför ofta låter vi - om av fräckhet eller simpel okunnighet får vara 
osagt, för min egen del menar jag det senare vara fallet - besökaren tro sig veta eller förstå det som 
vi i själva verket lämnar honom eller henne okunnig om eller förklarar otillräckligt. Många finner 
det lättare att med konster och knep försätta besökarna i ett sådant tillstånd, att de nöjda finner sig 
i att få forntidsstämningar, järnåldersvisioner eller stenåldersinlevelse i stället för insikt. En sådan 
nöjd publik tar man också som intäkt på att allt står utmärkt väl till - ”what matters is not its (muse
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ets) quality, but that crowds are sharing in its badness, that it becomes good because of the number 
of those who have come to see it” (som det träffsäkert formuleras i en läsvärd artikel av Kenneth 
Hudson 1989).

Med utgångspunkt från mina erfarenheter med rekonstruktion och levandegörande i Eketorps borg 
på Öland fann jag 1986, att det var nödvändigt att också i Sverige framföra kravet på kvalitet till en 
bred publik av både professionella arkeologer och de kvalificerat intresserade, och för att nå dem 
valde jag att skriva en artikel till Populär arkeologi (Näsman 1986). Artikeln förutsattes bekant och 
skall därför inte kommenteras särskilt, men det bör kanske understrykas att den bl a är uttryck för 
självkritik - fram till 1982 var jag ju medansvarig för det som skedde i Eketorp. Den gången var 
medvetenheten om rekonstruktioners och levandegörandets problem inte så stor, som den för
hoppningsvis är idag.

Jag vet att de flesta besökare, också många professionella arkeologer, är förtjusta över utställningen 
i Eketorp; de delar således inte min kritik. Det tar jag inte så tungt, ty de vet ju inte vad de gått miste 
om. Jag fasthåller således min uppfattning, att utställningen är ytlig och lämnar besökaren okunnig 
eller otillräckligt informerad. Jag vidhåller att illustrationerna mer satsar på att ge besökaren rätt 
stämning, vision och inlevelse, än på att förmedla reell kunskap. Jag föredrar så avgjort den form 
av museiillustrering som Moergårds Flemming Bau står för (se t ex Sesam-serien) - men hans och 
mitt erbjudande blev faktiskt avvisat av ämbetets chefer, gud vet varför. Jag vill rekommendera alla 
här att besöka utställningen på Moesgård och den nya utställningen i Ribe, så ser ni vad jag menar
- det är konstnärligt högtstående och samtidigt vetenskapligt kvalificerad förmedling - det utställ
ningen i Eketorp bjuder på är, för att citera Strömholm, ”inställsamma och smeksamma konster”.

De levandegörande aktiviteter i form av hantverk, somjag har sett i borgen, är - med något undantag
- oanständigt dåligt eller tekniskt felaktigt. Förklaringen till detta och till den stora satsningen på 
husdjur är givetvis den ekonomiska press, som kräver största möjliga publik, man kan godta mycket 
när målet är besökarnas underhållning. Eketorp har otvivelaktigt fallit i den kommersialismens 
fallgrop, som Hans-Ole Hansen varnar för. Lyckligtvis har man inte fallit djupare än att man borde 
kunna ta sig ur den, om viljan och beslutsamheten finns.

För god ordnings skull vill jag också påpeka, att något underlag för rekonstruktionen av den påstått 
medeltida södra porten ännu ej presenterats för mig - det har nu gått fem år sedan den byggdes och 
jag första gången efterlyste dess vetenskapliga motivering. Som den nu står är den lika övertygande 
som ett odokumenterat påstående att järnproduktionen i Småland startade redan 1000 år f Kr - utan 
vetenskapligt genomförd argumentation har sådant inte krav på vår tilltro. Så länge motsatsen inte 
visats, hävdar jag alltså, att man i Eketorps södra port har satt visionen av en medeltida borg högre 
än kraven på en vetenskapligt underbyggd portrekonstruktion.

Mitt viktigaste klagomål är, att man inte lever upp till den otroligt fina källa till förståelse av järn
ålderns och högmedeltidens Öland som Eketorp är. Att det förhåller sig så kan besökaren inte veta 
och inte heller är det många besökande arkeologerna som vet det, vilket framgått av många samtal 
jag haft - men så förhåller det sig inte desto mindre. När en så god källa utnyttjas dåligt, hur blir 
det då med upplysningskvaliten på platser där källmaterialet är långt sämre? Kommer regeln där in
te att bli, att besökaren förmås att tro sig veta eller förstå det, som vi i själva verket inte vet något 
om - och kanske arkeologer utan självkritik kommer att bedra sig själva.

Detta problem, nämligen sammanhanget mellan källmaterialets kvalitet och tolkningarnas räck
vidd är ju uppenbart i all annan arkeologisk forskning - varför förbises det så ofta vid rekonstruktio
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ner och försök att åskådliggöra forntida teknik? Här gäller dock samma regler som i annan forsk
ning. När i en vetenskaplig uppsats framlägges slutsatser, som är alldeles utan grund i källmateria
let, kallar vi det dålig vetenskap; högst kan man se det som idérikedom, inspirerande eller annat, 
men ta det på allvar behöver vi inte. När man rekonstruerar utan bas i vetenskapligt källmaterial el
ler på otillräcklig grund är det alltså dålig forskning. Den tyske arkeologen Claus Ahrens har några 
kloka anmärkningar härom i en ny artikel (1988), där han också använder 30-talets rekonstruktio
ner för ”Germanenerbe” som grällt exempel på illusionsmakeriets faror.

Det svar på min artikel, som Bengt Edgren och Frands Heschend presterade (1987), är, förklarligt 
nog, undflyende och oprecist och förtjänar därför ingen kommentar. Jo, när de skriver att ”det är 
bättre att rekonstruera med brister än att inte rekonstruera alls”, så är det menat som en invändning 
mot mig. Men det är, som alla läsare av min artikel vet, också min uppfattning; man kan vare sig 
rekonstruera eller levandegöra forntiden utan brister. Problemet är hur stor osäkerhet man skall 
acceptera och vilka krav på den vetenskapliga argumentationen man skall ställa. Och man får 
anständigtvis inte acceptera fel, som man är klar över. Saken är således att jag inte accepterar så stor 
osäkerhet som Riksantikvarieämbetets arkeologer i Eketorp och att jag ställer större krav på det ve
tenskapliga förarbetet. När de dessutom antyder att mitt forskningsideal ”inte har plats för rekon
struktioner och experiment” ljuger de fräckt (t ex har jag själv medverkat vid rekonstruktioner, 
Näsman 1983a & b; 1988; 1989, och på Moesgård undervisar vi i experimentell arkeologi, se 
Jørgen Lund 1988, och jag har varit handledare för två hovedfagsopgaver vars titlar talar för sig själ
va: Tine Gam 1989, Glasperlemageren i yngre jernalder. Eksperimentalarkæologiske analyser af 
et håndværk och Ole Nielsen 1989, Undersøgelser afdanske jernalderbuer og pile, samt praktiske 
eksperimenter med replika.)

Grunden till att jag lämnade styrgruppen för rekonstruktionsarbetet i Eketorp 1982 är nämligen in
te, att jag inte ser någon plats för rekonstruktioner och experiment i den arkeologiska forskningen, 
men att det blev uppenbart för mig att cheferna styrde bort från Eketorpsproj ektets ursprungliga 
mål att kombinera underbyggda rekonstruktioner och seriösa försök med bred förmedling. Illu- 
sionsmakeri och inställsamhet hotade att dominera levandegörandet av Eketorp. Sådana problem 
kommer alla arkeologer att råka ut för, när beslutsfattarna, som fallet var i Eketorp, inte är arkeolo
ger och dessutom saknar förståelse för vetenskapens problem med teori och data. Ekonomiska och 
tekniska argument vill under sådana förhållanden alltid vara trumf.

Bortsett från en dansk medeltidsarkeologs kommentar (Jensen 1987), som påpekar att ämnet - de 
vetenskapliga kraven på rekonstruktioner och levandegörande - förtjänar en seriös debatt, tystnade 
diskussionen med detta och den svenska arkeologiska kåren bevisade, att den är just vad den är - 
kårandan besegrade debattlustan. I inbjudningen till denna konferens nämns arkeologisk kritik av 
levandegörande - har den berört Eketorp har den gått mitt öga förbi. Men det faktum att denna Riks
antikvarieämbetets arkeologiska metodkonferens har tagit upp ämnet och att jag inbjudits delta i de
batten är ett glädjande tecken på att man nu äntligen - tre år senare - finner frågan påträngande.

Bakgrunden är givetvis att man i Sverige nu ser samma utveckling mot en rad centra för levande
görande arkeologi över hela landet (fig. 3), som i Danmark inträfläde för flera år sedan. En an
märkningsvärd skillnad är dock slående - i Danmark är det framförallt skollärare som står bakom 
de historiska verkstäderna och målgruppen är huvudsakligen skolbarn. I Sverige är museer och 
professionella arkeologer i långt högre grad engagerade och publiken synes i regel vara mycket bre
dare, för att inte säga oprecist definierad. Jag kan inte se annat än att det kommer att skapa problem 
och följande citat gör mig ängslig: ”Som en bieffekt kan också en hel del forskningsverksamhet gö
ras” (Bengtsson 1987).
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Vuollerim □
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□ Gene
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(byggs 1988)
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\^jA Stavgard
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A Eketorp A befintliga hus

A Skånes Djurpark 
A Broby

□ planerade husHög A

Fig. 3. Kana över befintliga eller planerade husrekonstruktioner i Sverige 1988. Efter ”Forntida teknik” 1988/1: 70-71.
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Låt mig till sist helt kort svara på frågorna om levandegörande arkeologi: hur? varför? vem? och för 
vem? Den sista frågan är viktigast och skall därför besvaras först:

För vem? Levandegörande är en utåtvänd publik verksamhet, som framförallt skall utformas för att 
tillgodose skolorna behov i historieundervisningen och skolbarns allmänna aktivitetsbehov, samt 
dessutom erbjuda aktiviteter för en bredare mer eller mindre intresserad prublik. Levandegörande 
har inte bud till forskarna.

Hur? Levandegörande skall så långt som möjligt spegla aktuell kunskap, men i övrigt pedagogiskt 
anpassas till publikens kvalifikationer. Den skall alltid ta sin publik på allvar, och alltid sätta infor
mation och insikt före underhållning och upplevelse. Den har inte några forskningsmässiga mål.

Varför? Arkeologin som historisk vetenskap har en skyldighet och en stor del av sitt existens
berättigande i att förmedla historisk kunskap och insikt i historisk metod till den icke-professionella 
publiken. En del av denna publik, skolbarn och den okvalificerat intresserade, är svår att nå med 
traditionell vetenskapsförmedling i form av populärvetenskapliga skrifter, föreläsningar och ut
ställningar. Levandegörande kan fånga deras intresse och öppna vägen för en kvalificerad pedago
gisk insats.

Vem? Genom svaren på frågorna för vem? hur? och varför? har jag redan antytt, att jag anser att 
levandegörande i denna mening framförallt är en uppgift för pedagogiskt utbildad personal med 
historisk kunskap, dvs framförallt skollärare. Den professionelle arkeologens uppgift är den sak
kunnige rådgivarens.

Arkeologen skall i stället i sin yrkesroll satsa på ”a carefully structured educational approach, to 
the few, rather than... the superficial entertainment of the many” - sagt av Martin Carver med an
ledning av planerna för Sutton Hoo-gravfaltets förmedling (Carver 1987:31).
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Att rekonstruera förhistorien utan att någon slår sig
Frands Herschend
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen

I
Ordet ”professionell” använt om en person som forskar om kulturhistoria gör mig misstänksam. 
”Dilettant” och ”amatör” är också oroväckande, likväl innehåller de två senare något som är viktigt 
när det, på en metodkonferens, gäller att sätta in levandegörande, efterliknande experiment eller re
konstruktioner i ett vetenskapligt sammanhang.

Skillnaden mellan dilettant och amatör är inte stor, men ändå, dilettant får lätt karaktär av skällsord, 
fuskare, något som inte i lika hög grad gäller amatör. En sådan kan visserligen vara erbarmligt då
lig, men lägger inte desto mindre ofta hela sin själ i sitt valhänta företag. Det är just denna skillnad 
mellan fusk och tillkortakommanden som lätt kommer att framstå som skillnaden mellan begrep
pen levandegöra och rekonstruera.

Levandegörande kan man hålla på med medvetet blundande för sina lätt omoraliska och förledande 
genvägar och halvlögner. Rekonstruktören å andra sidan gör en poäng av sin brist på kunskap, söker 
med sin rekonstruktion just ny kunskap, mer komplex eller kanske bara möjlig ny förståelse.

Naturligtvis är det svårt att dra gränser mellan det goda och det dåliga, så som det är svårt att veta 
om man i ett givet läge hör till dem som ifrågasätter sin kunskap eller till dem som för en stund tyc
ker sig kunna överse med sina brister.

Det finns dock fall som är lätta att bedöma, bl a ett engelskt: i en natur- och kulturpark, där man 
vill levandegöra det anglosaxiska bondesamhället, och gör det, tillåts inte den vetenskapsman som 
stått för de flesta av husrekonstruktionerna visa dessa för publiken, eftersom hans kritiska synpunk
ter på de egna byggnaderna inte passar parkledningens pedagogiska policy. Hans självkritik stör il
lusionsnumret. Denne man och därmed hans kunskap får i stället vandra runt och hålla ordning på 
naturstigarna.

Vill man nu levandegöra, så måste det ske på ett sådant sätt att man är trogen rekonstruktionens och 
forskarens idealt sett ödmjuka, men kunskapsproducerande inställning till vad som överhuvudtaget 
är möjligt.

Vad kan man förresten levandegöra och rekonstruera? Till fullo ingenting! Mycket avstår man dess
utom gärna ifrån!

II
Det är både groteskt och omöjligt att rekonstruera det förflutna. Tänker man sig ett ögonblick att 
man skulle göra några efterliknande experiment i syfte att utröna den tidiga järnålderns offerseder, 
så förstår man att redan den första rituella avrättningen och nedsankningen i mossen, hur väl den 
än omgavs av djupintervjuer, och mätinstrument, skulle väcka uppseende, åtminstone i
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kvällspressen— ett uppseende som faktiskt skulle hota experimentets vetenskapliga värde. Detta 
beror egentligen på att förhistorien inte är något att önska sig åter. Den var som helhet en vidrig tid.

I sin förlängning innebär denna åsikt ett teoretiskt ställningstagande; nämligen att skälet till att man 
kan vilja bedriva arkeologi ligger i en grundläggande respekt för människor. Det i sin tur är utgångs
punkt för en civilisationskritik, vilken återigen är en hörnsten i kulturhistorisk forskning.

Det finns dessutom ett kunskapsteoretiskt skäl att betrakta rekonstruktionen som omöjlig. Det är 
det skälet som egentligen ligger bakom följande lilla anekdot:

När jag kom till Sverige för att gräva i Eketorps borg, så visade det sig vara en utgrävning, som på 
många sätt hittade nya ting och skapade insikt. Den gav vid ett tillfälle upphov till följande suck från 
grävningsledaren: ”För varje ny fråga ni besvarar reser ni hundra, som inte kan besvaras”. Egentli
gen var han inte missnöjd med det. Det är en god sak att ställa frågor och öka komplexiteten i vårt 
vetande om det förflutna, men det är också inkörsport till en gränslös och dessutom reflexiv kun
skap, eftersom meningen med forskning om historien är att göra kunskap om det förflutna närva
rande. Det förflutna träder i förbindelse med det närvarande— fargar det och får självt nuets färg 
varje gång man aktualiserar det som varit. Dessutom är det så, att om det som försigår i tid kan man 
alltid fråga vad som gick före. Historisk kunskap befinner sig således ständigt på tröskeln till en 
oändlig regress. All förståelse innehåller dessutom ett moment av reflekterad historia. Man kan sä
ga att tiden, i det nu där vi befinner oss, fångar alla andra kända tidpunkter, i ett försök att göra det 
möjligt för oss att handla.

Man kan tycka att detta är hårda bud, ty de försätter oss i en situation vari rekonstruktionen inte 
längre är möjlig, beroende på att det inte lägre finns någon förhistoria att lita på som just förhisto
rien. Å andra sidan är hela poängen med historien den, att man handlar mot bakgrund av den, hur 
dålig kunskap man än har om det förflutna.

III
Det är handlingen och dess resultat samt i nödvändigheten av att förstå för att kunna handla, som 
arkeologin kan skapas och bli intressant och avslöja sammanhang, som i någon mån kan vara ut
tryck för en ny förståelse och kunskap.

Detta sker genom ett bestämt förhållningssätt till den arkeologiska kontexten. När vi förstår den, 
så beror det på att vi betraktar den som resultatet av avsiktliga handlingar. Vi rekonstruerar i vårt 
huvud, eller var som helst, de avsikter, motiv och handlingar som skulle ha kunnat resultera i vad 
vi ser. Med sådana förstådda kontexter bygger vi upp begrepp och strukturer eller vilken typ av 
generaliserad förklaring som helst. Rekonstruktionen av ett händelseförlopp, som det reflekteras 
av sitt resultat, är den metodiska grunden för all arkeologi. Man kan naturligtvis ha fel; men det in
ser man inte förrän man upptäcker svagheten i sin rekonstruktion. Rekonstruktioner kan dessutom 
vara bättre eller sämre, de är förmodligen alltid på något sätt fel, men kan också vara mer eller 
mindre riktiga, dvs trogna den förhistoriska människans förståelse och begrepp. Nödvändiga är 
de emellertid alltid. När man nu gör en rekonstruktion med idealet att efterlikna en förhistorisk 
verklighet, så kommer man mycket snart till en punkt där ens kunskap brister, man vet inte säkert 
hur man skall bete sig. Tänk på ett boendeexperiment i ett rekonstruerat järnåldershus. Skall det 
finnas sängar där? Var skall de stå? Vilka proportioner skall de ha? Hur höga, långa, breda skall de 
vara? Några sant verklighetsåterskapande svar ges inte på dessa frågor. Därför tvingas man handla 
som man tror vara rätt, i vetskap om att detta just är en tro. Man tillför något som är delvis oberoen
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de av källmaterialet och ser sedan vad som händer när man lika fullt rekonstruerar en helhet. Kan
ske händer inget eller också kommer man till klarhet om ett sätt att förstå ett förhistoriskt fenomen.

Detta med sängarnas höjd kan t ex visa sig ändamålsenligt i förhållande till inomhusklimatet i ett 
järnåldershus. De minsta temperaturförändringarna vid ett eldningsuppehåll över natten ligger 
nämligen i en bestämd höjd, ca 0,9 -1,0 m över marken. Det är ligghöjden i sängarna från Gokstad- 
skeppet. Denna idé att sänghöjd och inomhusklimat (troligen även i Asgård) hänger ihop, behöver 
inte alls vara riktig, men den kan vara en del av ett riktigt sätt att förstå. Poängen är emellertid att 
idén uppkom till följd av en medvetenhet om att man i sin rekonstruktion av sängarna gick utöver 
vad källmaterialet tillät, de var nämligen i det aktuella fallet stolpfasta och låga, praktiska i vår me
ning (1). Det är med andra ord den metodiska medvetenheten som skärper blicken hos rekonstruk- 
tören, så att man upptäcker vad som kan vara rätt och fel med sängarna i den experimentella situa
tionen. Väl genomförda experiment och rekonstruktioner i delvis efterliknande syfte, breddar för
historiens komplexitet och ökar kontexternas intentionella innehåll— lär oss se nya mönster i 
förhistoriska kontexter. På den nivå, varpå man erkänner det omöjliga i att rekonstruera och det 
nödvändiga i att göra det, är just den efterliknande rekonstruktionen en väg till vinnande av insikt 
och ny kunskap. Självklart kan metoden missbrukas och dess resultat kan i princip erhållas med 
andra mer teoretiska sätt att rekonstmera.

Den efterliknande rekonstruktionen har dock den fördelen att den ställer rekonstruktören inför den
nes egen bristande kunskap, på ett sådant sätt att man inte kan bortse från sina brister, om man inte 
vill vara oärlig.

IV
De kunskapsteoretiska betingelserna är egentligen ingen låsning när det gäller kunskapsproduktion 
och skapar inte heller ett träsk av oavgörbara frågor. De leder bara till att begreppet ”säker (över 
all tvivel höjd) social kunskap” faller bort. De framtvingar istället ett moraliskt syfte med forskning 
och det är bra. Detta är visserligen inte påträngande när det gäller arkeologi, men det finns. Just 
när det gäller levandegörande och rekonstruktioner blir problemet intressant, ty kontakten med 
samhället omkring oss är påtaglig när man rekonstruerar. Tanken är ju att bedriva vetenskap inför 
publik, och förmedlingen, vad den än kallas, får inte tappa kontakten med det vetenskapliga förhåll
ningssättet.

I denna förbindelse lider jag av den föreställningen, att två essäer av Kant kan vara värda lite upp
märksamhet. Det finns förstås många goda skäl att läsa Kant, bland andra: Kant är alltid rolig att 
läsa, eftersom så mycket av hans tankar är allmänt gods vars ursprung vi sällan uppmärksammar. 
Essäerna berör sådant som måste ha varit av betydelse när den arkeologi vi i dag sysslar med börja
de. Kants texter har kommenterats av två moderna filosofer, Foucault och Habermas, varigenom de 
blivit tydliga också i vår tid.

De båda skrifterna är: Svar på frågan vad är upplysning och Striden mellan fakulteterna II. Den 
första täcks av sin titel, den andra rör i väsentliga delar franska revolutionen (2).

Frågan om vad upplysning är ställdes av en präst i tidskriften Berlinerische Monatsschrift i decem
ber 1783. Det var en rimlig fråga i en tid då svaren skiftade och den meteorologiska originalbetydel
sen av upplysning, Aufklärung/uppklarning, fortfarande var gångbar. Redan i inledningssatsen sva
rar Kant: ”Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”. Det är en 
strålande definition, som ger eko av upplysningen som den tid då antropologin föddes — då männis
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kan såg att hon skapar sig själv— och med den även principen att alla människor är lika, så att också 
alla hennes handlingar eller sociala system i princip är fattbara.

Eftersom varken Kant eller vi kan skryta med att leva i en upplyst tid, kan vi bara sträva efter att göra 
vår tid till en upplysningens tid, vilket gav Kant anledning att betrakta människan både som privat 
brukare av sitt förnuft och som offentlig brukare av detsamma.

Privat är man i sina skyldigheter mot det samhälles ledning, som anförtrott en ämbete, men inför 
publiken, t ex den lärdes hela läsekrets, är man offentlig. Kant exemplifierar med officeren som 
måste vara lojal mot staten och lyda i sitt ämbete, som brukare av sitt privata förnuft, men med sitt 
offentliga, sunda förnuft,bör han agitera för non-aggression och en författning som förhindrar krig.

Sedan länge har man tenderat att vända på Kants begrepp och man har därvid förlorat en del, fram
förallt dynamiken i strävandet mot upplysning.

Kant hade mer att säga om upplysning i sin essä, emellertid kommer något av det, som man i dag 
kan uppfatta som det viktigaste, än tydligare fram i den andra essäen skriven efter franska revolu
tionen, den så kallade Striden mellan fakulteterna II. Denna strid är fiktiv och rör egentligen den 
filosofiska fakultetens rätt att alltid betvivla och sätta de andra fakulteternas grundsatser, juridiska, 
medicinska eller teologiska, under debatt. I en föreläsning kort före sin död publicerad som Upp
lysning, revolution och framstegets möjlighet kommenterar Michel Foucault Kants uppsats på ett 
mycket inspirerande vis.

Kants tema är, som Foucault framhåller, i grund och botten historien sedd utifrån frågan om huruvi
da framsteg är möjliga. Kant svarar som bekant ja! och han refererar till franska revolutionen för 
att belägga sitt påstående. Det är emellertid inte metersystemet, deklarationen om mänskliga rättig
heter, giljotineringarna, kupperna, terrorn eller de bestialiska vidrighetema som Kant syftar på. 
Det är i stället den entusiasm som grep de människor, vilka utan att deltaga i processen observerade 
den. Denna entusiasm är det som till sist kommer framsteg att bli verklighet.

På den nivå där man kan ansluta sig till Kants svar och dess skäl, kan man också avvika. Rent teore
tiskt innebär emellertid svaret början på något nytt som man inte kan lämna ur räkningen, ty vad 
som egentligen sägs är följande: Ställd inför historien, vilket man måste vara om man vill handla, 
måste man basera sin syn på densamma och sin reflexion därav på en ontologi (lära om verklighe
ten), som hänför sig till det man kan observera omkring sig, det varom man för tillfallet är medve
ten, det som omger en. Foucault kallar detta vår aktualitet och dess ontologi och ser Kants essä om 
revolutionen som upphovet till den kritiska tanketradition han själv tillhör, en tradition som skiljer 
sig från den andra kritiska tradition som rör analysen av sanningen i allmänhet, och som också den 
grundlagts av Kant.

V
Jag anser att kulturhistorisk forskning måste bedrivas i den kritiska tradition som utgår från nuets 
ontologi och skyldigheten att i denna bruka sitt offentliga förnuft. Häri ligger även ett skäl att för
orda levandegörande, efterliknande experiment och rekonstruktioner, som metod.

Den som bedriver sin forskning för öppen ridå, inför en nyfiken publik, kommer att gå under, efter
som behovet av att få läsa och arbeta inomvetenskapligt med olika former av begreppsbildning har 
arbetsstadier, även rekonstruerande sådana, som är helt egocentriska och som måste finna en form 
innan de kan föras ut till diskussion. Många experiment kan man dessutom inte genomföra med för
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mycket folk omkring sig. Livet i ett förhistoriskt hus kan t ex inte levandegöras om 500 människor 
varje dag skall gå ut och in genom dörren.

Den som å andra sidan aldrig forskar inför publik smiter från sitt offentliga ansvar och sin skyldig
het att hålla ihop historien med det aktuellas ontologi. Det är i det långa loppet att äventyra sin egen 
forskningsdisciplin, den som man med sitt privata förnuft är lojal emot. Det här kan synas en hård 
dom och därför har man också skapat fullständigt skyddade inomvetenskapliga forskningsnischer 
och yrken, samt belönat människor som är lojala med sin disciplin. Så skall det också vara ty det 
behövs mycken inomvetenskaplig forskning, men inte enbart sådan.

Den andra forskningsprocessen, den som för parallellitetens skull kan kallas utomvetenskaplig, är 
svårare att lyckas med. Den riskerar lätt att bara bli en ensidig ytterligt tillrättalagd fostran av den 
publik, med vilken man egentligen bör föra det offentliga samtalet.

Levandegörande rekonstruktion eller efterliknande experiment är en given möjlighet att i en forsk
ningsprocess förbinda inom- och utomvetenskaplig forskning, ty rekonstruktionen är verklig, den 
kan förstås här och nu, och samtidigt har den omisskännliga drag av det förflutna. Därför involverar 
den sin betraktare i så hög grad att många helt enkelt inte vill tro på rekonstruktionen, för att den 
inte passer in i deras historieuppfattning, medan andra så gärna tror på vad de ser, att till och med 
limträbågarna i 1980-talets museum i Eketorp godtagas som trogna kopior av det förflutna. Båda 
delarna är lika beklämmande. De speglar så väl den kulturhistoriska forskningens tillkortakom- 
mande, som behovet av att idka kulturkritik inför de människor, som för tillfallet bär kulturen.

VI
När arkeologi i vissa typer av levandegjord förmedling av— nåja! säkert av nånting— urartar till 
ett gyckelspel, eller en uppvisning i förflackad kulturpolitisk praxis, så beror det på att arkeologer 
och överlag kulturhistoriker, som arbetar på museer, i kulturförvaltningar eller i vilka förmedlande 
yrken som helst, ofta saknar teoretiska insikter att omsätta i praxis. Metoden i sig är dock rimlig 
nog.

Som den akademipolis (sur universitetsrepresentant, plågad av slappheten utanför murarna) jag för 
tillfället är, måste jag naturligtvis kräva mer resurser till polisen och hårdare tag mot samvetslösa 
levandegörare utan samhällsansvar, och deras skrupelfria uppdragsgivare. Utbildning av aktörerna 
på fältet får vara en självklar hörnbit i målsättningsscenariot. Det kan man nu säga som ett skämt, 
men egentligen är det inte det.

Noter
(1) Exemplet är hämtat från ett boendeexperiment i Eketorps borg 1980. Se, Alt bo i den öppna spi
sen Fjölnir 1:3 1982.

(2) Kants essä om upplysning, Foucaults och Habermas diskussion samt en idéhistorisk inledning 
av Carl-Göran Heidegren finns översatt i Vad är upplysning? Kant Foucault Habermas Mendels
sohn Heidegren. Symposion Bokförlag. Kants Striden mellan fakulteterna, finns översatt i Res 
publica nr 14.
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Forntid i nutid
- erfarenheter av ett arkeologiskt rekonstruktionsprojekt

Ulf Säfvestad 
Malmö Museum

Hösten 1981 startades ett större långsiktigt arkeologiskt och miljöhistoriskt projekt i Skånes Djur
park nära Frostavallen i centrala Skåne. Målsättningen var att bygga upp ett friluftsmuseum med 
hela miljöer från olika perioder av förhistorien. Samtidigt med förmedlingen av nyare arkeologiska 
och paleobotaniska resultat skulle projektet även innehålla en experimentverksamhet där arkeolo
giska och närbesläktade problem kunde belysas genom försök i full skala.

Ansvariga för projektet var de arkeologiska institutionerna i Lund och Stockholm, Kvartärbiologi- 
ska institutionen i Lund, Malmö Museum, Lärarhögskolan i Malmö, bildningsförbunden TBV och 
Vuxenskolan samt Skånes Djurpark.

Valet av Skånes Djurpark som plats för projektet berodde på en rad faktorer. För det första bedöm
des den befintliga miljön som en mycket bra utgångspunkt för att skapa ”autentiska” förhistoriska 
miljöer. För det andra underlättades naturligtvis möjligheten att även inkludera en motsvarande 
fauna, av belägenheten i en djurpark. Sist, men inte minst, var det en stor fördel att djurparken hade 
en fungerande organisation för att ta emot en stor publik.

Projektet kom att koncentreras kring stenåldersmiljöer, men från början fanns en målsättning att 
så småningom fortsätta med brons- och järnåldersmiljöer. En 1700-talsgård inom djurparken kun
de också tänkas bilda slutstation i en framtida ”slinga” genom hela vår förhistoria fram tom histo
risk tid.

Sammanlagt fem delprojekt startades. Utifrån fynd från Ageröds mosse och Skateholmsboplatsen 
rekonstruerades flera boplatser från jägarstenålder av arkeologiska institutionen i Lund (Lars Lars
son m fl). En neolitisk gård rekonstruerades utifrån fynd från Fosie IV- undersökningen i Malmö 
(Nils Björhem och undertecknad m fl) och en långdös med tillhörande kultplats byggdes upp under 
ledning av Göran Burenhult. Parallellt med dessa projekt arbetade miljöprojektet (Björn Berglund 
m fl) med att, genom träd- och buskplantering, odlingsexperiment m m återskapa olika förhistori
ska miljöer. Den pedagogiska utvecklingen av projektet bevakades av Leif Lüning (Lärarhögsko
lan) och här ingick bl a utarbetandet av kurser och handledningar av olika slag i samarbete med sko
lor och bildningsförbund.

Den huvudsakliga målgruppen för projektet såg vi som den samma som för djurparken, dvs skol
ungdomar, vilka också är i klar majoritet bland djurparksbesökarna. För att ytterligare fånga upp 
denna målgrupp startades tidigt i projektet en lägerskoleverksamhet. För att hysa de många skol
klasserna som snart kom till djurparken uppfördes den s k ”grottbyn”, med enkla logement ingrävda 
i ett gammalt grustag i direkt anslutning till projektområdet. I samband med lägerskolorna anord
nades också lärarkurser om de aktuella förhistoriska perioderna samt den vetenskapliga bakgrun
den till de olika rekonstruerade miljöerna.
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Sommarboplats från jägarstenåldern. Foto Nils Björhem.

Organisatoriskt styrdes projektet av en ledningsgrupp med representanter för samtliga delprojekt 
samt djurparken. Arbetet med rekostruktionerna utfördes till en helt övervägande del rent ideellt, 
medan publikkontakten i form av guidningar och instruerandet av lägerskolegrupperna, liksom 
även en del underhåll m m, till stor del låg på personal från djurparken. Under sommarsäsongerna 
anställdes en arkeolog för att dels leda vissa rekonstruktionsarbeten, dels handha och utveckla den 
pedagogiska verksamheten. Under de flesta åren fanns även sommartid s k ungdomslag engagerade 
i projektet. Dessa sysslade med diverse enklare byggnations- och underhållsarbeten samt agerade 
även innevånare i de skilda miljöerna vid de s k levande guidningarna.

Problem
En kontrovers inom projektet uppstod när det neolitiska huset började bli färdigt. Huset blev något 
av en publikmagnet och detta innebar inte bara ett glädjande stort intresse från publiken utan även 
ett något mer tveksamt sådant ifrån den kommersiellt intresserade parten i projektet, dvs djurpar
ken. Tidigare hade i olika diskussioner en tydlig skillnad i synen på rekonstruktionens kvalitet och 
målsättning konstaterats mellan arkeologer och djurparkens företrädare, men nu fick denna ett mer 
praktiskt uttryck i de s k forntidsaftnarna. Dessa bestod huvudsakligen av dramatiserad fornkun- 
skap samt rekonstruerad festmat a’ la neolitikum. Då denna aktivitet skedde i huset märktes snart 
att vår målsättning att skapa en så autentisk och levande miljö som möjligt kolliderade med forntids- 
aftnarnas krav på bekvämlighet och teatraliska effekter. Det mest uppseendeväckande var kanske 
att spotlights och bandspelare installerades för att förhöja stämningen för besökarna.

Denna kollision mellan olika synsätt berodde inte enbart på olikartade intressen i projektet utan 
måste till viss del tillskrivas vår bristande förmåga att föra fram vår vision av det färdiga huset. När 
till sist även husets inredning stod klar blev förståelsen för att miljön krävde viss ”pietet” större även 
från djurparkens sida.
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Huset från bondestenåldern, toto mis ojornem.

Andra allvarligare problem rörde miljön runt främst den neolitiska gården och kultplatsen. Här 
förekom vid ett flertal tillfallen okänsliga markingrepp med maskiner, och frigående hjortar hölls 
ej ifrån planterade ungträd, buskar samt odlingsexperiment. Dessa problem berodde på dålig kom
munikation mellan projektet och den normala djurparksverksamheten. Den underliggande orsaken 
visade sig till stora delar bero på personliga motsättningar inom djurparkens ledning. Dessa mot
sättningar, sett till projektet i stort, borde ha varit bagatellartade men fick förödande konsekvenser 
främst för miljöprojektet. Stora värden i tid och pemgar gick därför till spillo.

Allteftersom projektet utvecklades och verksamheten bl a med lägerskolor och de s k ”levande 
guidningarna” växte i omfång aktualiserades allt oftare frågan om en eller flera fasta arkeologtjäns
ter i projektet. Då de arkeologiska säsongsanställningarna besattes med nya personer varje säsong 
innebar detta att kontinuiteten och även utvecklingen av projektet hämmades i allt för stor grad. 
Detta problem diskuterades mer eller mindre konstant i ledningsgruppen utan att en lösning på 
finansiering av en fast arkeologtjänst framkom. Från djurparken hävdades det hela tiden att det 
ännu inte fanns ekonomiska möjligheter för ytterligare personella satsningar. Övriga parter överty
gades dock mer och mer om att detta var en nödvändighet för att projektet skulle kunna utvecklas 
till det fina friluftsmuseum som de yttre förutsättningarna lovat.

Projektet havererar
Under projektets sista år 1986-88, gick allt ihärdigare rykten om att det i djurparkens högsta led
ning, dvs stiftelsens styrelse, fanns planer på att projektet skulle läggas ned. Vid denna tidpunkt 
hade projektets initiativtagare, som var VD för Frostavallen/Skånes Djurpark, avgått och därmed 
försämrades kraftigt projektets kontakt med djurparksledningen. Ryktena om nedläggning var 
mycket förvånande, dels p g a den uppenbara publiksuccén, dels p g a den stora omfattningen av 
t ex lägerskoleverksamheten som helt klart inbringade ett ekonomiskt överskott. 1988 beslutade 
djurparksledningen att ej driva projektet vidare i egen regi, utan istället arrendera ut området med
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Takblocket dras upp på långdösen. Foto Nils Björhem.

starkt reducerad yta, ”grottbyn” samt de flesta uppbyggda rekonstruktionerna till en utomstående 
privatperson. I diskussionerna som följde drog sig alla de vetenskapliga, museala och pedagogiska 
institutionerna ur projektet.

Anledningen till djurparkens bristande intresse för projektet sades vara den dåliga lönsamheten 
men det visade sig så småningom att det i själva verket var djurparken som gick med stora förluster 
som inte kunde uppvägas av Forntid i Nutids ekonomiska vinst. Man hade under en längre tid, ge
nom interna överföringar, pumpat pengar från forntidsprojektet in i den normala verksamheten vid 
djurparken, men nu gick det inte längre utan en större uppstädning av djurparkens ekonomi. För 
att något minska kritiken för misskötsel av djurparkens ekonomi fick forntidsprojektet bli syn
dabock.

Att forntidsprojektets företrädare envist hävdade att projektet gick med stor vinst samt att denna po
pulära verksamhet i själva verket borde vara en av få chanser för den gammalmodiga djurparken 
att överhuvudtaget överleva på sikt, hjälpte inte mot bl a framträdande landstingspolitikers logiska 
kullerbyttor och vägran att redovisa djurparkens bokföring.

Projektets organisatoriska/administrativa misslyckande kan förklaras utifrån flera olika faktorer. 
Att man redan från början skulle ha kunnat förutse djurparkens dåliga ekonomi och den katastrofala 
följd denna skulle få för projektet, kan man kanske inte begära. En viss blåögdhet får dock lastas 
ledningsgruppen som till en början hade inställningen att de nödvändiga ekonomiska satsningarna 
skulle komma av sig själva när väl verksamheten kommit igång. Ett förhållande av stor betydelse 
i sammanhanget var att alla anläggningar som byggdes upp skulle ägas och drivas av djurparken. 
Detta innebar att den ekonomiska planeringen helt låg utanför ledningsgruppens ansvarsområde. 
Om åtminstone något slags delägarskap, lämpligen med Malmö Museum, hade ingåtts hade de eko
nomiska krumbukterna kanske kunnat undvikas.
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Interiör från ’ ’storstugan ’ ’ i långhuset. Foto Björn Andersson.

När det gäller den personella bemanningen skulle också de inblandade institutionerna,även här 
närmast Malmö Museum, ha tagit ett permanent ansvar i form av en tjänst. Detta hade sannolikt 
förhindrat de senare årens gradvisa avstannande i projektets utveckling.

Med denna förändring i uppläggningen av projektet hade detta knappast havererat som beskrivits 
ovan. I det fall djurparken, oavsett forntidsprojektets ekonomi, hade bedömt att den ej kunnat fort
sätta sitt engagemang, hade Malmö Museum och övriga institutioner i samarbete helt kunnat ta över 
projektet, eventuellt som en filial till museet eller exemplevis i form av en stiftelse.

Sammanfattningsvis var det främst två misstag som gjordes när organisationen byggdes upp. För 
det första skulle ledningsgruppen haft något slags ägande/ekonomiskt ansvar i projektet vilket hade 
inneburit en viss kontroll av ekonomin. För det andra skulle institutionerna utanför djurparken tagit 
ansvar för åtminstone en permanent arkeologtjänst som kunnat garantera kontinuitet och utveck
ling i projektet.

Det neolitiska huset
I detta sammanhang skall endast en kortfattad sammanfattning av principerna och tillvägagångssät
tet vid rekonstruktionen av det neolitiska huset göras då de arkeologiska förutsättningarna och re
konstruktionen tidigare beskrivits i detalj (Björhem och Säfvestad 1987, 1988 samt 1989).

Husets rekonstruktion byggde på fyra senneolitiska husplaner från Fosie IV-undersökningen i Mal
mö. De fyra husen var mycket lika varandra och de kan betraktas som en egen speciell typ. Informa
tion från samtliga hus användes för att få statistiska uppgifter på stolphålsdjup och stolpdiametrar 
i de olika delarna. Rekonstruktionen gjordes dock utifrån en exakt uppmätning av ett av husen.

Huset byggdes med moderna stålverktyg men alla tekniker som användes testades antingen med
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stenverktyg eller bedömdes som säkert utförbara med sådana. En viktig princip var att försöka här
leda konstruktionen så långt möjligt utifrån förhållandena i grundplanen och skapa en så enkel 
grundkonstruktion som möjligt. Valet av material för vägg och takbeklädnad utgick ifrån informa
tion från de undersökta boplatserna och resulterade i flätverksväggar på utsidan, kompletterade 
med grästorv samt för taket vass. I vissa dalar av huset provades dock andra väggkonstruktioner 
med stående plankor och liggande kluvna stockar. Huset indelades i tre delar, med bostadsdel i väs
ter, ingångsparti i den mellersta delen samt ekonomiutrymmen i den östra delen. Dispositionen av 
husets yta byggde dels på konstruktionsmässiga faktorer i grundplanen, dels på den tradition som 
yngre hus från brons- och järnålder uppvisar.

Från förmedlingssynpunkt ansåg vi att en så komplett inredning av huset som möjligt var av stor 
vikt. Den relativt vanliga, mycket sparsamt eller helt oinredda husrekonstruktionen har kanske ve
tenskaplig relevans p g a bristen på arkeologiska belägg men den motverkar starkt rekonstruktio
nernas syfte att levandegöra forntiden. Oinredda hus uppmuntrar dessutom direkt de vanliga för
domarna om oförmåga och primitivitet under förhistorisk tid.

Konstruktionen har visat sig fungera väl och det är endast på ett par punkter man kan peka på uppen
bara misstag. Det största problemet har visat sig vara grästorvsväggen som kontinuerligt sjunker 
och måste repareras. Orsaken till detta är att endast dåligt torvmaterial fanns att tillgå, men kanske 
viktigare, att taket inte går tillräckligt långt ut över väggen vilket innebär erosion och olika fuktig- 
hetsförhållanden i olika delar av väggen. En ytterligare detalj är att en av sidoåsarna blivit underdi- 
mensionerad så att en tendens till svacka i taket uppstått. Ett innertak i bostadsdelen hade troligtvis 
varit nödvändigt för att kunna uppnå en rimlig innertemperatur vintertid även under det mildare kli
matet under neolitisk tid. Till sist kan nämnas att huset placerats klart olämpligt i en backe. Vatten
avrinningen i området drabbar huset så att en bäck uppstår genom husets ingångsparti vid kraftigare 
regn.

Experiment — förmedling
Försöket att förmedla nyare arkeologiska resultat och möjligheten att få testa de konstruktionsmäs
siga konsekvenserna av de arkeologiska spåren av neolitiska byggnader, har gett många viktiga nya 
erfarenheter. Samtidigt har arbetet gett upphov till en del frågor av mer generell art.

Till att börja med är det viktigt att skilja på vad som kan betecknas som experiment och vad som 
”endast” är förmedling av arkeologiska kunskaper och värderingar. I vårt fall kan vissa delar, 
främst då konstruktionen av den takbärande stommen, betraktas som ett experiment. Här bör man 
dock vara klar över att experimentet inte var ämnat att ge svar på frågan hur konstruktionen ur
sprungligen sett ut. Vad som egentligen testats är om vår idé om en möjlig konstruktion skulle fun
gera i verkligheten. Att detta skulle utesluta många andra varianter av konstruktion är ej fallet. Vid 
diskussionerna om konstruktionen blev vi naturligtvis tvungna att vid ett flertal tillfällen ta ställ
ning till vilken av flera olika vägar som vi skulle fortsätta på. Många av de bortvalda alternativen 
var säkert även de möjliga konstruktioner, sett från stenåldersböndernas möjligheter och förutsätt
ningar. Detta innebär att från ett mer strikt vetenskapligt synsätt kan inte experimentdelen av re
konstruktionen tillmätas någon större tyngd. De lärdomar och erfarenheter som vi trots allt fick är 
dock väsentliga då de gör att, förhoppningsvis mer initierade, frågor nu kan ställas angående det 
neolitiska byggnadsskicket.

En viktig ”metodkritisk” fråga i detta sammanhang är vad som styrt de olika valen under arbetets 
gång. Den viktigaste principen i arbetet har naturligtvis varit att valda lösningar inte skulle motsä
gas av något förhållande i den arkeologiska grundplanen eller andra arkeologiska fakta, t ex från 
boplatserna. Förutom detta har de inblandades personliga erfarenheter och kunskaper varit av stor 
betydelse men ytterligare en faktor kan också poängteras. Denna har sin förutsättning i den investe
ring i tid och arbete som ett rekonstruktionsarbete av denna storlek innebär. Då resultatet, kanske 
tydligare än vid annat arkeologiskt arbete, blir ett monument över de inblandades förmåga är detta
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även en inte försumbar investering i prestige i det arkeologiska samhället. Detta kan tyckas som ett 
mer eller mindre trivialt påstående men då detta enligt mitt synsätt kanske påverkar rekonstruktio
nen väl så mycket som de arkeologiska förutsättningarna är det viktigt att var medveten om hur den
na faktor påverkar arbetet.

Då rekonstruktionen endast skall ses som förslag, som kan och bör diskuteras och ifrågasättas, är 
kritik något som man måste räkna med. En naturlig strävan blir dock att försöka minimera denna 
kritik från kollegor så mycket som möjligt. Detta åstadkommer man kanske främst genom ett väl 
underbyggt argumenterande för de olika lösningarna, och främst då de som man kan förutse vara 
kontroversiella. I övrigt tror jag att man mer eller mindre medvetet väljer konservativa lösningar 
för att bringa ned antalet punkter i vilken rekonstruktionen kan komma att kritiseras. Detta medver
kar till att många rekonstruerade hus blir överdrivet lika varann. Man kan nog påstå att en tradition 
i husrekonstruktion har utbildats vilken hämmar den arkeologiska fantasin. Då rekonstruktions
arbeten av detta slag delvis kan ses som ”förvetenskapliga” spekulationer och idéutvecklande öv
ningar, som borde få betydelse för framtida arkeologiska undersökningar och bearbetningar, är 
denna konservatism något som inte borde uppmuntras.

Avslutningsvis kan man konstatera att husrekonstruktioner väcker en stor entusiasm både bland ar
keologer och allmänhet. Detta är dock inte enbart till fördel då man lätt hamnar i något av en ”frivil- 
lighetsfälla”. Det är lätt att, i ett initialskede, få människor att gratis ställa upp och det visar sig snart 
också att det går relativt fort att resa ansenliga byggnader. För att sedan på längre sikt utveckla pro
jektet, sköta underhåll och bedriva en kontinuerlig pedagogisk verksamhet krävs en helgjuten orga
nisation, utan för stora interna spänningar, samt resurser till en fast och professionell arbetsstyrka. 
Det senare har visat sig vara en akilleshäl inte bara för projektet Forntid i Nutid utan problemen är 
kända från flera andra nu pågående eller avsomnade projekt.
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Gunnes gård
- ett projekt för forntidsundervisningen

Peter Bratt
Stockholms läns museum

Under 1989 har stockholmstrakten fått sin första ”fornby”. På initiativ av Stockholms läns museum 
låter Upplands Väsby kommun rekonstruera en järnåldersgård vid den centralt belägna fritidsgår
den Smedby, 3 mil norr om Stockholm. 1991 beräknas verksamheten vara i full gång med öppethål
lande alla dagar året runt för allmänheten och särskild undervisning för grundskolans låg- och mel
lanstadium under vår och höst.

Bakgrund
Tankarna på en ”fornby” i Upplands Väsby väcktes under arbetet med kommunens kulturminnes- 
vårdsprogram som utfördes av Stockholms läns museum, på uppdrag av kulturnämnden, under 
åren 1985-88. En av de kulturmiljöer som avgränsades för programmet framstod som ovanligt väl 
lämpad för en sådan anläggning. Området i fråga, som kallas Smedby parken, är en till stora delar 
orörd naturpark med skogs- och hagmarker mitt i det centrala tätortsområdet i Upplands Väsby. 
Här finns, samlade på en liten yta, välbevarade exempel på alla de olika typer av fornlämningar som 
förekommer i kommunen. De utgörs av ett par bronsåldersrösen, fyra järnåldersgravfält, några od- 
lingshägnader i sten, en hål väg, en husgrundsterrass och sex runstenar, varav tre markerar en 
vikingatida väg mellan Smedby, i södra delen av parken, och Vilunda som tidigare låg i dess norra 
del. Denna unika fornlämningspark, som ligger lättillgänglig mitt i kommunen, har ovanligt goda 
förutsättningar att rymma en pedagogisk anläggning.

Både politiker och tjänstemän i Upplands Väsby visade stort intresse för idén, särskilt personalen 
på fritidsgården Smedby där det samtidigt fanns önskemål om att förändra delar av verksamheten. 
En projektgrupp med folk från länsmuseet, fritidsgården och kultur- och fritidsförvaltningen bilda
des under våren 1988 för att arbeta fram ett förslag till hur ”fornbyn” skulle byggas upp och kunna 
fungera som ett centrum för forntidsundervisningen i kummunen. Under hösten godkände kom
munen projektgruppens förslag och anslog medel till rekonstruktionen av en järnåldersgård, en 
mindre permanent utställning om Upplands Väsbys forntid och säsongsanställning av en arkeolog 
för skolundervisningen. Anläggningen kommer att byggas upp under en treårsperiod. Under som
maren 1989 uppfördes två av järnåldersgårdens hus, året därpå byggs utställningen och 1991 beräk
nas verksamheten vara fullt utbyggd med olika pedagogiska verksamheter och skolundervisning.

Järnåldersgården
I ett tidigt skede bestämdes att verksamheten skulle byggas upp kring rekonstruktionen av en gård 
från järnåldern eftersom det var först under denna tid som Upplands Väsby fick en större fast be
folkning. Tyvärr har inga välbevarade järnåldersboplatser med huslämningar grävts ut i kommu
nen. Förebilden för rekonstruktionen fick därför hämtas utanför Upplands Väsby.

Den kanske hittills bäst bevarade vikingatida boplatsen i mälartrakten undersöktes åren 1986-87 vid 
Pollista i Håbo kommun i samband med utbyggnaden av motorvägen (E18) från Stockholm. Efter
som vikingatiden var den tidsperiod då huvuddelen av dagens gårdar i Upplands Väsby etablerades
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Boningshuset

FähusetSituationsplan

Ritningarna till Gunnes gärd är upprättade av Halmtäckarén AB. 
(Eje Arén och arkitekt Eva Retzner).

Fritidsgården Smedby ligger i Upplands Väsby 
kommun, ca 3 mil norr om Stockholm.
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valdes denna undersökning som förebild fór järnåldersgården vid Smedby. Dessutom fanns en väl 
genomarbetad rekonstruktion av det vikingatida Pollista som gjorts av grävningsledaren Kenneth 
Svensson för Historiska museets (SHM) utställning ”Forntid i vägen”. Enligt rekonstruktionen be
stod gården på 1000-talet av fyra byggnader: ett boningshus, ett kokhus, ett fähus och ett stall(?), 
alla uppförda i skiftesverk med halmtak. Enligt planerna kommer på sikt hela den vikingatida går
den Pollista att återuppföras vid Smedby. Den placeras i en hage strax väster om fritidsgården, intill 
ett av Smedbys järnåldersgravfält och blir på så sätt naturligt inpassad i fornlämningsmiljön. I en 
första etapp uppfördes under 1989 boningshuset och fähuset. De övriga byggnaderna får ställas på 
framtiden. Byggnadsritningarna har utarbetats av Eje Arén (Halmtäckarén AB), som har mångårig 
erfarenhet av rekonstmktions- och taktäckningsarbeten, i samråd med Kenneth Svensson. Eje 
Arén svarade också fór att husen uppfördes, vilket skedde under maj och juni 1989. Eftersom järnål
dersgården vid Smedby i första hand byggs som en pedagogisk anläggning och inte av vetenskapliga 
skäl, kommer vi att våga oss på många gissningar vad gäller inredningsdetaljer för att få en så komp
lett miljö som möjligt. Samarbetet mellan Kenneth Svensson och Eje Arén har gett oss en mycket 
spännande anläggning med intressanta lösningar. Eje Aréns stora kunskaper i traditionell bygg
nadsteknik och materialhantering har, så som vi känner det, utvecklat och berikat det ursprungliga 
rekonstruktionsförslaget.

Verksamhetens uppläggning
Järnåldersgården kommer att inordnas i Smedby Stall, den del av fritisgårdens verksamhet som 
idag omfattar skötsel och visningar av husdjur såsom kor, grisar, får och höns m m. Personalen som 
består av fyra heltidsanställda kommer successivt att övergå till att arbeta med aktiviteterna kring 
järnåldersgården, samtidigt som djurbesättningen förändras så att den bättre stämmer med de för
historiska förhållandena.

För allmänheten kommer anläggningen att vara öppen alla dagar året runt som ett friluftsmuseum. 
Tanken är att man först ska se utställningen om Upplands Väsbys forntid som en introduktion till 
järnåldersmiljön. Utställningen ska baseras på fynden från de många arkeologiska undersöknin
garna i kommunen under tätortens snabba expansion på 1960- och 1970-talen. Efter utställningen 
ska man ha möjlighet att via en skyltad ”fornstig” bese områdets olika fornlämningar. Vid järnål
dersgården kommer det att pågå olika aktiviteter, t ex forntida matlagning, vävning, keramiktill
verkning, järnsmide, skinnberedning m m. Husdjuren, dvs hästar, kor, grisar, får, getter och höns, 
ska under dagtid finnas vid gården. På sikt kan man även tänka sig odlingar med olika ”järnål- 
dersgrödor”.

Särskild undervisning för grundskolans låg- och mellanstadium kommer att hållas under vår och 
höst från och med 1991. Vid Smedby ska skolklasserna tas om hand av en arkeologiutbildad musei- 
lärare som under en dag undervisar eleverna i Upplands Väsbys forntid med stöd av utställningen 
och fornlämningarna i området och barnen får praktiskt pröva på att leva forntidsliv i j ärnåldersgår- 
den. Uppläggningen av skolundervisningen kommer att utarbetas i detalj under 1990.

Syftet med järnåldergården Smedby är främst att med praktisk pedagogik sprida kunskap om Upp
lands Väsbys förhistoria till i första hand barn och ungdom. Samtidigt är målsättningen att mot bak
grund av de enkla forntida levnadsförhållandena, förklara hur människan utnyttjat naturresurserna 
genom tiderna och vilka konsekvenser detta har medfört för naturen och idag även för det gamla 
kulturlandskapet. Förhoppningen är att detta ska bidra till att skapa en större medvetenhet hos barn 
och ungdom för dagens miljöproblem och kulturmiljövård.
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Flatenproj ektet
- ett museologiskt projekt kring 
forskning, praktisk pedagogik och fornbyar

Kjel Knutsson
Statens historiska museum

Introduktion
Temat för 1989 års metodkonferans var alltså förmedling. Av någon anledning har konferensen fått 
en stark slagsida åt vad vi kan kalla praktisk pedagogik, med särskild tonvikt lagd på verksamhet 
vid s k fornbyar. Praktisk pedagogik är intressant, men det finns givetvis en uppsjö andra sätt att 
förmedla det budskap arkeologer/kulturhistoriker bär på. Så varför just fornbyar?

Jo, i dagens samhällsdebatt ser vi hos allmänheten ett alltmer ökande intresse för miljöfrågor. Det 
beror naturligtvis på att miljöförstöringen börjar bli uppenbar för gemene man. Det är typiskt för 
denna förstöring att den orsakas av blind exploatering av människans näringsunderlag, — av män
niskan själv. En konflikt mellan kultur och natur således. Om vi återvänder till konferensens tema, 
kan man påstå, anserjag, att praktisk pedagogik inom ramen för fornbyar erbjuder en särskilt bra 
möjlighet att belysa människans utsatthet och beroende av naturmiljön. Detta helt enkelt därför att 
det kulturhistoriska museet här brutit sig ut ur museibyggnadens begränsningar och skapat förmed
lingssituationer ute i naturen. Vi konfronteras där med basen för vår existens och relationen mellan 
människa och natur kan här så mycket bättre illustreras. Därför kan man se den utveckling vi idag 
upplever, där fornby efter fornby grundläggs, från Vuollerim i norr till Skånes djurpark i söder, som 
en -om än ej tydligt uttalad- reaktion på samtidsmänniskans alltmer desperata funderingar kring 
den jord vi lever av och på. Det förklarar tyngdpunkten i årets metodkonferens. Jag vill gärna tro 
att det är så och tänkte nu i linje med detta helt kort redovisa gryende erfarenheter från ett nystartat 
”fornbyprojekt” vid Statens historiska museum som delvis anknyter till detta tema.

Flatenprojektet
För ett par år sedan fick Statens historiska museum i Stockholm ett erbjudande från Dagens Nyhe
ter att på tidningens bekostnad starta ett arkeologiskt förmedlingsprojekt. Det blev så småningom 
författaren till denna artikel som gavs uppdraget att formulera innehållet och driva projektet. En 
grov projektskiss presenterades för Dagens Nyheter i slutet av 1987. Den uppfattades uppenbarligen 
som intressant. Museet erhöll pengar och projektet kunde dras igång sommaren 1988. Projektet går 
numera under namnet Flatenprojektet (Flaten är namnet på den badsjö vid vilken museet, av Stock
holms stad, erbjudits ett markområde för projektets fysiska genomförande).

Projektets grundstruktur bestod i början av ett grundtema runt vilket en serie experimentellt inrik
tade delprojekt skulle formas. Det ansågs nämligen redan på detta stadium som väsentligt att ha en 
viss forskningsinriktning i uppbyggnadsfasen av de pedagogiska programmen. Den arkeologiska 
utgångspunkten, det experimentella temat, utgjordes av fynd och fyndförhållanden, främst knutna 
till tidigneolitikum i de mellansvenska landskapen. Dvs, platser med fyndmaterial som grönstens- 
yxor, keramik, kvarts och flintavslag samt en del benmaterial, fröer och liknande daterade till tiden 
ca 3800 f Kr. Tanken var enkel. Forskare med erfarenhet av experimentella studier vid landets olika
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universitet skulle hjälpa till att formulera de experimentella delstudierna, helst då mot bakgrund av 
ett verkligt forskningsbehov och utgöra en del i deras egen forskning. Arbetet med och resultaten 
av delstudierna skulle utgöra kärnan i det pedagogiska arbetet.

Ytterligare en viktig komponent i arbetet tänktes bli att skapa en fysisk miljö i vilken den på experi
menten byggda praktiska pedagogiken så småningom skulle bedrivas. Ett känslomässigt relevant 
kultur- och naturrum helt enkelt. Vi ville därför i en skogsbacke bygga en gårdsmiljö med åtmins- 
tonde ett hus, staket etc. Projektet fick på detta vis en inriktning och ett innehåll som vi sett otaliga 
exempel på på olika platser i Sverige den senaste tioårsperioden. Dvs, platser där man bygger upp 
rekonstruktioner av hus efter på i fålt dokumenterade spår av förhistoriska byggnader, s k fornbyar. 
Frostavallen i Skåne, Ekehagen i Västergötland, Vuollerim i Lappland, Eketorp på Öland är kända 
och typiska svenska exempel på denna form för pedagogisk verksamhet (Säfvestad 1987; Segestam 
1987; Johansson 1985; Edgren & Herschend 1987; Herschend 1982).

Fornbyar
Det fölls sig naturligt att, som första åtgärd när projektet drog igång, titta lite närmare på några av 
de fornbyar med inriktning på praktisk pedagogik som redan byggts upp i Sverige och på andra håll. 
Under en treveckorsperiod besöktes ett tiotal anläggningar. I vissa fall kunde projektdeltagare in
tervjuas. Denna första tid gav en bild av de problem som lätt uppstår kring uppbyggandet och kanske 
framförallt drivandet av anläggningar av denna typ, men även många fina uppslag till hur man på 
ett bra sätt kan bedriva förmedlingsarbete genom praktisk pedagogik och demonstrationer.

De fornbyar som besöktes kan mycket grovt klassificeras i fyra grupper. De bör ses som represen
tanter för olika intresseinriktningar där tonvikten lagts olika på forskning genom försök, demon
strationer och praktisk pedagogik för besökande. Begreppet fornby är i denna bedömning mycket 
vitt och innefattar allt från platser där kontrollerade experiment genomförs, över stora anläggningar 
av friluftsmuseityp, till enkla projekt med praktisk pedagogik där få eller inga fasta strukturer ingår.

Typ 1 exemplifieras, enligt min uppfattning, bäst av experimentgården vid Klockarlandet nära 
Umeå, som tillhör Umeå universitet (Baudou & Engelmark 1985). Här inriktas arbetet helt på ex
perimentell arkeologi och undervisning av universitetsstuderande. Forskningsfältet är av gräns- 
landstyp och återfinns i sfären paleobotanik/arkeologi. Ingen organiserad förmedling till allmänhe
ten förekommer.

Typ 2 kan exemplifieras av Skånes djurpark (Carlie et al 1985) och kanske även av Eketorp där man 
(åtminstonde i ett initialskede) haft tydliga forskningsambitioner som innefattade specifika experi
mentella projekt samt en uttrycklig målsättning att skapa förmedlingssituationer. Stora anläggnin
gar som hus och liknande, utgör en viktig komponent i förmedlingsarbetet på dessa platser. I Eke
torp finns även utställningar med originalfynd.

Typ 3 utgörs av sådana byar där det publika draget redan från början varit drivande och centralt för 
områdets upprättande och för definieringen av verksamheten. Typexempel på en sådan anläggning 
är Ekehagen. I anläggningar av denna typ spelar visuella effekter stor roll varför hus och andra fasta 
konstruktioner är typiska. Någon kontakt med forskarsamhället, genom egna forskningsuppgifter 
och försök, förekommer inte även om demonstrationer och husrekonstruktioner ofta bygger på ar
keologiska data och kulturhistorisk forskning. Däremot har erfarna forskare inom experimentell 
arkeologi inbjudits som publikmagneter för att demonstrera vissa tekniker. Även hantverkare med 
liten kontakt med forskningsvärlden anlitas ofta som förmedlare.
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Typ 4 utgörs av en grupp fornbyar i olika delar av landet där man gjort lovvärda försök med praktisk 
pedagogik den senaste tioårsperioden, speciellt då med inriktning på barngrupper. Här spelar säl
lan eller aldrig anläggningar som husrekonstruktioner någon roll, tonvikten läggs på demonstratio
ner och pedagogik där åskådaren, ofta barn, agerar med. Exemplen på denna typ av verksamhet är 
många och de uppvisar ett spektrum av verksamhetsformer. Nämnas kan Länna stenåldersby utan
för Uppsala, Stavgards lägerskola på Gotland, Stockholms stadsmuseums verksamhet på Berga- 
holm, Jämtlands Läns Museums barnpedagogiska projekt, Pionjärbyn utanför Örnsköldsvik, Bot
kyrka kultur- och fritidsnämnds verksamhet för barn i Hågelby samt järnåldersgården i Smedby i 
Upplands Väsby. Listan kan göras betydligt längre.

De fyra nivåerna får definitivt inte ses som en hierarkisk struktur där början representerar något 
bättre och slutet något sämre. Det finns dock en hierarkisering i denna klassificering som markerar 
graden av forskning genom försök i förhållande till förmedling. Med detta följer också de skilda 
nivåernas kontakt med, respektive brist på kontakt med, förhistoria genom återkoppling till arkeo
logiska källmaterial och därmed relevant kunskapsuppbyggnad. Detta är en central fråga för det 
framtida arbetet med praktisk pedagogik och fornbyar. Jag återkommer till detta nedan.

Huvudproblemen för de fornbyar jag besökte var helt klart det omöjliga i att finansiera utveckling 
av arbetet och de pedagogiska strategierna med publikintäkter. Stor kraft gick åt till visningar för 
att få verksamheten att gå runt. I princip resulterar detta i en långsam urholkning av verksamheten 
och framför allt av förmedlarnas ork. Kunskapsnivån stagnerar lätt på en viss nivå i ett tidigt skede 
och den viktiga kunskapsdynamiken förloras.

Ett annat problem var underhåll av anläggningar. På vissa ställen fanns ingen bra infrastruktur redo 
att ta hand om den sidan av verksamheten.

Med entusiasternas frånfalle, orsakad av brist på medel för utvecklingsarbete, kom många verk
samheter att få svårigheter att rekrytera folk med nödvändiga kunskaper inom förhistoria och prak
tisk pedagogik.

Skilda fornbyar har alltså lite olika målsättning. Var och en av dessa nivåer är rimliga uppgifter 
men, och här kommer kruxet, varje definierad nivå, utom nivå ett, är helt beroende av utvecklings
arbete, utbildning, forskning etc, utanför den egna arbetssfären för att kunna fungera. Fritidspeda
gogerna i byar av typ fyra måste någonstans få sina grundkunskaper i förhistoriskt hantverk och 
arbetsprocesser med förhistorisk anknytning. Arkeologerna, som kanske mest ses i nivå två och tre, 
behöver på samma sätt kontinuerlig utbildning i hantverk och arbetsprocesser. Allt för att kunna 
genomföra trovärdig pedagogik. Var erbjuds sådan utbildning och vilka typer av människor och yr
kesgrupper mottar den utbildningen?

Vilka är aktörerna?
Var kommer alltså folk ifrån som driver och som eventuellt skulle kunna driva fornbyar eller den 
typ av praktiska pedagogik de står för? Vilka människor och institutioner bedriver egentligen verk
samheter som potentiellt skulle kunna förväntas bidra till att ge fornbyar dess innehåll och kreativa 
dynamik. Jag upplevde nog att mycket arbete ute på fornbyama, trots entusiasm, var stereotypt och 
delvis alltför amatörmässigt. Antagligen p g a ovannämnda orsaker.

Fornbyar och de förmedlingssituationer de representerar kan ju inte skiljas från ”vanlig” arkeolo
gisk verksamhet. De rör sig så att säga i samma sfär. Det betyder också att aktörerna på denna scen 
måste vara desamma. Vid besöken i de existerande fornbyarna var detta också helt uppenbart. Uni
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versiteten, i den mån de överhuvudtaget återfanns i fornbysammanhang, ansvarade framförallt för 
kunskapsproduktion, t ex genom en forskningsstrategi byggd på försök som vid Kloc karlandet ut
anför Umeå, experiment med keramiktillverkning och boende i Eketorp, tidsstudier för byggande 
av megalitgrav i Skånes djurpark etc. Exemplen kan göras fler. Museerna och riksantikvarie
ämbetet står för viss kunskapsproduktion samt utgrävandet, samlandet, bevarandet, vårdandet och 
förmedlandet av kulturarvet. Alla fornbyar av typ 2 och 3 är, eller var, åtminstonde mer eller mindre 
löst knutna till ett museum och hade arkeologutbildade personer anställda för visning, ibland någon 
av museets personal. Husbyggnadsprojektet i Skånes djurpark drevs och genomfördes t ex av arkeo
loger vid Malmö museum. Fombyarna utgör här således i många fall en del av museernas utåtrikta
de, förmedlande verksamhet. Till denna bild måste man foga fritidspedagoger, kulturarbetare och 
alla de intresserade privatpersoner som sysslar med förhistoria i någon form samt udda företeelser 
som t ex institutet för förhistorisk teknologi med säte i Härjedalen. Många verksamheter av typ 4 
drivs just av ett kollektiv av intresserade människor, fritidspedagoger, museifolk etc med ofta bättre 
praktisk än teoretisk bakgrund i den arkeologiska sfären. Ett typexempel på en sådan blandning är 
Pionjärbyn i Skellefteå. Verksamheter inom fornbyarnas ram har dessutom under årens lopp ge
nomförts av folk, inte sällan arkeologer, som utbildats/vidareutbildats vid institutet för förhistorisk 
teknologi eller av lärare som verkar på kurserna där.

Det bestående huvudintrycket av de fornbyar jag besökte i början av projektet var, som nämnts, att 
de företedde tecken på stagnation. Ett uppenbart och uttalat problem var kunskapsbrist med därav 
följande brist på entusiasm och ork hos den anställde. Samma schablonartade bild av förhistorien 
redovisades med samma ganska tafatta pedagogik. Jag frågade mig därför, var utbildas egentligen 
och var finns de människor som kan driva en fornby, genomföra kurser i förhistoriska tekniker, de
monstrera hantverksprocesser, initiera experimentella forskningsprojekt etc, vem ansvarar för att 
pedagogiken i bästa fall inte bara reduceras till en enkel demonstration av ”hur man gjorde det” på 
stenåldern, järnåldern osv. Kan dessa människor och deras nödvändiga utbildning sökas inom den 
sfär arkeologer förekommer inom idag? Museer, universitet, riksantikvarieämbetet. Hur bidrar 
alltså de olika delarna av det arkeologiska samhället som vi idag ser det till en pedagogik som är 
typisk och nödvändig för fornby verksamheten, dvs till sådant som kan formas till en praktisk peda
gogik? Finns det överhuvudtaget en sådan typ av kunskapstillväxt och kompetens inom dessa insti
tutioner och finns det alls en önskan att skapa sådan kunskap för förmedling? Vad vill man uppnå 
egentligen? Genom att försöka belysa detta kan vi eventuellt bättre förstå den situation fornbyarna 
hamnat i idag.

Inom universiteten, som är den sfär som jag bäst känner efter min tid som forskarstuderande och 
lärare där de senaste tio åren, finns enligt min mening inget eller ytterst litet intresse för 
förmedlingsaspekten på arkeologin. De skrivande och debatterande arkeologerna ägnar mest tid åt 
att kommunicera med kollegor inom samma sfär, nämligen universitetsvärlden. Drivkraften i 
forskningen förden enskilde forskaren/forskarstuderanden består inte, tror jag, i något altruistiskt 
mål att skapa underlag för en allmänhetens förståelse av förhistorien eller en stark önskan att upp
fylla de övergripande kulturpolitiska målen som de idag finns definierade för svenskt vidkomman
de. Jag tvivlar starkt på att den genomsnittlige doktoranden känner dem. Det är sannolikt, mot bak
grund av personliga erfarenheter, att personliga motiv styr, som t ex en fascination inför förhistori
en, allmän nyfikenhet m m. Mycket kraft ägnas inom denna grupp (som inom alla grupper i 
samhället) dessutom åt att kämpa sig allt högre upp inom universitetsvärldens prestigehierarki. 
Trebetygaren drömmer om att en dag bli Doktorand, Doktoranden vill bli Doktor, Doktorn vill bli 
Docent och Docenten vill bli Professor och alla vill dom en dag bli publicerade i American Antiqui
ty. Det är absolut inget fel i detta, det är mänskligt, naturligt och därför nödvändigt för att få någon 
forskarrekrytering och någon forskning gjord över huvud taget. Men, önskningarna och drömmar
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na hos dessa människor kan därför oftast uppfyllas inom universitetsvärldens ram. Man behöver in
te och vill därför kanske heller inte se utanför denna. Det man forskar och skriver om balanseras 
främst mot trender inom forskningsvärlden och händelser i samhället i stort, inte mot handfasta be
hov eller önskemål från t ex företeelser i arkeologiens utkanter som fornbyar. Några sådana kanaler 
mellan forskare och förmedlare existerar för övrigt knappast i någon utsträckning idag. Som ni för
står befrämjar inte det här arbetet med att skapa fungerande fornbyar. Men, kan vi avskriva univer
siteten då? Nej naturligtvis inte. Den förståelse för de kulturhistoriska förloppen som där skapas, 
kommer alltid att ligga till grund för den förmedlande arkeologens bild av förhistorien. Dessutom, 
och på ett mer omedelbart plan, kan universiteten hjälpa till.

Enskilda individer på olika universitet driver, ofta av eget intresse, eller därför att det behövs i en 
viss fas av forskningsarbetet, experimentell forskning. I vissa fall, men inte nödvändigtvis alltid, 
resulterar detta i en handfast typ av kunskap som kan vara av intresse i en praktisk pedagogisk verk
samhet. Detta sker till exempel när någon studerar teknikhistoria för att skapa den sortens analogi
er. Man lär sig t ex att tillverka stenverktyg som i mitt eget fall. Men, det här är en oregelbunden 
och icke förutsägbar verksamhet och kan därför inte betraktas som en självklar resurs för fornbyar 
att ösa kunskap ur. Så ska det också vara. Universiteten skall vara fria enklaver där forskningen ini
tieras och drivs i huvudet på enskilda individer.

Alltså. På universiteten finns det knappast något större intresse för att skapa kunskap som är an
vändbar i praktisk pedagogik. Ibland råkar de bara bli så. Däremot kan det tyckas angeläget att ska
pa kanaler mellan museer och universitet för att ta tillvara universitetens kunskap. Men då måste 
universitetsfolket kunna se en fördel i detta, att dela ut sin kunskap gör man naturligtvis inte bara 
sådär. Då handlar det inte om pengar utan om dilemmat i att dela ut kunskap som tar åratal att in
hämta men minuter att lära ut.

De grävande institutionerna, de som framförallt ger oss källorna, (det här gäller då vissa museer 
och UV), känner jag dåligt till. Klart är här att de enskilda arkeologerna har full upp med fältarbete 
och rapportskrivning. Forskning blir det lite tid till. Motiven till att vara fältarkeolog känner jag 
heller inte. Antagligen varierar de. Det skulle förvåna mig om det är samhällets behov av ett brett 
kulturhistoriskt minne som driver individen in i denna exklusiva arbetssfär. Förmodligen är det så 
att man helt enkelt tycker det är spännande och kul med arkeologi. För det är det ju. Även här tänker 
nog den enskilde individen mer på detta och på att agera på denna prestigens arena än att försöka 
placera arkeologin och ge den en roll i dagens samhälle. Men, som jag sade, det är mänskligt därför 
nödvändigt för att få något arbete gjort över huvud taget.

Behovet av att vända sig utåt samhället känns väl inte heller inom denna sfär särskilt angeläget, verk
samheten är ju nu en gång för alla samhälleligt sanktionerad genom lagstiftning. Även om detta 
uppenbarligen är sant så vet vi också att grävningar drar folk till sig och att många arkeologer ställer 
upp och berättar om vad som försiggår. På vissa håll, åtminstonde utomlands, blir dessutom vissa 
grävningar ett slags levande processmuseer där folk i organiserade former kan ta del av själva upp- 
täckarskeendet. Förmodligen görs detta både för att skapa intresse för förhistorien och av mera 
pragmatiska skäl, behovet av pengar.

I huvudsak är det dock så att grävande arkeologer i stort knappast gör något som kan vara till gagn 
i en praktisk pedagogisk situation. Det var väl inte heller att vänta. Uppgiften är delvis en annan 
inom denna tjänstemannastab. Men, och det är viktigt, här skapas viktiga underlag för 
experimentella studier och rekonstruktioner genom utgrävningsfynden och anläggningarna (ett 
exempel på detta ser vi inom Flatenprojektet, se nedan). Men, kanske framför allt, grävandet har
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en teoretisk potential som kan göras operativ genom t ex experimentella studier inom fornbyars 
ram. Detta är centralt. Grävarens vardag kan liknas vid forskarens induktiva forskningsfaser, där 
idéer genereras helt enkelt genom att konfrontera sig med ett eller annat källmaterial. Experimen
tell forskning skulle ju teoretiskt kunna bedrivas av arkeologer vid de grävande institutionerna. 
Man kunde få reagera direkt på den inspiration som själva grävningsarbetet ger. Ett slags käll
kritiskt experimenterande i hur strukturer i marken bildas. Tyvärr är den grävande arkeologens 
karriär ofta bruten på antikvarienivå. Jag tycker det saknas en hierarkisk möjlighet här. Det lockar 
inte forskaren att gå till de grävande institutionerna helt enkelt därför att yrkeskarriären bryts. En 
färdig doktor skulle antagligen få bli fältarkeolog eller byråkrat. Den latenta erfarenhetskunskap 
som finns i många grävande arkeologers hjärnor kommer på detta sätt aldrig fram. Det är synd.

I alla händelser, det ligger en stor, men slumrande kunskapsbank hos de grävande arkeologerna. En 
del av denna kunskap kan utan vidare, om tillfälle och incitament ges, formuleras till vägvinnande 
frågeställningar med experimentellt innehåll.

Museerna då? Ja, där är ju relationen till samhället tydligare definierad. Här finns ju inte bara ett 
eventuellt motiv. Här finns ett uttryckligt krav från stadsmakten: Visa er! Men, betyder det att den 
enskilde museitjänstemannen i sitt hjärta bara känner sin mission och enbart styrs av den? Knap
past. Museiyrket startar nog som de övriga två sfärerna i ett intresse för förhistorien som är person
ligt och därför i tjänstesituationen relaterat till uppfyllelse av främst personliga behov. Det är knap
past troligt att de olika kategorierna av museiarbetare (pedagoger, amanuenser, konservatorer, an
tikvarier etc.) fungerar olika därvidlag trots olika uppdrag med olika kontakt med samhället.

Betyder det här att arbetet inom de olika sfärerna drivs i narcissistisk anda och att därför arbets
platserna skakas av förtal, prestigekamp och avundsjuka i stället för samarbete mot gemensamma 
mål? Nej, så är det ju inte. Det vet valalla. Det är ju faktiskt så att den duglige och ambitiöse tjänste
mannen förkovrar sig och blir en bättre tjänsteman därför att han/hon vill efter bästa förmåga upp
fylla det arbete han satts att göra helt enligt de direktiv som finns för just den tjänsten, arbetsplatsen 
etc. Man kan ju inte heller helt förta betydelsen av intresset för förhistorien som en gång drev 
tjänstemannen in i utbildningen. Ett visst mått av idealism med tro på kulturarvets betydelse för 
människan, med för all del lite olika inriktning beroende på individen, finns alltid med i dessa sam
manhang. För att detta viktiga altruistiska frö skall gro och sedan blomma, måste också den enskil
de individens personliga behov ses som en naturlig och positiv del av arbetet.

Den förhistoriska människan, det visar oss källorna, relaterade sig till andra människor genom 
materiella signaler av olika slag, som t ex smycken och vapen. Att äga och ha kontroll över vissa 
föremål och deras produktion och distribution gav antagligen prestige. Man talade således om vem 
man var, sin ålder, position i samhället etc. Dessa bevarade signaler visar oss att många förhistoris
ka samhällen sannolikt var hierarkiskt strukturerade på detta sätt. Man ville upp, man ville göra sig 
synlig. Kort sagt man tävlade. Det vore naivt att tro att vi skulle vara annorlunda.

Arbetets innehåll och utveckling då? Ja, någon internutbildning värd namnet som skulle kunna tän
kas producera tjänstemän, lämpade att fungera som förmedlare i en fornby, existerar inte mig veter- 
ligt inom museerna. Museitjänstemannen lär ju sig annars sitt yrke främst på museet, efter den teo
retiska utbildningen. Man lär sig tekniken med s k ”ärendehantering”. På samma sätt som vi idag 
ser yrkesinriktade kurser i kulturlandskapsvård, specialkurser med praktiktjänstgöring inom 
KVL- linjen i Umeå etc, skulle man naturligtvis ha förväntat sig liknande arbetsinriktade kurser för 
museipedagoger, t ex för praktisk pedagogisk verksamhet. Så är det inte idag.
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Det här är en delvis karikerande bild av förhållandena inom vår arbetssfär. Men, vi kan ju titta lite 
närmare på vad för konsekvenser det här får för hur de olika instanser som finns kan och vill bidraga 
till verksamheter som vi normalt förknippar med fornbyar. Fornbyar är idag ännu inga fungerande 
institutioner med platser för tjänstemän. De drivs, i den mån de drivs, ännu av pionjärer i en delvis 
idealistisk stil. Idealism i all ära. På längre sikt kan man inte driva anläggningar med denna enda 
motor. De måste knytas organisatoriskt till museer och drivas som en seriös del av den normala 
utåtriktade verksamheten. Utbildningen av tjänstemännen måste anpassas och kompletteras för att 
de skall klara de krav som nu ställs på dem (jag vill här poängtera att redan i nuläget finns individer 
med gedigna kunskaper och som därför klarar en yrkesroll av den här typen. Men det vi talar om 
här är inte individers förmåga utan om de principer, generellt sett, som måste gälla för att verksam
het av denna typ skall kunna växa på ett seriöst och trovärdigt sätt).

Om vi sammanfattar det vad som sagts i några få punkter, ser vi snart vad som skapat de problem 
som idag finns inom denna nya potensiella museisfar:

A. Universiteten bidrar till förmedling men bara sporadiskt och utan egentlig intention att skapa 
kunskap för förmedling. Man bryr sig definitivt inte om vad för typ av kunskap, ofta av praktisk art, 
som behövs för att driva en fornby.

B. De grävande arkeologerna har inte tid till forskning och om de hade det är det tvivelaktigt om 
det skulle generera något substantiellt för en pedagogik som kan fungera inom fornbyars ram. Där
emot producerar denna yrkesgrupp ett viktigt arbetsmaterial i en induktiv process. Ett arbets
material som kan utgöra grunden för viktiga experiment, lämpliga att genomföra inom ramen för 
en fornby verksamhet. Denna latenta kunskapsbank utnyttjas lite eller inte alls idag.

C. Museerna är fullt upptagna med att samla, vårda och bevara. Här finns dock en potential i musei- 
pedagoger som genom förkovran i tjänsten kan fungera inom fornbyars verksamhetssfär. Det kän
ner vi exempel på redan idag. Var, när och hur denna förkovran skall ske är däremot inte möjligt 
att se idag. Institutet för förhistorisk teknologi kan ses som en idag fungerande möjlighet. Här krävs 
antingen specialdesignade kurser eller någon form av internt utvecklingsarbete.

D. Alla arkeologer, precis som andra människor, jagar synlighet och bekräftelse i detta livet. Ett 
projekt av denna typ, sett i ett längre tidsperspektiv, kan definitivt inte byggas på idealistens 
entusiasm och intresse enbart. Inte heller på definierade kulturpolitiska eller andra övergripande 
mål vilka svävar som skyar långt ovanför det praktiska arbetets konkreta vardag. Ett viktig kompo
nent i organisationen av ett praktiskt pedagogiskt projekt, måste därför vara att ge de enskilda delta
garna i projektet sanktion att driva arbetet inom ramen för högst personliga motiv (intressen, pres
tige, karriär). Den personliga motorn i arbetet måste fungera hela tiden. Därmed inte sagt att de 
övergripande målen inte skall finnas med. Men med dem bygger man inget konkret. Särskilt viktigt 
är detta synsätt för att skapa fungerande relationer mellan museer, grävande institutioner och uni
versitet.

E. En infrastruktur som kan administrera verksamheten och sköta underhållet, måste finnas innan 
kultur/naturrummen byggs. Här kan museernas nuvarande organisation smälta in bra. Det är alltså 
viktigt att fornby verksamheten från början formellt knyts till ett existerande museum eller annan 
verksamhet där denna form av tjänster redan existerar.

Ser man så på människor utanför de traditionella fackgränserna finner vi ju dem som är verksamma 
inom Institutet för förhistorisk teknologi. Här utbildas ju faktiskt en del folk i förhistoriska tekni
ker. Omfånget och kvalitén på denna verksamhet kan jag inte bedöma men det är sannolikt att detta 
betyder och har betytt mycket för verksamheten inom de fornbyar som redan nu existerar. Faktum
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är att detta är den enda institution där utbildning som är relevant för förmedling inom fornbyars ram 
drivs för tillfället.

Situationen är verkligen märklig. Här växer det upp fornbyar överallt samtidigt som det egentligen 
inte finns möjlighet att besätta dem med folk med kunskaper som gör verksamheten meningsfull. 
För framtiden ser jag inte heller någon förbättring därvidlag. Ingen utbildning finns ju. Situationen 
på landets fornbyar framstår efter lite funderande kring dessa frågor i ett klarare ljus. Orsaken till 
problem som uppstått med att driva anläggningarna måste ligga i bristen på kompetens samt fram
förallt i avsaknaden av platser där sådan kompetens kontinuerligt byggs upp.

Kompetensen måste alltså i nuläget byggas upp inom fornbyarna själva genom forskning och ut
veckling av t ex hantverk med förhistorisk anknytning. Är detta möjligt och rimligt? Vi vet inte än
nu, det beror på hur de fornbyar vi idag har utvecklas i framtiden.

Flatenprojektet idag
Flatenprojektet, som det nu ser ut, förändrades i alla händelser efter denna inledande bedömning 
något till sitt innehåll. ”Fornbyn” i sig blev nu mindre intressant. Det kändes angelägnare att i ett 
museologiskt projekt studera mer i detalj hur en sådan verksamhet med praktisk pedagogik, knuten 
till ett museum, skulle kunna fås att fungera på längre sikt. Detta tänkte jag uppnå genom att helt 
enkelt försöka bygga upp pedagogiska program av fornbytyp och, kanske framför allt, försöka få 
verksamheten att leva vidare genom att skapa förutsättningar för kontinuerlig kunskapsutveckling 
genom museet, men inom fombyns ram.

Som jag såg det måste infrastrukturen täcka in alla delarna i den arkeologiska kunskapsprocessen 
och medaktörerna måste alla hela tiden känna att det även fanns personliga fördelar att vinna med 
ett deltagande.

Projektet, som det slutligen beskrevs, innehöll således en övergripande målsättning av museologisk 
art, dvs att studera Interaktionen mellan de grupper av arkeologer som kan tänkas bidraga till att 
skapa förutsättningar för att bedriva fornby verksamhet.

Inom detta övergripande projekt finns ett arkeologiskt, experimentellt program baserat på ett 
speciellt källmaterial från mellansverige, skapat för att bygga upp ny kunskap om vissa kulturhisto
riska förhållanden samt framför allt för att skapa ny praktisk hantverkarkunskap, lämplig för att be
driva demonstrationer eller andra pedagogiska program. Delprojekten är i huvudsak definierade av 
universitetsforskare med erfarenhet av experimentellt analogibygge.

Parallellt med denna experimentella struktur finns också hela tiden en didaktisk struktur som består 
av ett ideologiskt grundtema. Vidare finns ett inlärningsprojekt samt ett projekt som samlar denna 
kunskap i specifika utarbetade pedagogiska strategier.

De experimentella delprojekten inom det övergripande projektet har alltså en flerfaldig uppgift:

A. Genom källstudier och experiment skapa ny kunskap inom ett begränsat förhistoriskt fält.

B. Erbjuda en ”skola” för museipedagoger i vissa ”förhistoriska” arbetsprocesser.

C. Utgöra källmaterialet till att studera Interaktionen mellan de arkeologiska arbetssfårer som idag 
sysslar med arkeologi där det gemensamma motivet är en önskan att skapa, vidmakthålla och ut
veckla en vetenskapligt underbyggd och förtroendegivande pedagogik inom fornbyars ram.
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D. Skapa de fysiska förutsättningarna för att driva ideologiskt tydligt definierade pedagogiska 
program med ett starkt och välutvecklat medium i form av hantverk och arbetsprocesser.

Delprojekten
Hur ser då projektet ut i praktiken idag? Ja, det består av ett antal människor- mest arkeologer- med 
skilda uppdrag inom projektet och med olika bakgrund och arbetssituation. Alla de här individerna 
förväntas ge något ifrån sig till projektet i form av kunskaper, arbetsinsatser osv. För dessa insatser 
får de tillbaka olika saker. Ny intressant kunskap, avhandlingsämne, pengar, prestige, experimen
tell data etc. Personerna i den löst sammanfogade gruppen kommer från universitet i Sverige och 
utlandet, från museer inom landet och från riksantikvarieämbetet. I förlängningen kommer även 
intresserade privatpersoner att kunna arbeta som volontärer i projektet, antagligen med start denna 
sommar (1990).

Delprojekten har formulerats inom vissa tematiska grupper:
1. Keramikens vittnesbörd
2. Stenens vittnesbörd
3. Benens vittnesbörd
4. Växternas vittnesbörd
5. Jordens vittnesbörd

De tematiska grupperna har i princip samlats kring huvudtemat ”Tidigneolitikum i de 
mellansvenska landskapen”. Detta tema är tämligen löst sammanhållet och undantag och modifie
ringar finns.
Hur ser då de skilda delprojekten ut? Keramikprojektet leds av fil dr Anders Lindahl vid Lunds uni
versitet. Han har genomfört en veckas kurs för museipedagogerna vid SHM där tonvikt lagts på att 
informera om vetenskaplig metod vid studiet av keramik samt tillverkningsteknik. Frågor som ler- 
typer, lerprospektering, keramikframställning, keramikfunktion, typologi, historik etc har tagits 
upp. Anders har även formulerat en serie om åtta huvudproblem som skall utgöra grunden för det 
experimentella arbetet med keramik där tonvikten lagts på funktionsstudier:

1. Funktion
2. Daglig påverkan på gods
3. Hållfasthet
4. Råmaterialeffekter
5. Fragmenteringsmonster
6. Dekorteknik
7. Chocktester
8. Värmeplattors kapacitet

En grundförutsättning för att kunna genomföra vissa av dessa projekt är att pedagogerna någorlun
da behärskar keramikens tillverkningsteknik. Därför har museipedagogerna, förutom i Anders 
kurs, deltagit i en tvåveckorskurs i tillverkning av TN - keramik för keramikern Elisabeth Ström
berg i Uppsala. Två museipedagoger har fått huvudansvaret för att driva keramikprojektet.
Tre delstudier har valts ut och påbörjats:

1. Keramik som förvaringskärl. En delstudie som innefattar lagring av färskvatten har påbörjats.

2. Hållfasthet. Ett delprojekt där trattbägare i ”daglig användning" studeras. Kärl som används vid 
demonstrationer och i pedagogiska program vid museet dokumenteras och följs upp kontinuerligt.
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3. Hållfasthet. Ett delprojekt där lika stora keramikkärl släpps från succesivt allt större höjd. Mot
stånd mot sönderdelning studeras. I projektet ingår även att studera fragmentering av keramik till 
följd av att man går på den. Keramikskärvor placeras ut på skilda genomströmningsplatser på mu
seets gård.

En gemensam viktig punkt för alla delprojekten i keramikprojektet är hur variation i magrings- 
medel påverkar funktion, hållfasthet etc ”Morötter” här är att en delstudie utgör grunden till en 
”C-kursuppgift,” i de andra fallen erhålls ny intressant kunskap. Att deltaga i forskningsuppgifter 
har dessutom en generell prestigehöj ande effekt inom arbetsplatsen museet och blir därför intres
sant att driva för den enskilde individen, särskilt inom ett musealt lågstatusy rke som museilärarens.

’ ’Stenens vittnesbörd ’ ’ är ett mer komplext uppbyggt projekt och innebär ett samarbete mellan flera 
universitetsforskare, doktorander och museipedagoger. Docent Deborah Olausson från Lunds uni
versitet har fått huvudansvaret för att presentera problemställningar när det gäller främst tillverk
ning och användning av tunnackiga grönstensyxor av tidig neolitisk typ. Vidare har hon formulerat 
allmänna frågeställningar om flinthantverket som ingår som en del i ett större projekt som hon dri
ver kring hantverksspecialicering under stenålder.

Arkeologen och stensmeden Dr Erret Callahan från Virginia i USA har huvudansvaret för att 
undervisa i och forska kring tillverkningen av stenverktyg, främst då tunnackiga grönstensyxor. 
Den kulturhistoriska integreringen av resultaten från detta experimentella projekt formuleras som 
bäst till ett avhandlingsarbete vid Stockholms universitet och kan i samband med detta ge visst stöd 
till ett intressant projekt vid UV-Mitt där råmaterialkällor för diabasyxor studeras genom analyser 
av material från originalyxor och från diabasgångar i mellansverige.

Jag själv arbetar med de slagna stenarnas vittnesbörd. Dvs tillverkningen och användningen av 
avslagsredskap av främst flinta och kvarts. Även här kopplas ett avhandlingsarbete vid Stockholms 
universitet på. Det gäller då främst den slagna kvartsen från mellansvenska lokaler som utgångs
punkt för kulturhistoriska studier. Även här finns en koppling till arbete vid UV-Mitt, där främst 
stora fyndmaterial med slagen kvarts, vilka kommit fram genom undersökningar de senaste åren, 
skall studeras. Avhandlingen kommer att bygga på just dessa material och experimentella studier 
inom ramen för Flatenprojektet kan ge viktigt grundmaterial här.

De delprojekt som för tillfället är igång erbjuder således ett spektrum av infallsvinklar:

1. Experimentella studier av diabasyxors tillverkningsprocedur, inkluderande tillhuggning och 
slipning. Utgångspunkten utgör studier av förarbeten och avslagsmaterial från utvalda lokaler i 
mellansverige. Sommaren 1989 tillverkades den första serien förarbeten av Erret Callahan. I ett 
slipprojekt vintern 1989-1990, studeras olika typer av slipmedel samt slipsätt. Alla museipedagoger 
vid SHM deltager i detta projekt. Under våren arbetar grupper om två pedagoger med en yxa var. 
Till sommaren när yxorna är färdiga och skaftade, kommer de att ingå i en serie användningsförsök 
med diabasyxor. Dessa experiment samlas mnt temat ”Husbygge” där ett senneolitiskt hus av 
Fosie-typ byggs. Husrekonstruktionen i sig är inte huvudintresset i projektet. Huset ses främst som 
ett experimentfält där eggverktyg av diabas prövas i skilda användarsituationer. Användningsförsö- 
ken inkluderar studier av effektivitet, hållbarhet, omslipningsfrekvens, sönderbrytningssätt etc.

2. Experimentella studier av slagna flint- och kvartsredskap. Ännu så länge har bara ett experiment 
utförts där sädesskäror med eggar av kvarts, respektive flinta, nyttjats för att skörda säd. Det visade 
sig att kvarts- och flinteggade verktyg kan fungera lika bra. För nästa sommar planeras uthållig- 
hetsprov för skäror av dessa båda råmaterial. Vidare planeras en försöksserie där kvartsverktyg till
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verkas av Erret Callahan efter förebilder från mellansvenska fyndlokaler. Det är framförallt till
verkningsprocesser som skall studeras där det experimentella materialet får utgöra ett referens
material på så sätt att man bättre förstår att ”läsa” originalmaterialen.

3. Hantverksspecialiseringsprojektet utgör alltså en liten delstudie i ett större och vidare syftande 
projekt som drivs av docent Deborah Olausson vid Lunds universitet. Delprojektet inom Flaten- 
projektet kan brytas ner i två delmålsättningar: a, att ge museipedagoger goda färdigheter i flint
smide och b, att studera inlärningsprocessen i samband med flintsmide. Projektet drog igång som
maren 1989 då sju museipedagoger från SHM fick deltaga i en månadslång kurs i flintsmide ledd 
av Erret Callahan. Under vintern 1989-1990 träffades vidare dessa museipedagoger varje måndag 
och övade på vissa typer av slagtekniker, ett slags repetitionskurs byggd på sommarens erfarenhe
ter. Från sommarens kurs samt från måndagsmötena sparades utvalt material. Genom att studera 
dessa avslag och redskap, tillverkade av noviser med (får vi hoppas) allt bättre färdigheter, hoppas 
Deborah Olausson att kunna ge en bild av inlärningstid för olika redskapstyper samt kanske främst 
att kunna definiera typiska misstag som novisen begår. Allt för att bättre kunna sätta in förhistoriska 
material i denna, hittills styvmoderligt behandlade, mänskliga sfär. En första analys av avslags- 
materialet har redan gjorts under hösten. Ännu en analys skall genomföras under våren, då byggd 
på vinterns produktion.

Delprojekt inom projektet ”benens vittnesbörd” har ännu inte påbörjats.

”Växternas vittnesbörd” är ett intressant projekt som leds av Stefan Källman vid Civilförsvaret. 
Stefan har i en avhandling behandlat just vilda växters användbarhet som läkemedel och mat. Till
sammans med honom arbetar två museipedagoger från SHM och Södermanlands kulturhistoriska 
museum i Södertälje. Utgångspunkten för detta projekt har varit floran i området Flaten. Tanken 
är att, dels undervisa museipedagoger i vilda växters möjliga användning som föda och läkemedel, 
dels att genom kontrollerade experiment göra vissa tester av utvalda växter.

Arbetsgruppen genomförde en inventering av floran under sommaren 1989 och noterade därvid 
främst växter som kan tänkas ha intresse som föda eller läkemedel. Under hösten har en serie om 
tre specifika delprojekt definierats och delvis redan påbörjats genom fältarbete och litteratur
studier:

1. Vilda växters användning som smakförbättrare och kryddor från förhistorien till nutid. Projektet 
drivs av en av museipedagogerna från Södertälje museum.
2. Bark och lavar som föda förr och i nutid. Projektet drivs av en av museipedagogerna från Söder
tälje museum.
3. Neolitiskt nyttjande av vilda växter. Projektet drivs av de två museipedagogerna från SHM.

Delprojekten innehåller en mängd experimentella delstudier som delvis kommer att kopplas sam
man med andra projekt. Så kommer t ex smakexperimenten att kunna kopplas samman med an
vändningen av keramiken som kokkärl. Den arkeologiska förståelsen för växters användning under 
stenålder kan fås genom att analysera jordprover på t ex innehåll av phytolither. Delvis kommer ex
perimenten att ge oss svar på om den typen av analyser över huvud taget är möjliga.

”Jordens vittnesbörd” är för övrigt ett tema som bara delvis kunnat påbörjas, eftersom arbetet i 
området Flaten precis startats sommaren 1989. Tanken är att studera specifika kulturaktiviteters på
verkan på ett sediment. Några projekt har ännu inte definierats, men projektet har startat såtillvida 
att en experimentell provyta har tagits upp inom området. Där har byggts en härd för matberedning 
samt en bålplats för bränning av keramik. På platsen skall vidare en maisten placeras och användas
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från och med sommaren 1990. Platsen dokumenterades före användning så att jordprover togs på 
två olika djup med ett intervall av en meter inom området. Varje förändring av jordens innehåll av 
t ex spårämnen, fosfater, phytolither, till följd av kulturell verksamhet inom försöksytan, kan stude
ras genom att successiva jordprover plockas upp och analyseras allteftersom projektet fortskrider. 
Varje aktivitet inom provytan noteras nu i en dagbok för att på så sätt ge ett ”facit” av de aktiviteter 
som orsakat förändringarna i sedimentet. Projektet genomförs i ett samarbete med SHM och arkeo
logiska forskningslaboratoriet i Stockholm och där närmast av doktoranden i arkeologi, Birgitta Jo
hansson. Framgången med detta projekt är delvis beroende av under hur lång tid projektet kan 
drivas.

Kunskap, varför och för vem?
Som vi ser, bygger Flatenprojektet med sina delstudier på en kombination av viss kunskapsproduk
tion och inlärning, främst då genom studier och praktiskt arbete av museipedagoger. Det motsvarar 
också den målsättning för projektet som bestämdes efter analysen av andra fornbyar i projektets in
ledning. Där noterades just bristen på kontakt med forskarsamhället och problemet med stagnation 
i kunskapsprocessen. Att integrera kunskap av den här typen i pedagogiska strategier, som måste 
vara slutmålet med projektet, kräver givetvis någon form av ideologi, ett övergripande program för 
vad man egentligen vill ha sagt. Till dags dato har vi enbart visat besökare hantverken och arbets
processerna genom demonstrationer samt i vissa fall låtit besökarna deltaga i arbetet. Detta är en 
teknisk redovisning enbart, som givetvis har sitt intresse, men sett i ett längre perspektiv räcker det 
inte med att visa förhistorien som vi tror att den var. Den här problematiken är ju faktiskt intimt för
knippad med hur vi ser på vetenskapens kunskapsproduktion i princip. Om man anser att vi genom 
forskning kring förhistoria med materiell kultur som medium kan säga något relevant och sant 
om hur förhistorien var, ja då kanske det kan räcka med att redovisa denna bild, t ex inom ramen 
för en fornby verksamhet. Men, om man tror att förhistorien nu en gång för alla är borta och att våra 
studier av dess materiella kultur idag snarast speglar samtidsmänniskans drömmar och behov, ja 
då återstår bara att välja strategi för vad vi vill visa med detta material, denna kunskap. Dvs, att 
enbart visa förhistorien som vi tror den var, känns då definitivt mindre meningsfullt. Förhållnings
sättet ger både incitamentet till och erbjuder grundförutsättningarna för ett aggressivt, ställnings
tagande förmedlande.

Museerna, inklusive SHM med sitt Flatenprojekt, ingår som en del av det svenska samhället, och 
samhället, genom valda politiker och tjänstemän inom kulturbyråkratin, ställer naturligt nog vissa 
krav på dem. Den senaste i raden av sådana förväntningar visar med all önskvärd tydlighet att dessa 
förväntningar är samtidsanknutna. Vi förväntas ta ställning i frågor som invandringsproblemati- 
ken, miljöfrågor etc. (Museiförslag 1986; Idéforum Museer 1989).

Genom att uppfatta studiet kring förhistoriska samhällen genom materiell kultur främst som en ut
vidgning av samtidens kulturella bild av människan och en fördjupning av samtidens kulturella in
nehåll, kan samtidsstyrda målsättningar utan vidare projiceras in i ett arbete av det här slaget. Ar
betsprocesser och andra kunskaper som hör fornbyar till kan som jag ser det då främst fungera som 
ett medium i en ”förmedlingsideologi”, byggd på samtida behov.

När det då gäller Flatenprojektet formulerades redan tidigt en övergripande förmedlingsideologi. 
Vi vill alltså formulera en pedagogik som, helt i samklang med samtidsdebatten, klargör män
niskans utsatthet och omedelbara och fundamentala beroende av naturmiljön och att kulturellt be
tingade ställningstaganden skapar de unika livsbetingelser vi idag har på planeten jorden. Förmed
lingen av dessa förhållanden skall ske, inte genom pekpinnepolitik utan genom enklare metaforer 
i ”förhistorisk dräkt”. En grundläggande förståelse för kulturella processer som omvandlar natur
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till kultur är då viktiga för pedagogen, t ex lera - keramik, sten - yxa, växter - mat. Det är de korta 
processerna, vilka ofta kännetecknar de tidiga samhällenas kultur, som gör projektet intressant då 
det erbjuder för enskilda människor gripbara samband mellan natur och kultur. Samband som mi
neral - rymdskepp är exempel på dagens ofattbart långa och därför för enskilda individer inte be- 
gripbara processkedjor. Det är här, i denna ”icke förståelse”, vi ser grunden till dagens miljöprob
lem. Människan har idag en naiv syn på sitt förhållande till moder jord. Specialistkunnandet har 
ökat, men på bekostnad av överblick och helhetssyn. Vi har fullständigt förlorat kopplingen till vårt 
försörjningsunderlag. En roll som museerna kan ta på sig och som passar särskilt bra att arbeta 
med, inom ramen för praktisk pedagogik av det slag vi pratar om här, är att förändra denna naiva 
inställning genom exempel, tagna ur en förståelse för förhistorisk materiell kultur.

Hur de här pedagogiska strategierna skall se ut i detalj kommer vi inte att ta upp i projektet förrän 
de grundläggande förutsättningarna för att verkligen driva dem finns. Först och främst krävs bra 
praktiska kunskaper om processer med förhistorisk anknytning. Vidare krävs en infrastruktur som 
medger en kontinuerlig utveckling av dessa kunskaper. D v s, en praktisk pedagogisk verksamhet 
med inbyggd, naturlig dynamik, bestående av ett kontinuerligt skapande och genomförande av små 
forsknings- och inlärningsprojekt.

Framtiden för Flatenprojektet är tämligen väl utstakad. Sommaren 1990 och under 1991 kommer 
husbygget med stenverktygen att genomföras och avslutas. Under samma tidsperiod kommer de 
olika delstudierna att avrapporteras. Det exakta innehållet och kvalitén på dessa studier känner vi 
inte idag, men det är sannolikt att viss ny kunskap av kulturhistoriskt värde har tagits fram. Fram
förallt tror jag att museipedagogerna som deltagit i projektet har blivit bättre förberedda på att driva 
praktisk pedagogik antingen det nu sker i fornbyn vid Flaten eller på museet.

Skall arbetet med Flatenproj ektet få någon egentlig betydelse, måste det emellertid följas upp med 
en kontinuerlig verksamhet, där museipedagoger och forskare (universitets- eller museibaserade) 
ständigt samarbetar i små experimentella projekt med forskning och med inlärning. Man kan tänka 
sig att avsätta en mindre summa pengar varje år, antingen genom att söka extra pengar eller genom 
omfördelningar i den normala budgeten. Medlen används för att anställa en forskare som får 
genomföra ett experimentellt projekt. Samtidigt får då museipedagoger deltaga i experimentet och 
på så sätt bibringas ny kunskap, entusiasmeras och ges insikter i den experimentella forskningens 
villkor samtidigt som forskaren erhåller experimentell data. Det här behöver inte kosta särskilt 
mycket pengar då det i princip kan drivas med befintlig personal. Om detta kan genomföras, bör 
vi få en dynamisk och positiv arbetssituation, där det nya mediet fornbyn kan få verklig kraft och 
betydelse. Fornbyar kan alltså inte separeras från normal museiverksamhet. Tvärtom måste den 
nödvändiga infrastrukturen och kunskapsnivån, inklusive ett nätverk av relationer till universitet, 
hantverkare etc, skapas inom ett museums ram och detta definitivt innan fornby byggs. Flatenproj- 
ektet är skapat för att uppnå just detta. Om de sedan lyckas får framtiden utvisa.
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Skärvor blir kärl
- simulerad tillverkning av keramik
Anders Lindahl
Lunds universitet, kvartärgeologiska avdelningen

Keramikskärvor utgör en av de största fyndgrupperna vid arkeologiska undersökningar. Trots att 
fyndgruppen är kvantitativt stor är den ofta kvalitativt i så pass dålig kondition att den inte omedel
bart erbjuder tillförlitliga tolkningsmodeller rörande olika keramiska traditioner, d v s val av rå
material (lera, magringsmedel), bearbetning av råmaterial, kärlformningsteknik, ytbehandling, 
dekorteknik, bränningsteknik eller information om de redskap som använts vid olika delar av fram
ställningen. Vidare tillkommer frågeställningar rörande kärlens funktion, proveniens etc.

För att kunna ge svar på dessa frågor krävs analyser av mer eller mindre sofistikerat slag. Det som 
vid första anblicken förefaller enklast och som till största delen praktiseras av arkeologer med en 
keramisk inriktning är en undersökning av dekorelement och dekorarrangemang samt utformnin
gen av framförallt mynnings- och bottenprofiler. Undersökningar av dessa variabler ligger därefter 
till grund för rekonstmktion av kärlets yttre egenskaper.

Studier av keramikens inre egenskaper såsom råmaterialsammansättning och formningsteknik krä
ver olika slag av laborativa analyser som t ex petrografisk mikroskopering för bestämning av magrings- 
material, beräkning av magringsandel, identifikation av olika mineral, komstorleksfördelning m m.

Termiska analyser vilka inkluderar TCT (Thermal Colour Test) (Hulthén 1976) och bestämning av 
lerans sintringsintervall används för gruppering av lertyp samt uppskattning av keramikens ur
sprungliga bränningstemperatur. Undersökning i stereomikroskop av polerade tvärsnitt av kera
mikskärvor kan ge information om den formningsteknik som använts vid framställningen av kärlen 
(Lindahl 1988). Kemiska analyser krävs för kvalitativ och kvantitativ bestämning av de grund
ämnen som ingår i leran. Det är framförallt av intresse att undersöka de grundämnen som är karak
teristiska för vissa typer av leror och som kan användas som spårelement.

Med hjälp av resultaten från ovanstående undersökningar erbjuds olika tolkningsalternativ av den 
keramiska processen. En metod att testa dessa möjliga tolkningar är genom simuleringsförsök.

Simulerad framställning av keramik innebär inte nödvändigtvis att hela kärl framställes. Vid studiet 
av olika magringstyper krävs t ex endast att man tillverkar testbriketter som används för framställ
ning av tunnslip, för termiska analyser etc. Vid rekonstruktion av kärlformer bör man emellertid 
framställa ett helt kärl. Lertyp, formningsteknik och bränning har i detta fall mindre betydelse. 
Skall däremot kärlets funktion rekonstrueras krävs att man så långt som möjligt tillverkar en exakt 
replik av originalet, dvs överensstämmelse i såväl råmaterial, framställningsteknik, kärlform, 
storlek, ytbehandling som bränningsmetod.

I det följande ges fem exempel där simulerad tillverkning har varit ett instrument till att förklara och 
belysa delar av den keramiska processen.

49



C hamottemagrad keramik
Chamotte (krossad bränd lera/keramik) forekommer som magringsmaterial i bl a Ertebøllekera- 
mik och tidig Stridsyxekeramik. Den väsentliga skillnaden mellan chamotte och råleran som an
vänds vid kärlframställningen är att chamotte, på samma sätt som andra magringsmaterial, är icke 
plastisk och icke krympande, i övrigt har den i princip samma kemiska och termiska egenskaper 
som råleran. När chamotten krossas får man kantiga korn med en bred komstorleksvariation och 
en god vidhäftningsförmåga på den fuktiga råleran. Samtliga dessa faktorer har en gynnsam effekt 
på godset genom att spänningar i kärlet minimeras vid torkning och bränning. Dessa goda egenska
per orsakar emellertid problem vid undersökning av keramikmaterialet. Likheten med godsleran, 
vidhäftningsförmågan och den stora variationen i komstorlek gör att det är mycket svårt att urskilja 
kornen och därmed att beräkna magringsandelen. Vid beräkning av magringsandelen i chamotte- 
magrat gods är denna i flesta fall betydligt lägre än hos gods magrat med krossad beigart eller sand. 
De korn som tydligast kan urskiljas vid petrografisk mikroskopering har en avvikande färg jämfört 
med godset i övrigt. För att undersöka i vilken omfattning bränningstemperatur för chamottelera 
respektive godset samt chamottekornens storlek påverkar beräkningen av magringsandelen fram
ställdes testbriketter med känd (25%) inblandning chamotte. Chamotteleran brändes till två olika 
temperaturer (700° resp. 900° C). Leran från de olika bränningstemperaturerna krossades och sik
tades i tre olika kornstorlekar - fin, medel och grov. Därefter tillverkades briketter, var och en mag- 
rad med chamotte från en av de olika chamottegrupperna. Briketterna brändes i 600° resp. 800°C. 
Resultaten av mikroskoperingen visar på god överensstämmelse mellan den beräknade, 20 till 25 % 
magring, och den verkliga magringsandelen i de fall då chamotteleran är bränd till 300°C högre 
temperatur än godset (900° för chamotte och 600°C för godset) (fig. 1). Denna överensstämmelse 
minskar i takt med att bränningstemperaturerna närmar sig varandra. Således har det endast varit 
möjligt att påvisa 10 till 15% magring i de prover som har bränningsförhållandet 7007600° och 
9007800° för chamotte respektive gods (fig. 2). I den testserie där chamottens ursprungliga 
bränningstemperatur understigit godsets (7007800°) (fig.3) var osäkerheten i beräkningen av 
magringsandelen mycket stor, endast 1 till 7 % magring kunde med säkerhet konstateras. I den sist
nämnda gruppen har chamottekornen exakt samma färg som godsleran. Kornen kunde urskiljas en
dast genom att strukturen på leran uppvisar en avvikande orientering jämfört med det övriga god
sets. Kornens storlek har även betydelse för erhållande av en korrekt beräkning av mängden mag- 
ringsmedel. Genomgående gäller att den fina kornstorleken ger den lägsta procentandelen 
chamotte. Simulerad framställning av chamottemagrat gods har visat att beräkningen av andelen 
tillsatt magring kan vara mycket osäker. Avvikelser i färg för chamotten kan orsakas av att dessa 
korn bränts till en högre temperatur än godsleran, i en avvikande atmosfär eller av att chamotteleran 
har en kemisk/mineralogisk sammansättning som skiljer sig markant från godset.

Fig. 1. Simulerad tillverkning av chamottemagrat gods. 
Chamotten bränd till 900°C och godset till 600°C. Cha- 
mottekomen är kraftigt mörkfärgade jämfört med godset 
i övrigt. Mikroskopfoto, ca 16 ggr förstoring.

Fig. 2. Simulerad tillverkning av chamottemagrat gods. 
Chamotten bränd till 900°C och godset till 800°C. Cha
mottekornen är svagt mörkfärgade jämfört med den om
givande godsleran. Mikroskopfoto, ca 16 ggr förstoring.

Fig. 3. Simulerad tillverkning av chamottemagrat gods. 
Chamotten bränd till 700°C och godset till 800°C. Cha
mottekornen är mycket svåra att upptäcka för ett otränat 
öga. Mikroskopfoto, ca 16 ggr förstoring.

Fig. 4. Hårmagrad keramik från Råinget. Rester av 
hårstrån avtecknar sig som avlånga (2-4 mm långa) och 
rundade porer. Mikroskopfoto, ca 16 ggr förstoring.
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Fig. 7. Simulerad tillverkning av hårmagrad keramik. 
Godset är magrat med människohår. Mikroskopfoto, ca 
16 ggr förstoring.
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Hårmagrad keramik
Vid undersökning av keramikmaterial från tre olika lokaler i Ångermanland - Råinget, Nämforsen 
och Mjäla - påträffades skärvor med en mycket ovanlig godsstruktur (Hulthén 1985). Den makro- 
skopiska analysen visade på ett tätt fast gods med mycket små porer och utan någon synlig magring. 
Dessa porer kan ses i såväl tvärsnitt som i längstgående genomskärning. De senare har en längd som 
vanligen sträcker sig mellan 2 och 4 mm (fig. 4), medan de förra - som är runda till ovala - har en 
diameter av 0.07 - 0.2 mm. De flesta porerna är helt tomma medan ett fåtal uppvisar cellstruktur 
i förstoringar över 300 X (fig. 5). Ytan på godset har en trådig textur på såväl in- som utsida (fig. 
6). Det finns ett flertal magringsmaterial som kan ge ett poröst gods t ex kaldt, kalksten, växtmate- 
rial och ben. Inga av dessa ger dock porer av detta slag, inte heller får godsytan denna karakteristis
ka tradiga textur. Från Finland och Ryssland finns emellertid rapporter om keramik som magrats 
med hår (Hulthén 1985 s 255).

Eftersom alltför lite av cellstrukturen var bevarad var det inte möjligt att identifiera hårtyp (ren, älg, 
människa etc). För att utröna vilket slags hår som använts genomfördes simulerad tillverkning. 
Testbricketter magrades med hår från ren, älg, hund och människa och brändes till 600° C. Kera
mik som magrats med hår från människa uppvisar efter bränning porer och yttextur som är i det när
maste identiska med undersökningsmaterialet från Ångermanland. Resultatet av undersökningen 
visar att människohår ger porer som i både storlek och form har den största likheten med de förhis
toriska skärvorna (fig. 7).

Simulerad tillverkning av glasyr
Hur råglasyren applicerades på det tidiga rödgodset har varit föremål för diskussion (Lindahl 
1986a, 1986c). Glasyren uppvisar i de flesta fall en porig apelsinskalsliknande yta som skiljer sig 
från sen- och eftermedeltida glasyrer. I de senare fallen vet man att flussmedlet - det ämne som sän
ker smälttemperaturen - blandades med en lerslamma, som kärlet antingen doppades ner i eller 
som hälldes/penslades på. Det vanligaste flussmedlet under såväl medeltiden som fram i modern 
tid har varit någon form av blyförening (blyoxid, blyvitt etc). Enligt den vanligaste uppfattningen 
har glasyren applicerats på det äldre rödgodset genom att den strötts över det läderhårda (ej helt tor
ra) kärlet (Bruijn 1963). En annan metod är beskriven i ”De coloribus et artibus romanorum”, en 
av de få medeltida källor som behandlar keramikframställning (de Boiiard 1974). Det torra kärlet 
doppas i en välling av vetemjöl och vatten, varpå flussmedlet strös över. Vid den simulerade fram
ställningen användes fyra typer av blyföreningar: metalliskt bly (blyfilspån), blyvitt (blyhyd
roxidkarbonat), tekniskt framställd blyoxid och hemtillverkad blyoxid dvs blymetall upphettas till 
smältning varefter det oxiderade ytskiktet successivt skummas av. Både blyvitt och tekniskt fram
ställd blyoxid utgörs av fint mjöl. Den hemgjorda blyoxiden har en stor kornstorleksvariation delvis 
beroende på att små klumpar av metalliskt bly skummas av samtidigt som oxiden.

Som testobjekt framställdes 10 cm höga miniatyrkannor. Glasyren applicerades enligt tre olika 
metoder: 1. Flussmedlet ströddes över de fuktiga kärlen, 2. De torra kannorna doppades i vete
mjöl sväll ing varefter flussmedlet ströddes över dem, 3. De läderhårda kärlen doppades ner i fluss
medlet.

Sammanfattningsvis kan sägas att flussmedlet som applicerats genom att strös över kärlet fäste myc
ket dåligt på kärlytan. Oberoende av typ föll större delen av flussmedlet av när kärlen torkade. Efter 
bränning var endast begränsade partier av kärlen glaserade. Testkannorna uppvisade även oglase
rade mörkfärgade områden vilket indikerar att lagret av flussmedel varit alltför tunt för att åstad
komma en smältning av godsytan. För samtliga flussmedel gäller att texturen på de glaserade delar
na blev helt jämn och uppvisar liten likhet med de äkta poriga tidigmedeltida glasyrerna. På de kan-
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nor som blivit förbehandlade med mjölvälling faste blyfilspån och hemgjord blyoxid tämligen väl 
framförallt på kärlets utskjutande delar. Blyvitt och tekniskt framställd blyoxid fastnade endast i ett 
tunt lager. Efter bränning uppvisade kärlen, beströdda med blyfilspån och hemgjord blyoxid, oj
ämn glasering (framförallt på kärlens skulderparti). Ytan hade en delvis porig textur, men av annan 
karaktär än den äkta medeltida glasyren. De två övriga flussmedeln gav endast en tunn slät glasyr.

Blyfilspån och hemgjord blyoxid fäste jämnt över ytan på de kärl som i läderhårt tillstånd doppades 
direkt ner i det torra flussmedlet. Såväl filspånen som den korniga blyoxiden trycktes härigenom 
fast i kärlytan, därmed förhindrades kornen från att falla av under torkningen (fig. 8). Den tekniskt 
framställda blyoxiden och blyvitt fäste i ett tämligen tjockt lager, som dessvärre till stora delar föll 
av under torkningen. Glasyren blev i dessa fall tämligen tunn. Kärlen som torrdoppats i blyfilspån 
respektive hemgjord blyoxid uppvisar däremot glasyrer som är i det närmaste identiska med glasy
ren på medeltida äldre rödgods (fig. 9a-c). Den simulerade tillverkningen kan härigenom sägas ha 
givit en sannolik förklaring till vilken typ av flussmedel som har använts - troligen den typ som be
skrivits som hemgjord blyoxid eftersom relativt stora mängder kan framställas på ett enkelt sätt - 
och hur detta har applicerats på godset.

Fig. 8. Torrdoppning av kärlets hals-, skulder- och buk
parti. Teckning E Järleholm Lindahl.

Fig. 9a. Simulerad tillverkning av medeltida glasyr. 
Miniatyrkanna torrdoppad i hemgjord blyoxid. Skala ca 
1:2.

Fig. 9b. Simulerad tillverkning av glasyr. Kärlet har i Fig. 9c. Äkta medeltida äldre rödgods. Förstoring 6 ggr. 
läderhårt tillstånd torrdoppats i hemgjord blyoxid. Efter 
bränning kan tydliga porer iakttas i glasyren. Förstoring 
6 gg.
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Keramiska trummor
Spåren av trummor från vår förhistoria har hittills varit minst sagt sparsamma (Lindahl 1986b). Be- 
varingsförhållandena för organiskt material är ofta mycket dåliga varför trumkroppar av trä mycket 
väl kan ha försvunnit. Trummor av keramik är kända från tysk Trattbägarkultur (Seewald 1934). 
Vidare har skärvor, som kan vara rester av keramiska trummor påträffats i Danmark. Dessa skärvor 
är daterade till Trattbägarkultur (Ebbesen 1972). Keramiska trummor förekommer i nutid i bl a 
Nordafrika och hos vissa indianstammar i Nordamerika.

Framställningen av de keramiska trummorna initierades av Caj sa S Lund med anledning av LP- 
skivan ”Fornnordiska Klanger”. Vid inventering av samlingarna på Lunds universitets historiska 
museum påträffades ett kärl med märkligt utseende. Kärlet hittades vid undersökningarna av 
gånggriften i Västra Hoby i Skåne och har blivit katalogiserat som fotskål (Forssander 1936, s 239). 
Till skillnad från övriga fotskålar hade detta kärl ingen botten och ingen dekor på ”skålens” insida. 
Dessutom fanns motställda hål genom fotens överdel och nedre delarna av ”skålen”. Det förelåg 
stor sannolikheten för att detta kunde vara en t rumkropp av samma typ som de tyska (fig. 10).

En möjlig trumma påträffades vid undersökningarna av ett sent bronsåldersgravfalt i Löderup, Skå
ne (Strömberg 1975, Hulthén 1975 s. 289). Kärlet som fungerat som gravurna var av samma kärltyp 
som har hittats vid utgrävningar av boplatser från bronsåldern och har därför sannolikt haft en se
kundär funktion som gravurna medan det ursprungligen användes som förrådskärl, vattenkruka el
ler möjligen trumma. Kärlet var rabbat och under mynningsranden fanns 13 knoppar (fig. 11).

Råmaterialsammansättningen för de båda kärlen undersöktes varefter kärlen kopierades så exakt 
som möjligt beträffande rålera, magringens typ och andel, formningsteknik, kärlform, ytbehand
ling och bränningsmetod.

Fig. 10. ’ ’Fotskål ’ ’ påträffad vid undersökningarna av 
gånggriften i Västra Floby, Skåne.

Fig. 11. Rabbat kärl, påträffat i ett bronsåldersgravfalt 
vid Löderup i Skåne.
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Två olika råleror användes. Båda var järnrika och fina, leran till den neolitiska trumrepliken var 
dock något siltigare än den som användes till bronsålderskärlet. Lerorna magrades med 20 % kros
sad granit. Därefter formades kärlen enligt N-tekniken. De torra kärlen brändes i oxiderande at
mosfär på öppen eld. Kärlen placerades på torra grenar som lagts ut på marken och därefter täcktes 
de helt med grenar och kvistar. Själva bränningen tog ca 40 min varefter kärlen togs ut ur glöden 
för att svalna. Kärl, tillverkade av järnrika leror, erhåller vid denna typ av bränning en rödfärgad 
ut- och insida. Godsets kärna är vanligen mörkgrå eller tom svart beroende på att godset inte blivit 
genomoxiderat p g a den korta bränningstiden. Detta innebär dock inte att godskäman är obränd. 
Vid simuleringsförsök med olika typer av bränningar där kärlen försetts med termoelement i såväl 
ytskikt som kärna framgår att medan ytan utsatts för temperaturer upp till ca 750° C har temperatu
ren i kärnan uppmätts till ca 650° C. Denna temperatur är fullt tillräcklig för att erhålla ett fast gods, 
eftersom leror som regel förlorar sin plasticitet redan vid ca 500° C.

v r*'
Fig. 12. Trumskinnet ’ ’sys ’ ’ fast på trumkroppen med 
remmar av råhud.

Fig. 14a. Trumma från trattbägarkultur i Skåne, fram
ställd genom simulerad tillverkning.

Fig. 13. Fastsättning av skinn över mynningen på repli
ken av ett rabbat bronsålderskärl.

Fig. 14b. Trumma från bronsåldern i Skåne, framställd 
genom simulerad tillverkning.
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Efter bränningen täcktes t rumkropparna med skinn (blöta), beredda av Lena Alebo, som även 
hjälpte till vid fastsättningen. Till den neolitiska trumman valdes ett skinn av gråsäl. De tio hålparen 
i ”foten” respektive ”skålen” hade en funktionell betydelse. Tack vare dessa kunde skinnet sys fast 
vid trumkroppen med remmar av råhud. Den vulst som bildats på kärlets insida vid övergången 
mellan ”fot” och ”skål” fungerade som ett lås för remmen när skinnet spändes (fig. 12).

Till bronsålderskärlet valdes ett hjortskinn. Vid fastsättningen pressades skinnet ner över 
mynningskanten samtidigt som en rem drogs åt under knopparna. Knopparna fungerade som lås 
och hindrade skinnet att glida upp igen. Härigenom får knopparna en funktionell betydelse vid si
dan om den rent dekotativa (fig. 13).

Den simulerade tillverkningen har visat att dessa två kärltyper mycket väl kan ha fungerat som 
trummor (fig. 14). Att det rent ljudmässigt förhåller sig så kan konstateras av den som är intresserad 
genom att lyssna på skivan ”Fornnordiska Klanger”.

Traditionell keramiktillverkning: etnoarkeologiska studier
Etnoarkeologiska studier ger ofta idéer om möjliga förhållanden under vår forntid. Företeelser med 
en till synes lång obruten tradition, som observeras hos folkgrupper i avlägsna länder, får dock inte 
okritiskt inlemmas i vår kulturtradition. Keramikframställning är en kulturföreteelse som är myc
ket lämplig för jämförande studier. Iakttagelser rörande formningsteknik, ytbehandlig, dekormeto
der, bränning mm, kan ligga till grund för olika försök med simulerad tillverkning. Dessa försök 
ger i sin tur värdefull information om tillämpbarheten av olika analysmetoder. Studier av traditio
nell keramikframställning ger även inblick i en föreställningsvärld som för oss kan tyckas vara olo
gisk eller irrationell.

Vid registrering av keramikmaterial från neolitikum och tidig bronsålder påträffas ofta skärvor som 
är svarta rakt igenom. Detta indikerar en bränning i helt reducerande atmosfär, ett förfarande som 
anses komma i bruk först under bronsålderns andra hälft. Dessa skärvor har därför ofta betraktats 
som en inblandning av järnålderskeramik.

Bränning av keramik i Zimbabwe sker på öppen eld d v s i oxiderande atmosfär och kärlen har efter 
bränning en tegelröd färg (fig. 15). Även matlagningen sker på öppen eld. Trots detta är kokkärlen 
helt svarta med en blank yta efter bara en kort tid användning (fig. 16). Kärlen diskas noga efter an
vändning och skrubbas bl a med sand.

Den fråga man först ställer sig är: Vad beror reduktionen på? Har bränslet någon särskild inverkan? 
Var lagar man sin mat, ofta inomhus i en rökfylld miljö? Eller är lerorna av en speciell karaktär? 
Listan på möjliga orsaker kan göras mycket lång. Genom simulering kan man testa vilka faktorer 
som påverkar godset. I samband med Flatenprojektet har en större mängd kärl tillverkats bl a i syfte 
att testa i vilken utsträckning kokning på öppen eld ger en reduktion av godset. Resultatet visar att 
redan efter en kort tids användning (mindre än 10 timmar) blir kärlen svarta rakt igenom med en 
blank yta (fig. 17). Bränslet har utgjorts av björkved och kärlen har använts till kokning av örtte. 
Svaret på frågan är förmodligen att vid kontinuerlig användning som kokkärl räcker sotningen från 
elden för att ge en reduktion av godset. Typ av bränsle, matlagningsmiljö eller vad slags mat som 
lagas är av mindre betydelse.

Kan man på basis av etnografiska studier och simulerad tillverkning dra slutsatsen att svarta skärvor 
som påträffas i material från stenålder och äldre bronsålder härrör från kokkärl? Frågan kan med 
stor sannolikhet besvaras med ett ja. Visserligen bör man som ovan nämnts aldrig göra en direkt
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Fig. 15a. Bål för keramikbränning, Zambesida- 
len i Zimbabwe. Till bränsle används vanligen 
bark som ställs runt kärlen. Denna typ av brän
ning i oxiderande atmosfär tar ca 45 min. 
Foto: Anders Lindahl.

Fig. 15b. Nygjort kokkärl som ännu ej använts. 
Kärlet har en tegelröd färg på godsytan.
Skala 1:4. Foto T Nihlén.

Fig. 16. Kärl som brukats i matlagning över öp
pen eld. Hela godset är reducerat. Skala 1:4. 
Foto T Nihlén.

Fig. 17. Kärl, framställt vid simulerad tillverk
ning och använt i matlagning över öppen eld i 
ca 10 timmar. Godset har genom användning 
blivit reducerat rakt igenom. Foto Finn 
Martner.
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koppling mellan resultaten av etnoarkeologiska studier eller simulerad tillverkning och det arke
ologiska materialet. I detta fall föreligger emellertid mycket stora likheter mellan såväl de zimbab
wiska kokkärlen och de kärl som använts vid matlagning i de simulerade försöken som flertalet un
dersökta svarta skärvor från sten- och bronsåldern.

Likheten i dekor tas ofta som argument för att påvisa samhörighet mellan kulturer eller regioner. 
Skillnader i dekor används lika ofta som ett indicium för en förändring i en kulturtraditions utveck- 
lig. Förändringar i dekor kan emellertid vara orsakade av företeelser som inte kan tolkas med hjälp 
av gängse arkeologiska forskningsmetoder. Skillnaderna kan förorsakas av något som kan beteck
nas som tro, myt eller irrationellt tänkande. Två byar på Zimbabwes landsbygd uppvisade klara 
skillnader i kärlens dekor. Byarna ligger ca 150 km från varandra och befolkningen tillhör samma 
etniska grupp. I den ena byn försågs kärlen med en rik dekor av ristningar och intryck. På frågan 
varför kärlen dekorerades, erhölls svaret ”förfädernas andar önskar det så”. I den andra byn var 
samtliga kärl odekorerade. På frågan varför kärlen inte dekorerades, erhölls svaret ”förfädernas an
dar önskar det så” (fig. 18ab).

De ovanstående exemplen illustrerar hur man med hjälp av simulerad tillverkning kan öka sin kun
skap om det förhistoriska keramikhantverket. De data som erhålls genom simulerad tillverkning 
och experimentell arkeologi ger dessutom möjlighet till insikt om den förhistoriska människans 
levnadsförhållanden och livsvillkor.

Fig. 18. Kärl med rik dekor, resp odekorerat kärl med samma funktion. Skillnad i dekor avgörs 
av den lokala trosuppfattningen (förfädernas andar). Skala 1:4. Foto TNihlén.

58



Litteratur
Bruijn A. 1963. Die Mittelalterliche Keramiche Industrie in Südlimburg. Berichten van de rijksdi- 
enst voor het oudeidkundig bodenonderzoek 12-13. S. 357 - 459.

de BoüardM. 1974. Observations on the treatise of Eraclius. De coloribus et artibus Romanorum. 
Medieval Pottery from Excavations. London. S. 67 - 76.

Ebbesen K. 1972. Tragtbaegerkulturens trommer. Aarbøger. Köpenhamn.

Forssander J-E. 1936. Skånska megalitgravar och kontinentaleuropeisk stenalder. Meddelanden 
från Lunds Universitets Historiska Museum. Lund.

Hulthén B. 1976. On Thermal Colour Test. Norwegian Archaeological Review vol. 9, No. 1. Oslo. 
S. 1 - 6.

Hulthén 1975. Herstellungstechnik und Formanalyse der Keramik aus Löderup 15. Acta Archaeolo- 
gica Lundensia series in 8° Nr 10. Lund.

Hulthén 1985. Hair-Tempered Pottery in Ångermanland. Archaeology and Environment 4. Umeå.
S. 247 - 258.

Lindahl A. 1986a. Information through Sherds. A case study of the early glazed earthenware from 
Dalby, Scania. Lund Studies in Medieval Archaeology 3. Lund.

Lindahl 1986b. Simulated manufacture of prehistoric ceramic drums. Second Conference of the 
ICTM Study Group on Music Archaeology, Vol 1: General Studies. Stockholm. S. 29 - 39.

Lindahl 1986c. Så glaserade man under medeltiden? Medeltiden och arkeologin. Lund studies in 
Medieval archaeology 1. Lund S. 33 - 45.

Lindahl 1988. Teknologisk undersökning av keramikfrån boplatsen Nymölla III samt ett testmateri
al från boplatsen Nymölla I, Skåne. I Wyszomirska, B. Ekonomisk stabilitet vid kusten. Nymölla 
III. En tidigneolitisk bosättning med fångstekonomi i nordöstra Skåne. Acta Archaeologica Lun
densia series in 8° Nr 17. Lund. S. 125 - 138.

Seewald O. 1934. Beiträge zur Kenntnis der steinzeitlichen Musikinstrumente Europas. Wien.

Strömberg M. 1975. Studien zu einem Gräbenfeld in Löderup. Acta Archaeologica Lundensia seri
es in 8° Nr 10. Lund.

59







Coden RAÄ/SHMM - 90/0003 ISBN 91 - 7192 -807-3 ISSN 0348 - 6826


