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KALLELSE TILL GASTS ÅRSMÖTE
Den 7:e februari klockan 17:00 håller GAST årsmöte

Sal C361 på plan 3, Humanisten, Renströmsgatan 6

Alla GAST-medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmötet!

På mötet kommer vi berätta om styrelseåret 2019 och rösta in nya styrelsen för kommande 

styrelseår 2020. Det är angeläget att vi får ett stort deltagarantal, eftersom årsmötet är vårt högst 

beslutande organ och här kan alla deltagande medlemmar påverka genom att rösta. GAST bjuder 

även på fika!

Vill du skicka in en motion till årsmötet? Då behöver den vara inskickad till

info@gastgu.se senast den 31:a januari

Dagordning för årsmötet kommer finnas uppe på vår hemsida

www.gastgu.se fem dagar innan mötet

Har du frågor, eller är du rent av intresserad av att vara med i styrelsen?

Maila då GAST på info@gastgu.se
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Nytt år, nytt decennium, nya tider och ett 

helt nytt Gasten-nummer! Vi i redaktionen 

vill börja med att ge ett stort tack till alla 

bidrag som lämnats in, samt tacka alla GAST-

medlemmar – ni är ovärderliga! Utan er 

skulle vi inte finnas här för att sätta guldkant 

på er tillvaro under studietiden. Under 

höstterminen har redaktionen jobbat för att 

plocka fram olika godbitar som presenteras 

av både nuvarande och gamla studenter. 

Resultatet av vårt arbete finner ni i 2020-talets 

första Gasten-nummer på sidorna som följer.

Vårterminen är nu här och med det går 

vi in i ett nytt decennium. I takt med att vi 

går mot ljusare tider hoppas vi även kunna 

lämna höstens mörker bakom oss. Hösten 

har nämligen varit onödigt mörk på grund av 

tråkiga händelser som berör våra utbildningar. 

Det svenska skolväsendet försökte återigen 

urholka historieämnet med nya reformer. 

Efter omfattande protester drogs förslaget 

tillsvidare  tillbaka, men bristen på kunskap om 

historieämnets betydelse hos de som beslutar 

om våra utbildningar är beklämmande. Under 

hösten har vi också oroats av debatten om 

nya Humanistens chockhyror som sätter hård 

press på kommande administration. Därtill 

oroar anklagelser om olösta och infekterade 

konflikter och en så ohälsosam arbetsmiljö att 

Institutionen riskerar vite om inte förändring 

sker omedelbart. Låt oss hoppas att dessa 

konflikter lämnas i föregående decennium. 

Nu lämnar i alla fall vi höstmörkret 

och tråkigheter därhän. I stället tar vi 

med oss det positiva från hösten. GAST 

genomförde flera lyckade fester, spelkvällar 

och gästföreläsningar. Därtill genomförde vi 

en mycket uppskattad och välbesökt öppen 

föreläsningsdag med temat Medelhavs-

arkeologi, och extra roligt är att en av 

föreläsarna, Josefine Törnqvist bidrar med 

en artikel i detta nummer. Nu kan vi blicka 

framåt mot en vår fylld av gästföreläsningar, 

resor, spelkvällar, workshops, event och 

äventyr!  

Kommande datum att hålla extra utkik 

efter är Världskulturmuseets fortsatta livepodd 

”inside-the-box” varannan torsdag, Västsvensk 

Arkeologidag 28:e februari, Kulturarvsdagen 

16:e mars samt flintslagarträff i Ekehagens 

forntidsby 23:e maj! Till flintslagarträffen, 

som sker i olika länder varje år och med 

deltagare från hela världen, kommer GAST 

försöka anordna någon form av delegation 

för att besöka eventet. Vidare information 

om intresseanmälan, kostnad och bindande 

anmälan kommer ges så fort ny styrelse 

tillträtt i februari.

Glöm inte att förnya ert medlemskap i 

GAST, så vi kan fortsätta underhålla er, oss 

själva och varandra! 

Må gott, var klok, vi hörs nästa gång! 

Vänligen, Redaktionen

Gasten resurrected
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J

ag blev ombedd att skriva något med 

filologisk förankring inför nylanseringen 

av tidskriften Gasten. Det är nämligen lätt 

att glömma att klassiska språk faktiskt är 

en del av både Antiken och historieämnet, 

om än inte rent institutionellt. Både latin, 

grekiska och fornkyrkoslaviska ligger ju 

under institutionen för språk och litteraturer, 

placerad i språkskrapan vid Näckrosdammen. 

Den som vill läsa sanskrit eller persiska 

måste flytta till Uppsala (nej de ges inte 

som distanskurser) och hebreiska ges en-

bart i kombination med bibelstudier. Den 

blygsamma befintligheten till trots, ligger de 

ändock till grund för hela vår utbildning och 

den som vill använda de historiska källorna 

bör läsa dem på originalspråk. Likväl läser 

vår institution pinsamt nog nästan enbart 

översättningar. En översättning är ju, som 

vi vet, alltid en tolkning. Ta ordet ’gast’ som 

exempel. SAOB ger:

Akademien låter oss förstå att gasten finns 

i skogar, har omkommit våldsamt eller ej 

gravlagts i vigd jord, i synnerhet oönskade 

barn. I södra Sverige och på västkusten 

används ’gast’ dock framförallt om sjömän 

som omkommit på havet och går igen, 

eftersom de inte begravts på kyrkogården, 

utan antingen försvunnit i havets djup eller 

begravts under rösen på stranden där de flutit 

iland. Här saknar ’gast’ betydelsen av barn, 

för att beskriva dessa använder vi i stället 

ordet ’myling’. Såtillvida tidskriften Gasten är 

baserad i Västsverige, gör naturligtvis även vi 

skillnad på gastar och mylingar. Vi har därmed 

gjort tolkningen att det rör sig om våldsamt 

omkomna och på kyrkogården ej gravlagda 

individer, främst sjömän, och har valt bort 

en del av ordets rikssvenska betydelse. ’Gast’ 

är även titeln på en besättningsmedlem som 

utför mindre kvalificerat arbete ombord på 

större båtar. 

Men låt oss nu inte gå händelserna 

i förväg. Vi börjar naturligtvis seglatsen i 

hemmahamnen, i den klassiska litteraturens 

början (vårt Ithaka), hos Homeros. I Odyssén 

träder Elpenor fram, från andra sidan döds-

riket. Elpenor, den av Odysseus kamrater, 

som på Kirkes ö Aeaea blir full, somnar på 

taket, glöms kvar (schysst Odysseus, verkligen 

en fin kompis), missar stegen, ramlar ned och 

dör av fallet. I vissa översättningar är det en 

Det västgötska Argo
Karin Egnell

1) I ä. folktro, benämning på illasinnade spöken 

som vistas i skogar o. ödemarker, nattetid ofredande 

vandraren o. upphävande hemska skrin, ofta ansedda 

ss. gengångare av mördade l. våldsamt omkomna 

personer (som icke blivit begravna i vigd jord), i sht. 

av mördade odöpta barn; ond ande; ofta i jämförelse 

(hojta, skrika o. d., äv. vara blek) som en gast, äv. i 

allmänt förstärkande anv.: våldsamt, häftigt.
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trappa hans klumpiga små fyllefötter missar, 

när vi nu ändå är inne på översättningar. Han 

är den förste att möta Odysseus i dödsriket, 

där han bönfaller kamraten att återvända 

till Kirkes ö och begrava honom under en 

åra på stranden.

1
 En klassisk gast alltså, både 

halvdan sjöman, våldsamt omkommen, och 

begravd på fel plats. 

Hos Vergilius, vår nästa hamn på 

seglatsen genom den klassiska litteraturen, 

finns en liknande berättelse om Palinurus, 

Aeneas rorsman som vräktes ned i havet och 

efter fyra dagar i vattnet höggs ihjäl av de män 

som mötte honom när väl han nådde Italiens 

kust vid Velia (dagens Elea). I underjorden 

ber han att Aeneas antingen ska återvända till 

Velia och begrava honom, så att han ska få 

ro, eller att Aeneas ska ta honom med från 

dödsriket. Det är omöjligt, men trojanen 

lovar sin vän att de italiska folken ska offra till 

Palinurus ära och resa åt honom en tumulus.

2
 

’Tumulus’ är latin för ’liten kulle’, en gravtyp 

vi på Historiska studier känner igen som ’hög’, 

Aeneas lovar alltså Palinurus en gravhög, mer 

specifikt det som idag är Capo Palinuro i 

Italien.  

”Gravhögar” tänker du nu, o 

västgötaläsare, men vår irrfärd går inte från 

Aeaea via Elea till Uppsala. Jag ska inte heller 

nämna Falbygden, inga omsorgsfullt byggda 

högar över forntidens viktigpettrar. Nej, 

vår röda tråd är ju gasten, den ilandflutne 

sjömannen, och vårt Argo angör strax 

Drömmarnas Kaj efter att ha kryssat sista 

biten förbi Vinga och Hunnebådan. Bohus 

sjunger jag om och om seden att rösa de 

sjömän, som flutna iland hemsöker den hårda 

graniten. 

De kroppar som flöt iland i den 

Bohuslänska skärgården rösades, så långt 

fram som till sekelskiftet 1900. Det kunde 

bero på att man inte visste om kroppen 

hade tillhört en kristen, och därmed kunde 

den inte läggas i vigd jord, eller att man av 

skrockfullhet var rädd att den döde skulle 

gå igen om man flyttade kroppen. Det talas 

1  Od. 11.51-78

2  Ae. VI.3337-381

dessutom om Bohusläns falska fyrar, med 

vilkas hjälp skepp lurades på grund, där 

både en och annan besättningsmedlem blev 

ihjälslagen av kaparna. Traditionen bjöd att 

den som hittar en kropp måste rösa den. Man 

täckte kroppen med sten, man byggde rösen, 

små gravhögar, tumuli i ordets bredaste 

bemärkelse. För att undvika att själv blir 

hemsökt eller drabbas av otur lade man varje 

gång man gick förbi röset en sten eller gren 

därpå, liksom med andra typer av offerkast, 

enligt devisen ju tyngre desto svårare att 

resa sig och gå igen. Ibland läste man en 

skyddande ramsa för att försäkra sig om att 

slippa bli gastkramad, alltså hemsökt eller 

besvärjad. Bohusläns öar och skär är fulla av 

den här typen av rösen, vilka i folkmun ofta 

kallas ’döingerösen’ och flera av dem är i hög 

grad levande lämningar, där offertraditionen 

lever vidare. Vi kan bara hoppas att dessa 

gastar, likt Elpenor och Palinurus till slut fick 

ro i sina ’begravningsplats enstaka’ som de 

alltsomoftast benämns i Fornsök.

Litteratur
För den som ännu inte hunnit skaffa sig tillräckliga 

kunskaper i klassisk grekiska eller latin för att 

läsa de antika diktverken på originalspråk, finns 

Lagerlöfs översättningar av både Iliaden och Odyssén 

tillgängliga som pdf på Svenska Akademiens hemsida 

under ”svenska klassiker”, och Aeneiden finns både 

i Björkessons nyare och Bergmans äldre tolkning på 

UB. Den pretentiöse kan ta dem till hjälp på jakt efter 

hexametern som smugit sig in i detta kåseri. 

Det västgötska Argo
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skall inte ses som heltäckande, utan endast 

som en liten indikation på större mönster.

Handeln bedrevs på två sätt; dels 

regelbunden försäljning i butik, dels spo-

radiska auktioner, framförallt av döds- och 

konkursbon. De äldre källorna är mycket 

anonyma, och det är därför svårt att ge 

detaljer utöver att försäljning skedde. T.ex. 

annonserade i maj 1862 “en person, hvars 

adress uppgifves å annonskontoret” att 

“Flintknifvar och Stenyxor” önskades köpas.

1

 

Det är först under den sista delen av 1800-talet 

som handeln framgår mer tydligt.

Vad gäller den regelbundna försäljningen 

stod en viss person uppenbarligen för det 

mesta, nämligen herr Alexander Åhman. Hans 

antikvitetshandel, vilken flyttade runt flera 

gånger men under de sista åren befann sig på 

1 Anonym 1862a, 4.

E

norma mängder med fornsaker finns att 

köpa på den fria marknaden, vare sig 

det är i Antikhallarna i Göteborg (där allt 

ifrån romerska mynt och peruansk keramik 

till vikingatida sländtrissor går att få tag på) 

eller på t.ex. Tradera, Blocket, eller eBay. 

Detta är ett stort problem, av två anledningar; 

dels uppmuntrar det till vidare plundring av 

fornlämningar, dels går värdefull arkeologisk 

data om fyndplatser och fyndomständigheter 

förlorade. Den antikvitetshandel vi idag ser 

i Sverige är dock inget att jämföra med det 

storskaliga privata samlande av fornsaker 

som skedde under sent 1800-tal, en tid 

då nationalromantiken härjade vilt och 

fornminneslagstiftningen ännu ej var mycket 

att tala om. I denna artikel kommer jag ge 

en kort lokalhistorisk överblick över denna 

privata marknad specifikt för Göteborg. Den 

Fornsaker säljas billigt:
Antikvitetshandel i Göteborg under sent 1800-tal

Anton Larsson

Figur 1. “Fornsaker säljas billigt”! Figur 2. Flintredskap och stenyxor på haga nygatan.
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Drottninggatan 50, annonserade regelbundet 

under 1800-talets slut om att fornsaker såldes 

billigt (se figur 1).

2

 Periodvis annonserades 

det även att “... Svenska Mynt och Fornsaker 

m.m. uppköpas till högsta möjliga pris”.

3

 

I december 1894 slog Åhman till med en 

julhelgskampanj. Då annonserades nämligen 

att han sålde bl.a.“... vapen, en Japansk rustning, 

Mynt, Medaljer och Fornsaker m. m., hvilket 

allt passar om julpresenter”.

4

Som märks i kommentaren kring den 

japanska rustningen tillkännagav Åhman 

ibland vissa speciella önskemål. I september 

1892 annonserades att han ville köpa “...

Skråsaker, som tillhört de gamla skråen, 

ovanliga Fornsaker af sten, samt Bronssaker 

från bronsåldern”.

5

 I juli 1888 sålde Åhman 

bl.a. ”fornsaker af brons och sten”.

6

Åhman hade mycket få konkurrenter. 

En av de få temporära sådana var H. 

Selling, som i september 1885 öppnade upp 

kommissionshandel med bl.a. fornsaker 

och etnografiska föremål på Kyrkogatan 31.

7

  

Andra var ännu mer kortvariga. Siegmund 

Stern uppehöll sig under åtta dagar i maj 

1877 i Göteborg, på Haglunds hotell, och 

letade då efter bl.a. “... gamla Vapen samt hela 

Rustningar” och “... andra fornsaker af värde”.

8

 

Året innan hade Carl F. Lundberg försökt 

öppna en antikvitetshandel på Magasingatan, 

vilket han kallade “ett första försök med en 

sådan i Göteborg”, där bl.a. “Fornsaker af sten, 

brons, jern m. m. uppköpas och försäljas”.

9

 

Detta dock uppenbarligen utan några större 

framgångar.

Förutom denna typ av mer regelbundna 

butiksverksamhet såldes, som tidigare 

nämnts, sporadiska samlingar, framförallt i 

form av döds- och konkursbon. I juni 1884 

utannonserades exempelvis att en samling 

2 Anonym 1897, 4.

3 Anonym 1893, 3.

4 Anonym 1894, 2.

5 Anonym 1892b, 3.

6 Anonym 1888, 3.

7 Selling 1885, 1.

8 Stern 1877, 4.

9 Lundberg 1876, 1.
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många fornfynd som försålts i staden under 

de senaste århundradena, men det är tydligt 

att vår kunskap om förhistorien kunde ha 

varit mycket mer heltäckande än den nu är.

bestående av flintredskap och stenyxor, men 

även bl.a. 1700-talsmynt och andra föremål, 

var till salu i undervåningen på Haga Nygatan 

4, till höger i förstugan (se fig. 2).

10

 På Norra 

Liden 3 såldes i oktober 1885, förutom bl.a. 

några stoppade stolar och en dubbelsäng, 

“några små Fornsaker”.

11

 Detta är exempel 

på mindre samlingar. Ibland var de avsevärt 

större. Kyrkoherden Axel Palmgren i Frölunda 

sålde en stor konst- och fornsakssamling i 

september 1884, som innehöll bl.a. “nära 1,000 

föremål från sten-, broms- och jernåldern”.

12

Periodvis inkom i Göteborgstidningarna 

också annonser från utsocknes försäljare 

som ville tjäna en hacka på långt håll. “För 

Fornsakssamlare!” utannonserades t.ex. den i 

Varberg avlidne veterinären Lundbergs sten-

samling i augusti 1887,

13

 och med rubriken 

“För samlare af fornsaker” tillkännagav i maj 

1892 en man i Falköping att han ville sälja 

en samling som bl.a. innehöll stenyxor och 

flintor.

14

Alla var inte lika glada över denna typ av 

förfarande, vilket ibland märks i tidningarnas 

kommentarer. Till exempel Göteborgs-Posten 

rapporterade, efter Axel Emanuel Holmbergs 

(1817-1861) död, att den fornsakssamling 

som tillhört denne Bohusläns store krönikör 

inte skulle skingras vid auktion, utan “hans 

ädla syster har vetat att rädda dem åt det 

allmänna”.

15

 Samma tidning rapporterade 

1889 om lurendrejare vilka reste runt på 

landsbygden och ”för en ringa spottstyfer 

tillhandla sig gamla värdefulla fornsaker och 

antiqviteter, hvilka i stället för att hamna i 

våra egna muséer derigenom komma utom 

landet”.

16

Denna typ av kommentarer stoppade 

naturligtvis inte tidningarna från att även 

publicera fornsaksannonser. Den göteborgska 

antikvitetshandeln fortsatte som alltid, vilket 

den gör än idag. Det är svårt att uppskatta hur 

10 Anonym 1884a, 5.

11 Anonym 1885, 4.

12 Anonym 1884b, 3.

13 Anonym 1887, 4.

14 Anonym 1892a, 8.

15 Anonym 1862b, 2.

16 Anonym 1889, 2.
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Anonym. 1894. ‘Antiqviteter!’, Göteborgs-Posten 1894-

12-17, 2.

Anonym. 1897. ‘Till salu’, Göteborgs Aftonblad 1897-

10-21, 4.

Selling, H. 1885. ‘Fornsaker, Mynt, Medaljer, 

Kopparstick, Etnografiska föremål, Böcker m m.’, 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1885-09-05, 1.

Stern, S. 1877. ‘UPPKÖP AF ANTIQVITETER, till 

högsta priser!’, Göteborgs-Posten 1877-05-12, 4.

Figurkällor
Figur 1. Anonym. 1897. ‘Till salu’, Göteborgs 

Aftonblad 1897-10-21, 4.

Figur 2. Anonym. 1884. ‘Se hit!’, Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning 1884-06-03, 5.
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och dödskulturen i det forna Egypten men 

detta är oftast en idealiserad bild av hur det 

faktiskt var. Jag menar, vem vill ha en ful 

gravsten som berättar att man faktiskt inte 

var så fruktansvärt bra på allt man tog sig för, 

att man inte var så älskad som man kanske 

trodde och att alla kanske inte såg på en med 

avund i blicken?

Trots detta har vi idag förhållandevis god 

kunskap om hur livet var för befolkningen i 

Egypten för mer än 3500 år sedan på grund av 

den mängd brev och dokument som kunnat 

bevaras fram till idag. Dessa var oftast skrivna 

i en kursiv variant av hieroglyfer kallad 

hieratiska, senare demotiska, på papyrus i 

svart och rött bläck. Trots att många av de 

papyrus vi har idag är i fragment och ibland 

helt oläsliga finns även många nästintill 

intakta exemplar ofta funna söder om 

deltat där klimatet är torrare (läs. öken) och 

vänligare för konservering av komposterbart 

material. Med hjälp av bevarade papyrus har 

vi idag en bild av ett förvånansvärt jämställt 

Egypten där kvinnor och män kunde äga 

och ärva lika. Där kvinnor hade makt över 

sin egen egendom och skilsmässor skedde 

juridiskt ed vittnen och med rättvis fördelning 

av bohaget, något som vi i väst hade problem 

med bara för lite mer än 100 år sedan. Arvsrätt 

var däremot ingenting att ta för givet och en 

papyrus från Nya riket, en period som varade 

Vikten av
kommunikation
Josefin Törnqvist

D

et är generellt känt att kommunikation 

är en otroligt viktig del av vår vardag, i 

våra relationer både privat och professionellt, 

och i vår förståelse av omvärlden. De flesta 

av oss kommunicerar via text minst ett par 

gånger per dag via e-mail, sms eller brev 

(det sista troligen i en rask takt av förfall) 

och vi beror ofta på hur vår text mottas och 

besvaras. Skriven text är ofta det ”weapon of 

choice” vi använder för att förmedla kunskap 

och information både till varandra och för 

framtiden, ett medel som inte har ändrats på 

5000 år. Ca 3200 f.Kr. tecknades de första, idag 

kända, hieroglyferna i Egypten som etiketter 

till kärl. Det mer etablerade skriftspråket 

vi idag förknippar med fornegyptisk skrift 

har vi inte källor från förrän 800 år senare 

och varade, i olika varianter, i mer än 2500 

år. Med en så väletablerad och långvarig 

språkutveckling kommer också en uppsjö av 

texter, dikter, brev och instruktioner varav 

mycket idag försvinner i skuggan av kisttexter, 

tempelskrifter och kungliga dekret skrivna på 

magnifika grav- och tempelväggar. Vi är ofta 

mer intresserade av vad som står skrivet om 

kungar och drottningar, om förbannelser och 

trollformler, trots att (eller kanske just för) 

de inte var menade att läsas av människor. 

De var menade för gudarna. Självklart går 

det inte att förringa den kunskap som dessa 

gravtexter har gett oss om kungar, seder 
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var analfabeter och att de flesta använde sig 

av skribenter, eller sekreterare, som skrev de 

brev, dokument och texter vi kan läsa idag. 

Det finns inga bevis som talar för att kvinnor 

kunde bli skriftlärda (inga texter använder 

kvinnliga pronomen och samtliga avbilder 

av skribenter visar män) men trots det 

finns ett exemplar av ett brev dikterat, och 

kanske skrivet, av en kvinna. Brevet hittades 

tillsammans med många andra i fornegyptisk 

stad i nuvarande el-Lahun och handlar om 

en försenad leverans av tyger då avsändaren 

från ca 1550–1069 f.Kr., nämner en kvinna vid 

namn Naunakhte som skriver testamente där 

hon utelämnar majoriteten av sina åtta barn 

från arvet då hon tycker att de har försummat 

henne på ålderns höst. Även testamenten 

från en frånskild och omgift man visar på en 

rättvis och omtänksam fördelning av arv till 

sina barn från samtliga äktenskap och där 

hans nya fru skyddas från att bli arvlös om 

mannens bror försöker lägga sig i.

De flesta egyptologer är överens om att 

majoriteten av Egyptens befolkning troligen 

heqanakht letter i, Från ca. 1961–1917 F. vt. skriven på hieratiska. © the Metropolitan MuseuM oF art (cc 1.0)
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för långt och måste skriva en ursäkt, eller 

känner behovet av att skriva ett passivt 

aggressivt meddelande när ens medarbetare 

är inkompetenta. Det är lättare att relatera 

till brev för vi kan alla relatera till att vara 

mänskliga. Den här egenskapen gör brev, i 

alla fall i mina ögon, odödliga.

Ytterligare läsning för den 
intresserade eller vetgirige
Simpson, W. K. et. al. 2003. The Literature of Ancient 

Egypt. Yale University Press.

Wente, E. 1990. Letters from Ancient Egypt. Scholars 

Press.

Collier, M. & Quirke, S. 2002. The UCL Lahun Papyri: 

Letters. BAR International Series 1083.

Trigger, B. G. et. al. 1983. Ancient Egypt: A Social 

History. Cambridge University Press.

Figurkälla
The Metropolitan Museum of Art

www.metmuseum.org/art/collection/search/545445

inte tycker att kvinnorna som jobbar på 

hennes väveri är tillräckligt bra. Ämnet i sig 

är inte det intressanta utan utförandet av 

brevet. Texten är mycket slarvigare skriven 

än samtliga andra brev i samlingen och är 

skriven i kolumner istället för rader vilket är 

det vanligare utförandet för brev från det här 

området. Oregelbundenheten i brevet föreslår 

att det är skrivet av någon som inte fått en 

formell utbildning i skrivkonst vilket föreslår 

en man av lägre status eller en kvinna av hög 

status som lärt sig skriva själv, kanske med 

hjälp av en familjemedlem.

En av de mest betydande effekterna 

brev har haft för egyptologin är den från 

administrativa texter och ”affärsbrev”. 

Mängden och detaljrikedomen hos affärs- och 

statsrelaterade brev ger en stark upplevelse 

av ett, ofta väloljat, maskineri. Förståelsen 

för hur ett folk kunde åstadkomma enorma 

arkitektoniska prestationer med till synes 

primitiva medel är mycket begripligare när 

man inser den verksamhet som fungerade 

bakom kulisserna. Byggen av pyramider, 

tempel och monument möjliggjordes med 

en välfungerande logistik och planering där 

arbetskraft kunde tas från jordbruken under 

lågsäsong och mat fördelas från områden med 

rikare skörd till de med sämre. Staten, eller 

kungahuset, hade tjänstemän positionerade 

runtom i landet som hade full kontroll över 

området och även om det låter mer tyranniskt 

i våra ögon visar många dokument på ett 

system som värnade för att upprätthålla ett 

stabilt och blomstrande samhälle. Vår kunskap 

om hur den invecklade administrationen 

hos den fornegyptiska staten fungerade har 

således sina främsta källor hos de brev och 

dokument som överlevt.

Det brev lyckas med som ingen annan 

form av materiell historia kan är för mig att 

förmedla en känsla av förståelse och kontakt 

med människor från en helt annan tidsålder. 

Det är svårt att känna en stark koppling till 

en medicinsk text som förklarar de magiska 

egenskaperna hos honung men jag säkert 

inte den enda som dragit ett skämt lite 

Vikten av kommunikation
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varje gata hela vägen. En lärdom att dra 

utifrån detta är att det ofta går lika fort att gå 

som att åka kollektivt. 

Då klockan var lunch slagen var endast 

halva gruppens rum redo för incheckning, 

dessa fick givetvis sällskap av hela gruppen 

och en något rörig och trång lunchlagning 

påbörjades i rummens kök. Ingen ugn, inga 

problem – all mat stektes i flertalet stekpannor 

och vi är glada att inget brandlarm utlöstes 

mitt i oset! När alla var mätta och belåtna 

blev det långsam uppackning, dragkamp 

om sängfördelning och Game of Thrones 

gällande vilken musik som skulle spelas i det 

utsedda förfestrummet innan det blev en kort 

promenad för den gemensamma middagen på 

Døgnvill Burger. Här mötte vi även upp med 

”the one and only” Ole Aslaksen, före detta 

arkeologilärare extraordinarie på Göteborgs 

universitet. Innan måltiden avnjöts med 

väldigt gott betyg togs den obligatoriska 

gruppbilden på restaurangens entrétrappa, 

till det bakom oss köande norska sällskapets 

förtret, som inte kunde undanhålla den 

syrliga kommentaren ”är hela Sverige här 

ikväll eller...”. 

Men inte drog det ner stämningen, 

för den var redan i botten av alla utsvultna 

medlemmar som suktade efter varje mattallrik 

som lämnade det intilliggande köket. Skämt 

åt sido, maten kom fort, var otroligt god 

Ute på vift i vår närmaste 
huvudstad - Oslo
Linda Jungbeck

V

ad är det som händer när GASTs 

medlemmar lämnar bibliotek och böcker 

för underhållning och umgänge på den årliga 

gastresan? Hur lagar man egentligen mat utan 

ugn? Vad händer en lördagskväll i Oslo och 

vem får en fågel i huvudet? Det som händer i 

Vegas stannar i Vegas, men det som händer på 

gastresan dokumenteras och publiceras, med 

bildbevis såklart! 

Det var tidigt en dimmig fredagsmorgon 

i mitten på oktober som ett tjugotal studenter 

från Göteborgs universitet samlades inne 

på Nils Ericssons terminalen för avfärd mot 

den norska huvudstaden. Efter uppräkning 

bildades en exemplarisk kö där medlemmarna 

vackert steg ombord bussen medan styrelsens 

reseansvarige stämplade biljetterna med 

busschauffören. Efter en kort, men ändå ack 

så lång bussresa med trångt mellan sätena, 

anlände sällskapet till Oslo. Eller vad vi antog 

måste varit Oslo – då dimman låg tjock och 

regnet duggade såg man knappt ett skvatt av 

staden. 

Vädret ledde givetvis till att gruppen 

delades in i två, den hågade som promenerade 

de cirka trettio minuterna till hostellet, och 

den redan blöta som skyndande till den 

kommunala busshållplatsen för att slippa 

släpa på sina väskor. Med ungefär fem 

minuters mellanrum ankom båda grupperna 

till boendet, då bussen givetvis sicksackade 
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under lågsäsong, museets café var därmed 

stängt – men det innebar att vi gjorde en 

oplanerad avstickare till det intilliggande 

Norsk Folkemuseum för att äta en enkel, lite 

väl kostsam men mättande lunch. Detta ledde 

givetvis till att vi inte blev direkt sugna på att 

betala ytterligare dyra pengar för att besöka 

detta friluftsmuseums utställningar (som 

verkade vara lite av en blandning mellan 

Skansen och Göteborgs stadsmuseum) förrän 

vi insåg att den spektakulära stavkyrkan låg 

inne på museets område – då behövde vi 

bestämt göra ett litet besök ändå! 

Många, många steg senare började det 

skymma och vi befann oss med trötta ben på 

väg tillbaka till hostellet. Då bestämde sig en 

liten grupp som för första gången besökte 

Oslo hoppa av i centrum för att gå titta på 

operahuset. 

och servicen oklanderlig. Med fulla magar 

och flygande steg gick vi sedan tillbaka till 

hostellet för en liten stänkare (eller hel flaska) 

uppe på husets takterrass.

Efter en kort natt i helt-okej-sköna sängar 

så kom lördagen. Varje rum förberedde sig i sin 

egen takt och efter en kommunikationsmiss 

delades sällskapet återigen upp i två grupper, 

som hamnade på två olika bussar. Men första 

gruppen kunde roa sig i Vikingaskipshusets 

shop tills andra gruppen anlände för att visa 

upp entrébiljetterna. Vikingaskipsmuseet 

är precis så som ett vikingaskeppsmuseum 

bör vara. Med ljus, ljud och såklart det 

storslagna Osebergsskeppet blir man både 

informerad och betagen. Väl värt ett besök, 

särskilt eftersom att historiska museets 

samlingar snart flyttar in i en tillbyggnad på 

Vikingskipshuset. Dessvärre kom vi till Oslo 

Ute på vift i vår närmaste huvudstad - Oslo

gänget innan Middag på døgnvill burger. Foto: linda jungbeck
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hostellet en timme (eller två eller tre) senare, 

tillagat och ätit sin mat nu satt belåtna och 

socialiserade med sång och spel anlände 

äntligen pizzagänget! Det blev en rad 

felbeställningar, lång väntan och massor 

med extra sås för besväret, men pizzan blev 

ändå godkänd och hela sällskapet blev mätt. 

Vid tio var det dags att lämna förfestrummet 

och göra Oslos gator osäkra. Föga visste vi att 

det var den norska VM-kvalmatchen denna 

kväll, så varje uteställe presenterades av fulla 

barer med fotbollsfans iklädd Norges färger 

och bartenders som inte släppte tv-skärmen 

med blicken för en sekund. Efter ihärdigt 

letande hittade vi äntligen en cocktailbar 

utan tv och beställde givetvis varsin stor kall 

öl. Hädanefter må kvällen ha dokumenterats, 

Väl på toppen blev naturligtvis många 

bilder tagna, på staden, på solnedgången, på 

besökarna och på måsarna. En liten matbit till 

den söta måsungen som promenerade runt 

på takräcket gav upphov till att en fullvuxen 

och hungrig mås dök för att också få sig en 

smakbit – och landade rakt i huvudet på en 

av våra kära medlemmar. Det hela filmades 

såklart av skrattande åskådare. Inget mer än 

ett självförtroende kom till skada under den 

inspelningen...

Väl tillbaka till vårt hem för helgen 

vankades det mat igen! Det beslutades av 

några tappra krigare att ge sig ut på ytterligare 

en promenad för att besöka en närliggande 

pizzeria, för vem orkar ställa sig att laga 

mat nu... När kvarvarande medlemmar på 

uppe på hostellets takterass. Foto: linda jungbeck



17

tetriskunskap för att få in all packning i 

museets små garderobskåp. Historiska museet 

var mindre än man kunnat tro och besöket 

gick relativt fort. Därmed fanns det tid för att 

promenera på stadens paradgatan och titta 

på Kungliga slottet, parlamentet, Akershus 

fästning, Nobels Fredssenter, domkyrkan etc 

innan samtliga slutligen samlades på Oslos 

Sentralstasjon för hemfärd. Denna gång blev 

det en buss med extra breda säten och extra 

benutrymme, vilket ledde till alla ledsna 

miner över att vårt Oslobesök kommit till 

ända försvann och det blev en otroligt bekväm 

hemresa till regniga, kalla Göteborg.  

men tolkningen är tvetydig och vi väntar 

därmed med att publicera resultat.

Och så var det plötsligt söndag morgon 

och dags för utcheckning. Detta skedde 

etappvis genom små grupper som pö om 

pö checkade ut och begav sig till Historiska 

museet, som var resans sista mål. Ännu en gång 

bestämde sig såklart en grupp för att ta den 30 

minuter långa promenaden ner till centrum. 

Med solens sken som följeslagare och kameror 

i högsta hugg blev det givetvis en 90 minuters 

promenad som bjöd på en salig blandning 

av bland annat Grünerløkkas gatukonst, 

pop up-marknader, Trefoldighetskirken och 

minnesstenar till judar som förts bort under 

andra världskriget. Väl på plats på Historiska 

museet fick vi använda all vår gemensamma 

Ute på vift i vår närmaste huvudstad - Oslo

gatukonst á la grünerløkka. Foto: linda jungbeck
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S

ommaren 2019 höll Uppsala universitet 

campus Gotland en sommarkurs vid namn 

Fältarkeologi 1. Vi var ett trettiotal deltagare på 

kursen. Så gott som alla med bakgrund inom 

arkeologiska eller osteologiska studier på olika 

nivåer. Själv har jag tidigare studerat arkeologi 

A och B samt en sommarkurs i fältmetodik 

vid Göteborgs universitet. Numera är jag 

tillfällig gotlänning och studerar osteologi A. 

Kursdeltagare på masternivå fick ta roller som 

ansvariga för schakten, vilket gav en tydlig 

och klar struktur när olika beslut skulle tas 

kring tillvägagångssätt och när information 

skulle delas med grävledare. 

Jag kan verkligen rekommendera 

denna kurs. Upplägget anpassas efter var 

och ens förkunskaper. Det var obligatoriskt 

för samtliga deltagare att prova på alla 

moment i dokumentationen. Men utöver det 

kunde den som ville antingen smita undan 

till ett hörn av schaktet med sin skärslev, 

eller vara mer delaktig i dokumentationen. 

Dokumentationen bestod av fotografier, 

ifyllnad av kontextblanketter, uppritning av 

stratigrafi och inmätning. Att på det här sättet 

själv kunna påverka sina arbetsuppgifter 

medför fördelen att den som brinner för ett 

visst moment kan arbeta mer med det eller, 

om man känner sig osäker på ett visst moment, 

istället få öva lite extra på det. Deltagarna kan 

helt enkelt utvecklas där de är i sitt lärande.

Kursen kan sägas vara en del av en 

större undersökning av en järnåldersbygd vid 

orten Buttle, vilken ligger centralt beläget på 

Gotland. Själva grävmomentet pågick under 

en månads tid. Därefter följde en vecka i Visby 

där vi gruppvis ansvarade över att framställa 

en delrapport. Dessa rapporter kommer så 

småningom sammanställas och utvecklas 

till en officiell undersökningsrapport av 

Alexander Andreeff, som jobbat på platsen i 

flera år.

Att få vara en del av hela denna process, 

från uppmätning av schakt till färdigställande 

av en rapport var väldigt utvecklande. En 

specifik lärdom jag tar med mig är exempelvis 

hur otroligt svårtolkade kontextblanketter 

kan bli om man inte varit tillräckligt noggrann 

och tydlig i sitt dokumenterande. Speciellt 

när man flera veckor efter ett moment i 

grävningen skall försöka komma ihåg hur en 

viss detalj i ett kulturlager verkligen sett ut.

Utgrävningsområde
Gotlands stengrundshus ger en rumslig 

uppfattning utav järnåldersbygd. Trots att de 

är bitvis nedrasade och kraftigt övertäckta 

med odlingssten kan man se väggarna och 

föreställa sig hur det var att vandra i hallarna 

som människorna på dessa platser reste en 

gång i tiden. Flera nutida gotländska orter 

Gravfält och 
stengrundshus
Alexander Jonsson
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ligger i anslutning till järnåldersbygd, och 

inte sällan finns även gravfält i närheten. 

Stengrundshusen ses generellt som tillhörande 

den mellersta romerska järnåldern och tidig 

vendeltid.

1

Buttle socken
Buttle är beläget mitt på Gotland. Med 

strax över hundra boende är socknen glest 

befolkad, men som många platser på ön, 

rik på fornlämningar. Där finns spår av en 

kontinuerlig användning från bronsåldern 

fram till idag. Närområdet kring fastigheterna 

Buttle Nygårds/Änge har främst anknytning 

till järnåldern.

Det pastorala landskapet är idag stillsamt. 

Får och kor lunkar bland stengrundshus och 

stensättningar. Förutom djurens enträgna 

råmande när det vankas mat avbryts den stilla 

vindens sus enbart sporadiskt av de talrika 

och stora svarta korparnas stämningsfulla 

kraxande. Själva gravfältet sträcker sig i en 

sydöstlig – nordvästlig riktning och består av 

90 dokumenterade lämningar. Detta gravfält 

är placerat i anslutning till fossil åkermark 

samt till Änges bildstenar (Buttle 42:1 och 

Buttle 42:2). De två bildstenarna har båda 

en formmässig karaktär tillhörande yngre 

järnåldern och är bland de fåtalet stenar som 

står på sin ursprungliga plats. Den större av 

dessa stenar (Buttle 42:1) mäter 3,85 meter 

från marken och bär ännu i dag synliga rester 

av de bilder som en gång huggits i dem, vilka 

dock obönhörligt tynar allt efter tidens gång. 

Tidigare exempel på undersökningar av 

området är en stensättning i direkt anslutning 

till bildstensplatsen. Anläggning med namnet 

Buttle 262 undersöktes år 2013. I denna 

återfanns inte någon primär begravning, 

men dock sekundärbegravningar av såväl 

människa som djur. Även flera spektakulära 

fynd av föremål gjordes. Det mest berömda av 

fynden är Buttlehänget, en ornerad brakteat 

med vad som tolkas vara ett djurmotiv.

2

 Även 

tre stengrundshus och deras omgivning samt 

1 Cassel 1998:91

2 Andreeff 2017:193

vissa anläggningar undersöktes mellan åren 

2014-2017. Resultatet av de senare nämnda 

var att man fann att stengrundshusen 

eventuellt enbart varit en mindre del av 

den dåtida bebyggelsen. Man fann nämligen 

spår av långhus utan stenkonstruktioner 

placerade mellan de ovan mark synliga 

stengrundshusen.

3

Cassel skriver om att gravar från yngre 

romersk järnålder tenderar att allt mer sällan 

inneha överliggande stenmonument, vilket 

skulle kunna peka på att Buttles synliga 

gravar bör ses tillhörande äldre romersk 

järnålder.

4

 Med de framtida dateringar som 

kan göras efter årets utgrävningar kommer 

förhoppningsvis mer kunna sägas om detta.

Undersökningens syfte
Det övergripande syftet med under-

sökningarna vid Buttle är att förstå relationen 

mellan bildstensplatsen och de äldre järn-

ålderslämningarna i närområdet, samt att 

öka kunskapen om platsens användnings-

områden under forna tider. Mer specifikt 

vill man med årets undersökningar vidare 

studera den gårdsmiljö som varit föremål för 

utgrävningar under år 2009 och mellan 2013-

2018, samt om möjligt datera det närliggande 

gravfältet och dess två stengrundshus. Utöver 

detta ämnar man skapa en kronologi för 

fornlämningarna på platsen.

5

Sommarens undersökning skedde vid 

tre olika anläggningar. Två stensättningar och 

ett stengrundshus. Den större stensättningen 

benämndes schakt 60 vid utgrävningen. 

Undersökningen av detta schakt är ännu 

inte färdig, utan skall förhoppningsvis 

fortsätta då studenterna i Arkeologi B har 

sin fältkurs under våren 2020. Schakt 61 

var ett slags stickprovsundersökning i ett 

stengrundshus som ligger placerat i direkt 

anslutning till gravfältet. Schakt 62 är en 

mindre stensättning som totalundersöktes, 

denna typ av konstruktion kan sägas tillhöra 

den vanligaste på platsen. Det skall nämnas 

3 Andreeff 2017:195

4 Cassel 1998:41f

5 Andreeff 2019:1

Gravfält och stengrundshus
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Figur 1 (uppe) Översikt av schakt 60

Figur 2 (nere) MÖrkFärgningar i schakt 60
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Schakt 60 
StenSättning, Buttle 44:1
Ett oroande stort antal ton odlingssten 

täckte denna stensättning. Bara en del av en 

kantkedja var synlig vid ankomst till platsen. 

Efter cirka två hela dagars bärande, kastande 

och svärande från de uppemot 30 deltagarna 

på kursen var det möjligt att skönja cirkeln 

som bönderna alltsedan den anlades i princip 

använt som måltavla när de i sin tur burit, 

kastat och svurit åt samma sten vid röjning 

av odlingsmarken. Det den ene gör för att få 

bröd gör den andra mör och upprörd (fig 1 

och fig 2). 

Stensättningens
konstruktion och innehåll
Den yttre kantkedjan mätte 9,5 m i diameter 

och schaktet som sådant mätte 12x12 m, 

vilket gav det imponerande antalet av 144 

kvadratmeterstora undersökningsrutor. Stor-

leken hos denna grav gör att den sticker ut 

i sammanhanget. De andra stensättningarna 

på gravfältet är ungefär hälften så stora. 

Stensättningen består utav en yttre och en 

inre kantkedja, samt en stenläggning av 

mindre stenar (0,1 – 0,3 m). Till skillnad från 

att utgrävningen är utförd enligt Single 

context-metod, vilket innebär att man delar 

upp och dokumenterar fornlämningar i 

enskilda händelser, eller kontexter. Ett slags 

beståndsdelar som tillsammans skapar an-

läggningen som undersöks.  

Nedan följer en beskrivning av ovan 

nämnda schakt, vilka fynd som gjorts samt 

hur de studenter som arbetade på plats 

tolkade fynden. Notera dock att den full-

ständiga rapporten kommer färdigställas och 

publiceras vid ett senare tillfälle (inom ett par 

år) av Alexander Andreeff, som är fältansvarig 

för undersökningen. Därför rapporterar jag 

nedan generellt sett spekulationer, då arbetet 

ännu inte är verifierat och resultaten inte 

publicerats.

Något uppseendeväckande vid tidigare 

än sommarens undersökningar är att man 

inte funnit några gravar vid utgrävning av 

anläggningar liknande schakt 62. Varför detta 

var fallet är svårt att säga. En förklaring skulle 

kunna vara plundring. Detta motsägs dock av 

att den morän som utgör steril jord i Buttle 

inte störts i nivå med det djupet en grav skulle 

haft. Kanske var anläggningen en kenotaf; en 

symbolisk stensättning som agerat grav för 

någon som inte återfunnits.

Figur 3. islaggar Från schakt 60
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den stensättning som undersöktes i schakt 62 

fanns här flera gravar, främst från sekundära 

begravningar av spädbarn. Dessa återfanns i 

nivå med, eller i yngre, lager än stensättningen 

innanför den yttre kantkedjan. Därför tolkades 

de sekundära begravningarna av vissa som 

mer sentida än den ursprungliga graven. Vissa 

av studenterna ansåg att gravarna är de som 

kallas ”di sma undar jårdi”. Alltså oönskade 

oäktingar. Dessa har under historisk tid 

ibland begravts i befintliga stensättningar. 

Men även sekundära begravningar är under 

den för undersökningen aktuella perioden 

vanliga.

Utöver skelettmaterial från flera olika 

individer och arter fanns här även vad som 

tolkades vara en vikingatida vågskål alternativt 

en oljelampa. Då denna skålformade skapelse 

var gjord utav järn istället för ett lättare 

material befanns den inte vara en vågskål. 

Det fanns även ett hål i mitten av den annars 

väl bevarade skålen som kunde peka på detta. 

Men detta är öppet för tolkning.

I den västra delen av schaktet hittades 

ett par islaggar (fig. 3) gjorda utav nöt- eller 

hästben. Dessa kan ännu inte dateras då de 

förekommer i så gott som alla tider. Ett annat 

spännande benfynd av vad som tolkas vara 

en guiro (ett rytminstrument även kallat 

gurka) gjordes även här (fig. 4). Detta då 

fyra skåror fanns på ett fragmenterat rörben. 

I schaktet hittades även en järnring med en 

överlappande fog. Den har alltså valsats, inte 

smitts ihop. Ringen var 56 mm i diameter. 

Därför tolkades denna av vissa som ett 

betsel till häst, då den också återfanns intill 

flera hästtänder. I en av kontexterna fanns 

fem eventuella stolphål. Dessa var ovala till 

formen och varierade i storlek mellan 20x30 

samt 60x60 cm.

Årets undersökning hann inte utreda vad 

som döljer sig under de kalkstenshällar som 

fanns i de centrala delarna av stensättningen. 

Därför ska det bli mycket intressant att följa 

platsens framtida undersökningar. Vid mitten 

av konstruktionen hittade man falanger 

från en människa, alltså fingerben. Dessa 

kan möjligen ha vandrat uppåt med hjälp 

av växtrötter. Detta antyder att det finns 

skelettmaterial i underliggande kontexter, 

vilket även en tydlig mörkfärgning i mitten 

av graven tyder på. Ytterligare spännande 

fynd gjordes i kontext 60:07. Här hittades 

både en kniv och ett bryne. Denna anläggning 

kan inte förstås till fullo före den undersökts 

totalt, samt daterats.

Figur 4. MÖjlig guiro.
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145:1 som löper precis bredvid några av 

stengrundshusen som undersökts tidigare år. 

Slutligen diskuterar man förekomsten 

av både kremerings- och skelettgravar och 

anser att detta pekar på användning under en 

längre tid, även om den troliga skelettgraven 

i undersökningsområdets mitt inte ännu har 

undersökts. Men med tanke på de kalkstenar 

som syns kan man anta att det rör sig om en 

stenkammargrav. Man hittade sju stycken 

sekundärbegravningar av barn i schaktet, 

vilket tyder på att denna grav haft en 

kontinuerlig betydande roll i bygden över tid. 

Djurskelett som påträffats är bland annat nöt, 

häst, får och katt. Detta tolkar arbetsgruppen 

som möjliga tecken på rituella måltider eller 

offer som följt de döda i graven.

Schakt 61
StengrundShuS, Buttle 41:2
Medan två av kursens arbetsgrupper under-

sökte gravar, skickades den tredje och sista 

för att bjuda in sig själva till ett av husen 

bredvid gravfältet. Det gick inte att knacka på 

Varför ville man bo i Buttle?
Gruppen som utförde utgrävningen av 

Schakt 60 diskuterade det faktum att flera 

uppenbart modernare fynd fanns över hela 

undersökningsområdet, samt i alla dess 

kontexter. Märk dock väl att detta schakt på 

grund av sin betydande storlek gentemot de 

andra två aktuella lämningarna inte hann 

totalundersökas. Men de moderna fynden, 

som keramik, glas och porslin i schaktets 

nuvarande botten anses i nuläget vara en följd 

av naturens krafter och de närvarande djurens 

betande. Vidare diskuterade gruppen Buttles 

(för)historiska roll för den intilliggande 

trakten, och man finner att den haft en relativt 

stor betydelse. Man hänvisar då bland annat 

till den förhistoriska bebyggelse som ännu är 

delvis synbar på platsen, och att det tidigare 

funnits en intilliggande sjö som mynnat ut i 

Östersjön. Detta gjorde givetvis Buttle till en 

attraktiv plats då man kan nyttja fördelarna 

av kontakten med havet utan att i lika hög 

grad bekymras av nackdelarna. Till detta 

kan nämnas att flera färdvägar dessutom är 

registrerade i området, bland annat Buttle 

Gravfält och stengrundshus

Figur 5. slipsten.
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Utöver detta finner man två platta 

stenar som var 44x38 cm och 60x43 cm. En av 

dessa var triangulär och den andra fyrkantig. 

Dessa tolkas som stolpfundament. Man fann 

även två nedgrävningar som tolkas som 

möjliga stolphål. Troligtvis fanns i huset även 

en kokgrop, detta då man i en nedgrävning 

fann mindre stenar blandat med kol.

En kursdeltagare rensade jord kring den 

västra muren när denne plötsligt rev sig på 

ett föremål som först tolkades vara en spik. 

Denna ”spik” föll ur väggen. När artefakten 

närmare grävts fram visade sig den vara en 

lans (fig. 8). Man jämförde lansen vid andra 

som hittats och finner att den troligen är från 

romersk järnålder eller tidig folkvandringstid. 

Ytterligare fynd i denna vägg var kol, ben, 

flintavslag och en flintkärna. Förutom detta så 

visade den inre skalmuren tecken på att huset 

har brunnit. Den östra muren delade dessa 

tecken på eldpåverkan. I den östra muren 

hittas mer kol, ben- och keramikfragment 

men även en silverring samt agraffer; en sorts 

knappar och hakar tillverkade av någon slags 

kopparlegering (fig. 7).

Kvarglömda eller placerade?
Varför finner man dessa fynd inuti väggarna? 

Arbetsgruppen jämförde sina fynd med hur 

eftersom varken dörr, väggar eller tak fanns 

kvar, men väl en husgrund. Vad gör man i en 

sådan situation, om inte gräver ett 2x16 m 

schakt rakt över denna grund för att ta reda 

på vad som hänt på platsen!

“Hemma hos”-reportage - 2000 år 
för sent
Efter lite (mycket) bortforsling av odlingssten 

började man frilägga en skalmur som 

mäter 11x23 m. Schakt 61 blev därmed en 

undersökning i form utav en genomskärning 

av ett stengrundshus (fig. 6).

Forntida vapen skadar ännu?
Vid undersökningen började man undersöka 

torvlagret som täckt schaktet, här fann man 

ben-, keramik-, kol- och järnfragment. Under 

torvlagret fanns odlingssten, som i sin tur 

dolde ännu ett lager sten. Denna sten var delar 

av väggarna som rasat. Gruppen undersökte 

raslagren, vilka innehöll en del slagg, kol, 

lera, fragmenterat ben och en slipsten (fig. 5). 

Därefter kom man ner till det forna golvet, 

vilket också var det lager med flest fynd. 

Områdena närmast murarna var rikast på 

fynd. Bland annat hittades mer fragmenterad 

keramik, varav ett till synes ornerat, och en 

del ben, kol och järnfragment.

Figur 6. genoMskärning av schakt 61.
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vissa artefakter hittats i Sandby borg på 

Öland. Även där finns stengrundshus som 

brunnit, inuti vilkas väggar man också funnit 

värdefulla föremål. Man diskuterade ifall dessa 

hus haft gömmor i själva murkonstruktionen 

eller om det funnits en träkonstruktion på 

insidan av väggen. När huset då brunnit har 

denna förstörts och artefakterna hamnat 

tillsynes inuti väggen. Vissa menar att huset 

har brunnit vid en olycka. Andra menar 

att de boende bränt ner husen innan de 

övergivit platsen. En tredje teori är att bygden 

attackerats och att fienden i samband med 

det eldat upp huset.

Gruppen menar att konstruktionen av 

huset påminner starkt om ett som undersökts 

tidigare; Buttle 43:1. Detta dateras till tidig 

folkvandringstid, något man påpekar stämmer 

överens med den preliminära dateringen av 

lansen som gruppen gjort.

Schakt 62
Buttle 44:1
Denna anläggning utgjordes av en 

stensättning, vilken var belägen sydväst om 

de andra två lämningarna. Schaktet mätte 6x6 

m i diameter, och själva stensättningen bestod 

utav en yttre kantkedja, cirka 4,5 m i diameter. 

Denna stensättning saknade vissa kom-

ponenter i form utav stenar. Vid utgrävningen 

påträffades flertalet kalk-stenshällar i mitten 

av schaktet, alltså en sten-kammargrav. Hela 

lämningen anses ha blivit överkörd vid något 

tillfälle av någon som måste ägt både traktor 

och dålig syn.

Utebliven fyndfest
Detta schakt var i jämförelse med de övriga 

två fattigt på artefakter. Något av en besvikelse 

då flera kunniga arkeologer tittade förbi 

och lovade orörd järnåldersgrav, men även 

de bästa kan missta sig. Man fann i de övre 

lagren ett par hästtänder, en mindre mängd 

ben, bränd lera, lerklining samt en kol-

deposition innanför kantkedjan. Kolet kunde 

härledas till ett senare fynd - en delvis bränd 

träbit, som till en början såg mycket tråkig 

och intetsägande ut. Men vid en närmare titt 

visade det sig att den tydligt blivit avhuggen, 

vilket var spännande då den återfanns i nivå 

med botten av stenkammargravar, samt 

innanför kantkedjan. Detta indikerar att den 

är förhistorisk. Då träbiten inte behandlats 

särskilt varsamt skulle man kunna se den som 

resterna från ett rivningsarbete av någon form 

av träkonstruktion, eller möjligen bortröjning 

av vegetation från den delen av gravfältet. 

Utöver detta hittades i mörkfärgningen 

även bränd lera samt en liten, nästan platt 
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fragmentariskt och delvis uppseendeväckande 

placerat. Exempelvis saknades ena skulder-

bladet, samt både armar och händer nästan 

helt, ett fingerben återfanns och låg då 

placerat vid kvinnans fötter. Bara tre frag-

ment av halskotor fanns i graven och det 

skadade kraniet låg placerat i höjd med 

bröstet. Denna anatomiskt märkliga placering 

och avsaknad av diverse kroppsdelar tycks ha 

skett post mortem eftersom att det inte fanns 

några tecken på våld.

En utförligare osteologisk analys 

kommer genomföras till slutrapporten för 

att göra en närmare åldersbedömning samt 

identifiera eventuella synliga sjukdomar.

Funderingar kring stenar
I graven hittades även vad som först antogs 

vara en deponerad sten av rödockra (fig. 11) 

infälld i kalksten. Denna sten låg placerad vid 

den dödes knän. Rödockran är fragmenterad 

och det största stycket mäter cirka 8x5x5 

cm. Den totala vikten på fragmenten är 230 

gram. I schaktet fanns många andra röda 

stenar, men den ovannämnda var ensam om 

polerad sten, enbart ett par centimeter stort 

med en färg som skiftar i lila-blå-rött. Inom 

schaktet fanns ytterligare tre mörkfärgade 

områden, fast mindre än det första och därför 

ansågs endast en vara tillräckligt tydlig för 

att dokumenterades. Denna var dock fyndlös 

och som sagt betydligt mindre.

I cirkelns mitt
Under de kalkstenshällar som utgjorde 

gravens centrum hittades mänskliga kvar-

levor (fig. 10). Skelettet analyserades av 

undersökningens osteologistudenter, och de 

kom fram till att skelettet tillhört en kvinna 

i vuxen åldern, någonstans mellan 18 och 44 

år. Hennes tänder var delvis starkt nedslitna, 

med både tandsten och hål. Dessa hål är till 

synes orsakade av mekanisk åverkan och inte 

karies. Hon var cirka 172 cm lång.

Kroppen låg placerad i en slags hocker-

ställning, alltså fosterställning. Dock med 

benen mer utsträckta än vad som annars 

benämns hockerställning. Hon låg på sin 

vänstra sida med huvudet mot norr och 

fötterna mot söder. Hennes skelett var delvis 

Figur 7. agraFFer.
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att inneha just den nyansen, och även den 

enda som färgade av sig när man rörde vid 

den. Detta skulle då kunna tyda på en slags 

medveten placering i graven. I jämförelse 

med vår bild av gravgåvor kan detta föremål 

verka obetydligt, vilket också förklarar 

varför liknande föremål inte observerats 

vid andra undersökningar. Samtidigt verkar 

det osannolikt att ett liknande fynd, om 

de gjorts, aldrig tidigare skulle ha noterats 

och dokumenterats mer ingående. Många 

deltagare på kursen avfärdade snart stenen 

som ett naturligt förekommande fenomen. 

Man menade att det troligtvis rör sig om 

järnutfällningar som slumpmässigt fastnat på 

kalkstenen som befunnit sig i gravjorden.

Kroppen låg till synes placerad ovanpå 

en kalkstenshäll, och när gravgropens under-

sökningsområde utvidgades, fann man en 

liknande häll. Denna grävdes enbart delvis ut 

då det tolkades vara ett flyttblock tillhörande 

moränlagret från den senaste inlandsisen.

Varför inga armar
och varför inget guld?
Nedan följer studenternas preliminära 

tolkning av det faktum att kroppen saknade 

övre extremiteter sånär som på en falang. Det 

för vissa givna svaret var att graven plundrats 

och att kroppen i samband med detta lämnats 

i en röra. De som motsatte sig denna hypotes 

frågade sig varför plundrare i så fall skulle 

återställa stenkammarens kalkhällar. Varpå 

den första gruppen menade att det skulle 

kunna förklaras med att en förbipasserande 

person placerat tillbaka stenarna i hyfsad 

ordning, som en medmänsklig handling.

Man bör alltid, i jämförelse med vår 

nutida västerländska, beakta svunna tiders 

fundamentalt annorlunda idévärld. Både vad 

gäller hur ett kärleksfullt omhändertagande 

efter döden bör se ut, och vad betydelsen av 

en död kropp är. Kort sagt, har man medvetet 

väntat med begravningen tills skelettet varit 

frilagt? Har man öppnat graven och tagit delar 

av kroppen för att dessa i sig fyllt någon slags 

funktion? Vad som talar emot att man före 
Figur 8. lans.
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Figur 9 (ovan). Översikt av schakt 62

Figur 10 (nere) . schakt 62 eFter rensning, skelett.
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gravsättningen skulle ha mekaniskt rensat 

kroppen från vävnad är att det inte funnits 

några spår av detta i den första osteologiska 

analysen. Inte heller har man hittat tecken på 

skador från djurs tänder. Frågan är om man 

då har öppnat graven i efterhand för att samla 

ihop benen? Det återstår att se. 

Begravningsskick har genom tiderna 

varierat stort, både lokalt som över tid. Vad 

gäller Gotlands järnålder förekommer knappt 

skelettgravar på ön under den förromerska 

perioden, medan de successivt ökar vid den 

romerska järnålderns början. Under den 

yngre järnåldern samexisterar kremering 

med skelettgravar.

Jämförelse med liknande gravfält
Begravningsskick har genom tiderna 

varierat stort, både lokalt som över tid. 

Vad gäller Gotlands järnålder förekommer 

knappt skelettgravar på ön under den för-

romerska perioden, medan de successivt 

ökar vid den romerska järnålderns början.

6

 

Pettersson nämner vidare hur man på grav-

fältet vid Annelund hittar både skelett- och 

kremeringsgravar där den döde varit placerad 

med huvudet i en nordlig och fötterna i en 

sydlig riktning, samt hur kroppen då den inte 

förstörts av eld, legat placerad på sin vänstra 

sida med knäna böjda upp mot kroppen.

7

 

Detta påminner om den tidigare nämnda 

hocker-positionen som kroppen vid schakt 62 

låg i. Överhuvudtaget verkar denna position 

vara vanlig på Gotland under romersk 

järnålder. Flera exempel tas bland annat upp 

i ”Die ältere eisenzeit Gotlands” från gravfält 

som Havor, Bläsnung och Kornettskogen.

8

 

Som regel är alla avbildningar av kroppar 

enligt detta verk placerade med huvudet 

i nordlig riktning. Betydelsen av denna 

placering är svår att tolka, antagligen kommer 

vi i nutid aldrig fullständigt förstå dess 

innebörd, men det hade varit intressant att 

se hur stor spridning fenomenet egentligen 

har under tid. Exempelvis ligger individen 

6 Pettersson 1979:77

7 Pettersson 1979: 80

8 Almgren & Nerman 1923:28–130

i den exceptionellt rika kvinnograven vid 

Himlingøje placerad i en ställning liknande 

den hos kvinnan i schakt 62.

9

 Några vidare 

jämförelser av detta går inte att göra då 

graven i schakt 62 som nämnts helt saknade 

återfunna gravgåvor.

Vid Annelunds gravfält såg man även 

hur dessa gravar tillhörandes yngre romersk 

järnålder ibland var plundrade, och hur detta 

då främst gällde dem som inte kremerats.

10

 

Malin Lindquist skriver också om plundring 

och nämner ett särskilt fall, nämligen Sojvide 

gravfält (grav 3), som på flera sätt liknar 

schakt 62 i Buttle.

11

 Dels är placeringen av 

kroppen densamma, men även skelettdelarna 

som saknas är desamma. Lindquist menar 

då att plundrare visste att de mest dyrbara 

smyckena och gåvorna främst var placerade 

på eller nära överkroppen.

Detta menar jag pekar på att graven 

som återfanns under sommarens utgrävning 

i Buttle troligen plundrats. Likheter i 

kroppens placering och allmänna skick med 

andra gravar, samt den höga frekvens av 

plundring vid liknande anläggningar stöder 

min uppfattning. Gravplundringen kan ha 

skett under vilken period som helst efter att 

konstruktionen i sig har uppförts. Exempelvis 

9 Price 2015:284

10 Wennersten 1979:71f

11 Lindquist 1985:33ff

Figur 11. rÖdokra.
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som ett resultat av en fientlig grupperings 

övertagande av land, såväl som under mer 

modern tid. Enligt muntlig tradition har 

ryssen smugit omkring ända in i tidigt 1900-tal 

och tömt gravar på värdesaker.

12

 Det märkliga 

faktum att en falang återfanns medan resten 

av armen saknas skulle kunna bero på att 

plundringen skett kort tid efter begravningen 

och att mjukdelarna på kroppen därför 

inte hunnit ruttna bort helt. Men det skulle 

även kunna varit så att den hårt packade 

jorden kring skelettet kopplat samman visst 

skelettmaterial som på så sätt följt med vid 

plundringen om den skett under mer modern 

tid. Så var fallet när ryggraden togs upp ur 

graven under undersökningen, varför man 

var tvungen att plocka upp denna i ett enda 

stycke av ben och jord.

12 av de 13 skelettgravar på Annelunds 

gravfält där individernas kön kunnat ana-

lyserats, har fastslagits vara kvinnor.

13

 Vilket 

även det är intressant i sammanhanget då den 

preliminära könsbedömningen på människan 

i schakt 62 vid Buttle 44:1, som nämnts tidigare, 

har varit att också denne var kvinna. Därför 

hade det givetvis varit mycket spännande att 

undersöka flera liknande anläggningar på 

gravfältet, för att kunna könsbestämma och 

ytterligare förstå genus under äldre järnålder.

Avslutningsvis finns många hypoteser 

och spekulationer kring årets undersökning, 

men för mer slutgiltiga svar får man vänta på 

de publicerade resultaten. 

12 Äijä 1979:88

13 Pettersson 1979:81

Litteratur
Almgren, O. & Nerman, B. 1923. Die ältere Eisenzeit 

Gotlands. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Andreeff, A. 2019. Ansökan om utgrävningstillstånd. 

Raä Buttle 41:1, 42:2, 43:1-4, 44:1, 131:1, 145:1. Uppsala 

universitet, Campus Gotland, Länsstyrelsen i 

Gotlands län

Andreeff, A., Wallin, P. & Wallin-Martinsson, H. 

Arkeologi på Gotland 2 – Tillbakablickar och nya 

forskningsrön. Institutionen för arkeologi och antik 

historia, Uppsala universitet & Gotlands museum.

Cassel, K. 1998. Från grav till gård – Romersk 

järnålder på Gotland. Stockholm studies in 

archaeology 16. Stockholms universitet.

Lindquist, M. Lindquist, S-O. (red.) 1985. Gotländskt 

Arkiv 1985. Visby: Gotlands fornsal.

Pettersson, A-M. Falck, W. m.fl. (red.) 1979. Arkeologi 

på Gotland. Visby: Press.

Price, D. 2015. Ancient Scandinavia - An 

archaeological history from the first humans to the 

vikings. Oxford university press.

Wennersten, M. Falck, W. m.fl. (red.) 1979. Arkeologi 

på Gotland. Visby: Press.

Äijä, K. Falck, W. m.fl. (red.) 1979. Arkeologi på 

Gotland. Visby: Press.

Figurer
Översiktsbilder och 3D-modeller: Alexander 

Sjöstrand, 2019

Fotografier på fynd: Christoffer Hjältman, 2019



35

kanske hajar till då datumet för utbrottet  

oftast brukar anges som den 24 augusti, men 

detta kan inte stämma.

3

 Flera indikationer 

visar att utbrottet skett på hösten.  Det brukar 

även hävdas att utbrottet kom fullständigt 

oväntat och att invånarna var ovetande om att 

Vesuvius var en vulkan, men inte heller detta 

stämmer. Vesuvius vulkaniska ursprung var 

välkänt åtminstone bland bildade romare.

4

 

Och även om jordbävningarna som föregick 

utbrottet inte varit tillräckliga för att skrämma 

befolkningen flydde många troligtvis redan i 

3 Originalen av Plinius d.y. brev finns inte kvar och de avskrifter 

som bevarats anger olika datum. Det vanligast angivna datumet är 

den 24 augusti men fynd av bland annat frukter som mognar senare 

på hösten, och mynt som präglats i september visar att det inte kan 

stämma. Den återkommande debatten om datumet för eruptionen 

blossade åter upp efter att man 2018 upptäckte en kolinskription 

som angav datumet 17 oktober. Detta styrker att det korrekta datu-

met bör vara 24 oktober. Ansa it 2018. 

4 Strab. 5.4.8; Diod Sic. 4.21.5; Vitruvius. Architecture 2.6.2; Punica 

8.653–655.

D

essa suggestiva rader är hämtade ur 

Plinius den yngres andra brev till 

historikern Tacitus och används allt som 

oftast för att illustrera Pompejis undergång. 

Men brevet handlar inte om Pompeji. 

Plinius befann sig vid tiden för utbrottet i 

Misenum, beläget på andra sidan Neapel-

bukten, och det han skildrar är sina egna 

upplevelser under eruptionen. 

I själva verket måste fasorna i Pompeji, 

eller Herculaneum som låg avsevärt mycket 

närmare Vesuvius, och i utbrottets direkta väg 

ha varit så mycket större.

1

 

Pompejieruptionen
Den 24 oktober år 79 vaknade Vesuvius till liv 

efter att varit vilande i ungefär 300 år. 

2

 Någon 

1 För att inte tala om skräcken hos de som levde i villor och gårdar 

högre upp på Vesuvius sluttningar.

2 Volcanic Database 2013; Punica 8.653–655.

[…] det blev alldeles mörkt. Inte som en mulen natt utan månsken, utan som i ett slutet rum när lampan 

släckts. Du skulle ha hört kvinnornas jämmer, barnens skrik, och männens rop! En del ropade på sina 

barn, andra på sina föräldrar. En del letade efter sin fru, andra efter sin man. Och det var bara rösterna 

som kunde vägleda dem! En del grät över sin egen olycka, andra grät över familjens öde. En del var så 

dödsförskräckta att de bad att få dö! Många lyfte sina händer mot gudarna I bön. Men de flesta menade att 

den här katastrofen innebar att det inte längre fans några gudar, och att den sista natten nu var kommen.

Plin. 6.20 i översättning av Furuhagen 2004.

Tankar om Pompeji
som kulturellt fenomen
Svante Hellberg
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kring Vesuvius snabbt.

8

 Området norr och 

nordöst om Vesuvius var knappt drabbat, 

och av de som lyckats fly dit återvände säkert 

många för att ta tillbaka sina liv. 

Återvändarna byggde strävsamt upp 

sina hem och gårdar på nytt. Den bördiga 

vulkaniska myllan gav snart åter rika skördar, 

och trakten började åter fyllas med liv och 

rörelse. Den asktäckta marken gick från gråa 

toner till grönt och grönskande. Med tiden 

fick Vesuvius flera utbrott som ånyo förstörde 

bostäder och skördar och gav folket i trakten 

nya saker att förfasa sig över.

9

  Även om vissa 

av dessa utbrott var stora, var dock inget i 

närheten av det omvälvande utbrottet år 79 

v.t. och människorna skakade alltid av sig 

askan och vände åter för att bygga upp sina 

hem och gårdar så som man hade gjort efter 

katastrofen. 

Med tidens gång kom allt mer av det 

stora utbrottet år 79 att falla i glömska. Efter 

några generationer hade minnet bleknat 

så till den grad att själva städerna Pompeji, 

Herculaneum, Oplontis och Stabiae mer eller 

mindre föll i glömska och deras namn kom att 

glömmas tillsammans med de människor som 

en gång levt och dött där. Men även om själva 

namnet Pompeji glömdes bort visste traktens 

invånare hela tiden att där en gång legat en 

stad. Kullen som täckte Pompeji bebyggdes 

aldrig på nytt, men kallades fortfarande under 

medeltiden lokalt för la Civita, ’staden’. 

Varför är Pompeji 
mer känt än Herculaneum?
Herculaneum låg betydligt närmare kratern 

än Pompeji och drabbades av den fulla kraften 

av Vesuvius utbrott. Staden täcktes av mer än 

20 meter tättpackat pyroklastiskt material 

som deponerades av flera nuée ardentes som 

8 Den vinproduktion Vesuvius tidigare var så berömd för återhämta-

de sig inte helt på flera århundraden. Delvis beroende på att Vesuvi-

us fortsatte vara aktiv och att odlingsarealen på Vesuvius sluttningar 

därför minskade..

9 Hela 55 utbrott mellan år 79 och 1944. De mest våldsamma år 472 

och 1631.. Volcanic database 2013.

utbrottets inledning. Utbrottets förlopp var 

dock förödande intensivt och för de som 

inte hade möjlighet att fly direkt eller valde 

att avvakta blev resultatet katastrofalt. Under 

det knappa dygn eruptionen varade spydde 

Vesuvius ur sig ejecta motsvarande mer än 

tre kubikkilometer berg vilket spriddes över 

trakten.

5

  

Förutom städerna Pompeji, Stabiae,  

Herculaneum och Oplontis begravde ut-

brottet otaliga villor och gårdar. Det var dock 

inte allt land runt Vesuvius som föröddes av 

utbrottet. Det mesta nedfallet och den största 

förödelsen skedde väster och söder om 

Vesuvius. Trakten norr om vulkanen klarade 

sig nästan utan något nedfall.

6

 Utbrottet 

var förvisso en fruktansvärd katastrof, och 

säkerligen ett svårt trauma för de som efter 

att ha genomlevt dess fasor tvingades möta en 

verklighet i vilken de förlorat nära och kära 

tillsammans med sina hem och tillhörigheter. 

Men när marken slutat skaka, askmolnet 

skingrats, och solen ännu en gång brutit 

igenom de kolsvarta skyarna så gick livet på 

ett eller annat sätt vidare.

Det gällde att åter bygga upp sina liv 

eller att gå under. Ett påbud kom från Rom 

om nödhjälp, till de drabbade, och säkerligen 

fick de nödställda flyktingarna hjälp från 

grannstäderna.

7

 

Ett vanligt missförstånd är att det 

dröjde länge innan man åter bosatte sig i 

det drabbade området. Men även om det tog 

lång tid innan vingårdarna åter gav skörd 

i samma omfattning som innan utbrottet 

återbefolkades i själva verket omgivningarna 

5 Shea 2011, 965. Ejecta är latin för ”saker som kastas ut”. Inom vul-

kanologin syftar det på allt fast material som kastas ur en vulkan vid 

en eruption.

6 Jordbävningarna bör dock ha ställt till en del skador även på 

nordsidan.

7 Kejsar Titus besökte Kampanien för att inspektera förödelsen, 

och lät redan följande år ordna ett stödprogram för traktens åter-

uppbyggande under överseende av två tidigare konsuler. Dio Cass. 

66.24. Pompeji och Herculaneum återuppbyggdes dock aldrig och 

den betydligt större Neapel övertog troligtvis deras roll. Besöket gäll-

de alltså trakten som sådan och inte som ofta framställs Pompeji. 

De romerska lantbruken (s.k. villa rusticae) belägna på landsbygden 

runt om Pompeji och Herculaneum var en grundsten i den romerska 

jordbruksekonomin, därtill ägdes de ofta av förmögna romare och 

var antagligen - åtminstone ur kejserligt perspektiv - sedda som be-

tydligt viktigare än städerna själva. Allison 2004, 22–23.
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med dess många spektakulära fynd ledde till 

att antiken kom på modet, rokokon fick stryka 

på foten för nyklassicismen, ja, kort sagt till 

ett omfattande intresse för antiken över hela 

Europa. Det blev snabbt på modet bland adel, 

kungar, lärde och så kallat ”fint fôlk” att ha en 

samling med antik konst. 

Pompejis upptäckt & Sverige
Det ovan nämnda intresset för antiken var 

dock inte nytt. Allt sedan Renässansen hade 

man inom europeisk kultur blickat bakåt 

mot antiken,  men i och med upptäckten 

av Pompeji tog intresset ny fart över hela 

Europa. Från svenskt håll hade intresset för 

antiken ökat i samband med det trettioåriga 

kriget och östersjöväldet, den period unde 

1600-talet som brukar kallas stormaktstiden, 

då Sverige blev en betydande aktör på den 

europeiska politiska kartan. I tidens anda 

skapades exempelvis kungliga samlingar av 

främst romersk skulptur och romerska mynt. 

Under firandet av sin kröning uppträdde Karl 

den XI i rollen som ärans riddare iförd en 

romersk befälhavares mundering. 

Sveriges nya roll i Europa och ett visst 

mått av finkulturell ängslighet medförde 

att man, åtminstone från de högre stånden, 

fortsatt mer eller mindre initierat följde 

trenderna på kontinenten inom konst, kultur 

och litteratur. Följaktligen kom 1700-talets 

utgrävningar i Pompeji raskt intresset för 

antiken att formligen explodera även i Sverige. 

Under 1700-talet genomförde högre 

ståndspersoner i Sverige bildningsresor, så 

kallade peregrinationer eller Grand Tours, 

som en initiationsrit till vuxenvärlden. Dessa 

Grand Tours hade anor från 1200-talet och 

färderna gick till kulturella center i Europa. 

Efter upptäckten av Pompeji kom 

allt fler av dessa bildningsresor att gå till 

Neapel, Pompeji och Vesuvius. Många av 

resenärerna som besökt Neapel medförde 

vid hemresan inköpta antika konstverk. 

Detta gällde inte minst vår svenske kung 

Gustav III – för eftervärlden främst är känd 

som ”teaterkungen”, beskyddaren av de 

slog in i staden.

10

 På grund av hettan och 

tyngden smälte det vulkaniska materialet 

samman och hårdnade till bergarten tuff.

11

  

Därför är Herculaneum, som visserligen 

började utgrävas först, mycket svårutgrävt. 

Pompeji däremot begravdes huvud-

sakligen av luftburet nedfall i form av pimpsten 

som föll från eruptionspelaren.

12

  Pimpsten är 

ett mycket poröst och lätt material som är 

förhållandevis lättgrävt. Detta innebar att när 

Pompeji 1748 återupptäcktes flyttades fokuset 

över till Pompeji och där har det stannat 

sedan dess. ‘Återupptäcktes ‘skriver jag, för 

i själva verket har Pompeji mer eller mindre 

oförmärkt upptäckts många gånger i det för-

flutna och människor som grävt brunnar 

eller av annan anledning grävt på platsen 

har funnit antika föremål och andra skatter 

i marken. Exempelvis när man 1592 skulle 

gräva en kanal för att avleda floden Sarno och 

stötte på murar, varav man på en kunde läsa 

titeln decurio Pompeii.

13

  Kopplingen till den 

bortglömda staden gjordes dock aldrig vid 

tiden så året som bukar anges för Pompejis 

återupptäckt är som sagt 1748, tio år efter 

att man inlett grävningar i Herculaneum, 

som i sin tur officiellt upptäcktes redan 1708. 

Syftet med grävningarna som nu inleddes 

var främst att hitta antik konst som skulle 

användas för att utsmycka Neapels härskares 

herresäten. De efterföljande utgrävningarna 

10 Vanligtvis används på svenska numera termen ’pyroklastiskt flö-

de’ i stället för ’nuée ardente’.  Jag föredrar den ursprungliga fran-

ska benämningen som myntades av geologen Alfred Lacroix efter 

att han 1902 bevittnat fenomenet vid Montagne Pelée. (”Peu après 

l’éruption de ce que j’appellerai désormais la nuée ardente, un im-

mense nuage de cendres couvrait l’ile tout entière, la saupoudrant 

d’une mince couche de débris volcaniques.” Lacroix 1904, 38.) Den 

engelska terminologin gör nämligen skillnad på olika fenomen för-

knippade med nuée ardentes. Beroende på både hur de uppstår och 

uppträder kan de benämnas pyroclastic flow, pyroclastic surge, eller 

pyroclastic density current varför jag anser det i sammanhanget vara 

både enklast och mest konsekvent att genomgående använda den 

äldre benämningen som innefattar samtliga varianter eller bara skri-

va ’flöde’ eller förkortat ’nuée’.

11 Pyroklastiskt material kallas även tefra, och är ett samlingsbe-

grepp som innefattar allt fast eruptivt material så som aska, pimp-

sten, lapilli, ignimbrit, block och bomber. (jämför not 5)

12 Även Pompeji nåddes av nuée ardentes från Vesuvius men enbart 

av de yttersta mycket förtunnade delarna. Även om flödena fortfa-

rande var dödligt varma när de nådde Pompeji hade de tappat en 

stor del av den ursprungliga hettan och var inte tillräckligt heta för 

att svetsa samman pimpstenen till tuff.

13 Lazer 2009. Decuriones var en titel på lokala tjänstemän. Sher-

win-White et al. 2005.

Tankar om Pompeji som kulturellt fenomen
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dominera såväl konst som litteratur. Nu kom 

ödesmättade händelser, dramatiska vyer, 

människans hjälplöshet inför naturkrafternas 

’storslagenhet’, och dödens oundgängliga 

slutgiltighet att bli högsta mode - och vad 

kunde vara mer kittlande för en romantikers 

fantasi än en stad, av ödet dömd till undergång, 

för evigt inkapslad i aska och sten? 

Från 1700-talet och framåt är Pompejis 

och Vesuvius påverkan på konst och 

arkitektur massiv. Medan Pompejis ruiner 

från början inspirerade till nyklassicismen 

kom konsten under den spirande romantiken 

allt mer att fokusera på själva undergången. 

Vesuvius eruption blev ett populärt motiv. 

Se exempelvis Pierre Jacques Volaires (1729–

1790) ’Vy över Vesuvius utbrott’ målad ca 

1770 (fig. 2).

Det är dock viktigt att komma ihåg att 

de första grävningarna inte kan sägas vara 

något annat än skattjakter. Hur illa det var 

beställt med vetenskapligheten i grävningarna 

kan illustreras av att redan 1700-talsbesökare 

såsom Thomas Gray och Horace Walpole 

klagade över bristen på noggrannhet och 

systematik.

17

  

De skelettfynd som gjordes var man 

följaktligen till en början inte så noga med. 

De användes istället ofta som rekvisita för 

att skapa ett scenario som kunde roa och 

röra besökarna. Vid mitten av 1800-talet 

utvecklades under Fiorellis vakande ögon en 

teknik som möjliggjorde att gjuta avbilder 

ur de hålrum som kropparna av de sedan 

17 Dock ska det i rättvisans namn sägas att det genomfördes syste-

matiska undersökningar av hela rum under ledning av Karl Weber 

redan från 1749 vilket med rätta ses som en slags förlöpare inför den 

unga arkeologins framväxt. Men oavhängigt detta var det huvudsak-

liga målet med utgrävningarna långt fram i tiden att göra så spekta-

kulära fynd som möjligt. Prioriteten var att hålla härskarna i Neapel 

glada, och det var också dessa fynd som kittlade igång fantasin hos 

en allt bredare allmänhet. Faktum är att en anda av ”myten först” 

tycks ha varit vägledande i många fall när man valt att skildra, fram-

förallt fynd av kroppar. In på 1900-talet hände det att man förfal-

skade eller förbättrade skelettfynd. Från 1800-talet bedrevs dock allt 

mer vetenskapliga och systematiska undersökningar. Portalgestalter 

för detta var Fiorelli som var ansvarig för grävningarna i Pompeji 

under två omgångar decennierna runt 1800-talets mitt, och Maiuri 

som var ansvarig för utgrävningarna i Pompeji 1924 – 1961. Båda har 

format utgrävningarna och presentationen av Pompeji. Med tiden 

har utforskandet har antagit en allt mer internationell karaktär med 

deltagande av både italienska och utländska arkeologer. För svensk 

del kan i sammanhanget särskilt det svenska Pompejiprojektet lyftas 

fram. Se Lazer 2009.

sköna konsterna. Gustav III var förutom sitt 

intresse fransk hovkultur och teater,  klassiskt 

skolad och väl bevandrad inom av antikens 

konst och litteratur.

14

  Det är inte konstigt 

att hovskalden Bellmans dikter – som så ofta 

använde sig av antika figurer och teman – 

vann anklang hos kungen och att han med 

glädje agerade mecenat åt svenska konstnärer 

och diktare så som hans gunstling, national-

skalden Bellman.

15

Gustav III och den italienska resan
Åren 1783–84 genomförde Gustav III en 

Grand Tour kallad Gustav III:s italienska 

resa där han under pseudonymen ’Greven av 

Haga’ Besökte Rom och Neapel.

16

  I februari 

1784 besteg han – eller besteg och besteg, 

han färdades i en bärstol – Vesuvius topp 

samt besökte Pompeji och Herculaneum. 

Från Italienresan medförde han ett flertal 

antika statyer samt en modell av Pompejis 

Isistempel. Inspirerad av det han sett anlitade 

han konstnären Louis Masreliez för att inreda 

den nyuppförda ”Konungens paviljong” på 

Haga i pompejansk stil.

Kort efter mordet på Gustav III kom 

antiksamlingen att doneras till staten och 1794, 

två år efter kungens död, blev samlingarna ett 

av Europas tidigaste offentliga konstmuseer 

(fig. 1). Museet huserar idag i de ursprungliga 

lokalerna i Stockholms slotts nordöstra 

flygel, och statyerna är uppställda enligt den 

ursprungliga ordningen. Det är en mycket 

vacker samling och för den som inte varit 

där och har några timmar över i Stockholm 

rekommenderas ett besök.

Pompeji som kulturellt fenomen – 
mellan myt och sanning
Mot slutet av ett 1700-tal som idémässigt 

dominerats av upplysningens vetenskapsfokus 

och religionskritik befann sig romantiken 

ännu i sin linda; men skulle snart ta fart och 

14 Hennings 1957, 458.

15 Mecenat innebär ’gynnare av konsterna’ och härleds från den ro-

merska statsmannen Maecenas, som frikostigt stödde författare och 

konstnärer exempelvis Vergilius.

16 Schuck 1902.
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post och plikttroget dog stående, eller den 

lättsinniga ’matronan’ som omkom när hon 

besökte sin älskare i gladiatorernas barack.

19

  

Även Theophile Gautier’s Arria Marcella från 

1852 och hans drömskt romantiska skildring 

av kärlek och åtrå övergående tidens barriär 

har bildat fond för mytbildningen.

20

  

Denna illusion har medfört att i viss 

betraktelsemån kanske Pompeji snarare än 

Rom idag är att betrakta som urbs aeterna, den 

eviga staden.

21

  Myten om den i tiden frusna 

staden och dess befolknings öde sällar sig 

19 Lazer 2009.

20 Lazer 2009. De många avbildningarna av erotiska scener, fallosar 

och Priapus med sin enorma fallos bidrog också till mytbildningen 

och moraliserandet. Man uppfattade invånarna som dekadenta och 

närmast besatta av sex, vilket ställdes i motsas mot de tänkta kristna 

invånarna.

21 Rom är sedan antiken känd som den eviga staden (lat. urbs aeter-

na) eller bara staden.

länge avlida offren lämnat i Pompejis aska 

och pimpsten efter att de förmultnat. Dessa 

suggestiva gipsfigurer har nog mer än något 

annat att kommit att bidra till illusionen 

av den ödesdömda staden där till och med 

invånarna, hög som låg, för evigt frysts i tiden 

i dödsögonblicket.

18

 Gipsavgjutningarna av 

offren och litterära skildringar över vilka de 

döda var kom att få mycket stor spridning. 

Inte minst Edward George Bulwer-Lyttons 

Pompejis sista dagar från 1834 vars skildring 

av undergången haft stort inflytande även på 

arkeologers rekonstruktioner; här föds bland 

annat myten om Pompejis kristna innevånare 

och ikoniska gestalter skapas. Exempelvis ’den 

ståndaktige soldaten’, som vägrade lämna sin 

18 Något som strängt taget inte stämmer. Mycket talar för att hu-

vuddelen av innevånarna i Pompeji flytt vid tiden för utbrottet och 

att enbart de som valde att stanna gick under.

Figur 1. gustav iii:s skulptursaMling, senare gustav iii:s antikMuseuM på stockholMs slott. © WikiMedia coMMons (cc 1.0)
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Cities in Dust som skrevs 1985 efter ett besök 

i Pompeji mest ikonisk. 

Även på vita duken har Pompejis 

undergång skildrats många gånger. Bland 

annat i The Man with No Name-regissören 

Sergio Leones filmatisering av Pompejis sista 

dagar från 1959. 

Senast i raden av filmer är den pompösa 

katastrof-filmen Pompeii från 2014, vars 

intrig på många sätt är en dramaturgisk 

kopia av James Camerons ’Titanic’ från 1997 

(men undergången här utgörs av ett eldberg 

snarare än ett isberg). Filmen Pompeiis största 

behållning torde vara den överspelande Kiefer 

Sutherland som gestaltar en romersk politiker 

med det illabådande namnet ”senator Corvus” 

(vars främsta attribut tycks vara ihärdighet, 

nämligen till den vidare mytologin om ”den 

försvunna staden” vars arketyp är legenden 

om Atlantis – en stad vars historiska förebild 

sannolikt är bronsåldersstaden Akrotiri på 

Thera, dagens Santorini, som 1700 år före 

Pompeji drabbades av ett likartat öde.

22

Ett mer sentida inslag från litteraturen 

är Richard Harris roman Pompeii från 2003 

som handlar om en romersk ingenjör som 

skickas till Pompeji för att reparera den 

trasiga akvedukten. Intrigen kulminerar med 

Vesuvius utbrott. Inom musiken är kanske 

Siouxsie & the Banshees uttrycksfulla låt 

22 Utbrottet på Santorini, kallat The Minoan Eruption var dock 

ofantligt mycket kraftigare. Dess direkta och indirekta verkningar 

drabbade stora delar av medelhavsområdet. Därtill hade det utbrot-

tet sannolik en akut klimatpåverkan i likhet med Tambora vars er-

uption 1815 efterföljande år orsakade året utan sommar med världs-

omspännande svält som följd.

Figur 2. pierre jacques volaires (1729–1790) ’vy Över vesuvius utbrott’, ca 1770.
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som vulkanologisk forskning nått. Därtill har 

vulkaner av Vesuvius typ varit illa förstådda 

bland de som forskat om Pompeji vilket har 

lett till ännu större och seglivade missförstånd 

om hur fynden ska tolkas. Detta är givetvis ett 

problem. Men det största problemet är just 

mytens lockelse. Den fascinerande idén om 

den i tiden frysta staden. Själva fascinationen, 

ja själva fokuset, mot staden Pompeji i sig blir 

ett reellt hinder om man vill förstå katastrofens 

verkliga ansikte. Att rikta sökljuset ensidigt 

mot Pompeji som allt som oftast sker skapar 

nämligen en skev bild av livet i Kampanien 

under det första århundradet, och följaktligen 

också av vilken omfattning katastrofen 

innebar och vilken form den tog. 

En romersk stad som Pompeji var 

inte en urban ö på ett hav av från staden 

skild omgivande landsbygd utan en del av 

ett till största delen agrart samhälle. Den 

rena stadsbon i den mån den fanns utgjorde 

undantaget. Livet innanför stadsmurarna var, 

utom i undantagsfall, inte skiljt från, utan 

beroende av, och integrerat med livet i den 

omgivande landsbygden. För att komplicera 

bilden ytterligare var inte heller landsbygden 

runt Pompeji så ”rustik” som man lätt kan 

tro när man talar i termer av stad och land. 

Området kring Neapelbukten utgjorde i själva 

verket under det första århundradet liksom 

nu ett av de mest förtätade områdena i Italien, 

och de tätt liggande romerska lantgårdarna 

(villa rusticae) och bostäderna gjorde att det 

för en dåtida betraktare precis som idag var 

det svårt att uppfatta landskapet som något 

annat än en enda – må vara en väldigt grön 

och lantlig – stad.

26

Därför måste vi för att verkligen rätt 

förstå historien, med ett begrepp hämtat från 

dramaturgin, ’döda våra älsklingar’, släppa 

taget om många föreställningar och berättelser 

som vi matats med genom film, böcker och 

konst. För att Pompeji ska bli levande på nytt 

måste själva myten faktiskt dö.

26 Plinius 6.16; Strabo 5.4.8.

småaktig ondska och en förmåga att på 

bästa skräckfilmsmanér ständigt oväntat 

återkomma). Namnet ’Corvus’ är för övrigt 

latin för kråka, eller korp och säkerligen 

lånat från den historiske romerske härföraren 

och diktatorn Marcus Valerius Corvus.

23

  

Filmen är på alla sätt en praktkalkon i 

Jerry Bruckheimeranda. Förutom att den 

skildrar en romantiserad fantasiversion av 

det romerska samhället förmedlar den flera 

missförstånd om eruptionen. Bland annat 

låter filmskaparna för effekts skull Pompeji 

bombarderas av heta lavabomber. Något som 

aldrig skedde.

Föreställningen om Pompejis plötsliga 

undergång fortsätter att leva sitt eget liv i 

folks medvetande. Orden från inledningen 

i Peter Jacksons filmatisering av Sagan om 

Ringen ” […] history became legend. Legend 

became myth […]”  är på många sätt illustrativ, 

och då syftar jag inte i på det uppenbara att 

Sagan om Ringen ytterst bygger sin mytologi 

på Atlantismyten

24

 utan på att myten om 

Pompeji är mer livaktig i folkmedvetandet än 

de krassa forskningsresultaten.

25

Myten och arkeologin
Vesuvius utbrott och Pompejis undergång år 

79 e.v.t. har i såväl arkeologiska rapporter, 

historieböcker, dokumentärer och på film 

skildrats ett flertal gånger, mer eller mindre 

förtjänstfullt. Ofta har dessvärre de målande 

beskrivningarna skett mer utifrån författarens 

schablonbild av ett vulkanutbrott och endast 

mer sällan baserats på den faktiska kunskap 

23 Liv. 7.39. En ’corvus’ var även en slags fällbrygga – liknad vid en 

’korpnäbb’ - som uppfanns och användes av romarna under det för-

sta puniska kriget för att kunna borda de karthagiska skeppen. En 

överraskande taktik som lät romarna utnyttja sin styrka i närstrid 

och på så sätt eliminerade fördelen som de sjövana karthagerna i sitt 

överlägsna sjömanskap. Se Polyb. Hist. 1.22-4-11.

24 Myten om Atlantis har haft många vingar genom åren. Men dess 

verkliga plats är Sverige. I alla fall om man ska tro Olof Rudebäck som 

på 1600-talet drev tesen att Sverige var Atlantis. Rudebäck 1679. För 

den som tycker dylikt är intressant finns hans verk tillgängliggjort 

via Göteborgs universitet. Se litteraturlistan för nedladdningsadress.

25 Paralleller har även dragits med sagan om Törnrosa och hur hela 

staden faller i slummer när förbannelsen drabbar. Må framtida ge-

nerationer barn dock slippa traumatiseras av att se en av underteck-

nad i övrigt uppskattad kulturprofil och folkbildare försöka väcka 

”Törnrosa” genom en kyss. Det måste ha serverats lustiga svampar 

på Neapels pizzor under 70-talet, just saying.

Tankar om Pompeji som kulturellt fenomen
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Column collapse and generation of pyroclastic 

density currents during the A.D. 79 eruption of 

Vesuvius: The role of pyroclast density. Geology. 39. 
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varför detta hastiga övergivande av platser 

som tidigare varit viktiga för asatron har 

att göra med vikten av kultplatskontinuitet 

för kristendomen under denna period av 

religionsskifte. Detta begrepp betyder att inom 

ett visst avgränsat område som representerar 

en viss religion eller kult så skall ett system 

eller mönster av själva utövandet följas, 

och ytterst få variationer får förekomma. 

Vanligtvis så används detta begreppet för att 

avgöra till vilken religion som ett gravfält har 

tillhört.

Från perioden mellan ungefär år 800–

1000 så har det inte kunnat hittas något 

sådant behov av en exklusiv sorts utövande av 

religionen på plats när det gäller asatron, för 

kristna begravningsplatser så var det däremot 

vitalt.

1

 Claes Theliander ger i sin avhandling, 

Västergötlands kristnande – Religionsskifte 

och gravskickets förändring 700–1200 en 

beskrivning av det kristna begravningsskicket 

likväl det som kom innan för att förklara 

just hur kultplatskontinuiteten fungerar. 

När det kommer till att avgöra ifall en grav 

är kristen eller inte så avgör Theliander det 

beroende på ifall vissa kriterier uppfylls eller 

inte. Ifall tillräckligt med kriterier uppfylls 

både materiellt och på omgivningen så är 

det kristet då mycket färre variationer fick 

1 Theliander 2005: 314f

D

enna artikel är inspirerad av mitt 

eget kandidatarbete som jämför delar 

av den arkeologiska forskningen kring 

religionsskiftet i delar av Skandinavien mellan 

800- och 1000-talet, primärt i Sverige och lite i 

Norge. När jag har undersökt tidigare arbeten 

och skrivit min uppsats så har förloppet i 

religionsutövandet varit särskilt fascinerande. 

En första gissning på hur det såg ut skulle 

rimligtvis kunna vara att i takt med att 

kristendomen fick starkare fäste så sjönk den 

tidigare religionen gradvis i betydelse för att 

till slut ebba ut fullkomligt och försvinna.

Dock så har det arkeologiska materialet 

visat på något helt annat. De forsknings-

projekten som jag har arbetat med visar tydligt 

på hur asatron fortsatte att utövas och på vissa 

heliga platser öka i takt med att kristendomen 

fick fler anhängare. Arkeologin visar sedan 

på hur dessa heliga platser övergavs mycket 

hastigt och asatron slutade att utövas tvärt. 

Detta har gällt både för platser där enbart 

icke-kristen religion har utövats eller där de 

båda religionerna har praktiserats sida vid 

sida.

Kultplatskontinuitetens vikt för 
kristendomen
Forskarna som jag undersöker i mitt arbete 

har förklarat att en trolig anledning till 

Det hastiga avbrottet i 
Skandinaviens asatro 
Fredrik Karlén
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än det fanns på en minskning.

5

 Utöver dessa 

tydliga markörer på ett icke-kristligt beteende 

fanns det även fynd som kunde tolkas som ett 

hädande av kristen integritet för att istället 

lyfta fram asatron. Kristna föremål hade 

lagts i tydligt icke-kristna gravar, Nordeide 

gjorde tolkningen att det rör sig om en sorts 

krigsbyte eller stöld av en norsk och kristen 

församlings egendomar. En annan instans är 

ett kors som kan ha avsiktligt nötts ned för att 

likna en Tors hammare.

6

 Också något viktigt 

som lyfts fram är att stora kultplatser så som 

Hove och Maere hade ett stadigt ökande av 

icke-kristen kultaktivitet under vikingatiden, 

för att ha omkring år 1000 väldigt hastigt 

slutats att användas alls. Vilket motsade 

tidigare forskning om att det skulle ha varit 

gradvis konvertering eller gradvis och sedan 

följt av ett snabbt och totalt byte.

7

Det Vikingatida gravfältet i Bogla, 
en kultplats med två religioner sida 
vid sida
Ett av de mer fascinerande gravfälten 

jag har läst om under skrivandet av mitt 

kandidatarbete var om det i Bogla, en plats 

i Rogberga Socken i Jönköpings kommun. 

Det fältet är ett exempel som visar på hur 

kristna och icke-kristna begravdes på samma 

plats, samtidigt som de båda behöll sina 

respektive religioners sätt att begrava på 

under väldigt lång tid. Det finns alltså ingen 

kultplatskontinuitet på detta gravfältet, det 

hade två religioner som begravde sina döda 

med distinkta olikheter på plats sida vid sida 

tills gravfältet övergavs vid slutet av 1000-talet. 

Den arkeologiska undersökningen av 

Bogla redogörs för i The universe container – 

Projections of religious meaning in a Viking 

Age burial-ground in northern Småland, 

skrivet av Tore Artelius och Anna Kristensson.

8

 

Gravarna som undersöktes på platsen kunde 

visa på både tydliga förkristna tecken så som 

5 Nordeide 2011: 296

6 Nordeide 2011: 296

7 Nordeide 2011: 296f

8 Artelius & Kristensson 2006

förekomma inom den religionen.

2

 Kriterierna 

är: kremering eller inte, riktning och flatmarks-

grav eller inte. För att förtydliga det sista 

så är en flatmarksgrav en enkelt grävd grav 

utan yttre konstruktioner så som rösen eller 

överhängande stenar som på en megalitgrav. 

En typisk gravsten eller ett tydligt stenkors 

är dock giltigt.

3

  Det viktigaste är enligt 

honom att se till det området som låg runt 

omkring gravar som uppfyllde kriterier för 

en typiskt kristen grav och försöka bekräfta 

att omkringliggande gravar också uppfyller 

dessa. Eftersom för-kristet utövande också 

”tillät” gravar av den här sorten så kanske 

det rör sig om en för-kristen gravplats där en 

undersökt grav bara råkar se identisk ut som 

en kristen. En etablerad kristen plats skall 

inte ha tillåtit förekomsten av en annan sorts 

religiös begravningsmetod.

4

Ett ökat dyrkande av asatron som 
svar på det kristna inflytandet i 
Norge
För att visa upp exempel på där arkeologiska 

spår har hittats som tyder på att en motreaktion 

från delar av den icke-kristna befolkningen 

gentemot den nya religionen förekom, så 

visas det upp särskilt bra i forskningsarbetet: 

The Viking Age as a Period of Religious 

Transformation – The Christianization of 

Norway from AD 560–1150/1200, skrivet av 

Sæbjørg Walaker Nordeide år 2011. Hennes 

arbete vars mål var att få en bättre bild av 

konverteringsprocessen i Norge genom 

att undersöka det arkeologiska materialet 

som finns där, visar på hur en expansion av 

utövandet av asatron skedde till så sent som 

på början 1000-talet.

Angående hur konverteringsprocessen 

såg ut så var det en mycket tydlig indikation att 

icke-kristen kultaktivitet i gravskicket gradvis 

ökade och inte minskade under vikingatiden, 

det fanns fler exempel på expansion av 

brandgravar och användandet av gravgods 

2 Theliander 2005: 314f

3 Theliander 2005: 315

4 Theliander 2005: 314f
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detta staket.

13

 Vad de däremot tolkar som att 

staketet kan symbolisera är en avgränsning av 

hela gravfältet emot den omgivande naturen. 

Detta var ett vanligt drag inom kristendomen, 

att avskilja det tydligt strukturerade och 

kristna området som var gravfältet ifrån det 

okontrollerade och vilda som var naturen. En 

ändring som visar på en tydlig konversion.

14

13 Artelius & Kristensson 2006: 149

14 Artelius & Kristensson 2006: 150f

brandgravar med tillhörande gravgods, i form 

av stensättningar eller rösen. Likväl så fanns 

det tydliga kristna skelettgravar utan något 

gods eller ornamentik som inte fungerade 

som en enkel markör.

9

 Det antagandet som 

gjordes först var att de äldsta gravarna i Bogla 

skulle vara förkristna, eftersom kristendomen 

började få fäste i Sverige så är det rimligt att 

denna nya religionen skulle ha fått konvertiter 

som begravdes på en redan etablerad kultplats. 

Så var dock inte fallet här. 

C14-analyser som gjordes på gravarna 

visade att vissa av de äldsta gravarna på platsen 

hade tydliga kristna indikationer, vissa utav 

gravarna hade även rikligt med tecken på att 

tillhöra båda religionerna. Själva gravfältet 

beräknas av författarna att ha varit i bruk 

från minst 700-talet tills slutet av 1000-talet 

då platsen slutade att användas.

10

 De menar 

på att om kristna begravdes på platsen under 

samma tid som det även skedde tydligt 

förkristna kremeringar på samma plats, 

indikerar det på att de båda religionernas 

utövare måste ha levt sida vid sida till en viss 

grad och haft en så pass respekt för varandra 

att de kunde fortsätta begrava sina döda på 

samma plats.

11

 

Det fanns alltså ingen tydlig separation 

mellan de kristna och förkristna gravarna på 

själva fältet. I materialet går det att se hur 

de förkristna gravarna långsamt ändras till 

att överge sin religions typiska element för 

att istället bli mer likt de kristna gravarna.

12

 

Det har hittats rester av ett staket byggt av 

upprättstående stenar som avgränsar östra 

sidan av gravfältet, som inte har stått där från 

samma period som de äldsta gravarna. En 

vanlig tendens som sådana här avgränsningar 

har på gravfält är att särskilja på den kristna 

sfären från den icke-kristna. Dock så påpekar 

författarna att det inte kan ha varit så på 

Bogla, då de blandade gravarna från de 

båda religionerna tydligt inte är åtskilda av 

9 Artelius & Kristensson 2006: 151

10 Artelius & Kristensson 2006: 148–151

11 Artelius & Kristensson 2006: 150f

12 Artelius & Kristensson 2006: 149ff
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marinarkeologisk utbildning?”. The answer, 

at the time of writing, is no. But that doesn’t 

really matter, does it? What is important is 

am I qualified to be excavating these rare 

and exciting wrecks? The answer of which is, 

“Ehhhhhhh… kinda?”. It is crucial when you 

are out in the field/archive/museum in your 

given subject of interest that you remember 

that what we do at university is not job 

training. You will likely not be fully equipped 

to do a masterful job of your first tjänst despite 

having potentially masterfully mastered your 

Master’s. While we all know this somewhere 

in our brain, I think it is important to reiterate 

nonetheless. I read somewhere that university 

only gives us around 15% of the knowledge we 

will need to succeed at our jobs (no I will not 

cite this claim). That of course doesn’t mean 

education is a waste of time; contrary to it, it 

is essential for laying the foundation we build 

our professional knowledge on. Still, do not 

expect to be a fully prepared and confident 

professional at your first day of post-uni work.

Back to the wrecks. We are digging in 

Packhustorget (or in front of the Casino 

if that is more familiar to you), which was 

previously Masthamnen, a harbor serving the 

Swedish crown. The harbor, original to the 

early designs of the fortified city of Göteborg, 

was shrunk in size in the early 1700s, and 

filled in completely in the late 1800s. So, 

I 

struggle to put in to words the information 

that I want to convey to you. My formal 

education ended at Göteborgs universitet, at 

least for the foreseeable future, a little over 

five months ago. As you may have already 

noticed, I am celebrating in part by freeing 

myself for the chains of academic writing and 

adopting this footloose tone to my text. And 

you’d better fucking believe I will not cite a 

single reference in the paragraphs to come! 

Yet somehow, I still cannot figure out what 

exactly I want to say, despite being unfettered 

from academic etiquette and decorum. 

Part of the issue may be that I am writing 

about the excavation of three shipwrecks 

that I am participating in, and therefore am 

(theoretically) professionally minded about. 

I got a job with Arkeologerna (a division of 

Statens Historiska Museer) in August after 

finishing my master’s degree in Archaeology. 

To be honest I was shocked to get a full-time 

job so fast given what we constantly hear 

about the job market for archaeologists, even 

if it is technically a seasonal position. That 

said, the season named on my contract is 

“Västlänken”, and let’s be real- that is going to 

last longer than a winter in Westeros.

You may be surprised to learn a recent 

GU graduate is working with shipwrecks. “Va 

fan?” I hear you asking, in your embarrassingly 

thick regional Swedish dialect, “Har GU en 

I’m on a boat
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they are written by a former GAST styrelse 

member! The most interesting aspect of the 

investigation, beyond the wrecks themselves, 

may be the combination of in situ laser 

scanning of the entire wreck, as well as laser 

scanning by hand of every plank and timber 

from the wreck. Since every plank will be 

modeled in 3D, and their in-situ position in 

the wreck is measured, detailed models can 

be made of the boats in question.

Back to being kinda qualified for my 

job. I am an uppdragsarkeolog and was not 

hired specifically to dig these wrecks. I did a 

praktik for one termin and would absolutely 

recommend it to anyone at Historiska 

institutionen. No matter what you study. 

Like I said above, our classroom erudition is 

only a smidgen of what we will need in our 

professional lives. If that makes you as anxious 

as it did for me, do an internship. Anyway, 

despite my 4 months as an intern field 

archaeologist, and then getting hired part-

time to work with those same people later, 

despite having originally sunk in water, and 

remaining below sea level to this day, it is an 

excavation on terra firma. The boats are all 

clinker built with roughly similar dates late 

1600s to early 1700s (although there are still 

a lot of questions about the third wreck as 

it has yet to be uncovered) and were likely 

built to ferry goods between larger freighters 

anchored in deeper water and the shore. All 

three ships were between 15 and 20 meters 

in length, although we do not have the entire 

length of any ship as they are all cut off by 

the sheet metal that boarders the worksite. 

Much of this information has already been 

disseminated to the press and is likely not 

that interesting to most people reading 

this. If you are interested in following the 

excavation, I’d suggest following the blogs 

on the Arkeologerna website (arkeologerna.

com) (that was not a reference, or a citation 

and I will fight anyone that says otherwise) 

which cover the day-to-day functioning of 

the excavation. And, more often than not, 
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English. It’s a bit of a pain. So, I am decidedly 

not a marine archaeologist, although I am 

operating under the watchful eye of one. I am 

decidedly not a qualified marine archaeologist, 

but does that matter? Thanks to my formal 

education, adapting to the challenges of new 

branches of archaeology is more a workaday 

issue than a catastrophic hinderance. The first 

wreck has been completely lifted, and while 

the documentation process is ongoing, the 

marine archaeologist seems satisfied with the 

progress. The work is scientific and relatively 

efficient. Did I just learn port (babord) from 

starboard (styrbord)? Maybe. Do I know how 

tie sailor’s knots? No. Do I think the part of 

the boat called the “poop deck” is funny? 

Obviously. Does any of this actually matter 

when excavating a boat? Not that I can tell! 

I struggle to put in to words the point 

I want to convey to you. I suppose it is just 

reiterating that, while you should enter the job 

market as experienced as possible, you will not 

be experienced enough and that is O.K., your 

future employer understands that. I know I 

would have liked to have been reassured of 

that right as I was ending my education. It 

is difficult to stay motivated and productive 

when writing and essay, and even more so 

when it is something as large as a Master’s. 

What is mostly unique to us at Historiska 

institutionen is that as we write our final 

monumental work, every triumphant word, 

sentence, page, and chapter we complete 

brings us one step closer to unemployment. 

What on earth are we working towards?

Once you have a job it isn’t like life is 

suddenly peachy, either. True you no longer 

need to stress over references (see Skole 2019:1 

for further commentary on that), the other 

tribulations of professional life arise. While I 

can only speak with any authority (and I use 

that word lightly) in the case if archaeology, 

work post university is still work, with the 

common issues of work culture. Motivation, 

IT, consultants, Mondays, they quickly 

become part of the daily drudge. On top of 

that, we archaeologist have a whole other host 

I was still super nervous and unconfident 

starting my new job. There is so much to 

learn, so much to know. So many aspects of 

archaeology you just must “get a feel for”. Soil 

texture, the difference between how a packed 

floor layer feels as compared to a natural layer 

of sediment by how it affects the trowel, the 

variation of color in sand and dirt, etc. I have 

been told at a previous excavation to “dig 

until it smells medieval” and then I’d be at the 

right level. I was like, “Wait, what?”. I would 

love to hone my skills of smelling medieval 

stuff, that seems like a great party trick! But it 

isn’t a skill you can just fake at work until you 

figure it out, like with Excel or something. So, 

I asked what medieval smells like. They were 

unsure. “Um... something like mushrooms and 

farm animals” was the answer I got. Let’s be 

honest here, that’s just the description of how 

dirt smells. I don’t doubt that experienced 

archaeologists know medieval by the smell, 

but I sure as shit will have trouble digging 

until I smell dirt. I wish GU had a course in 

the olfactory impact of different time periods. 

It’d make Christopher Tilley happy at least. 

Back to being kinda qualified for my 

job. Marine archaeology, which digging these 

shipwrecks qualifies as, is a specialization of 

archaeology and therefore requires special 

training. As mentioned, it is not training I had 

access to during my GU tenure. That said, we 

are not a headless group of archaeologists 

flailing madly in the mud, we have a clear 

methodology. Arkeologerna imported a 

marine archaeologist from Copenhagen as a 

consultant to lead the excavation, and he has 

been teaching me and two other archaeologists 

how to excavate a wreck. I come from Indiana, 

a flat dry-ish state surrounded by flat dry-ish 

states in the USA, which lies probably 1.000km 

from the closest salt water port. Suffice to say 

my nautical knowledge is limited. At work 

I learn boat vocabulary first in Danish, and 

that is largely the operating language for 

boat-specific objects. Then I learn those same 

words in Swedish. Finally, for my own sake, I 

try to figure out what the hell is going on in 
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is an incredible thing, and something not as 

common in the more practical, profitable 

professions. Furthermore, apropos the 

stressful and hazardous work environments, 

working with academics means that 

everyone is constantly learning, changing, 

and reanalyzing situations. Yes, the work 

environment can have been bad, but your 

colleagues are out to change it. Yes, there are 

environmental toxins at my workplace, but 

I am getting regular blood tests and check-

ups to monitor the levels of heavy metals 

in my blood. The work is physically taxing? 

We’ve started getting archaeologist specific 

massages. Fucking massages! I’d never had a 

message in my life until a month ago! Things 

aren’t always perfect at work, but as academics 

we are all ready to change our thoughts and 

actions based on new information. Oh shit, 

that may be the most important thing we 

learn at school and I only just now realized it.

Back to being kinda qualified for my job. 

It doesn’t matter. Study hard, work for free 

every opportunity you get, and aggressively 

pursue contacts in the professional world. 

Maybe then you’ll be kinda qualified too. 

We’ll maybe even be kinda colleagues! But I 

hope not. N00b. 

 I struggle to put in to words the 

conclusion I want to write for you. It should 

be charismatic and cathartic, humorous and 

easy to read. But this isn’t a tenta, and I’m not 

getting a grade. So screw it. There will be no 

references, and there will be no conclusion. 

Because I don’t have to.

of worries to contend with. The Västlänken 

project comes specifically with a work 

environment heavily contaminated by heavy 

metals and toxins. Carcinogenic gases abound 

in the trenches, forcing us to often wear gas 

masks as we work. It is recommended that we 

don’t sweat, as that allows contaminates from 

the soil to penetrate our skin and enter the 

blood stream more easily. Not. To. Sweat. Have 

you ever taken apart a clinker ship by hand? 

It is sweaty work! There are also other, less 

exotic dangers to working on a construction 

site. We are more likely to be injured in a 

heavy machinery accident since we are never 

actually in heavy machinery yet work closely 

with it. We work with knives, hammers, and 

other tools that can easily cause at least minor 

harm to yourself or your colleagues if you let 

your mind wander for just a second. Exhaust 

accumulates in the trenches, giving you 

headaches and coughing fits.

The interpersonal work environment 

can also be trying. When it is -1ºC and pouring 

down rain, nerves are easily frayed. Our work 

is physical and taxing, sometimes when 

you’ve eaten too little and struggled too much 

your brain just goes in to survival mode and 

the standard professional niceties disappear. 

While my current work environment is 

fantastically positive, I hear comments from 

my colleagues that worked the Nya Lödöse 

excavation that can paint a picture of a 

much more stressful, sometimes negative, 

workplace.

But despite all of this we are still 

archaeologists. Or to paint the picture a little 

more broadly for the whole of the Historiska 

Institution we are all academics. If you 

manage to get a job in the field you studied 

for, that is going to make a huge difference to 

the workplace culture. You get tired, you get 

stressed, but everyone is unified by the same 

interest in a way that you just don’t get in 

other professional situations. The people you 

work with will have likely studied the same 

subject as you for five years (at least!), the 

same as you. A work place of shared passion 
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