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Debatt 

Angående arkeologi 

Tydligt är att det som vi med allmänt gemen
samt nordiskt språkbruk kallar arkeologi nu
mera befinner sig i en snabb förändring. Runt 
omkring oss diskuteras förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter för vår verksamhets
gren i stort; inte bara hur den eller den 
metoden (fototorn eller C 14) skall användas 
på bästa sätt utan också hur arkeologin skall 
ses i förhållande till andra vetenskaper och 
hur dess grundläggande regelsystem skall ut
formas. 

Det måste anses viktigt att också på vårt 
nordiska eller svenska forum ta upp en de
batt kring dessa problem. Den måste då 
försiggå under en vid horisont där några 
gränser varken kan sättas under en liten geo
grafisk begränsning som "nordeuropeisk" el
ler en enstaka förklaringsmodell som "ekolo
gisk miljöanalys", vilka båda bara visar vår 
provinsialitet i den internationella idédebat
ten. 

Klarläggande 

Arkeologi först: själva begreppet visar sig vid 
närmare eftertanke rymma från oss in i en 
skog av prefix, som för-historisk arkeologi, 
medcltidsarkeologi, nordisk arkeologi, egyp
tisk arkeologi (egyptologi), konstarkeologi, 
industriarkeologi, ekologisk arkeologi, experi
mentell arkeologi, bebyggelsearkeologi, analy
tisk arkeologi, antropologisk arkeologi o. s. v. 
Ibland uppträder det i olika skepnader sorn 
Vorgeschichte, Fruhgeschichte, Préhistoire, 
fornkunskap, Archeology eller Archaeology 
o. s. v. — för att inte fresta sättaren med 
kyrilliska. 

Denna mångfald speglar naturligtvis veten
skapens alltmer nebulösa karaktär. Liksom 
nebulosan expanderar den snabbt åt alla håll; 
förhoppningsvis lämnar den oss inte i ett 
tomrum i sin mitt. 

Låt oss börja med att försöka bringa reda 
i den uppräknade mångfalden av begrepp. 
Termer som analyserande, syntetiserande och 
generaliserande kommer därvid till hjälp. 

En analyserande vetenskap tar fram mate
rial på olika sätt, beskriver och klassificerar 
det; sammanställningar, överblickar och jäm
förelser står syntetiseringen för; generalise
ringen försöker förstå sambandskaraktärer 
och orsakerna till dessa. 

Till exempel: arkeologi som sysslar med 
utgrävningar, praktiska experiment, beskriv-
ningsmetodik, klassifikation, taxonomi, kon
servering, traditionell statistik, stratigrafi 
m. m. kallas på så sätt för analyserande arkeo
logi. Den kan sedan verka i tid, rum, ämne: 
arbeta med neolitikum på Irland och med 
dess bergartskonst. Den arkeologi, som sysslar 
med t. ex sammanställningar av neolitikum 
mellan olika områden för att beskriva dess 
inbördes likheter och olikheter i redskap, hus 
och bosättningsmönster kallas syntetiserande 
arkeologi. Det är den som i sina sammanställ
ningar samlar händelser till kedjor; lerkärl 
av olika slag kommer och försvinner, redskap 
förändras och hus bygges på olika sätt: hän-
dclsekcdjorna blir till förhistoria, en fort
löpande — kronologisk — berättelse om hur 
det var under olika tider i olika länder. Kriti
ska undersökningar kring hur händclsekcdjor 
förhåller sig till varandra är således förhisto
risk metodik. Studiet av hur förändringarna 
i händclsekccljorna går till, hur lagbimdet 
förloppet verkar och hur möjligt det är att 
se dess motsvarighet i andra förlopp — det 
kallas i denna framställning för generalise
rande arkeologi. Ett annat namn är också 
antropologisk arkeologi; kanske ett bra nor
diskt namn är allmän arkeologi. 

En överblick över vad vårt begrepp arkeo
logi står för kan vidare organiseras i följande 
områden: 
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Tids- Geografiska 
förhistoriska egyptiska 
medeltids- europeiska 
nutids- nordiska 
Palcolit- amerikanska 
vikingatids- kinesiska 

Ämnes- Metod-
social- experimen-
ckonomisk tella 
ekologisk klassifika-
konst- toriska 
religions- laboratorie-

kolonial- sydostasiatiska industri- fält-
bebyggelse-

Dessa olika områden kombineras naturligt
vis alltid. I botten måste ligga en material-
framtagning och -bearbetning: en analys. 
Därefter går man vidare och radar upp (för-) 
historien i ett tids- och rumsområde; synteti
serandet leder till historieskrivning mot en 
bakgrund av skriftliga källor eller skriftlös 
tid. Slutligen kominer en specialbearbetning 
av t. ex. något av de ämnesområden som 
historieskrivningen täckte översiktligt i deras 
helhet; i det sammanhanget studeras gärna 
mekaniken i kulturprocessen och man försö
ker nå fram till generella erfarenheter. 

Tre stora arbetssätt således som är mer 
eller mindre inflätade i varandra och som 
kan benämnas analytisk arkeologi, syntetise
rande eller (för-)historisk arkeologi och gene
raliserande eller allmän arkeologi. Detta 
skulle till att börja med organisera de olika 
arkeologibegreppen runtomkring oss. 

Riktlinjer 

Under arkeologins utveckling från nyfiket 
insamlande av kuriosa genomgick den flera 
olika stadier. Först ett klassificerande av ma
terialet med hjälp av fyndkombinatlons-
studier. Till detta lades tidigt en övergång 
från en spekulativ till cn förklarande historie
skrivning. För förhistorikern ledde hans spe
ciella källmaterialsituation ofta till att det 
förhistoriska samhällets materiella sidor näs
tan gavs ett självständigt organiskt liv; intres
set leddes dock snart över till försök med för
klaringsmodeller för större tids- och rums-
sammanhang. Slutligen kom uppmärksamhe
ten att inriktas på generella processers even
tuella lagbundenhet. 

1 hela denna utveckling var naturligtvis 
arkeologin bara cn del i en stor grupp histo
rie- och samhällsvetenskaper. Något själv
ständigt regelsystem (paradigm) för just 
arkeologin har aldrig skapats. Metoder, mo

deller och system har alltid lånats utifrån. 
Så har t. ex. etnografins förändring till social
antropologi också återspeglats inom arkeo
login som gått från historiska till komparativa 
studier, och därefter från försök till funk
tionalistisk inriktning till process-studier av 
kulturförändringar. Det är en positivistisk 
hypotetisk-deduktiv grundsyn som ligger bak
om försöken att bygga upp det senaste regel
systemet. Enkelt uttryckt innebär detta att 
det naturligtvis varit en frestelse för arkeolo
ger som arbetar på det ena eller andra sättet 
i en tidsdimension att försöka pröva idén om 
likställigheten i förklaringsstrukturen mellan 
naturvetenskaperna och historievetenskaper
na. Källmaterialets ständigt diskutabla halt 
gör emellertid härledningarna till graderat 
ovissa om inte vissa givna stadier i den histo
riska utvecklingen förutsattes. Det sistnämnda 
förfarandet har ofta resulterat i en slags ny 
cvolutionism där man tänker sig t. ex. den 
sociala förändringen i ett samhälle under en 
given tidsrymd innefattad i en fast utveck
ling som samlardemokrati, klanorganisation 
och hövdingadöme — för att ta något ur 
luften. 

Märkligt nog har därvid "the archeolo
gists", som proccsskolan inom arkeologin 
skriver sig, kommit på parallell linje med den 
historiska materialismen som i sin fram
ställning av de två triaderna ursamhälli -
slavsamhälle-fcodalsamhälle och kapitalistiskt 
samhälle-proletariatets diktatur-kommunis
tiskt samhälle ger oss just ett evolutionistiskt 
exempel av god klass. I uppfattningen om en 
enda objektiv och iakttagbar verklighet, som 
existerar oberoende av iakttagaren men som 
kan beskrivas av denne, skiljer sig däremot 
marxisterna från process-skolan där man ac
cepterar tanken att ingen vetenskaplig gene
ralisering av verkligheten är den enda och 
sista: någon absolut sanning existerar inte för 
dessa positivister. 

Utan att gå för långt in i vetenskapsteori 
och livsåskådningsdcbatt kan vi i varje fall 
konstatera att vår diskussion nu bottnat. Som 
alla som arbetar med vetenskap måste vi ha 
dessa grundläggande frågor klara för oss och 
måste således ta ställning till detta. Denna 
utom-arkeologiska uppfattning, uppbyggd av 
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vilket ställningstagande det nu är frågan om, 
är det sedan som vi för över till vårt arbete; 
det må vara en nypositivism, en marxism, en 
kritisk cmpirism eller cn thomism — de två 
förstnämnda råkade det vara lämpligt att an
tyda i beskrivningen ovan. Efter detta grund
läggande val arbetar man vidare i någon sek
tor inom den tidigare beskrivna arkeologin, 
t. ex. med förhistoria där man specialbehand-
lar kronologiska problem inom neolitikum på 
Öland (eller Samoa) med hjälp av C 14-da
tering och pollenanalys. 

Positionsbestämningar 

Allt detta innebär inte att alla i vårt svenska 
arkcologsamhälle måste arbeta i en bestämd 
riktning. Det förutsätter däremot en medve
tenhet hos företrädarna för vår vetenskap — 
och det är vi alla — om den internationella 
problemdiskussionen och dess ställningstagan
den. Kanske kan vi här i Fornvännen ta upp 
en diskussion kring förslagsvis följande tema 
för att nå fram till våra positionsbestäm
ningar: 

1. Kopplingen biotopspektrum — artefak
ter i mesolitikum. 

2. Det tidigaste jordbrukets struktur och 
diffusionsförlopp genom hela landet. 

3. Fyndkombinationernas styrning av vår 
kunskap om bronsåldern. 

4. Kopplingen ekonomi — social struktur 
under hela den förhistoriska tiden, särskilt 
järnåldern. 

5. Vårt materials respons på evolutionis-
tiska modeller av varierande slag. 

6. Simulerad uppbyggnad av klassifika-
tionsmodell för fornlämningar. 

7. Systematisk konstruktion av testmodel
ler för användning inom ödebygdsproblema
tiken. 

Det här är exempel på frågeställningar ska
kade ur ärmen över en skrivbordsskiva. Deras 
funktion är, som väl redan uppmärksammats, 
att tjäna som katalysatorer i en diskussion 
om vad vi verkligen vill med vår arkeologi; 
om den arbetar med inhemskt material, vilket 
är rimligt, bör vi följa med i den internatio
nella debatten och inte som nu med några 
få undantag vara en tyst utmark, "särskilt 
nordeuropeisk". Ett stort ansvar vilar på våra 
beslutsfattare. Må en följande debatt för
hoppningsvis inte bli det vanliga egocentriska 
flaxandet över det som uppfattas som fiende
sidans barrikader. Låt oss i stället klara av 
vad Richard Woodbury kallar för "Getting 
Round Archaeologists out of Square Holes". 

Carl Cullberg 

Tillägg 
Jag har försökt att skriva föregående text så enkel 
som möjligt, vilket bl. a. har inneburit att jag av
stått från den myrstack av litteraturhänvisningar 
som jag hade kunnat stjälpa över artikeln. I stället 
ger jag här en kortfattad kommenterad litteratur
lista för de intresserade. 

För inledningen, se M.P. Leone (ed), Contem
porary Archaeology, Carbondale, 111., 1973, och 
C L . Redman (ed), Research and Theory in 
Current Archaeology, New York, 1973. 

Begreppsdefinition av ordet arkeologi finns hos 
/. Rouse, Introduction to Prehistory, New York, 
1972. Termernas analyserande, syntetiserande och 
generaliserande är också hämtade därifrån men 
därefter fyllda med delvis annat innehåll. Diskus
sion kring begreppet regelsystem (paradigm) finns 
i 1). Clarkes inledningskapitel i den av honom 
redigerade Models in Archaeology, London, 1972. 

För historieskrivning se H. ] . Eggers, Einfiihrung 
in die Vorgeschichte, R. Piper & Co, Miinchen 
1959; G. Willey & ] . Sabloff, A History of Ameri
can Archaeology, London, 1974. Se även G. Willey 
& Ph. Phillips, Method and Theory in American 
Archaeology, Chicago, 1958 och W. Taylor, A 
Study of Archaeology, Menaska 1948. 

Taylors arbete utgör en milsten i arkeologins 
historia. Där försöker han i Hempels och Oppen-
heimers anda (C. G. Hempel & P. Oppenheimer, 
Studies in the logic of explanation, Philisophy of 
Science 15: 135—75, 1948) en positivistisk histo-
riebearbetning och ett deduktivt arbetssätt. Efter
följande till Taylor är en hel rad amerikanska 
arkeologer, som för att markera sin inriktning så 
småningom skrev "archeology". 
L. R. Binford, Archaeology as anthropology, Ame
rican Antiquity 28, 1962. 
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S. & L. R. Binford, New Perspectives in Archaeo
logy, Chicago, 1968. 
L. R. Binford An Archaeological Perspective, New 
York 1972. 
P. ] . Watson, et al, Explanation in Archaeology, 
1971. 

Särskilda profiler finner vi hos: 
F. Hole & R. Heizer, An Introduction to Pre
historic Archaeology, New York, 1965. 
/ . Deetz, Invitation to Archaeology, New York, 
1967. 
K. C. Chang, Rcthinking Archaeology, New York, 
1967. 
B. C. Trigger, Beyond History: The Methods of 
Prehistory, New York, 1968. 
D. Clarke, Analytical Archaeology, London, 1968. 

C. Renfrew (ed), The Explanation of Culture 
Change, Models in Prehistory, London, 1973. 

En debatt kring "the new archaeology" har löpt 
i Antiquity från 1968 med inlägg av bl. a. J. 
Hawkes, R. Watson, B. Trigger, D. Clarke, Ch. 
Hawkes och A. C. Hogarth samt redaktören G. 
Daniel. 

Vad beträffar den materialistiska historieupp
fattningen: L.S. Klejn, Marxism, the systematic 
approach and archaeology i Renfrew 1973 ovan, 
och samme förf. i Jahresschrift fiir Mitteldeutsche 
Vorgeschichte 58, Halle 1974: Kossinna im Abstand 
von vicrzig Jahren. 

Det avslutande citatet är titeln på Woodburys 
artikel i Rcdman, 1973, se ovan. 

On Archaeology 

The Swedish title means both 'concerning 
archaeology' and 'personally important ar
chaeology'. The author's intention is to bring 
up for discussion fundamental objectives in 
archaeology. 

The author first stresses the expansion of 
archaeology into new fields, such as, for 
instance, industrial archaeology or ecological 
archaeology. An attempt at a division of the 
discipline may be helped by Irving Rouse's 
terms: analyzing, synthesizing and generaliz-
ing archaeology. Approximately, these terms 
cover the collecting of material, the grouping 

of material into chains of events, and the 
study of processes. 

In a second section, the author outlines 
the idea-content of archaeological science. 
Över Binford and Adams, Taylor's positivism 
led to a neo-evolutionism which, in its mecha-
nical view of the evolution of cultures, re-
sembles the materialistic conception of history. 
The author points out differences between 
them. 

In conclusion, the author advocates a 
Scandinavian debate on these problems and 
suggests a number of themes as generators 
of discussion. 
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