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Lars Ersgård

Förord

Denna bok innehåller nio uppsatser på temat Modernitet och Arkeo
logi. De bygger på föredrag hållna vid konferensen Nordic Tag i Lund 
2005 där en av sessionerna behandlade detta tema. Syftet med sessio
nen var att initiera en diskussion kring moderniteten ur ett historiskt- 
arkeologiskt perspektiv.

Ämnet modernitet är ett centralt forskningsfält inom en rad huma
nistiska och samhällsvetenskapliga discipliner såsom konstvetenskap, 
historia, etnologi, sociologi etc. men studeras där framför allt utifrån 
texter och bilder. En fördjupad diskussion där moderniteten ges ett 
arkeologiskt innehåll har hittills saknats för nordiskt vidkommande 
men har under senare år känts alltmer angelägen. Visserligen utnyttjas 
lämningar från nyare tid sedan länge inom den historiska arkeologin i 
Sverige men studiet av dessa lämningar har oftast kommit att temati- 
seras utifrån källmaterial mera än generella historiska problemområ
den, t.ex. industriarkeologi, torparkeologi, marinarkeologi etc.

Detta var bakgrunden till att en grupp arkeologer på UV, Riksan
tikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, hösten 
2003 bildade ett diskussionsnätverk kring Modernitet och arkeologi. I 
detta nätverk föddes också idén att anmäla en session kring detta tema 
på Nordic Tag - konferensen våren 2005. Glädjande nog var gensva
ret stort även från arkeologer utanför UV. Under en dag, 21/4 2005, 
ventilerades moderniteten ur ett arkeologiskt perspektiv i sammanlagt 
elva föredrag. Nio av dessa presenteras nu här i bokform. Majoriteten 
av författarna är idag verksamma inom uppdragsarkeologin på olika 
institutioner i landet.

Lund i oktober 2007

Lars Ersgård
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Christina Rosén

Uppdragsarkeologi och modernitet

Abstract
Contract archaeology and modernity. Modernity as a research area 
- focusing on the material remains as the main source - has recently 
become of interest to archaeologists. This article discusses some pro
blems and possibilities of this kind of study. I would like to claim 
that modernity as a research object increases our possibilities to un
derstand the processes leading up to today’s society. However, cont
ract archaeologists seldom get to excavate remains from the last few 
centuries, as they are not protected by law in the same way as older 
sites. The study of modernity is not only about modernity as a concept 
but also about us as modern human beings working in a modern (or 
maybe post-modern) society. This means we must be highly aware of 
the ideological and theoretical underpinnings of our interpretations.

Inledning
Varför betitlar man ett föredrag ”Uppdragsarkeologi och modernitet” 
och varför inte bara ”Arkeologi och modernitet”? Finns det någon 
särskild koppling mellan just uppdragsarkeologin och det moderna?

Som jag ser det är uppdragsarkeologin särskilt nära förknippad 
med det moderna projektet som en del av samhällets officiella histo
rieskrivning; man kan t.o.m. se den som en del av det moderna pro
jektet. Den hänger samman med samhällsplanering och exploatering 
och inte minst med en uppfattning om att det visserligen finns ett 
värde i att bevara fornlämningar (lagens egentliga innebörd) men i 
de fall (de flesta) där fornlämningarna anses utgöra ett hinder för ex
ploatering av ett område så får de tas bort, låt vara med erforderlig 
dokumentation. Alltså: det moderna projektet är viktigare än beva
randet av äldre tiders materiella lämningar. Vilket naturligtvis ligger 
i dess natur. Därmed går uppdragsarkeologi och samhällsförändring 
hand i hand.
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I det följande skall jag diskutera två huvudsakliga teman. Det första 
handlar just om uppdragsarkeologin som en del av det moderna pro
jektet. Det andra berör uppdragsarkeologins möjligheter att studera 
moderniteten; det gäller både det rent praktiska studiet av modernite
tens materialitet och våra möjligheter som arkeologer att förstå något 
som i så hög grad är en del av oss själva.

Modernitet?
Begreppet modernitet går knappast att definiera på något enkelt eller 
fullständigt sätt. Mycket allmänt kan man säga att det innehåller en 
rad idéer kring framåtskridande, framstegsoptimism, linjär tidsupp
fattning, rationalitet, förnuft, vetenskap, sekularisering och individua
lism. Känslan av ”tid omöjlig att upprepa” är central.

Det moderna samhällets födelse kopplas ofta samman med en rad 
välkända historiska och mentalitetshistoriska förändringar. Över
gången från ett feodalt till ett kapitalistiskt samhälle, den ökande be
toningen på människan som individ, tron på förnuft och rationalitet, 
frambrytandet av den vetenskapliga världsbilden, sekulariseringen 
och demokratins genombrott är kanske de viktigaste ingredienserna. 
Industrialiseringen med en tilltagande massproduktion och dito kon
sumtion hör också till moderniseringsprocessen. Kanske skall vi också 
föra Norbert Elias idé om en civilisationsprocess, med en tilltagande 
självkontroll vad gäller starka känsloutbrott, liksom ett ökat avstånds
tagande från kroppen och dess funktioner, till det moderna, även om 
hans tankar starkt ifrågasatts (Elias 1989; Duerr 1994).

Det går inte att sätta någon absolut tidpunkt för modernitetens 
genombrott. Vissa av idéerna kan spåras ned i medeltid, annat kom
mer vartefter under de följande århundradena. Upplysningstiden är en 
viktig period och just 1700-talet kan man se som en brytpunkt mellan 
en tidig-modern och en modern period, kanske framför allt vad gäller 
idéer. Med 1800-talet kommer så industrialiseringen, en rad tekniska 
nyheter och stora politiska och religiösa förändringar. 1900-talet ser 
ytterligare tekniska förändringar och den sociala ingenjörskonsten fi
rar triumfer med allt från bostadspolitik till rashygien.

Under 1900-talet kan moderniteten klart knytas till vissa grupper 
i samhället; politiker, arkitekter, designers, ”samhällsingenjörer” - en 
utbildad medelklass med makt och inflytande. I stor utsträckning är 
vi som idag är aktiva inom kulturmiljövård och samhällsplanering 
arvtagare - mentalt och ibland också bokstavligen - till denna grupp
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människor. Vi förvaltar samma kulturella kapital, är delaktiga i likar
tade samhällsprocesser och rör oss i samma sociala rum.

Att definiera och studera modernitetens uppkomst/framväxt inne
bär att man ger sig in i ett ideologiskt laddat sammanhang. Det hand
lar inte bara om moderniteten som begrepp, det handlar också om oss 
själva och vår uppfattning om oss som moderna och verkande i ett 
modernt (eller måhända postmodernt) samhälle. Likaså handlar det 
om vårt förhållningssätt till det nyligen timade, till det samhälle där 
våra föräldrar och farföräldrar levde, med dess drag av kvardröjande 
”ålderdomlighet”, dåliga bostäder, dåliga arbetsvillkor, stora klass
skillnader - eländesskildringar vi inte alltid vill kännas vid.

I vår egen tid är postmodernismen det nya (det ”moderna”, om 
man så vill). Att diskutera postmodernismen är dock i huvudsak för
behållet en akademisk eller konstnärlig elit. Samtidigt kan man fråga 
sig om inte postmoderna idéer håller på att få en ideologisk tyngd 
även i ett vidare perspektiv - jag tänker på debatten kring Historiska 
Museets utställningsverksamhet, kring Agenda kulturarv och liknan
de frågor. Ännu är nog modernitetens världsbild emellertid den giltiga 
för de allra flesta i vårt samhälle och moderniteten kan utan tvekan 
betraktas som en ideologi, d.v.s. något som förklarar och legitimerar 
en världsbild och gör den begriplig.

Uppdragsarkeologin föddes alltså som en del av det moderna pro
jektet, men skall nu inlemmas i det postmoderna. Vår roll är inte läng
re att stötta en officiellt sanktionerad historieskrivning om framsteg, 
samhällsutveckling och nationell enhet. I stället förväntas vi delta i 
det offentliga samtalet kring mångfald, integration, kulturarv och his- 
toriebruk. Vi förväntas skriva berättelser om det som varit och vara 
öppna för en rad olika slags berättande och tolkande bortom det tra
ditionellt akademiskt accepterade. Fortfarande är vi dock i högsta 
grad statens förlängda arm, det är bara innehållet och terminologin i 
direktiven som förändrats.

Ändå är kanske det postmoderna perspektivet en förutsättning för att 
studera moderniteten. Betoningen på mångfalden av berättelser, på det 
specifika och individuella kan ge oss möjlighet att dissekera moderniteten 
och iaktta dess materiella uttryck på en rad olika sätt. Ett postmodernt 
förhållningssätt innebär samtidigt, nästan med nödvändighet, en kritisk 
hållning gentemot det moderna. Vi kan med en liten aning av distans 
studera det moderna projekt våra föräldrar och morföräldrar såg som 
det självklart rätta - därmed har vi också förutsättningarna för att skriva 
dess historia, i vårt fall då utgående från dess materiella lämningar.



Uppdragsarkeologin - en del av det moderna projektet
Kan man betrakta uppdragsarkeologin som en särskild sorts arkeo
logi? Ja, jag menar att man till en del kan göra det. Karaktäristiskt 
för uppdragsarkeologin är att vi inte själva väljer våra objekt och frå
geställningar fullt ut. Vissa valmöjligheter finns förvisso, men dessa 
ligger inom ramarna för det område som ska exploateras och styrs av 
länsstyrelsens beslutsfattande enligt KML. Därtill kommer att det ofta 
rör sig om stora ytor, mycket data (fynd, konstruktioner, prover) och 
att möjligheten till efterbearbetning är begränsad vad gäller tid och 
pengar.

Men framför allt går uppdragsarkeologin hand i hand med det 
moderna samhällets framväxt. Med de tekniska framstegen kommer 
de stora exploateringarna. Motorvägsbyggen, miljonprogrammet, in
dustriområden och mycket annat är oupplösliga delar av 1900-talets 
modernitet. I takt med dessa har uppdragsarkeologin vuxit sig stark. 
Följden blir att när det moderna samhället byggs ut växer kunskapen 
om det förmoderna samhället. Samtidigt är i de flesta fall modernite
tens krav på framåtskridande och exploatering viktigare än bevaran
det av det gamla. Kraven på nya industrier, bättre vägar, nya bostäder 
väger över - men det gamla skall ändå undersökas och dokumenteras. 
Varför då, kan man fråga sig?

Ett svar på den frågan skulle kunna vara att kunskapen om den 
förmoderna tiden ger oss den motbild moderniteten behöver för att 
fullt ut fungera som ideologi. Mot vårt eget ställer man ett samhälle 
befolkat med smutsiga, vidskepliga människor, boende i kalla, dragi- 
ga, rökfyllda bostäder, hänvisade till primitiva redskap och dömda till 
ett kort liv, fyllt med vedermödor. Med förenklade arkeologiska tolk
ningar får man det moderna livet att framstå som det enda godtagbara 
alternativet. Som arkeologer borde vi fundera kring hur mycket vi är 
medskyldiga i detta.

Det finns också en motbild, ett idealiserande av det förflutna som 
får fungera som den romantiska motbilden till det moderna. Medel- 
tidsveckor, levande rollspel och rekonstruerade stenåldershus ger oss 
möjlighet att fly det moderna, att drömma oss tillbaka till en annan 
tid. Men vi vill inte stanna där, på sin höjd leva med det några dagar 
för att ta spjärn mot det moderna. Och när det moderna fallerar, när 
vi inte valt bort det frivilligt, utan blir sittande utan el och telefon i 
dagar och veckor som efter orkanen Gudruns härjningar, ja då längtar 
vi intensivt tillbaka till de moderna bekvämligheterna.



Några problem
Så vad har vi då som uppdragsarkeologer för möjligheter att studera 
moderniteten? Ett grundläggande problem är naturligtvis att en rad 
lämningar som faller inom ramen för det moderna inte är fornläm- 
ningar enligt KML och att en exploatör därmed inte kan förväntas 
bekosta en undersökning av dem. Det gäller ju som bekant de flesta 
lämningar från 1800- och 1900-talen. Nu är ju moderniteten inte be
gränsad till de två senaste seklerna. Det finns inslag av modernitet i 
en hel del äldre lämningar också. Ändå är det bekymmersamt att vi 
så sällan har möjlighet att undersöka den tidsperiod då moderniteten 
slår igenom på bred front (jfr Lind m.fl. 2001).

Men en särskild sorts problematik är just detta att vi själva i så hög 
grad är en del av moderniteten. Moderniteten hör nära samman med 
uppkomsten av en utbildad medelklass med inflytande på politik och 
samhälle - den samhällsklass där vi själva hör hemma. Vi har också 
vuxit upp med moderniteten som den enda giltiga formen för ett sam
hälle, kanske i synnerhet vi som är gamla nog att vara födda och upp
vuxna på 50-60-talen med ”slit och släng”, med moderna förorter och 
miljonprogram, med billig bensin och oändliga framtidsmöjligheter.

Trots ”bakslag” med 70-talets oljekris, kärnkraftsdebatt, gröna 
vågen-rörelse och annat är moderniteten vårt kulturarv och vår men
talitet, så internaliserat i oss att vi har svårt att se något annat. Den 
moderna livsstilen blir den enda goda livsstilen och historien har med 
ett slags förutbestämdhet lett fram till dagens samhälle.

Vårt perspektiv på äldre tider blir naturligtvis färgat av våra mo
derna glasögon. Att studera förmoderna samhällen blir att studera 
”de andra” och det gör vi ofta ganska obekymrat och kanske också 
oreflekterat. Men hur ser vi på tiden närmast före vår egen? Kan man 
ha ett ”de andra”-perspektiv på händelser och materialitet som lig
ger bara någon eller några generationer bakåt i tiden? Kan vi sätta in 
mormors blommiga kaffekoppar i en modernitetsdiskussion samtidigt 
som de väcker en rad nostalgiska minnen i oss?

Det bekymmersamma med moderniteten är ju att den omedelbart 
blir omodern. En bit in på 1800-talet var tallrikar, kaffekoppar och 
andra flintgodskärl, dekorerade med mönster i överföringstryck, en 
teknisk nyhet. De verkar som om de snabbt blir vanliga i stora delar 
av samhället. Inte minst är det tydligt hur mindre bemedlade grupper 
tar till sig denna nyhet. Blommiga kaffekoppar finns i åtskilliga torp
lämningar. Dessa massproducerade ting tas upp på ett annat sätt än de
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Figur 1. Modernt? Fat från Gefle porslinsfabrik, 
1900-talets början. Funnen utanför enslingen Kalle- 
Stinas bostad på ön Fläsklösen, Östergötland. Foto 
författaren.

mer traditionella statusföremålen (Rosén 2001), kanske just därför att 
de representerade något nytt, en ny, modern världsbild där man kunde 
markera sin identitet på ett annat sätt. För somliga kunde de vara ett 
sätt att bryta sig ur den roll man tilldelats i ett traditionellt samhälle 
- medan de idag står för en nostalgisk ”gammaldagshet” (Figur 1).

Några möjligheter
Avslutningsvis vill jag peka på några av de områden där det skulle 
kunna vara fruktbart att utgå från moderniteten som ett perspektiv. 
Modernitetens ting som identitetsskapande är ett givande forsknings
fält och kanske ett område där vi arkeologer har ovanligt goda möj
ligheter att bidra till en vetenskaplig diskussion. Vi har de metodiska 
och teoretiska redskapen för att fundera kring alla de här massprodu
cerade tingen som är så vanliga att de blir närmast triviala och som 
på de flesta grävningar skulle sorteras bort med det förödande epitetet 
”recent”.

Men vem tog till sig och använde alla dessa ting? Hur användes 
de? Vad betydde de i olika sociala sammanhang? Och vad betyder de 
för oss idag? Hur färgade är vi av egna minnen av tingen från äldre 
släkt-ingar? Hur påverkas våra tolkningar av egna och andras nostal
giska - eller kanske obehagliga - minnen av blommiga kaffekoppar,
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Figur 2. Den moderna tidens ”skräp” är en utmaning för våra arkeologis
ka tolkningar. Fynd från småbruket Lindholmen i Tjusts skärgård. Foto K. 
Wahlgren.

sockerskålar i pressglas, gamla konservburkar och allt annat ”skräp” 
som vi finner vid undersökningar av de yngsta lämningarna (Camp
bell & Ulin 2004)? (Figur 2).

Massproduktion och masskonsumtion

I ett modernt samhälle, där förankringen i ett traditionellt lokalsam
hälle bryts upp, tar sig identitetsskapandet nya former. En sådan kan 
vara konsumtion. Typiskt för moderniteten är just massproduktio
nen, d.v.s. framställningen av stora mängder likartade föremål, ofta 
av ett relativt lågt ekonomiskt värde. Produktionssättet medger också 
snabba stilistiska förändringar - nya modestilar kan snabbt omsättas 
i nya föremål.

En stor del av massproduktionen tycks röra den husliga och 
kroppsliga sfären - kammar, keramik, enkla smycken, husgeråd är
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några exempel. I och med att de var ekonomiskt överkomliga för 
stora grupper av människor så kunde de också användas för att ut
trycka olika slags social och ekonomisk tillhörighet.

Inflyttningen från landsbygd till stad är en del av det moderna sam
hällets framväxt och masskonsumtion av föremål har förknippats 
med städer redan från tidig medeltid (Carelli 2001). Frågor kring mo
dernitet har dock inte diskuterats i den stadsarkeologiska verksam
heten i någon nämnvärd utsträckning, men de borde kunna utgöra 
ett fruktbart angreppssätt på såväl bebyggelse som föremålsfynd och 
därmed ge nya infallsvinklar på frågor kring urbaniseringen under 
såväl medeltid som nyare tid.

Samtidigt är de nya konsumtionsmönstren inte begränsade till stä
derna. Ett ruralt exempel kan hämtas från en serie bouppteckningar 
gjorda i en liten halländsk by från mitten av 1700-talet till mitten av 
1800-talet. De olika gårdarna har olika ekonomisk och social status, 
vilket är klart synligt i de traditionella statusföremålen så som de tas 
upp i bouppteckningarna. Vid 1800-talets början blir de massprodu
cerade tingen mer synliga och intressant nog verkar de finnas i ungefär 
samma utsträckning i olika miljöer. Flintgodstallrikar, t.ex., återfinns 
samtidigt såväl i backstugan som på den största gården och dessutom 
i ungefär samma mängder. Det är uppenbart att dessa ting följer ett 
annat mönster än de traditionella statusföremålen, som textilier och 
silver (Rosén 2001).

De massproducerade tingen kan också i hög grad vara bärare av 
ideologisk mening. En intressant studie har gjorts på engelskt flint
gods, där man kontrasterade servisernas framställningar av ”merry 
old England” mot den betydligt bistrare verklighet som rådde under 
1800-talets intensiva industrialisering, liksom hur keramikmönstren 
avspeglade den nationaliseringsprocess som Storbritannien genomgick 
under samma tid (Brooks 1999). Det vore onekligen intressant att 
sätta in ”mormors blommiga kaffekoppar” i ett dylikt sammanhang, 
att studera spridningen av olika servismönster i olika sociala samman
hang i andra områden och vad de kunde tänkas uttrycka (Figur 3).

Den moderna bostaden

1 det slutande 1800-talet blir hygien och renlighet alltmer viktiga be
grepp och de kommer också, kanske särskilt under 1900-talets förra 
hälft, att kopplas till det moderna projektet. Den rationella och ef
fektiva människan är också en ren människa - den gamla dikotomin



Figur 3. Modernt? En produkt av industrialiseringen. Separatorn underlät
tade den tidskrävande mjölkhanteringen. Denna lämnades kvar när torpet 
Kushultapung i mellersta Halland övergavs en bit in i förra seklet. Foto för
fattaren.

rent/orent knyts nu ihop med modernitet och framstegsanda. Offent
liga hygienarrangemang som vattenledningar, kommunala avlopp och 
gaturenhållning blir allt vanligare. I bostäderna börjar man sakta men 
säkert installera vattenklosetter, gasspisar och så småningom elektriskt 
ljus. Bostäderna blir ljusare och renare.

Men det går långsamt och den nya hygienen är länge förbehållen 
de högre samhällsklasserna. När Lubbe Nordström på 1930-talet re
ser runt och dokumenterar ”Lort-Sverige” återstår i hans ögon ännu 
mycket att göra. De inledande orden i boken med samma namn är 
ett tydligt exempel på hur hygienfrågan kopplas ihop med det mo
derna projektet:
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»Med denna benämning», sade jag, »menar jag icke, att Sve
rige är lort, långt därifrån, men att Sverige har lort inom sina 
gränser, för mycket lort för att kunna med lugn tolereras och 
att denna lort skall bort så fort ocb så grundligt som möjligt, 
och detta icke bara för den nationella prestigens skull utan, 
vad som är vida viktigare, för den nationella effektivitetens. Vi 
ha inte råd att ha så mycket lort i det nationella maskineriet.»

Under efterkrigstiden och miljonprogrammets genomförande försvin
ner de sista spåren av Lort-Sverige, inte minst de urbana slumom
rådena. I allmänhet rivs de; i något fall lever de kvar för att under 
1980-talet yuppifieras och bli bostäder för en välbeställd medelklass 
- Haga i Göteborg och Nöden i Lund är två exempel. Den rurala 
slummen i form av torp och backstugor får förfalla eller förvandlas 
till sommarstugor.

Förvandlingen av de urbana slumområdena skedde med tydliga 
ideologiska förtecken. De representerade ett nyss förflutet, som många 
knappt vill kännas vid (Mayne & Murray 2001). Samtidigt försvann 
med detta en kollektiv minnesbank av konkret materiellt slag. Idag le
ver minnet endast i form av en uppfattning om nöd, elände och vägg
löss. Men vad vet vi om det liv som levdes där, om strategier för att 
upprätthålla en fungerande tillvaro, om konsten att leva ett värdigt liv 
i det som utifrån bara betraktades som elände?

I Chester, England, gjordes en undersökning av ett sådant slum
kvarter, där man kunde ge en betydligt mer nyanserad bild av dessa 
områden än den gängse (Matthews 1999). I vår uppdragsarkeologis- 
ka verksamhet har det dock länge funnits en tendens att betrakta de 
översta lagren i urbana sammanhang som ”sentida störningar”. Ofta 
är det fråga om nedgrävningar i äldre kulturlager i form av avlopps
rör, ledningsschakt, husgrunder och avfallsgropar. Men frågan är om 
inte dessa förbisedda lämningar rymmer en stor mängd kunskap om 
den urbana tillvaron under en tidsperiod när moderniseringsproces
sen var som kanske mest intensiv - när ser vi de första arkeologiska 
undersökningarna i Sverige av sekelskiftets urbana slum? När skall vi 
börja se de ”sentida störningarna” som en del av undersökningsplat
sens historia i stället för att schakta bort dem?

Bostadens segregation kan studeras som en del av samma process, 
d.v.s. förändringen från en bostadskultur där de flesta av hushållets 
medlemmar sover, äter, lagar mat och arbetar i det enda uppvärmda 
rummet till dagens synsätt, där t.o.m. spädbarn förutsätts behöva ett



Figur 4. Bostadshuset på Aplared flyttar vid 1800-talets mitt upp på en berg
knalle. Stentarrassen markerar det nya läget, avskilt från ekonomibyggna
derna. Foto författaren.

eget sovrum och där olika funktioner - sömn, matlagning, umgänge
o.s.v. - fördelas ganska strikt på olika rum.

Struktureringen av bostaden har en parallell i hur gården - i staden 
eller på landsbygden - struktureras. Ett exempel är gården Aplared i 
Sjuhäradsbygden. Den anläggs på ett medeltida gårdsläge någon gång 
vid 1500-talets början. Från denna tid och fram till laga skifte 1850 
ligger av allt att döma bostadshus och fähus som ett sammanhang 
runt en gårdsplan, det normala mönstret vid denna tid i stora delar av 
Sverige. Också när gårdsbyggnaderna flyttas till ett nytt läge vid slutet 
av 1600-talet kvarstår mönstret. Men i samband med laga skifte sker 
en påtaglig förändring. Ladugård och andra ekonomibyggnader ligger 
kvar ungefär i sitt äldre läge medan bostadshuset flyttas upp på en 
bergknalle ovanför resten av gården. En vällagd stenterrass markerar 
platsen för det nya huset och visar tydligt hur det nu är avskilt från 
ekonomibyggnaderna (figur 4) (Rosén & Öbrink 2004).
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Religionens materiella uttryck

Att den religiösa dimensionen i våra liv tar sig materiella uttryck är 
naturligtvis i sig inget specifikt för moderniteten. Men ett drag i det 
moderna är att religionen inte längre är en angelägenhet för alla i 
gruppen utan närmast en privatsak.

I en grupp där religionen är en angelägenhet för hela gruppen 
och man har en gemensam andlig dimension som förklarar tillvarons 
mysterier, finns det ingen större anledning för den enskilda individen 
att manifestera sin religiösa tillhörighet. Men i ett modernt samhälle 
där kollektiva manifestationer, gemensamma för hela gruppen, sak
nas får vi stället individuella uttrycksmedel. Dessa förenar oss dels 
med andra med samma religiösa inriktning, dels markerar de vår 
egen inriktning gentemot andras. Just detta att man kan välja sin 
religion skulle man kunna se som ett typiskt utslag för det moderna. 
Idag ser ju också vi en tilltagande privatreligiositet, en andlighet som 
utövas enbart av individen utan att kopplas till en etablerad kyrka 
eller religiös rörelse.

I den protestantiska reformationen kan vi se en begynnande mo
dernitet i och med dess betoning på det individuella, oförmedlade för
hållandet till Gud; detta till skillnad från medeltidens katolska lära. 
Detta individuella Gudsförhållande kan sedan ses ännu tydligare i den 
framväxande frikyrkligheten och avståndstagandet från statskyrkan 
främst under 1800-talet. I sin tur åtföljs detta sedan av sekularise
ringen under 1900-talet, då det kyrkliga engagemanget begränsas till 
de ritualer som uppfattas som familjehögtider - i huvudsak dop, bröl
lop och begravning.

I de här religiösa förändringarna finns det naturligtvis materiella 
uttryck som kan göras till föremål för arkeologiska studier och det 
torde vara fullt möjligt att följa förändringar i människors religiositet 
som inte är omedelbart synliga i andra källor. Gravar och gravskick är 
ett etablerat arkeologiskt forskningsområde och dessa källor säger oss 
också en del om modernitetens framväxt.

Ett exempel på hur förändringar i gravskicket kan knytas till frå
gor om modernitet är ett gravmaterial från domkyrkans kyrkogård 
i Linköping. Där var det tydligt hur ett enhetligt gravskick under 
1500- och 1600-talen förändras under 1700-talet mot en mycket 
större individuell variation, med t.ex. klädesplagg i stället för svep
ningar och flera slags småföremål nedlagda i gravarna. Man kan se
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detta som ett uttryck för att man lade en större tonvikt vid individen, 
kanske också som ett tecken på en mindre enhetlig, mer personlig 
tro, möjligen under inflytande från pietismen (Tagesson 2003). Re
sultaten är mycket intressanta och ger en utgångspunkt för liknande 
studier på andra gravmaterial från nyare tid.

Förändringar av gravskicket kan också kopplas samman med 
den moderna uppfattningen om hygien som diskuterades ovan. Från 
1800-talet och framåt har man i allmänhet slutat använda de gam
la, inte sällan medeltida, kyrkogårdarna inne i städerna och börjar i 
stället bygga nya begravningsplatser i deras utkant. De gamla kyrko
gårdarna uppfattades som ohygieniska och ersattes av moderna och 
funktionella sådana.

Samtidigt ersätts jordbegravningarna i stor utsträckning av eldbe- 
gängelse. I allra nyaste tid försvinner ibland t.o.m. den individuella 
gravplatsen och minneslundar börjar användas. Flär kan vi följa en 
lång förändringskedja från det begynnande individualiserandet av be- 
gravningsskicket vid 1700-talets början fram till vår egen tid.

Ett annat exempel är de materiella spåren efter magi i olika former. 
Traditionen att placera magiska föremål i en byggnad har gamla rötter 
- s.k. husoffer har iakttagits redan under förhistorisk tid. Men tradi
tionen har fortsatt långt in i nyare tid, med åskviggar, inmurade skor, 
katter, mynt och annat (Carelli 1997; Artelius 1999; Carlie 1999).

Den här typen av ”vardagsmagi” kan ses som ett motstånd mot 
moderniteten. Moderniteten har bland annat beskrivits så, att det som 
är möjligt att tro har fått ett begränsat utrymme i förhållande till det 
som är möjligt att veta (Le Goff 1992, s. 35). Men i vardagsmagin 
ser vi ett avståndstagande från det rationella, förnuftiga vetandet och 
ett förlitande på det som kan tros. Ett arkeologiskt forskningsområde 
kunde då vara vardagsmagins materialitet och den sociala och poli
tiska kontexten kring dessa handlingar - kan de knytas till några spe
ciella omständigheter som förklarar att man tar sin tillflykt till uttalat 
icke-moderna handlingar i ett samhälle som i huvudsak kan betraktas 
som modernt?

Några slutord
Ovan har jag visat på några exempel på hur moderniteten uttrycks 
i den materiella kulturen på ett sätt som vi kan studera med arkeo
logisk metod och teori. Men trots att det finns gott om potentiella



forskningsmöjligheter kring moderniteten så förblir de just i huvudsak 
potentiella så länge vi inte har möjlighet att genomföra dem.

Den absoluta majoriteten av de arkeologiska undersökningar som 
görs i vårt land genomförs som uppdragsarkeologiska sådana inom 
ramen för KML, vilket innebär att det endast är sådana lämningar 
som i lagens mening kan betraktas som fornlämningar som kommer 
att undersökas. Lämningar från tiden efter omkring 1750 betraktas 
fortfarande oftast som icke-fornlämningar. För att ändra på detta be
hövs - bland annat - goda argument för vikten av att studera också 
de yngsta lämningarna.

Så varför skall vi då egentligen studera modernitet i ett uppdrags- 
arkeologiskt sammanhang? Som jag hävdat ovan är uppdragsarkeo- 
login i sig en del av det moderna projektet och den hänger nära sam
man med samhällsplanering och exploatering. En aspekt på detta att 
studera moderniteten är alltså att vi kan få ett perspektiv på vår egen 
verksamhet. Samtidigt är detta argument knappast tillfyllest sett i ett 
större samhälleligt sammanhang, även om det öppnar intressanta in
omvetenskapliga perspektiv.

Jag vill i stället hävda att moderniteten som studieobjekt ger oss 
ökade möjligheter att förstå de processer som har resulterat i det sam
hälle vi idag lever i. Många fenomen i dagens samhälle har förvisso 
rötter långt tillbaka i tiden. Men mycket av det vi lägger vikt vid och 
betraktar som modernt (och därmed implicit ”gott”) har uppkom
mit och/eller vuxit sig starkt från 1700-talet och framåt. Diskussioner 
kring demokrati, jämställdhet, delaktighet i det offentliga samtalet, 
bostadsstandard, hygien, utrotandet av fattigdomen och mycket annat 
hör hit. Så gör också mycket i vår uppfattning om materiella ting och 
konsumtion

Men - det relativt sett unga ursprunget för dessa frågor medför att 
de i allmänhet faller bort i dagens uppdragsarkeologi. Därmed avhän
der vi oss möjligheterna att använda arkeologisk metod och teori för 
att belysa vägen fram till vår egen tid, en delvis självpålagd begräns
ning som knappast är motiverad, sedd i ett större perspektiv.

Modernitet är naturligtvis bara en bland en rad intressanta aspek
ter som kan läggas på ett arkeologiskt källmaterial. I vissa samman
hang är det emellertid just den aspekten som kan hjälpa oss att förstå 
en lämning och dess betydelse som en del i det moderna projektet. 
Om vi samtidigt börjar förstå något mer om oss själva och vår egen 
verksamhet så är det ju en icke föraktlig bonus
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Lena Beronius Jörpeland & Eva Skyllberg

Mot moderna tider!

Abstract
Towards modern times! Certain aspects of modernity as an ideology 
can be traced back to earlier times. In this paper we present some 
thoughts that have arisen during our work with the archaeological 
record from the 17th century, Lunda farmstead. The idea of time, the 
idea of a new type of dwelling house and the idea of how to make a 
clean and fresh start by burying the old, can be discussed in relation 
to the material culture at the farmstead.

Inledning

Syftet med denna artikel är att presentera några idéer som vi har fått 
när vi har diskuterat modernitetsbegreppet och det arkeologiska mate
rialet från utgrävningen av Lunda gård utanför Strängnäs i Sörmland. 
Lunda var en central plats under järnåldern men fortlevde även under 
medeltid och historisk tid. En av våra ambitioner vid utgrävningen var 
att arbeta med gårdens hela tidsinnehåll, vilket innebär att det finns ett 
mycket intressant material i föremål- och byggnadskulturen även från 
perioden 1600-1900-talet. (Fig.l)

Modernitetsbegreppet definieras på olika sätt inom olika discipli
ner. Idéhistorikerna har exempelvis sett moderna inslag i medeltidens 
lärde, historikerna vill se renässansen som en genombrottsperiod för 
moderna idéer, ibland också 1700-talet med upplysning och revolu- 
tionstankar (Thomas 2004:4ff; Rosén 2006). Etnologerna menar att 
det framförallt är under 1800-talets industrialisering eller mellan
krigstidens sociala ingenjörskonst som är modernitetens verkliga ge
nombrott. Det är också först under 1800-talet som man beskriver sin 
samtid som en modern tid.

Ett sätt att betrakta moderniteten är som en ideologi. I en ideologi 
”inbegrips sådana föreställningar som används i syfte att göra värl
den begriplig och som avgör hur man handlar i olika situationer. En
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Figur 1. Lunda gård, belägen en halvmil väster om Strängnäs i Sörmland. 
Foto: Lena Beronius Jörpeland, Riksantikvarieämbetet.

ideologi är dessutom i allmänhet knuten till en viss social grupp och 
fyller funktionen att legitimera och definiera gruppen och dess hand
lingar i förhållande till andra grupper” (Rosén 2006:75f). Begreppet 
modernitet vilar på en tanke - en värderingsgrund - som bland annat 
innefattar en önskan och en strävan mot ett framåtskridande och en 
ständig förändring mot det bättre. En grundläggande del i modernite
tens ideologi är den linjära tidsuppfattningen. Tiden är en linjär pro
cess där man lägger det förflutna bakom sig. Genom skilda handlingar 
kan man avläsa en slags avskärmande från det förflutna.

En annan av modernitetens värdegrunder är individualiseringen av 
enskilda människor. Inom forskningen råder det olika mening om när 
under historien som individen framstår som individ (Gurevitj 1997). 
Etnologerna ser ett genomslag under 1800-talet, bland annat genom 
att det först nu är tydligt att individen reflekterar över sig själv (Svens
son muntligt meddelande).

Ingen tidsepok är ju något helt och avskilt, i den betydelsen att 
den skulle vara skarpt avgränsad till epoken innan och tiden efter. 
Idéer uppkommer, fortlever och mognar, skiftar gestalt och blomstrar. 
1600-talet skiljer sig i många avseenden från 1700-talet, men redan 
under 1600-talet ser vi exempelvis embryot till den tidsepok som i full 
blomstring kallas Upplysningen.
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Vi vill här presentera några idéer som främst tar fasta på tre förete
elser som vi har sett är intimt förknippade med begreppet modernitet 
och som vi har valt att ställa i relation till den materiella kulturen på 
Lunda. De tre företeelserna är Tanken om tiden, Tanken om ett nytt 
boende, en förändring mot det bättre och Tanken om att göra rent bus 
med det förgångna. De material som vi exemplifierar med kan var för 
sig tidfästas till 1600-talet. Tillsammans visar de aspekter av ett för
ändrat liv som kan sättas i samband med modernitetens ideologi.

Tanken om tiden
I det moderna samhället växer en ny syn på tiden fram. Orvar Löf
gren talar om ett kulturmöte mellan två tidsuppfattningar, den nya 
standardiserade tidsuppfattningen som blir vanlig hos präster och 
ämbetsmän under 1700-1800-talen ställs mot bondesamhällets tradi
tionella cykliska tid, förankrad i naturens rytm (Löfgren 1979:22ff). 
Med framväxten av en nyare syn på tiden kommer också behovet av 
att mäta den. Tiden blir ideologiskt laddad och det blir viktigt att 
”passa tiden”. Men redan tidigare har tidens gång och behovet att 
föra längder över händelser i socknen blivit intressant för kronan och 
kyrkan. Bland annat uppmanas sockenprästerna under 1600-talet att 
föra längder över dop, vigslar och begravningar (NE kyrkoböcker).

Också föremål och byggnader blir under den här perioden årtals- 
befästa. Fat och skålar av lergods får under 1600-talets andra hälft 
och början av 1700-talet årtal, som stadfäster vilket år krukmaka
ren tillverkade kärlet (muntligt meddelande Mathias Bäck). Seden att 
datera kärlens tillverkningsår påbörjas redan i slutet av 1500-talet, 
men får ett större genomslag under 1600-talet (fig. 2). Även daterade 
friser ovanför dörröppningar i byggnader blir vanliga under perio
den. Seden att lägga ned mynt i grunden när nya byggnader uppförs 
har dokumenterats i skriftliga källor tillbaka till slutet av 1600-talet. 
En rad kungliga dignitärer, under 1700- och 1800-talet har vid olika 
tider nedlagt mynt och medaljer i askar som sedan vid ett högtidligt 
tillfälle har murats in i grundstenar. En rad samtida skildringar beskri
ver själva händelsen när den regerande konungens slagna mynt och 
medaljer förseglades i byggnadens grundmur. Ett av de äldsta skrift
liga beläggen på ett grundsättningsmynt finns från Kungsholms kyrka 
i Stockholm. När kyrkan börjarbyggas genomförs en liten ceremoni 
år 1673. I närvaro av överhet, pastor och de ledande i församlingen
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Figur 2. Ett keramikkärl med datering i botten. Foto: Helmuth Bergold, Riks
antikvarieämbetet.

får murarmästaren en penning att mura in i grunden (Golabiewski 
Lannby 2000:14).

När grundstenen till de halvrunda flyglarna vid Stockholms slott 
lades den 4 december 1734 nedtecknades detta:

”Det är mycket brukeligt i alla länder, då grunden lägges til 
ansenlige byggnader, at Konungarne sielfva eller någre höge per
soner på deras vägnar lägga första stenen tillika med Medailler 
och mynt, som under deras tid slagne blifvit; att på det om i 
framtiden en sådan grundval bände uppgrfvas, folcket då måtte 
underrättas, under bvilckens tid värcket blifvit begynt” (Lind
gren 1953:110 och där anförd litteratur).

Lindgren menar att man, vid den här tiden, väl kände till att mynten 
och medaljerna var historiska dokument som kunde ge eftervärlden 
möjlighet att datera byggnadsverken.

Mynt som husoffer
I etnologiskt material och uppteckningar är mynt som husoffer ganska 
vanliga. Oftast handlar det om en önskan om lycka och framgång för 
de som skulle bo i huset. Lyckan symboliserade tillväxt och välmåga 
och är central i våra folktroföreställningar (Bringéus 1993). Här är 
det inte möjligt att detaljerat diskutera offerbegreppet. Ett rent grund- 
läggningsoffer syftade vanligtvis till att ge en byggnad tur och lycka 
men också skydd mot onda krafter och sjukdomar. Dessa husoffer
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förekommer från förhistorisk tid och fram till idag. Anne Carlie me
nar i sin bok, ”Forntida byggnadskult”, att just mynt antagligen inte 
används i någon större utsträckning som offer i hus under förhistorisk 
tid om man undantar järnålderns skattfynd (Carlie 2004). Förhållan
devis få mynt har hittats i stolphål och gropar. Denna uppfattning, 
menar hon, stöds av det faktum att inte något av de hundratals ler
kärl som medvetet deponerats i stolphål, gropar och under härdar har 
innehållit mynt. Det finns dock några få undantag - bland annat kri
garnas hus på Björkö - som skulle kunna tyda på att rituella nedläg- 
gelser av mynt kan knytas till lite speciella miljöer med ett större inslag 
av myntcirkulation (Carlie 2004:184ff). Det finns också enstaka an
dra exempel, bland annat från det medeltida Kyrkheddinge i sydvästra 
Skåne. Det äldsta myntet hittades i ett stolphål tillhörande den norra 
långväggen i gårdens boningshus. Myntet var ett borgarkrigsmynt 
präglat i mitten av 1200-talet. Det andra myntet låg under en sten i 
syllstensrännan till den östra väggen i gårdens ekonomilänga och var 
slaget under 1300-talets första hälft (Schmidt Sabo 1998:103). Båda 
fynden tolkas som avsiktliga nedläggelser, på grund av sin placering 
och låsta position, vilket Carlie menar är en rimlig bedömning (Carlie 
2004:186).

När det gäller arkeologiskt tillvaratagna mynt så finns inte nå
gon tillgänglig sammanställd litteratur. En översiktlig genomgång av 
det arkeologiska materialet från medeltid och tidig modern tid visar 
att endast ett mycket fåtal exempel finns från medeltiden på speci
fikt deponerade mynt, varken i byggnader eller annorstädes, trots att 
mynt inte är en helt ovanlig fyndkategori. Det är först i material från 
1600-1700-talet som mynt blir vanliga i byggnader. I de arkeologis
ka rapporterna noteras att mynten är deponerade som lyckoslantar 
(exempelvis Carlsson 1996:29). Dessa mynt förekommer både i rase
ringslager och på gårdsplaner men också under golvplank i hus. Jag 
har valt att endast beakta de mynt som är deponerade på eller under 
stensyllen, under träsyllarna, under tröskeln eller deponerade under 
golvbjälkar. Det är svårt att tolka mynt i golv eftersom man inte kan 
utesluta att mynt ramlar ned mellan golvspringorna.

I parstugan på Lunda låg ett av mynten under golvet till den äldre 
parstugan. Myntet uppfattades vid utgrävningstillfället som att det 
hade stuckits in under en planka i samband med att parstugan upp
fördes. Myntet var ett drottning Kristinamynt präglat 1634-1644 (Be- 
ronius Jörpeland & Skyllberg 2003:14).
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Det finns fler exempel från Mälardalen. I Strängnäs undersöktes en 
källare vid Storgatan. Under en sylisten låg ett 14 öre kopparmynt som 
var präglat 1658. Myntet var helt intakt och verkade oanvänt och 
enligt utgrävaren kan inte tydas på något annat sätt än att det var de
ponerat vid uppförandet av källaren (Bäck &c Carlsson 1999:9). Från 
Västerås finns exempel på ett Karl XI mynt, präglat 1671. Myntet låg 
under tröskeln till ett nyuppfört hus. Huset byggdes sannolikt 1714 
efter den stora stadsbranden (Carlsson 1996:29). Även från Norrkö
ping finns exempel på byggnader där upp till fem mynt härrör från 
kontexter som representerar uppförandet av huset, i sättsanden under 
golvet och i vägglinjen under syllstenarna. De här mynten var också 
slagna under perioden 1634-1641 (Menander 2003:79).

Ytterligare ett exempel är en källare i Kolsva socken, Västmanland 
(Eriksson et al 2005). Så många som femton mynt slagna mellan år 
1718-1724 påträffades i källarens stenlagda golvnivå. Utgrävarna har 
inte själva tolkat mynten som grundläggningsmynt. Den begränsade 
tidsperiod som mynten är präglade under i relation till övrigt fynd
material som pekar mot att källaren nyttjades även under 1700-talets 
mitt och andra hälft, talar för att mynten är grundläggningsmynt.

Tillgången på mynt var stor, utmyntningen av kopparmynt var enorm 
under just 1630-talet eftersom det var brist på silver och stor tillgång på 
koppar. Det finns uppgifter på att omkring 100 miljoner kopparmynt 
slogs mellan 1633-37 Under de 20 sista åren av 1600-talet myntades 
inte några kopparmynt vilket fick till följd att mynten från senare delen 
av 1600-talet användes in i 1700-talet (Menander 2003:76 och där 
anförd litteratur). Dessa mynt fick alltså en mycket lång cirkulationstid 
vilket exemplet från Västerås visar. Däremot fick de mynt som mynta
des på 1630-40-talet troligen en kort cirkulationstid, något som kanske 
myntet från Storgatan i Strängnäs är exempel på.

Man skulle därmed också kunna tolka seden med grundsättnings- 
mynt som en del av det nya bruket att dokumentera avgörande hän
delser i livet med en faktisk kronologisk hållpunkt, vilket får ett ge
nomslag under 1600-talet. De nämnda mynten skall förmodligen ses 
i ljuset av en förändrad syn på föreställningar knutna till lycka och 
välgång. Förändringen består i att mynt nu får en tydligare roll som 
husoffer - grundsättningsmynt. Kanske beror detta på att mynten i 
högre grad kan kopplas till materiell lycka, välstånd kopplas till ri
kedom. Det kan också vara så att monetariseringen som har tagit sin 
början under senmedeltiden, kanske får ett större genomslag just när
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Figur 3. Måtten för parstugan vid Lilla Hannäs i Lilla Malma socken i Sö
derman/and har i uppmätningen i stort sett identiska mått i jämförelse med 
parstugan i Lunda. Ur Erixon 1947.

myntproduktionen blir som störst i landet. Mynten blir alltså vanli
gare för gemene man, och man kanske såg det som möjligt att omsätta 
välgång och lycka i reda pengar, vilket får till följd att folktroföre
ställningar kring mynt växte sig starkare. Denna förändring kan ses 
i ljuset av att de rituella sedvänjorna som kan följas från förhistorisk 
tid under historisk tid blir av mer privat karaktär med fokus på det 
enskilda hushållets behov (Carlie 2004:218f).

Förändring till det bättre - parstugan som byggnadstyp

Den andra fallstudien på temat arkeologi och modernitet behandlar 
idén om parstugan. När parstugan fick genomslag som en ny bygg
nadstyp innebar det en tanke om ett nytt boende. Säkerligen sågs de 
nya husen som en förändring i samklang med tidens nya ideal och en 
förändring mot det bättre. På så sätt kan introduktionen av parstugan 
ses som en framstegstanke.

Vad är då en parstuga? Byggnadstypen kan definieras genom sin for- 
maliserade planlösning (fig. 3). Det är ett avlångt timmerhus med två 
ungefär likstora rum på varsin sida om en farstu med ingången centralt 
placerad på husets långsida. På motsatta sidan i förhållande till entrén 
fanns ett litet utrymme eller en liten kammare. I regel fanns en spismur i 
vardera rummet som var symmetriskt belägna invid ytterväggen, i hör
net mot kammaren. Det knuttimrade huset vilade på en torpargrund,
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d.v.s. syllar av huggna stenblock. Olika typer av taktäckningsmaterial 
förekom i olika trakter: trä, vass, spån, halm och i senare tid taktegel. 
Parstugor kunde byggas i en, en och en halv eller två våningar. Vanligt 
var också att en andra våning byggdes till vid ett senare tillfälle.

Det är osäkert hur gammal parstugan är som byggnadstyp. Sanno
likt finns ett ursprung under senmedeltiden. Parstugan kom i mode på 
1500-talet, förmodligen först i kungliga miljöer och sedan på präst
gårdar, slott och säterier (Unnerbäck 1966). Under 1600-talet första 
hälft får parstugan ett genomslag på bred front, vilket kan ses som ett 
utslag för den nya tidens ideologi. Parstugan är framförallt stormakts
tidens byggnadstyp. I många områden var i stort sett alla nya hus 
som byggdes på 1600-talet parstugor. Etnologen Sigurd Erixon visar 
i en studie av Skultunabygden i Västmanland att 94% av mangårds- 
byggnaderna var parstugor vid 1600-talets slut (Erixon 1947:286ff). 
Mellansverige och Östsverige var kärnområdet för parstugorna (fig. 
4). Idén om parstugan kan sägas vara ett uttryck för stormaktstidens 
ideal som också speglar modernismen. Stormaktstiden kan ses som en 
tid på gränsen mellan renässans och modernitet.

Exemplet Lunda

Vid den arkeologiska undersökningen av gårdstomten i Lunda visa
de sig lämningarna efter mangårdsbyggnaden vara en parstuga från 
1600-talet. Lämningarna var välbevarade både när det gäller kon
struktionerna och det förhållandevis rikhaltiga fyndmaterialet. Under 
undersökningens gång liksom i rapporteringsskedet väcktes ett stort 
antal frågor och vi fick många idéer om parstugor och stormaktstidens 
bebyggelse på landsbygden.

Parstugan i Lunda var ca 15 meter lång och 5 meter bred, en storlek 
som var långt ifrån unik. Många av 1600-talets parstugor verkar vara 
av närmast en standardstorlek. Parstugor av denna storlek verkar ha 
förekommit på ett stort antal gårdar, vilket har påvisats vid arkeolo
giska undersökningar och uppmätningar av kvarstående byggnader. 
Likheterna indikerar att det kan ha funnits ideala mått. Exempelvis 
kan nämnas de arkeologiskt dokumenterade parstugorna i Skallerbol 
i Lunda socken i Uppland som var 14 x 6 m (Beronius Jörpeland och 
Bäck 2003:198ff). Uppmätningar av parstugan i Hannäs vid Grinda 
i Lilla Malma sn i Södermanland har visar liknande dimensioner (Er
ixon 1947:287).
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Figur. 4. Det finns många parstugor från 1600-talet som fortfarande är be
bodda. Ofta har de försätts med rödfärgad panel och tegeltak. Kulltorps- 
stugan i Björkviks socken, Södermanland, våren 2007. Foto: Lena Beronius 
Jörpeland, Riksantikvarieämbetet.

Men det fanns också betydligt större parstugor. Tovastugan från 
Ripsa i Södermanland är exempelvis ca 18 x 7 m (Erixon 1947:324). 
Ofta har kvarstående parstugor som fortsatt att användas som man- 
gårdsbyggnader större mått, medan mindre har rivits eller byggts om. 
Parstugor som byggdes under 1700-talet förefaller också betydligt 
större än 1600-talets.

Parstugans planlösning förändrades över tid. Under 1600-talet var 
området mellan de två likstora rummen smalt, i form av en smal farstu 
och en liten skrubb. Ett sådant smalt mellanparti var karakteristiskt 
för de äldre stugorna (Erixon 1947:325). Utrymmet mellan rummen 
blir sedan bredare med tiden. I den äldre parstugan har utrymmet mer 
en funktion som gångutrymme och skrubb för förvaring än ett rum. I 
utrymmet som kallades för ”bod”, ”kontor” eller ”kove” förvarades 
kläder, matvaror och husgeråd. Funktionen som kammare, förstukam- 
mare eller mellankammare, ibland med eldstad, utvecklas först under
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Figur. 5. Parstugan genomgick flera förändringar under sina drygt 200 år 
som bostadshus i Lunda. Den mest omvälvande förändringen var när ett 
trägolv lades in och när stenläggningen på gårdsplanen anlades under slutet 
av 1700-talet. A: äldre skedet, B: yngre skedet.

1700-talet. I Lunda fanns en smal farstu och en liten skrubb, d.v.s. en 
parstuga av tydlig 1600-talstyp (fig.5).

I utrymmet mellan skorstensfundamenten kunde en källare vara 
placerad. Detta var fallet både i Lunda och i Skallerbol. Utrymmet 
mellan eldstäderna var i Lunda 2 x 1,3 m och bestod av en ingrävd 
källare med murade väggar som hade ingång utifrån. I Skallerbol var 
utrymmet mindre, 1,5 x 1,5, och kan närmast betecknas som en käl
largrop (Beronius Jörpeland &C Bäck 2003). Källaren har använts för 
förvaring av matvaror, vilket var tydligt i fyndmaterialet.

När det gäller taktäckningen är det osäkert vilket byggnadsmaterial 
som använts i Lunda. Sannolikt var trä och vass vanliga i Mälardalen. 
Antalet våningar är inte heller möjligt att bedöma utifrån den arkeolo
giska undersökningen men vi bedömer vår parstuga som envånig.

Rummen
I etnologiskt material är det dokumenterat hur de olika rummen i 
stugan användes och hur de var möblerade. Det fanns en rik flora av 
benämningar på dessa rum. Det ena rummet som var bostad för går
dens folk gick oftast under benämningen stuga, men ibland hade den 
namn som: vardagsstuga, vardagsrum eller matstuga. I stugan vistades
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och arbetade gårdens familj och där lagades maten. Stugan var också 
sovplats för familjen, tjänstefolket och eventuella gäster. Stugan var 
således ett mycket intensivt utnyttjat rum där många människor och 
verksamheter samsades.

Det andra rummet gick ofta under benämningen anderstuga, men 
andra namn fanns såsom: herrstuga, utstuga, nystuga, helgdagsstuga 
och sal. Anderstugan var huvudsakligen en festsal, finrum och gäst
rum och stod tom och ouppvärmd större delen av tiden. I vardagslag 
användes rummet som förvaringsrum för kläder och andra föremål. 
Anderstugan kunde vara utsmyckad med exempelvis målningar och 
väggbonader. I vissa fall saknades eldstad och rummet var då ett kall
rum som endast beboddes sommartid (Erixon 1947).

Stugan och anderstugan hade mycket tydligt uppdelade funktioner 
som det borde vara möjligt att iaktta arkeologiskt. I Lunda var eld
staden i det rum vi tolkar som stugan större än den andra. En större 
eldstad i det rum som hade funktionen som kök är tydligt även från 
andra arkeologiska undersökningar och uppmätningar från stående 
hus. Den mindre eldstaden i anderstugan antas huvudsakligen ha an
vänts för uppvärmning.

Golvlagren i Lunda var tjocka och fyndrika med: keramik, ben, 
järnföremål, kritpipor och mynt mm. Troligen var delar av materialet 
påfört men många av fynden var med all sannolikhet avsatta eftersom 
de i stor utsträckning förekom i ytan av lagren och undvek de ytor 
som haft ett fast möblemang. Mängden matavfall i form av ben var 
rikligast kring spisen. De olika rummens funktion framgick i fyndma
terial och konstruktioner. Det fanns tjockare lager med mer matavfall 
i form av obrända ben i stugan. Det var dock relativt tjocka lager med 
mycket ben och andra föremål även i anderstugan. Detta skulle enligt 
den etnologiska uppfattningen om vad rummen användes till i sådana 
fall tyda på att man festade ovanligt mycket. I Lunda verkar inte upp
giften stämma om att anderstugan skulle ha använts ytterst lite. Istället 
förefaller båda rummen ha varit bebodda. Vissa skillnader finns dock. 
I stugan finns fler fynd som kan kopplas samman med matlagning 
medan anderstugan har fler fynd som kan knytas till textilier såsom: 
hyskor, hakar, knappar och spännen. Detta skulle eventuellt kunna 
tyda på en viss funktionsdelning mellan rummen. Det kan kanske vara 
så att båda rummen varit bebodda under vissa perioder, möjligen av 
två olika familjer, medan endast en familj bott i ett av rummen under 
andra perioder (jfr Beronius Jörpeland manus).
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Möbleringen i äldre hus bestod till stor del av ett fast möblemang 
med väggfasta bänkar och sängar. Möblernas placering syntes tydligt 
genom de fyndtomma ytorna i stugan. Detta var inte lika tydligt i ander- 
stugan. Troligen beror det på att möblemanget var mer flexibelt där.

Att göra rent hus med det förgångna 
- ombyggnationen av parstugan

I 1600-talets parstuga i Lunda kan vi följa livet i stugan. Trasiga kera
mikkärl, glas och fajans av olika slag vittnar om matlagning, måltider 
och förvaring (fig. 6). Utanför huset fanns ett lager i en formation som 
en kastvinkel som visar att den som kastat ut slaskhinken var en hö- 
gerhänt person som stått på tröskelstenen (fig. 5). Fynden från huset 
ger goda möjligheter till datering (jfr Wallin 1983, Menander 2000). 
Det fanns många mynt från åren 1637-1758. Det fanns också många 
kritpipor med datering från 1600-talet till 1700-talets senare hälft. 
Av de pipmakare som identifieras kan nämnas de två Stockholmspip- 
makarna Mathias Nyberg (verksam 1755-99) och Wettervik (1755- 
1798/1829) (fig. 7).

Fig. 6. I källaren påträffades några kompletta keramikfat som antagligen 
lämnats kvar när källaren slutade användas. I något fall kan man se hål som 
gjorts i godset för att fästa samman ett spräckt fat som man fortsatt använda 
även som defekt. Foto: Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet.
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Figur 7. I golvlagren i parstugan fanns många delar av kritpipor med date
ringar från 1600-talet till ca 1800. I källaren fanns en 1600-talspipa som 
lagts på en av grundstenarna som därigenom indirekt kan datera konstruk
tionen. Foto: Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet.

Ovanpå de fyndförande golvlagren låg resterna efter ett fragmen
tariskt trägolv som förseglade lagerföljden. Detta trägolv hade lagts in 
i slutet av 1700-talet och inga fynd yngre än denna tid fanns i parstu
gans golv. Däremot fanns ett stort material från 1800-talet på gårds
planen utanför huset. Även gårdsplanen förändrades. Sopor kastades 
inte längre ut direkt utanför huset och en stenlagd yta anlades på 
gårdsplanen framför ingången.

I detta fall förefaller flera tydliga förändringar ha skett vid 1700- 
talets slut. Ett trägolv lades in i parstugan och ackumuleringen av 
föremål upphör inne i huset. På gårdsplanen skapade stenläggningen 
en liknande plan yta som var lätt att hålla ren. Dessa förändringar 
kan sägas utgå från tankemönster som visar två olika aspekter av 
modernitetsbegreppet. Det verkar ha funnits en önskan om att dra 
en skiljelinje mot det förflutna genom att manifestera ett avstånd och 
att skapa något nytt. Det kan också ses som en ny syn på hygien och 
smuts. Man verkar ha velat städa undan, få rena ytor och dölja det 
förflutna. Denna tanke hör intimt samman med ett nytt handlings
mönster. Man slängde inte längre matrester och trasiga föremål på 
golvet som senare trampades ned i jordgolvet. Detta antyder att nya 
ideal och en ny syn på smuts och renlighet redan vid tiden kring år 
1800 vinner insteg. Utifrån andra källmaterial brukar man annars 
tala om att ett renlighetsideal och en ny hygien får genomslag först 
under slutet av 1800-talet i borgerliga kretsar och sedan får en vidare
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spridning under 1900-talets första hälft (Nordström 1938, Frykman 
1979:158).

1700-talets sista decennier och 1800-talet är inte möjliga att följa i 
kulturlagren utan dessa föremål ligger ute i den omrörda gårdsplanen. 
Det arkeologiska materialet är därmed inte lika användbart för att 
spegla livet i stugan under yngre perioder.

Vad hände sedan? Under 1700-talet minskade andelen parstugor 
och enkelstugor blev vanligare. Det berodde bl.a. på hemmansklyv- 
ningarna som gjorde att mindre mangårdsbyggnader blev mer efter
frågade. Under 1800-talet förlorade parstugan status och blev ofta 
bostad för arbetare och torpare. Parstugan i Lunda finns med i en 
förteckning från 1860 med uppgift om husröta och att brukaren blivit 
ålagd att uppföra ett nytt boningshus. Senare byggdes en enkelstuga 
på samma plats som var bebodd fram till 1930-talet. Delar av den 
äldre parstugans stensyll återanvändes i den nya konstruktionen.

Slutord - modernitet med förhistoria
Det arkeologiska materialet har hittills varit en praktiskt taget out
nyttjad källa i studiet av moderna företeelser. Vår utgångspunkt har 
varit att söka efter modernitetens uttryck i vårt arkeologiska material. 
Vi har valt att se grundläggningsmynt som ett tecken på en ökad med
vetenhet om tidens linjära process och att det liv vi lever ”här och nu” 
kan tidfästas till faktiska årtal. Uppförande av parstugan i Lunda kan 
ses som genomslaget av en ny standardiserad byggnadstyp och som 
ett tecken på en investering i ett framtida bättre liv. Slutligen har vi 
valt ombyggnationen av parstugan som ett uttryck för en ny syn på 
renlighet och ett sätt att avskärma sig från det förflutna.

Vi vänder oss emot ett synsätt där vi uppfattar oss själva som mo
derna (eller postmoderna!) medan människor före 1800-talet ses som 
”icke-moderna”. I denna polarisering ligger ett fjärmande från män
niskor som har levt i äldre tid såsom varande annorlunda och främ
mande.

Istället kan man spåra ”det moderna” i skilda material och i skilda 
handlingsmönster under olika tider. De många enskilda företeelser 
som tillsammans bildar modernismen, har var för sig ofta en lång his
toria bakom sig, ibland många hundra år. De viktiga steg som tas i 
riktning mot ett modernt samhälle innehåller en essens av moderni
tetens grundläggande värderingar men kan för den skull inte sägas
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genomsyra samhället. Det är först när strömningarna får genomslag, 
blir dominerande och normbildande, som vi kan tala om det moderna 
samhället.
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Leif Karlenby & Annica Ramström

Glas - det moderna projektet

Abstract
Glass - the modern project. During the 17th and 18th centuries, a 
series of changes occurred in Swedish society, on both a political and 
an ideological level. The scientific discipline entered a new stage, espe
cially in natural sciences and philosophy, where a new line of thought 
instigated innovative radical ideas. At same time there were changes 
within traditional handicrafts. The guilds became less important and 
finally disappeared completely, replaced by modern manufactories. 
The idea of manufactories can be studied as a concept of modernity, 
with the help of the early glass industry in Stockholm. The emerging 
industry and the mass production resulting from it is seen as a sign of 
modernity.

En historisk rekapitulation
Ta en titt på de båda ljuskronorna på figur 1 och 2. Vi vill bestämt 
hävda att båda är moderna även om deras ålder och ursprung är olika. 
Den vänstra, som är en del av interiören på Skokloster, tillverkades 
någon gång på 1670-talet vid ett av de första större glasbruken, Mel
chior Jungs i Stockholm. Den högra är en ljuskrona av neon. Den är 
en del i ombyggnaden av köpcentrumet Kungsmässan i Kungsbacka 
som genomfördes 1999 och framåt av White arkitekter.

Hur kan vi nu påstå att dessa båda ljuskronor är moderna? Jo, 
båda är representanter för sin epok och har vid tillverkningstillfäl
let ansetts vara moderna för sin tid, helt i linje med den senaste till
verkningsprocessen och rådande mode. Utöver detta är de också re
presentanter för moderniteten - eller det moderna projektet - som 
den framstegsinriktade utvecklingen av samhället från 1600-talet 
och framåt brukar kallas. De är goda representanter för sin tid. Pris
morna till Melchior Jungs kristallkrona blåstes och monterades av
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Figur 1. Ljuskronan på Skokloster som tillverkats av Melchior Jung runt 
år 1670, kronan har hängt på sin nuvarande plats i kungsalen sedan 1672. 
Foto: Samuel Uhrdin, publicerad i Glas på Skokloster.
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en fabrik med stordriftstänk. Till skillnad från det gamla skråväsen
det som drevs i små, individuella verkstäder med en mästare och ett 
mindre antal gesäller och lärjungar byggde Melchior Jungs glashytta 
på helt nya tankar kring samordningsvinster och ökad profit genom 
massproduktion. Jungs efterföljare - Kungsholms glasbruk - hade 
vid slutet av 1600-talet fyra mästare och upp emot tio glasblåsare 
aktiva vid samma tidpunkt. Från 1700-talet finns uppgifter angående 
Kungsholms glasbruk som omtalar en ugn som därstädes betjänades 
av en mästare och nio glasblåsare. Därtill kom folk som skulle blanda 
material till glasmassan, kola ved och hugga träd samt diverse pigor,
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drängar och glasblåsarpojkar. Då - vid mitten av 1700-talet - var 
över ett hundratal människor inblandade i sysslor direkt och indirekt 
förknippade med glastillverkningen.

Melchior Jungs glasbruk var ett nytänk också inom glasindustrin, 
det markerar övergången från den första till den andra generationens 
glasbruk, från det småskaliga till det storskaliga industriella. Jungs 
far, Påvel Jung hade försökt att dra igång ett glasbruk utanför Örebro 
på 1630-talet och mycket talar för att Melchior nu skulle lyfta kun
skapen till en högre nivå. Resterna efter denna glashytta påträffades 
så sent som i sommaren 2005 och av dessa framgår det att det rört sig 
om en (1) ugn. Denna hytta torde alltså vara ganska liten i jämförelse 
med Stockholmshyttorna, men borde ändå ha betjänats av minst två 
glasblåsare. Ugnen krävde kontinuerlig drift och detta löste man med 
tvåskift, sex timmars arbete - sex timmars vila, dygnet runt veckans 
alla dagar, utom söndag förstås. Även på söndagar var det dock vik
tigt att den höga temperaturen i ugnen bibehölls så det förekom akti
vitet i hyttan även på veckans vilodag.

Melchior Jung var en person med kontakter i landets högre kret
sar. Det var Axel Oxenstierna själv som ombad Jung att starta ett 
glasbruk i Stockholm och Gustav II Adolfs egen - om än oäkta - bror 
Karl Karlsson Gyllenhielm stod också bakom. Hans egen glashytta 
i Trestenshult hade precis lagts ned, så han såg det kanske som ett 
gyllene tillfälle att återigen få ett finger med i spelet kring glastillverk
ningen.

Jung anlade sin hytta på Kungsholmen i Stockholm, som vid den 
här tiden var det område som användes för eldfängda eller på andra 
sätt farliga eller störande industrier. De som var bosatta på Kungshol
men under 1600-talet var uteslutande personer som arbetade inom 
industrin. De allra flesta industrierna var belägna på Kungsholmens 
södra sida, vilket blir den del av holmen som vänder sig mot Mälaren 
och Södermalm, här fanns väverier, garvare, vantmakare och så vidare 
(figur 3).

Här fanns också ett antal malmgårdar, det vill säga gårdar på lan
det som ägdes av mer välbeställda personer och som användes för 
rekreation. Det var också vanligt att det på malmgårdarna bedrevs 
odling av olika slag för försäljning till stadens innevånare. Förutom 
odling var det högsta mode att anlägga orangerier med allehanda exo
tiska växter och frukter. Dessa var inte till salu utan enbart för ögon
fägnad och njutning.
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Figur 3. Stockholm år 1652, om rutnätsplanen verkligen existerade på det 
sätt som syns i kartbilden är tveksamt, men den ger en bild av ett tänkt Stock
holm med Kungsholmen markerat. Melchiors första glashytta låg på Kungs
holmen (Ml), den andra vid Slussen (M2). Kungsholmen låg i den östra delen 
av Kungsholmen (K). Notera att norr är nedåt på kartan.

Melchior Jung anlade sitt glasbruk på en tomt som han erhållit 
från Kronan. Tomten låg på den nordöstra sidan av Kungsholmen 
med kontakt mot Norrmalm. Ar 1641 fick han privilegier för glas
bruket och lyckades samtidigt utverka en frihet på åtta år då inga 
nya glasbruk fick anläggas eller utländskt glas importeras. I början 
av 1650-talet brann hyttan och han fick tillstånd att flytta industrin 
till Södermalm. En av anledningarna till flytten var transporterna som 
blev mycket enklare då glasbruket nu hade kontakt med Saltsjön is
tället för Mälaren. Ett av Melchior Jungs stora problem var att få 
tag i kunniga glasblåsare, vilket inte gick att tillgå i Sverige, åtmins
tone inte för den sorts glas som han ville tillverka. Det gjorde att han 
var tvungen att bege sig till Sydeuropa för att hitta sina glasblåsare.
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Melchior Jung dog 1678 och glasbruket togs då över av hans son 
Gustaf som studerat glastillverkning nere på kontinenten. Om det be
rodde på konkurrensen från det nystartade Kungsholms glasbruk eller 
en tvist med styvmodern som fick honom att besluta sig för att flytta 
glasbruket till Nystad i Finland, är svårt att avgöra. Efter några år i 
Finland kom han tillbaka till Stockholm och satte upp en ny hytta på 
Södermalm, vilken lades ner efter ett par år.

Tidens strömningar
Att en företeelse uppstår vid en viss given tid är ingen tillfällighet och 
det är alltid lika intressant att försöka sätt in den i sitt historiska sam
manhang. Hela 1600-talet är en dynamisk och omvälvande period när 
det gäller genomgripande moderniseringar av samhället. Förutom att 
staten moderniseras till följd av Axel Oxenstiernas påtryckningar sker 
också försök att bryta skråväsendets makt till förmån för de tidiga ma
nufakturerna. Oxenstierna som var en modern statsman tyckte att skrå
väsendet hade för stor makt och hämmade en tidig tillverkningsindustri. 
Han var berest och belevad vilket ledde till att han visste hur andra län
der var organiserade och fungerade. Det blev en sporre för honom att 
försöka få Sverige att bli en modern stat med ett fungerande rättsväsen. 
I tiden låg också en tanke och idé om att via inhemsk tillverkning bli 
självförsörjande när det gällde vardagsvaror men även lyxprodukter.

Tiden var också en tid av nyad lingar. Den nya administrationen 
krävde nya statstjänstemän och då adeln såg sig själva i första hand som 
krigare och i andra hand som statstjänstemän fick dessa rekryteras från 
annat håll. Borgarbarn och rika bondbarn skaffade sig utbildningar vid 
utländska universitet för att sedan rekryteras i statens tjänst. Med sig 
i bagaget hade de vetskapen om mode och uppförande från kontinen
ten, främst Tyskland. Många avslutade sina studier men en rundresa 
i Europa för att sedan återvända till Sverige och en adelstitel. Livet i 
Sverige måste ha tätt sig som en stor kontrast mot det man sett ute i 
Europa och man eftersträvade att Sverige skulle bli en del av Europa. 
Man hade ett klädmode som bars av noblessen i övriga Europa i fråga 
om färg och form. De arkitektoniska stilidealen förändrades till strama 
former och räta linjer. Man efterfrågade också varor och produkter som 
inte tillverkades i Sverige utan importerades. Det gällde allt från siden 
till böcker och möbler. Man ville ha en del av Europa i Sverige och säll
synta växter och frukter var högsta mode. Det mesta som efterfrågades



var tillgängligt via import men Axel Oxenstierna såg en möjlighet att 
delar av de importerade varorna skulle kunna tillverkas i Sverige. Det 
som saknades var det i affärsvärlden berömda ”knowhow”, vilket han 
så framgångsrikt såg till att skaffa sig med hjälp av inflyttade personer 
som till exempel järnbrukens fader, Louis de Geer. Oxenstierna sökte 
aktivt efter personer som hade det kunnande som saknades i landet och 
försökte förmå dessa att komma till Sverige för att bygga upp sin verk
samhet. När det gäller järnbruken lyckades det verkligen men det känns 
kanske lite mer tveksamt när det gäller siden vä verierna.

Glaset i tiden
Glas var en mycket eftertraktad vara under den här perioden men det 
var inte vilket glas som helst som efterfrågades i högre ståndskretsar 
utan ”facon de Venice”. Det var ett klart glas med ett formspråk som 
utvecklats i Venedig och en lyxprodukt på grund av sin exklusivitet. 
Glaset tillverkades av glasblåsare på ön Murano utanför Venedig vilka 
ännu idag är tillverkare av exklusiva glasprodukter. De som arbetade 
med glaset på Murano var förbjudna att lämna ön då tillverknings
processen inte skulle bli känd utanför Venedig och därmed förlora 
sin exklusivitet. Det fanns glasblåsare som rymde eller kanske till och 
med tilläts rymma vilket gjorde att kunskapen om det venetianska 
glaset spreds i Europa. Med kunskapen om hur det klara glaset tillver
kades kunde man förutom att säkra produktionen för den inhemska 
konsumtionen också exportera de efterfrågade glasprodukterna. Den 
som lyckades lägga produktionen under sig förväntade sig säkerligen 
en god förtjänst.

Det glas som tillverkades i Sverige var bruksglas i form av fönster
glas, buteljer och apoteksglas (figur 4). Utöver detta tillverkades också 
olika typer av dricksglas och karaffer. Fynden av glas från de tidigaste 
hyttorna är genomgående så kallat Waldglas, det vill säga grönt bruks
glas. Den gröna färgen är resultatet av järnhaltiga utfällningar som 
medvetet eller omedvetet missfärgat glasmassan. Förutom det gröna 
glaset tillverkades också ett brunt glas som framförallt användes till 
buteljer, även här rör det sig om utfällningar. Om man överhuvudtaget 
kunnat tillverka klart glas i Sverige före Melchior Jungs glasbruk är 
tveksamt. Det finns indikationer från Örebro på tillverkning av klart 
glas, men om det rör sig om inhemskt tillverkat glas har inte kunnat 
bekräftas.
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Figur 4. Waldglas som framkommit vid utgrävningarna av Bryggholmens 
glasbruk utanför Enköping. Foto: Leif Karlenby.

En stor del av produktionen på Melchior Jungs glasbruk var inriktad 
på det enklare gröna Waldglaset som nog får ses som en sorts bassorti
ment som höll verksamheten i gång finansiellt. Det gav förutsättningar
na för att kunna producera de mer avancerade och modebetonade glas 
som efterfrågades av överklassen och det välbeställda borgerskapet. 
Glasbrukets frihetsår är dock helt kopplade till produktionen av det 
klara glaset. Hur mycket av glaset och i vilka former det tillverkades i 
glashyttan är höljt i dunkel även om det finns bevarade skriftliga doku
ment från en ämbetsmannavisitation i glasbruket. Det är till och med 
så att ljuskronan på Skokloster är det enda föremål som med säkerhet 
attribuerats till Melchior Jungs glasbruk (Andrén 1973).

Både Melchior Jungs glasbruk och sedermera Kungsholms glas
bruk producerade vit, klar kristall enligt venetiansk förebild (figur 6). 
En ren lyxproduktion alltså. Glaset i detta sammanhang ses som en 
exponent för det moderna samhällets idé. Det representerar det gamla
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mot det nya, det åldriga skråväsendet mot den moderna manufaktu
ren, hantverkaren mot en spirande industrialism.

Anledningen till att en manufaktur inom glas var möjlig var av
saknad av ett skrå för just detta arbete. Annars var skråna starka och 
motarbetade nya inslag inom det egna hantverket. Bland annat var 
man noga med att kontrollera vem som utövade yrket. En liknande ut
veckling kan skönjas inom järnbruket, där tidigare framställning och 
distribution sköttes i liten skala på landsbygden eller genom bergs
männen i bergslagen. Staten hade ett intresse av att kontrollera detta 
och att öka produktionen för export. Inte heller där fanns ett utveck
lat skråväsende som lade hinder i vägen.

Den begynnande industrin - och då särskilt glasindustrin - visar på 
att samhället skulle komma att genomgå kraftiga förändringar. Dels 
utvecklades en helt ny form av produktionsstrategi och dels kom gla
set att finna nya kundgrupper bland borgare och till och med bönder. 
Glaset gick från en gammaldags lyxvara till en modern massprodukt.

Det moderna projektet - en liten teoretisk repetition
Vad är den moderna tiden och det moderna projektet? Går det att 
ringa in ett dylikt begrepp?

Man kan säga att den moderna tiden går att härleda tillbaka till 
renässansen, men det var först under 1600-talet som en ny världs
uppfattning och filosofi började uppträda. Tidstypisk var den katego
riska distinktionen mellan jaget och världen, mellan medvetandet och 
kroppen och mellan subjektet och objektet. Under perioden beskrevs 
filosofin med uttryck som oberoende och absolut värdegrund, mycket 
beroende på dess långa tradition bakåt i tiden.

Brottet med den tidigare filosofin kom med den franske filosofen 
Réne Descartes och hans syn på förnuft och rationalitet. Bland de 
tidigare filosoferna hade ontologin varit det stora spörsmålet och en 
stridsfråga. Det vill säga föreställningen om Gud som det mest full
komliga väsen som tänkas kan. Gud måste då också existera, för utan 
existens skulle han vara ofullkomlig. Descartes däremot ville genom 
filosofin uppnå en absolut säker kunskap genom tillämpning av kon
sekvent metod.

Åtskiljandet av objektet och subjektet är en annan viktig definition 
av det moderna. Definitionen har varit ledande för vetenskapen sedan 
upplysningen och särskilt sedan 1800-talet. En följd av detta är den
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överdrivet stora tilltro som man haft till ett objektivt arbetssätt och 
sanningens centrala betydelse. ”1 History of Western Philosophy säger 
Bertrand Russell att kyrkans minskade och vetenskapens ökade auk
toritet är kännetecknande för nya tiden, vars filosofi är modern i mot
sats till medeltidens filosofi som är katolsk” (Wadenström 1998). Det 
moderna, som filosofisk inriktning, befinner sig följaktligen mellan 
reformationen och postmodernismen. Ett förhållande som innehåller 
ett före och ett efter. Analogt med det skulle den moderna tiden vara 
en tid som nu är förbi, det vill säga om det inte är så att postmodernis
men bara är en del av det moderna.

Vad är då den moderna tiden? Svaret är beroende av ämnesområdet 
och den moderna tiden kan vara längre eller kortare. I vår epok av in
dustrialism och informationsteknik är den moderna tiden mycket kort 
och förnyas hela tiden. Vi tänker i termer av utveckling och moder
nisering. ”... men med modernisering kan även, i enlighet med Max 
Webers definition av det moderna, förstås avmystifiering, rationali
sering och differentiering av de sociala institutionerna enligt väster
ländsk förebild. Enligt Weber karakteriseras den kulturella moderni
teten speciellt av ett uppdelande av vetenskapen, etiken och estetiken 
i tre självständiga sfärer. I denna betydelse av modernitet manifesteras 
modernitetens början i Immanuel Kants filosofi och i hans respektive 
kritik av det rena förnuftet, det praktiska förnuftet och omdömesför
mågan” (Wadenström 1998).

På ett globalt eller världsomfattande plan har modernisering mer 
eller mindre betytt det samma som westernization. Den traditionella 
kulturen och tekniken har ersatts av en ny, västerländsk kultur res
pektive teknik. Anpassning till den nya eller moderna tiden har betytt 
anpassning till den västerländska utvecklingsnivån och det moderna 
europeiska eller västerländska tänkesättet. Det är väl kanske inte för
vånande att postkolonialismen räknas till den postmoderna skolan (cf 
Bhabha 1994).

Man får problem när man försöker definiera begreppet postmo
dern eftersom postmodernister aldrig talar om det postmoderna då 
alla begrepp är föränderliga och kontextuella. I själva verket är för
söket att formulera ett begrepp som fångar företeelsen ett brott mot 
de postmoderna idealen och egentligen har man bara skapat en klas
sificering i modern anda.

För att få någon substans i detta resonemang kan man ge en bild 
av skillnaden med hjälp av en övergripande jämförelse mellan den
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moderna och postmoderna människan. Den moderna människan le
ver i ett kontinuerligt framåtskridande och därmed i en historia där 
hon själv är en aktör som bidrar till förverkligandet av en framtids
plan. I princip förutsätts det att det finns en intention hos den enskilda 
individen att medvetet bidra till utveckling och framåtskridande. Alla 
är medförfattare i den ”stora berättelsen”. Så fungerar inte den post
moderna människan. Hon anser sig inte ha en roll i det historiska 
skådespelet, utan lever enbart i nuet och är endast intresserad av det 
individuella projektet, den ”lilla berättelsen”. Historien saknar mål 
och bestämd mening. För den postmoderna människan är historien 
inte längre aktuell och de existentiella frågorna inte längre intressanta, 
det är nuet och endast nuet som är intressant. Det betyder inte att den 
postmoderna människan är moraliskt likgiltig. Det är bara så att det 
aktiva deltagandet i historien som man finner hos den moderna män
niskan saknas hos den postmoderna. I dennes värld ingår den ”lilla 
historien” inte längre i en ”stor historia” utan lever ett eget liv utan 
samband med alla andras.

Detta är vad vi har tagit som utgångspunkt i vår studie av glaset - 
det moderna projektet. Visserligen erkänner vi med vår utgångspunkt 
en slags ”stor berättelse” (glaset - det moderna projektet) som innebär 
ett händelseförlopp från det gamla mot det nya, det moderna och ra
tionella. Vi vill ju istället skildra historien genom den lilla människans 
”lilla historia”. Dessa människor hade inte för avsikt att skapa ett mo
dernt samhälle. De levde sina liv och agerade sina historier i sin egen 
nutid och utifrån sina egna förutsättningar, men var aldrig medvetna 
om att de deltog i något större sammanhang. Den stora berättelsen 
har kommit till genom de många små, individuella berättelserna och 
alla eventuella tecken på avsikt och mål är efterkonstruktioner. Emel
lertid kan tidsanda och gemensamma värderingar och föreställningar 
leda folk till att berätta liknande historier. På det viset kan man få 
ett slutresultat som berättar en ”stor historia” genom att de många 
”små historierna” liknar varandra. Till slut har de adderats ihop till 
en större metaberättelse.

Varför är då glaset ett modernt projekt? Glaset - eller egentligen 
glasbruken - är ett modernt projekt därför att det på ett högst på
tagligt sätt visar på framtidstro och en tro på teknik och rationali
tet. Genom massproduktion skall man sprida glasets välsignelse över 
Sverige, som en del av och ett bevis på landets - statens - storhet och 
strålglans, för andra européer att se och avundas. 1600-talet andades
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storslagenhet och vida gester. Det var då som de första stegen togs mot 
berättelsen om fosterlandet. Man var inte främmande för de ”stora 
berättelserna”. Ett bra exempel kan vi hämta direkt från Mäster Mel
chior själv, som talar om: [glaskonsten som\ ”... jag haver med särde
les behändighet och stor bekostnad i svenska barns händer bragt, så 
att den konsten än till dato ingen annan nation kunnig är, än svenske 
och italianerne...”
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Göran Tagesson

Kropp, identitet och materiell kultur
- Linköpings domkyrkogård under tidigmodern tid

Abstract
Human body, identity and material culture. The cemetery of Linkö
ping Cathedral during early modern times. This article discusses the 
human body as a kind of material culture, an active medium for ex
pressing values and beliefs, as well as hopes for the life after this. 
The excavation of the cemetery at Linköping Cathedral in 2002-2003 
comprised 570 individuals from the period 1100-1810. Here we have 
a unique opportunity to study living conditions and changes in mor
tuary practice over a long period.

The material has been divided stratigraphically into three medieval 
phases (1-3) and three post-medieval phases (4-6). The period from c. 
1500 until the end of the 17th century (phase 4) saw a distinct conti
nuity in burial traditions from the Late Middle Ages. The great change 
actually came in the 1670s and 1680s, when burial customs became 
much more heterogeneous. Arm positions were allowed to vary, the 
deceased was buried in normal clothes and it became much more com
mon to put personal belongings in the graves. Phase 6 comprises the 
period 1780-1810, which is characterized by the introduction of a 
linear system, with burials taking place as deaths occurred, with no 
consideration for family, gender, social status etc.

Finally, the material is discussed in terms of specific themes: ceme
tery users, the cemetery as a social arena, and changes in mortuary 
practice. The change in mortuary practice at the end of the seventeenth 
century can be interpreted as an expression of a more individual at
titude to the human body and the grave as a social medium.

Inledning
Materiell kultur har varit ett viktigt ämne för kulturhistoriker och 
inte minst arkeologer under lång tid. Lämningar efter människans
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bostäder, redskap och sopor har studerats för att vinna kunskap om 
gångna tiders levnadsvillkor. Idag ser vi den materiella kulturen inte 
bara som en passiv spegel av sociala och ekonomiska förhållanden. 
Den materiella kulturen kan uppfattas som ett aktivt medium, som ett 
medel för kommunikation och perception. Människan har i alla tider 
omgivit sig med föremål och symboler som inte bara har en praktisk 
funktion, utan även i hög grad är inblandade i sociala strategier och 
aktiviteter (Welinder 1992, Hodder 1987; 1991; Tarlow 1999b).

När arkeologer och kulturhistoriker diskuterar materiell kultur 
handlar det många gånger om tydliga och manifesta lämningar. I en 
tidigare avhandling om staden Linköping under medeltid och tidig
modern tid diskuterades materiell kultur ur olika aspekter - stenhus, 
kyrkor, gator, torg och gårdar, men även till viss del föremål och so
por. Dessa material användes för att teckna en övergripande bild av en 
stad som förändrades över tiden - från att ha varit en centralort och 
en mötesplats i landskapet, till att bli en formell rådstad och därefter 
residensstad för domkyrkans prästerskap (Tagesson 2002).

Även den mänskliga kroppen kan betraktas på samma sätt som 
vi ser på den materiella kulturen - som ett socialt projekt, det mest 
intima och personliga. Genom kroppen kommunicerar vi vår identitet 
och hur vi vill att omgivningen ska uppfatta oss. Vi döljer och vi fram
häver oss just med kroppen som medel, i såväl livet som döden. Samti
digt är kroppen en mötesplats för allehanda motsägelsefulla budskap. 
Vi formar - eller låter bli att forma! - våra kroppar efter ideal som vi 
kanske inte alltid sympatiserar med (Hamilakis et al. 2002; Tarlow 
1999a; 2002b).

Men vi får se upp med en alltför idealiserande bild. Under senare 
tids forskning har människans valmöjligheter och uttrycksförmåga 
betonats. Kroppens historia är i många fall historien om individens 
förhållande till omvärlden på gott och ont. Vi kan se kroppen som 
ett slagfält för olika intressen, ibland i form av ekonomisk och social 
påtryckning, politisk makt eller önskan från kommersiella krafter att 
vi ska se ut på ett visst sätt. Kroppen blir på detta sätt ett diskursivt 
fält där olika viljor möts och omformas (Foucault 1998). Den indi
viduella kroppen bär samtidigt på minnet av vårt biologiska liv och 
sociala historia. Den mänskliga kroppen kan liknas vid en osteologisk 
databas, med tydliga spår av individens levnadsbetingelser, hälsa och 
sjukdomar, som i sin tur speglar sociala skillnader och förändring
ar över tid. Frågan är hur faktorer som livslängd och kroppslängd,
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Figur 1. Linköpings domkyrka från norr. Undersökningsområdet är direkt 
söder om tornet. Foto: Göran Billeson.

barnadödlighet och sjukdomar i allmänhet har förändrats över tiden 
och hur dessa faktorer kan tolkas som skillnader i människans livsvill
kor (Arcini 1999).

Den döda kroppen är ett särskilt fält för transformation. Genom 
kroppens behandling efter döden och i graven sker en omformning 
och kommunikation med omvärlden, som inte alltid är liktydigt med 
den avlidnes egen identitet och vilja. Här sker en omvandling som 
många gånger är beroende av kollektivets, överhetens eller konven
tionens önskemål. Graven kan spegla den dödes identitet och sociala 
ställning, men många gånger är den än mer ett uttryck för omgivning
ens önskemål och intentioner (Tarlow 2002a).

Följande artikel behandlar synen på den mänskliga kroppen och 
det kristna gravskicket under en period av kraftig förändring; refor
mationen och modernitetens genombrott. Utgångspunkten är hämtad 
från en arkeologisk undersökning av domkyrkans kyrkogård i Linkö
ping. Kyrkogården har här fungerat kontinuerligt ca 1100-1810 och 
undersökningen 2002-2003 omfattade hela denna period. För svens
ka förhållanden, och även internationellt, verkar denna undersök
ning närmast unik genom att fånga hela sekvensen av begravningar
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Figur 2. Domkyrkoområdet, med läget för de arkeologiska undersökning
arna 1985-86, 1989, 2000, samt 2002-2003. Svart heldragen linje represen
terar tomtgränser enligt 1696 års karta, mörkfärgningar medeltida stenhus. 
Grafik Göran Tagesson och Lars Östlin.

under 700 år. Särskilt viktigt är materialet genom att gravskick och 
osteologisk information kan analyseras i en obruten sekvens för såväl 
medeltid som tidigmodern tid.

Tidigare forskning
Forskningen kring medeltida kyrkogårdar har en lång svensk tradition, 
där frågor kring gravskick och hälsofrågor stått i förgrunden. Främst 
har forskningen fokuserat på medeltida kyrkogårdar, med frågor om 
gravskickets sociala förändring i relation till förändringar i befolkning
ens sammansättning och sociala integration (Redin 1976; se även Ki- 
effer-Olsen 1993; Cinthio 2002; samt Arcini & Tagesson 2005 och
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där anf litt.). Ett annat framträdande tema inom kyrkogårdsunder- 
sökningar är frågor kring hälsa och livsbetingelser speglade i det hu- 
manosteologiska materialet (Gejvall 1960; Arcini 1999; 2003).

Om antalet större och mindre undersökningar av kyrkogårdar från 
medeltiden har varit många inom och utom Sverige, är motsvarande 
undersökningar från nyare tid desto färre (Stibéus 1998; Arcini et al 
2006; Jonsson & Nordström 2003). I England har den stora under
sökningen av gravar från Spitalhelds i London fått stor uppmärksam
het, med ett otroligt välbevarat och väldaterat material från perioden 
1729-1852 (Reeve & Adams 1993; Molleson & Cox 1993). Dessa 
undersökningar är viktiga, men utgör främst punktvisa analyser utan 
möjlighet till jämförelse över tiden.

Däremot finns en mycket rikhaltig litteratur kring gravskick och 
gravkonst under eftermedeltida perioder, som främst bygger på konst- 
vetenskapligt, historiskt och etnologiskt material, ur svenskt (se bl a 
Elagberg 1937; Lindahl 1969) och internationellt perspektiv (ex Lit
ten 1992; Gilchrist 2003). I ett nyutkommet översiktsverk behandlar 
Harold Mytum kyrkogårdars och gravars materiella kultur under his
torisk tid i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Han tvingas samtidigt 
konstatera att möjligheten att studera gravarnas förändring i arkeo
logiskt material är mycket begränsad i England och Nordamerika, ef
tersom större undersökningar i stort sett saknas (Mytum 2004). Mot 
bakgrund av detta framstår undersökningen i Linköping som speciell, 
med möjlighet att studera förändringar på kyrkogården under lång tid 
i ett för europeiska förhållanden närmast unikt material.

Undersökningen i Linköping 2002-2003 har tidigare utförligt 
presenterats i andra sammanhang. Gravarna har analyserats strati- 
grafiskt utifrån läge på kyrkogården och avseende relativ kronologi, 
något som ligger till grund för diskussionen om det förändrade grav
skicket. Här har framför allt en stratigrafisk analys avseende gravar
nas armställningar enligt Redins indelning jämförts med förekomsten 
av kistor respektive kistlösa gravar. Detta resulterade i en indelning i 
sex faser, tre medeltida och tre från tidigmodern tid. Den osteologiska 
undersökningen har genomförts i två steg (Tagesson & Westerlund 
2004; Arcini & Tagesson 2005). Ett stort analysarbete har under se
naste året genomförts för att fastställa gravarnas identitet och därmed 
kunna ställa osteologisk data i relation till bevarat kyrkoboksmaterial 
(Arcini msk.).
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Figur 3. Armställningstyper A-E. Teckning Richard Holm
gren, ARCDOC.

Kyrkogården som social arena

Tidigare har undersökningsresultaten bland annat diskuterats uti
från kyrkogårdens brukare och kyrkogården som en social arena. 
Vår studie har visat att domkyrkogården använts av olika individer 
och sociala grupper under olika perioder, något som kan studeras i 
gravarnas sammansättning avseende kön och ålder. De delvis tydliga 
skillnaderna i det medeltida materialet har ställts i relation till staden 
Linköpings utveckling, en från början renodlat kyrklig centralort som
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under medeltidens senare del kom att bli ett alltmer sammansatt stads
samhälle (Arcini 8c Tagesson 2005).

Efter reformationen har domkyrkogården blivit församlingskyrka 
vid sidan av den äldre sockenkyrkan S:t Lars, samtidigt som staden 
gick tillbaka i betydelse. Efter reformationen bör kyrkogårdens socia
la sammansättning ha ändrats radikalt. Kyrkogården kom att fungera 
som sockenkyrkogård, sannolikt med en breddning av brukarna som 
följd. Samtidigt tyder många familjegravar och gravmonument inne i 
domkyrkan från 1500- och 1600-talen på att domkyrkan även fort
sättningsvis hade hög status som begravningsplats. Om detta även 
gällt kyrkogården är en öppen fråga, flera forskare har menat att kyr
kogårdarna förföll efter reformationen med en social egalisering och 
deklassering som följd (Troels-Lund 1984; Lindahl 1969:101 ff.).

I en seminarieuppsats vid Linköpings universitet har nyligen frågan 
om social differentiering på kyrkogården och i domkyrkan behandlats 
för åren 1695-96, baserat på noggranna anteckningar i Linköpings 
död- och begravningsbok. Fördelningen av män, kvinnor och barn 
varierar en del inom kyrkogårdens olika zoner, liksom olika sociala 
skikt. De identifierade personerna kan även jämföras med den detal
jerade tomtkartan från 1696. I många fall finns en överensstämmelse 
mellan en socialt framträdande gravplats och en centralt placerad 
gårdstomt. För domkyrkan finns en gravkarta från 1722, där det tyd
ligt anges pris för gravar i olika lägen. Det är uppenbart att gravarna 
längst i öster var dyrast, för att sedan avta i pris ju längre västerut man 
kom. Sammantaget visar dock denna analys att den sociala variatio
nen mellan yrke/titel, tomtinnehav i staden och grav på kyrkogården 
inte är exakt entydig (Nyström Tagesson 2006). Graven som social 
markering och materiell kultur är således inte en direkt spegling av 
sociala och ekonomiska förhållanden. Den kan tolkas som resultat av 
många olika faktorer, som social strategi.

År 1751 har begravningarna vid S:t Larskyrkan upphört och dom
kyrkogården blivit stadens enda begravningsplats. Det finns en tydlig 
tendens till att allt större ytor av kyrkogården kom att användas för 
begravning. Gravar som sannolikt kan knytas till de yngsta faserna 
har hittats även i sydvästra delen av kyrkogården. Området söder om 
domkyrkan var dock alldeles för litet. Redan 1789 finns uppgifter om 
att kyrkogården var fullbelagd och förslag väcktes för att även bruka 
området norr om domkyrkan. Detta indikerar att begravningar norr 
om kyrkan inte hörde till vanligheterna under äldre tid (Hassler 1976; 
Nyström Tagesson 2006).
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På 1780-talet har ett linjegravssystem införts på kyrkogården, vil
ket innebar ”att alla lik, som skulle begravas i domkyrkogården skulle 
komma i ordning efter varandra utan avseende på församling, stånd 
och ålder” (Hassler 1976:24). Vid denna tid har den sociala bredd
ningen ökat och kyrkogårdens sociala topografi blivit helt egalitär, 
med hög- och lågstatusgravar blandade om varandra. Vi kan tydligt 
se att detta gäller för den yngsta gravgenerationen, där män och kvin
nor, barn och gamla ligger blandade om varandra. Förekomsten av 
ett antal gravar med smidda kisthandtag visar på närvaron av mer 
statusfyllda gravar. Även under denna period är gravskicket mycket 
snarlikt det under period 5, med kistbegravningar och friare placering 
av händerna kring bäckenet. Familjegravarna inne i kyrkan har dock 
varit i fortsatt bruk fram till 1810-talet.

Samtidigt får vi inte glömma att social status säkerligen har kunnat 
uttryckas genom det allt vanligare bruket av gravstenar. På så sätt kan 
vi säga att utvecklingen har gått från en äldre period med egalitära 
gravar men med en tydlig social topografi på kyrkogården, till det om
vända förhållandet under tidigmodern tid, där platsen på kyrkogården 
spelat ut sin roll, medan den enskilda graven och gravstenen ensamt 
fått uttrycka social status och identitet. Vi kan således under hela peri
oden 1100-1811 se en fortgående process, där kyrkogårdens brukare 
förändrats, från att ha varit en exklusiv krets till att bli en kyrkogård 
för allt fler. Detta innebär att utvecklingen i Linköping går från en 
medeltida situation med flera kyrkogårdar, med var för sig homogent 
social eller kulturell sammansättning, till att slutligen bli en enda, men 
mer heterogent sammansatt kyrkogård (jmf Mytum 2004:17).

Utvecklingen speglar samtidigt på ett intressant sätt stora och om
välvande skeenden i den lilla staden, med en utveckling från en till 
synes sammansatt och heterogent social och religiös miljö, till att bli 
mer homogen. Det är uppenbart att tendensen till färre kyrkor och 
begravningsplatser utgör ett viktigt medium för social kontroll som 
med tiden möjliggjort ett effektivt redskap för ett statligt envälde och 
därmed tillhörande ortodox enhetskyrka.

Graven och individen

Gravskicket på domkyrkans kyrkogård, under medeltiden speglat i 
armställningarna, ansluter helt och hållet till det som Redin iakttog i 
Skanör, dvs. att armställningarna uppvisar en mycket homogen bild
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FAS 5

FAS 4

FAS 3

FAS 2

FAS 1

Figur 4. Stratigrafisk matris över gravtyper fördelade per fas. Oval beteck
nar nedgravning utan kista, rektangel träkista, A, B, C etc motsvara arm- 
ställningstyp.

och att de är kronologiskt betingade (Redin 1976). De äldsta gravar
na hade händerna utmed sidorna (A-typ), för att under högmedeltid 
ligga över bäckenet (B-typ). Under senmedeltid låg armarna lagda 
över magen eller upp mot hakan (C- och D-typ). Dessa senmedeltida 
typer visade sig intressant nog även vara i bruk en period efter med
eltiden. Vi kunde även urskilja en helt ny armställningstyp, kallad 
typ E, med armarna utmed sidorna och händerna lagda i vinkel på 
höftbenet och underarmarna nedanför höftkammen.

I analysen av gravarna på domkyrkogården har det framgått att 
gravskicket förändrades, dels genom olika armställningar och kistfor- 
mer under olika perioder, dels i graden av homogenitet. Gravskicket 
konstaterades vara synnerligen homogent under samtliga perioder fram 
till 1600-talets slut. Visserligen inträder en stor förändring mellan fas 3 
och 4, i och med att träkistor införs i samtliga gravar. Det är oklart när 
denna förändring inträffar, möjligen under 1500-talet. Bruket av kistor 
kan uppfattas som en form av behållare, där kroppen vilar utan att 
beblandas med smutsig jord och med andra individer. Under samma 
period sker en ökning och social breddning av bruket med gravstenar. 
Även dessa kan ses som ett lock över graven, för att förhindra sönder- 
grävning och beblandning. Detta visar att det under tidigmodern tid 
lades allt större vikt vid individen och kroppens okränkbarhet.



Figur S. Grav från fas 6, 1780-1810, i träkista med armställning E. Foto 
Riksantikvarieämbetet.
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Flera brittiska forskare har diskuterat samma tendenser och tol
kat det som en förändring av relationen mellan de döda och de le
vande. Efter reformationen har den dödes situation inte varit möjlig 
att påverka genom förbön och graven har inte längre setts som en 
viloplats i väntan på uppståndelsen. Begravningen förändrades inne
hållsligt till att betona ett avskedstagande och ett överlämnande av 
den döde till Gud. Avståndet mellan de döda och de levande kom 
efter reformationen att drastiskt öka och graven kom att reduce
ras till ett uttryck för minnet av den döde. Parallellt med detta har 
kroppen blivit alltmer betydelsefull som centrum för individens per
sonlighet och den dödes identitet. Kroppens upplösning har blivit 
alltmer problematisk, vilket framgår av olika åtgärder för att bevara 
graven och kroppen intakt (Tarlow 1999a; 2002; Gilchrist 2003; 
Litten 1992:32ff.). I gravkonsten framgår denna förändring tydligt. 
Minnet av den döde ägnas allt större omsorg och graven får uttrycka 
personlighet, status, börd och ekonomisk förmåga (Lindahl 1969; 
Mytum 2004).

På domkyrkogården representerar fas 4 (1500-talet - 1680-talet) 
ett fortsatt mycket homogent och likartat gravskick. Vi skulle kunna 
tolka detta som utslag för en lång tradition med mycket fasta och 
strikta sätt att hantera de döda. Liera forskare har velat tolka armställ
ningarna i eskatologiska termer (ex Cinthio 2002). En sådan tolkning 
utgår från att de efterlevande i beredningen av den döde ger uttryck 
för kollektiva tankar om livet efter detta. Detta understryker att den 
enskilda människan under medeltiden och en period in i tidigmodern 
tid främst ska ses som en del av ett kollektiv, där det är den för tillfäl
let rådande teologiska och folkliga föreställningen om livet och döden 
som betyder mer än den enskilda individen. Vi kan samtidigt anta 
att en enhetlig begravningskultur gjort sig gällande. I gravkonsten 
har man tidigare uppmärksammat en kontinuitet och konservatism 
i utformningen av gravarna under reformationens första tid (Lindahl 
1969:65ff.; Mytum 2004).

I samband med fas 5 har gravskicket däremot förändrats radi
kalt, genom att större variation i armställningarna tillåtits, en för
ändring som vi tack vare myntdatering kan säga har påbörjats un
der 1680-talet. Detta kan tolkas i termer av ett mer individualiserat 
gravskick (Arcini & Tagesson 2005:298). Möjligen har vi att göra 
med en förändring i hur den döde bereddes, kanske har den döde 
klätts och gjorts i ordning för att närstående skulle kunna ta farväl,
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Figur 6. Fyra mynt tillhörande grav 4918, daterade till 1665-1670/74. Foto 
Göran Billeson

något som i senare tid kallades ”att skåda liket”. Under katolsk tid 
har begravningen skett så snart som möjligt efter dödsfallet, men 
efter reformationen finns det tendenser till att allt längre tid gick åt 
till förberedelser. Detta kom att få en social dimension, ju längre tid 
mellan död och begravning desto högre social position (Troels-Lund 
1984:83ff; Lindahl 1969:84 ff.). Den längre förberedelsetiden gav 
givetvis utrymme för större omsorger om den döde och därmed möj
lighet till individuella variationer.

Samtidigt ser vi en intressant förändring genom att det blir mycket 
vanligare att den döde begravs i sina gångkläder. Vi har hittat knap
par och rester av klädedräkt som tyder på detta (Arcini & Tagesson 
2005:299). I andra sammanhang, bl.a. från Spitalfields i London, lik
som etnologiska uppteckningar i Sverige, finns uppgifter om särskil
da begravningskläder (Reeve Sc Adams 1994:104ff; Hagberg 1937; 
Troels-Lund 1984:117ff.). Det råder dåliga bevaringsförhållanden 
för organiskt material i Linköping, men mycket tyder ändå på att de 
textilier som hittats vid undersökningen ska tolkas som gångkläder 
(Lundwall 2006).

Under denna period har även antalet föremål i gravarna ökat mar
kant. Det kan röra sig om personliga tillhörigheter som smycken som 
följt med den döde, fingerringar och örhängen, men även andra lite 
mer udda föremål, såsom en fällkniv, kritpipor och till och med en 
snusdosa. Även i Pestbacken i Blekinge har ett stort antal av de döda 
blivit begravda med sina gångkläder. En idé är dock att de pestdrabba- 
de snabbt blivit begravda med sina kläder och personlig tillhörigheter
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Figur 6b. Fynd i gravarna från fas 5-6, kritpipor. Foto Rikard Fledvall.

eftersom man var rädd för smittan (Arcini et al 2006), ett antagande 
som skulle kunna gälla även för Linköping. Det förklarar dock inte 
det faktum att gravar med kläder och personliga tillhörigheter saknas 
i äldre faser. Sannolikt har vi trots allt att göra med en förändring som 
kan tillskrivas ändrade gravseder.

Ytterligare ett fenomen är de många begravningskronor som man 
hittar i gravar från denna period. Dessa består av kransar och blom
mor, ofta med inlindade koppartrådar och glaspärlor, i enstaka fall 
även förgyllda. Från senare tid vet vi att kronorna framför allt har 
givits åt flickor och unga ogifta kvinnor, som enligt traditionen vigts till 
Kristi brud. I vårt material är det uppenbart främst flickor och kvinnor
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Figur 6c. Fynd i gravarna från fas 5-6, en snusdosa. Foto Rikard Hedvall.

som förknippas med dessa kransar, det gäller även helt nyfödda flickor. 
Vi kan tack vare denna undersökning nu med säkerhet säga att dessa 
kronor först kommer i bruk vid 1600-talets slut. Sedvänjan att de små 
döda flickorna kläddes till Kristi brud har under 1800-talet motarbe
tats av kyrkans ledning, men visat sig vara svår att stoppa. Det är tyd
ligt att vi här har att göra med ett utslag för folkliga sedvänjor, som 
under just denna period får möjlighet att blomma ut (Hagberg 1937; 
Troels-Lund 1984:126f.).

Det förändrade gravskicket under denna period har även nyligen 
behandlats i en seminarieuppsats vid Stockholms universitet. Jenny 
Nyberg har noterat att begravningskronorna även påträffats i några 
mansgravar. Det innebär att kronorna kunde ges till barn och ogifta 
vuxna av båda könen, någonting som även uppmärksammats i andra
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Figur 6d. Överst ett litet örbänge. Förgyllda örhängen av silver frän grav 3413, 
stämplad med FIH, troligen tillverkade av Henrik Hervander som arbetade 
som silversmed i Linköping 1801-1823. Foto Göran Billeson.

sammanhang (Hagberg 1937:185ff.). Gravmaterialet tolkas i relation 
till genusrollens förändring under tidigmodern tid, där bl.a. äktenska
pets förändrade betydelse har uppmärksammats tidigare. Förekom
sten av fingerringar kan tolkas som uttryck för äktenskapets ökade 
betydelse vid denna tid, samtidigt som Nyberg vill tolka de person
liga föremålen, smyckena och kläderna som ett led i att visa individen 
omsorg genom att göra döden mindre frånstötande (Nyberg 2005; 
jmf Tarlow 1999a).

Dessa förändringar rör knappast bara en förändring av gravskicket 
i sig, det måste samtidigt innebära en radikal förändring i synen på 
vad den enskilda individen representerar. Den mänskliga kroppen ge
nomgår under tidigmodern tid en förändring från att vara en del av ett 
kollektiv till att bli en individ som kan tillskrivas enskilda attribut och 
personliga kännetecken (Tarlow 2002a). Förändringen från att under 
senmedeltid och tidig modern tid bara vara en kropp som kollektivt
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Figur 6e. Fragment av brudkrona, funnen i kvinnograv. Foto Rikard Hed
vall.

förväntar uppståndelsen, till att bli en kropp som representerar en 
individ - t.ex. en rökare eller en ämbetsman - är radikal på ett genom
gripande sätt.

Kroppen och moderniteten

Förändringen i gravskicket har kunnat beläggas ta sin början under 
1680-talet och kan i sig tyckas vara en paradox. 1600-talet är den 
svenska stormaktstiden, en period då man såg kyrkan som en stark 
och sammanhållande faktor. Knappast under någon annan period i 
vår historia har kyrkan och staten samverkat i så hög grad - en tro, 
en kyrka och en kung. Kyrkoherdarna runt om i landet var en grupp 
bland många ämbetsmän med uppgift att påverka lokalbefolkningen 
i både privata och offentliga angelägenheter. En forskare har uttryckt 
det så att religionen blev det kitt som befäste enheten både inåt och 
utåt. Sverige blev under 1600-talet en alltmer homogen stat, där den
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enda tillåtna konfessionen sågs som avgörande för kulturell och poli
tisk enhet i landet (Montgomery 2002).
Under Karl XI (1660-97) sammanstrålar många av tidens centralistis- 
ka tendenser. Det kungliga enväldet genomfördes vid riksdagen 1680 
och statens överhöghet över kyrkan kom att befästas genom 1686 års 
kyrkolag. Under samma tid kom även en rad kyrkliga böcker - ny ka
tekes 1689, kyrklig handbok 1693, nya psalmboken 1695 och slutli
gen Karl XII:s bibel 1703 - samtliga exempel på kungamaktens syn på 
kyrkan som effektiv opinionsbildare och på statens roll som kyrkans 
överhuvud (Montgomery 2002:140ff, 156ff).

Tendenser till en mer personligt färgad religiositet fanns dock under 
hela 1600-talet, genom de fromma andaktsböcker och annan uppbyg- 
gelselitteratur som gavs ut. Under senare delen av 1600-talet började 
en påverkan från väckelserörelser i Tyskland, framför allt pietismen, 
med sin betoning av den enskildes förhållande till Gud. Det var fram
för allt i den bildade medelklassen i de större städerna som dessa nya 
tankegångar vann insteg, något som kom att medföra ett ifrågasättan
de av den rådande samhällsordningen. Under perioden fram till och 
med 1700-talets första hälft har dock dessa tendenser kraftigt motar
betats och dess företrädare fängslats och förföljts. Det var först under 
1700-talet, under påverkan av enväldets fall efter Karl XII:s död 1718 
och senare upplysningen, som dessa tankar fick ett bredare genom
brott (Montgomery 2002:62ff, 171 ff, 18Off; Lenhammar 2000).

1600-talets andra hälft omfattar således både en absolutistisk och 
enväldig monarki kombinerad med en kyrka, vars uppgift var att 
legitimera makten och utgöra ett redskap för enhetlighet i troslivet. 
Prästernas ställning kom att stärkas under denna tid, i deras roll som 
ortodoxins övervakare av såväl sedlighet som renlärighet i lokalsam
hället. Under senare tid har det dock kommit ny forskning som visar 
att den starka statsmakten och den ortodoxa kyrkan knappast lyck
ats förändra människors medvetande på djupet. Historikern Göran 
Malmstedt har t.ex. visat i sina studier att en folklig, närmast medel
tida, religiös mentalitet levde kvar och först på 1700- och 1800-talet 
ersattes av nya ”moderna” uppfattningar om skillnaden mellan heligt 
och profant, vardag och helgdag och hur man skulle uppträda i kyr
kan (Malmstedt 1994; 2002).

Det är således knappast några enkla förändringar i den rådande 
ideologin eller kyrkliga traditionen som givit ett tydligt utslag i utform
ningen av gravarna på domkyrkogården i Linköping. Samtidigt finns
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det tydliga tendenser i 1600-talets samhälle som pekar framåt, mot en 
ny syn på individen och samhället. Förändringar i stadsplaneringen 
och byggnadskulturen är välkända fenomen, som ofta tolkas i denna 
riktning. Grannstaden Norrköping kom efter den ödeläggande bran
den 1655 att få en helt ny stadsplan i rutnätsmönster enligt renässan
sens ideal. Även Linköping fick under 1600-talet del av detta, genom 
att den nya, raka Storgatan drogs genom staden ner till den nya bron 
Stångebro. Samtidigt finns tydliga exempel på att en ny bostadskultur 
vann insteg i båda städerna, tydligast genom att bostaden flyttades ut 
och exponerades i tomtgränsen mot gatan. Andra samtida fenomen 
är kökets skiljande från stugan, förekomst av fönster och skorste
nar, liksom förändringar i måltidskärlens sammansättning (Tagesson 
2002:198, 260ff; Hållans & Tagesson 2003:13ff; Ersgård 2003).

Dessa tendenser har karaktäriserats som ett särskilj andets kultur. Ti
digare så framträdande kollektiva drag i bostadsvanor och måltidsseder 
minskade, samtidigt som förekomst av flera rum, stolar, gafflar med 
mera kan tolkas som en ökad medvetenhet om individens betydelse. 
Flera forskare har vidare pekat att betoningen på fasaden och det yttre, 
såväl hos hus som människor, får alltmer betydelse, som den yttre si
dans presentation av det inre (Rosén 2004:255ff; Rosén 2006; Tarlow 
& West 1999; Johnson 1996). Gränsen mellan privat och offentligt blir 
tydligare i dessa exempel, och därmed har möjligheten och viljan att 
manifestera den privata sfären gentemot det offentliga rummet ökat.

Utvecklingen är dock inte entydig. Många av de ovan utpekade 
exemplen på individualistiska drag blir tydliga först under 1700-ta- 
let. I en berömd studie har nestorn inom amerikansk historisk arkeo
logi, James Deetz, snarast utpekat 1700-talets mitt som avgörande 
genombrottsskede för en ny individualiserad världsbild (Deetz 1996). 
Även en rad drag i den nordiska bostadskulturen får sitt tydliga ge
nomslag först under 1700-talet (Rosén 2004; Erixon 1984:58ff, 77). I 
sin stora genomgång av kyrkogårdskultur under historisk period har 
Harold Mytum visat att många sentida begravningstraditioner har 
etablerats redan under 1600- och 1700-talets början, men det är först 
efter 1700-talets mitt som de blir allmänt spridda och utvecklingen 
och professionaliseringen av begravning och kyrkogårdskultur får sitt 
stora genomslag (Mytum 2004). På samma sätt kan de tendenser som 
Tarlow noterat kring den förändrade av synen på kroppen och krop
pens upplösning under tidigmodern tid, framför allt beläggas under 
1700- och 1800-talen (Tarlow 1999b: 2002a; 2002b).
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Redan 1600-talet var en period då intresset för människokroppen 
ökade, inte minst genom de naturvetenskapliga och medicinska ve
tenskapernas framsteg. Kroppen gjordes till föremål för experiment, 
offentliga obduktioner drog stor publik vid de anatomiska teatrarna 
samtidigt som vitala kroppsfunktioner upptäcktes (Soriin 2004:8Iff). 
Forandringsprocessen har även tolkats i termer av civilisering, en 
mental förändring från ett affektladdat beteende till en ökad kontroll 
av impulser och kroppsfunktioner, något som underlättade en uppdel
ning av människans livsrum i en offentlig och privat sfär. Denna teori 
av Norbert Elias har kritiserats av antropologen Duerr, som istället 
ser hur statsmaktens framväxt i det tidigmoderna Europa medförde 
en upplösning av gamla sociala band (Elias 1991; Duerr 1994). Detta 
kan jämföras med de långsamma förändringar i den religiösa mentali
teten som Malmstedt har visat på.

Forskningen kring förändringsprocessen under tidigmodern tid har 
således betonat olika aspekter, där dock ett gemensamt drag är en ökad 
betoning av individen på kollektivets bekostnad. Tidpunkten för när 
detta blev synligt får olika precisering, beroende på tyngdpunkter som 
olika ämnen och forskningstraditioner har. Av detta lär vi oss att in
dividens födelse och individualitetens framväxt är en komplicerad och 
utdragen process. Desto viktigare blir det då att vi i det arkeologiska 
materialet från domkyrkogården i Linköping får en precisering i en av 
dessa aspekter. Början till förändringen mot ett heterogent gravskick, 
från en kollektiv till en individbaserad mentalitet, kan således tidfästas 
till 1600-talets slut, först iakttagbar i gravar daterade till 1680-talet. 
Dessa fenomen har åtminstone i senare tid uppfattats som utslag för 
folkliga föreställningar, som stod i strid med den officiella kyrkans syn. 
Genom att dessa tendenser kan tidfästas till en specifik period, en tid 
av stark enhets- och överhetskultur, ger genomslaget av en folkligt och 
individuellt utformat gravskick ett uttryck för ett mentalt motstånd, 
som kunnat uttryckas i kyrkogårdens materiella kultur.

Sammanfattningsvis kan förändringen i gravskicket under 1600-ta- 
lets slut tolkas som ett uttryck för ett mer individuellt förhållningssätt 
till den mänskliga kroppen och graven som socialt medium. Tidpunk
ten utgör en brytningstid, mellan stormaktstidens enhetskyrka, upp
fattad som den enväldige monarkens lydiga redskap, och frihetstidens 
öppnare synsätt, då nya väckelserörelser som exempelvis pietismen 
börjar få inflytande, med en mer personligt och individuellt färgad 
tro. Vi kan tolka dessa tydligt avläsbara förändringar i den materiella
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kulturen som ett exempel på begreppet modernitet. Detta visar på 
möjligheten att i den materiella kulturen kunna spåra uttryck för nya 
tankar och idéer i tiden, som parallellt med information om hälsa och 
levnadsbetingelser inte nödvändigtvis låter sig utläsas av det skriftliga 
källmaterialet. Detta är en av anledningarna till att vi som arkeologer 
bör arbeta med materiell kultur även under sena tidsperioder.

Artikeln utgör en förkortad och något reviderad version av en tidigare artikel 
(Arcini & Tagesson 2005).
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Martin Hansson

Modernitet, landskap, langtidsperspektivet 
och kulturmiljövården - exemplet Bergkvara

Abstract
Modernity, landscape, the long-term perspective and cultural heritage 
management. The example of Bergkvara. Modernity is usually seen as 
something connected to the 19th and 20th centuries. But modernity 
in the sense of new ideas, methods and material culture are not speci
fic for these centuries. New techniques, methods and material culture 
have continuously been introduced and have affected both society and 
landscape. This has led to the creation of a new archaeological record. 
Traces of generations of modernity can thus be studied in the lands
cape. The landscape is full of evidence of how new ideas and techni
ques were implemented in local societies and later became parts of an 
archaeological record. The discussion regarding the preservation and 
use of yesterday’s modernity are in focus for cultural heritage mana
gement. This discussion is exemplified by an estate in Småland, Bergk
vara. Bergkvara has existed as a large estate at least since the middle of 
the 14th century, and the landscape surrounding the manor is full of 
remains from the agrarian and industrial activities that once were im
portant for the economy of the estate. Also evidence of the social use 
of space and architecture on a large estate can easily be found. Today 
these traces, many of which can be dated to the agrarian revolution 
in the 18th and 19th centuries or the late Middle Ages, have become 
parts of a cultural heritage, instead of being evidence of modernity.

Inledning
Modernitet handlar vanligen om nyheter, det ständigt aktuella och 
förknippas med förändring i någon form. Enligt Nationalencyklo- 
pedins ordbok betyder modernitet "att svara mot nutidens krav". 
Ordet modern sammanhänger enligt samma ordbok med nutiden och
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den nyaste tidens smak. Modern är samtidigt ett ord med en vag 
bakre kronologisk gräns. Orden modern och modernitet förknippas 
främst med perioden efter den industriella revolutionen, d.v.s. 1800- 
och 1900-talen. Det är också under denna period som modernismen 
i dess olika former växer fram inom konst, litteratur och arkitektur. 
Samtidigt övergår det moderna snart till att bli gammalmodigt, inte 
minst i dagens globaliserade värld.

Arkeologi är ju även det en modern företeelse i så måtto att de 
begrepp, metoder och tolkningsramar som är aktuella inom arkeolo
gin är ett resultat av samtiden, något som inte minst tydliggjorts av 
de senaste årens teoretiska utveckling och diskussion inom arkeologi
ämnet. Arkeologins samtidsberoende framträder också i utvecklingen 
och tillämpningen av fornlämningsbegreppet. Den pågående diskus
sionen huruvida torplämningar ska få fornlämningsstatus eller inte är 
ett sådant exempel. Om torpen får status som fornlämning, är detta 
både ett resultat av ett beslut på 2000-talet, men även ett resultat av 
de beslut och händelser som dels ledde till att ett torp en gång kom att 
etableras, dels sedermera kom att överges.

Det är den senare delen av denna process som ska beröras i detta 
sammanhang. Många av de förändringar som vi som arkeologer stude
rar är resultat av införda nyheter och/eller anpassningar till nya idéer. 
Modernitet i meningen nya företeelser och metoder samt förändring, 
är således inget som är specifikt för 1800- och 1900-talen. Nya tekni
ker, metoder och materiell kultur har alltid introducerats, förändrats 
och påverkat existerande samhällen. Därför kan man, i alla fall ur en 
principiell synvinkel, säga att arkeologer alltid studerar skilda tiders 
moderniteters påverkan på mänskliga samhällen.

Modernitet är även starkt förknippad med samtidens ideologiska 
strömningar. Nya krav och förändringar kan både vara ett sätt att för
ändra samhället och rådande maktstrukturer, men de kan också för
stärka, försvara och dölja rådande sociala förhållanden. Att anpassa 
sig efter samtidens strömningar kan vara ett sätt att förstärka sin egen 
sociala position, både gentemot sina likar och gentemot andra utanför 
den egna gruppen. Ur denna aspekt kan modernitet även ses som en 
form av materialiserad ideologi. Ibland kan man även se hur en gång 
nya idéer utvecklas till att bli att mer ideologiska och konserverande 
till sin natur. Modernitet handlar också om makt. Ny teknik eller nya 
brukningssätt kan leda till att någons makt över produktionen för
stärks trots att produktionen i sig kraftigt förändras. Många gånger

?6



innebar modernitetens genomslag att både landskap och människors 
materiella kultur ändrades. Samtidigt skapade dessa förändringar 
också ett nytt arkeologiskt källmaterial. Spåren efter olika generatio
ners ”modernitet” kan därför avläsas i landskapet, som en karta över 
modernitetens genomslag i lokalsamhället. Samtidigt blir landskapet 
ett bibliotek över en gången tids modernitet.

Denna diskussion kan exemplifieras med hjälp av Bergkvara, ett 
småländskt gods med anor sedan 1300-talet. Ett godslandskap är ett 
lämpligt objekt för denna diskussion eftersom ett gods ofta berör ett 
större markområde med en stark ägare som haft resurser och ambitio
ner att följa med sin tid. I ett sådant landskap blir förändringar också 
ofta väldigt genomgripande vilket kan resultera i att tidigare landskap 
läggs för fäfot när nya etableras. Så är fallet på Bergkvara. Här kan 
spåren och resultaten efter olika tiders moderniteter inom jordbruk 
och industri, framför allt från 1700- och 1800-talen, återfinnas på ett 
stort antal platser. Den agrara revolutionens påverkan på landskapet är 
tydlig. Idag är dock den agrara revolutionen överspelad, dåtidens mo
dernitet har blivit kulturarv och Bergkvara ett riksintresse för kultur
miljövården. Nu handlar det om att anpassa dagens förändringskrav 
så att spåren efter gårdagens modernitet både brukas och bevaras.

Bergkvara - kort historik

Bergkvara ligger omedelbart väster om Växjös tätort i Bergunda sock
en och delar av godsets ägor är utpekade som riksintresse för kul
turmiljövården (figur 1 och 2). Idag är godset ett modernt jord- och 
skogsbruksföretag, om än ovanligt stort för att ligga i Småland. God
sets historia kan i det skriftliga källmaterialet följas tillbaka till 1300- 
talet (för en utförligare historik se Larsson 1974, Hansson 2005)

Huvudgården Bergkvara framträder i det skriftliga källmaterial för
sta gången vid 1300-talets mitt, då väpnaren Magnus Håkansson skrev 
sig till gården. Redan 1328 hade hans far, riddaren Håkan Karlsson 
förvärvat Örsleds kvarn strax öster om Bergkvara. Vid den här tiden 
fanns i Bergkvara även en by med flera gårdar, vilka under senmedeltid 
gradvis slukades av huvudgården. Läget för den medeltida huvudgår
den Bergkvara, på en liten holme i en sjö, är typiskt. Under medeltiden 
började aristokratin befästa sina gårdar och många gånger flyttade de 
också ut från ett äldre bebyggelseläge i en bymiljö till ett isolerat och i 
vissa fall även mer lättförsvarat läge (jfr Hansson 2001).
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Figur 1. Bergkvaras läge strax väster om Växjö. Vit linje markerar riksin
tresseområdets gräns. Läget för en del av de platser som nämns i artikeln är 
markerade. Efter Hansson 2005:3.
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Utvecklingen med byns gradvisa försvinnande kan ses som en del i 
en allmäneuropeisk process där aristokratin utnyttjade landskapet för 
att genom en rumslig distansering tydliggöra sin samhälleliga position 
och markera sin klasstillhörighet. Till skillnad från många andra fall, 
där aristokratin skapade sin rumsliga och sociala distansering genom 
att flytta sin huvudgård, skapade Bergkvaras ägare samma rumsliga 
struktur genom att avhysa den närliggande byn. Även detta är en pro
cess med många paralleller (Hansson 2006).

Ägandet av godset Bergkvara övergick i början av 1400-talet till 
släkten Trolle. Genom att utnyttja de möjligheter till köp av gårdar 
och godskomplex som uppstod under senmedeltiden då det talrika 
småländska lågfrälset var ekonomiskt pressat, lyckades Birger Trolle 
d:y och framför allt sonen Arvid Trolle öka godsmassan i ansenlig 
grad. Under Arvid Trolles tid utgjorde Bergkvara centrum i ett av de 
största godskomplexen i hela Skandinavien.

Det är mot denna bakgrund man ska se uppförandet av det stenhus 
som Arvid Trolle lät bygga vid Bergkvara på 1470-talet. När Arvid 
Trolle lät bygga sitt stenhus var det som ersättning för den huvudgård 
som bränts under unionsstriderna 1467 och 1469. Stenhuset, dagens 
ruin, är i plan ca 20x15 meter stort och var ursprungligen sex våningar 
högt med hängtorn i vartdera, hörnet. Arvid Trolles residens var där
med ett av de största privatägda stenhusen i Norden vid den här tiden, 
med en sammanlagd golvyta om närmare 1800 m2. (figur 2 och 6).
Vid mitten av 1500-talet splittrades den stora godsmassa som Bir
ger och Arvid Trolle byggt upp genom uppdelning på flera arvslotter. 
Bergkvara miste därmed sin ställning som ”internationellt” maktcen
trum. En slutlig delning av den stora godsmassan skedde på 1580- 
talet då godset delades mellan barnen till Ture Trolle och hans hustru 
Magdalena. Bergkvara tillföll då dottersonen Johan Sparre, som vid 
sitt giftermål gav hustrun Margareta Brahe Bergkvara i morgongåva. 
Förutom att godset därmed övergick i Sparresläktens ägo innebar 
detta även att Bergkvara miste sin position som sätesgård, d.v.s. som 
residens för en adelsman. Under slutet av 1500-talet och i princip hela 
1600-talet ägdes Bergkvara av adelsfamiljer som hade sitt huvudsäte 
i andra delar av landet. Ofta sköttes Bergkvara av förvaltare eller var 
bortarrenderat. Bergkvara förblev i släkten Sparres ägo fram till 1732 
då godset såldes till majoren och friherren Carl von Otter för 45 000 
daler silvermynt.
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Figur 2. Bergkvara med det medeltida stenhuset och 1790-talets herrgårds
byggnader. Foto från sydväst. Foto Smålands museum.

Bergkvara kom nu åter kom att bli residens för en på platsen bo
ende adelsman. En ny sätesgård uppfördes av Carl von Otter i form 
av en huvudbyggnad samt två flygelbyggnader. För att finansiera sin 
byggnation av gården lät von Otter ta ned och sälja stenhusets kop
partak, något som enligt traditionen ska ha betalat större delen av 
köpet av godset.

Genom arv kom godset 1781 i nuvarande ägarfamiljs ägo, familjen 
Posse. Familjen Posse har satt sin prägel på Bergkvaras historia från 
1781 och fram till idag. Under denna tid utvecklades godset till ett mo
dernt jord- och skogsbruksföretag i likhet med många andra liknande 
gods i landet. Samtidigt fortfor Bergkvara att regionalt och lokalt vara 
ett viktigt maktcentrum. Fram till 1920-talet var godset fortsatt den helt 
dominerande jordägaren i Bergunda socken, även om delar av godset 
såldes av vid skilda tillfällen, bl. a. i samband med arvskiften. Under 
hela 1800-talet och början av 1900-talet var herren till Bergkvara även 
en dominerande person i den lokala och regionala politiken.

Bergkvara och den föränderliga moderniteten
Fandskapet runt Bergkvara är fyllt med lämningar från skilda historis
ka epoker, alltifrån stenålderns hällkistor till 1900-talets torplämningar.
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Aven många strukturer i landskapet, inte minst vägnätet, har också en 
lång historia. Alla dessa lämningar minner om skilda epokers ”moder
niteter” och ett par av dessa ska uppmärksammas här. Resonemanget 
är till vissa delar hypotetiskt till sin karaktär, några arkeologiska un
dersökningar av de diskuterade objekten är inte gjorda, varför osäker
heten kring skilda objekts datering självfallet är stor. Artikeln bygger 
på en fördjupad studie av riksintresset Bergkvara (Hansson 2005).

Senmedeltidens aristokratiska landskap
Under senmedeltid etableras ett aristokratiskt landskap kring huvud
gården Bergkvara, ett landskap som med all önskvärd tydlighet visade 
att ägarna var väl medvetna om vad tiden krävde av en aristokrat med 
internationella anspråk och kontakter. En senmedeltida ”aristokratisk 
modernitet” kom att genomdrivas. Idag präglas Bergkvaras centrum 
av det sena 1700-talets herrgård med park och ståtliga ekonomibygg
nader från tiden kring sekelskiftet 1900 (se figur 2). Detta innebär 
självfallet att mycket av det senmedeltida aristokratiska landskapet 
försvunnit, men de fragment som finns kvar tillsammans med äldre 
kartor ger en bild av herrgårdens medeltida utformning.

I Bergkvaras godsarkiv förvaras en odaterad men detaljerad karta 
över gårdens centrala delar som sannolikt stammar från början av 
1700-talet. Kartan ger en god bild av Bergkvaras utseende före 1700- 
talets omgestaltning. Den motsvarar sannolikt i grova drag bilden av 
det senmedeltida Bergkvara. Kartan visar att Arvid Trolles stenhus 
ursprungligen låg bakom två vallgravar, där den inre vallgraven i an
slutning till stenhuset fortfarande finns kvar (figur 3). På kartan var 
denna avsnörd och fungerade som fiskdamm. Utanför den inre vall
graven låg mangården där dåtidens sätesbyggnad, kök och brygghus 
var placerade. En notering på kartan nämner att diket som avgränsade 
mangården mot fastlandet var ”en grav av gammalt”, vilket visar att 
den tidigare hade fungerat som vallgrav. Väster om mangården låg 
statgården med diverse bodar, badhus, fatabur och kölna. Norr om 
mangården låg en inhägnad trädgård vars centrala delar var indelade i 
fyra regelbundna kvadrater enligt renässansens mönster. Här låg även 
ett lusthus. Öster om trädgården, nära sjökanten fanns ytterligare två 
fiskdammar. Norr om trädgården låg den gamla ladugården med stall, 
logar, fähus, fårhus och ladugård.

Fiskdammar är en intressant företeelse i detta sammanhang, de fö
rekommer ofta i anslutning till aristokratiska residens (Hansson 2006,



Figur 3. Bergkvara i början av 1700-talet. Karta i Bergkvaras 
godsarkiv. A=stenhuset, B=sätesbyggnad, C=kök, D=bodar, 
E-brygghus/bodstuga, F=kölna, l=fatabur, K-badbus, 
0=sik-dammar. Bearbetning Martin Hansson.

Liddiard 2000:59). Färsk fisk var en viktig ingrediens på aristokratins 
bord, särskilt som fisk under medeltiden kunde ätas under de många 
och återkommande fastorna. I det kontinentala Europa, som var be
tydligt mindre rikt på sjöar än Skandinavien, var tillgången till färsk 
fisk begränsad och blev därmed en fråga om status. I exempelvis Eng
land återfinns fiskdammar ofta i prominenta lägen framför medeltida
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Figur 4. Utsnitt ur 1858-61 års karta över Örsled. Notera vägens böj åt väs
ter ocb avtagsvägen mot Örsled som går vidare mot sätesgården. Gult mar
kerar åkermark. Bergkvaras godsarkiv Bl:4. Bearbetning Martin Hansson.

residens och även borgarnas vallgravar utnyttjades som fiskdammar. I 
det sjörika Sverige kan tillgången till färsk fisk inte på samma sätt sä
gas ha varit begränsad, även allmogen hade möjlighet att genom fiske 
förse sig med fisk. Förekomsten av fiskdammar på Bergkvara kan dock 
ses som ett exempel på en anpassning till medeltidens rådande aristo
kratiska ”moderna” ideal. Fiskdammar skulle finnas vid ett residens, 
oavsett om behovet var verkligt eller inte, för att man skulle nå upp 
till tidens ideal. Detta manifesteras tydligt av de fiskdammar som var 
anlagda direkt vid sjökanten.

Även på andra sätt kan det äldre aristokratiska landskapets kon
struktion spåras. Man kan ana sig till det intryck man velat ge den

83



Figur 5. Utsikt mot Bergkvara från gamla infarten i öster. Bakom trädens 
grenverk norr om kvarnbyggnaden skymtar stenhuset (vid pilen). Foto från 
öster, Martin Hansson.

som närmade sig platsen eller som reste förbi (figur 4). Strax öster om 
Bergkvara löper den gamla landsvägen från Växjö ner mot Skåne, un
gefär i samma sträckning som dagens riksväg 23. Där landsvägen pas
serade avtagsvägen ner mot Bergkvara vid Örsled, finns delar av den 
gamla vägsträckningen bevarad i en betesmark. När man går denna 
gamla landsväg når man den ursprungliga infarten till Bergkvara. Vid 
denna vägkorsning går en väg rakt västerut ner mot Örsleds kvarn 
som nås efter passage över en stenvalvsbro med tre valv.

Vid Örsled låg kvarn, smedja och en skinnstamp tillhörande godset 
alltsedan 1300-talet. All industriell verksamhet nyttjade vattenkraf
ten, något som lämningar efter dammvallar och andra anordningar i 
åfåran fortfarande minner om. Läget för den industriella verksamhe
ten kan delvis förklara den något omotiverade ”böj” i en västlig båge 
som landsvägen gjorde vid passagen av infarten mot Bergkvara. Rå
varor och produkter skulle både fraktas dit och därifrån varför närhet 
till landsvägen var en fördel. Ur topografisk synvinkel finns dock inget
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Figur 6. Stenhuset på Bergkvara sett från öster, från Örsleds kvarn. Foto 
Martin Hansson.

som motiverar att landsvägen ska göra denna kraftiga böj åt väster. 
Men sannolikt fanns även andra, inte lika funktionella orsaker, till 
vägens dragning i landskapet.

Att landsvägen drogs på kanten av höjdplatån ovan ådalen gjorde 
att det höga stenhuset på Bergkvara blev synligt i fjärran för resande 
som passerade förbi. Bakom Örsleds kvarn kan stenhusets murar anas i 
fjärran än idag, i alla fall vintertid när träden inte bär löv (figur 5). Om 
man under medeltiden höll vegetationen låg på ömse sidor av Bergkva- 
rasjön, samtidigt som kvarnen inte som idag var en trevåningsbyggnad, 
har stenhuset med anslutande byggnader varit synliga för passerande 
trafikanter. När man passerade förbi Bergkvara såg man det mäktiga 
stenhuset i väster och kyrktornet i sydost (se vidare nedan).

När man svängde av landsvägen och närmade sig Bergkvara, hade 
man hela tiden stenhuset i blickfånget på andra sidan sjön (figur 6). 
Stilla dagar speglades stenhuset i vattnet och gav intryck av att vara 
nästan dubbelt så stort. Bergkvara är därmed ett exempel på den typ 
av planerade landskap som karaktäriserar aristokratiska residens i 
Europa redan under medeltiden. Här har estetiska överväganden och
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utnyttjandet av siktlinjer och vattenspeglar varit legio (jfr Johnson 
2002:33ff). Tidigare har denna typ av ornamentala landskap främst 
förknippats med renässansen och barocken, men det är tydligt att det
ta är något som sker redan under medeltiden.

En resenär på väg mot Bergkvara märkte således redan innan man 
kom fram till gården att man nalkades något speciellt. Samtidigt låg 
själva gårdens centrum ensam och isolerad från övrig bebyggelse i 
landskapet. Bergkvara precis som många andra herrgårdar i Euro
pa, omges av en zon tom på bebyggelse. Denna rumsliga isolering, 
som i Bergkvaras fall etablerades under senmedeltiden, bidrog till att 
distansera aristokratin från andra grupper i samhället. Torparna och 
landborna hann fundera mycket medan de vandrade den långa vägen 
till herrgården för att utföra sina dagsverken. Även andra besökare 
kunde medan de närmade sig herrgården se de stora åkerarealerna, 
beundra alléer och parkanläggningar. Den rumsliga isoleringen bidrog 
till att öka godsägarens status och befästa dennes ställning i samhället 
(jfr Fernlund 1996).

Den europeiska aristokratiska ideologin materialiserades således 
handfast i landskapet och är fortfarande till viss del avläsbar. När 
strukturen i detta landskap etablerades, sannolikt under senmedelti
den, var det en anpassning till en rådande aristokratisk modernitet. 
Stenhusets manifesta storhet var inte det enda som visade Arvid Trol
les sociala position. Även i landskapet i stort framträdde detta genom 
en materialisering av den aristokratiska ideologin och moderniteten. 
Så här skulle en aristokrat bo, avsides i landskapet i en manifest bygg
nad omgivet av ett landskap som fylldes av aristokratiska attribut, 
trädgårdsanläggning, kvarn, fiskdammar m.m. Med tiden blev dock 
denna medeltida aristokratiska modernitet konservativ, vilket också 
framträder tydligt på Bergkvara.

Långt fram i tiden återvände herren till Bergkvara en medeltida aris
tokratisk modernitet för att manifestera sitt lokala herravälde, vilket 
tydligt visar hur det som en gång var modernt övergick till att verka 
konserverande på samhället. Detta är särskilt tydligt i sockenkyrkan i 
Bergunda. Kyrkan byggdes ursprungligen som en romansk absidkyrka 
under 1100— eller 1200-talen (figur 7). Under senmedeltid, sannolikt 
samtidigt med bygget av stenhuset på Bergkvara, byggdes ett kraftigt 
västtorn på kyrkan, troligen på initiativ av Arvid Trolle.

Att aristokratin bygger västtorn på kyrkor är ett välkänt medel
tida fenomen, som dock främst förknippas med 1100- och 1200-talen.
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Figur 7. Bergunda kyrka. Foto från söder, Martin Hansson.

Redan här anknöt Arvid Trolle således till en gammal aristokratisk 
tradition. Detta återanvändande av gamla traditioner är än mer tyd
ligt i samband med 1820-talets utvidgning av kyrkan, då herrskapet 
på Bergkvara bekostade uppförandet av en korsarm på kyrkans södra 
sida. Här uppfördes då en även en herrskapsläktare, som en påmin
nelse om medeltidens aristokratiska ”emporvåningar” (figur 8). Trots 
att samhället i stort genomgått genomgripande förändringar, inte minst 
ekonomiskt och socialt, kan herrskapsläktaren ses som ett tydligt ut
slag av aristokratins önskan att konservera ett patriarkalt, feodalt sam
hälle. Den medeltida aristokratiska moderniteten har gått från att vara 
modern till att snarare vara ett utslag av historiebruk.

Den agrara revolutionen - modernitet blir kulturarv

Ur social synvinkel var således herrskapet på Bergkvara konservativa, 
ur ekonomisk och jordbruksteknisk synvinkel däremot var man mer 
öppen för förändringar och godset framstår på många områden som
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Figur 8. Interiör från Bergunda kyrka. Notera herrskapsläktaren ovan sakri
stian i söder. Foto Martin Hansson.

en regional innovator. Redan under mitten av 1700-talet tillämpades 
tresäde på Bergkvara, medan södra Smålands inland i övrigt var ett 
kompakt ensädesområde. De tydligaste förändringarna inom godsets 
agrara revolution inträffade under 1700- och 1800-talen. I samband 
med periodens generella befolkningsökning ökade antalet underly
dande brukare av godsets mark mer eller mindre kontinuerligt. De nya 
brukarna kom ett etablera nya torp på godsets marker, vilket ledde till 
en kraftig nyodling. Under samma period skedde även en industriell 
utveckling genom att ett flertal manufakturer och industrier etablera
des i anslutning till Örsled och Räppe.

På många sätt kom dessa nya brukningssätt och de förändringar 
de medförde att påtagligt påverka landskapet, inte minst när det gäl
ler uppodlingsgraden. Utvecklingen i Bergunda by kan här fungera 
som exempel. En jämförelse mellan storskifteskartan från 1792 och 
godskartan från 1858-61 tydliggör den enorma odlingsexpansion som 
skedde under de mellanliggande åren (figur 9 och 10). Genom dik
ning och nyodling närmast fördubblades den odlade marken under
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Figur 9. Utsnitt över 1792 års storskifteskarta över Bergunda bys inägor. Gult 
markerar åkermark. Bearbetning Martin Hansson. LMV akt F12-5:1. Fri skala.

en sextioårsperiod. Betydelsen av 1800-talets agrara revolution, för 
dåtidens människor och för det kulturlandskap som återfinns idag, 
kan knappast överskattas. Stora delar av de landskapselement som 
återfinns i Bergkvaraområdet, stenmurar, stentippar, odlingsmark, 
dikningar m.m. är ett resultat av agrar verksamhet under framför allt 
1800-talet.

Utökningen av antalet torp på godset var en medveten strategi 
vilken blev särskilt tydlig under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, 
då ett stort antal landbogårdar/byar kom att avhysas. I småbyarna 
Långstorp, Ask och Bergunda slogs landbogår dar samman till större 
enheter, s.k. plattgårdar, som drevs av en rättare samt med hjälp av
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Figur 10. Utsnitt över 1858-61 års karta över Bergunda by. Gult marke
rar åkermark. Notera åkermarkens stora expansion jämfört med föregående
bild. Bearbetning Martin Hansson. Bergkvara godsarkiv Bl:4. Fri skala.

torparnas dagsverken. I praktiken innebar dessa förändringar, som 
var ett sätt att effektivisera och rationalisera driften, att landbor fick 
bli torpare med ökad dagsverksplikt. Systemet med plattgårdar var ett 
sätt av flera som under 1800-talet användes för att effektivisera och 
rationalisera driften på Bergkvara. Ny teknik, nya växtföljder och nya 
frösorter infördes. Flera av plattgårdarna fick en ståndsmässig bebyg
gelse och beboddes av nära släktingar till greven på Bergkvara.

Systemet med plattgårdar var ytterst modernt och det fick påtag
liga konsekvenser för kulturlandskapet som fortfarande är tydliga. De
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övergivna bytomterna blev i flera fall betesmark, där man idag kan se 
husgrunder, brunnar och fägator. Även delar av den äldre odlingsmar
ken togs ur bruk, varför relikta, sena 1700-talslandskap kan återfin
nas på flera platser runt godset. Sjutton- och artonhundratalets mo
derniteter fick således brutala konsekvenser för godsets underlydande. 
Samtidigt skapades flera av dagens fornlämningar.

Det fanns även sociala skillnader i hur jordbruket bedrevs inom 
godset. Exempelvis visar kartan från 1858-61 att dikningar av åker
mark framför allt gjordes på åkermark under de nya plattgårdarna, 
medan torpens åkrar var mer opåverkade av den nya tidens teknik. 
Här hade torparna sannolikt varken tid, kunskap eller resurser till 
denna typ av modernisering. Även i denna del av herrgårdens verk
samhet kan sociala skillnader i landskapet återfinnas.

Landskapet kring Bergkvara rymmer inte bara lämningar efter 
godsägarnas värld, även om det är lätt att bländas av denna eftersom 
det är den som tydligast lämnat spår efter sig. Här påträffas även läm
ningar efter ett mer anonymt, men icke desto mindre betydelsefullt 
landskap för förståelsen av Bergkvara. Här återfinns ett flertal torp, 
en del av dessa är idag helt försvunna medan andra hyrs ut som bostä
der. Gemensamt för hela detta torppräglade landskap är dock att tor
pens åkrar nästan helt planterats med gran. Under granarna kan dock 
spåren efter torparnas åkrar återfinnas. De små steniga torpåkrarna 
med sina odlingsrösen utgör markanta kontraster till de storskaliga 
stenröjda åkrarna runt herrgården. Kontrasten mellan torpens och 
herrgårdens åkrar både storleksmässigt och utseendemässigt avspeg
las även i skillnaderna i den bebyggda miljön mellan torpen och herr
gården. I delar av riksintresseområdet finns således lämningar efter ett 
helt annat socialt landskap jämfört med det i herrgårdens centrum.

Modernitet - hot eller möjlighet?
Torplandskapet är sannolikt också det mest hotade landskapet på 
Bergkvara och det som redan påverkats mest av de förändringar som 
skett under 1900-talet. Flertalet torp är rivna och deras åker- och 
ängsmark är skogsplanterad. Genom det mest karaktäristiska tor
pområdet går också en bred väg som förbinder två stenbrott. Även 
stenbrotten har påtagligt påverkat landskapet och utplånat flera tidi
gare torp. Moderniteten bidrar således till att utplåna ett äldre kul
turarv, samtidigt som det bidrar till att skapa nya landskapselement,
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och till godsets utveckling. De ovannämnda stenbrotten bidrar genom 
arrendeinkomster till godsets ekonomi. Detta ställer självfallet frågor 
om kulturmiljövårdens förhållningssätt och synen på bevarande. Är ett 
bevarande av ett riksintresseområde som Bergkvara med alla dess tids
skikt möjligt, eller är det ens önskvärt? Ett bevarande innebär ofta att 
förändringar ska om inte stoppas så begränsas i omfattning. Samtidigt 
visar Bergkvaras historia att godset alltid förändrats. En del av dessa 
förändringarna har varit mer genomgripande än andra, inte minst i 
landskapet. Elade 1800-talets jordbruksreformer med skiften, avhysta 
byar och plattgårdar varit aktuella idag hade kulturmiljövården skrikit 
i högan sky. Idag anses dessa reformer ha genererat viktiga inslag i kul
turlandskapet, exempelvis de småländska stenmurarna.

Modernitet har således alltid utplånat ett äldre kulturarv, men sam
tidigt skapat ett nytt. Liknande förändringar sker idag med den skillna
den att de idag går snabbare och är mer genomgripande. På Bergkvaras 
marker kan torpens försvinnande under 1900-talet ses som ett utslag 
av en anpassning till den moderna tidens krav. Torpet som bruknings- 
enhet är omodern och oekonomisk, som boendeform för liten bortsett 
från funktionen som sommarstuga. Torpens försvinnande kan jämstäl
las med avhysningen av byar på 1800-talet och ses som en del i godsets 
ständiga förändring och anpassning till rådande förhållanden.

Förändringarna under 1800-talet skapade dock ändå möjligheten 
att uppleva äldre bymiljöer, men nu bevarade som fornlämningar. Idag 
är Långstorp en av de mest välbevarade bytomterna i Kronobergs län. 
Elär kan man ströva runt mellan husgrunder, brunnar och följa sten
satta gator (figur 11). En väg leder ut i en bokskog där odlingsrösen 
och åkerterrasser visar läget för delar av den gamla åkermarken. När 
avhysningen inträffade upplevdes den säkerligen som en katastrof för 
de berörda bönderna. Ur ett modernt kulturmiljövårdsperspektiv var 
det också en katastrof, en historisk kulturmiljö försvann. Men genom 
att bytomten kom att brukas som ängs- och betesmark skapades en 
ny kulturmiljö som idag är en lagskyddad fornlämning. Idag är det 
torpen som försvinner. Ska denna utveckling motverkas, eller är den 
inte snarare en naturlig del av godsets konstanta förändring? Precis 
som Långstorps bytomt skapades i början av 1800-talet skapades un
der 1900-talet ett kulturhistoriskt värdefullt fossilt torplandskap på 
Bergkvaras marker. Under granplanteringarna kan spåren efter både 
torparnas små åkrar och byggnader återfinnas. Självfallet försvinner 
delar av det kulturhistoriska innehållet och värdet i en plats om dess
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Figur 11. Spisröse på Långtorps gamla bytomt. 1 bakgrunden syns Långtorps 
gård, plattgården som kom att ersätta byn. Foto från öster, Martin Hansson.

ursprungliga funktion och bruk går förlorad, men samtidigt skapar 
dessa platser nya värden i ett fossilt landskap och bidrar ändå till att 
berika landskapet.

När det gäller moderniteten och de förändringar som skett på godset 
under århundradenas lopp, bör man notera att de alla bidragit till att 
bevara Bergkvara som ett gods i närmare 700 år. Samtidigt har skilda 
tiders modernitet, efter att ha varit i bruk i ett varierande antal år, snart 
övergått till att bli konservativa. Moderniteten blev en anciennitet. Det 
är inte minst tydligt när det gäller hur man gång på gång, ända in på 
1800-talet, återkommer till en medeltida aristokratisk ideologi när det 
gäller att befästa sin sociala position i samhället. Det som under med
eltiden var modernt används nu i konserverande syfte. Men samtidigt 
med denna konservatism anpassade sig godsets ägare tydligt till den 
agrara revolutionens modernitet, och i ett regionalt perspektiv var man 
i vissa fall även drivande i dessa frågor. I ett gods som Bergkvara finns 
en tydlig dualism i hur moderniteten kom att nyttjas.

Mycket i det kulturhistoriska värdet i ett gods som Bergkvara lig
ger kanske främst i platsens kontinuerliga funktion som storgods. Alla
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anpassningar till återkommande moderniteter, nya idéer och tekniker 
har bidragit till denna kontinuitet. För kulturmiljövården är kanske 
den fortsatta existensen av Bergkvara som storgods minst lika viktig 
som ett bevarande av exempelvis torp och andra landskapselement. I 
så fall krävs ett förändrat förhållningssätt till bevarande inom den or
ganiserade kulturmiljövården än det som råder idag. Insikten om mo
dernitetens historia på en plats som Bergkvara reser flera svåra frågor 
för kulturmiljövården. Hur ska man förhålla sig till de förändringar 
som sker idag? Ska de motarbetas eller ses som delar av en historisk 
utveckling?
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Modernt och omodernt - en stad i förändring

Gunilla Gardelin

Abstract
The modern and the outmoded - a city in change. The purpose of this 
article has been to test how modernity as a strategy sometimes has led 
to changes in street grids and sometimes has not. The strategy may 
have been due either to the change in valuations or intended to make 
it easier for new technical inventions like trains and cars. In this article 
focus has been on a study of how the 17th-century town plan has been 
a success in the towns of Lund, Landskrona, Halmstad and Malmö. 
Also the influence of increased motoring during the 20th century has 
been studied. The influence on the different towns varies. The reason 
for that lies in the roles of the towns during different periods, but 
also in the relations between different groups in society. The struggle 
between renewal and non-renewal has achieved various results, which 
has been important for how communication is working and how it is 
experienced by people in the towns today.

Inledning

En stad är i ständig omvandling. Förändringarna kan vara genomgri
pande och omvälvande, men ibland sker de över en lång tid och blir 
påtagliga först när vi blickar bakåt i tiden. De sker inte sällan vid infö
randet av nymodigheter, som därmed symboliserar framåtskridande. 
Moderniteten bryter också mot det som anses vara det traditionella. 
Den är en produkt av samtidens krav på teknisk utveckling eller nya 
värderingar. Det innebär att en modernitet endast existerar under en 
begränsad tid.

Begreppet modernt har gett upphov till en konstriktning som går 
under namnet modernismen, som var ett brott mot det som då sågs 
som det traditionella. En senare reaktion mot modernismen var en in
riktning som kom att kallas postmodernismen (Lucie-Smith 1995:209f
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och 257f). Här används begreppet modernitet och har också den inne
börden av att vara ett brott mot det traditionella. Ordet modern är 
känt åtminstone sedan 1600-talet (SAOB), men i denna artikel har 
jag valt att inte sätta någon bakre tidsgräns, utan i stället har valet 
fallit på ett studium av förnyelse och förändring. Detta har alltid fun
nits i alla tider, även om det också har visat sig att vissa fenomen ocli 
strukturer är mycket seglivade. Det finns hela tiden en kamp mellan 
det gamla och det nya. Införandet av något nytt kan ske genom sam 
förstånd eller genom tvång. Förändring kan ge upphov till både nöje 
som missnöje, som i August Strindbergs dikt ”Esplanadsystemet”. | 
följande strofer skriver han:

Vad skall ni bygga här, min vän?
Skall här bli nya Villastaden?
- Här skall ej byggas igen!
Här röjes blott för Esplanaden!

- Ha! Tidens sed: att riva hus!
Men bygga upp? - Det är förskräckligt!
- Här rivs för att få luft och ljus;
Är kanske inte det tillräckligt?”

(Strindberg (1883) 1993)

Det moderna kan också användas som en strategi för att kunna för
ändra människors vanor och tänkesätt. Modernitet som strategi i his
torisk tid utgör en spännande infallsvinkel. Som exempel här kom
mer framförallt Lund att användas, men också städerna Landskrona, 
Halmstad och Malmö. De strategier som åsyftas är främst de som 
drivits av någon form av överhöghet, som vill åstadkomma en föränd
ring av ideal eller för att synliggöra och förstärka sin makt.

Från by till stad - kungamaktens strategi

Lund är förlagt till en kommunikativt strategisk plats i landskapet, där 
flera äldre vägar möts (Blomqvist 1941; 1951: 38ff; Andrén 1984:24; 
Lihammer 2003: 98; Larsson 2006:179). När Lund etablerades runt 
990 var bebyggelsen, med all sannolikhet, organiserad likt en järnålders- 
by (Andrén 1980:50; Carelli 2001:107; Johansson Hervén 2001:43), 
Tomterna var mycket stora, minst 1000 m2, och på varje tomt bör ha
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Gångväg

Tomt

Figur 1. Det äldsta Lund bestod av stora gårdar på minst 1000 kvadratmeter. 
Runt gårdarna har det troligen funnits gångvägar.

funnits en huvudbyggnad i form av ett långhus, vanligen orienterat i 
östvästlig riktning (figur 1). Gator i egentlig mening fanns inte, för
utom de vägar som redan fanns i landskapet. Däremot får man tänka 
sig ett slags stråk runt större områden.

Genom arkeologiska undersökningar har flera regleringar och eta
bleringar av gatunätet kunnat identifieras. En första reglering sker un
gefär 1030-1050, som kan illustreras resultaten från en undersökning 
som genomfördes år 1999 i kvarteret Billegården 6 (Gardelin in prep, 
fig. 2). Den innebar att de stråk som fanns runt de stora tomterna rä
tades upp och bebyggelsen riktades upp mot gatorna som blev perma
nenta. Regleringen kan tolkas som kungamaktens försök att upprätta 
en stad med nya ideal, kanske med utländska förebilder från t ex Eng
land, vilket har poängterats av Anna Lihammer. Hon menar att under 
den tid Knut den Store regerade över England och Danmark skedde 
stora förändringar i stadsutvecklingen (Lihammer 2003: 97f). Under 
medeltiden skedde flera mindre regleringar och förändringar i gatu
nätet och flera tomter styckas upp i mindre enheter. Hur tomtindel
ningen skett kan inte generaliseras, utan skillnader finns i olika delar 
av staden och förändringar med uppdelning och sammanslagning av 
tomter har skett över tid. Det som bör betonas är att det gatunät som 
etablerades under 1000-talet till stora delar lever kvar än i dag.
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Figur 2. Gatunätet i Lund reglerades runt 1030-1050. Exempel på hur husen 
rätas upp efter det reglerade gatunätet är här hämtat från kvarteret Billegår- 
den, där en arkeologisk undersökning genomfördes 1999.

Religion, krig och makt

De medeltida kyrkorna i Lund var förlagda på många olika platser, och 
ibland begränsade de rörelse mellan skilda delar av staden. Vid refor
mationen revs kyrkorna och nya gator drogs över några av de övergivna 
kyrkogårdarna (figur 3). Detta kan ses som en starkt symboliskt laddad 
handling i en övergång till en annan trosinriktning. Det tog däremot 
lång tid innan kyrkogårdarna bebyggdes. Ytterligare förändringar skul
le komma planeras under den nya tiden genom kampen om Skåne.

Efter freden i Roskilde årl 658 och freden i Köpenhamn 1660, in
förlivades Skåne med Sverige. Det skånska kriget 1675-1679 innebar 
stora påfrestningar och år 1678 stacks ett stort antal gårdar i Lund 
i brand (Wahlöö & Larsson 1996:5). Det gav en möjlighet att för
söka få igenom en reglering av stadens gatunät. På osignerad karta, 
som förvaras på Krigsarkivet i Stockholm, återges tankarna om att 
förbättra kommunikationen på ett par punkter i östvästlig riktning, 
i norr, på mitten och i söder. Även i nordsydlig riktning skulle kom
munikationen underlättas genom ett genombrott vid domkyrkan (fi
gur 3). Det sistnämnda var den enda förändringen som genomfördes i 
förslaget, dock först år 1702 (Wahlöö &C Larsson 1996:225). Detta är 
ett exempel på hur svårt det var att genomföra ett 1600-talsideal på 
den organiskt formade staden.

Industrialism och konsumtion

Med industrialismen kom nya behov av kommunikation och transpor
ter, vilket underlättades genom järnvägens tillkomst. I Lund etablerades
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Figur 3. Osignerad karta med årtalet 1690 antecknat med blyerts. Enligt 
Claes Wahlöö och Göran Larsson är det dock troligt att den upprättades 
redan på 1680-talet (Wahlöö & Larsson 1996:224). Kartan visar ett förslag 
till reglering av gatunätet.
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Figur 4. Ett förslag på parkeringshus under Mårtenstorget lades fram på 
1950-talet. Kulturens B-arkiv.

järnvägen 1856, vilket påverkade tomtindelning och gatusträckningar 
i de västra delarna av staden (Blomqvist 1978:309). Järnvägen var ett 
transportmedel som förändrade stadens gatunät, om än marginellt. 
Det ökade antalet bilar var ett annat fortskaffnings- och transport
medel som skulle komma att ge upphov till livliga diskussioner kring 
stadens utformning.

Under 1950-talet slog bilismen igenom på allvar i städerna och 
mycket gjordes för att underlätta framfarten. I Lund arbetade kom
munen fram ett förslag om att bygga en motorväg rakt genom staden i 
östvästlig riktning. Även ett parkeringshus skulle uppföras under Mår
tenstorget (figur 4). Detta skulle ske i samarbete med ett bensinbolag 
som också skulle uppföra en bensinmack i närheten. Under 1960-talet 
tog debatten fart på allvar och ett förslag på ett genombrott genom sta
dens södra del togs fram. Förslaget omfattade i sin slutgiltiga form en 
43 meter bred autostrada och ett stort antal parkeringshus (figur 5).

Detta var kommunens strategi i samarbete med handeln att för
ändra gatunätet i Lund. Detta gjordes sannolikt för att få människor
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Figur S. Tre alternativ för hur motorvägens sträckning skulle dras genom 
södra delen av Lund. Efter ritningar i Kulturens B-arkiv.
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att använda bilen i allt större utsträckning och parkera centralt samt 
handla inne i staden. Detta förslag genomfördes aldrig. Beroende på 
vilken politisk färg som styr i kommunen, har omväxlande förslag om 
att få bort trafiken från innerstaden och omvänt planer på att skapa 
nya parkeringstillfällen tagits fram.

Hitintills har Lund stått som exempel, där försök att förändra ga
tunätet mer eller mindre misslyckats. Men hur har försök att förändra 
gatunätet fungerat i andra städer i södra Sverige? Här kommer Lands
krona, Halmstad och Malmö användas som exempel på hur olika 
strategier lyckats.

Landskrona och 1600-talets rätvinkliga ideal
Landskrona anlades f413 och fick ett gatunät som var något oregel
bundet (Jacobsson 1983: 6 och 61f). När Skåne kom i svensk besitt
ning diskuterade den svenska regeringen Landskronas ställning i för
hållande till Malmö. Landskronas hamn ansågs mer fördelaktig och år 
1662 tillsattes en kommission i syfte att främja försvenskningen. Mal
mö kom dock att behålla sin ställning som Skånes ledande stad, trots 
att den svenska regeringen favoriserade Landskrona. Däremot blev det 
Landskronas stadsplan som moderniserades. Flera förslag hade lagts 
fram av Nicodemus Tessin d ä, Erik Dahlberg och Johan Drummonds 
(Ahlberg 2000:137). Slutligen genomfördes till vissa delar den plan 
som lades fram på 1740-talet och det medeltida gatunätet inkorpore
rades delvis (Jacobsson 1983:61; Ahlberg 2000:38, Fig 6).

Halmstad - förändringarnas stad
Det ursprungliga Halmstad låg ett par kilometer från kusten. När 
staden kan betraktas som stad kan diskuteras, men de äldsta kända 
stadsprivilegierna är från år 1307. Det nuvarande läget fick staden 
efter en flyttning på 1320-talet (Augustsson 1980:8). Efter en om
fattande brand år 1619, som härjade över stora delar av Halmstad, 
genomfördes en fullständig reglering av staden (figur 7). Den nya 
stadsplanen hade tagits fram av den holländske arkitekten Abraham 
de la Haye (Nilsson 1968:285; Ahlberg 2000:108). Förändringarna 
verkade ha förorsakat ett visst missnöje bland stadens borgare, då 
den nya stadsplanen avsevärt skiljde sig från den gamla (Augustsson 
1980:10). Det medeltida gatunätet sammanfaller endast marginellt
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Figur 6. Landskronas medeltida gatunät (grå streckad linje) i förhållande till 
den reglerade planen från 1700-talet (efter Jacobsson 1983:63).

med det reviderade gatunätet. Här lyckades också starka krafter i 
kommunen, under 1900-talets andra hälft, genomföra att en starkt 
trafikerad led fick dras genom staden. I dag ligger slottet på den ena 
sidan av vägen och stadens centrum på den andra sidan.

Halmstad kan sägas ha blivit föremål för två genomgripande för
ändringar i gatunätet; 1600-talets rätvinkliga ideal som pålades sta
den och idealiserandet av bilismen under 1900-talets andra hälft, som 
delade staden genom skapandet av en genomfartsled.
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Slottet

Figur 7. Halmstad medeltida gatunät (grå streckad linje) i 
förhållande till den reglerade planen från slutet av 1600-talet 
(efter Augustsson 1980:95).

Malmö stads olika årsringar
Malmös stadsbildande kan troligen följas ner till 1250-talet, men det 
äldsta kända stadsprivilegiet får staden 1353 (Rosborn 1984:8ff). 
Malmös gatunät har genomgått några få regleringar under medeltiden 
(Mårald 2006:89ff). Det medeltida gatunätets utbredning kan dock 
anses ha levt kvar i stort sett fram till 1800-talets början (Fig 8). Sta
den fick då ett ekonomiskt uppsving i samband med förtjänster under 
Napoleonkriget. Detta medförde ett behov av att utöka staden. Det 
beslöts då att stadens försvarsverk skulle rivas, så att staden kunde ex
pandera (Rosborn 1984:19). Nästa stora expansion skedde i samband
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Figur 8. Gatunätet i Malmö bar byggts ut efter band och någon egentlig reg
lering av äldre gatunät har inte genomförts.

med den industriella revolutionen, då staden utvidgades ytterligare, 
med Rörsjöstaden och dess trädplanterade esplanad i enlighet med 
tidsandan. Planen för den nya stadsdelen hade utarbetats av stadsin- 
genjören Georg Gustavsson (Tykesson 2003:138).

Från tiden omkring 1914 utvidgades staden ytterligare med flera 
gator där Nobelvägen byggdes för biltrafiken (Tykesson 2003:156). 
Malmö fick ett första garage för förvaring av bilar under kortare och 
längre tid 1929. Garaget tillhandahöll även diverse service av bilarna 
(Ingemarsson 2004:39ff). Garaget byggdes om på 1930-talet och revs 
dessvärre 2002. Allt eftersom staden växte med nya bostadsområden 
ökade också trafiken och behovet av en ringväg att leda trafiken på
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uppstod. En inre ringväg byggdes i början av 1970-talet. Den yttre 
ringvägen anlades först i och med byggandet av Öresundsbron som 
påbörjades 1995 och invigdes den 1 juli 2000 (Tykesson 2003: 244). 
En gemensam strategi mellan Sverige och Danmark att förena städerna 
i en stor region hade därmed burit frukt. Därmed kan man tydligt se i 
Malmös stadsplan och framförallt gatunät hur staden växt ut från den 
medeltida staden med dess Adelgata. De ständigt tillkommande stads
delarna, har därmed sin egen speciella karaktär och rörelsemönster.

Slutsatser
En stad är aldrig bara en stad utan flera städer. Den kan läsas både 
i ett vertikalt perspektiv som t ex Landskrona och Halmstad där oli
ka strukturer lagts på varandra eller i ett horisontalt perspektiv som 
Malmö där många strategier lyckats, men där de har lagts vid sidan av 
varandra, så att staden kan läsas årsring för årsring. Modernisering av 
gatunätet har skett vid flera tillfällen och kan kopplas till ändringar av 
ideal som under 1600-talet när den rätvinkliga stadsplanen introduce
rades, eller i samband med tekniska framsteg som utvecklingen av tåg 
och bilar under 1800-1900-talen.

Lund hade sin största betydelse under tidig medeltid och det är den 
tidens gatunät som fortfarande dominerar i staden. Kan man därmed 
säga att Lund varit en omodern stad i kommunikativt hänseende ända 
sedan tidig medeltid? Kanske, men det moderna som förändrats och 
blivit det permanenta lever vid sidan av ständigt tillkommande ny
heter. På så vis samsas gatunätet från tidig medeltid med bebyggelse 
från nutiden i Lund och de olika strukturerna från skilda tidsperioder 
påverkas av varandras närvaro.

De försök som gjordes att etablera den moderna 1600-talsstadens 
rätvinkliga stadsplan lyckades inte särskilt väl i de gamla medeltida 
skånska städerna, även om Landskrona och Malmö fick modernt be
fästningsverk. I Landskrona införlivades det medeltida gatunätet i en 
reglering av gatunätet som genomfördes först under 1700-talet, men 
där planerna gick tillbaka till 1600-talets ideal. Det är möjligt att det
ta skall sättas i samband med den allmänna svårigheten att försvenska 
skåningarna eller att det inte fanns så stort intresse för de små medel
tida städerna i den södra landsänden.

Den ökande bilismen under 1900-talets första hälft, utgjorde en 
annan viktig punkt i moderniseringen av gatunätet i städerna. Lörsök
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har gjorts att föra in bilismen i de medeltida stadskärnorna. I vissa 
städer löstes problemen med bilismen genom att lägga större vägar 
allt längre utanför de gamla stadskärnorna som exempelvis i Malmö. 
I Halmstad tog emellertid kommunen ingen hänsyn till den känsliga 
miljön i den medeltida stadens västra del, utan denna genomkorsas av 
en starkt trafikerad väg. Det ökade trycket av bilismen har naturligtvis 
givit upphov till stora diskussioner, som exempelvis i Lund där mot
ståndarna till att dra en motorväg genom staden vann striden.

Det har visat sig att långtidsperspektivet har betydelse för hur man 
kan se på de yngre strukturerna i ett jämlikt perspektiv med de äldre. 
I detta begränsade studium har det visat sig vara viktigt att:

• Se och förstå relationen mellan det ”gamla” och det ”nya”

• Se och förstå förändringens orsaker

• Undersöka och förstå strukturernas varaktighet

• Se relationen mellan de krafter som vill modernisera och 
de som inte vill det

Ett perspektiv har här använts för att studera gatunätet i några städer 
med ursprung i medeltiden. Det kan tänkas vara av nytta att studera 
flera strukturer i staden på samma sätt, som exempelvis tomtstruktu
rer eller öppna ytor som torg och parker. Att studera modernisering 
av gatunätet som strategi i ett långtidsperspektiv kan fungera som ett 
instrument för att studera stadens olika tidsskeden. Det har också 
varit intressant att upptäcka hur olika städer låtit sig påverkas av 
tidens ideal eller hur de omvänt framstått som intressanta att inves
tera i. Gamla och nya strukturer existerar sida vid sida och påverkar 
därmed varandra. Förändringar av dessa relationer är en ständigt på
gående process, som ibland blir till en kamp mellan olika grupper. 
Vissa förändringar genomförs trots ett befintligt motstånd och ibland 
vinner de som inte vill få igenom en förändring. En stark person med 
befogenheter kan manifestera ett avtryck i tiden genom gaturegle- 
ringar eller t ex byggandet av höga torn. I Lund har ett mycket ga
malt stadsideal bevarats i gatunätet och många klagolåtar har hörts 
om oframkomligheten i staden, men det har också hörts romantiska 
röster om den lilla trivsamma staden med dess smala kullerstensbe- 
lagda gator. Städer genomgår inte samma förändringar och jämförel
ser dem mellan berättar om deras skiftande roller i olika tidsskeden. 
Varje stad har sin unika själ och livshistoria som måste respekteras.
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Claes Pettersson

Visionen och verkligheten
— Jönköping och drömmen om den moderna staden 1620—2005

Abstract
Vision and reality - Jönköping and the dreatn of the modern city 
1612-2005. Jönköping belongs to a group of Scandinavian towns 
that were relocated and provided with a new town plan during the 
17th century. Though the aim was to modernize and fortify the strate
gically important cities of the Realm, lack of funding turned many of 
these projects into half-measures while some remained visions. Even 
so, when viewed on a national level the undertaking was on a scale ra
rely seen in this part of world before. Its lasting results meant that the 
Renaissance town with its highly organized life and rectilinear plan 
was to be seen as an ideal during the centuries to come.

The aim of this essay is to follow development in Jönköping from 
1612, when the medieval site was abandoned and work started on a 
large fortified town. The study is based on the results of excavations 
undertaken on the Kvarteret Apein site between 2003 and 2004. Origi
nally part of a chartered royal arms factory, the houses on the site inclu
ded many workshops for the manufacture of small arms and armour.

Inledning
Alldeles intill Hamnkanalen, som förbinder Munksjön med Vättern, 
ligger en krog kallad Twin Cities. Tudelningen, de två städerna, utgör 
en bra illustration av den historiska utvecklingen i Jönköping. Det 
gamla Junakøpung brändes 1612 inför ett hotande danskt angrepp 
och dess efterföljare uppfördes på halvön Sanden. Därefter fanns slot
tet med sitt tyghus på ena sidan om kanalen, medan renässansstaden 
med hantverksgårdar och faktorier växte upp på den andra. Närmare 
vår egen tid skiftade fokus återigen när Väster blev platsen där re
sidensstadens representativa stenhus uppfördes, medan träkvarteren 
på Öster förslummades alltmer. Här speglas också skillnaden mellan
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industristaden och föregångaren med dess inriktning på småskalig 
hantverksbaserad produktion. Eller - mellan ämbets- och utbildnings- 
staden på Väster och ”vanligt folks” stad på Öster.

Ännu idag lever uppdelningen i viss mån kvar, men nu som skillna
den mellan det moderna Väster med högskola och länsstyrelse och det 
pittoreska Öster med sina mer eller mindre väl bibehållna låga trähus
kvarter. Denna kluvenhet inom stadens hank och stör utgör samtidigt 
resultatet av en ständig strävan efter att uppfylla drömmen om den 
moderna staden. Det återkommande förnyelsearbetet har omformat 
stadsmiljön utifrån yttre och inre förutsättningar genom snart fyra 
sekler. Historien har sannerligen upprepat sig, alltifrån kronans planer 
på ett Adolfsborg, en fästningsstad mellan sjöarna, fram till dagens 
Stadsbyggnadsvision 2000 där en ny innerstadsmiljö skapas ut över 
samma vatten som en gång var Jönköpings främsta skydd.

Arkeologiskt sett utgör Jönköping en bra utgångspunkt för studiet 
av stormaktstidens stadsväsende. Dels utmärktes perioden av våldsam
ma förändringar vars följder ännu kan avläsas i stadsbilden, dels har 
undersökningar bedrivits i länsmuseets regi sedan slutet av 1960-talet. 
Sammantaget har betydande ytor inom 1600-talets innerstad grävts ut 
genom åren (Hall 2005). Följande berättelse utgår från resultaten av 
två säsongers arkeologiska undersökningar i kvarteret Apein, beläget 
på den södra sidan av 1600-talsstadens område. Här var det möjligt 
att följa utvecklingen i ett hantverkskvarter, alltifrån de dramatiska 
åren på 1620-talet då bebyggelsen grundlädes, fram till rivningen kring 
1950. I de välbevarade lämningarna kunde man iaktta hur skiftande 
förutsättningar lämnat spår i materialet. Även om trähusbebyggelsen 
till sin yttre form vid ett hastigt påseende kan tyckas oföränderlig, har 
ändrade planer och nya ideal påverkat liv och verksamhet i dessa gårds- 
miljöer genom årens lopp. Avsikten med denna artikel är att försöka 
illustrera vilka uttryck drömmen om den moderna staden tagit sig vid 
olika tidpunkter och hur detta kan avläsas i ett konkret arkeologiskt 
sammanhang - vapensmedernas gårdar längs Smedjegatan.

Första projektet - faktori och fästningsstad
Idag kan det vara svårt att föreställa sig Jönköping som en utsatt gräns
befästning. Ändå är det precis så som staden framträder i Vasatidens 
källmaterial. På Gustav Vasas initiativ förvandlades det forna francis
kanerklostret till huvudbyggnad i en stark fästning, en anläggning vars
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Figur 1. Konceptkarta 1611 - plan inför en tänkt stadsflyttning (karta - 
Krigsarkivet).

utanverk fortsatte att växa i omfång under det följande seklet. Un
der det nordiska sjuårskrigets slutskede brändes både slott och stad i 
samband med Daniel Rantzaus blixtsnabba offensiv längs Nissandalen 
(Sundberg 1998). Denna incident illustrerade hur ofördelaktigt det var 
att ha stadsbebyggelsen liggande rakt under slottets murar. Erik XIV 
föreslog att staden borde flyttas österut, till den smala halvö som vid 
denna tidpunkt gick under namnet Sanden. Av olika skäl förverkligades 
inte planen, istället påbörjade man ett ambitiöst utbyggnadsprojekt för 
fästningen under Karl IX’s regeringstid. I detta projekt ingick på sikt 
även en modern stadsbefästning (Areslätt 1984, Karlsson 2004:66 ff).

Så bröt Kalmarkriget ut år 1611 och Jönköping kom på nytt i hän
delsernas centrum. Den gamla planen på en stadsförflyttning aktua
liserades, något som en hastigt nedkastad skiss från samma år visar 
(figur 1). Utkastet återger hur landsvägen österut förvandlats till hu
vudgata i ett långsträckt stadsområde där två rader gårdar pressats in 
på den smala landtungan mellan Vättern i norr och Munksjön i söder. 
Stadsbefästningarna inskränker sig till en vall och grav vid landfästet 
längst i öster. Hela planen framstår närmast som en svensk lågbudget
version av kontinentens vattenomflutna fästningsstäder.

Följande sommar hade krigslyckan definitivt vänt. Gränsfäst
ningarna Kalmar och Älvsborg hade fallit, medan Lödöse ödelagts 
av danskarna under vintern. Nu, inför hotet om en nära förestående
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belägring, valde Göran Stjerna och Sten Bölja som förde befäl på Jön
köpings slott att själva bränna staden medan befolkningen evakuera
des ut till Visingsö. Även stadskyrkan demolerades grundligt, då man 
strävade efter att få fritt skottfält kring fästningen (Björkman 1918 
bd 1:444).

Den danska armén måste dock avbryta belägringen på grund av 
uteblivna förstärkningar och alltför långa underhållslinjer genom 
fientligt territorium (Sundberg 1998). Kvar fanns en intakt fästning 
och en ödelagd stad. I det här läget handlade Kronan raskt. Redan 
i januari 1613 omtalas ett memorial av slottsbyggmästaren Hans 
Flemming där han kraftigt förordade en fullständig flyttning och ett 
återuppbyggande av Jönköping ute på Sanden. Planen godkändes och 
beslut togs om fördelning av tomter till borgerskapet. Den nya staden 
skulle ges namnet Adolfsborg till regentens ära (Karlsson 2004:58).

Förslaget mottogs utan entusiasm. Borgarna klagade över den 
oländiga plats man fått sig tilldelad, väl medvetna om hur pass utsatt 
denna låglänta landtunga var. Tidigare hade de bott relativt högt och 
väldränerat väster om slottet. Nu skulle man tränga ihop sig på ett 
smalt näs som var oskyddat för Vätterns fulla kraft vid nordliga vin
dar. Stora delar av den areal som avsatts för bebyggelse bestod dess
utom av stränder och ren sankmark. Trots utfästelser om skattelättna
der och andra förmåner skrev man till Kungen och dömde ut den an
visade platsen för dess många olägenheters och lösa grundvalars skull 
(Björkman 1918 bd 11:72.). Klagomålen beaktades emellertid inte och 
redan året därpå fördelades tomtmarken ute på Sanden.

Under följande årtionde utarbetades flera förslag till ny stadsplan 
med anslutande vallar, gravar och bastioner av imponerande omfatt
ning. Gemensamt för samtliga dessa utkast var den strikta geometrin, 
betoningen på försvaret mot söder och närvaron av en inre hamn i 
fästningsstaden (Karlsson 2004:60 ff). Vad som visas är exempel på 
det allra nyaste inom befästningskonsten såsom den tillämpades av 
nederländsk expertis, en parallell till det närbelägna Göteborg, grund
lagt 1623 (se Andersson m.fl. 2003). Även söder om riksgränsen, i det 
danska Skåne och Blekinge, byggdes fästningsstäder som ett direkt 
resultat av Kalmarkriget.

Syftet var klart - man avsåg att skapa ett säkert lås för Mellan
sverige, en stark riksfästning som en gång för alla skulle råda bot på 
det danska hotet. Slottet och stadsbefästningarna skulle tillsammans 
utgöra en stark stödjepunkt i den inre forsvarslinjen, en blockering 
av uppmarschvägarna mot Väster- och Östergötland. Samtidigt skulle
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Figur 2. Heinrich Thomés karta 1625. De planerade stadsbefästningarna 
markerade. Röd ring = K v. Apein i sin första utformning. Kartan ursprung
ligen orienterad mot söder (karta - Krigsarkivet).

staden fungera som en bas för svenska operationer mot danskt om
råde. Innanför vallarna avsåg man att upprätta två kungliga faktorier 
där vapen och kläde skulle produceras för krigsmaktens behov. Redan 
1608 hade de lokala vapensmederna kring södra Vättern underställts 
en av kronan utsedd faktor. Tolv år senare beordrades smederna att 
flytta in till Jönköping och bosätta sig där, eftersom ett stadsfaktori 
grundlagts (Rystad m.fl. 1965 bd 11:95 ff).

Redan från början lokaliserades vissa moment av produktionen till 
platser med lättillgänglig vattenkraft. Så uppfördes exempelvis vapen
faktoriets borr- och slipbruk vid Dunkehalla och Odensjö. År 1689 
tillkom ett nytt borrverk intill fallen i Huskvarnaån, varefter en stor 
del av tillverkningen kom att överflyttas dit (Karlsson 1996:70). Själva 
sammansättningen av vapnen skedde dock fortfarande i Jönköping, 
där godkännande av leveranserna skedde vid slottets tyghus.

Statsmaktens mål var att skapa en modern fästningsstad. Inkallad 
expertis som slottsbyggmästaren Hans Flemming själv svarade för ge
nomförandet - åtminstone i teorin. Verkligheten såg dock annorlunda 
ut. De gemensamma nämnarna i förslagen var hur renässansens strikt 
geometriska formspråk tillämpades, men att de också var lika stor
slagna som orealistiska. De ekonomiska förutsättningarna för detta 
jätteprojekt saknades. Vad som verkligen blev utfört var signifikativt 
nog bygget av en kanal och en stor hamnbassäng inne i den nyanlagda 
staden (figur 2).
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I linje med att Sverige alltmer utvecklades i riktning mot en ren mi
litärstat, dvs. en stat där krigen och krigsmaktens behov kommit att 
bestämma statsmaktens uppbyggnad och fördelningen av dess resur
ser (Magnusson 1996:165) upprättades faktorier runt om i Sverige för 
att tillgodose arméns behov av utrustning, främst då kläde och vapen 
(Klingnéus 1997:49, 57). Verksamheten i Jönköping ingick som en vik
tig del i denna överordnade strategi. I teorin skulle traktens utspridda 
hantverkare tvingas flytta in till staden, där tillverkningen skulle effek
tiviseras. Kronans utsedda faktorer tvingades dock acceptera att den 
decentraliserade tillverkningen i stor utsträckning fortgick, eftersom 
det viktigaste trots allt var att förse de svenska trupperna med vapen 
(Karlsson 1996:71).

Jönköping utgjorde scenen för ytterligare ett ambitiöst modernise
ringsprojekt. Fästningsstaden skulle även bli ett starkt administrativt 
centrum för regionen. Hit lokaliserades både landshövding, länssty
relse och den nyinrättade överdomstolen för Götaland, Göta Hov
rätt upprättad 1634. Dessa institutioner försågs dels med representa
tiva lokaler på slottet, dels i ett nyuppfört stenhus vid Hovrättstorget 
(Karlsson 2004:145). Om än ofullständigt genomfört i vissa avseen
den, utgör moderniseringen av Jönköping ett av stormaktstidens mer 
imponerande projekt.

Så såg det historiska ramverket ut. Vad kunde då arkeologin bi
dra med ifråga om ny kunskap kring 1600-talets stadsförnyelse? Den 
kanske största överraskningen under utgrävningen i kvarteret Apein 
2004 var insikten att så gott som hela bebyggelsen inom den under
sökta ytan vilade på konstgjord grund. Tidigare hade man antagit att 
stadsgårdarna i sin första fas utnyttjat en befintlig strandzonen helt 
ner till Munksjön (Nilsson &C Stibéus 1992:46, Nordman 2001:19). 
Nu visade det sig emellertid att även Smedjegatan byggts på krafti
ga timmerkonstruktioner, fyllda med ditransporterade jordmassor. I 
själva verket disponerade de första invånarna söder om gatan bara en 
strandremsa om knappt 10 meters bredd; en flack sandstrand utsatt 
för växlingar i sjöns vattenstånd.

I det inledande skedet lades kraftiga terrasseringar ut på stranden 
(figur 3). Ovanpå fundamenten uppfördes i början av 1620-talet en 
lång, barrackliknande huskropp för både bostäder och verkstadsut- 
rymmen. Husets enhetliga plan och genomtänkta detalj utförande kan 
tyda på Kronans inblandning i detta tidiga uppbyggnadsskede. Det 
handlade om provisoriska byggnader, en sorts nödbostäder uppförda



Figur 3. Husterrass ca 1620 med markeringar för kommande tomter utsatta 
(foto - Susanne Nordström, JLM).

för att lösa ett akut behov. Att de aldrig avsetts att bli stående mer 
än några få år visades av att de kommande tomtgränserna redan var 
tydligt utmärkta i fundamenten (Pettersson & Haltiner Nordström 
2005:21). Man följde en noga utförd plan in i minsta detalj!

För att få hela projektet att fungera krävdes en effektiv transport
apparat. Under få år uppfördes en hel stad, dessutom till stor del på 
mark som vunnits ur Munksjön och Vättern. De mängder timmer, sten 
och fyllningsmassor som krävdes i arbetet var enorma, speciellt som 
arbetet på slottets utanverk fortgick parallellt. Fällningsåren för alla 
de stockar som utnyttjats till terrasskanter i kv. Apein ligger talande 
nog väl samlade kring vinterhalvåren 1616 - 1618 (Hans Lindersson, 
opubl. analyssvar).

De fyra hantverksgårdar från första hälften av 1600-talet som un
dersöktes i sin fulla utsträckning från gata till strandkant gav ett påfal
lande homogent intryck. I de trånga tomterna placerades byggnaderna 
som en lång rad, gavel vid gavel med bostadshuset ut mot Smedjega- 
tan. Sen följde den ovan mark byggda stenkällaren, verkstaden, maga
sin och eventuella sjöbodar. I trånga utrymmen mellan timmerhusens
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gavlar trängde man in förråd av träkol för bruk i vapensmedjornas 
ässjor (figur 4). Gårdarna samsades två och två om gemensamt utnytt
jade kullerstenstäckta innergårdar. Dessa sträckte sig från gatan i norr 
ner till enkla kajer och bryggor ut mot Munksjön i söder. De smala 
utrymmen som bildades mellan de gårdar som så att säga vände ryg
gen åt varann, stod ursprungligen öppna som vattenfyllda gränsdiken 
inne i bebyggelsen. Detta förorsakade emellertid ras och sättningar, 
varför de fylldes igen och belädes med kullersten.

Ett ständigt återkommande inslag var återanvändandet av lämpligt 
byggnadsmaterial. Bara i det allra första skedet, då terrasseringarna 
byggdes upp på sandstranden längs Munksjön, utnyttjades nytt tim
mer konsekvent. När byggnadsverksamheten övergick i tomträttsin- 
nehavarna regi märktes hur en annan syn på de tillgängliga resurserna 
tog vid. Fyllningsmassor blandade med slagg och tegelskrot, troligtvis 
härstammande från det övergivna äldre stadsområdet, utnyttjades nu 
vid uppbyggnaden av ny tomtmark. Det är knappast orimligt att man 
återvände till platsen för sina forna gårdar för att ta tillvara vad som 
gick att använda. De timmerkassuner som avgränsat och stabiliserat 
den nya marken ändrade karaktär. Efter det första skedets enhetlig
het, märktes nu istället stora variationer i materialval och utförande. 
Återbruk av olika resurser präglade de arkeologiska lämningarna 
från denna period. Huggen sandsten förekom ofta i grundmurar och 
spisfundament; kasserad sten hämtad från stadens byggnadshyttor. 
Man föredrog också att utnyttja befintliga grunder då husbeståndet 
förnyades.

I kvarteret Apein mötte vi de ytterst väl bibehållna lämningarna 
efter funktionella hantverksmiljöer. Likartade material har på senare 
år undersökts vid stormaktstidens vapenfaktorier i Örebro och Norr
köping (Hållans m.fl. 1999, Karlsson & Tagesson 2003, Wallebom 
2003). De olika yrkesgrupper som varit verksamma i kvarteret under 
faktoritiden var redan kända från skriftliga källor. Där figurerade bl.a. 
pistolsmeder, klensmeder, stockmakare, sporrsmeder och plåtslagare 
(dvs. harneskmakare) under 1600-talet (arkivuppgifter, excerperade 
av arkivarie Per Ericsson). Flera av smedjorna kvarlåg i så komplett 
skick som en arkeolog någonsin kan önska (figur 5). Däremot var de 
föremål som säkert kunde knytas till vapenproduktion oväntat fåta
liga. Denna för sin tid högteknologiska miljö framstod snarast som 
omsorgsfullt uppstädad. Med hjälp av metalldetektering och varsam
ma undersökningsmetoder lyckades det emellertid oss att samla in ett 
begränsat, men talande fyndmaterial. Här ingår detaljer från såväl
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Bostäder
Förrådsbyggnad
Sjöbod/brygga
Stenkällare
Träkolsförråd
Verkstad/smedja

Figur 4. Vapensmedernas gårdar i k v. Apein. Gult markerar bostäder, grönt 
stenkällare, orange verkstäder / smedjor, grått träkolsförråd, blått förråds
byggnader (grafik - Jessica Wennerlund, JLM).

flintlås som hjullås, verktyg samt blykulor avsedda för ryttarpistoler 
(jfr Alm 1927:57).

Intressant är att samtidigt som 1600-talets spjutspetsteknologi 
producerades i dessa verkstäder, så ger själva miljön med sina långa 
husrader kring trånga innergårdar ett påfallande ålderdomligt intryck. 
Detta blir speciellt tydligt när man jämför med ännu bevarade fak
toriområden, t.ex. Huskvarnas Smedby eller Rademachersmedj orna i
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Figur 5. Pistolsmeden Claes Månssons Hwesps smedja, i bruk ca 1640-1665 
(foto - Rickard Wennerberg, JLM).
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Eskilstuna. Där har man valt en spatiös, gärna strikt geometrisk plan i 
linje med andra samtida bruksorter. Skillnaden ligger i att Jönköpings 
vapensmeder tvingats anpassa sina gårdar till de topografiska ramar 
som läget inom den planerade fästningsstaden satte upp.

Andra projektet - handelsstaden
1700-talet inleddes med högkonjunktur i Sveriges många vapensmed
jor (figur 6). Det Stora Nordiska kriget slukade enorma mängder sol
datutrustning. Som ett svar på detta behov genomfördes omfattande 
rationaliseringar i syfte att förbättra produktiviteten vid Kronans fak
torier. Dessutom samlades huvuddelen av tillverkningen av lätta vapen 
under familjen Ehrenpreus ledning. Särskilt märkbar var expansionen 
vid Jönköpingsfaktoriet, där nu utbyggnaden i Eluskvarna tog verklig 
fart (Karlsson 1996:71).

Så ändrades allt i och med Karl XIFs död och nederlaget. Stor
maktstiden var till ända efter freden i Nystad den 30 augusti 1721. 
Nu var landet svårt medtaget, ekonomin kaotisk och krigströttheten 
total. Förutsättningarna för vapentillverkning hade milt uttryckt för
sämrats. I Jönköping och Huskvarna fortsatte emellertid driften, om 
än i reducerad omfattning (se Rystad m.fl. 1965).

I linje med Frihetstidens ekonomiska idéer privatiserades hela verk
samheten när Fredrik Ehrenpreus övertog driften 1757. Vad som då 
benämndes Jönköpings och Huskvarna faktori kallades från seklets 
slut enbart Huskvarna gevärsfaktori (Klingnéus 1997:61). Pistolsme
derna inne i Jönköpings stad blev under samma period mer självstän
diga och utförde rena beställningsarbeten för privatkunder.

Det faktum att Jönköping inte längre var en utsatt gränsfästning 
minskade kronans intresse av att vidmakthålla fästningens standard. 
Efter att slottets byggnader ödelagts av vådeld år 1737 beslöt man 
först att uppföra en ny ståndmässig bostad för landshövdingen på 
samma plats. De av Hårleman utarbetade planerna kom dock inte till 
utförande. Istället utnyttjades olika hyrda lokaler i innerstaden (Karls
son 2004:135). Att administrationen flyttades till området närmast 
Hovrättstorget medförde samtidigt en markant statushöjning i de an
gränsande kvarteren. Processens förlopp märks bland annat genom 
att nya grupper med yrken inom förvaltning och handel börjar figu
rera i ägarlängderna i kvarteret Apein. Kanslister, notarier, auditörer 
och andra lägre tjänstemän fann dessutom husrum hos hökare och 
hantverkare (arkivuppgifter, excerperade av arkivarie Per Ericsson).



\

Figur 6. Jönköping år 1696. Utgrävnings fälten i kvarteren Apein och Arkadi
en markerade (karta - Jönköpings läns lantmäterikontor/Lantmäteriverket).

Vid utgrävningarna i kvarteret Apein 2003-04 kunde vi registrera spår 
efter denna tid av omställningar och förändringar. Den homogenitet 
som tidigare präglat bebyggelsen fick vika för en allt högre grad av 
privata initiativ. På ett helt annat sätt än tidigare möter man nu in
dividen i det arkeologiska materialet. När fastighetsägarna beskrivs 
som handelsmän och borgare, snarare än hantverkare, anar man att 
det också funnits andra ekonomiska resurser tillgängliga för vissa av 
nykomlingarna.

Kvarterets byggnadsbestånd förnyades vid mitten av 1700-talet. 
Hundra år intill Munksjön, med markfukt, dimma och vapensmide 
hade tärt hårt på timmerhusen. Dessutom innebar nya tider också nya 
ägare och andra verksamheter som de ursprungliga byggnaderna kan
ske var mindre lämpade för. Köpmannens utrymmesbehov skilde sig 
från smedens; nu skulle såväl hökarbodar som utskänkningslokaler 
rymmas i gårdarna längs Smedjegatan.

Samtidigt ser vi hur det började tillkomma smålägenheter inne i 
de fullt utbyggda gårdslängorna på platser där det tidigare enbart 
funnits ekonomifunktioner. Vad som lokalt benämnts ”spisrum” var 
bostäder om ca 15-20 m2, försedda med enkla trägolv och järnspis el
ler en odekorerad kakelugn. Dessa lägenheter låg nere i de långsmala 
husraderna, gärna inträngda mellan smedjor, verkstäder och sjöbodar. 
Staden växte genom att o bemedlade grupper började flytta in likt en 
första emigrationsvåg kring 1750. Detta var ett resultat av fredliga 
tider, rask befolkningstillväxt och en tilltagande proletarisering på den 
omgivande landsbygden. (Magnusson 1996:211) Undersökningen be
rörde flera exempel på denna typ av enkla bostäder (figur 7).
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Figur 7. Huslänga i gård 34. Typiskt spisrum i mitten, med tegelfun
dament till kakelugn synligt. Tidigt 1800-tal (foto - Claes Pettersson, 
JLM).
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Fastän nya stilideal tillkommit har man likafullt valt att följa den ur
sprungliga planen och lagt husen med gaveln mot gatan. Man mo
derniserade istället genom att bygga över portrummet in till gården 
och på så sätt skapa en representativ huskropp med långsidan längs 
gatan.

I samband med att trähusen skiftades ut nyuppfördes också mer 
beständiga byggnader. Stenkällare tillkomna vid mitten av 1700- 
talet visade att man dragit lärdom av det gångna seklets erfarenhe
ter. Anlagda i nivå med omgivande markyta, vilade källarmurarna 
på kraftiga rustbäddar. Väggarna var dessutom avsedda att synas; 
murverket doldes inte som tidigare bakom träväggar utan stod put
sat ut mot gårdsplanen. Förvaringsutrymmet hade kommit att bli en 
statusmarkör.

De rådande stilidealen föranledde även förändringar i en mindre 
skala. Ett gott exempel utgjordes av de barockeldstäder vars välgjor
da stendetaljer vi hittade återanvända i grunder och fundament. De 
kasserades när bostadshusens uppvärmningssystem förändrades och 
kakelugnar ersatte de öppna spisarna i stadens högreståndsbostäder. 
Man vann i bränsleekonomi, samtidigt som rum och salonger gavs en 
modern utformning med rikt dekorerade kakelugnar.

De mönster som utnyttjades till utsmyckning på kaklet kunde vara 
inspirerade av ett kinesiskt formspråk, ett resultat av det massiva 
inflöde av porslin från Kina som följde på Ostindiska Compagniets 
framgångsrika handelsresor. I materialet från Jönköping ser vi hur 
porslin börjar förekomma redan få år efter att göteborgsköpmannen 
Flindrich König 1731 erhöll en oktroj på handeln med Ostindien. Det 
enklare blåvita godset fraktades ut över landet och såldes på markna
der (se Nilsson Schönborg 2001) (figur 8). I kvarteret Apein förekom 
det kinesiska porslinet i alla sociala miljöer, i bostadshusen ut mot 
Smedjegatan såväl som i spisrummen nere i gårdarna. Det tycks som 
om priset på dessa skålar, koppar och fat var så lågt att alla kunde 
skaffa sig nymodigheterna. Intressant är att några få skärvor av ett ex
klusivt tidigt gods med persiska stilinfluenser dyker upp i materialet, 
liksom bitar av äkta beställningsporslin. Dessa dyrbara porslinskvali
téer hör knappast hemma bland rätt ordinära handels- och hantverks
gårdar i en svensk landsortsstad.

Ett annat inslag i 1700-talets gårdar var faktiskt trädgårdsodlingen. 
Delar av den mödosamt uppbyggda tomtmarken har utnyttjats till så- 
bäddar. De skriftliga källorna noterar förekomsten av kålgårdar inne
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Figur 8. Importerat kinesiskt 1700-tals pors
lin funnet i kv. Apein (foto - Göran Sandstedt, 
JLM).

i fastigheterna söder om Smedjegatan. Man kan tycka att de trånga 
tomterna kunde ha disponerats på ett effektivare sätt och att eventuell 
odling av grönsaker för husbehov borde ha kunnat ske någon annan
stans. Staden hade sina jordar och vägen till lotterna ute på det forna 
stadsområdet i väster var inte lång. Förekomsten av rötter och stubbar 
till mindre träd, bl.a. en apel, visar dock att ganska lång tid förflutit 
innan något hus uppförts på dessa ytor (figur 9). Kanske var det så att 
trädgården ansågs som en omistlig del av ett 1700-tals hushåll, obero
ende av hur lite mark man hade till sitt förfogande?

Tredje projektet - transportstaden
Under 1800-talets lopp inträffade fyra genomgripande förändringar 
som kom att omskapa Jönköpings utseende och förutsättningar to
talt. Området väster om hamnkanalen öppnades för civil bebyggelse i 
takt med att slottets vallsystem och utanverk raserades. Då även kro
nans tygförråd överflyttades till den nya centralfästningen i Karlsborg 
1842 låg fältet fritt (Nordman 2001:12). På platsen för det medeltida 
Jönköping skapades ett helt nytt administrativt och kommersiellt cen
trum. Det är som om allt skedde på Väster under dessa år, medan 
träkvarteren öster om kanalen hamnat alltmer i bakvatten. Länssty
relse, residens, läroverk och en ny stadskyrka tillkom under denna 
expansiva period. Västra Jönköping hade omskapats till en modern, 
öppen stad.
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Figur 9. Stubbe och rotsystem från apel (!). Påträffat på öppen yta i gård 35, 
datering ca 1750 (foto — Anna Ödéen, JLM).

Det var också här som stadens första större industrier grundades. Längs 
Munksjöns västra strand förlädes Jönköpings Mekaniska Werkstad 
(JMW) 1859 och Munksjö pappersbruk tre år senare. I norr, invid 
Vättern, uppfördes Jönköpings tändsticksfabriks första egna byggna
der redan år 1848 (se Karlsson 1996). Stadens industrialisering skedde 
således i direkt anslutning till dess nytillkomna västra centrum. Detta 
står i tydlig kontrast till hantverkets fortsatta dominans på Öster.

Den kanske viktigaste förutsättningen för utvecklingens raska för
lopp var att Jönköping knöts till två viktiga transportnätverk. Öpp
nandet av Göta Kanals Västgötadel 1822, följt av sträckan genom 
Östergötland tio år senare, gav staden direkt kontakt med både Väs
terhavet och Östersjön. Detta medförde Jönköping blev en sjöfarts- 
stad mer eller mindre över en natt (Pettersson 2006:6). (figur 10). 
En yttre hamn i Vättern stod färdig 1835, nya kajer tillkom längs



Figur 10. Segelskutor vid kaj inne i Munksjön. Foto från sent 1800-tal (foto 
Knut Björlingsson, i JLM’s arkiv).

Hamnkanalen, vid Munksjöns västra strand och till sist även en sten- 
kaj med strandgata längs sjöns norra del.

Transportsituationen förbättrades ytterligare på 1860-talet då järn
vägen mot Nässjö, respektive Falköping anlades. Nu kunde stadens 
näringsliv utnyttja stambanorna. Givetvis förlädes residensstadens 
imponerande järnvägsstation (invigd 1864) till Väster där administra
tion och industri redan fanns etablerad.

I det arkeologiska materialet från kvarteret Apein framstår 1800- 
talet främst som garveriernas storhetstid. Denna verksamhet var något 
staden var känd för och vi vet från ägarlängder och andra skriftliga 
källor att såväl karduansmakare som färgare och valkare varit verk
samma i kvarteret. På bakgårdarna påträffades åtskilliga stora laggade 
kärl som stått delvis nedgrävda. Den forna hamnbassängen i tomtens 
södra del blev nu raskt utfylld med bark och annat garveriavfall.

Ytterligare en verksamhet som lämnat spår i 1800-talsmaterialet 
var åkerierna. Den expanderande sjöfarten och järnvägens ankomst 
medförde kraftigt ökande godsmängder. Detta krävde i sin tur tillgång 
till ett väl fungerande lokalt transportsystem. Av denna anledning
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Figur 11. Ej fullbordad utbyggnadsetapp med oavslutad paining, ca 1870 
(foto - Claes Pettersson, JLM).

tillkom nu två större stall långt ner i Apelns gårdsrader, det största 
med hela 16 boxplatser. Man bör notera att det före andra hälften av 
1800-talet inte gått att arkeologiskt belägga vare sig stall eller fähus i 
kvarteret.

Den enda produktion i kvarteret som med lite god vilja kunde kali- 
las industriell skedde i den snusfabrik som uppfördes vid 1800-talets 
mitt (Karlsson 2005:212). Fabriken utgör ett exempel på en inves
tering som lyckades, om än inte i samma skala som de industrisats
ningar som samtidigt gjordes på Väster.

Det var emellertid inte alla som var framgångsrika. Ett exempel på 
hur storstilade planer inte kom att förverkligas stötte vi på i den sydli
gaste delen av fältet. Här hade ett större utbyggnadsarbete inletts men 
aldrig slutförts (figur 11). Företeelsen är intressant, eftersom den visar 
hur förutsättningar förändrats under arbetets gång och att planerade 
byggnader kommit att stanna på ritningarna.

Seklets allra sista år medförde en viktig förändring för gårdarna 
längs Smedjegatans södra sida. Den ökande sjöfartens behov ledde till 
att en ny stenkaj byggdes längs med Munksjöns norra strand under 
åren 1893-94. Längs kajen drogs en helt ny gata, Södra Strandgatan, 
fram. Detta ledde till att samliga fastigheter förlorade den direkt
kontakt med vattnet de haft alltsedan grundläggningen. De privata
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bryggorna försvann, men å andra sidan kunde nu större fartyg lägga 
till vid den nya kajen på bekvämt avstånd från hantverks- och han- 
delsgårdarnas portar (Larsson 2001:43).

Arkeologiskt avspeglades denna förändring i de omfattande utfyll
nader av ren sand som vidtog direkt utanför de tidigare kajfronterna. 
Återigen hade det krävts en större insats för att kunna förverkliga ett 
planförslag. Denna gången gällde det att tillmötesgå den expansiva 
sekelskiftsstadens behov av ett effektivt transportsystem.

Fjärde projektet - den sanerade staden
Under det tidiga 1900-talet utpekades allt oftare den slitna trä hus be
byggelsen på Öster som ett negativt inslag i stadsbilden. Målet blev 
att ersätta de låga och trånga hantverksgårdarna med ståndsmässiga 
stenhus i 4-5 våningar (se Karlsson 2001:27). Skapandet av ett fullt 
modernt Jönköping blev ett projekt där residensstadens betydelse 
skulle manifesteras i bebyggelsens storlek och homogenitet. I den nya 
storskaliga visionen omfattades efterhand hela det inre stadsområdet. 
Det fanns helt enkelt inte längre plats för småskaligheten, åtminstone 
inte i planernas värld (figur 12).

Samtidigt hade träkvarteren på Öster fått ett alltmer dåligt rykte 
där trångboddhet och sociala konflikter spelade en viktig roll. Till 
bilden hör också de spänningar som uppstod mellan invånarna i den 
nya stenstaden på Väster och träkvarterens folk, ett förhållande som 
av och till ledde till bråk och urladdningar. Under utgrävningens gång 
kom vi i kontakt med personer som bott i kvarteret under mellan
krigstiden. Deras berättelser befäste bilden av en hårt nedsliten stads
del som mycket väl kunde ha figurerat i Lubbe Nordströms klassiska 
debattinlägg Lortsverige (Nordström 1938).

Som ett av de första större moderniseringsprojekten i Jönköping 
skedde en trafikanpassning i delar av 1600-talets gatunät. Eftersom 
spårvagnslinjerna redan tog upp utrymme i Östra Storgatan framlades 
ett planförslag angående breddning av Smedjegatan. Hade idén genom
förts hade den medfört att merparten av gathusen från sent 1700-tal 
rivits. Däremot förvandlades Lantmätargränd från den ursprungligen 
smala passagen ner mot vattnet till en ordinär stensatt gata (Karlsson 
2001:25).

I det arkeologiska materialet avspeglades detta ingrepp genom de 
extra syllar som hade lagts till husgrunderna utmed den nya gatan (fi
gur 13). Ekonomibyggnader som tidigare hade varit dolda kom nu ut
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Figur 12. Gård 34 i hörnet av Smedjegatan och Lantmätargränd. Foto 1934. 
(foto Erik Andrén, Nordiska Museet).

i ljuset. Fasader som plötsligt vätte ut mot en större gata kläddes med 
panel. Men det fick räcka med utgifter - väggarna mot innergården 
förblev som förut.

Under mellankrigstiden utarbetades stora planer för Östers fram
tid. Målet var att ersätta alla trähuskvarter söder om Smedjegatan 
med moderna flervåningshus. En arkitekttävling hölls 1928 och det 
vinnande förslaget ger snarast associationer till Norr Mälarstrand i 
Stockholm (Karlsson 2001:27). Nu fanns visionen, men dåliga tider 
till följd av Krugerkrasch och depression lade hinder i vägen (figur 
14). Resultatet blev att endast en byggnad kom att uppföras. Detta 
stora stenhus i klassiserande 1920-talsstil utgjorde ett hypermodernt 
inslag på Öster.

Det är under denna period som man börjar intressera sig för den 
äldre stadsbebyggelsen. Inte med bevarande i åtanke, avsikten var att 
dokumentera försvinnande miljöer och kvarvarande spår av den loka
la byggnadstraditionen för eftervärlden. I kvarteret Apein skedde nog
granna uppmätningar i regi av Nordiska Museet under första hälften
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Figur 13. Husgrund, påbyggd vid Lantmätargränds breddning (foto - Anna 
Ödéen, JLM).

12.9



Figur 14. Jönköping 1928. Flygbild med träkvarteren på Öster i stort sett 
intakta (foto i JLM’s arkiv).

av 1930-talet. Orsaken var att man på byggnadshistoriska grunder 
ville datera husen till tidigt 1600-tal. De skulle således vara represen
tativa för den första generationens stadsgårdar. Denna hypotes veder
lädes emellertid genom de arkeologiska undersökningarna 2004, då 
det kunde konstateras att samtliga uppmätta hus haft äldre föregång
are (Haltiner Nordström &C Pettersson 2004:27).

De sedan länge planerade saneringarna påbörjades under 1940-ta- 
let. Motoriseringen av samhället kom att spela en avgörande roll för 
utvecklingen i kvarteret. Under 1950-talet introducerades nya köp
vanor i Sverige i och med varuhusens framgångsrika etablering i alla 
större städer. Jönköping utgjorde inget undantag. Eftersom idén med 
varuhus bygger på bilburen konsumtion krävdes parkeringsplatser i 
mängd. Utrymme fanns på rivningstomterna i kvarteret Apein. Hä
danefter var tomten i folkmun bara känd som ”Domusparkeringen”.

Femte projektet - stadsförnyelsen
Med nedläggningen av stadens artilleriregemente A6 år 1985 frigjor
des bebyggelse och stora arealer i stadens närhet. Behovet för ersätt- 
ningsverksamhet var stort, samtidigt som läget alldeles invid E4 var
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lockande. Den rådande trenden inom stadsplanering var nu i ännu 
högre grad än tidigare inriktad mot bilburen konsumtion - lösningen 
för dagen hette köpstäder; lättillgängliga satelliter som tillkom runt 
äldre stadskärnor. I Jönköping som annorstädes kom emellertid eta
bleringen av nya kommersiella nodpunkter på sikt att medföra en 
dränering av själva innerstaden. I takt med att befolkningen ändrade 
såväl köpvanor som rörelsemönster flyttade alltmer av handel och ser
vicefunktioner ut till köpstaden.

Inför hotet av att centrum helt skulle utarmas framlades projektet 
Stadsbyggnadsvision 2000 (Jönköpings kommun 2000). Målet var att 
försöka återuppliva stadskärnan genom omfattande nybyggnationer 
samt att lösa en alltmer kaotisk trafiksituation (figur 15). Trots att det 
framhålls hur ett viktigt syfte med projektet är att öppna staden mot 
vattnet, läggs nybyggnationerna liksom tidigare till stor del på utfyll- 
nadsmassor i Munksjön.

Som det första ledet I ett förverkligande av denna nya plan inled
des de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Apein på hösten år 
2003. Intresset från lokalbefolkningens sida visade sig vara mycket 
stort. Det var tydligt att dessa träkvarter med sina hantverksgårdar 
var djupt rotade i det kollektiva medvetandet. Stadens identitet kopp
lades för många besökare direkt till stormaktstid och gevärsfaktori.

Epilog

Och här står vi nu. Kvarteren längs Smedjegatan södra sida är på väg 
att återfå en skärm av trähusbebyggelse när brandtomter och parke
ringsplatser försvunnit. Med fasader som mer eller mindre väl imiterar 
det sena 1700-talet smälter stilimitationerna in bland kraftigt reno
verade originalhus. Förändringen har medfört att boendet på Öster 
har fått högre status. Vi ser idag en genomförd gentrification av en 
tidigare sliten och förslummad stadsdel.

Rekordårens utbyggnadsplaner har således till viss del ersatts av den 
inte mindre omvälvande Stadsbyggnadsvision 2000. Skillnaden ligger 
kanske främst i att man nu värnar om den kvarvarande trähusbebyg
gelsen och att den betraktas som ett väsentligt inslag i stadsbilden. Ju 
längre vi i tid avlägsnar oss från livets realiteter, sådana de gestaltade 
sig i 1930-talets slitna hantverksgårdar, desto mer lockande och pit
toresk framstår den förlorade miljön. Den sociala ingenjörskonstens 
dröm om det modernt funktionella Jönköping har glidit över i en vi
sion om den attraktiva staden i Europa, en plats där nya former kan



Figur 15. Stadsvision 2000. P-buset”Smedjan” centralt i bildens övre 
del. (från Jönköpings kommun 2000: Från tanke till handling. En 
stadsbyggnadsvision. Information om Stadsbyggnadsvisionen och pro
jekt Norra Munksjön.
www.jonkoping.se/utvecklingsenheten/resources_btml
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samexistera med den traditionella bebyggelsen. Man bygger i större 
skala än någonsin förut, men använder gärna historiska exempel för 
att legitimera sina insatser. Samtidigt som storskaligheten är norm 
framställs dess motsats som attraktiv, en sorts urban Sörgårdsdröm 
där låga trähus och trånga gårdsmiljöer utgör själva sinnebilden för 
essensen av ”den goda staden”.
Varje tid har haft sina projekt, sina visioner om hur staden och li
vet skulle gestaltas för att uppfylla de rådande idealen. Det uppsatta 
slutmålet har skiftat från 1600-talets effektiviserade vapentillverkning 
inne i en stark fästningsstad, över nya verksamheter och kontaktmöns
ter fram till dagens exklusiva strandnära boende och handelsstråk. På 
ett eller annat vis har spår avsatts i det arkeologiska arkivet, spår som 
uttolkade kan illustrera stadslivets förändrade villkor under de snart 
fyra sekler som gått sedan den öde halvön Sanden förvandlades till det 
nya Jönköping.
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Eva Svensson

Arbetslöshetens arkeologi?

Abstract
An archaeology of unemployment? This article discusses one of the 
greatest structural crises in modern Swedish economy, known as 
bruksdöd (the closure of a large number of ironworks). According to 
studies in economic history the expected effects on local societies, such 
as increased poverty and emigration, of this bruksdöd were in reality 
hardly noticeable. This outcome is hard to explain, but the archaeo
logical material from a croft (Sw. backstuga) inhabited by a family 
working for a closed-down ironworks suggests a change in an econo
my based on a variety of sources of income. This historical situation 
makes a contrast with the situation in local communities where iron 
industries have been closed in the last few decades, where instead the 
figures for both unemployment and emigration are high.

Strukturförändringar och kriser

Den långa tiden ligger i arkeologers sätt att tänka och förhålla sig. Vi 
är vana vid växlingar mellan goda tider och dåliga tider, vid föränd
ringar likaväl som stabilitet. Vi ser också att efter dåliga tider följer 
bättre tider, att det mesta ordnar sig med tiden. Därför är det sällan 
kriser som ligger långt tillbaka i tiden väcker starka känslor. De är helt 
enkelt för långt borta för att locka fram vår empati. Men vårt enga
gemang ökar när vi närmar oss vår egen tid, när vi möter fattiga och 
sjuka människor, föräldralösa barn och andra ’offer’ för historiens 
kriser och strukturomvandlingar. I mötet med sorgliga livsöden från 
en tid som ligger inte alltför långt från vår egen tenderar vi att glömma 
bort att strukturförändringar hör till historien, och att saker och ting 
ofta ordnar sig med tiden. Eller?

Det har ägt rum många strukturomvandlingar i det förgångna, vil
ket vi kan se i diverse olika källmaterial. Vi kan också ofta studera 
hur dessa förändringar tog sig uttryck på olika samhälleliga nivåer.
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Men hur klarade egentligen de enskilda människorna genomgripande 
ekonomiska och sociala förändringar när det inte fanns arbetsmark
nadsåtgärder, utlokaliseringar eller andra statliga stödåtgärder? Var 
katastrofen total? Eller hade/skapade människor egna vägar att han
tera problemen?

I denna artikel skall effekter och strategier på hushållsnivå i sam
band med en genomgripande strukturförändring, den s k Bruksdöden 
runt 1880, diskuteras utifrån ett arkeologiskt material.

Brukens landskap och människor
Bergsbruket brukar framställas som den ekonomiska grunden till det 
moderna Sverige, och en viktig del av dagens välstånd. Medan mas
ugnarna puttrade framgångsrikt passade svenska arméer dessutom på 
att fira stora triumfer på Europas slagfält. Hemma i Sverige utgjorde 
järnbruken grunden till en kulturell blomstring, vilken producerade 
några av våra mest kända författare och konstnärer. Järn och bruk 
och är alltså intimt förknippade med forn svensk storslagenhet.

En av de regioner som starkast kom att präglas av järnhanteringen 
var Värmland, och trots att de flesta bruken numera är nedlagda lever 
många brukstraditioner fortfarande kvar och ligger som ett svårge
nomträngligt lock över äldre minnen och landskap. Men egentligen är 
den värmländska brukshistorien ganska kort. Järn har länge produce
rats i regionen, de äldsta dateringarna av j ärnframställningsplatser av 
blästerkaraktär härrör från mellersta järnålder (Svensson 1998: 87ff). 
Även bergsbruket har äldre anor än brukskulturen, då Värmlands 
bergslag i regionens östra del kan dateras åtminstone till senmedeltid 
(Björklund m. fl. 2003: särskilt 15, 31f). Först under 1600-talet börjar 
järnbruk etableras runt om i hela Värmland. Eftersom det vid denna 
tid hade börjat bli ont om skog till kolning i Värmlands bergslag, blev 
järnbruken tvungna att flytta ut till olika platser där lämpliga vattenfall 
och kolningsskogar kunde tillhandahållas (Furuskog 1924: 179f).

Det expanderande bergsbruket påverkade inte bara Värmland utan 
nästan hela Sverige från senmedeltid och några århundraden framö
ver. Bergslagen utgjorde ett viktigt ekonomiskt nav att förhålla sig till. 
Bl a verkar regionala och lokala arbetsdelningar ha utvecklats, där 
vissa områden och regioner specialiserade sig på boskapsskötsel med 
oxdrift till bergslagen medan andra istället producerade överskott av 
säd (t ex Jansson 1998, Myrdal & Söderberg 1991).
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Järnbruken kom alltså att bli ett dominerande inslag i den värm
ländska eftermedeltida ekonomin. En framstående person inom den 
svenska eliten på 1600-talet lär t o m ha ansett att Värmland för bru
kens skulle kunde ’ekvipareras’ ett kungarike (Furuskog 1924: 1). 
Brukens betydelse sträckte sig också långt utanför bruksorterna och 
de människor som var direkt verksamma här. Kolning, körslor och 
diverse andra påhugg gjorde det möjligt för människor i bondesam
hällena också ganska långt från bruken att tjäna extra och öka jord
bruksfastigheternas försörjningsmöjligheter. Genom bruken öppnades 
nya marknader och möjligheter för det socialt och ekonomiskt alltmer 
diversifierade bondesamhällets människor, något som avspeglas i be
folkningstillväxt, hemmansklyvning och förändrade förhållningssätt 
mellan människor (Granér 2002).

Bruksorterna representerade i grunden något nytt på den värmländ
ska landsbygden. Det var ofta kapitalstarka borgare som etablerade 
och drev bruken, till skillnad från de till bondeklassen hörande bergs
männen som brukade hyttorna (Furuskog 1924: 180ff). Bruksorterna 
utgjorde därför urbana inslag i en region som under medeltiden helt 
hade saknat städer, och även under tidig modern tid uppvisade blott 
en svag urbanisering (Andersson & Schedin 2001). Genom bruken 
kom urbana och borgerliga värderingar och livsstilar, fast till vissa 
delar omstöpta i en feodal och patriarkalisk form, att vinna insteg på 
den värmländska landsbygden.

För värmländskt vidkommande omtalas brukstider och bruksmen
talitet ofta i nostalgiska termer. Vi tänker på författare som Selma 
Fagerlöf, Erik Gustaf Geijer, och den kulturella höjdpunkt som bruks
rörelsen utgjorde en av förutsättningarna för. Man tänker också på 
hur brukspatronerna tog hand om ’sina’ arbetare, hur skolor, affärer, 
sjukvård, idrottslag och musikorkestrar organiserades till främjande 
av arbetstagarnas försörjning och andliga utveckling. Genom kvarle- 
vande företeelser som musikorkestrar och idrottslag, minns vi också 
bruksorternas tidigare betydelse. Även om tidigare fornstora fotbolls
lag, som Degerfors, numera huserar i blygsamma divisioner.

Men bruksmentaliteten hade sina baksidor. Den borgerliga, men 
samtidigt feodala, patriarkaliska struktur som präglade bruksorterna ut
gjorde en institutionaliserad form av personliga band. De värmländska 
bruken var tämligen små och ekonomiskt känsliga skapelser, vilka gick 
i konkurs med jämna mellanrum (Furuskog 1924), och i samband med 
konkurserna bytte man för det mesta ägare. Brukspatronerna växlade,
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men strukturen och patrons överhet bestod. Även nedom brukspatronen 
och hans familj var hierarkin var klargjord, ordnad efter yrkesgrupper 
och skicklighet. Överst i arbetarskaran stod tjänstemännen, medan sme
derna intog en särställning bland kroppsarbetarna. De kunde till och 
med få sitta vid brukspatronens bord vid midsommarfesterna. Längst 
ned på skalan stod pigor och drängar (Hellspong 1974).

Brukstrukturen baserades på en sorts ömsesidighetsfördrag, enligt 
vilket arbetarna kunde räkna med att bli omhändertagna om de skötte 
sig. Både ömsesidigheten och hierarkin manifesterades omsorgsfullt i 
bruksmiljöerna som sådana, och deras rumsliga utformning. T ex var 
det vanligt att herrgården (brukspatronens bostad) låg på ena sidan av 
det vattendrag som drev bruket, medan bruksgatan med arbetarbostä
der, affär osv låg på den andra sidan vattendraget. Herrgården skulle 
vara belägen på en höjd, eller i alla fall högre än bruket och bruksga
tan. För bruksarbetarna var det alltså en rent fysisk upplevelse att gå 
upp till herrgården. Distansen mellan herrgården och arbetarnas rum 
förstärktes dessutom genom anläggandet av parker, alléer och träd
gårdar (Holmgren 1999: 22ff, Lind m fl 2001: 80).

Brukens tid och landskap är förbi, och det har säkert sina förkla
ringar. Bruksdöden i slutet av 1800-talet inte minst. Men när man 
betraktar de idag tynande bruksorterna kan man inte undgå att slås av 
en paradox. Bruksorterna var i flera fall innovativa rum. Man tog in, 
och skapade själv, ny teknik. Flera av de svenska vetenskapsmännen 
och uppfinnarna hade kopplingar till bruksorter eller bruksbygder. 
Bruken utgjorde spjutspetsar i den svenska ekonomin och teknologin. 
Idag betraktas bruksorter som utvecklingsproblem, med oförmåga att 
skapa nya strukturer och arbetstillfällen - och genom att uppvisa låga 
utbildningsnivåer. Varför blev det så? Var det bruksorternas patriar- 
kaliska system som alltför starkt begränsade de män och kvinnor som 
trots allt försöker bygga sina liv här?

För mig, som tidigare främst har sysslat med de landskap och 
ekonomiska och sociala skikt som föregick brukens etableringar 
(Svensson 1998), föreföll bruksstrukturens och bruksmentalitetens 
skrankor vara rimliga förklaringar till dagens problem. Under tiden 
före brukens tillkomst var nämligen ett dynamiskt mångsyssleri för 
handen. De olika lokalsamhällena verkar också ha haft en god för
måga att av egen kraft hantera en rad olika strukturförändringar, 
vikande marknader osv. Men kan man verkligen skylla på bruks
mentaliteten?
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Figur 1. Mölnbacka 1863. Efter Furuskog 1924: 205.

Bruksdöden slår till...

Runt 1880 - med goda marginaler åt båda hållen - slog bruksdöden 
till mot den svenska bergsnäringen. Flera orsaker till bruksdöden bru
kar framhållas (Söderberg 2000: 99f och där anförda källor). Götståls- 
processernas (bessemer-, thomas- och matin-processerna) genombrott 
innebar viktiga teknologiska förändringar, vilka både möjliggjorde 
och förutsatte mer storskalig drift. Genom dessa tekniska innovatio
ner kunde stål massproduceras mycket billigare än tidigare. Men till
ägnandet av götstålsteknologin krävde stora kapitalinvesteringar vid 
bruken, och många bruksägare hade det ekonomiskt besvärligt och 
flera var skuldsatta. Dessutom möjliggjorde götstålsprocesserna för 
nya producenter att etablera sig på den internationella marknaden, 
och många svenska bruk klarade inte att hävda sig i den nya konkur
renssituationen.

Tillkomsten av järnvägen brukar nämnas som en annan förklaring 
till varför vissa bruk slogs ut, medan andra överlevde. Förekomst av 
närliggande järnväg gynnade vissa bruksorter, medan avsaknaden av 
järnväg gjorde det svårt för andra bruksorter att hävda sig.

Som en tredje förklaring anges en ökande konkurrens från andra 
näringar, såsom sågverksindustrin, om den för kolning viktiga skogen. 
Något som ledde till stigande kostnader för träkol.
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• Bruk, nedlagt före 1890 
o Bruk, i drift 1890 
a Masugn, nedlagt före 1890 
A Masugn, i drift 1890

34 0 A'

Figur 2. Karta över nedlagda bruk före 1890 i Värmland. Efter Söderberg 
2000: 111. Nr 24 är Älvsbacka bruk, vilket behandlas i denna artikel.

Under 1800-talets senare del var alltså situationen kritisk för många 
svenska bruksorter. Bruksägarna var tvungna att investera i ny tekno
logi, lösa transportproblemen och betala alltmer för träkolet. I flera fall 
hade man inga möjligheter att tackla problemen, och bruken försattes 
i konkurs. Inte heller de bruk, i vilka omfattande investeringar gjordes, 
kunde vara säkra på att överleva under de nya förhållanden som rådde. 
Tvärtom, många av dem gick i konkurs trots olika satsningar.

Värmland, med många - och ofta små - bruk, var sannolikt den 
region som drabbades hårdast. Enligt ekonom-historikern Johan Sö
derberg (Söderberg 2000) överlevde färre än vart tionde bruk i väs
tra Värmland och endast vart tredje bruk i östra Värmland den stora 
bruksdöden 1860-1890. Anledningen till att fler bruk överlevde i öst
ra Värmland var att detta var ett mer renodlat bergslagsområde, med 
äldre och i flera fall större och mer mångsidiga anläggningar, t ex med 
närliggande gruv- och masugnsdrift. Bruken i västra Värmland hade
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etablerats i samband med den stora utflyttningsvågen under 1600-ta- 
let, och var därför mindre stabila och mångsidiga.

Bruksdöden var snabb, omfattande och väl synlig för människor
na. Selma Lagerlöf, en produkt av brukskulturen, beskrev sina barn
domsminnen av bruksdöden med följande ord: ”...att hela Fryksdalen 
skulle ramla. Jag sluter ögonen, och jag ser för mig hur jorden skakar 
och det ena stora herrgårdshuset efter det andra störtar omkull” (cite
rat efter Söderberg 2000: 101 med angiven källa). Men hur stora blev 
effekterna när chocken väl hade lagt sagt? Hur gick det för alla de 
människor som var beroende av bruken för sin försörjning?

Enligt Johan Söderberg (Söderberg 2000) borde bruksdöden ha re
sulterat i två olika scenarier:

1. ökad utflyttning och emigration från områden med 
nedlagda bruk.

och/eller
2. ökad fattigdom i områden med nedlagda bruk.

Men när Söderberg granskar förhållandena för människorna kring 
de nedlagda bruken finner han att inget av de båda föreslagna scena
rierna verkar ha varit för handen. Varken utflyttning eller fattigdom 
ökade mer än marginellt. Alltså, effekterna av bruksdöden förefaller 
i det långa loppet ha varit små. Söderberg anger fyra möjliga förkla
ringar till detta oväntade resultat: 1

1. Det totala antalet jobb inom bruksrörelsen ökade.
De bruk som överlevde bruksdöden hade expande
rat och behövde anställa mer folk. Man rekryterade 
gärna arbetskraft med kompetens från de nedlagda 
bruken.

2. Den nya massa- och pappersindustrin behövde ar
betskraft.

3. Andra skogsnäringar, som sågverkverksindustri, med 
tillhörande timmerhuggning, kunde expandera.

4. I realiteten lades sysselsättningen vid de drabbade 
bruken ned successivt, vilket gjorde att folk kunde 
jobba kvar ett tag.



Söderberg har själv, liksom jag, invändningar mot dessa förklaringar. 
Om bruksarbetarna flyttade över till de överlevande bruken borde 
detta synas i utflyttningsstatistiken, för arbetsvandring - eller pendling 
- bör ha varit problematisk i långa loppet. När det gäller massa- och 
pappersindustrin kan poängteras att dessa anläggningar långt ifrån 
alltid etablerade sig på bruksorterna, och dessutom ägde etablering- 
arna rum en tid efter bruksdöden. Skogsnäringarna, avslutningsvis, 
var inte tillräckligt omfattande för att kunna suga upp arbetskraftsö- 
verskottet. Timmerhuggning var bara en säsongssysselsättning, och 
det rådde hård konkurrens på detta område redan före bruksdöden.

Så vad gjorde människor egentligen för att undvika fattigdom och 
flytt? Kanske arkeologin kan ge ett bidrag till denna diskussion.

De som drabbades
Vi skall nu besöka ett område, Pinoberget, som under 1800-talets se
nare del (de flesta finns med på Hembygdskartan från 1883-1895) och 
det tidiga 1900-talet beboddes av en grupp obesuttna människor, av 
vilka flera hade kopplingar till Älvsbacka bruk i östra Värmland. To
talt har 14 bebyggelselämningar registrerats, spridda inom ett ca 1250 
x 750 meter stort (N-S) område, i samband med en kartering år 2000 
(Lind m fl. 2001). Dessa lämningar utgör alla rester efter backstugor, 
dvs. lägenheter på ofri grund utan jordbruk. Vid de flesta lägenhe
ter på Pinoberget verkar emellertid, trots den kamerala statusen, visst 
jordbruk ha bedrivits, för små åkrar och områden för slåtter hittades 
vid flera lokaler. Jordbruk förefaller dock ha varit av mindre betydelse 
för piontorparna, för de flesta utövade någon form av hantverk och 
utförde vissa arbetsuppgifter åt Älvsbacka bruk. Möjligen kan slåtter 
ha varit av viss betydelse. Eftersom lämningar efter stall och ladugår
dar i stort sett saknas, har djurbeståndet troligen varit litet. Det är 
därför möjligt att den del av det hö som producerades på slåttemar
ken såldes till Älvsbacka bruk.

Bebyggelselämningarna på Pinoberget var av tämligen varierad ka
raktär. En del var större, mer välbyggda och gav tämligen ’välbärgade’ 
intryck. Andra framstod som små och ’fattiga’, men de flesta var nå
got mitt emellan. Den presumtiva sociala skiktning som kunde ses i 
de olika lämningarna motsvarades även av uppgifter i de skriftliga 
källorna. Vissa pinotorpare verkar ha haft det tämligen väl förspänt, 
en del av dem hade tom förpantningskontrakt1, medan andra hade
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Figur 4. Nedre Granbult. Flusgrund med terrass och spismursröse. Från SÖ. 
Efter Lind m fl. 2001: 70.

mer ordinära kontrakt. En flera gånger dömd, utfattig tjuv, verkar t o 
m ha byggt sig en illegal jordkula på häradsgränsen.

Ett ”Pinotorp”, Nedre Granhult, har undersökts närmare (Bodin 
m fl 2005, samt kommande artiklar av samma författargrupp). Ne
dre Granhult utmärkte sig vid karteringen 2000 som en speciell plats. 
Lägenheten bar vissa drag av att vara en liten herrgårdskopia och 
förmedlade även vissa borgerliga intryck. Bostadshuset hade anlagts 
på en höjd, invid den stig som förband de olika Pinotorpen, så man 
var alltså tvungen att gå upp till stugan - i analogi med bruksherrgår- 
darna. Vid de utgrävningar som ägde rum under åren 2003 och 2004 
kunde konstateras att den höjd som stugan anlagts på dessutom hade 
förbättrats genom att en terrass hade byggts upp.

Terrassen fungerade inte bara för att ge bostadshuset ett förhöjd 
topografiskt läge. På terrassen hade en uteplats, med en tillhörande 
vacker stentrappa, anlagts. Förekomsten av en regelrätt uteplats var 
unik för Pinoberget, och mig veterligen tämligen ovanligt för torp och

144



20 m

Figur 5. Nedre Granhult, kartering 2000. Efter Lind m fl 2001: 70. 
Förklaring: 1. Husgrund, efter bostadshuset, med spismursröse och terrass. 
2. Jordkällare. 3. Jordkällare. 4. Uthusgrund. A. Röjd mark inklusive två 
åkerlappar/täppor (ej skrafferade ytor), b. Åkerlapp/täppa med kraftigt kol- 
bemängd jord.

backstugor överhuvudtaget. Uteplatsen gav ett smått borgerligt in
tryck, och förde tankarna till trädgårdsmöbler och kafferep.

Förutom grunden efter bostadshuset påträffades två jordkällare, en 
uthusgrund, två små åkerlappar/täppor och ett röjt område kring hus 
och täppor. I samband med utgrävningarna år 2004 noterades före
komst av ytterligare ett uthus, genom spireor tydligt växande i en rek
tangulär figur. Troligen har dessa vuxit invid en husvägg (figur 4).

Någon mer omfattande jordbruksproduktion verkar inte ha varit 
för handen på Nedre Granhult. Man har nog odlat lite potatis, och 
kanske lite andra trädgårdsväxter. Men några större åkermarker ver
kar inte ha tillhört lägenheten. Inte heller är det sannolikt att man har 
haft kreatur, för ingen ladugård har hittats (Figur 5).
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Det är svårt, ofta tom omöjligt, att knyta obesuttna människor om
nämnda i olika skriftliga källor till bestämda torp och backstugor i 
landskapet. I många fall är man hänvisad till lokala traditioner och 
minnen rörande vilka människor som en gång bebodde de många tor
plämningar som finns i Sverige. I lyckliga fall har lokala hembygdsför
eningar eller andra organisationer bedrivit s k torpinventeringar, där 
man har tecknat ned lokala minnen och traditioner kring torplämnig- 
nar i bygden. För Pinobergets del har Övre Ulleruds hembygdsfören
ing (ÖUHF) genomfört en dylik inventering. Enligt ÖUHF beboddes 
Nedre Granhult av ”smältsmeden” Olle Grankvist med fru och fem 
barn under perioden 1900-1904, alltså efter bruksdöden. Uppgiften 
att Olle Grankvist skulle ha varit smed är intressant, med tanke på 
Nedre Granhults i sammanhanget ’manifesta’ karaktär. Smeder ut
gjorde nämligen en arbetaröverklass vid bruksorterna, och kunde ib
land benämnas träskoadel (Bursell 1975). En mer detaljerad genom
gång av skriftligt källmaterial2 har dock visat att förhållandena var lite 
mer komplicerade.

Troligen började historien om Nedre Granhult och lägenhetens in
byggare på 1860-talet då Peter Larsson, far till Olle Grankvist (Olle 
Pettersson) flyttade till Pinoberget och skaffade sig förpantningskon- 
trakt till två olika lägenheter i detta område. Den ena var troligen 
Nedre Granhult, åtminstone förekommer det att Peter Larssons bo
stadsort anges vara Granhult (utan precisering till Övre eller Nedre 
Granhult). Innehavet av två förpantningskontrakt tyder på att Peter 
Larsson var långt ifrån barskrapad när han flyttade till Pinoberget. 
Det tyder också på att han hade för avsikt att etablera familjen i om
rådet för framtiden, för Peter Larsson hade två söner, Lars Fredrik och 
Olof. Troligen hade han också en dotter, Maria.

Så långt föreföll uppgifterna från ÖUHF, att Olle Grankvist (Pet
tersson) skulle ha bott på Nedre Granhult, som tämligen sannolika. 
Men sedan börjar problemen. För det första verkar Peter Larssons son 
Olof aldrig ha bytt namn till Grankvist. För det andra var han inte 
smed, utan levererade ved till Älvsbacka bruk tillsammans med fadern. 
Uppgifterna om efternamnet Grankvist och smedsyrket stämmer bättre 
in på den äldre brodern, Lars Fredrik. 1888 gifte sig Lars Fredrik, och i 
samband med giftemålet verkar han ha bytt namn till Grankvist. 1903 
flyttade Lars Fredrik till Ransäters församling, och 1911 återfinns han 
på ett gruppfoto över smältsmeder vid Munkforsverken. Huruvida han 
tidigare hade arbetat som smed vid Älvsbacka bruk och friställts i sam
band med nedläggningen 1893 är dock inte klarlagt.
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Det verkar som de båda bröderna har förväxlats i den tradition som 
nedtecknats av ÖUHF, men frågan är vilken av bröderna som egentligen 
bodde på Nedre Granhult. I det skriftliga källmaterialet skrivs Olof till 
Granhult vid något tillfälle, så det verkar som han bodde där åtminsto
ne under någon period. Men kan Lars Fredrik ha bott där under någon 
annan period? Det går inte att fastställa utifrån de skriftliga källorna, så 
vi får lämna de motsägelsefulla uppgifterna från det skriftliga källmate
rialet och den lokala traditionen och istället titta på vad arkeologin har 
att säga om Nedre Granhult och de människor som bodde där.

De drabbades materiella kultur
Nedre Granhult har berörts av arkeologiska undersökningar under 
åren 2000, då endast i form av ett mindre provschakt, samt 2003- 
2004. Utgrävningarna var helt koncentrerade till bostadshuset. Det 
visade sig att stugan hade två rum, en liten kammare och en vardags- 
stuga. Placerad mellan de båda rummen var en skorstenstock med 
en rörspis, eller ’fattigmanskakelugn’ mot kammaren och en öppen 
köksspis mot vardagsstugan. Märkligt nog verkade kammaren ha va
rit det mest nyttjade rummet, åtminstone av fyndmängden att döma 
för merparten föremål tillvaratogs från lagren tillhörande detta rum. 
Det bör poängteras att det stratigrafiskt sett bara gick att identifiera 
en bebyggelsefas, vilken rimligen kunde dateras till 1800-talets senare 
del och 1900-talets början. Om olika familjer flyttat ut och in i stugan 
gick inte att belägga arkeologiskt. I vilket fall som helst verkar huset 
ha lämnats stående, för en hel del byggnadsdetaljer påträffades vid 
utgrävningen.

Med en medeltidsarkeologs glasögon vittnar fyndmaterialet om en 
relativt god levnadsstandard, den obesuttna statusen till trots. Man 
hade uppenbarligen inhandlat och inte själv tillverkat det mesta man 
konsumerade på platsen, och en del föremål hade långväga ursprung. 
Bland föremålen kan nämnas delar till en fickrova, fotogenlampor, en 
hel del knappar, bestick, keramik och glas från olika serviser, blyplom
ber och en hel del redskap.

Kanske kunde man ha förväntat sig ett större inslag av konsum
tion av egenproducerade föremål i en rural miljö. Eller var det så att 
de människor som ingick i ett bruks sfär tillägnade sig ett mer ur
bant konsumtionsmönster, och ägde tillträde till ’köpevaror’ genom 
en bruksbutik? Som jämförelse kan nämnas att fyndmaterialet från 
en mindre provundersökning vid Pinobergs-lägenheten Sanningen år
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Figur 6. Knappar och hagelpatroner från Nedre Granhult. Foto: Susanne 
Pettersson.

2000 framstod som enklare, och inslaget inköpta föremål var obe
tydligt. De människor som bebodde Sanningen verkar helt ha saknat 
kopplingar till Älvsbacka bruk, och istället ha varit orienterade mot 
bondebygden i öster (Lind m fl 2001: 62f, 68f).

Vad kan då det arkeologiska materialet berätta om inbyggarnas 
identitet? Finns det något i det arkeologiska materialet som tyder på 
att en smältsmed och hans familj bebott platsen? Enligt min mening 
kan det stora inslaget av ’köpevaror’, och avsaknaden av egenprodu- 
cerade föremål, tolkas att människorna på Nedre Granhult ingick i 
Älvsbacka bruks, eller något annat bruks, sfär. Att man försörjde sig 
genom att arbeta, eller leverera något, åt bruket, och därigenom fick 
tillträde till brukets handelsbod och dess inköpsnätverk. Detta behö
ver dock inte betyda att någon på Nedre Granhult hade arbetat som 
smältsmed.

Men det har hittats ett intressant föremål som skulle kunna peka 
i den riktningen. Föremålet (figur 7) är en slaggklump, som har en 
speciell form påminnande om en skulptur. Kanske har detta föremål 
fungerat som ’prydnadssak’ och minnesmärke för en smed? Eller för 
personer med starka band till bruksmiljöer?

Men vi hittar också spår av helt annan näringsverksamhet, som 
inte alls var relaterat till bruksarbete; nämligen skomakeri, sömnad 
och tjuvjakt. Skomakeriet och sömnaden, som verkar ha bedrivits i 
liten skala, var synligt genom rester av en symaskin, skor och kängor,

148



Figur 7. ’Slaggskulptur’ från Nedre Granhult. Foto: Susanne Pettersson.

klackjärn, öljetter och redskap. Spåren efter tjuvjakt, för jakträtt ingick 
säkerligen inte kontraktet för lägenheten Nedre Granhult, utgjordes av 
en mängd hagelpatroner (figur 6).

Hur skall alla motstridiga uppgifter tolkas? Bodde det en smed, 
eller en vedhuggare eller en skomakare, sömmerska och tjuv jägare på 
Nedre Granhult? Eller har de motstridiga uppgifterna samband med 
att vi bara ser en kronologisk horisont, representerade hela perioden 
1860-tal - tidigt 1900-tal, i det arkeologiska materialet?

Det finns många källkritiska problem, ofta bottnande i att vi ar
keologer ännu är ovan vid att arbeta med den här typen av sena 
material och de krav på snäva preciseringar i tid de ställer. Dessa 
problem kan jag inte lösa här, och jag tror det kommer att ta lite tid 
innan vi greppa dem på ett bra sätt. Istället tänker jag ta tillfället i 
akt att föra fram ett tolkningsforslag. Nämligen att skomakeri och 
tjuvjakt var sätt genom vilka människorna på Nedre Granhult, vare 
sig de var smeder eller förtjänade sitt uppehälle genom Älvsbacka 
bruk på andra sätt (t ex som vedhuggare), hade mött bruksdödens 
konsekvenser. När bruket lades ned hade man börjat idka flera min
dre näringsfång, alltså någon sorts mångsyssleri. I linje med sättet att 
finna sin utkomst från tiderna före brukens etablering, fast i form av 
andra verksamheter.
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Valet att ta upp en äldre ekonomisk strategi, mångsyssleri, under nya 
former skulle alltså kunna ha varit en viktig orsak till att bruksdödens 
effekter inte blev särskilt omfattande, vilket Söderbergs (Söderberg 
2000) studie har visat.

Alternativ till arbetslöshet?
Om antagandet att människor mötte bruksdödens problem med 
mångsyssleri som strategi, och på så sätt klarade av att skapa sig nya 
livsvillkor, så har jag haft fel i mina misstankar om bruksorternas 
sociala struktur som en viktig orsak till dagens trista situation på de 
gamla bruksorterna. Men om människorna tidigare kunde lösa de 
problem som en så pass omfattande strukturomvandling som bruks- 
döden innebar, varför kan man inte det idag?
Ligger orsakerna till problemen längre fram i tiden, vid uppbyggan
det av folkhemmet och välfärdsstaten? Jag börjar faktiskt misstänka 
det. Samtidigt med uppbyggandet av folkhemmet omvandlades de 
överlevande bruksorterna till industrisamhällen, och bruken till kapi
talintensiv industri på landsbygden. Bruksarbetarna blev industriar
betare och fackföreningsmedlemmar, brukens gamla arbetarbostäder 
ersattes med egnahem, och staten och de nya trygghetssystemen tog 
över brukspatrons gamla roll som arbetarnas ’beskyddare' (Vikström 
1998).

Folkhemmet och välfärdsstaten med dess trygghetslagstiftning- 
ar fungerade säkerligen utmärkt på de nyblivna industriorterna så 
länge bruken/industrierna puttrade och gick. Men när det började 
gå sämre, och arbetarna friställdes i allt större utsträckning på de 
gamla bruksorterna blev resultatet den här gången arbetslöshet och/ 
eller utflyttning till jobb på annan ort. Alltså motsvarigheten till det 
scenario Söderberg (Söderberg 2000) skissade på som det förväntade 
resultatet av bruksdöden. Denna nya kris möttes inte av mångsyssleri 
som strategi för försörjning. En förklaring tror jag kan vara att väl
färdsstatens trygghetssystem var, och är, baserade på industrins och 
stadens förutsättningar, nämligen att människor hade/har ett jobb. 
Mångsyssleri framstår helt enkelt inte som ett alternativ inom väl
färdsstatens ramar. Att välfärdsstatens industriella och urbana trygg- 
hetsmodell rimmar illa med landsbygdens, särskilt glesbygdernas, 
möjliga alternativ, mångsyssleri, är i grund och botten ett demokra
tiskt, medborgerligt, problem.
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Noter
Förpantningskontrakt innebar att torparen/backstugusittaren erlade en pantsumma 

till markägaren vid tillträdet. I gengäld betalade torparen/backstugusittaren låg årlig 
avgift. Dessutom hade vederbörande en mycket stark besittningsrätt. Förpantnings- 
kontrakten löpte vanligen under 49 år, med då markägaren ofta hade svårt att betala 
tillbaka panten löpte kontrakten i praktiken på livstid.

“ Det skriftliga källmaterialet har gåtts igenom av ekonom-historikern Hans Hulling, 
ingående i projektet kring Nedre Granhult, Smältsmedens torp och föremål. Resulta
ten kommer att presenteras i två kommande artiklar.

152



Annie Johansson & Kristina Lindholm

Resandebosättningen i Snarsmon

Abstract
A settlement for travellers at Snarsmon. At Snarsmon in northern 
Bohuslän, close to the border with Norway, there is a former settle
ment for travellers. The settlement was known locally as Tattarbyn or 
Tattarstan (meaning “tinker village”), and it was populated between 
about 1830 and 1910. Legend and truth have walked side by side 
through the years and the history of Tattarstan has often been redu
ced to silence. Since a few years back, however, a new interest in the 
settlement is growing.

The travellers know about the place from storytelling and in the 
neighbourhood there are vestiges of stories from bygone times. In 
2004, 2005 and 2006 archaeologists from Bohuslän Museum together 
with some travellers and some locally interested people accomplished 
archaeological excavations of three ruined houses within the settle
ment. This article deals with two of them.

The project has been favourably received and attracted great inte
rest from travellers as well as public and media. Media described the 
travellers in a positive way and their history with positive interest, and 
the archaeological excavation contributed greatly to the attention.

Inledning

På Snarsmon i Naverstad socken, i Bullaren i norra Bohuslän ligger en 
före detta bosättning för resandefolket. Platsen är väl känd i trakten 
under namnet Tattarbyn eller Tattarstan och var bebodd ungefär mel
lan 1830 till början av 1900-talet. Enligt uppgift bodde där uppemot
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30 familjer i ett flertal bostäder. Sägen och sanning har genom åren 
vandrat sida vid sida och historier om Tattarstan har gärna tystats 
ned. Men sedan några år tillbaka finns en ny öppenhet och ett ökat 
intresse för platsen har vuxit fram. Traditionen om platsen bygger 
framför allt på folkskollärare Sjöbloms skildringar från hans möten 
med de resande på 1890-talet. Hos många resande är platsen även 
känd genom det muntliga historieberättandet och hos vissa i trakten 
finns fragment av traderade historier.

Vintern 2004 skulle skogen avverkas och hösten dessförinnan in
venterades husgrunder och andra bevarade kulturlämningarna inom 
området. Samtidigt planerade Ekomuseum Gränsland att göra ett be
söksmål på platsen för att lyfta fram dess historia och det behövdes 
mer underlag för att kunna förklara och beskriva bosättningen. Tankar 
om en undersökning började komma upp. Resandeorganisationerna 
var intresserade, liksom markägare, lokalhistoriskt engagerade och 
kommunen. Detta är bakgrunden till de arkeologiska undersökningar 
som utfördes i september 2004, 2005 och 2006 av arkeologer från

Faktaruta

Romer är samlingsnamn för olika grupper med liknande ursprung. 

Resande romer är en av dessa grupper. Skojare, tavring, knävling, 

fant, tater, tattare: resande har under årens lopp fått många be
nämningar, men idag används ordet resande eller resande romer. 

I andra länder kallas en resande för t.ex. traveller, reisende el

ler voyager. Resande har kallat sig själva för resande sedan år

hundraden tillbaka. De första resande romer kom till Sverige i 

början av 1500-talet och idag finns ca 25 000 invånare i Sverige 

med resandebakgrund. Vissa områden i Sverige har haft en större 

resandebefolkning än andra, t.ex. Göteborg, Bohuslän, Värmland, 

Skåne och delar av Småland.
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Figur 1. Sndrsmon en solig septemberdag 2004. Vy mot myren i söder. De 
undersökta husen ligger omedelbart nedanför avsatsen framför myren. Foto 
K Lindholm.

Bohusläns museum tillsammans med ett antal representanter från re
sandeorganisationer, en romsk kulturförening och några lokalt enga
gerade personer. Deltagarna kom från Göteborg, Skåne, Stockholm, 
Norge och Sicilien. Artikeln behandlar undersökningarna 2004 och 
2005 av två av husen,

Undersökningen var tänkt att belysa resandebosättningen på Snars- 
mon genom att visa byggnadsteknik och utseende på två husgrunder, 
och om det gick att avläsa ombyggnader eller återuppbyggnader av 
husen. Men projektet blev så mycket mer, inte minst under själva un
dersökningen. Och för oss som var med blev det en väldigt speciell 
upplevelse.

Bakgrund
Bosättarna idkade handel med lokalbefolkningen i båda länderna 
och valet av boplats gav möjlighet till en fristad på ena eller andra 
sidan gränsen. Männen sägs också ha varit på arbetsresor i Norge
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under sommaren medan kvinnor och barn skötte boplatsen och od
lade nödvändiga grödor. Enligt sägnen var den dåvarande markägaren 
inledningsvis positivt inställd till bebyggelsen mot löfte att de resande 
skulle hjälpa honom att finna en gömd guldyxa. Byn skall ha övergetts 
senast under 1920-talet och befolkningen flyttat eller assimilerats i 
trakten. Enligt vissa uppgifter kördes de bort och husen förstördes.

Bosättningen presenterades i skrift första gången 1929 då en f.d. 
lärare från trakten berättade om byns utseende och dess folk och, inte 
minst, hans egna möten med dessa människor under några år kring 
1890. Berättelsen är fylld av den tidens schabloner och inte helt tillför
litlig, men trots det en viktig källa. De flesta i trakten har läst boken 
och den har en mycket stor betydelse för traditionen kring platsen. Re
sandefolket har nästan ingen egen skriven historia, men desto rikare 
muntlig, och platsen är väl känd hos många resande. Alla som deltog 
i undersökningen hade hört berättelser om byn i Bullaren.

Platsen
Den f.d. bosättningen ligger i en svag södersluttning mellan berg i 
norr och myrmark i söder (figur 2). Områdets storlek är ca 500 meter 
långt (Ö-V) och ca 50 meter brett. Efter avverkningen vintern 2004 är 
området nu öppet med enstaka sparade träd. Viss lövträdvegetation 
finns i anslutning till myrmarken. Markskiktet är täckt av gräs, bärris 
och sparade smågranar.

Tio eller elva huslämningar, några stenmurar och äldre odlingsläm- 
ningar, i form av parceller och röjda ytor, har hittills påträffats, men 
troligtvis finns det fler. Husgrunderna ligger glest placerade inom om
rådet och har preliminärt tolkats som dels bostadshus, dels mindre ut
hus. Gropar ligger ibland i anslutning till en husgrund. De undersökta 
husgrunderna låg i en sydsluttning som vetter ned mot myren.

Området ligger inom gården Ejgdes utmark som för övrigt är 
mycket gles på kända forn- och kulturlämningar. På Generalstabs- 
kartan från 1891 finns ett par otydliga ”hus”symboler markerade 
på platsen. På storskifteskartan 1804 och ekonomiska kartan 1938, 
fanns inga tecken på bebyggelse eller odling med undantag av ett par, 
då övergivna, åkrar som på 1938 års karta är markerade som ängs
mark. Tanums härad finns ännu inte tryckt i serien Ortnamnen i Gö
teborgs och Bohuslän och för just Naverstad socken är materialet på 
Ortnamnsarkivet magert (Röjder K, muntlig uppg.).
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Figur 2. Platsen ligger ca 400 m från norska gränsen och ca 2 km norr 
om gården Ejgdes tomt (Lantmäteriverket tillstånd 2006-03-20 dnr 601- 
2005/589).
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Figur 3. Området sluttar mot en myr i söder. Stenhögarna visar undersök
ningsplatsen. Foto: L-E Hammar.

Närmaste bebyggelse var, och är, hemmansdelen Olseröd, ca 250-300 
m nordväst om resandebosättningen. Det har funnits ett antal torp 
under Ejgde men inget som utifrån kartor eller skriftliga källor gått att 
lokalisera till Snarsmon. Däremot finns en muntlig uppgift om att det 
kan ha funnits ett torp som hette Snarsmon, men det är osäkert var det 
har legat (muntl. uppg. Erik Andersson, Olseröd).

Undersökningen och husen

Under en vecka 2004 respektive 2005, genomfördes således en ar
keologisk forskningsundersökning av två husgrunder på boplatsen, 
en större och mer välbyggd och en mindre som inledningsvis tolka
des som någon sorts bod. I 2005 års undersökning deltog även en 
bebyggelseantikvarie som dokumenterade alla huslämningarna inom 
området och även deltog i den arkeologiska undersökningen av hu
sen. Eftersom, så vitt vi vet, det saknas tidigare dokumentationer av 
resandebosättningar i Sverige, inriktades själva undersökningarna på 
att få en så fullständig dokumentation som möjligt av de två husen.
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Figur 4. Det stora huset före undersökning. Foto: K Lindholm

Ett mål med hela projektet är att lyfta fram platsen och bosättningen 
och resultaten från undersökningarna utgör ett viktigt underlag för 
berättandet och levandegörandet av platsen.

Det större huset var ingrävt i sluttningen och väggarna var till stor 
del uppbyggda av kallmurad natursten som gav ett rum, ca 4x5 stort. 
På utsidan hade sand påförts som bildade en hästskoformad vall. Bak
om den inre, norra, stenväggen fanns en murad stödmur. Stenarna 
var dels större och mindre block, med en flat yta in mot rummet, 
dels mindre flata eller kantiga stenar som kilats in mellan de större 
stenarna. Ett flertal av de större stenarna var rektangulära med flera 
flata sidor. Den östra och norra väggen var bäst bevarade, uppemot 
en meter höga, medan den västra var helt raserad. Den södra väggen 
har förmodligen delvis varit av trä och där har dörren suttit. Väl for
made stenar uppbyggda i det inre, nordvästra, hörnet visar eldstadens 
placering. Där fanns också ett stort antal raserade mindre stenar som 
tolkades som rester av en murad rökgång. I rasmassorna påträffades 
några bitar hårt bränd mo med sot och kol på som kanske har använts 
som murbruk i en spis.
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Figur S. Norra väggen med murad spiskonstruktion i västra hörnet. Foto: K 
Lindholm.

Huset var som sagt ingrävt i sluttningen och i norr har väggens ovan
kant sannolikt legat i nivå med den ovanliggande marknivån. Åt söder, 
nedåt i sluttningen, har väggarna byggts på med sten och/eller bräder 
för att hålla samma takhöjd. Ett litet fönster har suttit på östra väg
gen liksom i, eller ovanför, dörren åt söder. Runt huset, mot väggarna, 
har en uppbyggd vall fungerat som dränering och isolering. Hur tak
konstruktionen sett ut är osäkert. Det finns exempel på jordhus med 
takås men också med platt s.k. pulpettak. Huvudsaken var att taket 
skyddade mot regn och snö och ledde bort vattnet över vallen. Men ef
tersom det visade sig att dörren inte suttit mitt på gaveln, utan på dess 
östra sida, har det sannolikt varit ett pulpettak. Bland fynden fanns 
endast sparsamt med taktegel varför taket till större delen troligen 
varit av trä, kanske med mossa eller torv som tätning. Torv kan även 
ha använts som tätning av stenväggarnas insida. Här och var hade 
även tygbitar stoppats in mellan stenarna. Konstruktionen tyder på 
att man varit kunnig i stenbyggnadsteknik och därför kunnat uppföra 
en bostad som säkert var både praktisk och lättskött.
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Figur 6. Husgrunden till det större huset, mot norr. Foto: L-E Hammar.

Den mindre, intilliggande husgrunden var ca 2 x 3 m stor invändigt 
och bestod endast av en 2-4 skift hög stengrund/vägg. Före grävningen 
tolkades huset som ett möjligt uthus eller djurstall eftersom det var så 
pass mycket mindre än bostadshuset, samt annorlunda konstruerat. 
Huset var till exempel inte ingrävt i sluttningen på samma sätt, utan 
endast den östra väggen, vilket kan ha lett till att det inte var lika 
välisolerat. Det fanns heller inga spår av en eldstad. I golvlagret på
träffades fynd av bland annat en bit av en kam, ett glasögonglas och 
enstaka porslinsbitar. Fyndmaterialet gav därmed inget stöd för den 
ursprungliga tolkningen av byggnaden. De resande lade fram en al
ternativ tolkning, att det kanske varit ett hus där ogifta unga kvinnor 
bodde. Med tanke på att inga spår efter en eldstad återfanns kan det 
ha fungerat som ett bostadshus på sommaren och förvaringsutrymme 
på vintern. Möjligheten finns också att man haft en liten kamin, t.ex. 
en fotogenkamin, som inte lämnat efter sig några bevarade spår.

Utanför ingången i sydväst fanns en halvcirkelformad stenrad. Den
na stenrad visade sig vid närmare undersökning vara vägglinjen till ett
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Figur 7. Det lilla huset före undersökning. Foto: K Lindholm.

litet utrymme med stensatt golv. Stenarna var små och relativt runda, 
ungefär som kullersten. Utrymmet tolkades genom sitt fyndmaterial 
som ett förrådsrum. Fynden bestod av skärvor från flera olika glasflas
kor, porslin, en gjutjärnsgryta samt spik och enstaka bitar fönsterglas.

Föremålen som hittades i de båda husgrunderna kan delas in i ka
tegorierna personliga saker, bruksföremål och byggnadsdelar och red
skap. De personliga föremålen bestod av bitar av tygstycken, knappar, 
skodelar, en pärla till ett hals- eller armband, en kam, del av en hatt
nål och ett glas till glasögon. Av bruksföremålen var det övervägande 
småbitar av porslin som påträffades, men även bitar av rödgods lik
som glas från olika buteljer. Ett flertal bitar av järngrytor påträffades 
också, dels i det stora huset och dels i det lilla husets halvcirkelforma- 
de utbyggnad. Runt det stora huset påträffades en del fönsterglas. De 
flesta bitarna låg i och nedanför den östra murväggen och där fanns 
också delar av en enkel fönsterbåge. Det fanns också några järnbeslag 
som troligen härrör från fönstret, eller ev. dörren. Några av dessa, till
sammans med fönsterglas, påträffades utanför sydväggen, där dörren 
har suttit. I huset påträffades också ett lås och järnbitar som kan vara 
ämnesjärn, samt tänger och en fil.
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Figur 8. Grunden till det lilla huset. Foto: K Lmdholm.

Figur 9. Den halvcirkelformade utbyggnaden till det lilla huset. Foto: K Lind
holm.
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Figur 10. Vi visste inledningsvis inte hur husen varit byggda och stora mäng
der rassten gjorde undersökningen tungarbetad. Foto: K Lindholm
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Fyndmängden var vad man kan förvänta sig i en bostad som övergi
vits. Ägodelarna har tagits med vid flytten och det som finns kvar är 
det som kasserats, eller på något sätt kvarglömts i bostaden. Fyndsam
mansättningen avspeglar ett hushåll från 1800-talet av bättre stan
dard än vad själva byggnaden visar. Ett avvikande fynd i ett sådant 
här sammanhang är knoppen till en hattnål. Den hade med all sä
kerhet inte legat där om detta varit en ”vanlig” torp- eller backstuga. 
Resandefolket rörde sig både i stad och landsbygd och deras klädsel 
avvek ofta från landsbygdsbefolkningen. I de fall fynden har några 
daterande egenskaper, är dessa från 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Det 
finns ett källkritiskt problem med fyndspridningen, eftersom vi inte 
vet vad som hänt med huset sedan det övergavs. Spåren av åverkan, 
t.ex. de inrasade stenarna, gör det är tveksamt att dra några slutsatser 
från placeringen av fynden.

Jord från golvet samlades in och analyserades men de visade inga 
spår i form av fröer från själva bosättningen, vare sig från golvtäck
ning eller från matlagning eller dyl. Den markkemiska analysen visade 
också låga fosfatvärden samt att marken varit bränd, eller ev. att hu
set brunnit. Det kan antingen bero på att jordgolvet städats väl, eller 
att organiskt material hanterats på ett sätt så att det inte anrikades 
fosfater inne i huset i så stor utsträckning. Det kan också bero på 
att bosättningen har varit kortvarig och inte anrikat så höga fosfat
värden. I samband med 2005 års grävning togs jordprover utanför 
husen och i en mindre intilliggande röjd yta. Trots låga fosfatvärden 
visade de tydliga tecken på kulturpåverkan. Utanför det större husets 
södra vägg, var det något förhöjda värden, dock ingen skillnad mel
lan östra sidan där dörren suttit jämfört med den västra sidan. Inget 
av proverna innehöll fröer som kan kopplas till bosättningen. Den 
markkemiska analysen visade att den lilla röjda ytan sydöst om huset 
har bränts eller svedjats men det visade inga tecken på att ha varit 
gödslad. I provet från tröskeln i hus B påträffades vid analysen några 
fragment av brända ben.

De kan naturligtvis vara en slump men är ändå intressanta och Vik
lund hänvisar till den rituella handlingen att lägga djur under trösklar, 
(Viklund 2006). I Dialekt och Ortnamnsarkivet i Göteborg finns flera 
uppteckningar om djur, döda eller levande, som lagts under trösklar i 
samband med husbyggande, (Nordström 2006, muntlig uppgift).

Eftersom husen var så dåligt bevarade gick det inte med säker
het att, utifrån murarnas uppbyggnad, avgöra om husen renoverats
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Figur 11. En grävdag i september 2004. Foto: K Lindholm.

eller återuppbyggts någon gång. Den del av husen som i så fall hade 
återuppbyggts är sannolikt samma delar som nu låg nedrasade el
ler förmultnade. En grävd profil genom vallen visade markmaterial 
i olika skikt och den troligaste tolkningen är att de påförts vid olika 
tillfällen. Det tyder troligen på återuppbyggnad men kan även vara 
ett resultat av underhåll eller förbättring av bostaden. En spisring, 
instucken på högkant mellan den bevarade östra muren och ovanlig
gande rasmassor, är också ett tecken på återuppbyggnad. Stenar har 
rasat in efter, eller samtidigt, som fönstret fallit in. De spridda glas
bitarna tyder på att det skett samtidigt. Den stora mängden sten som 
låg inne i hus B vid undersökningens början är delvis ett resultat av 
en avsiktlig rasering.

Elustypen har flera namn, backstuga eller jordhus är ett par. Den är 
inte enbart knuten till resandefolket utan en stor del av den jord- och 
egendomslösa befolkningen försökte leva ett drägligt liv i sådana hus 
under 1800-talet.
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Figur 12. Visning 2004. Foto: L-E Hammar.

Förmedling och effekter av en undersökning
Arkeologiska undersökningar av utmarksbosättningar från historisk 
tid är förhållandevis ovanliga och bosättningar efter resandefolket har 
aldrig tidigare dokumenterats varför detta projekt har en betydelse 
både för den arkeologiska forskningen och för resandeättlingar runt 
om i Skandinavien. Resandekulturen saknar till stor del en egen skri
ven historia och symptomatiskt nog var det svårt att hitta arkivupp
gifter till och med om en sådan här omfattande och speciell bebyggelse 
som Snarsmon var. Detta gjorde det extra värdefullt att undersökning
en skedde tillsammans med representanter för resandefolket. Under 
grävningen dokumenterades arbetet också av flera av deltagarna.

Projektet har belyst bosättningen på Snarsmon men även bidragit till 
kunskapen om utmarkens olika bebyggelser och livsformer. En sådan 
här begränsad undersökning gör det inte möjligt att dra några gene
rella slutsatser om resandebosättningar. Det har inte heller varit proj
ektets mening. Genom projektet har vi lyft fram en resandebosättning
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Figur 13. Stort mediaintresse. Foto: L-E Flammar.

och perspektivet har huvudsakligen varit den lokala historiskrivningen, 
platsens historia.

Berättelser av, och diskussioner med, resande under själva under- 
sökningsveckan har i högsta grad berikat bilden av platsen och resan
defolkets livsvillkor. Någon samlad dokumentation av dessa berät
telser och diskussioner har tyvärr inte rymts inom projektet hittills. 
Platsen är symboliskt viktig, kanske främst för släktingar till de som 
en gång bott på platsen men mer och mer även för andra resandegrup
per och andra romska grupper.

Att gräva tillsammans med ”icke arkeologer”, i det här fallet perso
ner som på ett eller annat sätt är direkt berörda av platsen, ger också 
nya dimensioner till den undersökande arkeologin. Förhållningssättet 
till ”det arkeologiska objektet” påverkas mycket av att personer som 
har en relation till platsen är med i arbetet. Själva fältsituationen blev 
på detta sätt mycket mer än en arkeologisk undersökning. Ett viktigt 
resultat i sig var de många frågor och diskussioner som uppstod under 
fältarbetet till exempel om olika tolkningar av husen och hur de an
vändes, bland annat hur uppvärmningen av husen var konstruerad.
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Figur 14. Trots läng skogspromenad kom ca 200 personer till invigningen av 
besöksmålet Snarsmon i september 2005. Foto: L-E Hammar.

På visning och föredrag kom över 100 personer vid varje tillfälle och 
dessa tillfällena präglades av ett stort och välvilligt intresse. Och det 
var inte bara traktens invånare som var intresserade; även tidningar 
och radio och TV letade sig ut i skogen. Tidningsartiklarna fokuserade
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inte bara på arkeologin och undersökningen utan de resande, både del
tagarna och platsens tidigare invånare lyftes fram minst lika mycket. 
De resandes tidigare ringaktade ställning i samhället kom fram i vissa 
artiklar. Platsen och de resandes historia och livsvillkor fick därmed en 
uppmärksamhet och förmedling på ett sätt som vi sannolikt inte kun
nat uppnå utan den arkeologiska undersökningen.

Snarsmon invigdes som besöksmål inom projekt Ekomuseum 
Gränsland i september 2005, tillsammans med vandringsleder mellan 
Snarsmon, Holtet/Vassbotten och Älgafallet.

Med genomförda och planerade insatser kommer Snarsmon att 
förstärkas som viktigt besöksmål i gränsregionen. Resandefolket har 
varit en utsatt befolkningsgrupp vars vistelse vid och över gränsen satt 
tydliga spår i den lokala traditionen. Äldre bosättningar efter resan
defolket har aldrig tidigare dokumenterats varför detta projekt har 
en betydelse både för den socialhistoriska och bebyggelsehistoriska 
forskningen och för resandeättlingar runt om i Skandinavien. Projek
tet har fortsatt 2006-2008 med målet att vidga perspektivet och sam
arbetet kring de resandes historia och livsvillkor. Det har inbegripit 
utställning, publik temadag, skolturné, mer utgrävning mm.

Resandebosättningar i moderna samhällets framväxt 
- några reflexioner

Vi vet inte om byn utnyttjades hela året eller om den varit en säsongs
boplats. Sannolikt båda delarna under olika perioder. Oavsett så inne
bar byggandet en investering som visar att man hade för avsikt att 
stanna där ett tag. Sedan de resande flyttade från platsen för 80 - 90 
år sedan har den varit obebodd. Skogen har fått växa till och vid två 
tillfällen har det skett avverkningar. Traditionen om platsen bygger 
framför allt på folkskollärare Sjöbloms ögonvittnesskildringar (som 
dock skrevs ner 30 år efter upplevelserna), och hans återberättande 
av sägner kring platsen, men även på fragment av traderade historier, 
och kanske till viss del på uppfattningen man får när man ser de över
vuxna husresterna i skogen.

Det är ovanligt att resandefolket stadigvarande har disponerat ett 
markområde där man också uppfört ett antal hus. Förutom Snarsmon 
finns ett fåtal kända platser där resande har kunnat bosätta sig mer 
permanent. Även dessa bosättningar är just från slutet av 1800-talet



och sekelskiftet 1800-1900. Ett sånt ställe är den så kallade Krämar- 
estan utanför Finnerödja på gränsen mellan Närke och Västergötland. 
Kring 1905 kommer den förste invånaren på plats. Förhållandena lik
nar vad man vet mycket de i Snarsmon. Bebyggelsen bestod både av 
torpstugor och jordstugor. Bosättningen fanns under två decennier 
och under den tiden bodde där sammanlagt ca 200 personer. Precis 
som i Snarsmon blev innevånarna till slut bortdrivna. En stor skillnad 
mot Snarsmon är dock att det finns fler ögonvittnesskildringar och 
berättelser kvar från Finnerödja.

Att de bosättningar vi känner till sammanfaller i tid kan vara av- 
hängigt av flera saker. Det kan till exempel bero på att det är så långt 
bak det kollektiva minnet sträcker sig och det är mycket möjligt att det 
har funnits andra bosättningar tidigare. Det har aldrig gjorts någon 
inventering av resandebosättningar. Svenska statens assimileringspoli
tik efter andra världskriget har troligen starkt bidragit till att romer i 
många fall har tappat kontakten med sin egen historia. Undersökning
arna på Snarsmon är ett bidrag till historieskrivandet.

Delar av artikeln bar publicerats i Bohusläns museums årsbok 2005.
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Lars Ersgård

Efterord

De nio artiklarna i denna bok, vilka bygger på inlägg vid Nordic Tag
konferensen i Lund 2005, ger en allmän spegling av hur arkeologer i 
Sverige hanterar temat ”Modernitet och arkeologi” i början av 2000- 
talet. Detta ger anledning till att göra några korta reflektioner över 
dagsläget kring detta förhållandevis nya arkeologiska forskningsfält 
och spana efter några generella tendenser i de aktuella texterna. I det 
följande tänker jag även formulera någon form av framåtblickande 
perspektiv på forskningsfältet.

Som Christina Rosén framhåller i sin inledande artikel kan man i 
huvudsak uppfatta relationen arkeologi och modernitet på två sätt. 
Dels handlar det om arkeologins möjlighet att belysa det historiska 
fenomen som vi benämner modernitet, dels handlar det om arkeologin 
själv som en del av ”det moderna projektet”. Bägge dessa perspektiv 
återfinns i mer eller mindre grad i de nio artiklarna men samtidigt står 
åtminstone ytterligare två infallsvinklar på moderniteten att finna i 
dessa. I Gunilla Gardelins och Martin Hanssons texter har modernitet 
innebörden närmast av genomgripande förändring och förnyelse, nå
got som karakteriserar ett skede där man i allt väsentligt avlägsnat sig 
från det föregående. Med en sådan definition av modernitet kan såväl 
1000-talet som 1300-talet bli ”moderna” tidsepoker.

Två andra artiklar, av Eva Svensson resp. Annie Johansson & Kris
tina Lindholm, behandlar båda marginaliserade grupper i det moder
na samhällets utkanter. Här är det inte själva fenomenet modernitet 
som står i fokus utan snarare specifika företeelser i detta samhälle eller 
om man så vill mera okända konsekvenser av moderniteten.

Kännetecknande för en allmän humanistisk debatt kring moderni
tetens framväxt är en ganska tydlig diskrepans mellan disciplinerna 
var man vill lägga den kronologiska tyngdpunkten för sitt studium. 
Låt oss därför titta lite närmare på de kronologiska perspektiven i vår 
boks artiklar. Man kan då konstatera att 1600-talet framtonar som ett 
avgörande skede i åtminstone fyra av bidragen. Två texter berör tiden
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sent 1800-tal/sekelskiftet 1900 medan tre har ett uttalat långtidsper
spektiv. En av de sistnämnda tar sin början så tidigt som under tidig 
medeltid.

Här finns sålunda en ganska stor spännvidd i de kronologiska per
spektiven men uppenbart är att vår svenska stormaktstid uppfattas som 
ett viktigt skede på vägen mot det moderna samhället, kännetecknad av 
en rad, i materiellt avseende mycket tydliga förändringar. Detta harmo
nierar för övrigt väl med historieforskningens framhävande av 1600- 
talet som en central, ”tidig-modern” epok. Däremot tycks det starka 
fokus, vilket etnologer ofta lägger på 1800-talets mitt som det verkligt 
avgörande genombrottet för moderniteten, ännu saknas inom arkeo
login. Orsaken härtill är, som Christina Rosén framhåller i sin artikel, 
förmodligen inte något bristande intresse för den nämnda epoken utan 
snarare av antikvarisk art. Lagstiftningen har i praxis hittills givit myck
et lite utrymme för undersökningar av materiella lämningar efter 1750.

Hur har då artikelförfattarna tematiserat sina bidrag kring pro
blemfältet modernitet? En grupp av texter ger sig i kast med att söka 
studera modernitetens framväxt och tar alla ett mer eller mindre ut
talat avstamp i 1600-talet. De anknyter här till klassiska frågeställ
ningar rörande moderniteten och dess utveckling såsom framväxten 
av en masskonsumtion, boendets förändringar, synen på renlighet och 
en ökad individualisering inom det religiösa livet. Överlag ger de olika 
texterna goda exempel på de materiella lämningarnas relevans för stu
dier av moderniteten under det aktuella skedet.

Två författare vill se moderniteten som ett ständigt återkommande 
fenomen genom historien, en förändringens och förnyelsens kraft som 
utplånar äldre kulturmiljöer samtidigt som den framskapar nya såda
na. Det småländska godset Bergkvara resp. staden Lund ger de empi
riska tillämpningarna för ett sådant synsätt. Här ger man sålunda inte 
en modernitet något försteg framför någon annan. Detta är förmodli
gen inte någon helt okontroversiell uppfattning och frågan är om inte 
perspektivet på moderniteten här kan riskera att bli något otydligt. Ar 
det inte trots allt idéerna om det moderna i motsats till det omoderna, 
dvs. uppbrottet från det förflutna, som ger tiden efter 1500-talet en 
speciell kvalitet gentemot äldre förändringsskeden?

De två avslutande bidragen i boken är båda exempel på ”de ut
stöttas” arkeologi och lyfter på ett intressant sätt fram alternativa 
”underströmmar” i den moderna utvecklingen i slutet av 1800-ta- 
let/början av 1900-talet. Frågan är varför dessa blir materiellt synliga 
just under det sistnämnda skedet. Gav den moderna utvecklingen då
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ännu möjlighet för marginaliserade grupper att utveckla sina alter
nativa strategier och är det så som Eva Svensson diskuterar att det 
framgångsrika välfärdsstatsprojektet under återstoden av 1900-talet 
gav små möjligheter för dylika strategier att överleva i vårt land?

Artikeln om resandebosättningen i norra Bohuslän ger slutligen 
också ett tankeväckande exempel på en av arkeologins många roller i 
det moderna samhället, nämligen som ett identitetsskapande projekt.

Ett samlat omdöme om artiklarna i denna bok måste otvivelak
tigt bli att de speglar ett nytt och livaktigt arkeologiskt forskningsfält 
präglat av såväl mångfald som kvalitet. De visar att det finns ett berät
tigande för en arkeologi om modernitet. Skall man försöka formulera 
ett perspektiv mot framtiden om hur en sådan arkeologi skulle kunna 
utvecklas är det först och främst lätt att instämma i Christina Roséns 
önskan att inte endast arkeologiska lämningar äldre än 1750 skall 
stå till buds i studiet av moderniteten. Fenomenet i sig är en i tiden 
utdragen process med flera faser av vilka 1600-talet uppenbart är en 
avgörande sådan. Men detta århundrade får inte ensamt representera 
den arkeologiska aspekten av modernitet utan de tre därpå följande 
seklerna måste också införlivas i studiet av detta tema. Inte minst för
ändringarna under det av etnologerna så studerade 1800-talet borde 
få en djupare arkeologisk belysning i detta sammanhang.

Moderniteten borde även kunna betraktas mer fördjupat i ett regi
onalt arkeologiskt perspektiv. En historiker som Christer Winberg har 
i sin bok ”Hur Västsverige blev västsvenskt” (2000) kunnat påvisa 
fundamentala skillnader i samhällsutvecklingen i Väst-resp Ostsverige 
under nyare tid. Bland annat är bilden av de religiösa väckelserörel
serna, vilka i grunden utgör olika former av reaktion på moderni
seringen, helt olika i de bägge landsändarna. Det vore en intressant 
utmaning för den historiska arkeologin att ge sig i kast med denna 
regionala problematik.

Motståndet mot moderniteten är en fråga som Göran Tagesson 
kommer in på i sin artikel, i hans fall ett motstånd i religiös gestalt. 
En djupgående förändring som moderniseringen omskapar inte bara 
samhället, den föder också avståndstagande, motrörelser och alterna
tiva strategier, vilket redan berörts ovan. Denna problematik är för 
övrigt högst aktuell för andra delar av världen idag, vilka är i färd 
med att genomgå sin modernisering. Först i detta dubbla perspektiv, 
som både bild och motbild, blir moderniteten helt och fullt förståelig 
och i ett sådant perspektiv bör arkeologin kunna ha en viktig roll att 
spela i studiet av detta historiska fenomen.
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Vårt moderna samhälles ursprung och utveckling är 
ett ständigt aktuellt ämne. Inom en rad humanistiska 
och samhällsvetenskapliga discipliner såsom, historia, 
etnologi, sociologi etc. är moderniteten sedan länge ett 
centralt forskningsfält men har där framför allt stude
rats utifrån texter. En utvecklad diskussion kring detta 
problemkomplex ur ett arkeologiskt perspektiv har hit
tills saknats för nordiskt vidkommande.

Syftet med denna bok är att initiera en diskussion kring 
moderniteten där denna får ett arkeologiskt innehåll. 
I nio uppsatser belyses fenomenet med utgångspunkt i 
aktuella arkeologiska undersökningar från olika delar 
av Sverige. De handlar om alltifrån Lund under 1000- 
talet, begravningssed vänj or i 1600-talets Linköping till 
en resandebosättning under sent 1800-tal i norra Bo
huslän.

Uppsatserna bygger på föredrag hållna vid arkeologi
konferensen Nordic Tag i Lund 2005. Lörfattarna är 
alla yrkesverksamma arkeologer inom kulturmiljövår- 
den och universitetsvärlden.
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