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Abstract

The purpose of the essay is to see (1) how being a bricoleur works within the
framework of academic discourse, specifically an archaeological one, (2) if, by using
a bricoleur approach, incorporating object-oriented philosophy, phenomenology,
aesthetic theory and photography, one can get at different interpretations of an
archaeological place and material; specifically the cairn at Skårby and how it
”should” be approached, and (3), if the incorporation of a photography that’s not
aimed at textual illustration or representation, along with a looser language, can
make an academic text like this one more approachable, and maybe even more
interesting.
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✶ ■♥❧❡❞♥✐♥❣

Jag har tagit en, vad man kan kalla, bricoleur-approach till arkeologin och vetenskapen
när jag skrivit den här uppsatsen — något både Bryant (2011:27–28) och Péturs-
dóttir (2013:64), bland annat, pratar om. Att vara en bricoleur, eller ta en bricoleur-
approach innebär att man inte låser sig vid exempelvis en metod eller teori, utan
förhåller sig öppen och använder sig av de metoder som passar bäst eller som ”visar”
sig själva under arbetets gång — man blandar och ger. En eklektisk ingång till det
hela kanske, och inte helt oproblematisk, men jag tror det är en ingång som passar
mig, hur jag tänker och fungerar. Exempelvis dyker det upp influenser, citat och refe-
renser i texten från så vitt skilda områden som surrealism, skönlitteratur, metafysik,
gatufotografi och arkeologi.

Arkeologiskt tar uppsatsen avstamp i Skårbyröset (RAÄ Salem 42:2) vid Salem utanför
Stockholm, platsen där det befinner sig samt landskapet i dess närhet; specifikt
om hur man ”ska”, eller ”bör”, närma sig röset. Jag har använt mig av fotografi i
kombination med olika teoretiska och praktiska ingångar för att svara på de uppställda
frågeställningarna. Uppsatsen är också ett försök i att använda fotografiet på ett bättre
sätt, eller ett annorlunda sätt i alla fall, samt även hur en text som denna kan göras
mer tillgänglig och/eller intressant.

Fotografiet i uppsatsen används alltså på lite olika sätt, bilden ovan (Ofe. 1), är
exempelvis del i en fotografisk essä som är tänkt att vara frikopplad från texten, det
vill säga att inte agera illustration till specifik text. Den essän (Ofe.) är även utspridd
genom hela uppsatsen, medan en andra (benämnd Eff.) dyker upp i Kap. 3 som en
mer sammanhållen historia. Förutom de två fotoessäerna figurerar även ”vanliga”
representativa och illustrativa fotografier (benämnda Fig.) som är tänkta att understödja
texten (för en längre genomgång se ”Fotografi och estetik” i Kap. 2).

Om vi tittar på uppsatsens struktur så har den fyra huvuddelar, i den här, den första,
presenteras några tankar runt vad jag skriver om följt av syfte, frågeställningar och
avgränsningar samt en kortare källkritisk och självreflexiv del. Den fortsätter sedan
med att gå igenom de olika teoretiska och metodologiska ingångarna (2) jag kommer
använda mig av i undersökningarna (3) som följer. I den fjärde och avslutande delen
diskuterar jag resultaten och ger en tolkning utifrån de samma.

I övrigt är alla foton i uppsatsen tagna av mig, om inget annat anges.

❙②❢t❡ ♦❝❤ ❢rå❣❡stä❧❧♥✐♥❣❛r

Uppsatsens syfte är tu- eller kanske till och med tredelat. De två huvudsyftena är dels
att undersöka hur en bricoleur-approach kan fungera på ett arkeologiskt material och
plats; att ta en ansats som blandar objekt-orienterad filosofi, estetik, fenomenologi
och fotografi i både metod och tolkning, och dels att undersöka en arkeologisk plats
med syfte att försöka utröna hur den platsen fysiskt ”ska” närmas — då som nu.
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Det tredje, och kanske mer ”luddiga”, syftet går ut på att se hur man kan göra en
uppsats/akademiskt arbete mer ”tillgängligt” och om det går att få in en tydligare
känsla i texten — utan att göra populärvetenskap.

Min första hypotes är således att man genom att kombinera ett icke-dokument-aktigt
fotografi med en teoretisk bas i Object-Oriented Ontology/Philosophy (OOO/P) och
olika upplevelse- och känslobaserade teorier — i mitt fall genom en bricoleur-approach
— kan komma fram till nya, eller i alla fall andra och förhoppningsvis spännande,
slutsatser angående en arkeologisk plats och ett arkeologiskt material. Både generellt,
i ett vidare grepp, och mer specifikt angående hur den undersökta platsen fysiskt ska
närmas.

För att se hur en akademisk text kan göras mer tillgänglig har jag bland annat anammat
två begrepp från Þóra Pétursdóttir, being here och being there (2013:67–69). De innebär
kort att man är aktivt närvarande, mentalt och fysiskt, på platsen, och även i jag-form
i texten — en typ av fenomenologisk approach till fältarbete och textförfattande. Min
hypotes är att det hjälper till att göra en text som denna mer tillgänglig genom att
språket blir mindre stelt och mer personligt, samt att på-plats-undersökningarna blir
mer upplevelseorienterade. Jag antar även att bildernas ”stil”, och hur de presenteras,
påverkar läsningen och känslan man får av uppsatsen och platsen för undersökningen.

• Hur kan en platt/semi-platt ontologi, och filosofi — specifikt OOO/P — applice-
ras praktiskt inom arkeologin, på ett arkeologiskt material? Hur kan man göra
det på ett relevant och ”jordnära” sätt?

• Hur kan man kombinera, genom en bricoleur-approach, till synes motsatta
ontologiska och epistemologiska teoretiska inriktningar i tolkning och metod?

• Kan kan man göra en akademisk text mer intressant och/eller relevant, och vad
händer när man blandar icke-representativt fotografi med representativt?

• Kan man komma till en intressant och relevant tolkning om hur en plats ”bör”
närmas med hjälp av ovanstående?

❆✈❣rä♥s♥✐♥❣❛r

Arbetets avgränsning består av att jag koncentrerat mig på OOO/P över de andra ”post-
humana” inriktningarna, metoderna och teorierna (se början av ”Objekt-orienterad
filosofi” i Kap. 2 för exempel), att endast en geografisk (arkeologisk) plats har använts
för fallstudierna, samt att jag använt mig av digital fotografisk teknik över analog.

Anledningen till avgränsningarna har i huvudsak varit tidsbegränsningen för arbetet.
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❙❥ä❧✈r❡✢❡①✐♦♥

Det var inte den enklaste ingången till en kandidatuppsats jag valde när jag dök med
huvudet först in i en filosofisk värld av fenomen, objekt och upplevelser blandad med
arkeologiska rösen och syften, men, jag ville utmana mig själv — det var det första jag
sa när diskussionen om ämne först dök upp. Med uppsatsen färdigskriven kan jag
kanske säga att jag med relativt stor säkerhet tog på mig lite för mycket. Inte på ett
sätt som gjort det tråkigt eller omöjligt, utan bara att mängden information jag har fått
tillgodogöra mig, på väldigt kort tid, i kombination med praktiskt, fysisk upplevelse,
har tagit lite på krafterna. Vissa av delarna i uppsatsen är av den anledningen lite för
korta och kanske inte så uttömmande som de borde vara — eller som jag skulle vilja
att de var. De eventuella tillkortakommandea till trots så är jag förhoppningsvis, om
inte annat, tydlig och uppsatsen i sig tillgänglig.

Hur fotografiet presenteras rent praktiskt i texten kan te sig på lite olika sätt och jag
har haft ett antal idéer angående hur man bör göra det. En idé var att sätta den ena
fotoessän som ett ”pre-pendix” på x antal sidor för att försöka sätta tonen, känslan,
redan från början, innan man börjat läsa. En annan idé är den som står nu, det vill
säga att sprida ut den ena fotoessän genom hela uppsatsen för att på så sätt försöka
bibehålla, eller underhålla, en slags ton eller känsla under tiden man läser.

En annan tanke jag hade var att fotografera analogt (ska man vara lite stingslig så
är inte digitalt fotografi, fotografi), använda mig av någon av idéerna ovan, samt ha
med kontaktkartorna som ett appendix. På så sätt blir fotomaterialet helt transparent.
Alla bilder som tagits finns representerade i arbetet — även de som valts bort och
inte använts i huvudtexten. Men på grund av tidsaspekten valde jag denna gången
bort att fotografera analogt, vilket också exkluderade kontaktkarteidéen. Men, det är
förhoppningsvis något jag har möjlighet att göra nästa rond!

Hade uppsatsen gjorts ”analogt” så hade fotografierna skrivits ut i A4-storlek och
medföljt uppsatsen separat — med referenser i texten — då den digitala interakti-
viteten paradoxalt nog inte är lika interaktiv som den annars så gärna hävdar. Men,
eftersom uppsatsen skapas och endast existerar just digitalt så kommer bilderna att
ligga i texten ”som vanligt”. En av anledningarna till att jag ville ha fotona separat är
just de performativa aspekterna — interaktiviteten — samt den taktila känslan av att
hålla något fysiskt i handen; att på så vis göra dem mer tillgängliga, påtagliga och
närvarande.
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✷ ❚❡♦r✐ ♦❝❤ ♠❡t♦❞

Som nämnt i inledningen så har jag tagit en bricoleur-approach till de teoretiska
ingångarna, vilket mer eller mindre innebär att jag använt mig av de teoretiska ramverk
som fallit på plats ”av sig själva” under tiden arbetet fortskridit. På sätt och vis har jag
försökt navigera mig fram och bilda mig en egen uppfattning av de olika teoretiska
delarna som presenterat sig, där vissa fortfarande är i full fart med att utvecklas
(exempelvis OOO/P); de spretar och har inte ett homogent uttryck, medan andra
har bra många år på nacken (till exempel fenomenologi); vilket inte nödvändigtvis
gör dem enklare. Uppsatsen är dock grundad i en kombination av hermeneutisk
inläsning och förståelse av dels arkeologiskt material, som rapporter och avhandlingar,
dels teoretisk och filosofisk litteratur av olika slag, samt mer fenomenologiska ”på-
plats-undersökningar” av en arkeologisk plats med närliggande landskap — upplevt,
inventerat och funderat.

Mer specifikt har jag försökt ha OOO/P i bakhuvudet hela tiden, som grund, för att
hålla mig någotsånär öppen gentemot platser, upplevelser och ting; som basen i en
kritisk, teoretisk arsenal kanske man kan säga. Medan jag, i de mer upplevelsebaserade
undersökningarna och tolkningarna, har använt mig av diverse olika teoretiska ingång-
ar, både direkt och indirekt; bland annat fenomenologi och estetisk teori. Jag använder
mig kanske inte av alla ”stora ord” associerade med de olika ingångarna, utan det har
handlat om inläsning för att bredda min egen förmåga att uppleva, beskriva, tolka och
förstå. Fotografiet är i sin tur till stor del baserat på min egen fotografiska erfarenhet
samt en del repetition av teori rörande fotografiets användning inom akademin och
samhället i stort.

Jag har genomfört fyra skilda undersökningar på en och samma plats (Skårby) för
att försöka svara på de inledande frågeställningarna och hypoteserna. Den ena är
en fenomenologi-inspirerad promenad (se Tilley 1994 för exempel) och beskrivning
av landskapet, av resan dit. I den andra tar jag en blandad approach och tittar på
röset i sig: Hur ”ska” man närma sig det? Hur närmar man sig det idag och hur
skiljer det sig från hur man eventuellt har gjort det tidigare? De två avslutande är
båda undersökningar som tar avstamp i fotografiet. Den ena ur ett OOO/P-perspektiv,
inspirerat av Ian Bogost (2011), och den andra en fenomenologisk-estetisk. De fyra
undersökningarna jämförs sedan och flätas ihop i den avslutande diskussionsdelen.

De olika teoretiska ingångarna som används presenteras här relativt kort. Tanken
är att inte snärja in oss för mycket i det teoretiska utan bara beröra de viktigaste
aspekterna och begreppen så vi har en grundförståelse för vad de innebär, och hur de
fungerar, innan vi går vidare.

❇❡❣r❡♣♣ ♦❝❤ ❞❡✜♥✐t✐♦♥❡r

Genomgående används en hel del engelska ord då inga riktigt bra svenska översätt-
ningar finns. I de fall där jag använder mig av svenska översättningar (antingen av
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egen hand eller mer vedertagna) står, vid första användningen, det översatta ordet i
parentes direkt efter.

Huvudsakligen används begreppet objekt, men ibland används även ting synonymt.
Med objekt menar jag i de flesta fall OOO/Ps användning och definition av det, det
vill säga allt som existerar — även om begreppet bitvis används annorlunda, utifrån
en specifik teoretisk position, i genomgången av de olika teoretiska inriktningarna
nedan — från oss människor till flygplan, djur, träd, tankar och idéer, färger, syre,
bananer, fornlämningar och kvarkar.

Jag använder mig även av förkortningen OOO/P konsekvent, men vid ett par tillfällen
används begreppen posthuman eller posthumanism, vilka inte ska blandas ihop med
OOO/P — de används alltså inte synonymt. ”Posthumanism [...] is not posthuman
enough”, som Ian Bogost (2012:8), en av personerna inom, och bakom, OOO/P skrivit.

Med representativt och icke-representativt fotografi menar jag genomgående ett fotografi
vars huvudsyfte är att understödja och illustrera text, respektive ett fotografi som som
står på ”egna ben” — ett fotografi som inte är underställt text.

När jag pratar om tillgänglighet eller text som tillgänglig, menar jag bland annat hur
upplevelsen av uppsatsen/texten som helhet presenteras och uppfattas — att den har
en bredd och använder sig av olika element för att fånga intresset hos den som läser,
vare sig de är arkeologer, andra akademiker eller lekmän. Det kan vara ett ledigare
språk — att själv vara närvarande i texten och undersökningarna — användningen av
icke-representativt fotografi ihop med representativt, en allmän struktur som pockar
på uppmärksamheten av olika anledningar, exempelvis genom att använda citat som
titlar istället för faktiska titlar — citat som sträcker tanken och sätter ämnet i en vidare
kontext. Det handlar med andra ord om att försöka bredda intrycket, att ha en vidare
ton, för att på så sätt försöka fånga uppmärksamheten och intresset hos läsaren.

Ett par andra begrepp som används är ontologi, platt ontologi och antropocenstrism.
Ontologi är, ”the study of what there is” (Hofweber 2014), det vill säga det filosofiska
studiet av vad som existerar (till skillnad från epistemologi som frågar hur). En platt
ontologi är då följaktligen en filosofisk utgångspunkt som säger att allt som existerar,
existerar på samma plan, på samma villkor — stenar som människor som planeter. An-
tropocenstrism i sin tur är ett förhållningssätt där människan sätts i alltings centrum,
där människan och mänskligheten står högre än naturen och allt annat som existe-
rar. Ett icke-antropocentriskt perspektiv blir då ett förhållningssätt där människan
decentraliseras och inte står som alltings mitt (Boslaugh 2016).
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❖❜❥❡❦t✲♦r✐❡♥t❡r❛❞ ✜❧♦s♦✜

A thing is a collection of things that aren’t the thing.

— Timothy Morton1

Return to things, thing theory, the speculative turn, the ontological turn, Speculative Realism
(SR), Object-Oriented Ontology/Philosophy (OOO/P), posthumanism, symmetrical archae-
ology, entanglement, assemblage theory, Actor-Network Theory (ANT), meshworks och så
vidare. Man kunde lägga till många fler benämningar i den redan långa listan över
inriktningar, metoder och teorier som talar om ungefär samma sak — även om de tar
lite olika vägar mot målet — det vill säga, en icke-antropocentrisk ansats och/eller en
platt (eller semi-platt) ontologisk sådan.

Den inriktningen jag personligen dragits mot är OOO/P, delvis beroende på att dess
ursprung kommer ur något jag är mer familjär med, både språkligt och idémässigt; det
vill säga Husserl och Heidegger med flera (se till exempel Harman 2002:1–11; Harman
2011a:20ff). Alltså en fenomenologisk och hermeneutisk tradition, även om OOO/P
ställt den på ända. Specifikt är OOO/P en, vad de själva kallar, spekulativ realism. Det
vill säga att en värld existerar utanför oss (människan) — eller trots oss kanske — men
att vi kan teoretisera (spekulera) om objekt ur objektens perspektiv. De vänder sig
alltså mot Kant med flera, och vad Meillassoux kallar ”correlationism” (2008:5), det
vill säga subjekt/objekt-dikotomin och hävdar att ting/objekt existerar i och för sig
själva, utanför vår kontroll och uppfattning av dem. Det är lätt att tänka att OOO/P
är en helt platt ontologi, men jag håller inte riktigt med, Bogost säger till exempel, ”all
things equally exist, yet they do not exist equally” (2012:11), vilket för mig hintar om att
man inte pratar om en helt platt ontologi inom OOO/P utan snarare om en gradering.
I alla fall på nivån strax över den ontologiska, det vill säga, precis som Bogost säger,
att allt existerar på samma plan men allt är inte samma. Latours (tidiga) ANT och
Witmores tankar runt en symmetrisk arkeologi rör sig mer i den helt platta ontologin
exempelvis (Harman 2011b:177–178; Witmore 2007).

En hel del missuppfattningar angående OOO/P baseras på att man exempelvis tror
att man försöker åsidosätta människan eller likställa henne med till exempel en sten
— vilket man till viss del gör, rent ontologiskt — men målet är inte att exkludera
människan, utan att decentralisera henne. Levi R. Bryant förklarar det på ett ganska bra
sätt,

[OOO/P] attempts to think the being of objects unshackled from the gaze
of humans in their being for-themselves. [... It] does not entail exclusion
of the human. Rather, what we get is a redrawing of distinctions and a
decentering of the human. [...] Thus, rather than thinking being in terms
of two incommensurable worlds, nature [object] and culture [subject], we
instead get various collectives of objects (2011:19–20, 23).

1(Morton 2012)
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Timothy Morton förklarar det såhär,

Moreover, OOO is a relatively ”flat ontology,” [sic!] which means that
hallucinations and the idea of purple are also objects, though perhaps of
a different kind than toilets and ozone. We’ve become so used to hearing
”object” in relation to ”subject” that it takes some time to acclimatize to a
view in which there are only objects, one of which is ourselves (2011:165).

Man säger också att alla objekt ”drar sig undan” (eng. withdraws) (Harman 2011a:38,
44, 54; Bryant 2011a:26, 262; Bryant 2011b:274, 276; Bogost 2012:62); att ett objekts
alla attribut aldrig visar sig; att man aldrig kan uttömma ett objekts alla attribut; det
”riktiga objektet” (eng. real object) (Harman 2011a:35–50) är alltid ”mer” än vad något
annat objekt uppfattar det som — något man kallar det ”sensuella objektet” (eng.
sensual object) (Harman 2011a:20–34; se även Bryant 2011a:123, 161, för en diskussion
av båda typer). Saker och ting, objekt, är med andra ord mer än vad de visar, de riktiga
objekten är alltid ”undandragna” och därför omöjliga för oss, eller något annat objekt,
att helt och fullt uppleva eller förstå. Det sensuella objektet, det som visar sig, står
alltså i relation till objektet det interagerar med, och uppfattas därför olika beroende
på vad för objekt det för stunden interagerar med.

❋❡♥♦♠❡♥♦❧♦❣✐ ♦❝❤ ❤❡r♠❡♥❡✉t✐❦

John [...] began burrowing his fingers down, down, into the sand. As his hand went
further and further beyond the wrist, so that he had to hitch his sleeve a little higher,
his eyes lost their intensity, or rather the background of thought and experience
which gives an inscrutable depth to the eyes of grown people disappeared, leaving
only the clear transparent surface, expressing nothing but wonder, which the eyes
of young children display.

— Virginia Woolf2

Fenomenologin sysselsätter sig med att undersöka våra direkta, sinnliga upplevelser
av olika fenomen; ”letting things be seen in the manner in which they show them-
selves”, som Heidegger beskrev det (Heidegger citerad i Luft & Overgaard 2012:4).
Fenomen i sig kan innebära olika saker beroende på vilken inriktning man tar då
fenomenologin inte har en definierad metod och/eller inriktning. Går man exempelvis
på Husserls trancendentala fenomenologi så handlar det inte om någon direkt tolkning
av informationen man spionerar, utan man försöker beskriva fenomenet så som det
upplevs när det upplevs (Merleau-Ponty 2002:lxxi); ett försök att finna essensen i
upplevelsen — ”back to the ’things themselves’” (Husserl 2001:168). Detta bland annat
genom att åsidosätta sina förutfattade meningar om det som studeras för att kunna

2(Woolf 2003:96–97)
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uppleva fenomenet så direkt som möjligt, utan att upplevelsen går genom en massa
filter — något som kallas ”bracketing” eller reduktion inom fenomenologin (Moran
2000:136). Den existentiella fenomenologin (Heidegger et al.) intresserar sig å andra
sidan inte för upplevelsens bakomliggande essens utan vårat och tingens vara-i-världen,
varats existens.

Så även om fenomenologin och hermeneutiken kan ses som besläktade (då de ström-
mar från mer eller mindre samma personer) skiljer de sig åt på ett antal fundamentala
plan. Hermeneutiken är ju läran om tolkning, något som i alla fall Husserlsk feno-
menologi inte sysselsätter sig med, och genom det en epistemologisk ingång. En
som ursprungligen kommer ur texttolkning, det vill säga sammansmältningen av två
subjekts horisonter genom dialog, ofta då genom ett objekt (såsom en bok), där det ena
subjektet är läsaren och det andra författaren — läsaren försöker förstå vad författaren
är ute efter. (Existentiell) fenomenologi är i grunden å andra sidan en mer ontologisk
undersökning där man intresserar sig för vad som existerar genom att undersöka
upplevelsen av fenomenet och beskriva den. Hermeneutiken, i alla fall Gadamers,
förutsätter även ens för-domar som startpunkt (se Gadamer & Melberg 1997), något
man inom fenomenologin försöker undvika (bracketing). Fenomenologin kan med
andra ord användas för att samla in data/information som man hermeneutiskt sedan
försöker tolka och förstå: ”Vad upplevs?”, och, ”Varför uppleves fenomenet si eller
så?”, exempelvis.

Fenomenologin kommer dock aldrig riktigt bort från subjekt/objekt-dikotomin —
även om det var en av grundtankarna — eller antropocentrismen, men det gör å andra
sidan inte vi, eller hermeneutiken, heller. Det är lite som ”objektiv” vetenskap, kanske
något att sträva efter (beroende på hur man är lagd; jag tycker definitivt att det är det),
men något som inte är praktiskt genomförbart hela vägen ut. Alltså, lika lite som jag
kan vara hundraprocentigt objektiv (redan vid jag:et har vi ett problem), kan jag sluta
vara människa. Inget av det behöver dock vara ett problem, men, det är något man
bör ha i bakhuvudet.

❋♦t♦❣r❛✜ ♦❝❤ ❡st❡t✐❦

I speak of the things that are there, anywhere and everywhere — easily found, not
easily selected and interpreted. A small catalog comes to the mind’s eye: a town
at night, a parking lot, a supermarket, a highway, the man who owns three cars
and the man who owns none, the farmer and his children, a new house and a
warped clapboard house, the dictation of taste, the dream of grandeur, advertising,
neon lights, the faces of the leaders and the faces of the followers, gas tanks and
postoffices and backyards.

— Robert Frank3

3(Greenough & Alexander 2009:362)
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Jag hade ingen plan på att göra något fotografiskt till denna uppsatsen, men fotot ville
annorlunda. I mitt funderande runt en arkeologisk ingång till OOO/P så sprang jag på
Ian Bogost korta film/presentation om ett objektorienterat fotografi (2011) och tänkte
att det skulle kunna fungera i en arkeologisk kontext; en mer samtidsarkeologisk
sådan. Den fotografiska ingången är till synes relativt lätt, i alla fall i jämförelse med
ovan, då den praktiskt inte är svår att genomföra, speciellt nuförtiden med digitala
kameror — den första ansatsen nedan tog ett par dagar att genomföra, medan den
andra fick växa fram under mina olika besök på platsen.

Tanken var att applicera en OOO/P-metod på fotografiet genom att fotografera
bild-i-bild. Att på så sätt visa på fotografiets ”tinglighet” i-sig-själv, som objekt i-sig-
själv, snarare än något att ”se igenom”, samt att visa på en plats ambulerande och
perkolerande tidslighet — att en plats inte (bara) är forntida. Det vill säga att den
existerar nu likväl som den gjorde det då och kommer göra det i framtiden — att
den är både då, nu och sen, allt på samma gång – samt hur fotografiet kan vara
ett ypperligt medium, och objekt i-sig-självt, för att göra det greppbart, både inom
arkeologin och utanför.

En andra fotografisk ingång är att visa platsen som den upplevs idag, en mer subjektiv,
fenomenologisk-estetisk metod. Det går ut på att dokumentera platsen, att inkludera
exempelvis hittade, konstruerade och udda objekt, utsiktspunkter, siktlinjer, djurstigar
och så vidare. Det vill säga att dokumentera platsen såsom den upplevs idag (eller i
alla fall hur jag upplever den idag) inkluderat alla samtida lämningar och (p)åverkan.
Det finns lite av Tilleys fenomenologiska landskapsarkeologi i den här metoden, i
alla fall den som introduceras i hans A Phenomenology of Landscape: Places, Paths, and
Monuments (1994). Jag drar den dock i en lite annan riktning än Tilley — en mer
fotoinriktad sådan, och, en mer fristående och estetisk sådan. Tilley har visserligen en
hel del fotografier i sin bok men de är ganska tråkiga och tillför inte så mycket; han
förlitar sig mest på ”tjock” beskrivande text (eng. thick description). Min idé är alltså
att göra någonting som är mer intressant utifrån min ståndpunkt; vilket innebär att
mer direkt använda mig av fotografiet som medium — ett fotografi frikopplat från att
agera textuell illustration och/eller representation.

Angående estetisk teori så låter jag Pétursdóttir och Olsen förklara det på ett kort och
koncist, om än inte helt ortodoxt, vis,

Aesthetics in its modern conception has mostly been associated with an
intellectual assessment of beauty and art, where [...] the gazing observer is
placed at ’a passive-contemplative distance from reality’. [... It] originally
referred not to representation but to reality itself and to an unmediated
corporeal experience of that reality. [...] The aesthetic experience can be
described as a kind of pre-linguistic cognition that ”is ’out front’ of the
mind, encountering the world...prior not only to logic but to meaning as
well” (2014:15).
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Stilmässigt är inte de flesta fotografierna i uppsatsen ”neutrala”, utan jag har i stället
tagit en friare väg för att på så sätt försöka visa på något snarare än allt (vilket verkar
vara normen, och vilket oftast inte säger något). Jag tar även en tanke från Barthes
(1977:40) angående att inte använda mig av beskrivande bildtexter i fotoessäerna då
tanken är att fotografierna i dem ska få tala för sig själva. Jag anser precis som Barthes
att det inte är nödvändigt med bildtexter då de bland annat sätter fotografierna i en
redan (av mig) förutbestämd kontext och hindrar dem från att vara det de är, eller
kan vara; samt att jag anser det är dags att röra sig bort från det dokument-aktiga
användandet av fotografiet inom akademisk text (och på andra ställen) — eller i alla
fall utöka fotografiets användningsområde till mer än bara textuell representation
och/eller illustration.

Jag har även valt att använda ett liknande uttryck i de olika fotografiska ansatserna,
oavsett vilken kategori de faller inom. Anledningen till det är att jag vill visa på att även
det representativa/illustrativa fotografiet inte behöver vara ”tråkigt” eller ”dåligt”.
Alternativet jag funderade på var att visa dem beskärda — det vill säga skära bort
den bildliga kontexten och förlita mig helt och hållet på den textuella — och i färg, för
att på så sätt skilja dem tydligt från de andra fotografierna. Jag tycker dock att det blir
mer intressant som det står snarare än att ”offra” ett antal bilder för att på så sätt visa
på en poäng som ändå, förhoppningsvis, går fram.

I övrigt är fotografiet även ett sätt att bevara och förmedla objektet/objekten som
fotograferats; ett sätt att hålla kvar känslan som uppfattats på plats; ett sätt att stoppa
tiden – för mig själv likväl för andra. Fotografiet är alltså både representation och
objekt i-sig-självt, vilket gör det till ett ganska unikt uttryck (se Pétursdóttir & Olsen
2014:16–23, för en diskussion; även sidorna innan för en genomgång av kritiken). Vissa
ser det som ett problem, medan jag står mer på Petursdottir och Olsens sida — det
vill säga att det inte är det, eller behöver vara det; snarare kanske det är tvärt om,
en styrka. I uppsatsen finns således både dokument-aktiga, beskrivande, ”neutrala”,
”vetenskapliga” och så vidare, fotografier där de behövs, och fristående fotografier
med ett syfte som är annat än att illustrera, eller vara underordnat, något skrivet.

De två fotoessäerna presenteras även något olika, som jag nämnt lite kort tidigare. Den
första, den OOO/P-inspirerade bild-i-bild presenteras längre ned i Materialgenomgång
/ Undersökningar under titeln ”Ett fotografiskt försök” på ett mer klassiskt vis. Medan
den andra, den mer fenomenologisk-estetiskt inspirerade essän, sprids ut genom hela
uppsatsen. Så alla bilder som inte är kartbilder, illustrativa fotografier med mera, eller
tillhör ”Ett fotografiskt försök” ingår alltså i den andra. De är också benämnda på
olika sätt i bildtexterna, kartbilder, figurer och illustrativa fotografier benämns Fig.,
som vanligt, medan den fenomenologisk-estetiska essän benämns, Ofe., och den andra,
Eff. .
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❙❛♠♠❛♥❢❛tt♥✐♥❣

Ju mer jag läst in mig desto mer har jag sett hur de olika valda inriktningarna
slingrat in sig i varandra (medan andra självklart har fått stryka på foten) trots
deras, ibland ganska stora, skillnader. Det finns självklart fler ingångar än de jag
tagit upp ovan — även ett par som jag använt mig av som inte nämns, teorin om
affordances exempelvis (Gibson 2015:119–120), vilken använts för att praktiskt försöka
operationalisera OOO/P — som inte fått plats eller fått lämna plats åt något annat,
bland annat på grund av tidsaspekten för arbetet. De ingångarna jag har tagit upp,
och/eller använt mig av, ska inte ses som någon generell mall, utan som en mer
personlig ingång som fungerade för mig i just det här sammanhanget — det vill säga
något som föll på plats för mig, just här och nu, och som kanske inte är applicerbart
för alla på vilket material som helst. Och för att repetera det jag skrev i inledningen
av kapitlet, så var det här en kort och väldigt förenklad beskrivning av de olika
teoretiska ingångarna. Men tanken var, som sagt, att inte snärja in oss för mycket i
alltför krångliga teoretiska diskussioner och/eller termer, utan att ge en snabb översikt.
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Ofe. 3

Ofe. 4
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✸ ▼❛t❡r✐❛❧❣❡♥♦♠❣å♥❣ ✴ ❯♥❞❡rsö❦♥✐♥❣❛r

I den här delen kommer jag först, lite kort, gå igenom Skårbyrösets historia och
tidigare tolkning, följt av tre fallstudier (den fjärde är som sagt utspridd genom hela
uppsatsen) som innefattar en mer beskrivande fenomenologisk, en bricoleur-approach
och en OOO/P-inspirerad fotoessä. Egentligen är de alla delar av en fallstudie som
syftar till ökad grundförståelse för landskapet som helhet med Skårbyröset i centrum —
olika skalnivåer och betraktningsvinklar för att få mig själv, och läsaren, att ordentligt
komma in i materialet, landskapet och röset — för att på så sätt kunna tolka de samma
i det avslutande kapitlet.

❙❦år❜②rös❡t

Ofe. 5

❚✐❞✐❣❛r❡ ❢♦rs❦♥✐♥❣

Det finns inte så mycket skrivet om Skårbyröset (RAÄ Salem 42:2) och platsen har
inte heller grävts eller undersökts närmare — annat än ett par inventeringar. En bra
kandidatuppsats har författats av Höglund Giertz (2011), men förutom det finns inga
större mängder (akademisk) text att tillgå. Uppsatsen ihop med Salemsboken (1973)
och Ambrosianis doktorsavhandling (1964), samt ett par källor till (se exempelvis
Silén 2001; Rydberg 1977), är de mest uttömmande jag fått fatt i. Ingen av dem tar
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upp Skårbyröset i någon större utsträckning (annat än Höglund Giertz) då alla är mer
generella undersökningar som koncentrerar sig på olika saker.

Rydbergs uppsats handlar i huvudsak om fornborgar som försvarsverk. Skårbyröset
beskrivs dock, om än väldigt kortfattat, men då det inte klassificeras som fornborg går
Rydberg snabbt vidare (1977:23). Även Silén nöjer sig med en kortare beskrivning av
platsen och röset, hon nämner dock även de kringliggande, mindre, stensättningarna,
samt beskriver kort bergets utformning (2001:19–20, 25). Uppsatsen i övrigt diskuterar
kring uppkomsten av rösena i Botkyrka och Salem; varför dessa specifika berg valts
ut, och så vidare.

I Salemsboken ges en lite mer ingående beskrivning av Skårbyröset och berget som
sådant. Ett par fotografier fångade även mitt öga, ett av röset taget från dagens
”ingång”, samt ett flygfoto (se Fig. 1 nedan), värt att notera är hur ”röjd” platsen
är jämfört med idag (1973:43–44). I övrigt är Salemsboken en bra källa om man vill
få mer ”kött på benen” angående Salem i allmänhet. Den tar upp det mesta i/ur
ett bygdehistoriskt perspektiv, allt från förhistorien och flora och fauna till moderna
kommunikationer och föreningsliv.

Ambrosianis avhandling beskriver å andra sidan Skårbyröset lite mer utförligt jämfört
med ovan, även platsen och berget får en lite mer ingående beskrivning (1964:158, 184).
Han anser bland annat att hägnaden nog aldrig varit stängd, ett antagande baserat på
en lantmäterikarta från 1813 (1964:185, fig. 60) där hägnaden är inritad på samma sätt
som den ser ut idag. Ambrosiani skriver även att, ”[ingången] ansluter väl till [den]
övre mynningen av en klyfta” (1964:184), något jag både håller med och inte håller
med om — jag håller med om att den ”ansluter väl” men jag är inte så säker på att det
var en ingång. I övrigt behandlar avhandlingen Södertörns förhistoria mer generellt
och går igenom forn- och bebyggelselämningar i området.

❇❡s❦r✐✈♥✐♥❣

Skårbyröset är omkring 25 meter i diameter, cirka 3,5 meter högt och har en krater som
är ungefär 1 meter djup och 3–4 meter bred på toppen. 20–30 meter sydost ligger RAÄ
Salem 42:3, ett mindre sidoröse (tekniskt kanske en stensättning) med en diameter på
6 meter och en höjd på cirka 0,5. Runt hela platsen, förutom i den östra delen och en
kortare bit i den västra, finns en hägnad som är ett par, till flera meter bred och upp
till 0,5 meter hög. Hägnaden är strax över 100 meter i väst-östlig riktning och 40–60
meter i nord-sydlig. Stenarna som använts i alla tre konstruktionerna har en diameter
omkring 0,3–0,5 meter (Fornsök 2015).

Rösen anses generellt ha konstruerats på bronsåldern men tolkningarna sträcker
konstruktionsperioden in i den äldre järnåldern. Även konstruktionerna av rösen
kontra hägnader faller, beroende på vem man läser, antingen inom olika tidsperioder
(röset anses då oftast vara äldre), eller inom samma. De anses också ofta vara en
stormannagrav, i alla fall i ett begynnande skede av rösets liv, men tolkningarna runt
rösenas syften går även här isär då andra exempelvis menar att rösen är gemensamma
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Fig. 1. Flygfoto över Skårbyröset med omnejd. Foto: Lars Bergström (Collmar & Blomberg 1973:44).
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kultplatser för de boende i landskapet, medan andra ser dem som antingen gräns-
markeringar eller centralplatser (Höglund Giertz 2011:10–11, 14). Slutsatsen man kan
dra av att tolkningarna går så vida isär är att rösena, om ingenting annat, i alla fall är
enigmatiska, svårtolkade och intressanta, för lekmän likväl arkeologer.

Vill man undersöka rösens användning och spridning, fornborgars och hägnaders
klassifikation och så vidare så får man söka upp mer generell litteratur (se dock
Höglund Giertz 2011, för en kort översikt) eller litteratur som avhandlar andra platser;
exempelvis Bolin (1999), som tittar på bland annat norrländska kuströsen och hur
de använts rituellt, Olausson (1995) och Hauptman-Wahlgren (1995) för exempel på
fornborgars klassificering och kategorisering, och så vidare.

✳✳✳t✐❧❧ ❢♦ts

För någon utan körkort och bil är Skårbyröset en, ska vi säga spännande, plats att ta
sig till, speciellt såhär på vinterhalvåret då dagsljuset är begränsat. För mig börjar det
med en ganska lång pendeltågsfärd sydväst från centrala Stockholm till Rönninge där,
om man har tur, buss 708 går enligt tidtabellen. Bussresan i sig tar inte så lång tid och
tar mig norrut igen från Rönninge, genom Salem, till Bergaholmsvägen strax söder om
Bornsjön — dock har jag fått gå av på stationen efter vid ett antal tillfällen då ingen
någonsin verkar ha gått av på just Bergaholmsvägen innan jag började frekventera
rutten. Allt som allt tar resan dit, om allt går som det ska det vill säga, ungefär en
timma. Väl avsläppt på Bergaholmsvägen — vilken är gamla Riksväg 1 om jag inte
missminner mig, och idag en genomfartsled mellan Tumba/Rönninge/Alby/Norsborg
och Södertälje — så väntar en promenad nordväst genom dalen och över åkrarna, en
promenad som tar omkring 30 minuter om man går direkt. Att promenera genom
landskapet har sina fördelar dock (och även nackdelar som vi ska se) då man har
möjlighet att utforska det samma och försöka bilda sig en bättre uppfattning om hur
det kan ha sett ut, fungerat och hängt ihop en gång i tiden (se Fig. 2 på s. 19 för en
översikt över området).

När man går av på hållplats Bergaholmsvägen (som egentligen ligger på Salemsvägen,
och inte är någon egentlig hållplats utan ett dike) känns det som man landat i valfri
landsbygd någonstans i Sverige — även om man både ser och hör E4:an lite längre bort.
Vid första anblick är det med andra ord inget som direkt står ut; åkrar, en bondgård,
en kyrka, diverse skogspartier och bilar som susar förbi. Men, vid Salemsvägens
slut, precis innan den möter Bergaholmsvägen, vid busshållplatsen, skär den igenom
en mindre kulle som ligger i mitten av dalgången — en dalgång som sträcker sig
ungefär en mil från Södra Björkfjärden i nordväst till Salem i sydost — och tar man
på sig sina arkeologiska glasögon och går upp på kullen väster om vägen så ligger
där ett gravfält (RAÄ Salem 12:1), ungefär 130x50 meter stort, med ett trettiotal
stensättningar, högar och terrasseringar. Öster om vägen hittar man vad kan antas
vara fortsättningen på samma gravält (cirka 100x40 meter), här finns bland annat
skärvstenshögar, stensättningar, en stensträng samt ett förmodat boplatsområde och
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fossil åkermark med mera i anslutning (RAÄ Salem 13:1–2, 146:1–3, 186:1–2, med
flera); allt som allt runt ett fyrtio-, femtiotal lämningar.

Lämnar man kullen bakom sig och fortsätter nordväst, så slingrar sig dalgången
framåt endast avbruten av mindre ”öar”, likt kullen vi just precis passerat — jag har
valt att kalla dem ”öar” därför att dalen delvis låg under vatten under den äldre
bronsåldern, och satt antagligen ihop med Bornsjön som på den tiden var en vik i
Östersjön. Inte förrän i slutet på den yngre bronsåldern trädde landskapet fram så
som det ser ut idag, mer eller mindre i alla fall (Höglund Giertz 2011:7). Behåller
man sina arkeologiska glasögon på så finner man, längs kanterna av dalen eller på
öarna, spår av det förgångna — en snabb avstickare åt endera hållet så springer man
på något. Efter jag gått runt och tittat på mer eller mindre varje kulle på väg till och
från Skårbyröset, vid ett par tillfällen, och sett ett antal lämningar — som jag antog
var lämningar i alla fall — så tittade jag på området i Fornsök. Först då gick det upp
för mig hur spridningen av boplatserna såg ut i området, det visade sig att de till
största del ligger längs med dalens kanter eller vid öarna. När jag fortsatte titta och
filtrerade resultaten på andra kategorier så visade sig att gravfält och kultplatser å
andra sidan, i huvudsak i alla fall, ligger uppe på åsarna och kullarna runt omkring,
speciellt längs med åsen som går utmed Bornsjön; det vill säga den norra delen av
området. En annan intressant aspekt som det visade var att många av alla hällbilder i
området — och det finns ett antal — i största del är koncentrerade till mittenområdet,
det vill säga öarna som ligger i själva dalgången, och speciellt verkar de ristats i ett
område västsydväst om Skårbyröset i sig. De flesta är så kallade älvkvarnar — eller
skålgropar för att använda en mer arkeologiskt vedertagen benämning.

Dalgången i sig är mjukt svepande och kantas av moränryggar täckta av blandskog
både i norr och söder, bitvis är det riktigt stenigt uppe på kullarna och i skogspartierna.
På vägen bort mot Skårby passerar man en lite större bondgård, men även ett antal
mindre hus och gårdar skymtas här och var — framförallt efter solen gått ned då
ljusen från fönstren letar sig ut. Har man otur, eller tur, beroende på vad man tycker
är intressant, så kan man även få se ett och annat bilvrak — jag har sett två under de
gångerna jag varit där. Förr eller senare kommer man i alla fall fram till avtagsvägen
mot Skårby; det finns dock ingen skylt vid vägen så en karta alternativt bra minne
är att rekommendera. Hundra meter in, gömt bakom en liten kulle, hittar man den
gamla parkeringsplatsen, ett par skyltar från Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen
och ett picknickbord. Parkeringsplatsen vid skyltarna är nu mer avstängd, blockerad
med ett antal stora stenar, tydligen var dess gömda plats bra för diverse ljusskygg
verksamhet, så nu får man istället parkera bilen på andra sidan Bergaholmsvägen —
om man kör bil det vill säga.

Det finns alltså ingen brist på lämningar, eller annat, att titta på eller uppleva för den
som vill — och har skor som duger — dock kan springandet mellan fornlämningarna
göra att ljuset försvinner snabbare än beräknat, speciellt vid den här tiden på året
då soltimmarna inte är speciellt många. Vid ett flertal tillfällen har jag med andra
ord kommit till Skårby när det redan börjat skymma. Skogen, berget och platsen är
visserligen intressanta även efter ljuset falnat då det ger en helt annan upplevelse av
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Fig. 2. Översikt över Skårby med omnejd (www.fmis.raa.se).

dem jämfört med att vara där på dagtid. Sinnena är mer påslagna, mörkret gör ju det
med oss vare sig vi är rädda för det eller inte, och djuren vågar sig fram, om man
är lite tyst och försiktig. Berget och röset i sig intar en annan, mer my(s)tisk, dräkt i
skymningen, och det är ganska evokativt att sitta nedanför röset uppe på bergstoppen
och fundera en stund — något jag kan rekommendera.

■♥s♥är❥❞

En av frågorna som dök upp när jag satt där och funderade var, hur man ”ska”, eller
”bör” närma sig röset (RAÄ Salem 42:2); idag likväl som på bronsåldern när röset,
hägnaden och platsen var aktiverad? Dagens ingång känns relativt logisk ur riktnings-
och klättringssynpunkt — det är den snabbaste vägen upp, med minst motstånd, från
bilvägen sett och från där parkeringsplats, huvudskyltar med mera finns. Men, med
tanke på hägnaden så skulle jag säga att det är ytterst tveksamt om det var ingången
som brukades under bronsåldern då man går över hägnaden in på området idag.

Vad jag gjort är — förutom fundera på hur röset först ska ses eller upplevas när
man kommer till platsen; vilket är en stor del i det hela — är att ha ”gått över”
huvudplatsen; det vill säga toppen på berget där röset ligger, och berget som helhet;
det vill säga runt omkring berget. Jag har även gått uppifrån och ned och tvärt om
samt från olika håll för att se hur röset upplevs beroende på vilket håll man närmar
sig toppen från samt hur terrängen ser ut. En annan sak jag tittat efter är djurstigar.
Min idé är att djuren hittar ”rätt” väg att gå — visserligen baserat på deras höjd
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över marken och dylikt — och att människan då, precis som idag, gärna följer redan
upptrampade stigar. Tanken är att naturen, för att använda ett lite problematiskt
begrepp, visar sina affordances för djur (inklusive människor); visar hur man rent
praktiskt ska ta sig uppför berget. Den praktiska aspekten är ena sidan av myntet,
medan den andra är upplevelsen. Så länge jag är medveten om exempelvis träd som
är i vägen och andra mer sentida hinder, så är min idé att jag kan ge en tolkning
angående hur platsen var tänkt att närmas och kanske även i förlängningen, upplevas.

Går man dagens väg upp så stöter man till sist på tre stycken relativt stora och breda
”klyftor” som underlättar promenaden upp; framförallt den första är enkel att ta sig
upp igenom, och det är även den man i huvudsak använder sig av idag. Väl uppe
på berget ser man inhägnaden framför sig med röset en bit längre bort. Utan att
fundera så känns den vägen upp, som sagt, relativt smidig och oproblematisk, men
tittar man närmare på ”ingången” genom inhägnaden så ser det, i alla fall för mig,
ut som att man rensat upp stenen och skapat ett ”hål” för besökare att gå igenom.
Stenen i öppningen är dock inte helt borta utan det mesta ligger vid sidan av stigen
in mot röset. Mitt intryck är att det tilltaget är ett mer sentida sådant och inte något
från tiden då röset och platsen skapades och användes. Dock har jag en ide om att det
kan vara en av öppningarna på grund av hur stenen just ligger längs med stigen, men
mer om det längre ned. Från det här hållet ser man även röset så fort man kommer
upp ur ”klyftan” omkring 50-60 meter bort. Stigningen upp till röset är även relativt
låg från det här hållet — det är nästan så man tittar rakt på det — man är med andra
ord nästan i ögonhöjd med röset från första anblick. För ett fågelperspektiv över
Skårbyröset se Fig. 3a och b.

Jag har även ett antal tankar om de tidigare tolkningar som (inte) gjorts, eller beskriv-
ningar kanske är mer korrekt då de återfinns i inventeringsrapporter med mera (se
exempelvis RAÄ Salem 42:1). Specifikt angående hägnadens utbredning och antalet
”sidorösen” som finns på platsen.

Inhägnaden i sig är lite märklig. Till att börja med innesluter den inte röset helt och
hållet, det vill säga att hägnaden inte är stängd; ena halvan av den antingen saknas
eller har aldrig varit där. Röset är inte heller något så när i mitten av hägnaden, utan
ligger upp mot den på den sydöstra sidan. Man har alltså byggt hägnaden upp, och
fram till röset — i alla fall på ena sidan.

Angående sidorösena så finns det två registrerade sådana, ett mindre som man
passerar på väg upp (RAÄ Salem 43:1), om man följer dagens skyltning, och ett lite
större uppe på berget (RAÄ Salem 42:3), nära det stora röset. Jag tror dock att det
eventuellt finns två eller tre rösen till på platsen, varav ett ligger väldigt nära det stora
röset, strax öster om, mellan det stora och RAÄ Salem 42:3, med ett andra en bra bit
längre nordost, närmre Bornsjön, från det stora röset sett, och ett tredje lite större om
man följer åsryggen sydväst, ned mot parkeringen. Eventuellt kan det även finnas ett
till strax norr om det stora röset, men jag skulle säga att det är tveksamt och snarare
en del av hägnaden, alternativt något mer sentida. På ett av fotona jag tog såg det
även ut som det fanns ett till strax öster om det stora röset, ca 100 meter. Det var
dock inget jag registrerade då jag tog fotot, och jag lyckades inte heller hitta det vid
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(a) Flygfoto och kartdetalj (www.fmis.raa.se).

(b) Terrängkarta (www.fmis.raa.se).

Fig. 3. Översikt Skårbyröset
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nästa besök. Detta är ju dock ren spekulation från min sida, än så länge i alla fall, då
jag inte lyckats ”lura” med mig någon mer kunnig som kan verifiera, falsifiera eller
korroborera mina observationer.

Om vi tittar på fler specifika, och utmärkande, detaljer så finns det även två ”nischer”,
en nedanför toppen vid det mindre röset (RAÄ Salem 43:1) man passerar på väg upp.
Den syns dock inte om man inte vänder på blicken och närmar sig från, med moderna
ögon i alla fall, ”fel” håll. Det är en ”kort” grotta med en relativt stor öppning på ena
sidan och ett mindre hål på ”baksidan”. Den är kanske två meter djup och cirka en
meter hög på öppningssidan (se Fig. 4a). Grotta är i och för sig kanske fel benämning
då det inte är en urholkad sådan utan stenar som hamnat (eller placerats) på så sätt
att de bildat en slags ”grotta”. Går vi upp på toppen, precis där inhägnaden möter
röset, så finns dock en ”riktig” stennisch som når till hakan på mig — det vill säga
omkring en meter och sextio-sjuttio centimeter hög — cirka en meter bred, djup nog
att ett flertal personer får plats i den och i stort sett rektangulär (se Fig. 4b). Står man
i den, med ryggen mot öppningen, och tittar rakt ut så ser man rakt på RAÄ Salem
42:3 (med mitt föreslagna röse emellan, precis vid kanten av nischen).

Det finns även en ”våt plats”, en våtmark, på platsen — något som inte nämnts i
någon beskrivning eller tolkning jag läst — öster om RAÄ Salem 42:2 och strax norr
om RAÄ Salem 42:3 (se Fig. 3b och 6b). Det är anmärkningsvärt att en sådan plats
aldrig nämnts, trots att den ligger i direkt anslutning.

Sydväst från det stora röset, längs med åsen ned mot parkeringen, så hittar man även
en intressant sten med ett antal relativt raka vinklar som ser allt annat än naturlig
ut (se Fig. 4c). Eventuellt kan den ha brutits av då det ligger en sten med liknande
diameter precis bredvid, dock på ett sätt som gör att den är svår att undersöka, i alla
fall den sidan som är av intresse. Även vid den eventuella stensättningen som ligger
närmre Bornsjön finns en intressant sten med raka vinklar och platta sidor — i stort
sätt fyrkantig (se Fig. 4d).
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❊tt ❢♦t♦❣r❛✜s❦t ❢örsö❦✹

I photograph to find out what something will look like photographed.

— Gary Winogrand5

Eff. 1

4Originalfotografierna som använts i Eff. kommer från Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA 2015)
5(Diamonstein & Callahna 1981:54)
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Eff. 2

Eff. 3
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Eff. 4

Eff. 5
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Eff. 6

Eff. 7
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❙❛♠♠❛♥❢❛tt♥✐♥❣

I det här kapitlet har jag försökt förmedla mina upplevelser av landskapet och Skårby-
röset genom användningen av fenomenologiska, estetiska och fotografiska metoder.
Det blev inte den ”vanliga” materialgenomgången som oftast består av diverse tabel-
ler över empiriskt material och/eller textuell sammanfattning av annat, och andras,
textmaterial. Istället har jag försökt beskriva hur materialet och platsen visat sig för
mig och de tankar som dykt upp medan det skett; och i förlängningen försökt göra
de beskrivningarna tillgängliga för den som läser på ett sätt som gör platsen och
materialet levande, intressant och förhoppningsvis tankeväckande.
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✹ ❉✐s❦✉ss✐♦♥ ♦❝❤ t♦❧❦♥✐♥❣

No one has yet determined what the body can do.

— Baruch Spinoza6

Hur bör man då närma sig röset? Och, går det att säga något om hur man gjort det
tidigare?

Idag går man ostsydost från den före detta parkeringsplatsen över och igenom ett, eller
ett par järnåldersgravfält, svänger ostnordost upp mellan de två bergen, förbi RAÄ
Salem 43:1 och slutligen upp genom en av sprickorna/ravinerna (se den prickade
linjen i Fig. 3b på s. 21. För en översikt över röset och inhägnaden se Fig. 5 nedan).

Fig. 5. Översiktsritning över röset och inhägnaden från min anteckningsbok.
1) Skårbyröset. 2) RAÄ Salem 42:3. 3) Nisch (Fig. 3b). 4) Sten (Fig. 3c).

5) Hägnaden. 6) Dagens ”uppgång”. 7) Nedgången till ”våtmarken” (Fig. 5b).

Min ritning från anteckningsboken är kanske inte riktigt så pass vetenskapligt stringent
som man skulle vilja, men den fyller sitt syfte i brist på en GPS:ad kartbild via GIS

6(Spinoza & Curley 1994:155)
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eller totalstation — kanske fyller den till och med fler, eller i alla fall andra, syften
just på grund av vad den är? Ett kort förtydligande: frågetecknet och ingången precis
ovanför fyran och sexan är dagens ingång, och den borde ligga längre till höger i bild,
strax höger om sexan, fast fortfarande på hägnaden då.

I alla fall, som jag skrivit tidigare är dagens väg upp till röset ganska logisk baserat på
hur vi transporterar oss själva (bil), var våra transportmedel kan förvaras, samt att vi
passerar de flesta fornminnen som ligger i nära anslutning på vägen till toppen.

Problemet jag ser med att det även varit vägen till röset under bronsåldern är att
”hålet” genom hägnaden ser ut som en mer sentida konstruktion. Om så nu är fallet
tror inte jag att man i äldre tider, när platsen användes, klättrade över inhägnaden för
att ta sig in på platsen. Ingången måste ha varit någon annanstans! Som man kan se
på min ritning är det några pilar och frågetecken här och var (och det skulle kunna
vara fler) där jag funderat på om inte ingången kan ha varit.

Om vi börjar med hur röset, från dagens ingång, visar sig, så ser man det direkt,
som nämnt, när man kommer upp ur sprickan i mer eller mindre ögonhöjd, straxt
över. Den mest ”spektakulära” vyn över röset har man från den västra sidan (eller
vänster i bild, strax under mittstrecket) då röset tornar upp sig och ser betydligt mer
respektingivande ut. Kommer man å andra sidan från norr (övre vänstra hörnet i bild)
ser man knappt röset alls då man är flera meter lägre och röset döljs av ett ”språng”,
men följer man den streckade linjen dyker helt plötsligt röset upp, dock först när man
är relativt nära; en ganska spännande effekt. Från öst (övre högra hörnet i bild) ser
inte röset alls lika stort eller spektakulärt ut, men är enklast att gå hela vägen fram
till. På den östra sidan är inte heller hägnaden stängd, i alla fall inte idag (och frågan
är väl om den någonsin varit det? Jag tror inte det), samt att RAÄ Salem 42:3 och
nedgången till en intressant ”våt” plats (se Fig. 3b och 6b) ligger där — så även den
östra sidan har sina plus, trots att röset i sig inte visar sig från sin ”bästa” sida.

Tolkningen här kommer inte bli definitiv utan är beroende av vad som eventuellt var
viktigt för människorna då. Det kommer med andra ord bli mer en diskussion runt
olika tolkningar och deras meriter. Tänker man att de hade präster eller shamaner
(likt idag) som mässade och så vidare, eller att platsen användes av hövdingar för att
tala, så tror jag att man, som vanlig dödlig, anlände på platsen antingen från öst eller
norr. Dels på grund av ”språnget” som kan användas som ”talarstol” ut mot den stora
huvudytan, som även ligger lågt jämfört med exempelvis den östra och södra sidan,
av den inhägnade platsen, och dels på grund av hur röset först framträder. Det vill
säga, det handlade om makt och kontroll. Då kan man även se den östra sidan som ett
”staging area” eller en plats för avgränsad kultisk utövning, något för de få, i och med
tillgången till ”språnget”, direkt access till röset och en våt plats, med mera.

Å andra sidan kanske man inte alls hade religiösa ledare likt idag utan en mer allmän
och demokratisk syn på religiös utövning. Om det var fallet kan man istället kanske
närmat sig antingen från öst eller syd då de båda hållen ger en mer direkt access till
röset i sig, och i fallet öst även RAÄ Salem 42:3 och nedgången till våtmarken. Från
dagens ingång, från syd, så passerar man dock även nischen på väg mot RAÄ Salem
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42:3 vilket kan ha fyllt någon funktion då nischen är ganska speciell, för att uttrycka
sig försiktigt. På sydsidan finns även en större ”grop” i brist på ett bättre ord som
är omkring 5 meter i diameter. Ytterligare en sten, omkullfallen, rundad, delad och
omkring 1 meter lång finns i anslutning (se Fig. 6a).

Jag nämnde tidigare att jag även hade en idé om att dagens ingång kan ha varit
en av öppningarna till platsen, även under äldre tider, på grund av hur stenen som
ligger längs med stigen, in mot röset, placerats. Anledningen till det är att en liknande
”öppning” finns på den norra sidan, fast omvänd. Det vill säga stenen ligger längs
med, vad som kan ha varit, en stig, fast utåt, från röset sett. Eventuellt har vi då vad
som kan tolkas som en in- och en utgång här.

Ytterligare en tanke är att man kom upp som man gör idag men att ingången genom
inhägnaden inte var där den är utan på västra sidan. Det vill säga man fick röra sig
runt utsidan av inhägnaden en liten bit för att sedan gå in västerifrån. Möjligheten
finns i alla fall då en del av inhägnaden just på västra sidan saknas.

Tittar vi istället på hur tillgängligt berget är beroende på vilket håll man kommer ifrån
så är dagens väg upp tveklöst enklast (vilket visserligen kan bero på att man ”gjort”
det enkelt på senare tid), eventuellt att man kan ha kommit från motsatt håll (öst) upp
till RAÄ Salem 43:1 och vidare upp till toppen. Det finns dock en väg upp innan om
man kommer från det hållet, en väg som djuren idag tar upp, en väg som leder till
”baksidan” av RAÄ Salem 42:3 och en översikt över våtmarksområdet. Man kan se
den på Fig. 3b som en ”kil” rakt öster om RAÄ Salem 42:3. Via våtmarken går det
även en sänka runt ett par av topparna öster om huvudröset, en väg som var väldigt
lättforcerad (och välanvänd av diverse djur) och mynnar ut ungefär vid uppgången
som leder till baksidan av RAÄ Salem 42:3. Det är också en tänkbar variant då man
går längs med en slags processionsväg, igenom (eller runt) våtmarken och upp till
huvudröset. Kommer man den vägen öster ifrån ser man inte röset förrän platsen där
inhägnaden slutar då det skymtas genom träden; och fortsätter man en liten bit till
kommer man som sagt till våtmarken.

Vad är de viktigaste attributen på platsen? Det direkta och självklara svaret är såklart
röset, men rent intuitivt skulle jag snarare säga våtmarken — jag har nämnt den vid
ett antal tillfällen utan att gå in närmare. Våtmark är till att börja med fel ord, det är
inte ett kärr eller dylikt utan mer en depression i berget omgiven av sten och klippor.
En väldigt evokativ del av platsen, en kraftig reva i berget med stora vassa stenar som
nästan hänger över en medan man rör sig ner till vattensamlingarna — det är som
en liten värld i sig när man kommer ner där. Efter att ha spenderat åtskilliga timmar
i Skårby skulle jag säga att det nog är den viktigaste aspekten av hela platsen, och
kanske anledningen till att man anlagt röset, inhägnaden och sidorösena just där. Man
hovrar runt den delen av platsen när man är där, och vill inte riktigt gå ner — nästan
så det är kännbart.
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The seed does not find the ground but creates it; it’s descendants form its soil.

— Pierre Mabille7

Det är på något sätt i mellanrummen idéerna och tankarna dyker upp; i upplevelsen;
i relationen; i att utsätta sig; i att göra; i kombinationen av fysiskt och teoretiskt
tänkande; i (ut-)sträckningen — Bogost et al. kallar det carpentry (eller ”the carpentry of
things”) (Bogost 2012:85–111); inom affektteori, in-between-ness (Gregg & Seigworth
2010:1); Heidegger kallar det thrown eller thrownness (Heidegger & Stambaugh 1996);
inom fenomenologin, bracketing eller reduktion, och så vidare (begreppen är inte helt
synonyma men syftar mer eller mindre på samma sak, eller samma resultat). När
jag första gången åkte ut till Skårby visste jag i stort sett ingenting om Skårby, röset,
landskapet eller vad jag vill göra med dem i uppsatsen. Jag gick till och med vilse
första vändan dit (vilket inte hör till vanligheterna) och hittade inte röset, utan irrade
omkring på åsarna och skogspartierna i närheten — jag hade memorerat kartan fel.
Men på grund av det, när jag väl var hemma igen och kunde relatera var jag varit,
skapades en slags rumslig uppfattning av landskapet som helhet och idén om att
skriva en fenomenologisk text dök upp. Vilket i sin tur resulterade i att jag inte såg
röset i dagsljus förrän besök tre (eller kanske fyra) då jag promenerade och ”tog
in” landskapet och omgivningarna runt själva röset. Så den stora frågan angående
OOO/P, i ett arkeologiskt perspektiv, eller de stora frågorna: (1) hur en platt/semi-
platt ontologi, och filosofi, kan appliceras praktiskt inom arkeologin, på ett arkeologiskt
material, och (2) hur man kan göra det på ett relevant och ”jordnära” sätt, fick på sätt
och vis sitt svar redan då — gällande denna undersökningen.

Jordnära. Det innebär för mig att en känsla förmedlas av platsen i kombination
med relevanta observationer och en tillgänglighet i framläggningen. OOO/P verkade
omedelbart ganska otillräckligt ur det perspektivet, i alla fall för den här specifika
undersökningen, och platsen (se de två styckena nedan), det behövdes något mer.
Fenomenologin hade legat och grott mer eller mindre sen A-kursen och estetisk teori
generellt och fotografi specifikt låg nära till hands — även om jag till en början inte ville
gräva ”fotogropen” djupare. På vägen ramlade ett flertal andra teoretiska ingångar in,
exempelvis teorin om affordance och affektteori. I samma veva läste jag både Bryant
och Pétursdóttirs tankar runt en bricoleur-approach (se början av Kap. 1 och 2) vilken
kändes helt rätt väg att gå för mig.

Problemen jag såg med OOO/P var att de flesta ansatser där man försökt applicera
ren OOO/P på ett arkeologisk material, eller plats, antingen blivit väldigt teoretiska,
inte speciellt arkeologiska eller mer eller mindre doxa (Bourdieu 1977:164) Närmast har
kanske Ian Hodder kommit med sin insärjningsteori (eng. entanglement) (se Hodder
2012; Hodder 2014 för en genomgång), även om han inte använder sig av någon ren
posthuman ingång — kanske är det just därför det fungerar? Resultaten Hodder får

7(Mabille 2015:38)
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fram — i stort sätt exklusivt applicerad på material från Çatalhöyük, platsen i Turkiet
han undersökt i omkring 25 år — är intressanta (Hodder 2012:179–205). Dock har jag
en invändning angående hur användbar metoden faktiskt är på en plats, ett material
som inte är i närheten lika stort och uttömmande som det han har tillgång till?

Jag tänker också att OOO/P, posthumanism och de andra inriktningarna, kan vara lite
för ”kalla” för arkeologin. Vi är ju ändå intresserade av hur exempelvis människan och
samhället såg ut och fungerade i en forntid (och samtid). Jag tror att de kan tillföra ett
viktigt perspektiv, ett annat sätt att tänka, ett sätt att vända uppochner på invanda
tankemönster, men för mig känns en hybrid mer intressant. Multi- och transdiciplinära
forskningsgrupper exempelvis, eller teoretiska perspektiv som inte är låsta i en eller
annan inriktning — vilket var anledningen till att jag valde en bricoleur-approach. Det
jag menar är att bara för man tar ett grepp med hjälp av OOO/P innebär inte det att ett
exempelvis fenomenologiskt perspektiv inte går att kombinera med det; även om det
initialt verkar så (se till exempel Sparrow 2014 för kritik av fenomenologin; och Morton
2007, alternativt valfri bok av Harman, för ett ”försvar”). Det jag menar är att båda kan
existera samtidigt. Är inte det till och med en grundförutsättning om man tar en ansats
utifrån OOO/P? Båda är objekt? OOO/P är bredden eller grunden, ett expanderande
av förståelsehorisonten, ett inkluderande av allt som existerar oavhängigt oss, medan
fenomenologin (delvis) tar vårt perspektiv — inom det större. Det handlar med andra ord
om att kunna hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. En multiteoretisk genomlysning
känns rent intuitivt som en mer ”rätt” väg att gå för arkeologin. En låsning i ett
perspektiv medför som nämnt att man ofta krånglar till saker och ting betydligt mer
än man behöver. Det gör även tolkningshorisonten väldigt mycket snävare än vad
den behöver vara. Att tänka förbi subjekt/objekt-dikotomin, förbi ett antropocentriskt
perspektiv är bra då det expanderar horisonten, men att låsa sig — att ta på sig de
stora ontologiska och epistemologiska skygglapparna — och försöka anpassa det
arkeologiska materialet efter en specifik teori medan man förkastar andra, smalnar
istället av samma horisont, och borde inte vara något att sträva efter.

Från min position ser jag med andra ord inga problem — annat än att teorierna i sig
är svåra — att kombinera exempelvis OOO/P, fenomenologi och andra teoretiska och
praktiska ingångar så länge man är medveten om vad man gör, tänker och är reflexiv
— jag är övertygad om att materialet i sig kommer öppna sig på en massa spännande
och oväntade sätt om man vågar sig in i det ”minfältet”. Det kommer krävas en del av
arkeologen i fråga (och arkeologin som disciplin), hen behöver exempelvis fundera
kring var hen står ontologiskt/epistemologiskt, var de olika teoretiska ingångarna står,
och hur man kan fläta in dem i varandra — belysa ett material och/eller en plats —
utan att hamna i allt för komplicerade filosofiska svårigheter. Det här arbetet får väl
ses som en början, en trevare, in i den världen — ett försök som förhoppningsvis kan
byggas på i ett längre perspektiv, om inte annat av mig själv.
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In a world of substances withdrawn from all relations, ’aesthetics becomes first
philosophy’.

— Steven Shaviro8

Ska jag adressera kritiken mot fotografiet som finns inom akademin lite kort så gör
jag det enklast genom att jämföra det med text. Text är, om man tänker efter, precis
lika subjektiv, representativ och skapad som fotografiet; den är beskuren och den
är ett urval. Kanske vill man inte tänka i de banorna då texten står som bas för
det mesta som görs inom akademin och att ifrågasätta texten innebär relativt stora
problem. Exakt samma kritik som framförs mot fotografiet går alltså utan egentliga
svårigheter att applicera på text. För en vidare diskussion om fotografi (och text) se
Pétursdóttir och Olsens keynote ”Imaging Modern Decay: The Aesthetics of Ruin
Photography” (2014) i Journal of Contemporary Archaeology.

Personligen anser jag att framförallt fotografiet transformerar uppsatsen som helhet till
något annat — till något mer. Det tillför en estetisk dimension, en ton, en helt annan
upplevelse jämfört med den mesta akademisk text jag läst. De tillför min blick och
upplevelse — frikopplad från texten; de tillför platsens ”tinglighet” och perkolerande
tidslighet, och på samma gång står de helt själva, i-sig-själva. De två fotoessäerna, de
illustrativa fotografierna och texten skapar tillsammans något, som i alla fall jag tycker
är, mer intressant, mer komplett. Men, det är förstås, som sagt, väldig svårt för mig att
avgöra då jag tagit alla fotografier och skrivit all text.

8(Shaviro 2011:288)
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Uppsatsen har försökt visa hur en bricoleur-approach till vetenskapen generellt, och
arkeologin specifikt, kan resultera i något annorlunda resultat och slutsatser jämfört
med en mer klassisk ingång. Specifikt hur man närmat sig Skårbyröset (RAÄ Salem
42:2) under perioden det konstruerades och användes, samt i nutid. Detta genom
att använda en teoretisk blandning som fått ”växa fram av sig själv” under arbetets
gång. Den har också försökt visa på fotografiets styrka i-sig-självt, som något som inte
(endast) behöver vara en illustrativ komponent gentemot text, utan något som kan stå
på egna ben och tillföra något annat, något mer. En tredje del som arbetet undersökt
är hur en text som denna eventuellt kan göras mer tillgänglig, bland annat genom
användandet av just fotografi och struktur på ett annorlunda sätt, samt genom tanken
runt idén om being (t)here. Kapitel 1 går igenom syfte och frågeställningar och följs
i Kapitel 2 av en genomgång av de olika teoretiska ansatserna som använts. Kapitel
3 går igenom de olika fallstudierna som gjorts på platsen (Skårby) vilket följs av en
diskussion och sammanflätning i det avslutande kapitlet (4).

38



❘❡❢❡r❡♥s❡r

Ambrosiani, Björn. (1964). Fornlämningar och bebyggelse: studier i Attundalands och
Södertörns förhistoria. Diss. Uppsala: Uppsala Universitet.

ATA. (2015). ”Salem sn. Skårby”. I: Sö Salem sn. FF (A4). Stockholm: Riksantikvarieäm-
betet.

Barthes, Roland. (1977). Image Music Text. London: Fontana.

Bogost, Ian. (2011). Seeing Things - OOOIII. url: https://vimeo.com/29092112 (hämtad
2015-11-20).

Bogost, Ian. (2012). Alien Phenomenology, or, What it’s Like to be a Thing. Minneapolis:
University of Minnesota Press.

Bolin, Hans. (1999). Kulturlandskapets korsvägar: mellersta Norrland under de två sista
årtusendena f Kr. Diss. Stockholm: Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Boslaugh, Sarah E. (2016). ”Anthropocentrism”. I: Encyclopædia Britannica. url: http:
//global.britannica.com/topic/anthropocentrism (hämtad 2016-01-14).

Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

Bryant, Levi R. (2011a). The Democracy of Objects. Ann Arbor: Open Humanities Press.

Bryant, Levi R. (2011b). ”The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology”.
I: Bryant, Levi R.; Srnicek, Nick & Harman, Graham (Red.), The Speculative Turn:
Continental Materialism and Realism. Melbourne: re.press, s. 261–278.

Collmar, Magnus & Blomberg, Kurt. (1973). Salemsboken: om en Sörmlandsbygd i ord och
bild. Rönninge: Kommittén för Salemsboken.

Diamonstein, Barbaralee & Callahna, Harry. (1981). Visions and Images: American
Photographers on Photography. New York: Rizzoli.

Fornsök. (2015). Riksantikvarieämbetet. url: http : / / www. fmis . raa . se (hämtad
2016-01-14).

Gadamer, Hans-Georg & Melberg, Arne. (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg:
Daidalos.

Gibson, James J. (2015). The Ecological Approach To Visual Perception: Classic Edition.
Hove: Psychology Press.

Greenough, Sarah & Alexander, Stuart. (2009). Looking In: Robert Frank’s The Americans.
Expanded edition. Washington: National Gallery of Art.

39

https://vimeo.com/29092112
http://global.britannica.com/topic/anthropocentrism
http://global.britannica.com/topic/anthropocentrism
http://www.fmis.raa.se


Gregg, Melissa & Seigworth, Gregory J. (2010). The Affect Theory Reader. Durham [N.C.]:
Duke University Press.

Harman, Graham. (2002). Tool-Being: Heidegger and the Metaphyics of Objects. Chicago:
Open Court.

Harman, Graham. (2011a). The Quadruple Object. Winchester: Zero Books.

Harman, Graham. (2011b). ”The Road to Objects”. Continent 1(3), s. 171–179.

Hauptman-Wahlgren, Katherine. (1995). Fornborgar i Huddinge. Huddinge: Huddinge
kommun.

Heidegger, Martin & Stambaugh, Joan. (1996). Being and Time: A Translation of Sein und
Zeit. Albany, N. Y.: State University of New York Press.

Hodder, Ian. (2012). Entangled: An Archaeology of the Relationships Between Humans and
Things. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Hodder, Ian. (2014). ”The Entanglement of Humans and Things: A Long-Term View”.
New Literary History 45(1), s. 19–36.

Hofweber, Thomas. (2014). ”Logic and Ontology”. I: Zalta, Edward N. (Red.), The
Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2014. url: http://plato.stanford.edu/archives/
fall2014/entries/logic-ontology/ (hämtad 2016-01-14).

Husserl, Edmund. (2001). Logical Investigations, Vol. 1. London: Routledge.

Höglund Giertz, Jessica. (2011). Skårby: En kultplats med lång tradition. Kandidatuppsats.
Huddinge: Södertörns Högskola. url: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A430452 (hämtad 2015-12-16).

Luft, Sebastian & Overgaard, Søren. (2012). The Routledge Companion to Phenomenology.
London: Routledge.

Mabille, Pierre. (2015). ”Preface in Praise of Popular Prejudices”. I: Ades, Dawn;
Richardson, Michael & Fijalkowsi, Krzysztof (Red.), The Surrealist Reader: An Anthology
of Ideas. London: Tate Publishing, s. 32–39.

Meillassoux, Quentin. (2008). After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency.
London: Continuum.

Merleau-Ponty, Maurice. (2002). Phenomenology of Perception. London: Routledge.

Moran, Dermot. (2000). Introduction to Phenomenology. London: Routledge.

Morton, Timothy. (2007). Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

40

http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/logic-ontology/
http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/logic-ontology/
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A430452
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A430452


Morton, Timothy. (2011). ”Here Comes Everything: The Promise of Object-Oriented
Ontology”. Qui Parle 19(2), s. 163–190.

Morton, Timothy. (2012). OOO Class 5: Withdrawal. url: http://ecologywithoutnature.
blogspot.com/2012/04/ooo-class-5-withdrawal-mp3.html (hämtad 2015-11-20).

Olausson, Michael. (1995). Det inneslutna rummet: om kultiska hägnader, fornborgar och
befästa gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse. Diss. Stockholm : Univ. Stockholm:
Byrån för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

Pétursdóttir, Þóra. (2013). Concrete Matters: Towards an Archaeology of Things. Diss.
Tromsø: University of Tromsø.

Pétursdóttir, Þóra & Olsen, Bjørnar. (2014). ”Imaging Modern Decay: The Aesthetics
of Ruin Photography”. Journal of Contemporary Archaeology 1(1), s. 7–23.

RAÄ Salem 42:1. (2015). Riksantikvarieämbetet, Fornsök. url: http://kulturarvsdata.
se/raa/fmi/html/10007600420001 (hämtad 2015-12-16).

Rydberg, Ann-Charlotte. (1977). Fornborgarna i Salems socken, Södermanland. Trebe-
tygsuppsats. Stockholm: Stockholms Universitet.

Shaviro, Steven. (2011). ”The Actual Volcano: Whitehead, Harman, and the Problem of
Relations”. I: Bryant, Levi R.; Srnicek, Nick & Harman, Graham (Red.), The Speculative
Turn: Continental Materialism and Realism. Melbourne: re.press, s. 279–290.

Silén, Lena. (2001). Rösens betydelse. En studie med utgångspunkt från rösena i socknarna
Botkyrka och Salem, Södermanland. Magisteruppsats. Stockholm: Stockholms Universitet.

Sparrow, Tom. (2014). The End of Phenomenology: Metaphysics and the New Realism.
Edinburgh: Edinburgh University Press.

Spinoza, Baruch & Curley, Edwin. (1994). A Spinoza Reader: the Ethics and Other Works.
Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press.

Tilley, Christopher. (1994). A Phenomenology of Landscape: Places, Paths, and Monuments.
Oxford: Berg.

Witmore, Christopher L. (2007). ”Symmetrical Archaeology: Excerpts of a Manifesto”.
World Archaeology 39(4), s. 546–562.

Woolf, Virginia. (2003). ”Solid Objects”. A Haunted House: The Complete Shorter Fiction.
London: Vintage Books, s. 96–101.

41

http://ecologywithoutnature.blogspot.com/2012/04/ooo-class-5-withdrawal-mp3.html
http://ecologywithoutnature.blogspot.com/2012/04/ooo-class-5-withdrawal-mp3.html
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10007600420001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10007600420001

	Innehåll
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Avgränsningar
	Självreflexion

	Teori och metod
	Begrepp och definitioner
	Objekt-orienterad filosofi
	Fenomenologi och hermeneutik
	Fotografi och estetik
	Sammanfattning

	Materialgenomgång / Undersökningar
	Skårbyröset
	Tidigare forskning
	Beskrivning

	...till fots
	Insnärjd
	Ett fotografiskt försök
	Sammanfattning

	Diskussion och tolkning
	Sammanfattning
	Referenser

