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Varför teori 

Teori är nödvändigt. Jag skall försöka visa 
varför. Tesen är att källmaterial är banalt, 
om det inte sätts in i ett sammanhang — en 
struktur eller process. Men — sammanhang 
kan inte härledas ur källmaterialet utan hjälp 
av teori. 

I Dagens Nyheter den 31 augusti 1981 ges 
en beskrivning av det mesolitiska samhället 
sådant det skulle uppfattas av allmänheten 
idag: "Stenålderns skinnklädde jägare fram
står i det allmänna medvetandet som en tuff 
och stridslysten typ, en morrande illbatting 
som körde sitt flintspjut i uroxar eller mänsk
liga rivaler med ungefär samma sinnesjäm
vikt." Mot denna bild kontrasteras i tidnings
artikeln (skriven av Roland Gyllander) den 
bild av det mesolitiska samhället, som Bo 
Gräslund har gett i ett fortbildningshäfte för 
historielärare. För att fortsätta citera ur 
Dagens Nyheter: "De glesa flockarna av 
kringströvande jägarfolk hade annat att tänka 
på än att slåss. Stötte man på rivaliserande 
stammar, så räckte det i regel med hotfulla 
åthävor för att hävda de vidsträckta jakt
reviren . . . Flockens storlek var planerad 
efter den sämsta mattillgången, inte efter den 
genomsnittliga. Följden blev att man i regel 
levde gott! Och den låga folktätheten höll 
epidemier borta . . . Man strövade inte på 
måfå. Man kände djurens vanor och växt

säsongens variationer så väl att man alltid 
förstod att infinna sig på rätt plats vid rätt 
tidpunkt." 

Här har den objektivt arbetande forskaren 
två olika modeller att testa: 

1) I det mesolitiska samhället ledde en stän
dig kamp för födan till rivalitet och stri
der människor emellan. 

2) I det mesolitiska samhället rådde en eko
logisk, demografisk och social jämvikt. 

Bo Gräslund har i striktare form än ovan 
samlat argumenten för den senare modellen 
i Fornvännen 69 (1974). Övertygande argu
ment kan dock också anföras för den första 
modellen. 

På Svenska arkeologiska samfundets tema
afton "Stenåldersforskning idag - basutställ
ningar imorgon" i Stockholm den 25 mars 
1981 gav Lars Larsson befolkningssiffrorna 
200 respektive 2 000 för Skåne vid tidpunk
terna 9 000 och 6 000 B.P. Befolkningen skul
le således ha blivit ungefär 10 gånger så stor 
under loppet av 3 000 år. Självfallet har riva
litet uppstått om de mest attraktiva områdena 
vid igenväxande sjöar, laguner och estuarier. 
Från Skandinavien finns ett trettiotal meso
litiska skelett, som är så välbevarade att san
nolika uttalanden om dödsorsaken kan göras. 
Barnsängsdöd och drunkning har varit van-
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liga dödsorsaker bland de vuxna. I detta 
sammanhang är det anmärkningsvärt att tre 
skelett har blivit begravda med de vapen, 
som blev deras bane, sittande i kroppen 
(Bäckaskog, Stora Bjärs, Bogebakken 19A). 
Med tanke på de källkritiska svårigheterna 
att påvisa att ett skelett i en mesolitisk grav 
tillhört en person som bragts om livet av yttre 
våld avsiktligen orsakat av en annan person 
är denna frekvens att betrakta som hög. Ett 
gott belägg för modell 1) exakt så som den 
formulerats av Dagens Nyheters journalist. 
Jag har för övrigt i ett annat sammanhang 
samlat argumenten för att majoriteten av de 
sydsvenska uroxfynden kan vara rester efter 
"kili sites" {Geologiska föreningens i Stock
holm förhandlingar 93 [1971]) 

Vilken av desssa båda bilder av det meso
litiska samhället som är den riktiga eller den 
mest sannolika skall jag inte ta ställning till 
här. Båda bygger på studier i fält och labora

torium av samma data, eventuellt t. o. m. 
samma urval ur den totala mängden poten
tiella data, men olika tolkningar har appli
cerats på dessa data. Orsaken är att i tolk
ningsprocessen har skilda analogier, skilda 
data hämtade från annat håll än magasin och 
arkiv, skilda sammanställningar av data, 
skilda utgångspunkter utnyttjats. Den arkeo
logiska teorin syftar till att klargöra hur kun
skap om strukturer och processer vinns ur 
materiella lämningar och spår. Teorin är 
mellanledet mellan källmaterialet och intres
sant kunskap. Källmaterial är banalt utan 
teori. Arkeologisk teori blir i längden banal 
utan källmaterial. 
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Arkeologi, ideologi og objektivitet — et stridsspor smål 

Noen tanker omkring mulighet og onskdighet av en objektiv arkeologi b. a. ut fra Mats 
Malmer og Arne B. Johansens debattinnlegg i Fornvännen 74—75 (1979—1980). 

En arkeolog av årgång 1945 kan ha mange 
bisarre tanker. Det kunne Mats Malmer etter-
trykkdig slå fast i Fornvännen 75. Hvem som 
har bräkt slike tanker inn i den ellers så 
supersystematiske hjerne som i de siste 15—20 
år har hatt avgjorende innflytdse på den 
arkeologiske forskningen i Norden, står ikke 
riktig klart, men jeg tar vel aldri helt feil om 
jeg gjctter på at det i noen monn kan skyldes 
Arne B. Johansens "teoriorienterte" arkeo
logi. 

Jeg tilhorer hverken Malmers generasjon, 
og knapt nok heller Arne B. Johansens, men 
snarere den forkjetrede opprorsgenerasjonen 

som bentet inspirasjon fra Marx og Marcuse 
og onsket nye idealer, normer og verdier inn 
i politikk, samfunn, forskning og undervis
ning. Idealene har vel bleknet siden den gäng, 
kanskje antatt noe andre former, fremgangs-
måten er blitt mer stillferdig. Men mange 
grunnleggendc verdier henger — dog i mängt 
og mye i utviklet og omformet utgave—stadig 
igjen. Derfor oppstår det bisarre tanker ikke 
bare når man leser Mats Malmers debatt
innlegg, men også når man leser mange av 
Arne B. Johansens skrifter. Mellom disse 
finns det tillsyndatende cn avgrunnsdyp 
ucnighet om den arkeologiske forsknings-
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