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Debatt 

Problemer i svensk arkeologi 

Arkeologene er for dårlig skolert 
Den normale yrkesutdanndse for svenske 
arkeologer i dag er et universitetsstudium på 
maksimalt 3 år. Av dette utgjor arkeologi
studiet 1 eller 1J4 år. Det finnes også et 
okende antall yrkes-arkeologer som ikke en
gang har denne faglige skolering. Er man 
f. eks. klar över at Sveriges nest störste arkeo
logiske spesialmuseum bare har én arkeolog 
med mer enn 3 års utdanndse? 

Arkeologi er i ferd med å bli et yrke der 
opplaering gis gjennom deltakdse i praktisk 
arbeid, og den formelle skolering er redusert 
til noen korte kurs. Dette er analogt til en 
veterinaerutdanndse der studenten nesten 
bare deltar i praktisk husdyrstell, eller en 
legeutdanndse som hovedsakdig består i å 
skjaere opp pasienter for å laere hvordan 
kroppen er bygget opp. 

Det komiske i situasjonen kommer på naer-
mere hold nå når også Sverige skal få en 
konservatorutdanndse. Den blir trolig på 
minimum 3 år. Det betyr at arkeologen, som 
skal vaere arbeidsleder for konservatorene, 
oftest har en kortere teoretisk skolering enn 
dette personalet. Liknende vil gjelde for den 
hoyere fotografutdanndse som nå bygges opp 
her ved Göteborgs universitet. 

Denne kvalitetskrisen er en del av den 
ulykke som hoyskolereformen er blitt for de 
humanistiske emnene: Vi er i ferd med å bli 
en nasjon uten humanistisk forskning på 
internasjonalt nivå. Det som holder oss oppe 
nå er de siste restene av den eldre, velskolerte 
generasjon, og dessuten de unntakspersoner 
som, på tross av hoyskolereform og museums
reformer, klarer å arbeide seg opp til aksep-
tabel standard. Men intet fagområde kan 
bygge på den forutsetning at alle er unntaks-
mennesker. 

Det som man ikke laerer seg gjennom prak-

sis er först og fremst å tenke nytt. I stedet 
samler man data til å belyse de vel etablerte 
problemstillingene som man rakk å lese om 
hos Bröndsted, Hagen, Kivikoski og Sten
berger under sine universitetskurs. Derfor har 
vi et stort og sterkt okende arkeologisk ma
teriale om steinalderens kronologi, men ingen 
ting som inneholder gode data om den skole
ring i landskapsbruk som menneskene i Sve
rige måtte gjennomgå det förste tusenår de 
bodde her. 

Dette problemet forsterkes ved at "praksis-
arkeologenes" arbeidsområde först og fremst 
er å lede datainnsamling på ulike nivåer. 
Men vi har også universitetslaerere med 1 J/a 
års arkeologistudium bak seg. Konsekvensen 
av den dårlige skoleringsstandard begynner 
å bli tyddige: I internasjonale fora er det 
fra Sverige nesten bare den fåtallige eldre 
generasjonens arkeologer som ytrer seg med 
kvalitet. Og de svenske museumsmagasinene 
og -arkivene fylles i aksellererende tempo 
av enkle data som i sin tur krever store 
ressurser for konservering og oppbevaring. 
"Publiseringen" består i okende grad av en 
ström med rapporter om denne datamassen. 
At man kaller rapportene "forskning" kan 
bare for en tid kamuflere den dårlige bi
stånd. Selv de gamle tidsskriftene okkuperes 
gradvis av dette rapportraseriet. — At data
innsamling og -rapportering i forhold til 
konvensjondle problemstillinger fremdeles 
behoves i en viss utstrekning, kan vaere så. 
Men når det dominerer så fullstendig, er det 
nesten utdukkende farlig. 

Sverige er muligens det land i Verden som 
bruker den störste andelen av sitt nasjonal-
produkt til studium og vem av kulturminner. 
En försiktig beregning tyder på at den ar
keologiske del av denne virksomhet syssel-
setter omtrent 1000 personer i heltidsjobb 
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og har en årskostnad på minst 200 millioner 
kröner. Til tross for dette og til tross for den 
viktige rolle Sverige har hatt i arkeologisk 
forskning blir det nå sjddnere at det herfra 
kommer forskningsresultater av fundamen
tal interesse. — Hvorfor fikk vi ingen blomst-
rende utvikling av typologien, slik Mats Mal
mer inviterte til for 20 år siden? Hvorfor ble 
det ikke noen progressiv teoriutvikling i spo-
rene etter Bjom Ambrosianis bebyggdse-
arkeologiske nytenkning fra omtrent samme 
tid? Hvor ble det av de perspektivrike resul
tater fra de store steinalderundersokdsene i 
Norrland og i Göteborg? Kommer vi til å få 
grunnleggende ny innsikt i midddalderens 
Sverige og Nord-Europa fra de store under
sokdsene som nå föregår f. eks. i Malmö og 
Stockholm? At man finner mange interessan
te gjenstander, strukturer og kronologiske 
sekvenser er jeg ikke i tvil om. 

Mye av förklaringen på det dårlige ut-
byttet vi ofte får, ligger nettopp i det lave 
kvalitetsnivå hos flertallet av arkeologene. 
Problemet er også i stor utstrekning selvfor-
sterkende fordi et lavt kvalitetsnivå skremmer 
bort mange av de best kvalifiserte studenter 
fra det arkeologiske studium. En person med 
gode forskerevner må ha en naermest umen-
neskdig sterk interesse for arkeologi for å 
satse på et liv i framgraving av stensetninger 
og skriving av normerte rapporter. De per
soner med dårlige kvalifikasjoner som alle
rede sitter i systemet, vil ofte heller ikke 
vaere intcresserte i å få inn personer med 
vesentlig bedre kvalifikasjoner enn de selv 
har. Dette er ubehagdige, men farlige psy-
kologiske faktorer som vi må vaere voksne 
nok til å kunne diskutere. 

I land som Sverige burde sammenligne seg 
med er 6—8 års universitetsstudium det nor
male krav til en yrkesarkeolog. Etter 3—4 år 
er man selvsagt fortsatt student, og kan bare 
meget unntaksvis få noen permanent jobb 
som "arkeolog". Også her hos os må lös
ningen bli å bygge opp igjen en yrkesutdan-
nelse av liknende lengde som den psykologer, 
leger og agronomer har. Den skal både inne-
holde en mye bedre teoretisk skolering enn 
den vi nå gir, og den skal omfatte en orga-
nisert praksisperiode i samarbeid med de 

fremtidige arbeidsgivere. 
Hvorfor har Sverige havnet på siste plass 

når det gjelder faglige kvalifikasjoner hos 
den normale arkeolog? En av grunnene 
er temmelig sikkert at arkeologiens nytte-
verdi er så långsiktig og indirekte, og at den 
ikke ligger på det lett synlige ekonomiske 
plan: — Ingen nasjon har råd til å anvende 
ukvalifiserte ingeniorer, leger eller jurister. 
Konsekvensene vil komme hurtig og drama
tisk i form av sammenraste broer, döde pa-
sienter og justismord. I arkeologi vil det i 
beste fall gå flere ti-år for vi ser at den for-
tidsforskning vi har gjort og de store kvan
titeter materiale vi har tätt vare på for vare 
etterkommere, ikke tillfredsstiller kvalitets-
kravene. Men kommer vi långt nok ned i 
kvalifikasjoner, oppdager vi muligens ikke 
engang at vi har gjort feil. 

Utdannelseressursene konsentreres for lite 
Universitetenes arkeologiske utdanndsesres-
surser går i betydlig utstrekning med til 
kursvirksomhet for folk som har lyst til å 
vite litt mer om arkeologi. Dette gir seg 
uttrykk i at mye av undervisningen drives 
parallell på dagtid og kveldstid, og ved at 
det gis en rekke korte kurser. Dette gir en 
urimelig stor laererkostnad. 

Selvsagt skal vi arbeide med å bre ut 
arkeologisk kunnskap til flest mulig men
nesker. Men vi skal ikke av den grunn gjore 
universitetet til en folkhögskola eller et stu
dieförbund. Drives det 5-poengskurser i ki
rurgi eller brokonstruksjoner? Også i arkeo-
ligi burde utdannelsesressursene ved universi-
tetene konsentreres til dem som enten skal 
bli yrkesarkeologer eller som skal ha arkeologi 
som en nodvendig del av en universitetsut-
dannelse i et annet emne. 
Onsket om at flest mulig skal kunne gjore 
seg nytte av vår undervisning gjor det fristen-
de å legge grunnundervisningen dementaert 
an. Svensk litteratur vil lett dominere, med 
visse supplementer fra de andre nordiske 
land og fra engelsk område. Tysk og fransk 
litteratur er bare tilgjengdig for en del av 
studentene. At tilgangen på midler i så stor 
utstrekning bestemmes av antall studenter 
som melder seg til kursene, gjor det også 
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fristende å holde så lavt nivå at vi ikke 
skremmer bort noen. Svake kvalifikasjoner 
hos laererne kan forsterke denne effekten. 

Også forskerutdanndsen har for liten 
konsentrasjon av ressurser. Men her er ressur-
sene totalt så små at det er lite interessant å 
diskutere noen omstrukturering. Fordi grunn-
utdanndsen er så svak, må dessuten forsker
utdanndsen bestå i en fortsatt grunnutdan-
nelse. Det er utrolig vilken sentral litteratur 
som er ukjent for studenter som tas opp på 
forskerutdannelsen i arkeologi! 

De små frie ökonomiske ressursene gjor at 
heller ikke vare andre ressurser kan utnyttes 
effektivt. Hva hjelper det at lokaler finnes 
og at utrustning kan skaffes dersom det ikke 
finnes midler til å planlegge de forsknings-
prosjekt som er en forutsetning for god 
forskerutdanndse? Derfor tvinges da også de 
fleste doktorander til å bygge sine avhand-
linger på magasinenes og arkivenes materiale. 
Den kvaliteten materialinnsamlingen har gjor 
at dette nodvendigvis gir dårlige resultater. 
Det er da også analogt til at en medisin-
student ikke fikk forske på pasienter, men 
ble henvist til gamle sykejournaler. 

De meget små frie midler vi har, gir liten 
mulighet til å dekke behov som ikke kan 
forutsees läng tid i forveien. En doktorand 
som har behov for en reise til Västerbotten 
eller Köbenhavn i förbindelse med sin av
handling må soke ulike fonder läng tid i 
forveien for å klare dette. Tilsvarande går 
store deler av tiden for institutionspersonalet 
med til å utarbeide soknader om penger til 
forskningsvirksomhet. Bare i de vel 2 år jeg 
har vaert her har doktorandene og personalet 
ved denne institutionen lagt ned flere tusen 
arbeidstimer i nyttdose soknader om forsk-
ningsmidler. Det må lonne seg mye bedre for 
Sverige å skjaere ned antall studleplasser i 
arkeologiens forskarutbildning drastisk, og så 
i stedet gi bedre ressurser til de gjenvaerende 
studenter. 

Vil man sette saken på spissen, kan man 
si at forskerutdannelsen ikke er en u tdannd-
se, men et tilbud om innlesing av litteratur 
og litt h jdp til å skrive en avhandling. Den 
systematiske skolering i forskning som burde 
vaere vårt hovedtilbud, finnes nesten ikke. 

Dette er noe av förklaringen på at så mange 
av vare forskerstudenter aldri blir ferdige 
med sitt studium. Mange av dem har stått 
innskrevet i över 10 år. Enda fler gjor bare 
bagatellmessige fremskritt med sine avhand-
linger. 

Motivasjonen for å kvalifisere seg er for 
dårlig 

I dag er det liten idé å ta forskerutdanndse 
fordi det nesten bare legges vekt på praktisk 
erfaring når man senere skal soke seg en 
arkeologjobb. Den som er helt eller delvis 
ferdig med sine ll/% år arkeologistudium 
prover derfor först og fremst å komme seg 
inn ved Riksantikvarieämbetet eller ved et 
museum. Etter mange nok år der avanserer 
man til antikvarie, försteantikvarie og even
tuell hoyere. Mange av dem fortsetter å stå 
innskrevet som forskerstudenter, men oftest 
med meget lav aktivitet og progresjon. 

De aktive forskerstudenter vi sitter igjen 
med ved universitetene er bl. a. de som er 
genuint forskningsinteresserte. Når de er fer
dige med sin doktorseksamen, vil de oftest 
oppdage at alle jobber er opptatt av "prak-
sisarkeologer". Etter den enkle undersökelse 
jeg har gjort, er det fremdeles ingen som har 
fått arkeologjobb på grunn av sin doktors
eksamen. Derimot har doktorene fått be-
holde den jobb de hadde for de tok doktors
eksamen. 

Det er okonomisk meget problematisk å 
gjennomfore en forskerutdanndse: Fordi 
doktorseksamen reduserer mulighetene til å 
få jobb, og fordi den ikke gir lonnsfordder, 
har ikke en student med alminnelig familie-
bakgrunn råd til å låne penger til sin forsker
utdanndse. Selv for de få forskerstudenter 
som får stipend, vil det normalt vaere et slik 
lånebehov i studiets förste d d . En forsker-
student som ikke har en velstående familie 
i bakgrunnen tvinges derfor til å arbeide ved 
siden av studiet. Dette forer dels til en sosialt 
skjev rekruttering og dels til altfor länge 
studietider. 

Uten at jeg har gjort noen noyaktig under
sökelse vil jeg tro at forskerutdannelsen har 
en sterk underreprentasjon av studenter fra 
landsbygd og arbeidermiljo. Desto svakere 
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okonomisk bakgrunn man har, desto större 
er sjansen for at man tvinges til å velge 
medisin, ingeniorfag eller andre utdanndser 
med gode ökonomiske utsikter. Dette er ikke 
bare et sporsmål om sosial rettferdighet. Ar
keologien behöver forskere med variert per
sonlig bakgrunn dersom vi skal få noen til
svarende mangesidig utvikling av forsknings
aktiviteten. 

Også innenfor gruppen av etablerte ar
keologer vil det bli okende motivasjonspro-
blemer: Både i arkeologi og mange andre 
nasjonalokonomisk uvesentlige emner er de 
ansattes ökonomiske vilkår dårlige. Dette 
gjelder både om man ser det i forhold til 
sammenlignbare svenske yrkesgrupper og om 
man ser det i forhold til andre land. Nå er 
det knapt noen som blir arkeolog fordi man 
önsker å tjene mye penger. Men emnets 
posisjon og intellektuelle status reduseres like-
vel når de ökonomiske vilkår er vesentlig dår-
ligere enn de som finnes i tillsvarende andre 
yrkesgrupper. Selvsagt vil det også i frem-
tiden vaere nok av sokere til ledige arkeolog-
jobber. Dette skyldes forholdene i hele sam
funnet omkring arkeologien. Men får vi so
kere av den rette kvalitet? 

Vi er på vei inn i en av-profesjonalisering 
av arkeologien. Det planlegges til og med en 
form for museimannautbildning. Etter det 
jeg forstår, skal denne bestå i f. eks. litt etno
logi, litt arkeologi, litt konstvetenskap, litt 
juridik, og trolig også litt geologi og biologi. 
Planen må vel vaere at dette skal bli den 
nye spesialarbeidskraften for länsmuséene. 
Men dette vil bare forsterke kvalitetsproble-
mene og gjore ulykken til en permanent bi
stånd. Visst skal vi satse på det system av 
länsmuseer vi har fått. Men det gjor vi ikke 
ved å fylle dem med folk som er inkompe
tente över et bredt fagspektrum. Et läns
museum med 40—50 personer har råd til å 
holde seg med vel kvalifiserte folk både i 
arkeologi, etnologi og konstvetenskap. Dess
uten får vi utvikle ordninger der f. eks. et 
museum med lite kompetanse på arkeologi 
kan "låne" kompetanse utenfra. 

Vi har en skadelig sektorisering 

Den arkeologiske virksomhet er delt i mange 

sektorer. De viktigaste er Riksantikvarieäm
betet (inkl. Undersökningsverksamhetens re
gionale appara t ) , Länsstyrelsene (med Läns-
antikvarien som sakkyndig), Länsmuséene 
(med Landsantikvarien som sjef), andre 
musééer som f. eks. de store stadsmuséene, og 
de 5 arkeologiske universitetsinstitutionene. 

Denne oppdelingen gjor det vanskelig å 
samle tilstrekkclig kunnskap i hvert sektor
organ. Én blir spesialist på inventering, en 
annen på utgraving og en tredje på å folge 
med i amerikansk litteratur. Behovet for å 
gå över grensene blir derfor stort. Men 
grensene er så markerte at det krever ufor-
holdsmessig mye eneregi å bryte dem ned. 
Resultatet blir lett at f. eks. universitets
arkeologien blir en ghetto som lever sitt eget 
liv og har liten kontakt med andre sektorer. 
Dermed distanseres universitetsutdanndsen 
fra de praktiske arkeologiske behov, og ar-
beidsgiverne blir enda mer overbevist om at 
praktisk erfaring er den viktigste kvalifika-
sjon for arkeologer. 

Også det arkeologiske system har som 
hovedmål å produsere og markedsfore den 
best mulige kunnskap. Det betyr at systemet 
må gjore det lett å belyse problemstillinger. 
Veien fra idéen til datainnsamlingen må der
for vaere kort og lett. Men i dag må den 
arkeologiske forsker gjennom et omfattende 
apparat av fondssoknader, länge ventetider, 
gravningstillatdser og andre hinder for han 
kan få testet sine hypoteser. Mange av de 
beste forskningsidéene stoppes trolig av dette 
tunge apparat. De enkelte administrative ord
ninger kan se bra og uskyldige ut i og for 
seg. Men for den enkelte antikvarie ved Gö
teborgs Arkeologiska Museum er det para-
lyserende for forskningsinteressen at han må 
soke Göteborgs museinämnd om tillåtelse til 
3 dagers tjenesteledighet for studieopphold 
i Uddevalla, og at han dessuten må soke 
HSFR om penger flere måneder i forveien. 
Er det derfor vi ikke har fått noen större 
samlet översikt över Väst-Sveriges forhislorie 
siden 1923? Er det derfor vi nesten uteluk-
kende produseerer avhandlinger som bygger 
på sekundaere kilder? 

Enda sterkere blir virkningen av sektorise-
ringen på arkeologiens nabo-emner. Skal vi 
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f. eks. få till et fungerende samarbeid mellom 
zoologi og arkeologi, må zoologer med trygg
het kunne ta fatt på arbeidsoppgaver i gren
seområdet mot arkeologi. Men ingen tor satse 
mye på slike til tak dersom vi bare kan love 
3 måneders jobb. Og da blir det heller ingen 
sammenhengende og kontinuerlig kunnskaps-
oppbygging. En konsekvens av dette er at 
samarbeidet mellom arkeologi og naturviten-
skap i stor grad består i tilfeldige bi-jobber 
utfört av studenter på 2- eller 3-betygsnivå. 
Hvorfor står pollenanalysen så svakt i Väst-
Sverige? Hvorfor har man i 10 år stått og 
sett på at vår ytterst verdifulle osteologiske 
forskningstradisjon forfaller? 

I bilindustrien passer man på at de enkelte 
komponenter til bilen produseres i riktig an
tall, at de når fram til monteringshallen i 
rett tid, at de passer noyaktig i hop, og at 
de samvirker skikkdig i den ferdige bil. — 
I arkeologi legger vi ned det meste av vare 
ressurser på å produsere deler som bare blir 
lagt i magasin og arkiv. De delene vi be
höver, produserer vi derimot ikke. Dessuten 
tilsetter vi deleprodusenter som ikke vet hvor
dan det ferdige produkt skal se ut. Men så 
får vi også fram produkter som selger mye 
dårligere enn bilene. Amatorene har större 
suksess. 

En av grunnene til at sektoriseringen er 
blitt så sterk er nok at de bestemmende per
soner i stadig minkende grad er forskere eller 
har drevet primaerforskning i den naere for
tid. Dermed er de ikke nok klar över idéenes 
avgjorende rolle og över bctydningen av å 
gjore veien kort og lett fra idé til data. I 
stedet fristes man til å utvikle et system som 
fungerer godt administrativt: Det er f.eks. 
bekvemt å ha et best mulig utbygd fornmin
nesregister. Da kan f. eks. länsantikvarien i 
stor utstrekning ta avgjordser uten å gjore 
så mange kostbare reiser. Et vel utbygget 
register gir også mulighet til forskning. Ek
sempdvis blir det lett å finne ut fordelingen 
i landskapet av de ulike kategorier kultur
minner. Disse fordelene er administrativt så 
lett synlige at man ikke oppdager det "kom-
plette" og velorganiserte registrets kunn-
skapskonserverende effekt. Tilsvarende blir 
det administrativt fristende å tilsette anti

kvarier som kan lovverket og har forvalt-
ningserfaring. Det kan til og med oke deres 
effektivitet dersom de ikke har forsknings-
kompetanse. 

God forskning er nesten aldri lettadmi-
nistrert. Framfor alt krever den fleksibilitet 
og hurtige svar på utfordringer. Oppstår det 
behov for en reise eller for en analyse, må 
det ikke vaere nodvendig å vente i et år på 
penger; og man skal ikke behove en om
fattende prosedyre for å få fri fra sin fäste 
jobb. Det må bli like lett administrativt for 
en arkeolog å teste sine hypotese ved primaer
data som det er for en kjemiker å gå inn i 
sitt laboratorium og utfore et eksperiment. 
Men dette kan kreve regnskaps- og personell-
losninger som bryter med de store admi
nistrative systemer. 

Konklusjon 

Den arkeologiske struktur har sine rötter i 
1800-tallets senere del, da typologien var 
ung og den objektivistiske tro sterk. Da var 
det naturlig å betrakte det arkeologiske ma
terialet som et råstoff. Behovet for kunnskap 
og kvalifisert tenkning lå först og fremst i 
bearbeidingsfasen, der materialet skulle sam
menlignes med andre materialer, og synte
sene oppstod. I dag forstår vi klarere at det 
arkeologiske materialet defineres av forske-
rens idéer. Derfor må disse idéene vaere sty-
rende under alle faser av materialinnsam-
lingen. 

Konsekvensen må bli at vi gjor et kraft
fullt översyn av dagens arkeologiske struktur, 
med sikte på å få bort mest mulig av det som 
bygger på "råstoff-tradisjonen". I dette over-
synet er det viktigt at vi ikke bruker for mye 
tid på å forsvarc vare egne posisjoner og ta 
dod på opponenter. Vi behöver energien til 
å lete etter muligheter for en mer forsknings-
vennlig struktur. Alle vi som kaller oss arkeo
loger sitter i samme båt. 

Sverige har et vel utbygget ytre arkeolo
gisk apparat med embetsverk, store bygninger 
og vel utviklede arbeidsrutiner. Dette kan 
virke som kamuflasje og få oss til å glemme 
den indre kvaliteten på det arbeid vi gjor. 

Arne B. Johansen 
Inst. för arkeologi, 
Göteborgs universitet 
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