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Vad är arkeologins mest grundläggande problem?
I åtminstone ett par sekler har arkeologer
gjort en strikt åtskillnad på teori och ernpiri,
även om man har använt andra ord. I-rågan

om förbållandet mellan teori och empiri framställs ofta som om den vore arkeologins mest
grundläggande problem. Bo Gräslund framFimivrninen 85 (1990)
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håller i Fornvännen 1989, att man under senare år fäst särskilt stor vikt vid den arkeologiska
teorin.
Den teoretiska debatten, menar Gräslund,
har emellertid alltför ofta tenderat att urarta i
"myter" och "magi", och nu är det snarast
läge för att återgå till den arkeologiska empirin. Vi måste revoltera och börja om med vårt
teoribyggande, då "ändamålsenlig teori alltid
utgår från en empirisk bas". Gräslund anser
vidare att den teoretiska retoriken på sina håll
har blivit till ett slags magiska besvärjelser och
understryker att man måste sträva efter "begreppslig och språklig klarhet".
Men det är ett mycket vanligt vetenskapligt
misstag att fasta all uppmärksamhet på det
ovanliga och säregna, exempelvis obegripliga
teorier. Det viktigaste måste tvärtom vara att
studera det mest allmänna och självklara. Till
detta hör i synnerhet det språk vi själva använder. Gräslund påstår att vi har en given "empirisk grund", på vilken allting skall byggas.
Begreppet "empiri" synes ha blivit så självklart att det inte behöver förklaras. Låt oss då
med anledning av detta ställa Gräslunds egen
fråga: "Vad menar du mer exakt med detta
uttryck?" Trots att empiribegreppet utgör
själva kärnan i Gräslunds resonemang får vi
inte något svar. Därför skall vi mycket kortfattat försöka belysa innebörden av såväl empirisom teoribegreppen här istället.
Vad innebär begreppet empiri?
Arkeologiskt sett är uttalad teori inte det svåra, eftersom det "svåra" inte sällan visar sig
vara rena tautologier eller banaliteter. Och
även om teorin är högst intressant och trovärdig så vel man att det rör sig om något konstruerat, som man bör förhålla sig kritisk till.
Det svåra är, tvärtemot vad Gräslund antyder,
empiri! Empiri brukar ses som den givna utgångspunkten för alla resonemang, och på frågan om vad empiri konkret är hänvisar man
oftast litet diffust till artefakter o d i fornlämningar, eller i största allmänhet till sådant som
går att "objektivt" mäta. Det är i alla fall
något som är uppenbart när man erfar det,
eller en slags omedelbart given "visshet". Om
vi tänker oss att vi står på en strand och ser en
massa stenar, så kan vi ta u p p en av dessa och
Fomuåmun 85 (1990)

säga att det är en stenyxa. Yxan skulle de
flesta betrakta som ett ovanligt klart stycke
empiri. Men det som får oss att välja en speciell sten bland tusentals andra är faktiskt inte
något a priori självklart, utan en underförstådd
teori.
Nästan så långt tillbaka i historien vi kan
överblicka återfinner vi likväl tanken att världen sönderfaller i givna oberoende bestämningar eller fakta. För såväl Pythagoras, Aristoteles, Galilei som Russeli och de flesta än
idag, är det uppenbart att det finns fasta utgångspunkter i världen oavsett människors inverkan. Denna föreställning benämns vanligen begreppsrealism, dvs. begreppen ses som
oberoende realiteter. Det konstanta, menar
man, ligger inneboende i världen snarare än i
människan. Vad man kallat det konstanta har
förstås varierat betydligt, men under antiken
talade man ofta om "idévärlden", medan man
numera mest anför "naturlagarna".
Vi är så vana vid föreställningen att världen
inbegriper egna konstanta bestämningar att vi
aldrig reflekterar över h u r vi använder vårt
språk. Vi erfar empirin säger vi. Vad är det då
för sinnesintryck som anger att det är en
stenyxa, som vi tar u p p från marken? Inga alls!
Yxan inbegriper överhuvud taget ingen given
bestämning "i sig", för att låna Kants begrepp. Det existerar inte ens definierbara
"föremål" om det inte finns en betraktare. Vi
måste försöka finna en annan utgångspunkt
än den utommänskliga, och det vi söker är en
allmänmänsklig språklig utgångspunkt. Därvidlag avses naturligtvis inte sådant som Olof
Rudbeeks "filologi" eller J o h a n n Gottfried
Herders "Volksgeist".
Det vi gör är, som Gräslund noterar, att vi
jämför likheter hos olika företeelser, "arkeologisk tolkning bygger i sista hand på analogislut". Och detta måste vi ta konsekvenserna av. En likhet förutsätter av logisk
nödvändighet att det finns en referens, som
alla företeelser kan ställas mot. Denna referens finns naturligtvis ingen annanstans än i
vari huvud, och den utgör inget "intryck" av
verkligheten, utan den är snarare ett "uttryck" som vi prövande projicerar på densamma. När vi ser en stenyxa är det noga besett
inte någon yxa "i sig", utan en slags likhetsre-
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ferens vi erfar. Med stor självklarhet kan vi
ögonblickligen känna igen en sten på marken
som en stenyxa, och det gör vi därför att vi
applicerar färdiga begrepp på vår omgivning.
Vi tar inte förutsättningslöst u p p sten efter
sten, och mäter storlek, material, ytstrukturer, vinklar e t c , eftersom vi då skulle få hålla
på i evigheter. Vilken företeelse som helst kan
mätas och registreras på hur många sätt som
helst.
Den referens vi projicerar på omgivningen
måste ha större eller mindre ramar. Ifall ramarna är mycket snäva kan vi bara tala om en
specifik yxtyp eller rentav en viss yxa, men om
ramarna är vida så kan vi inbegripa allt från
pebble-tools till hillebarder. Har vi däremot
ingen referens kommer vi aldrig att se någon
yxa eller empiri. Vi får sluta oss till att utan
språk finns ingen empiri. Måhända behöver
det framhållas att våra begreppsliga referenser, dvs. vårt språk, alltid är mer eller mindre
kollektivt, och något som ingen levande människa kan vara helt utan. Det språk vi då avser
är inte endast det verbala, utan varje avgränsbar föreställning eller sinnesåskådning; även
s. k. "tyst kunskap" har ett språk.
Vad innebär begreppet teori?
Att det är vi som talar om för verkligheten vad
den är, och vad den skall kallas, och inte tvärtom, är förstås ingen ny föreställning eller
"ism". Tanken finns hos Antisthenes, som är
samtida med idealisten-begreppsrealisten Platon, och hos medeltidens nominalister är idén
tydligt uttalad i deras kritik av begreppsrealismen. Den medeltida diskussionen om huruvida verklighetens innehåll skall hänföras till
egna realiteter eller vårt eget språk är den
bekanta universaliestriden. Lustigt nog kan
föreliggande uppsats sägas vara en ovanligt
typisk fortsättning på en mer än sjuhundraårig tvist!
I senare tid har den nominalistiska tanken
renodlats i den så kallade fiktionalismen. De
ovan nämnda referenserna för likhet är då
synonyma med begreppet fiktion. Ansatser till
en fiktionalistisk filosofi finns hos Friedrich
Carl Forberg i början av 1800-talet. Under
1900-talet är synsättet främst företrätt av
Hans Vaihinger och Giovanni Marchesini.
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Men den som mer än någon annan format
fiktionalismen är Friedrich Nietzsche.
Varje föreställning och varje innebörd som
vi lägger på verkligheten, hävdar Nietzsche,
går tillbaka på oss själva och ingenting annat.
Verkligheten har tvingande effekter, men ingen mening eller avsikt. Exempelvis säger han i
Jenseits von Gut und Böse (1886, kap. 16), att
det ännu finns "harmlösa betraktare", som
tror att det finns "omedelbara vissheter", som
i det klassiska påståendet "jag tänker". Men
sådana "vissheter" liksom "absolut kunskap"
och "ting i sig" inbegriper alltid en motsägelse eftersom de hela tiden hänvisar till nya
begrepp. Därför, uppmanar han "hundrafalt", borde vi "äntligen befria oss från ordens förförelse!" (mina översättningar från
tyska). Han menar vidare (kap. 21), atl även
om vi måste använda begrepp, så får vi inte
glömma att: "Det är endast vi, som diktat ihop
orsaker, efter varandra, för varandra, relativitet, tvång, räknetal, lagar, frihet, grunder, ändamål; och när vi blandar denna symbolvärld
med 'tingen i sig', så handlar vi återigen som vi
alltid har gjort, nämligen mytologiskt" (originalkursiveringar).
När vi fäster en kritisk blick på våra egna
begrepp, tankar och erfarenheter, blir den
trygga empirin, allt det självklara, allt det vi
egentligen inte skulle behöva bekymra oss
över - myt, och en ordens förförelse. Av det
empiriska bottenplanet blir intet, utom våra
egna ord. Vad finns det då för skäl att tro på
detta resonemang? Nietzsche svarar galant
(kap. 22); "Antag att även detta endast är
tolkningar - och ni kommer att vara mycket
ivrig att göra denna invändning - nåja, så
mycket bättre!"
Men skulle det verkligen kunna vara så att
inget av det vi har ord för är självständiga
realiteter, skulle del kunna vara så illa atl våra
egna ord förför oss, är tanken inte hädelse
mot de vetenskapliga fundamenten, vore det
inte en grotesk och outhärdlig omöjlighet?
Ingalunda; som Vaihinger vältaligt framhåller
i Die Philosophie des Als Ob (1911) kan vi med
gott samvete använda olika fiktioner för volym, kraft, tyngd, rättvisa, etik, e t c , eftersom
det rent praktiskt fungerar utmärkt vare sig vi
rör oss i vardagliga eller högst vetenskapliga
Ftmvömtm .V (/"'"()
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sammanhang. Mats Malmer har redan förklarat {Fornvännen 1984: 4), att en seriös arkeologisk vetenskap mycket väl kan bygga på fiktioner, exempelvis den för "objektivitet" som
om den vore en realitet - detta u p p r e p a r vi
gärna och ofta! Det vi möjligen behöver tilllägga är att innebörden i precis allt som vi bar
begrepp och namn för är just fiktioner, inbegripet Kants "aprioriska åskådningsformer"
tid och rum.
Den fiktionalistiska ståndpunkten måste naturligtvis förtydligas och fördjupas. Man skulle rentav kunna säga att varje fiktion, eller
ord, är en liten teori, och att många samverkande fiktioner är en större teori. O m vi använder fiktionerna, att det finns materia och
volym har vi en enkel teori med vilken vi kan
skaffa kunskap. Kunskap hänvisar alltså, mer
eller mindre underförstått, till fiktioner, eller
teorier om man så vill. Med vårt språkbruk
bär får vi säga att fiktioner och teorier skapar
kunskap eller empiri. Och när vi har samlat
kunskap kan vi skapa nya fiktioner och ny
kunskap; på detta vis går vi som i en "hermeneutisk cirkel" Det är fiktioner som skapar
rymd, ljus och ordning i verklighetens eviga
mörka kaos.
När vi skall skapa kunskap om stenyxor går
det förstås inte till så, att vi först skapar fiktioner och teorier om yxor, och att yxorna
därefter, som en teorins triumf, blixtrar fram
ur intet i ett vackert fyrverkeri. Nej, yxorna
har självklart funnits i form av avsiktligt gjorda föremål hela tiden, men vår teori "framkallar" dem för vårt medvetande. Verkligheten är logiskt gripbar därför att människan
gjort den logisk. Då vi betraktar en yxa, så
ställer vi oss underförstått i den forntida
subjektiva människan ställe. Allt det vi kallar
empiri hänvisar till underförstådda teorier om
människan. Gräslund konstaterar att all
arkeologisk analys till sist stöder sig på "något
som vi redan tror oss veta". Och det vi
underförstått framför allt tror oss veta är bur
människan är.
Man brukar säga att det är vanskligt att leva
sig in i forntiden, men det är just det vi ständigt gör, och måste göra. Vi ser på yxan som
om vi och den forntida människan hade samma fiktioner, nämligen de för stenyxan som
Fornvännen 85 (1990)

fysiskt föremål. Vi tar underförstått för givet
att den forntida människan avsåg att stenen
skulle vara en yxa. Hon hade tvivelsutan en
begreppsmässig "yxtyp" i sitt huvud, och denna typ försökte hon överföra i materiell form.
Denna princip är den viktigaste förutsättningen för arkeologi. När vi i vår tur betraktar
yxan tar vi underförstått den ursprungliga typen för given. Vad den forntida människan
avsåg utöver själva yxtypen kan vi inte lika lätt
identifiera; det kan endast framgå om vi
skapar fiktioner, dvs. teorier, för vilka sammanhang som avsetts.
Men även om empiri inte existerar utan
teori skall vi inte betrakta teori som något
självändamål. Vi bör akta oss för att tro att
våra artefakttyper, fornlämningstyper, klimatzoner, samhällsstrukturer, befolkningstryck,
konjunkturer och mentaliteter är a priori givna realiteter. De är ingenting, om de inte
finns i huvudet på människor - det måste alla
empiriker, kontextualister, positivister, postprocessualister m. fl. ta fästa på. När vi skapar
nya fiktioner måste vi sätta in dem i ett tydligt
sammanhang, eller entydigt definiera dem.
Fiktioner och teorier är inte, och får inte vara,
annat än praktiska hjälpmedel, som vi bör ha
en pragmatisk inställning till.
Hur definieras begreppen empiri och teori?
Begreppen "empiri" och " t e o r i " är utmärkt
praktiska o d i användbara. Därför måste vi
försöka definiera generellt vad vi menar med
dem. Arkeologisk empiri kan sägas vara de
produkter som människor åstadkommer med
sina fiktioner i vidaste bemärkelse. Dessa produkter omfattar givetvis alltid effekter som
kan erfaras och mätas. Förutom människan
själv utgör endast avsiktligt skapade eller attribuerade likheter och olikheter arkeologisk
empiri. Med samma språkbruk kan teori definieras som en större eller mindre uppsättning
fiktioner avsedda att skapa kunskap, dvs. ny
e m p i r i Och den yttersta förutsättningen för
att empiri och teori skall vara meningsfulla
begrepp är att människor har något gemensamt över tid och rum.
Den traditionella innebörden av arkeologisk empiri är att man underförstått tagit våra
och den forntida människans fiktioner för

Debatt
identiska, och så självklara att teori är obehövlig i sammanhanget. På motsvarande sätt har
arkeologisk teori utgjort fiktioner, som inte
självklart har kunnat sägas vara identiska med
den forntida människans. Exempelvis var
bronsålderns fossila agrarlandskap teori för
ett halvsekel sedan; idag är samma sak empiri.
Man skulle alltså hårddraget kunna säga att en
teori om något som inbegriper effekter blir
empiri när ingen längre ifrågasätter den. T^ori
är uttalade fiktioner, och empiri är underförståddafiktioner.
Gränsdragningen mellan empiri- och teoribegreppen är endast praktiskt försvarbar.
Och den kanske främsta anledningen till att
behålla b e g r e p p e n ' ä r att de, som vi brukar
använda dem, omfattar synnerligen olika grad
av generell tillämplighet, dvs. tolkningsmöjligheter. Ett mer empiriskt påstående inbegriper
således fler tolkningsmöjligheter än ett mer
teoretiskt. En god arkeologi skall förstås försöka dokumentera föremålen för sina fiktioner med en så generell tillämplighet som
möjligt, dvs. som om alla iakttagbara likheter
och olikheter var avsiktliga.
Vad är arkeologins mest grundläggande
problem?
Arkeologins främsta problem är inte att det
råder någon teoretisk auktoritetstro, inte att
teoridiskussioner förs på ett alltför svårt
språk, inte att teorierna förlorat kontakten
med empirin, inte att vetenskapen har en otillräcklig empirisk grund, inte att det behövs
kritisk medvetenhet om teoriers begränsningar, och inte att det saknas ett arkeologiskt
"sunt förnuft".
Det mest grundläggande arkeologiska problemet är att det saknas en definierad fast
utgångspunkt, som alla resonemang kan utgå
från. Det behöver väl knappast framhållas att
hela det arkeologiska resonemanget blir ohållbart om vi skapar felaktiga förutsättningar
från första början. All arkeologi är i grund och
botten .språkkritik. Och atl i principiella diskussioner skilja på så centrala begrepp som teori
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och empiri utan klara motiveringar är just en
avsaknad av sådan språkkritik vi så väl behöver.
För att vi skall kunna ha en uppfattning om
vilket språk, dvs. vilka fiktioner, de forntida
människorna använde måste vi ha en klar uppfattning om det som är gemensamt för både
dem och oss, dvs. det konstanta i människan.
Innan dessa förutsättningar är klarlagda kan
vi inte definiera eller avgränsa någon som
helst empiri, eller åstadkomma någon arkeologisk kunskap. Det skall inte förnekas att vi
faktiskt har arkeologisk kunskap, och mycket
välgrundad sådan. Men den är byggd på mer
eller mindre underförstådda teorier om människan. Redan det allra enklaste stycke empiri
grundas på fantastiskt avancerade teorier,
men eftersom det mesta av dessa är gemensamt mänskliga uppfattar vi dem inte ens. Låt
oss ta fasta på allt som förenar, snarare än det
som skiljer. All arkeologi vore fullständigt absurd om inte alla människor omfattade- vissa
grundläggande begrepp. Det vi måste göra är
att uttala dessa tydligt, motivera varför vi betraktar dem som konstanta, och fördjupa dem
ytterligare.
Vetenskaplig arkeologi måste vara "empirisk" såtillvida att den skall skapa sin kunskap
ur det materiella och mätbara, det är det ingen tvekan om. Men den fasta utgångspunkten
för all empiri och teori är fiktionalistiskt
språklig, och därför är det vårt språk och vår
begreppsbildning vi skall lyfta fram; endast så
kan vi " r ä d d a " den vetenskapliga ambitionen
till fiktionalistisk objektivitet. Eftersom språket är så gränslöst underförstått, näraliggande
och allmänt, är det paradoxalt nog oerhört
svårt. Här har vi inte försökt besvara frågan
om innehållet i det konstant mänskliga, utan
bara antyda vad som är den vetenskapliga arkeologins mest grundläggande problem. Redan det är svårt, men det är ändå något som vi
bör kunna enas om. Teori o d i empiri är slutledningar, men vilka är premisserna?
Leif Gren
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