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Debatt 

Arkeologi —för vem? 

Synpunkter på de externa universitetskurserna i arkeologi 

Arkeologins målsättning i ett modernt 
samhälle kan alltid ställas under debatt och 
frågan för vem arkeologen arbetar kan ha 
sitt berättigande. Många forskares benä
genhet att sluta sig inom fyra väggar med 
sitt ofta mycket specialinriktade arbete gör 
att spridningen av kunskapen om arkeolo
gens arbete, och den stora roll kännedo
men om den förhistoriska människan och 
hennes miljö kan spela, såväl i nutiden som 
i en framtid, i de flesta fall helt uteblir eller 
stannar inom institutionen och dess for-
skarkrets. 

I den alltmera intensiva diskussionen 
kring arkeologins roll i samhällslivet kan 
det vara på sin plats att med några korta 
rader redogöra för de erfarenheter som 
förf. gjort rörande den mera utåtriktade 
verksamheten vid Lunds Universitets Hi
storiska Museum i form av externa univer
sitetskurser på A- och B-nivå. Intresset för 
sådana kurser har från de sydsvenska stu
dieförbundens sida under en lång tid varit 
mycket stort och när Mats P. Malmer 1970 
tillträdde professuren vid institutionen i 
Lund förbereddes igångsättandet av en 
rad sådana kurser i bland annat Växjö, 
Helsingborg, Jönköping och Kristianstad. 
Sedermera har även Höganäs och Malmö 
sällat sig till raden av orter där intresset för 
arkeologi varit tillräckligt stort för att möj
liggöra en kurs. Studieplanen för dessa 
kurser är självfallet identisk med den som 
följs vid den ordinarie undervisningen. 

Av centralt intresse är naturligtvis vilken 
studerandekategori som söker sig till de 
externa universitetskurserna i arkeologi. 
Den potentiella studerandekretsen skulle 
schematiskt kunna delas upp i två huvud

grupper: sådana som redan tidigare mera 
aktivt engagerat sig i arkeologisk verksam
het, exempelvis medlemmarna i hem
bygdsföreningar och andra museiförbund, 
och sådana som aldrig deltagit i aktiviteter 
av detta slag. För att nå en ny och större 
krets av allmänheten är det självfallet ur 
den sistnämnda gruppen man helst såg att 
kursdeltagarna rekryterades. Så mycket 
mera glädjande var det att konstatera att 
detta med överväldigande majoritet blev 
fallet. En ytterligare positiv överraskning 
var att en mycket stor andel av de kvälls
studerande visade sig utgöras av lärare på 
såväl låg- och mellan- som högstadiet. Som 
exempel kan nämnas att på förf:s A-kurser 
i Helsingborg har under de senaste tre läs
åren mer än hälften av deltagarna utgjorts 
av yrkesverksamma lärare, eller 16 av 26. 
Vad detta betyder för kvaliteten på skol
undervisningen när det gäller den förhis
toriska delen av historien, som i övrigt är 
klart underdimensionerad med dessutom i 
många stycken bristfälliga läromedel, är 
uppenbart. Ett utvecklande i rätt riktning 
av det latenta intresse för arkeologi som 
den uppväxande generationen tveklöst be
sitter är av största intresse för ämnets 
framtida ställning i samhället. Man måste 
hålla i minnet att det antal elever som varje 
lärare når under sin aktiva tid är mycket 
betydande. Lärarnas intresse och nyför-
värvade kunskaper i arkeologi har redan 
tagit sig praktiska uttryck i form av musei-
undervisning med stencilerade arbetsblad. 

Andelen studerande som följer kurserna 
till tentamen är påfallande hög eller ca 
95 % i Helsingborgsexemplet. Studieresul
taten är mycket goda och ligger klart över 
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genomsnittet för de ordinarie kurserna i 
arkeologi vid universitetet. Detta är helt 
naturligt mot bakgrund av den motivation 
och målsättning som de betalande kvälls-
studerandekategorierna besitter. Rekryte
ringen ur skilda åldersgrupper fördelar sig 
mycket jämnt, från 22 till 70 år, dock med 
en klar majoritet i åldrarna 30 till 45. 

Det övervägande flertalet deltagare är 
yrkesverksamma, vilket visar att det inte 
föreligger någon risk för överproduktion 
av arkeologer. Det måste istället betraktas 
som en mycket väsentlig uppgift att för
bättra de tidvis mycket bristfälliga kom
munikationerna mellan arkeologer och 
allmänhet. Många av forskarna saknar in
tresse, eller förmåga, att föra ut sitt arbete 
på ett för en bredare publik meningsfullt 
sätt. I Danmark är situationen av tradition 
den motsatta, vilket har resulterat i att ar
keologin där har en mycket bred förank
ring hos allmänheten. Arkeologin som ve
tenskap kan i en framtid få mycket svårt att 
hävda sig om inte forskarna mera aktivt 
lägger sig vinn om att sprida information 
kring vår förhistoria och lärdom om vad 
den kunskapen kan innebära för framti
den. I dag är detta mera aktuellt än någon
sin, bland annat i diskussionen kring stora 
sektioner av miljövården, där arkeologin 

kan komma att spela en betydelsefull roll. 
Saken har även en annan sida. Det är 

ingen hemlighet att större delen av den 
akademiska lärarkåren saknar eller har 
bristfällig pedagogisk utbildning och un
dervisningens kvalitet hos professorer, 
universitetslektorer och docenter är starkt 
beroende av den enskilde lärarens förmå
ga och intresse att dela med sig av sitt ve
tande. Det måste betraktas som en ytterligt 
väsentlig uppgift att assistenter och ama
nuenser tidigt på grundkursnivå införskaf
far sig den erfarenhet av undervisning som 
borde vara ett obligatorium för all högre 
undervisning. De externa universitetskur
serna öppnar betydande möjligheter för 
denna lärarkategori, samtidigt som dessa 
föreläsningar kan ge ett värdefullt ekono
miskt stöd i en för de flesta akademiker 
besvärlig arbetsmarknadssituation. 

Det är ingen överdrift att påstå att arkeo
login för sin existens i sista hand är bero
ende av det allmännas inställning till verk
samheten och en livaktig kommunikation 
med allmänheten på en rad skilda nivåer 
är en nödvändighet. En mycket betydelse
full roll i folkbildningen intar här de ex
terna universitetskurserna. 

Göran Burenhult 

Archaeology—for Whom? 

Report of extra-mural University Courses in 
Archaeology at the Lund University Museum of 
History. 

During a series of years the author has 
held extra-mural courses in archaeology 
—particularly northern European archae
ology—at Helsingborg, Höganäs, Malmö 
and elsewhere, and stresses the importance 
of such activities. The aim of archaeology 
in a modern society can always be debated 
and it is quite justified to ask for whom the 
archaeologist works. Archaeology is, in the 
last analysis, dependent on the general 

public attitude, and lively communication 
with the public at different levels is essen
tial. The extra-mural university courses 
in the subject are important to establish 
contact with and to spread research results 
to a wide public. It is especially important 
that a large proportion of the students are 
teachers active at all levels. 

The number of students taking exami
nations is very high, about 95 per cent, and 
lhe results are distinctly above the average 
of the ordinary courses at the University. 
The professional status of the students 
shows that there is no risk of overproduc-
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tion of archaeologists; instead it must be 
regarded as a very essential task to improve 
the sometimes poor communication be
tween archaeologists and the general 
public. 

Most of the university teachet s lack or 
have had insufficient training, and the 

quality of their teaching depends greatly 
on the ability and interest of the individual 
teacher to share his knowledge with his 
students. Here the extra-mural courses 
provide possibilities for young teacheis to 
obtain teaching experience which should 
be compulsory in all higher education. 

Kurva tu r som kronologiskt mätinstrument 

Är 1945 disputerade i Stockholm Ruben 
Gabrielsson på en avhandling betitlad 
»Kompositionsformer i senkeltisk orne
ringsstil». Tio år senare disputerade i Upp
sala Bertil Almgren på en avhandling betit
lad »Bronsnycklar och djurornamentik». 
Gabrielssons arbele är behäftat med 
många svagheter och är i vissa avseenden 
rent amatörmässigt. Bara det att litteratur
förteckningen knappt upptar mer än två 
trycksidor stämmer till en viss eftertanke. 
Almgrens avhandling däremot är rutine
rad och durkdriven, samt i vissa avseenden 
mönstergiltig. 

Men bortsett från allt detta har de båda 
avhandlingarna en utomordentligt viktig 
beröringspunkt, nämligen den som gäller 
stilanalys. Hos båda spelar denna pro
blematik en grundläggande roll och sam
manfattas hos Gabrielsson under benäm
ningen kompositionsformer, hos Almgren 
under benämningen kurvatur. — Som en 
egendomlighet kan noteras att den tio år 
senare Almgren inte funnit skäl att på nå
gon punkt i sin framställning citera Gab
rielsson. 

Den sistnämndes arbete har vunnit foga 
beaktande inom den arkeologiska och 
konsthistoriska forskningen, och inte hel
ler Almgrens avhandling har tilldragit sig 
någon större uppmärksamhet. 

Det har nu gått åtskilliga år sedan de 

båda avhandlingarna publicerades, och 
man börjar få en smula perspektiv på vad 
det hela kan röra sig om. 

Eftersom jag under min egen verksam
het många gånger haft anledning att gå in 
på anslutande problemställningar, vill jag 
här söka åstadkomma en kort värdering av 
de delar av de båda fot fattat nas verk, som 
handlar om kompositionsformer resp. 
kurvatur. 

En sådan »värdering» kan lämpligen 
börja med .ut man citerar Almgrens egen 
värdering av sitt eget verk, som återfinnes 
pä sid. 95 i hans avhandling. Han säger där 
bl. a. följande: »Spörsmålet är då: gäller 
detta med enhetlig kurvatur och dennas 
sammanställning kanske i tillämpliga delar 
allt konsthantverk under perioden i fråga? 

Och om så iir fallet, är det häri vi få söka 
en av grundorsakerna till de likheter mel
lan olika föremålsslag, som ofta känne
teckna de nu använda perioderna inom 
Nordens metallålder . . .? En vidare pröv
ning av materialet efter dessa riktlinjer 
torde visa om ovanstående för en period 
delvis prövade eller antydda hypoteser vo
re bärkraftiga i ett större sammanhang.» 

I anslutning till detta fogar Almgren en 
hänvisning till några moderna konstnärer, 
v rika sagt sig vara helt överens med honom 
nirande för en viss konstperiod aktuellt 
slag av kurvor. 
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