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Svearikets vagga — en historia i gungningf Epilog med fortsättning

Sällan har ett TV-program engagerat och
upprört så många arkeologer och historiker.
Protesterna h a r framför allt riktats mot den
respektlöshet, med vilken producenten har
behandlat arkeologiska data och historiska
källor. Debatten efter programmet kom därför i huvudsak att handla om vad som är
rätt eller fel och har styrts av ambitionen att
reda ut var Svearikets vagga "egentligen"
stod. En del andra väsentligare frågor har
helt hamnat i skymundan. Det har talats alldeles för lite klarspråk om ideologin bakom
TV-programmet, om förhållandet mellan
amatörer, fackarkeologer och forskare och
framför allt om nödvändigheten att förbättra
den arkeologiska forskningsförmcdlingen.
TV-programmet "Svearikets vagga — en
historia i gungning?" producerades i Göteborg av Dag Ståhlsjö och visades i sex delar
under hösten 1981 och våren 1982. Producenten har tagit sin utgångspunkt i den s. k.
Västgötaskolan enligt vilken centrum för den
svenska riksbildningen ligger i Västergötland.
Utifrån denna hypotes omplaceras Gamla
Uppsala till Kinnekulle och även ett antal
andra kända platser byter landskap. I argumentationen stöder man sig på topografiska
förhållanden och ortnamnstcoricr men framför allt på folkmytologier.
Folkets historia eller folklig historia?
Producentens ambition med programmet
framgår i följande förannonsering:
När jag började arbetet med serien för ett par år
sedan var det som jag kan föreställa mig att en
kriminalare börjar en utredning om ett mystiskt
mord. /. . ./ Kan vi lita på våra historieböcker?
Eller iir det en tillrättalagd Kungarnas historia?
Finns det cn annan Folkets historia? {Röster i
Radio TV, 25.11.1981, D. Ståhlsjö).
Att göra ett TV-program om "folkets historia" — det låter både radikalt och intressant.
De som såg TV-serien kunde emellertid inte
undgå att känna sig grundligt lurade. Vad
som skildras är inte någon "folkets historia"
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utan en kungarnas och herremännens historia, förbluffande lik den som förekommer i
våra historieböcker, men sedd ur ett något
annorlunda geografiskt perspektiv. Utmärkande för programmet är däremot en markant "folklighet" — i ordets negativa bemärkelse — som sätter vanligt sunt förnuft i
motsats till cn oförståelig och krånglig vetenskap. Av folkets historia har det blivit en
folklig historia, vars främsta kriterium är att
vem som helst ska kunna hitta bevisen och
tolka dem. Folkligheten i programmet är ett
formellt grepp och inte något utmärkande
för innehållet, som producenten försöker inbilla oss. Men det ska erkännas att han har
lyckats ge sken av att framföra cn alternativforskning uppburen av allmänhetens representanten Denna folklighct är uttryck för
den antiintellcktualism som genomsyrar hela
TV-serien, och vars budskap innebär att var
och en är sin egen forskare.
Fynd som talar eller fynd som tolkas?
I programmet förekommer ofta att vanligt
folks iakttagelser ställs mot vetenskapsmännens påståenden. Det man kan konstatera
med egna ögon, tillmäts ett stort värde. Ett
exempel på denna typ av sunt förnuft är följande citat, där Verner Lindblom besvarar
ett inlägg i debatten apropå den omtalade
Möjbrostenen och den påstådda förfalskningen av den:
Bilden kanske inte alls har heroisk bakgrund /. . ./
Hästen är en mager krake med tydligt ritade revben? Vapnet ser ut som en käpp och hunden liknar en vanlig byracka. {Skövde Nyheter 16/4 1982
Lindblom.)
Bevisföringen är enkel och varje bevis fungerar som en ledtråd till nästa frågeställning
i jakten efter "sanningen". I sökandet efter
denna sanning väljer producenten ut de detaljer som passar in i teorin och utelämnar
de obekväma detaljerna. Mycket i bevisföringen bygger på antaganden och plausibla
förklaringar. Detta ger ett förföriskt intryck.
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Vem som helst kan ju begripa resonemangI programmet används förståelsen som ett
en! TV-tittarna ska med egna ögon kunna viktigt led i bevisföringen och det är därför
konstatera att antagandena stämmer. Produ- tacksamt att hänvisa till mytologi och folkcenten låter fynden tala. En allvarlig miss- traditioner. Språkbruket i TV-serien är ockuppfattning i programmet är föreställningen så ägnat att betona det sägenomspunna i vår
att fynden i sig berättar något för oss. Arkeo- forntid. Platser och föremål i programmet
logiska data måste tolkas. I TV-serien är det får ofta epitetet "märklig", "egendomlig",
Dag Ståhlsjö som tolkar åt oss och detta gör "unik" eller "fantastisk". Denna förkärlek
han på ett sådant förrädiskt sätt att man för det gåtfulla bottnar troligen i att man
ibland får gnugga sig i ögonen ordentligt.
vill upphöja sägner och myter till primärMedvetet eller omedvetet har producenten källor.
på detta sätt gjort sig skyldig till förvanskningar och ersatt en vetenskaplig argumenta- Myter och folktraditioncr må i huvudsak vara
tion med förenklade populistiska resone- ohistoriska /. . ./ Enbart rena fantasier kan ändå
knappast räcka som förklaring. Bortom torde alltid
mang.
ha funnits faktum som inspirerat. {SkaraborgsbygStåhlsjö själv har karaktäriserat sin serie den 21/8 1981 Lindblom.)
som en deckare. Detta är ingen dum analogi,
men spänningen i en bra deckare ökar inte Ett litet korn sanning, som förresten finns i
nödvändigtvis med antalet skottlossningar varenda saga, räcker inte som underbyggnad
och mord. Tvärtom skyler de ytliga effekter- för en vetenskaplig slutsats. Därmed inte sagt
na ofta över en torftig handling. Producen- att det skulle vara helt otillåtet att använda
ten har här fallit för frestelsen att ta till ett sin fantasi och sin associationsförmåga. Fanövermått av effekter som till exempel blods- tasin är forskarens viktigaste resurs i skapandroppar, dödskallar och korpskrän. Bakom det av nya teorier inom all vetenskap.
effekterna döljer sig ett förenklat och spänningslöst innehåll.
Fördela Sveriges forntid lika — särskilt likt
Vi är mycket tveksamma till en populari- till Västergötland
sering av historia, där man presenterar färDet geografiska perspektivet i TV-programdiga sanningar, rätlinjiga händelseförlopp
met är inte särskilt omfattande. Vi lämnar
och ensidiga lösningar. O m vi arkeologer
inte svensk mark annat än som vikingar, då
lyckas skildra inte så mycket de färdiga resulvi beger oss till England på ett kort besök.
taten utan forskningen fram till dessa och
Resten av forntiden tillbringar vi i Västerkomplexiteten och motsägelsefullheten i våra
götland. Det var nämligen här historien utteorier, så skulle vi kunna visa på spänningen
spelade sig. Det är svårt att inte förhålla sig
i arkeologi och historia utan att behöva föraningen skeptisk till ett så starkt lokalförankpacka vår information i glättat papper.
rat historieperspektiv. Vi har ingen egen
Den alternativa forskning, som program- forntid. Vi delar den med andra människor.
met har velat presentera, bygger på en in- Det finns därför all anledning att betona att
konsekvent metodik. A ena sidan åberopar händelseförlopp och orsakssammanhang är
man sägner och folkmytologi som bevisma- internationella och världsomspännande. Utterial, utan att på något sätt behandla dessa ifrån en lokalchauvinistisk ståndpunkt blir
enligt källkritiska metoder. Den personliga det givetvis viktigt att försöka knyta så
tolkningen är här enda sanningskriteriet. A många unika och betydelsefulla egenskaper
andra sidan företräder man en klart positivis- och platser som möjligt till det egna landskatisk grundsyn, som innebär att sanningen lik- pet för att därigenom glorifiera den lokala
ställs med arkeologiska data och uppenbarar bygden.
sig bara man sätter spaden i jorden. Därmed
reduceras sanning till det konkreta och lätt- I ett demokratiskt land bör alla provinser, även de
kulturellt och bebyggelschistoriskt äldsta, fä sin anbegripliga. Förståelse i sig är emellertid inget
del av rikshistorien. {Skaraborgsbygden, 21/8 1981
kriterium på vetenskaplighet.
V. Lindblom.)
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I sin iver att decentralisera historieskrivningen går Västgötaskolans representanter ännu
ett steg:
Vi har haft nog av den centralistiska statspropagandans herrefolksliknandc men vetenskapligt oklara 'svear' och deras ärorika hypotetiska kungar,
riken, tempel, krig, erövringar, vikingatåg och 'dominans' — utifrån byn Gamla Uppsala i nordligaste utkanten av fornsvensk odlingsbygd. {Skövde
Nyheter 21/1 1982 Lindblom.)
Förespråkandet av en decentraliserad lokalforskning och attackerna mot den centraliserade statsmakten utan annat innehåll än protesten i sig är tongångar som ofta återfinns
hos extrema högergrupperingar.
Den akademiska världen beskrivs som en
homogen struktur bestående av tröga och
konventionella vetenskapsmän, som förtrycker annorlunda historiska teorier genom att
upprätthålla ett förlegat åsiktsmonopol. Detta är den viktigaste orsaken till det akademikerförakt och den antiintellektualism, som
är ett karaktäristiskt drag hos Västgötaskolan.
De lokalpatriotiska tongångarna i programmet har också visat sig vara ett smart
rcklamjippo för turistnäringen i Västergötland. Ulf Erik Hagberg, landsantikvarie i
Västergötland, beskrev läget på Arkeologiska
Samfundets debatt kring TV-programmet i
våras. H a n kunde berätta att det i svallvågorna efter TV-serien h a r vuxit fram en hel
souvenirindustri i Västergötland och i spåren
efter Mac Key och Dag Ståhlsjö följer nu
busslaster med turister och intresserade som
alla ska besöka Ubsola och Situna.
I dessa pilgrimsfärder deltar inte bara turistande allmänhet. Även vid Institutionen
för Arkeologi i Göteborg har studenterna organiserat cn utflykt till de sägenomspunna
platserna.
Arkeologerna och hembygdsrörelsen
Framtoningen av göternas roll i vår forntid
och glorifieringen av deras bedrifter är ingen
ny eller radikal tankegång. Den götiska romantiken fick sin höjdpunkt under 1800-talet med bildandet av Götiska Förbundet
1811. Ända sedan Jordanes på 500-talet
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e. Kr. skrev sin gotiska historia har det funnits en tendens i historieskrivningen att vilja
tillskriva Sverige alla gotiska bedrifter som
skedde runtom i Europa. Olof Rudbeck, professor i Uppsala under 1600-talet, försökte i
boken Atlantica "bevisa" att det försvunna
och sägenomspunna Atlantis i själva verket
var Sverige. Rudbeck var inte särskilt exceptionell, även om han ofta får stå som förebild för en nationalistiskt präglad historiesyn. H a n anknöt helt till den traditionella
historieskrivningen i vårt land.
Det finns alltså tydliga rötter till de götiska tankegångarna hos dagens representanter
för Västgötaskolan. Liksom Rudbeck lanserade sina teorier i propagandistiskt syfte, gör
Västgötaskolan detsamma. Likheterna mellan de båda historieuppfattningarna i ideologiskt hänseende är slående. I det ena fallet
var det för att stärka den nationella cgenkänslan, i det andra fallet är det för att stärka den regionala. Skillnaden är hårfin. Att
sakinnehållet i Västgötateorin står i motsättning till den gamla rudbeckianska historiesynen är i det här fallet en bisak.
TV-programmets centrcring kring Västergötland kan ge sken av att den regionalt-lokala historiesynen är speciell för Västgötaskolan. Vi ska dock komma ihåg att detta är
ett genomgående drag i hembygdsföreningarnas verksamhet runtom i landet.
Idag är hembygdsrörelsen en av våra stora
folkrörelser med ca en halv miljon medlemmar organiserade i 1 400 föreningar. Målsättningen med hembygdsrörelsen var och
har förblivit att tillvarata gamla seder och
bruk, kulturella traditioner och tekniska processer. I början på seklet var rörelsen ett uttryck för protester mot den snabbt växande
industrialiseringen och de akuta problem
som den medförde. U n d e r perioder med
stark ekonomisk tillväxt och industriell framtidsoptimism som till exempel under efterkrigstiden, var möjligheterna att väcka allmänhetens intresse för hembygdsrörelsens
målsättning mycket små. Idag växer medvetandet om industrialismens avigsidor och
som en följd av bland annat miljödebatten
och allmänna decentraliseringskrav kan man
åter konstatera ett ökat intresse för hem-
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bygdsrördscn. Verksamheten består idag
nästan uteslutande av insamling, dokumentation och kulturminnesvård. Känslan för hembygden har emellertid förblivit den övergripande målsättningen för rörelsen. Det lokala
historicperspcktivet som kommer till uttryck
i hembygdsföreningarnas verksamhet kan
verka naturligt, men om intresset för hembygden utesluter globala och mera övergripande frågeställningar kring människans
forntid ligger lokalpatriotism farligt nära.
I många år har det funnits ett väl fungerande samarbete mellan medlemmar i hembygdsrörelsen och fackarkeologer. En stor d d
av
Riksantikvarieämbetets
inventeringar
sköttes förr av amatörer ute i bygderna och
idag sker specialinventcringar i samarbete
mellan RAÄ och hembygdsrörelsen. I de fall
hembygdsföreningarna är i behov av arkeologisk fackexpertis, förväntas
arkeologen
kunna ge detaljerad information om den lokala bygden och dess fornminnen. På så sätt
utnyttjar de båda sidorna varandra på antingen den enes eller den andres villkor. Amatörer inventerar åt arkeologerna. Arkeologer
tillför amatörerna ökad lokalkunskap. Detta
utbyte av tjänster utgör i princip hela samarbetet, en dialog kring respektive arbetsområdes innehåll saknas. I vårt samarbete med
hembygdsrörelsen och med amatörer i allmänhet bör vi arkeologer bättre utnyttja
möjligheten att föra ut kunskaper som korresponderar med den aktuella forskningsstatusen i vår vetenskap. Kunskaper med vilkas
hjälp den lokala förankringen kan ske utifrån ett globalt perspektiv eller en överordnad frågeställning. Insikt i att forskning är
cn ständigt pågående process ger goda förutsättningar att levandegöra historia.

Amatörer och arkeologer. Motsättning eller
skillnad?
Samarbetet mellan amatörer och arkeologer
har bland annat lett till missuppfattningen
att amatörerna genom inventeringsarbetet
deltar i forskning. En sådan koppling har
också gjorts i TV-serien, där amatörernas
undersökningar i Västergötland likställts med
forskning. I debatten har man från arkeolo-
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giskt håll tangerat förhållandet mellan amatörer och arkeologer, men detta h a r skett
med stor försiktighet. Denna reservation
bottnar troligen i oron för att ytterligare öka
motsättningarna.
Det som i programmet och i debatten beskrivits som motsättningar är emellertid enbart en legitim skillnad mellan yrkesarbete
och hobbyverksamhet, som det inte tjänar
något till att förneka.
Arkeologer genomgår en akademisk utbildning, som är inriktad på både en fältteknisk-praktisk och en historisk-teoretisk del.
Den teoretiska utbildningens mål är att ge
förståelse för generella och globala sammanhang i förhistorien. Arkeologisk verksamhet
bygger dessutom på metodiska regler både
vad gäller den fälttckniska verksamheten och
bearbetningen av data. Gemensamma referensramar med arkeologer internationellt ger
möjligheter till ett vidgat samarbete och vetenskapligt utbyte över nationsgränserna.
Detta betyder att amatörer inte har några
reella möjligheter att utöva arkeologisk yrkesverksamhet och därför inte heller kan påverka den arkeologiska forskningen som helhet. Detta kan också i viss mån vara förklaringen till varför amatörer i regel är lokalt
inriktade.
Inom den arkeologiska verksamheten kan
vi urskilja två centrala områden; fältarbete
och forskning. Dessa två inriktningar är tyvärr ofta åtskilda. Den arkeologiske forskaren
är sällan cn yrkesverksam arkeolog och den
yrkesverksamme arkeologen h a r få möjligheter att forska. Det är oftast den fältinriktade yrkesverksamme arkeologen som allmänheten kommer i kontakt med och som identifieras med cn arkeologisk forskare.
Den interna uppdelningen i olika verksamhetsfält inom arkeologin har bidragit till att
skapa felaktiga föreställningar om forskning.
I TV-serien har det konsekvent satts likhetstecken mellan grävning och inventering å
ena sidan och forskning å den andra. Begreppet forskning har dessutom blivit mycket
tänjbart och kommit att innefatta allt från
avancerat vetenskapligt arbete till dokumentation och släktforskning. Missuppfattningarna kring vad forskning egentligen är, speglar
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också den markanta bristen på kommunikation mellan allmänheten och vetenskapsmännen generellt.
Arkeologisk forskningsförmedling — förmedlingsforskning inom arkeologin
De åsikter som framkommit i TV-serien
"Svearikets vagga — en historia i gungning?" är nog tyvärr inget olyckligt undantag. Vi menar att programmet uttrycker uppfattningar om arkeologin som är vitt spridda
och allmänna. Det faktum att programmet
har haft en sådan genomslagskraft har fått
oss arkeologer att reagera och detta är givetvis positivt. Det är nämligen hög tid att vi
ser över innehållet i den arkeologiska förmedlingen. Det gäller nu inte att öka forskningsinformationen utan att förbättra den.
TV-serien visar tydligt på vår egen oförmåga
att föra fram aktuell kunskap inom vårt ämne till allmän kännedom. Vi tror inte att
detta enbart kan skyllas på massmediernas
ointresse eller vår egen brist på tekniskt kunnande när det gäller att hantera dessa medier, utan vi är nog alltför rädda för att
krångla till det för allmänheten och därför
avstår vi från att presentera forskningen som
en levande och pågående diskussion.
Den forskningsinformation som vi för ut,
är till största delen koncentrerad kring vetenskapens slutprodukter och resultat. Vetenskapen framstår som en obegriplig maskin ur
vars inre det med j ä m n a mellanrum spottas
fram nya "sanningar". För att göra forskning
över huvudtaget begriplig ska vi i första hand
inrikta oss på att förklara dess förutsättningar och tillvägagångssätt. Vi forskare upplever
ju vår verksamhet som både spännande och
fascinerande. Denna upplevelse skulle vi
mycket väl kunna förmedla till allmänheten,
om vi istället för att hela tiden framhäva
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våra slutresultat, inriktar oss på att försöka
skildra hur vi har kommit fram till dem.
Detta har Ståhlsjö och även andra T V producenter mycket väl förstått och därför
gjort själva "spaningen efter sanningen" till
huvudtema i sina program.
H u r TV-serien "Svearikets vagga" har
uppfattats av allmänheten vet vi egentligen
väldigt lite om. Detta gäller för övrigt även
all annan arkeologisk förmedling. Forskning
på detta område skulle kunna ge underlag
för en bedömning av förmedlingsinnehållet
och en analys av förmedlingskanalernas verksamhet. Det gäller inte bara att nå ut med
aktuell forskningsinformation utan också att
ge denna nya kvaliteter. Därigenom kan vi
kanske bidra till att ge mottagaren möjligheter att ifrågasätta och tänka kritiskt och
inte enbart vara en passiv konsument av arkeologisk vetenskapsinformation. Det är också viktigt att studera de effekter som det arkeologiska förmedlingsinnehållet har på våra
uppfattningar om oss själva och vår samtid.
Förmedlingsforskning skulle även kunna
syssla med frågor som berör arkeologins
funktion i samhället.
Vi hoppas också att vi på sikt kan bidra
till att utrota den allmänna föreställningen
om arkeologen som skattsökaren och arkeologin som vetenskapen om vårt etniska ursprung.
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