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Årsmöte för Society of American Archaeology 23—27 april 1986 

Stora kongresser med hundratals församlade 
arkeologer hör ju inte till vardagligheterna — 
som tu ra r menar somliga. Det är väl egentligen 
endast vid världskongresserna och vid årsmötet 
för Society of American Archaeologists (SAA) 
som antalet deltagare uppgår till mer än tusen
talet. Årsmötet för 1986 var förlagd till New Or
leans som är en typisk kongresstad med en myc
ket trevlig yttre atmosfär. Ett årsmöte för SAA 
berör ett betydande antal arkeologer främst på 
den nordamerikanska kontinenten men flera 
länder i Sydamerika var väl representerade; en
ligt säkra, men obekräftade rykten skulle anta
let deltagare ha uppgått till ca 1 300. Förutom 
amerikanska arkeologer fanns en förhållande
vis stor delegation engelsmän, någon tysk samt 
en grupp danska arkeologer. Det tycks som om 
våra grannar håller sig väl framme vid denna 
form av årsmöte vilket delvis förklarar de ame
rikanska kollegernas höga värdering av dansk 
arkeologi. 

Vill man verkligen skaffa sig en bild av ame
rikanska arkeologer och amerikansk arkeologi 
är deltagandet i ett årsmöte för SAA en utmärkt 
utgångspunkt. Kanske i ännu högre grad än för 
andra arkeologimöten kan man se några aktiva 
strukturer. Den första är den officiella. Redan 
ungefär ett år före ett årsmöte inlämnar olika 
forskare förslag till teman som de själva vill stå 
som värdar för. Ibland, speciellt 1986, tycks den 
interna diskussionen om vilka teman som inte 
kom med ha varit ovanligt häftig. Det anses 
nämligen som mycket prestigefullt, inte minst 
för forskare i början av karriären, att få ordna 
en session. Trots detta värdet ett förvånansvärt 
stort antal teman som behandlades. 

Sammanlagt 79 sessioner omfattande en 
halv till två dagar drevs under mötet. Antalet 
föredrag eller föranmälda diskussionsinslag var 
ungefär 700 vilket naturligtvis krävde en myc
ket fast föredragsdisciplin, vilket också realise
rades. Det var ytterst få som överskred sin fast
ställda tid. Tyvärr innebar det strikt fastlagda 
programmet att en verklig diskussion inte blev 

realiserbar. Denna vetenskapliga korvstopp
ning var intressant att ta del av men en kraftig 
begränsning av föredragen hade dock varit 
klart positiv. 

Det går inte att i detta sammanhang behand
la alla dessa sessioner vars teman sträckte sig 
från förhistoriska kanoter på den amerikanska 
kontinenten över födosammansättningen i Ma
yakultur till europeiskt mesolitikum. Det var 
därtill omöjligt att bevista samtliga sessioner då 
upp till åtta sessioner drevs parallellt. Antingen 
kunde man i lugn och ro åhöra en hel session el
ler så fick man noggrannt uppmärksamma ti
den och rusa mellan olika sessioner. Den senare 
åhörargruppen ogillades starkt av de olika ses
sionsledarna då dörrarna till föreläsningssalar
na visade sig vara rejält gälla i gångjärnen. 

Några mera teoretiskt betonade ämnen som 
gravskick, typologi och symbolism behandla
des också. Generellt sett fick man intrycket av 
att detta årsmöte inte bjöd på någon mera 
djupgripande förändring inom arkeologisk teo
ri och metod. Snarare gavs intryck av en mani-
festering med en uttalad önskan om mera em
piriskt inriktade forskningsinsatser. 

För en utomstående bjöd sessionerna om 
forskning kring amerikansk förhistoria på in
tressanta möjligheter att jämföra företeelser i 
amerikansk och europeisk förhistoria. Att få ta 
del av ny forskning rörande s. k. centrala plat
ser i Woodland-stadiet har högsta aktualitet för 
forskning avseende centralplatser i Sydskandi
navien osv. Det är synd att så många nordame
rikanska arkeologer ägnar sig åt den gamla 
världens kulturutveckling när det finns så in
tressanta förhållande att studera bokstavligen 
runt knuten. Vissa urskuldar sig med att hänvi
sa till att den amerikanska förhistorien inte in
volverade deras europeiska förfäder — en verk
ligt dålig ursäkt, speciellt som forskning röran
de de mellanamerikanska högkulturerna be
tecknas som "rumsren" . 

En annan för året speciellt viktig del av mötet 
var debatten avseende SAA:s officiella inställ-
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ning till olika samhällsproblem. Vid detta mö
tet hettade det till ordentligt i huvudfrågan rö
rande förslag om återbegravning av indianska 
gravfynd. Här gällde det inte bara återbegrav
ning av skeletten utan också av de gravgåvor 
som påträffats. Flera indianska medborgarrö-
relser, främst på västkusten, kräver att man från 
federalt håll instiftar lagar om återbegravning. 
Detta är ett krav som en klart dominerande an
del arkeologer och antropologer motsätter sig. 
Diskussionen utmynnade i förslaget att återbe
gravning eller ej skulle dömas från fall till fall, 
beroende på olika indianstammars traditioner 
och engagemang. Nu återstår att se hur kraftigt 
man från federalt håll kommer att driva saken. 
Från nordisk botten finns det skäl att följa ut
vecklingen av frågan då den vid exempelvis un
dersökning av lapska gravar eller medeltida 
kyrkogårdar även för oss har hög aktualitet. 

En tredje del av mötet avsåg den inofficiella. 
Här avses inte direkt alla större och mindre in
terna fester som ingår i varje arkeologimöte 
utan snarare en annan aspekt som en skandina
visk arkeolog inte är så van vid. Arkeologiforsk
ning och dito undervisning, liksom nästan alla 
andra vetenskaper, har i USA en helt annan 
grundstruktur än den svenska. Det får närmast 
betecknas som ovanligt om en etablerad forska
re stannar kvar vid samma universitet under 
mer än ett årtionde. Detta medför att arbets
marknaden är mycket rörlig vilket också påver
kar möjligheterna för doktorander att få assi
stenttjänster. Det är därför mycket vanligt att 
personliga kontakter på SAA-möten leder till 
ett nytt jobb. Speciellt i detta avseende kunde 

man grovt indela deltagarna i tre kategorier. 
Den första representeras av deltagare i slitna 
jeans och dito boots, gärna kompletterat med 
en riktig cowboyhatt. Detta var de s. k. "cont-
ract archaeologists", arkeologer som nästan 
helt ägnar sig åt utgrävningar och därför inte i 
lika hög grad intresserar sig för karriären. Den 
andra kategorien omfattade mycket välklädda 
unga män och kvinnor som formligen gled runt 
och på olika sätt försökte att bli delaktiga i en 
diskussion eller deltagare i en intern fest, i vilka 
det vanligtvis ingick en väl utvald skara likasin
nade. Dessa väklädda personer var ute efter as
sistentjobb. Den tredje gruppen utgjordes av 
redan etablerade forskare som ena dagen upp
trädde i Musse Pigg-tröja och bermudashorts 
och andra dagen i skräddarsydd kostym. Speci
ellt forskare uppfostrade i en mellaneuropeisk 
miljö fann etikettreglerna ytterst luddiga. Av 
förfrågningar framgick att 1986 års möte inte 
medförde det antal nya eller förändrade anställ
ningar som vanligtvis blir resultatet, men för en 
utomstående deltagare var det ytterst intres
sant att iakttaga mötets sociala struktur. 

Som framfördes inledningsvis så ger ett 
SAA-möte en mycket bra inblick i amerikansk 
forskning och därtill bidrar deltagarnas öppna 
attityd till att man lätt kan skaffa sig intressanta 
och värdefulla kontakter för framtiden. J ag re
kommenderar verkligen ett deltagande. 1987 
förlägges mötet till Toronto. 

Lars Larsson 
Lunds universitets historiska museum 
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