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Forord
Det ene utgangspunket for denne boken var enkelt, men viktig, og det var å ha det
gøy. Det andre utgangspunktet var å materialisere ned på papiret noen av alle de
spennede diskusjonene jeg har delatt i hvor mange har hatt interessante perspektiver
samt deler av fascinerende arbeider jeg har lest. Derfor hadde jeg lyst til å sette
sammen en antologi som ut fra den kunnskapen jeg hadde om både temaer, arbeider
og forfattere forhåpentligvis kunne bli en bok som vil tilføre noe nytt, og det håper
jeg det har blitt. I forhold til artikkelsamlinger som tar utgangspunkt i konferanser
eller seminarer hvor noen artikler kan sprike i forhold til en overordnet ide, så har jeg
invitert ulike personer til å skrive spesifikke bidrag, og målet har vært at boken skal
utgjøre en slags helhet.
Likevel har alle artikkelforfatterne stått fritt til å skrive om hva de selv har hatt lyst
til og hva som de syntes var mest interessant. Dessverre var det endel som ikke hadde
mulighet til å skrive en artikkel selv om de ønsket det, og hovedårsaken har vært
begrensinger i tid, feltarbeid og andre forpliktelser, som har umuliggjort at de kunne
bidra med innsikt til variasjon i gravskikk.
Med utgangspunkt i det første premisset, det å ha det gøy, noe som kan virke merkelig
for ikke-arkeologer når temaet er død, så er det noen som må takkes og som har
vært premissleverandører for at det har vært mulig å komme sammen og snakke
og diskutere fag. I den grad det er mulig å konkretisere hvor utgangspunktet for
denne boken startet, så er det seminaret jeg arrangerte på Hordamuseet; ”Meninger
med døden” 17-19. februar 2005 i forbindelse med utstillingene Far Vel – Livets
slutt i det flerkulturelle Norge og Dødens speilbilder - livets selvbilder. Seminaret ble
økonomisk støttet av både Hordamuseet og Arkelogisk institutt, og jeg vil takke
begge institusjonene.
Personlig er det endel som jeg kunne ha takket for å ha lært mye av gjennom
årelange diskusjoner om arkeologi og død, noen av de er med i denne boken som
artikkelforfattere, andre er det ikke, og de vet hvem jeg mener, så for enkelhets skyld,
og for første gang, sier jeg at ingen nevnt, ingen glemt. Likevel er det en som må
nevnes i forhold til både UBAS-serien generelt og denne publikasjonen spesielt, og
det er Morten Kutschera, som har muliggjort at praktiske problemer ikke lenger er
problemer, men publikasjoner.
Bergen, 1. september, 2006
Terje Østigård
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