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Prioriteringar i svensk arkeologi 

Debatt 271 

Alla arkeologer borde emellanåt fä byta arbe
te. Fornminnesinventeraren borde få göra en 
utställning. Utställningsantikvarien borde fa 
undervisa vid universitetsinstitutionen. Uni
versitetsläraren borde få inventera. Och så 
vidare — det hör till ämnets agremanger att 
det är mångfacetterat. Också universitetslä
rare borde ibland byta till ett annat universi
tet — idéerna blir som nya och diskussionen 
fräsch. 

En av dem som bytt arbete är Arne B. 
Johansen , och det är med klara norska ögon 
han ser på Problemer i svensk arkeologi {Fornvän
nen 1983:1). Hans artikel är viktig, och man 
kan väl förstå hans otålighet över att svaren 
har låtit vänta på sig: Hvor ble debatten av? 
{Fornvännen 1984:3). Svenska arkeologer bor
de verkligen ha reagerat. Långväga bedömare 
— engelsmän, amerikaner och andra — vet 
av språkskäl oftast för litet om svensk arkeolo
gi för att kunna formulera en relevant kritik. 
Inhemska kritiker blir, med rätt eller orätt, 
oftast misstänkta för att tala mera i egen sak 
än i arkeologiens. En skandinavisk kollega är 
utan tvivel rätt person att sätta den svenska 
arkeologiens problem under debatt. 

Varför har vi då inte svarat på Ame B. 
Johansens uppsats? Huvudorsaken är säker
ligen att problemkomplexet är stort och tungt 
— inte minst för oss som under en följd av år 
sett förhållanden växa fram, som vi ogillar 
men misslyckats att förhindra. Enda möjlig
heten för mig att delta i den diskussion, som 
jag verkligen hoppas kommer igång, blir att 
endast i stora drag skissera min egen stånd
punkt, utan vare sig belägg eller referenser. 

Arkeologene er for dårlig skolert, säger Ame B. 
Johansen, och vore jag tvungen att katego
riskt bejaka eller förneka denna tes måste mitt 
svar bli: J a , det är riktigt, svenska arkeologer 
är lör dåligt utbildade. Hur motiverar man en 
sådan ståndpunkt? Johansen anser att Sveri
ge borde jämföra sig med grannländer, där 
arkeologer normalt har 6-8 års universitets
studier bakom sig, medan en hög svensk an

tikvarisk tjänsteman ofta inte har mer än 1 
eller 1,5 års arkeologisk utbildning, om ens 
det. Argumentet synes mig ha en riskabelt 
kvantitativ slagsida. J a g är inte övertygad om 
det rationella i att år ut och år in läsa en 
ofantlig litteraturkurs, som till slut redovisas i 
en enda magistral sluttentamen. Detta sys
tem, som praktiseras i flera länder, har äre
vördiga traditioner från den tid då vetenska
pen i första hand var lärdom, och då en nor-
malbegåvad människa faktiskt kunde behär
ska hela den tryckta litteraturen. Det går inte 
nu, och det var omöjligt redan år 1950, när 
j ag började mina licentiatstudier och på frå
gan om vad jag borde läsa fick det upplysan
de svaret: Läs allting! Rent teoretiskt kunde 
man nog tänka sig att 1,5 års undervisning i 
kritiskt tänkande, i materialkännedom och i 
handhavande av bibliografiska hjälpmedel 
skulle kunna resultera i lika bra arkeologer 
som 8 års genomplöjande av den totala arkeo
logiska litteraturen. I praktiken hä rden sven
ska arkeologutbildningen emellertid icke 
dessa kvaliteter, det måste dessvärre medges. 

Ett annat sätt att visa att svenska arkeolo
ger är för dåligt utbildade vore att leda i bevis 
att svensk arkeologi är sämre än andra län
ders. Det går inte, enligt min mening. J ag tror 
tvärtom att svenska arkeologer har en minst 
lika säker kunskap om sitt lands lörhistoriska 
utveckling som de flesta andra länders arkeo
loger om sin förhistoria. J a g tror också att 
svensk arkeologis teoretisk-metodiska stan
dard är fullt försvarlig, och att arkeologerna 
är medvetna om den betydelse deras veten
skap kan ha för människan i det moderna 
samhället. 

Ett annat tecken på att svenska arkeologer 
är för dåligt utbildade ser Johansen däri, att 
uppslag av en viss originalitet, som publicera
des fik tjugo år sedan, aldrig blev tillräckligt 
diskuterade och vidareutvecklade av andra. 
Den genomsnittlige arkeologen skulle helt en
kelt ha varit fiir dåligt tränad i självständigt 
och kritiskt tänkande för att rätt uppfatta de 
nya idéerna. Detta är möjligen en del av för-
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klaringen. Men huvudorsaken var enligt min 
mening att det av icke-vetenskapliga skäl blev 
inopportunt att diskutera dessa arbeten i en 
positiv anda. 

Det enda riktigt säkra tecknet på att sven
ska arkeologer är för dåligt utbildade är enligt 
min mening att del skrivs för litet. Det finns 
rader av höga antikvariska tjänstemän som 
dagligen hanterar centralt arkeologiskt mate
rial men aldrig skriver ned sina tankar i en 
vetenskaplig uppsats. Den alltför ringa veten
skapliga produktion som presteras av — en
ligt Johansens uppskattning — 1 000 heltids-
arbetande svenska arkeologer beror enligt 
min mening till stor del på det forsknings-
fientliga klimat som tidvis rått eller råder vid 
universitet, museer och antikvariska verk, 
men den beror också på en utbildning som 
inte håller måttet, som inte ger tillräcklig trä
ning i att formulera problem, och att utveckla 
diskussionen i skrift. 

Utdannelsesressursene konsentreres for lite, menar 
Arne B. Johansen, och detta skulle vara en 
orsak till svensk arkeologis dåliga tillstånd. 
Grundutbildningens kurser befolkas till en 
del av vuxet folk från andra ämnesområden 
som vill veta lite mer om arkeologi. Detta 
skulle ge en orimligt stor lärarkostnad. Här är 
j ag i stort sett av motsatt åsikt. Visst drar de 
äldre studerande resurser, och visst kunde det 
vara motiverat med någon form av förtur för 
de unga studenter som siktar på att bli fack
arkeologer — de är ändå alltid i minoritet. 
Men de äldre studerande är också en stor 
tillgång. Arkeologien är ett så brett ämne, att 
alla former av livs- och yrkeserfarenhet är 
värdefulla vid problemformulering och hypo
tesprövning. Det visar sig enligt min erfaren
het alltid att de äldre studerande drar de 
yngre med sig i en aktiverad seminariediskus
sion. 

En annan aspekt på de äldre studerande är 
inte mindre viktig. J a g anser — och här är 
Arne B. Johansen förvisso av annan åsikt — 
att arkeologerna i princip bör dokumentera 
allt arkeologiskt material, låt vara att det av 
resursskäl ofta måste ske i form av en summa
risk besiktning. Och samma åsikt företrädes 
som bekant av fornminneslagen. (Att inte do

kumentera nyfunnet arkeologiskt material ter 
sig ur min synpunkt ungefär lika förnuftigt 
som om en historiker skulle bränna upp ett 
nyfunnet medeltida dokument oläst, med mo
tiveringen att redan kända dokument ger fullt 
tillräckligt material för hans framstående in
tellektuella övningar). Nytt arkeologiskt ma
terial framkommer till stor del genom all
mänhetens intresserade medverkan. Det är 
alltså viktigt för arkeologien som vetenskap 
att al lmänhetens arkeologiintresse ökar (dess
utom är det enligt min mening bra för all
mänheten att så sker), och det är särskilt 
viktigt att arkeologistudiet inriktas på källkri
tik och problemformulering, inte på skattsö-
karglädje och fantasterier. Universitetskur
serna är en viss garanti för att så sker. 

Bristen på resurser leder enligt Arne B. 
Johansen till att "de fleste doktorander 
(tvinges) til å bygge sine avhandlinger på 
magasinenes og arkivenes materiale. Den 
kvaliteten materialinnsamlingen har gjor at 
dette nodvendigvis gir dårlige resultater". 
H ä r är jag definitivt av annan åsikt. Enligt 
min mening är svensk arkeologis materialdo
kumentation till kvalitet, frekvens och kon
stans en av de bättre i världen. Det kan också 
förtjäna påpekas, att de ovan berörda tjugo
åriga avhandlingar, som Johansen anser in
nehålla uppslag av värde, faktiskt i allt vä
sentligt bygger på magasinens och arkivens 
material. Forskningsprojekt är verkligen ing
en nödvändig förutsättning för en god for
skarutbildning. (Vad som faktiskt döljer sig 
bakom det något slitna modeordet "projekt" 
kan vara ovisst. O m därmed menas forskare 
och forskarstuderande i samarbete, så är det 
ett skönt ideal att sträva efter men, som alla 
vet, icke utan problem.) 

lill forskning behövs ofta pengar, som uni
versiteten numera icke förfogar över. Forsk
ningspengarna disponeras i stället av de stat
liga forskningsråden och vissa fonder. Ame B. 
Johansen berät tar med bitterhet om hur man 
vid hans institution under ett par år offrat 
tusentals arbetst immar på resultatlösa ansök
ningar om forskningsanslag. Detta är en sann 
och allvarlig bild ur livet. Universiteten har 
helt enkelt omyndigförklarats. Såvitt det är 
fråga om kostnadskrävande arbeten (och ex-
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empelvis arkeologiska fältarbeten är som be
kant dyra) så skall inte forskarna själva fä 
bes tämma över sin forskning, utan det skall 
forskningsråden göra. Och inte nog med det 
— krafter inom utbildningsbyråkratin tycks 
önska att universitetsprofessorema skall un
dervisa och administrera i sådan utsträckning 
att just ingen tid blir över till egen forskning. 
Professorerna vid forskningsråden skall där
emot inte ägna nämnvärd tid åt administra
tion och undervisning; de skall forska. Men — 
om man gör det extrema tankeexperimentet 
att forskningsråden slopades och deras anslag 
fördelades mellan landets universitetsinstitu
tioner — skulle då mera forskning bli utförd, 
eller ens lika mycket? J a g tror inte det; tvärt
om tror jag att forskningsrådsanslagen hör till 
de mest effektivt utnyttjade medel som nå
gonsin stått svensk forskning till buds. Men 
därav följer, återigen, inte att det nuvarande 
systemet skulle vara det bästa tänkbara. En
ligt min mening var det oklokt att gå från den 
ena ytterligheten till den andra — från att 
universiteten suveränt bestämmer i egna an
gelägenheter till att de inte alls får bestämma 
över forskningsmedlen. J a g anser att universi
tetsinstitutionerna borde ha egna årliga an
slag tor forskning, strikt reserverade för detta 
ändamål . 

Molivasjonen for å kvalifisere seg er for dårlig, 
säger A m e B. Johansen, och här instämmer 
j ag oreserverat. Fram till 1974 var fil. lic.-
examen formellt kompetenskrav för högre 
tjänst vid riksantikvarieämbetet och museer
na, liksom vid andra, som de då kallades, 
lärda verk. Numera finns inget sådant for
mellt kompetenskrav. Däremot säger sig ve
derbörande styrelser ta hänsyn till om de sö
kande har doktorsexamen. Gör de verkligen 
det? Enligt Johansen "er det fremdeles ingen 
som har fatt arkeologjobb på grunn av sin dok
torseksamen". Detta stämmer inte med min 
erfarenhet. Alla nyexaminerade doktorer, 
som jag haft särskild anledning att följa, har 
fatt tjänst, och i många fall alldeles uppenbart 
just tack vare sin examen. 

Det äldre systemet gick ut på att ha ett 
formellt kompetenskrav/ran vilket man kunde ge 
dispens om en uppenbart meriterad person 

utan examen sökte tjänst. Det nuvarande sy
stemet går ut på att icke ha formella kompe
tenskrav, men att ändå ta hänsyn till den for
mella meriteringen, doktorsexamen. Båda 
systemen ger sannolikt likvärdiga garantier 
för rättvisa, för att rätt man skall få rätt arbe
te, men det äldre systemet ger bättre motiva
tion att genomgå forskarutbildning. I ett lärt 
verk — eller låt oss säga: i ett verk som utan 
forskningsaspekten vore meningslöst — fin
ner man sig naturligtvis bäst till rätta om 
man är utbildad för forskning och själv for
skar. Och en medarbetare som trivs gör ett 
bät tre arbete. Därför bör det formella kompe
tenskravet, doktorsexamen, med det snaraste 
återinföras. 

Detta är enligt min mening det enda realis
tiska sättet att förbättra utbildningen för 
svenska arkeologer. Grundexamen (som av 
till sunt förnuft tillnyktrade statsmakter kan
ske kunde återfå benämningen fil. kand.-exa
men) kan bibehållas sådan den är, och räcka 
som kompetens för lägre tjänster. Det har i 
själva verket liera fördelar, att den som har en 
lägre tjänst på museum eller verk parallellt 
doktorerar. Därmed uppnås den fiir den en
skilde tjänstemannen och för verket lika nöd
vändiga inriktningen på forskningsmomentet. 
Tjänstemannen får stimulans i sitt vetenskap
liga tänkande av det dagliga arbetsmaterialet, 
och detta blir genomlyst av en forsknings
ambition (och inte bara av en administrativ 
ambit ion) . Svenska arkeologer är inte sämre 
vetenskapsmän än andra länders. De har ba
ra inte fått tillräcklig stimulans att forska, och 
inte fått tillräcklig möjlighet att publicera si
na tankar. 

IV har en skadelig seklorisering, säger Arne B. 
Johansen , och däri har han sannerligen rätt. 
På en och samma ort kan som bekant följande 
med varandra sidoordnade arkeologiska in
stanser arbeta: riksantikvarieämbetets upp
dragsverksamhet, universitetsinstitution, läns-
antikvarie och landsantikvarie (inom paren
tes sagt två varandra underbart matchande 
tjänstebeteckningar) samt ett eller flera mu
seer. Detta är inte blomstrande effektivitet, 
utan byråkratiskt kineseri. I jämförelse där
med framstår den gamla arkeologiska organi-
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sationen i Skåne som ett ideal. Alla arkeolo
giska funktioner var samlade i Lunds univer
sitets historiska museum, med professorn i 
förhistorisk och medeltidsarkeologi som chef. 
Praktiskt taget alla utgrävningar, invente
ringar och besiktningar utfördes därifrån, 
nästan restlöst av doktorander, som självfallet 
förväntades också publicera sina rön samt att 
ställa ut eventuella fynd, konstlöst men veten
skapligt korrekt. Den naturliga forsknings-
kontakten var Nationalmuseet i Köpenhamn. 
Riksantikvarien var avlägsen och gjorde sig 
huvudsakligen påmind när han inkrävde och, 
trots segt motstånd, vanligtvis också lyckades 
till Stockholm hemföra i Skåne påträffade 
guldfynd. 

J a g hoppas att även den som inte själv 
upplevt detta gamla skånska system kan för
stå hur bra det var. Det kan dock självfallet 
inte återställas. Vad man kan, och enligt min 
mening nödvändigtvis måste göra, är att för
stärka det regionala samarbetet så mycket 
som möjligt. En sådan forskningsregion — 

som Arne B. Johansen föreslår att de skall 
kallas — är, om jag är rätt underrättad, un
der uppbyggnad i Västsverige. Det är ett ef-
terföljansvärt exempel. 

Avslutningsvis kommer Arne B. Johansen 
in på ett av sina lävorittemata, nämligen att 
de gamla arkeologerna var helt bundna vid 
materialet, medan vi i vår upplysta tid förstår 
att det arkeologiska materialet definieras av 
forskarens idéer, och att vi följaktligen måste 
frigöra oss från "råstolf-tradisjonen". Min 
s tåndpunkt är emellertid oförändrat den, att 
jag anser att de gamla arkeologerna var lika 
teoretiskt medvetna som vi, och att vi aldrig 
någonsin skall "frigöra" oss från materialet, 
ty i så fall skulle arkeologien bli meningslös. 
Däremot kan jag väl ansluta mig till Johan
sens slutord, att vi aldrig får glömma den inre 
kvaliteten på det arbete vi gör. 

Mals P. Malmer 
Arkeologiska institutionen 
Stockholms universitet. 
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