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Carl-Axel Moberg som forskare 

Av Berta Stjernquist 

Då Carl-Axel Moberg gick bort den 3 april 1987 
stod han mitt uppe i en aktiv arkeologisk fors-
kargärning. Mångsidigheten i hans intressen, 
idérikedomen, rörligheten, debattglädjen och 
generositeten är kvaliteter som kolleger och 
vänner nämnde som typiska för honom. Carl-
Axel Axelsson Moberg var född i Lund den 21 
februari 1915. Han var son till professorn i ori
entaliska språk vid Lunds universitet Axel Mo
berg och hans maka len född Nilsson-Rodhe. 
Fadern var en internationellt känd språkforska
re men han hade också vid universitetet en mång
sidig administrativ verksamhet. Han var ordfö
rande för Akademiska föreningen, han var pro
rektor och rektor. Modern var sondotter till 
Sven Nilsson, zoolog och banbrytande arkeo
log under 1800-talet. Carl-Axel var den yngste 
i en stor, begåvad och glad syskonskara. Han 
växte upp i en akademisk miljö där vetenskapli
ga traditioner av hög klass var en självklarhet 
men där även lättare tongångar hade utrymme. 
Han var rörlig och entusiastisk och han hade 
sinne för naturen. Som ung student publicera
de han 1937 i Svenska Turistföreningens publi
kationsserie ett litet arbete Cykelturer i Skåne. 

Vid val av studiebana efter studentexamen 
1934 fastnade han för arkeologien. Man kan 
gissa att han påverkades av sina släkttraditio
ner. I familjen fanns en teckning av Kiviksgra
ven som Sven Nilsson fått av Anders Retzius. 
Det är en bild utförd 1760 av C. J. Beckerstedt 
efter en 1756 utförd teckning av Fr. Feldt, en 
teckning som sedan länge är försvunnen. Det 
var ett konstverk som förmedlade kontakten 
med Sven Nilsson. Moberg kom också att skri
va en vägledningom Kiviksgraven, vilken kom
mit ut i flera upplagor. 

Vid universitetet studerade Moberg utom 
arkeologi även historia. Ämnet historia med 
Lauritz Weibull som lärare bidrog till att ge ho
nom det kritiska tänkande som präglade ho
nom som arkeolog. Arkeologi studerade han 
först för Otto Rydbeck och senare för John-Elof 

Forssander. Fil. kand. blev han 1936 och 
fil. lic. 1938. Under sin studietid tjänstgjorde 
han som amanuens vid Lunds universitets hi
storiska museum under åren 1937—1941 och 
deltog då i bl. a. institutionens utgrävnings
verksamhet. Är 1941 disputerade han på av
handlingen Zonengliederungen der vorchristlichen Ei
senzeit in Nordeuropa. Det var den oroliga tiden 
under kriget och han tackade ja till erbjudandet 
om en tjänst vid Försvarsstaben. Han blev se
nare l:e byråsekreterare vid Försvarets radio
anstalt. Dessa funktioner hade han under åren 
1941-1947. 

Den första perioden i Mobergs arkeologiska 
forskning som omfattade den 1938 färdigställ
da licentiatavhandlingen och doktorsavhand
lingen 1941, tar upp problem som rör den äldre 
järnåldern i Nordeuropa. Licentiatavhandling
en om den relativa kronologien under det valda 
tidsavsnittet förberedde det egentliga avhand
lingsarbetet. Moberg fascinerades av de många 
obesvarade frågorna om förändringar och sam
manhang under förromersk järnålder. Hans 
måttstock var internationell och han intressera
de sig för de stora sammanhangen. Program
met omfattade från början Nordens förhållan
de till Europa under förromersk järnålder. Det 
är typiskt för Moberg att han med frejdligt mod 
tog itu med ett så omfattande ämne trots pro
blemens mångfald och fyndmaterialets stora 
omfång. Han hade Undsets arbete "Jernalde-
rens begyndelse i Nord-Europa" från 1881 som 
modell. Men 1930-talets och 1940-talets mate
rial var till sin omfattning betydligt större än 
1800-talets. 

För att kunna förverkliga sitt program gjorde 
han omfattande studieresor inte bara i Norden 
utan framför allt till tyska och polska museer. 
Materialet där var överväldigande. Under ti
den mars till juni 1937 var han i Danzig och 
Gdynia och hade där bl. a. undervisning i 
svenska. Han gjorde en arbetskatalog med skis
ser av fynden i museet i Königsberg, ett materi-

Formännen 33 (1988) 



C.-A. Moberg som forskare 53 

al som sedan förstördes under kriget. På sitt ge
nerösa sätt lämnade han mig denna värdefulla 
katalog för kopiering då jag senare för min egen 
doktorsavhandling behövde kännedom om det
ta då försvunna material. 

Uppgiften Norden och kontinenten blev ho
nom emellertid övermäktig särskilt som möjlig
heten att resa snart begränsades genom krigsut
brottet. Han beskar sitt ursprungliga program 
genom att minska bearbetningen materialmäs
sigt så att endast vissa områden av kontinenten 

kom med. Problemmässigt inriktade han sig på 
att avgränsa de områden som han ansåg bety
delsefulla och att studera förbindelserna till 
dem. Det var utan tvekan en nyttig koncentra
tion och det blev en skiss till en bild av utveck
lingen snarare än färdigbearbetade samman
hang. Han kom dock fram till viktiga problem
ställningar och resultat som man sedan kunnat 
arbeta vidare med och testa ytterligare. Samti
digt kom han in i material och problem på ett 
sätt som blev bestämmande för hans huvudin-
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riktning som forskare. La Téne-kulturen och 
dess sammanhang med det nordiska materialet 
blev hans område. 

Aren på Försvarsstaben och vid Försvarets 
radioanstalt var en parentes med tekniska upp
gifter som han visserligen var mycket intresse
rad av men som i längden inte tillfredsställde 
honom. Han återgick till arkeologien då han 
blev museilektor vid Statens historiska mu
seum och Riksantikvarieämbetet 1947. Den 
andra arkeologiska perioden i hans liv började 
och den varade till 1956. Han hade fått en be
fattning som passade honom perfekt. Han var 
vältalig och hade en eminent förmåga att på ett 
okonventionellt och intresseväckande sätt för
medla sina kunskaper och vetenskapens land
vinningar i arkeologi till en bredare publik. 
Han blev också en flitig föreläsare i radio och i 
T V och han fortsatte med detta under hela sitt 
liv. Är 1966 kom en skrift Spår från tusentals år. 
Sveriges forntid t radio. 

Sin populärvetenskapliga och pedagogiska 
verksamhet omsatte han också i skrift. Under 
tiden som museilektor flödade sådana skrifter 
rikt. Det var småskrifter, artiklar och undervis
ningsmaterial som behandlade kulturhistori
ska problem och museet. En del hade direkt an
knytning till verksamheten som lektor, en del 
hade vidare syftning. Han valde ofta fyndiga 
rubriker såsom Det skall vara oroligt att gå på mu
seum eller Reflexioner om lektioner eller Stenälderskvin-
nan, Narvavägen och Linnégatan. Det finns ett stort 
material som visar Mobergs förmåga att levan
degöra och engagera. En känd populärveten
skaplig skrift av hans penna är den lilla boken 
Innan Sverige blev Sverige som utkom i sin första 
upplaga 1951. Där gav han i ett antal kapitel en 
lättläst orientering om en rad problem, centra
la för förhistorien. 

Men förutsättningen för hans populärveten
skapliga aktivitet var hans vetenskapliga verk
samhet och författarskap som han hela tiden 
bedrev med stor intensitet. Olika vetenskapliga 
problem och etablerade uppfattningar ställdes 
under debatt såsom i artiklarna Ostgermaner och 
västgermaner. En fråga om ord — och principer (Forn
vännen 44, 1949) eller Vittnesbörd om folkvandringar 
(Fornvännen 50, 1955). Under denna tid till
kom några av hans huvudarbeten om La Téne-
kulturen. When did Late La Téne begin-'A Study of the 

basis of current absolute dating (Acta Arch. 21, 1950), 
Between La Téne I I and III. Studieson the fundamental 
rektive chronobgy (Acta Arch. 23, 1952) samt Be
tween Horn and Ornavasso. Studies on chronobgy and 
style in the La Téne period (Acta Arch. 25, 1954). I 
dessa arbeten fortsatte han och fördjupade pro
blem från avhandlingen. Gången var att draga 
upp kronologiska linjer för kontinentala grup
per för att kunna se samband mellan Nordens 
förromerska järnålder och kulturutvecklingen 
på kontinenten. 

Under tiden som museilektor blev han år 
1953 docent i nordisk och jämförande fornkun
skap i Uppsala, en naturlig följd av den kontakt 
som han under sitt vetenskapliga arbete under 
denna tid uppehöll med institutionen där. 

En ny period i Mobergs verksamhet som arkeo
log inleddes 1957 då han blev chef för Arkeolo
giska museet i Göteborg, en befattning som han 
innehade till 1968. Samtidigt blev han docent i 
sitt ämne i Göteborg och företrädde alltså ar
keologi vid universitetet där. Är 1960 inrättades 
en personlig professur för honom. Det hade ti
digare inte funnits någon professur i nordisk 
och jämförande fornkunskap vid universitetet. 
Då den nu tillkom var den kopplad till chefska
pet för museet fram till 1968 då en uppdelning 
skedde. Denna förändring var delvis frampro-
vocerad av Moberg själv. Han ansåg det omöj
ligt att på ett fullgott sätt leda museiarbetet och 
samtidigt fylla en krävande plats som universi
tetsprofessor. Hans taktik var att taga ledigt 
från museitjänsten och i stället söka en lektors-
tjänst vid universitetet. På detta sätt fick han en 
avlönad verksamhet vid universitetet. Efter 
kort tid (1969) förvandlades den till en professur 
vid universitetet. 

Under Göteborgstiden fortsatte Moberg 
med oförminskad intensitet sin populärveten
skapliga verksamhet. Men samtidigt genom
gick han en rik utveckling vetenskapligt och 
som ämnesföreträdare vid universitetet och se
nare också som skönlitterär författare. En nyhet 
i hans författarskap var de skrifter som vände 
sig till studenterna på olika nivåer från lågstadi
et till forskarstuderande. Han skrev grundlinjer 
till föreläsningar och seminarieövningar där 
han bl. a. behandlade metodiska problem av 
olika slag. Ett återkommande tema var där be-

Formännen 83 (1938) 



C.-A. Moberg som forskare 55 

arbetningen av stora ansamlingar av fynd från 
stenålder. Han hade kommit till västra Sverige 
där stenåldersmaterialet från boplatser var om
fattande. Mängder av fornfynd. Kring akluelb tenden
ser i arkeobgisk metodik (Göteborgs universitetets 
årsskrift 67 : 1, 1961) är ett sådant arbete. 

Då Moberg mötte det omfattande stenål
dersmaterialet i Göteborgsområdet var han 
inte oförberedd. Han hade 1955 publicerat bo
ken Studier i bottnisk stenåber I-V Sättet att bearbe
ta materialet i boken var framsynt i den bemär
kelsen att han gjorde såväl tekniska undersök
ningar av stenmaterialet som undersökningar 
av redskapens funktion. En frågeställning gäll
de stenåldersmänniskornas rörlighet säsongs
vis efter ett av resurser betingat schema. Det är 
frågor som senare varit och alltjämt är väsentli
ga för stenåldersforskningen inte bara i Norr
land, utan även på andra håll. Det är typiskt för 
Moberg att han lyckades ge liv åt det material 
han behandlade trots att det bestod av insamla
de lösfynd vilkas närmare fynd-sammanhang 
var okända. 

Mobergs inriktning på teori och metod som 
universitetslärare i Göteborg var länkad till 
hans uppfattning att arkeologin inte hade någ
ra gränser nationellt utan att ämnet till hela sin 
karaktär var globalt. Hans förmåga att behärs
ka ett stort antal språk gjorde honom särskilt 
skickad att genom resor och på annat sätt hålla 
kontakt med kolleger i öst och väst. Han fick 
därigenom ett stort kontaktnät samt en utom
ordentlig överblick över material och problem
diskussion internationellt. Han inbjöds som 
gästprofessor till USA där han skaffade sig ve
tenskapliga kontakter och vänner som han sam
arbetade med livet ut. Robert J. Braidwood i 
Chicago mötte han vid ett symposium i Österri
ke 1960, ett möte som resulterade i att Braid-
woods arbete "Prehistoric M a n " med Moberg 
som medarbetare utkom på svenska 1960 under 
titeln Människor före historien. Han samarbetade 
även med engelska kollegor bl. a. med Colin 
Renfrew. 

I sitt arbete Introduktion till arkeobgi (1969) läg
ger Moberg fram sin helhetssyn på arkeologi 
och understryker dess internationella status. 
"Området är jorden, objektet alla människor 
och människolikar" skriver han där i sitt för
ord. Samtidigt får man veta att hans inställning 

till ämnet vuxit fram i samvaron med Robert J. 
Braidwood och Lewis Binford som han fick sär
skilt nära kontakt med under sin vistelse som 
gästprofessor vid University of Chicago år 
1963. Delar av boken skrev han så sent som 
1969 då han vistades dels vid Harvard Univer
sity dels hos Jean-Claude Gardin vid Centre 
d'analyse documentaire pour 1'archéologie i 
Marseille. Detta anger några av de kanaler som 
Moberg hade till den internationella forskning
ens teori- och metoddiskussioner. 

Introduktion till arkeobgi har en flödande rike
dom av bearbetningsmetoder, synpunkter och 
frågeställningar av olika slag vilka rör materi
alet, människans aktivitet, symboler och språk. 
Boken är ett exempel på Mobergs sätt att taga 
okonventionella utgångspunkter och glida över 
till områden utanför den traditionella arkeolo
gien. Det innebär att boken egentligen är för 
svår för nybörjare i ämnet och mera passar för 
studerande på forskarnivå. Den ställer många 
grundläggande frågor som manar till kritisk ef
tertanke. Internationellt har den fått sådan 
uppskattning att den 1976 kom ut på franska (2 
upplagor), 1981 på portugisiska och italienska 
samt 1987 på spanska. 

Ett brett spektrum av tvärvetenskap var en 
självklarhet för Moberg. Inom projektet 
"Samhällsformer i Norden 1500 f.-500 e. 0 " 
utvecklade han ett samarbete med ekonomisk-
historiska institutionen vid Göteborgs universi
tet. Ett resultat blev boken Ekonomisk-historisk bör
jan. Försörjning och samhälle vilken han utgav 1973 
tillsammans med Ulf Olsson. Det blev ett nyt
tigt instrument för studier med tyngdpunkt på 
ett samhälles ekonomiska och sociala aspekter. 

Moberg var intresserad av modern statistisk 
metodik och av datateknik. Detta slår starkt 
igenom i hans produktion från och med Göte
borgstiden. Under de sista åren som professor 
drev han i forskarseminariet ett projekt som tog 
upp problemen om tolkning av fynd. Det be
nämndes Simibr finds? Simibr interpretatbns? och 
blev ett samlingsverk som utkom 1981 och som 
just utnyttjade den moderna tekniken. Fråge
ställningen är ständigt aktuell för arkeologerna 
men problemen inte lätta att lösa. 

Vi har under de senaste decennierna fått 
uppleva den arkeologiska forskningens inrikt
ning inte bara på ekonomiska och sociala as-
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pekter utan även på samspelet i helheten, sam
banden mellan människorna och den yttre mil
jön. Detta helhetsgrepp i forskningen kan nu 
synas självklart och det får stort utrymme inte 
minst i forskningen kring förändringar av kul
turlandskapet. Man glömmer lätt att "ekolo
gisk forskning" i arkeologien blivit allmänt 
som begrepp förhållandevis sent. Det är bely
sande för Mobergs framsynthet att han tidigt 
orienterade sig i denna forskningsinriktning. 
Då han 1970 i samband med tillsättningen av en 
forskartjänst i "arkeologi, särskilt ekologisk" 
vid Statens humanistiska forskningsråd skrev 
ett utlåtande utredde han på ett klargörande 
sätt innebörden i ekologisk forskning. Det kan 
nämnas att det då klart framgick att detta inte 
var onödigt. Kännedomen om innebörden i 
ekologisk forskning var bristfällig. Mobergs 
orientering i teori och metod och hans tvärve
tenskapliga orientering låg långt framme. 

Under emeritiåren på 1980-talet fördjupade 
Moberg sina kontakter med forskare i Frankri
ke. Han var gästforskare i Frankrike och före
läste vid Sorbonne. Han ingick i ledningen för 
projektet för utforskandet av den keltiska sta
den Bibracte. Parallellt bedrev han fortsatt 
forskning om de keltiska mynten. Han efter
lämnade ett ofullbordat manuskript om detta. 
Så har forskningen om förromersk kultur och 
om den keltiska kulturen på kontinenten gått 
som en ström genom hela hans vetenskapliga 
verksamhet. 

Mobergs rikt utrustade personlighet hade 
även en poetisk ådra. Detta påverkade hans ar
keologiska författarskap och bidrog säkert till 
hans visioner om arkeologien som ett medel att 
förstå mänskliga relationer av olika slag. Men 
den bröt också ut i hans intresse för musik och 
i ett skönlitterärt författarskap. Från 1961 kom 
en diktsamling varje år till 1964. Hans skönlit
terära författarskap var en del av hans samhälls
engagemang. Det kommer tydligt fram i essä
samlingen Den bnga stubinen. Miljarder människor 
— miljonerår, utgiven tillsammans med Marga
reta Renberg 1977, och i den delvis självbiogra
fiska debattromanen Hjärnklyvningen (1981). I 

Den långa stubinen går han till storms mot överläg
senhetsuppfattning under olika tider och en 
onyanserad utvecklingstro och de uttryck detta 
tar sig. För en bättre förståelse behöver vi det 
långa perspektivet, menar Moberg och sam
manfattar detta i två rader 

Mera klarhet om fordom 
kan minska oklar fördom 

Det finns i Mobergs verksamhet och produk
tion många belägg för hans uppfattning att in
sikten om det förgångna ger nyttig kunskap för 
nutid och framtid. Det låg bakom hans engage
mang för ett av Kungl. Vetenskapsakademien 
1978 anordnat Nobelsymposium "Curren t Ar
gument on Early Man" . Han lade fram sina 
tankar i en diskussionssammanfattning Consen-
sus, controversy and complications i publikationen 
över symposiet, tryckt 1980. Moberg stimulera
des av att många uppfattningar bröts mot var
andra och såg de alternativa hypoteserna som 
syftande mot förståelse av stora sammanhang. 
Samma inställning finns i hans skrifter för 
Forskningsrådsnämnden, Kommittén för lång-
tidsmotiverad forskning, där han medarbetade 
några år under 1980-talet. Den kommer också 
till uttryck i ett av hans sista arbeten Den nyttiga 

fornforskningen som trycktes i Lychnos 1984 
(1985). 

Carl-Axel Moberg var som kollega öppen, 
generös och stimulerande. Han följde ej de ut
stakade banorna och smälte därför inte så lätt 
in i det forskarsamhälle som styrs av konventio
nella uppfattningar. Han var medveten om det
ta men var fångad av de uppgifter och möjlighe
ter som låg framför honom på det internationel
la planet. Genom sin självständighet intellek
tuellt och sin förmåga att fånga in och förmedla 
impulser har han tillfört arkeologien bestående 
värden. 

Carl-Axel Mobergs bibliografi kommer att publice
ras av Eva Bergström i Göteborgsinstitutionens skrift
serie. Hon har låtit mig ta del av sin sammanställ
ning av hans skrifter, vilket möjliggjort för mig att fä 
en samlad bild av hans produktion. För detta tackar 
jag varmt. 
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