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Självklar dunkelhet 
I Fornvännen 1989 har Bo Gräslund tröttnat 
på den jargong som präglar många framställ
ningar med teoretiskt innehåll. Med en bild 
lånad från dagligvaruhandeln kan man säga 
att Gräslund tröttnat på att inhandla till oi
genkännlighet behandlade och inpackade livs
medel från affärens "frysho". 

Om nyttan av sådana varor är det lätt att 
hysa tvivel, och måste man dessutom frukta att 
livsmedel och förpackning (text och innehåll) 
ingått en ohälsosam förening, så som plasten 
med osten för några år sedan, då är måttet 
rågat. 

I stället för att på detta vis tvingas äta för
packningen, om man vill åt livsmedlen, kan 
man säga att Gräslund vill ha möjlighet att 
göra sina inköp i en välfungerande, ändamål
senlig "charkdisk", hos en god slaktare, med 
miljövänliga förpackningsmaterial, ty utan 
livsmedel, dvs. teori, klarar man sig inte. 

Jag tror att bilden är ganska ärlig mot inläg
get, även om den jämfört med detta är något 
platt. Inte desto mindre har den teoretiska 
brister, som då i konsekvensens namn måste 
återfinnas i den text bilden skall spegla. Jag 
tror det kommer sig av att många teoretiska 
problem inte går att skära ut till rena bitar 
(dvs. framställa klart). Ofta måste text och 
teori gå ihop till en helhet som inte är särskilt 
tillfredsställande. 

Gräslunds inlägg ligger i tiden. Man be
höver bara tänka på recensioner och kom
mentarer i förbindelse med Shanks & Tilley 
(1987a, 19876) t .ex. Kristiansen (1989) eller 
Bender, Hodder, Olsen, Nordblad, Wenke, 
Renfrew eller Trigger (1989). Som det ofta är 
med sådana inlägg, så bönhörs de omedelbart 
utan att man känner sig speciellt lycklig där
över. Så också i detta fall genom Mats Bur-
ströms skrift Arkeologiskt perspektivmedvetande 
(1989). 

Jag och många andra, däribland kanske ock
sä Bo Gräslund, tilltalas av skriftens chosefria 
.st i I och av syftet: en önskan an sprida teori-
diskussionen till så vida kretsar som möjligt. 
Det är också lovvärt att Mats Burström i stället 
för att ge en bred översikt, väljer att ge fram
ställningen dynamik genom att lägga en tes 

om verkligheten, sammanfattat i uttrycket den 
plurala verkligheten, till grund för en diskus
sion av arkeologiens vetenskapliga egenart. 
Tesen är mycket nära förbunden med en bild 
och begreppet perspektiv. 

På bilden ser man några män som från olika 
håll, alltså med olika perspektiv, betraktar en 
drake uppe i luften. Jag tror inte att bilden 
kan visa vad Burström vill ha den att visa, och 
därför blir upptakten till bilden och diskussio
nen kring begreppet perspektiv missvisande. 
Författaren tycker naturligtvis inte så, tvärt
om är väl bilden en del av den enkelhet han 
eftersträvar. Jag föreställer mig att en passus 
från förordet just kan gälla bilden " . . . de 
nyanser som härigenom [genom enkelhet] går 
förlorade kompenseras förhoppningsvis av en 
ökad tydlighet" (s. 7). 

Med dessa två utfall mot sympatiska tenden
ser i tiden och den teoretiska diskussionen vill 
j ag inledningsvis ha sagt följande. Visst 
känner man helt tydligt att en bred, språkligt 
enkel, men penetrerande teoridebatt inte 
finns, trots att den är av nöden. För sin inre 
syn frammanar man då lätt bilder av de situa
tioner, i vilka det alltid är rätt att göra uppror. 
Därvid tror man också gärna att det finns en 
enkel bild av hur forskningen är beskaffad och 
hur den bör bedrivas, att man t.ex. skall låta 
hundra blommor blomma också för ar
keologin. Så är det emellertid inte. Föränd
ringar i teoretiskt förhållningssätt till männi
skans värld och i förlängningen till kulturhis
toria och arkeologi är plågsamma och svåra att 
förlika sig med. Hur ofta man än hos sig själv 
känt igen Bo Gräslunds ilska och Mats Bur
ströms vilja att finna ett enkelt sätt att åtmins
tone nödtorftigt komma till rätta med veten
skapsteoretiska problem, måste man förr eller 
senare förstå att det i dag inte finns några 
enkla teoretiska förhållningssätt, samt att den 
maktlöshet man tror sig ana bakom fikonsprå
ket är alldeles verklig. 

Därför borde arkeologin befinna sig i en 
teoridebatt som söker ett förändrat förhållan
de till teori så som detta är tydligt inom sam
hällsvetenskaperna. Ett mycket aktuellt exem
pel är höstens svenska sociologkongress vars 
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huvudtema just är en teoridiskussion utifrån 
en bok (Eriksson 1988) som behandlar socio
logins framväxt och dess struktur som veten
skap. Vid en sådan jämförelse mellan aktuella 
tendenser i samhällsvetenskaplig teoridiskus
sion och arkeologisk tycks Burström represen
tera en hållning med motsägelsefulla inslag: 
ett teoretiskt ställningstagande, som försöker 
att omfatta så väl ett gammalt som ett nytt 
kunskapsideal. Det här kan synas paradoxalt, 
ty hela skriften andas en vilja att framställa 
den teoretiska strukturen i en arkeologi som 
brutit med New Archaeology-eran. 

Bild — verklighet — perspektiv 
Det följande måste delvis bygga på en närläs
ning av Burströms text. Det kan tyckas unfair. 
En text som använder ordföljden: "I detta 
arbete har en viss enkelhet avsiktligen efter
strävats, . . . " som om det fanns möjlighet att 
oavsiktligt eftersträva enkelhet - eller "En ab
solut subjektivitet är en uppfattning som på 
intet sätt är relaterad till verkligheten", den 
texten skall kanske inte närläsas alls. Inte 
minst den sista satsen antyder detta. 

Den som för skojs skull undrar bur den 
egna jag-uppfattningen skall förstås om den 
sist citerade satsen är sann, skall först, angåen
de sin jag-uppfattning, upptäcka att den just 
är absolut subjektiv. (Jag har den uppfattning
en att just nu jag, och ingen annan, är jag. 
Dvs. jag är absolut jag, även om man också 
kan säga att jag är en produkt av min tid.) 
Därnäst tvingas man då, som en konsekvens 
härav, inse att man tydligen på intet sätt är 
relaterad till verkligheten, trots att man ofta 
funnit sin egen existens höjd över varje tvivel. 

När man hämtat sig - sagt sig att satsen är 
falsk — kan man emellertid tänka sig att satsen 
kanske är sann bakifrån. Då går det så små
ningom att argumentera för att t. ex. tal och 
talbegrepp kan uppfattas utan att vara relate
rade till någon empirisk verklighet, det är som 
bekant svårt att gå ut och peka på något som 
är just 3 eller n. Inte desto mindre verkar det 
orimligt att betrakta t. ex. talet n som en abso
lut subjektivitet, snarare tvärtom. 

Den första satsen är väl en lapsus, od i de 
två sista resonemangen om den andra satsen 
misstolkar nog texten. Vad som egentligen 

står där är kanske snarare att det enbart 
subjektiva inte finns i den sociala verklighet 
som arkeologin skall syssla med. Inte desto 
mindre måste man med närläsning klarlägga 
brister i en text med teoretiska anspråk, ty 
närläsning är en förutsättning för en utveck
lande teoridiskussion. 

Burströms arkeolog anser sig kunna stå och 
betrakta verkligheten, på sidan om så att säga, 
och få en bild av den. Eftersom arkeologen 
står på ett ställe åt gången blir bilderna olika 
beroende på var han eller hon står. Varje bild 
är verklig, som bild måste man förmoda. Då är 
väl verkligheten sådan att den kan uppfattas 
på många sätt? Jo , så är det; men ändå bara på 
sätt och vis, ty det är också Burströms slutsats 
att verkligheten är plural. Plural tycks inte 
betyda "mångsidig", snarare är det summan 
av de såsom uppfattningar verkliga uppfatt
ningarna av verkligheten. 

Så kan man inte ha det i den empiriska och 
sociala verkligheten. Det går inte an säga att 
man kan betrakta verkligheten och samtidigt 
antyda att verkligheten består av de bilder 
man gör sig av den. Man måste hålla fast vid 
att det finns en skillnad mellan verkligheten 
och den kunskap man har om verkligheten. 

Man måste dessutom släppa in sig själv i 
verkligheten och erkänna att människan lever 
där genom att handla samt att hennes bilder 
av den verklighet där hon själv befinner sig 
och som hon omformar är relaterade till en 
kunskapsanalys. Sinnesdata är med andra ord 
ofrånkomliga för en arkeolog. De är emeller
tid oöverskådligt många och har inte i sig 
själva någon innebörd. Det är genom kun-
skapsanalys man tillägger dem innebörd. På 
sin höjd kan man kanske hävda att verklighe
ten har en viss egenart. 

Så snart jaget existerar är förståelse en 
reflexiv och historisk process. Den uppkom
mer i det ögonblick, då man utan att handla, 
reflekterar över händelser o th fenomen i det 
förgångna för alt skapa insikt om framliden. 
På basis härav handlar man. När processen är 
en success, när insikten om framtiden och 
resultatet av handungarna korresponderar, då 
är man logiskt bunden att kalla sin analys för
ståelse. Just denna insikt är för övrigt absolut 
subjektiv och verklighetsanknuten, hur den än 
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mä förefalla andra. Man kan alltså inte, precis 
när man inser dess riktighet undslippa sin 
egen förståelse. Det vill man inte heller. Tvärt
om, förståelsen bereder vägen för kunskap, 
som är ett medvetet, oproblematiskt, öppet 
förhållande lill sinnesdata. Alla vet dock att 
ens kunskap kan biyta samman. Detta feno
menologiska sätt att omtala förståelse betyder 
följande för arkeologisk teori. 

Arkeologer arbetar med sinnesdata valda 
från produkter som i vidaste mening är resul
tatet av handlingar, vilka ytterst varit styrda av 
någon form av förståelse. För att kunna arbe
ta med sådana dataurval måste man få dem att 
rymmas i kontexter. 

Kontexter skapas av två kompletterande 
förhållanden, ett namn och ett antal utvalda 
sinnesdata, som man kan kalla element. Nam
net är en tolkning i kortform och elementen 
substituerar vad en förhistorisk människa 
skulle ha pekat på när hon sa: "Detta är en 
yxa" eller "detta är vackert" osv. Som arke
ologer abetar vi alltså med en uppsättning 
formaliserade ostensiva (utpekande) definitio
ner. De består av en grupp tecken som man 
kan namnge. Det namn vi ger kontexterna 
antyder att vi tagit en roll som också skulle 
kunna ha tagits av den förhistoriska männi
skan. Den rollen tar vi för att återskapa en del 
av hennes reflexiva förståelse. 

Burströms arkeolog befinner sig alltså mel
lan två stolar eftersom texten inte tydligt 
framhåller skillnaden mellan empirisk verklig
het och förståelse därav eller villkoren för att 
kunna förstå. Till detta skall läggas att han 
dessutom är övertygad om vad han betraktar. 
Ytterst är det människan; men det betyder 
egentligen det förhistoriska samhället ur olika 
vinklar (s. 9). Trots de olika vinklarna är det 
ändå alltid samma samhälle. Grundperspek
tivet ligger mycket fast (s. 25 sista stycket). 
Teoretiskt sett och ironiskt nog överensstäm
mer denna övertygelse med den sortens nor-
malperspektiv, som Burström själv något iro
niskt säger ger vetenskapare inom en viss tra
dition en sorts (falsk) trygghet (s. 13 f.). 

Det ironiska ligger i att draken bara finns i 
bilden om man vill se den, någon möjlighet 
att veta att man ser just en drake finns inte. 
Högst kan man tänka sig att man gör det. På 

denna litet naiva vilja grundar man sin förstå
else i avsikt att möjligen handla själv, som 
producent av texter om det förhistoriska sam
hället eller dirigent av avbanande grävskope
förare, eller vad som nu kan falla en in. 1 dessa 
praktiska forskningssituationer är tryggheten 
värd sitt pris. 

Råkar man nu veta att man alltid studerar 
samma sak, så har man också gjort den grund
läggande tolkningen av den totala arkeologi
ska kontexten, och utfört en viktig del av sin 
kunskapsproducerande analys. Av denna an
ledning uppstår det en belysande parallell 
mellan en logisk empiristisk vetenskapssyn och 
det synsätt Burströms arkeolog företräder. 
Detta sker trots att texten helt uppenbart vill 
beskriva ett alternativ till empirisistisk forsk
ning. 

Man kan belägga parallellen genom att peka 
på en förbindelse till Mats Malmers sakforsk
ning och dess oberoende typologiska element. 
När Malmer 1962 vet att de oberoende typo
logiska elementens samvariation är kronolo
giskt betingad, dvs. beroende av tidens flykt, 
så beror det just på att han vet att deras varia
tion inte är beroende av annat, tidsberoendet 
är det enda som kvarstår. Han vet med sig att 
han överskådar den förhistoriska verklighe
ten, den utgör inget teoretiskt problem. På 
samma sätt vet Mats Burström att han bedri
ver samhällsarkeologi och inte t. ex. jag-upp
fattningens arkeologi eller textens arkeologi. 
Begreppet "det förhistoriska samhället" är 
helt enkelt inte teoretiskt problematiskt. Vis
serligen säger Burström att det är oerhört 
komplext, men de perspektiv som exemplifie
ras, går mycket väl att förena under ett helt 
traditionellt begrepp med etiketten: förhisto
riskt samhälle. Resultaten från de fyra första 
tolkningsperspektiven på s. 15 kan således 
skrivas ihop till en bild av ett samhälle (om man 
närläser texten visar det sig förbryllande nog 
att det femte tolkningsperspektivet inte är nå
got perspektiv, ty det betraktar inte samhället. 
Det är endast ett sätt att framställa upplys
ningar om empiriska fenomen): 

Del är människans lott att leva i samhällen, i sam
klang med naturen, och överleva, reproducera sig 
liksom, i de bristsituationer och kriser som därvid 
hotar. Från de tidigaste tider har denna samklang 
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inle galt all upprätthålla ulan någon form av ägan
derätt. Ej heller har det kunnat ske utan klasskamp 
och de stvrandes exploatering av de styrda. I del 
arkeologiska materialet beläggs delta tydligt i och 
med vapnens uppdykande. De symboliserar således 
allt sedan dess en universell kod för mänsklig klassi
fikation; den i styrande och styrda. 

Tycker man att "tydligt" i detta pekoral är föl-
tamt kan man i stället sätta in "med storslagen 
symbolik" eller "med tragisk skärpa". 

Klarhet och dunkel 

Teoretisk kritik av en arkeologi som inte fin
ner det nödvändigt att göra skillnad på sina 
grundläggande tolkningar och sina normeran
de teoretiska antaganden saknas inte. För 
Fornvännens läsare måste den från och med 
Arne B. Johansens artikel 1979 och debatten 
om teori och data ha varit uppenbar. 

Därefter har det också i någon mån blivit så 
att många arkeologer öppet deklarerar att de 
inte har några som helst problem med sin syn 
på vad källmaterialet allt annat lika i teorin 
representerar. Det gäller bl.a. självbekännan-
de positivister, t .ex. Mats Malmer 1984, 
Anne-Sofie Gräslund 1987, Erik Nylén 1987 
eller Johan Callmer 1988. De har tillräckligt 
mänga intressanta frågeställningar inom sina 
självklara teoretiska ramar, och behöver som 
forskare inte för tillfället föra någon grund
läggande teoretisk diskussion. Ej heller verkar 
det som om vi andra behöver frukta en be
klämmande likriktning av deras forskningsre
sultat, eller mekanisering av deras forskning. 

Men skriver man explicil om teori, då måste 
man känna att den teoretiska diskussionen är 
så viktig att man i längden inte kan överleva 
utan den. Då kan man ej heller först rycka 
bort grunden för den teoretiska diskussionen 
och sedan (Vira den. Det är i stället linjerna i 
grundperspektivet som skall suddas bort. 

Varför är det så svårt att skriva om teori, så 
kaotiskt alt man både skyler sig och trivs i sitt 
fikonsvammel när man som bäst håller på att 
"förenkla ut barnet med badvattnet och ändå 
ha det kvar"? 

Är det överhuvudtaget så? Kan man inte 
nöja sig med Bo Gräslunds recept på kollegial 
fostran - pesta teoretikerna ett slag, tills de 
blir bättre eller "lägger av"? Det låter ju be

stickande, befriande, enkelt och bra; ändå 
hukar man inför metoden, och innan den bör
jar sitt segertåg måste man åtminstone få peka 
på ett problem som tveks ligga dolt i Gi ås
lunds framställning. 

Gräslund kräver språklig klarhet och tycker 
att det är möjligt att tydligt uttrycka både det 
genomtänkta och det vaga, sin tvekan och sin 
oförmåga att förstå ett begrepp. På sätt och 
vis kan det gå - på sätt och vis går det inle. Vill 
man t. ex. beskriva varför man tror att ett 
begrepp som man inte helt förstår eller över-
skådar kan vara av betydelse för någon form 
av kulturhistorisk förståelse som man inte lid-
ler begriper, då tror jag att texten blir dunkel 
trots vardagliga ord och chosefria termer. 

Mitt i den manierade ytlighet som Gräslund 
med rätta kritiserar tror jag alltså att det kan 
finnas texter som är dåliga men ändå i den 
teoretiska diskussionen legitima, eftersom de 
befinner sig i ett sökande, där man inte vet 
vad man skall uttrycka. Orden saknar valörer 
samtidigt som de just genom texten måste få 
dem. 

Gen II i ni grått locken 

Som ofta i teoretiska diskussioner, så också i 
denna: där en författare tycker att texten 
speglar det självklara ser en kritisk läsare pro
blemens kärna. Det är naturligt, ty den teore
tiska diskussion som gäller förståelse förs all
tid mellan det självklara och det ofattbara. 

Det är således som kunskapskriiik läti all 
säga att alla arkeologiska tolkningar är bund
na till den tolkande arkeologens samtid, Näs
tan alla håller med om det, som något ganska 
självklart och banalt. Svårare (ofattbart eller 
löjeväckande) blir det emellertid när man. 
som en konsekvens av detta, måste erkänna atl 
det inte finns någon förhistoria som man loi
står, eftersom förståelsen är nutidsbundcii, 
trots att yxan förefaller oss fullt fattbar, verk
lig och förhistorisk. 

I dag bottnar problemet med den banala, 
alternativt vrickade eller bisarra teorin i att 
arkeologer befinner sig i ett kunskapsteore
tiskt traditionsbyte. Vi går från cn empirisis-
tisk till en fenomenologiskl inspirerad tradi
tion. Den i vilken man vet att man inte kan 
överskåda eller etikettera förhistorien. 
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Här och där väcker övergången en del upp
rörda känslor. I det England som präglas av 
Margaret Thatchers halvdiktatoriska styre 
framförs således kravet på en fullständig om-
kalfatring av arkeologin, som en nödvändig 
konsekvens av en felaktig vetenskapssyn 
(Shanks & Tilley 1989 a). Så inte i Skandinavi
en. Inte för att man tagits på sängen av det 
teoretiska problemet, snarare verkar det som 
om man dels saknar det politiska motivet, dels 
inte känner sig säker på vad bytet kommer att 
betyda för de arkeologiska teorier som skulle 
kunna uppstå i kraft av den förändrade kun
skapsteoretiska traditionen, samt vilka meto
dologiska konsekvenser förändringen kom
mer att få. Det är en avundsvärd situation, 
som kanske kan användas till en mer konstruk
tiv diskussion än t. ex. den mellan Renfrew 
(1989) och Shanks & Tilley (19896). 

Mot denna bakgrund, utan att försvara mys-
tifierande krånglighet eller totalt avväpnande 
förenkling, kan man kanske visa att båda före
teelserna bottnar i reella teoretiska svårighe
ter, om man belyser dem genom att skissera 
vilken sorts teorier om förhistorien, som kan 
komma att utvecklas, i fall man godtager idéen 
om att bygga arkeologisk teori på en reflexiv 
kunskapsanalys. 

Därvid tycker jag inte att man skall göra halt 
vid en ståndpunkt som bl. a. kommer till ut
tryck i några avslutande övergripande formu
leringar i Shanks & Tilley 1987 a även om man 
gärna instämmer i dem: 

A unitary and monolithic past is an illusion. What is 
required is a radical pluralism, a pluralism which 
recognizes that there are multiple pasts produced 
activdy in accordance with their ethnic, cultural, 
social and political views, orientations and beliefs. 
Asserting a crude scientism in the discipline merdy 
fragments concerns and will never be productive. 

We do not mean to suggest that all pasls are 
equal. Clearly, some pasts are inferior to others, 
especially those which are a non-reflective mirror of 
the present. (S. 245 f.) 

Det förtjänar att framhållas att den radikala 
pluralism som Shanks och Tilley uppmuntrar 
inget har att göra med Burströms plurala 
verklighet eller mångperspektiviska arkeologi
medvetenhet. Radikal hos Shanks och Tilley 
betyder just i grund och botten olika arkeolo
gier dvs. arkeologier med skilda teoretiska röt

ter. Inte en och samma drake betraktad av 
arkeologer som rotat sig på olika håll. 

Precis som det sägs i citatet kommer vissa 
arkeologier att vara bättre än andra. Shanks 
och Tilley utvecklar inte närmare vad bättre 
skall betyda i detta sammanhang. Det förefal
ler mig emellertid så att vissa arkeologier blir 
bättre just i kraft av deras mera övertygande 
förbindelse med det fenomenologiska kun
skapsanalytiska idealet. Därför skall diskussio
nen här först referera till tre teorifragment 
med förbindelser till detta ideal. En arkeologi 
om texter, en arkeologi om regler och en 
socialpsykologisk arkeologi. 

Jag tror att dessa tre fragment represen
terar en fallande skala av fattbarhet och samti
digt ökande teoretisk kvalitet. Dvs. övertygan
de närhet till det kunskapsanalytiska idealet. 

Materiella texter 

En arkeologi om texter har bl. a. skisserats av 
Hodder 1988, som helt kort refererar en del 
av Derridas (1967) resonemang om texten 
som det ursprungliga. Texten som går före 
skrivandet (handlandet) och det talade ordet, 
logos, vars i vår kultur urgamla prioritet i för
hållande till texten Derrida förkastar i sin kri
tik av det han just kallar logocentrin (Derrida 
1974). 

Hodder tar fasta på att man, i det ögonblick 
man förstår, förhåller sig till en text på ett 
sådant sätt att den skall kunna skrivas på nytt. 
Skrivandet är den handling man står inför att 
utföra. Hodder talar om materiella texter och 
menar t. ex. befästa neolitiska platser. 

Går man till Derrida, så skall man finna ett 
mer hissnande resonemang, som går ut på att 
allt faktiskt är texter och att texter återgår på 
något som kallas trace — spår. Det är en sorts 
innebördspotenta empiriska fenomen eller 
sinnesdata. Det är inte lätt att få något grepp 
om trace och ej heller så lätt att veta om allt 
verkligen är texter. 

I den betydelsen Hodder använder texter 
är man naturligtvis långt ifrån begreppet trace, 
snarare kan man likna material texts vid kom
plexa kontexter med ett innebördspotential, 
vida utöver vad de som satte ihop texterna 
tänkte sig uttrycka. 
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Material texts är således texter som behöver 
läsas och vars läsning i sig initierar till nyskriv-
ning snarare än kopiering. Hodders exempel 
om de befästa neolitiska platserna skall således 
visa oss att texter som skapats för att uttiycka 
ett ritualiserat samkväm omskrivs till att fylla 
bosättningsmönstrets allmänna krav. Kultu
rens dynamik kan sägas komma ur en förnyad 
läsning och påföljande nyskrivning av en re
dan befintlig text, alltså ur den förhistoriska 
människans textuella och dynamiska förhål
lande till sin egen materiella skapelse. 

Hodders artikel avser att ge roliga exempel 
samt beröra de teoretiska skälen till att texter 
finns. Han diskuterar inte speciellt de teore
tiska svårigheterna med materiella texter. 
Några problem finns det dock. Hur kommer 
det sig t. ex. att en text i dag kan läsas igen så 
att både ny och gammal innebörd samt förbin
delsen till kringliggande textgeneration fram
står tydligt? Något generellt svar på denna 
fråga ges inte; i stället tas den dynamik som 
kan ligga i en nyskrivning av de kulturella 
texterna för given, så som en möjlig och sti
mulerande förklaring till kontextudla möns
ter. 

Det är således inget problem att se det ritu
ella neolitiska mönstret i dess materiella text, 
ej heller att se dess omskrivning till en bylik-
nande struktur. Men hur går omskrivningen 
till? Vet man inte det så kan man inte heller 
teoretiskt veta hur ett mönster uppstår. Då tal
man det kontextudla mönstret för givet och 
måste i samma andetag öppna sig för en ny 
teoretisk diskussion om mönstrets uppkomst. 
Litet av detta problem kan man kanske kom
ma åt genom alt söka sig till en arkeologi om 
regler, snarare än en arkeologi om texter. 

Gör man det skall man finna att de många 
roliga och rättframma textexemplen avlöses 
av få mera spekulativa exempel, som får sitt 
spekulativa drag just därigenom atl de uttalar 
sig så precist om förhistoriska människors sätt 
att förhålla sig till intellektuella problem. En 
arkeologi om regler kommer inte ifrån beho
vet av att omedelbart förstå kontexter, men 
den arbetar ined mer basala mönster än en 
arkeologi om texter. 

Debatt 1 1 1 

Eu arkeologi om regler 

Grundidéen måste vara att först parafrasera 
regeln, påvisa atl det någonstans i en mängd 
av kontexter finns en regel. Därnäst gäller det 
att visa att regeln kan uppfattas som en ställfö
reträdande analys av verkligheten. I stället för 
att reflektera djupare över ett problem följer 
man regeln. Den ställföreträdande analysen 
kan vara bra, men man riskerar att den för 
den handlande människan bakom ljuset. Sist 
gäller det att se bur reglerna bela tiden block
erar verklighetens framtoning, eftersom re
gelns empiriska bas är oöverskådlig och i stän
dig förvandling. Man kan säga att regeln som 
analys och förståelse av en social verklighet 
tenderar att leva ett eget liv i skenbar kontakt 
med de ursprungliga analyserna av verklighe
ten, de som en gång låg till grund för regeln. 

Två exempel får kort belysa saken. Det finns 
regler för hur man under järnåldern byggde 
hus i Sydskandinavien. Teknik och möjlighet 
att skaffa sig byggnadsmaterial verkar vara 
komplicerade faktorer som kan förklara upp
komsten av åtminstone vissa av dessa regler 
(Herschend 19896). I husbygget i Eketorps 
borg under folkvandringstid är det tydligt att 
man följer dessa regler trots att deras tillämp
ning saknar relevans i förhållande till de 
konstruktiva problem som bl.a. tycks ligga 
bakom dem (Herschend 1987 s. 27 ff). Bruket 
av regeln är en ställföreträdande analys av 
förutsättningarna för att bygga hus. Dessa 
förändrar sig ständigt i ett förlopp, vari reg
lerna och de förnyade analyserna av varför 
man bör bygga som man bör, vävs i varandra. 
Regler är försök att anpassa sig till verklighe
tens framtoning, ett försök som emellertid 
även delvis blockerar samma verklighet. I en 
arkeologi om regler kan det alltså vara ide atl 
följa den paradoxala dubbelheten i den stän
digt föränderliga paradoxen som regel od i 
anpassningstvång leder till. 

Regler kan även staka ut verkligheten. Idé-
en om vikt- och måttsystem utvecklas i Syd-
skandinavien under järnåldern. Viktsystemets 
bruk i det metallekonomiska spelet blir up
penbar. Man tar sig för an definiera pengar i 
förhållande lill viktsystem ocli skapar paritet 
mellan realt och nominellt värde. Samtidigt 
varierar myntens reala värde, vikten, avsevärt, 
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så att enbart hanteringen av dem leder till 
mervärde (Herschend 1989 a). 

Man skapar alltså ett regelsystem för cn del 
av begreppet värde och förser det med 
kontexter, nämligen mynten. Samtidigt med 
detta konstrueras kontexterna så att de kan 
användas för atl sabotera det värdebegrepp 
som regelsystemet stipulerade. Sådana socialt 
konstruerade paradoxer är ofta myt ket kon
stanta och de bästa exemplen på regeln som 
blockad av verklighetens framtoning. 

Det är klan atl reglernas arkeologi lätt blir 
statisk. Nutidsparallellitet är dess främsta kän
nemärke. Det beror på atl den intellektuella 
förståelsen av en regel är ganska historielös 
och förmodligen fjärran från den förhistori
ska människans föreställningsvärld. Dessutom 
har cn regelarkeologi teoretiska brister, som 
man kan aktualisera genom atl si .illa följande 
fråga: Kan man utifrån reglerna teoretisk) ge
nomskåda varför regeln fjärmar sig från den 
kunskapsproduktion, de handlingsmönster, 
som den ursprungligen etiketterade? 

Det är en typisk kaii-man-lyfta-sig-själv-i-bå-
ret-fråga och svarel är nej, man måste uppfin
na en annan sorts arkeologi, om man vill liima 
ell anna) svar på frågan om reglernas karak
tär. Kanske en form av socialpsykologisk ar
keologi! 

Individualitet och koUektivilet 
Bakom en sådan arkeologi måste del ligga en 
uppfattning om atl jagel uppstår i och med 
insikten <>in den ovan skisserade (fenomenolo
giska) analysen av kunskap. Jagets fortsatta 
existens beror på en förmåga atl siäudigt 
handla milian en sådan kunskapsanalys, med 
det resultat att analysens kunskap visar sig 
vara sann. Man kan visserligen inse sina fel; 
men i huvudsak måste man finna bekräftelse 
pa sin kunskap och sig själv. Bygger man nu 
ihop denna uppfattning med den interaktio-
nisliska all jaget skapas i etl samspel med and
ra, som i sina handlingar bekräftar kunskaps
analysen, sa är del teoretisk! möjligt att st- på 
förhistorien som en fråga om hur människan 
handskas med all vara såväl individ som kol
lektivmedlem, 

l im en sådan arkeologi skulle kunna utfor
mas ar inte län atl svara pä. En utmärkt intro

duktion till problemställningen individ och 
kollektiv lar man emellertid hos Asplund 
(1985). Här finner man också en kulturhisto
risk analys som utmynnar i an människan i 
den kulturhistoriska utvecklingen går mot etl 
s lone och s lone mått av individualitet. 

En arkeolog kan tycka att detta är en för
enkling, ett allt för generellt påstående. Tänk 
bara på den mesolitiska familjegruppens rela-
tiva oberoende av större kollektiv eller på den 
mesolitiska bunden som pä etl plan så till den 
grad individualiserats att den fån med sig red
skap i sin grav. Senare har det åtminstone föl
flertalet hundar varit tal om en ganska påtag
lig a\ individualist-! ing. 

Man kan även peka på den mctallckonomi-
ska utvecklingen under del första årtusendet 
efter Kristus. Det ekonomiska beslutet läggs 
under denna tid i händerna på ller och fler, 
dei har individualiserats, samtidigt som ller 
od i (ler av dessa ekonomiska beslutsfattare 
kommer an tillhöra del växande kollektiv av 
egendomslösa, vari den enskilde så gott som 
saknar betydelse lör den sociala helheten. 

Det kan vara svårt an se lim man skall 
genomföra en socialpsykologisk arkeologi, 
men kan man visa an kulturhistoriska kontex
ter egentligen speglar individens förhällande 
rill kollektivet med allt vad det innebär, så blir 
kulturhistorien annorlunda. Om det t .ex. k.m 
\isas an variationer i runsteiistextcr od i feno
menet runstenar främst är etl uttryck för hur 
förhållande! mellan individ od i kollektiv ser 
ut, då blir det problem med mycket, även så 
förhållandevis basala ting som an säga att det 
framgår av runstenens texl an den iir rest av 
en son efter hans fader. Del kan ju visserligen 
\.))A språkligt sant; men det är svårt att veta 
om fadern skall ses som cu individ i förhållan
de lill en annan d ier om han representerar etl 
kollektiv. 

Når del självklara försvinner 
Förändrar man sin teoretiska upplänning a\ 
vad man iakttager, sa är del just verklighetens 
framtoning, som ime längre har någon själv-
klarhet. De tidigare cn gäng fiir alla avslutade 
skedena försvinner od i ersätts i del bär falle! 
a\ cn nutidsbundet behov av an förstå olika 
mänskliga yttringar som kan göras om till ma-
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teriella kontexter. Dessa kontexter är natur
ligtvis förankrade någonstans i tiden; men de 
uppfattas som en mosaik, en plan yta som 
befinner sig på ett avstånd (ett visst tidsdjup) 
från betraktaren. 

1 konsekvens härmed säger man sådana lo
giskt oantastliga saker som att förhistorien 
inte längre finns, ty det ligger inte någon me
ning i tidsdjup. Då blir inte heller linear tid till 
någon speciell nytta, ty långtidsbundna or
sakssammanhang är inte mycket att ha, om 
man inte behöver dem för att indoktrinera 
medborgarna till att vara stolta över sådant 
som nationens ärofulla historia innan de, för 
an fullfölja sin bestämmelse, kastar sig ut i 
dödandet av sig själva och andra t. ex. på Falk-
landsöarna. 

Det må vara hänt, att man inte kan göra 
något åt detta alt all kunskap relativiseras till 
nuet, när det gäller det förflutna. Det är dock 
for de flesta tungt att länka på att inte heller 
deras egen samtid och den egna produktionen 
egentligen syftar till något som helst. Så måste 
det emellertid vara om man inte har eu teori 
som uttalar en definitiv sanning om hur verk
ligheten är. Har man ingen sådan så får man 
skaffa sig en tillfällig, en politisk eller kanske 
en from. 

Som forskningsstrategi är ingetdera synner
ligt tilltalande, om man vill mer än hoppas att 
"barna ändå får ett glas öl". Därför finns det 
också de som just försöker tänka sig cn defini
tiv teori om verkligheten bland annat för ve
tenskapligt bruk. Man kan säga att inan med 
en sådan teori får stopp på en annars evig 
regress i stil med denna; Varpå beror texten? 
På sociala regler! Varpå beror regler? På ja
get! Varpå beror jaget? . . . osv. Lyckas man få 
stopp på regressen kan man börja förfölja det 
sätt varpå man förr od i nu förhållit sig lill 
verkligheten. 

Definitiv teori är nog bra, men försöker 
man sig på att relatera arkeologisk forskning 
lill sådana filosofiska länkar, så visar d d sig 
ime lätt att bedriva någon arkeologisk forsk
ning i syfte att producera kunskap. Det kan 
vara värt att mycket kort peka på en sådan 
teori. Om inte för annat så för att vara säker 
pa an ingen skall behöva tro att kunskapspro
duktion od i verklighet i våra dagar samsas i 

ett harmoniskt förhållande för mänsklighe
tens och utvecklingens bästa. 

Baudrillard om det fatala 

Den franska sociologen Baudrillard hävdar att 
de analytiska begreppen ändamålsenlighet och 
tillfällighet berövar oss den egentliga verklig
heten. Han vill upphäva dem (Baudrillard 
1983). 

Det beror på att "ändamålsenlighet" och 
"tillfällighet" båda är baktankens foster som 
blockerar oss i vårt möte ined verkligheten så 
som den framträder. 

I den analytiska världen fritager oss ett kaos 
av tillfälligheter från kravet att förstå. Tillfäl
ligheterna låter oss for ett ögonblick andas ut, 
Ii ilar oss från ansvar m.m. Men alltså också 
från kravet att förstå. I samma värld framstår 
den ändamålsenliga strukturen som rationali
tet, trots att denna ändamålsenlighet skuggar 
verklighetens egentliga framtoning. Därför 
framställer Baudrillard mot denna analytiska 
värld den fatala, t. ex. så här. 

Alt detle tager imidlertid sit udgangspunki i en 
fatUg hypotese om en kaotisk verden. som mä be-
kaempes ved hjadp af rationelle samnienhamge. 
Mens den modsallc hypotese, den rige, er uenddigl 
mere plausibel: vi liar att gere med en verden, hvor 
der absolut ikke gives tilfac-ldighed; intet er dodt, 
inlel er ubev;egeligl, intet er la?nkel0st. korrela-
lionsl0st eller usikkert, alt er tva?rtimod fatalt eller 
beundringsva-rdigi sammanhaengende uden dog at 
svare lil de rationelle sammanha?nge (som hverken 
er falale eller beundringsvajrdige), men derimod lil 
ci uophorligi forvandlingskredsfob, iii formemes 
og fremtra?delsernes forforende sammenha-nge. (S. 
167.) 

Nå, så är det alltså med verkligheten. Kan nu 
insikten om det fatala, den reversibla imrnanens 
(det är inte mitt uttryck), den överhängande 
omvandling som inryms i föreställningsformerna 
(det är inte enkelt att översätta heller), vara 
den teoretiska grunden för en arkeologi? Säg 
det! Men kanske är det i alla fall inte helt 
omöjligt. 

För det första är det tydligt att resterna av 
förhistorien liksom studiet av främmande kul-
turer håller upp sammanhang som utan att 
vara tillfälliga motstår vår ändamålsenliga ra-
lionalitct. Vi antar då att det finns en annan, 
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dold men lika ändamålsenlig rationell struktur 
bakom dessa sammanhang. Kanske är det inte 
så, ty när vi tycker oss kunna etikettera denna 
okända rationalitet på vårt rationella sätt, så 
framstår begreppen som ganska tomma, t. ex. 
Tratthägarekultur eller Den gropkeramiska kul
luren. Den sortens signifié är just exempel på 
viljan att döda det överflöd av signifiant som 
präglar den för oss främmande kulturen. 
Baudrillard (s. 168f.) hänvisar också mycket 
träffande till Levi-Strauss. 

För det andra är en av de metoder, som 
Baudrillard framhåller som möjlig om man vill 
se in i det fatala, den att med ironins hjälp 
söka verklighetens framträdelseformer. Bau
drillard exemplifierar med ett resonemang 
om opinionsundersökningar (s. 101). 

Fenomenet "avslöjande ironi" känner man 
igen som arkeolog. Vi vet t. ex. att det vi upp
fattar som den förhistoriska människans ofta 
svårgripbara och delvis insiktslösa beteende 
(hennes bristande rationalitet och tillkorta
kommanden), när som helst kan förbytas i vår 
osminkade beundran för hennes förmåga. 
Just ironin i våra egna svängningar mellan 
respekt och förakt fäller tillbaka på oss själva 
och vår analys av förhistorien. Därigenom vi
sar den oss kanske verklighetens reversibla im-
manens. 

Uppfattar man det fatala, och ser man till
fällighet och ändamålsenlighet som blocke
ringar av en sprudlande rik sig ständigt av
vecklande förförande verkligheten, så är allt 
gott och väl; men den verklighet är inte lätt att 
föreställa sig eller binda i text. Inte desto min
dre måste man erkänna att det fatala åtmins
tone ger oss en möjlighet att öva en viss typ av 
kritik mot vår arkeologiska kunskap och det är 
en början. Det är emellertid svårt att se om 
kritiken verkligen utövas mot bakgrund av det 
fatala. Kanske sker det i stället inom något av 
de tre skisserade teorifragmenten. Hur skall 
man t. ex. ställa sig till det sociala jaget (indivi
den) som ständigt söker bekräftelse på sig själv 
i andra (kollektivet), genom andras försök att 
belägga sig själva i jaget? Skall det ses ur den 
dekonstruerande ironins synvinkel eller är det 
i själva verket uttryck för verklighetens rever
sibla immanens? 

Avslutning 

Jag tror egentligen inte att det är möjligt att 
skapa det fatalas arkeologi, men vore det möj
ligt skulle man kunna sätta i gång att bena ut 
hur tillfällighet och ändamål förvridit histo
rien och njuta av att avslöja den tidsbundna 
förändringen som slutligen bringat oss hit. 
Därefter skulle man, med denna kulturhisto
ria i handen, kunna sätta igång att hjälpa till 
att förändra världen eller finna sig tillrätta i 
den. Vore det blott möjligt! 

För tillfället återstår bara att söka föra en 
teoretisk diskussion som kanske inte alls är 
lämpad för arkeologer, eftersom man måste 
erkänna att dess problem ligger i förhållandet 
mellan verkligheten och kunskapen om verk
ligheten. Utan att vara speciellt arkeologiskt 
är problemet likväl relevant och det kan inte 
förenklas. Dessutom är det dunkelt och svårt 
att beskriva redigt och klart. 

Trots detta är situationen på intet sätt förla
mande. Det finns många radikalt olika ar
keologier att utveckla och göra tydliga. I 
skrivande stund ser jag t. ex. en artikel av Leif 
Gren (1989) om monumentologi. Är man bara 
noga med hur man framställer sina kontexter 
och hittar de sinnesdata man baserar sig på, så 
är kanske inte allt man företager sig spilld 
möda. 
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han riktig) at alt kan u t t rykkes klart o g begr i -

p d i g slik at e n h v e r (arkeolog?) kan fat te de t . I 

f o r k y n n i n g e n av d e t t e h o v e d b u d s k a p e t slår 

G r ä s l u n d fäst også a n d r e o p p f a t n i n g e r han 

ba r , f. eks. o m hva teor i er , h v o r d a n d e n mot i -

veres , d e n s fo rho ld lil d e n «empir iske bas is . , 

e t c , s o m heller ikke kan få stå u imo t sag t . 

Det e r o p r o b l e m a t i s k for m e g å v a n e en ig 

i at m a n g e a rkeo log iske a r b e i d e r virker 

u n 0 d v e n d i g ui i lg jcngel ige g j e n n o m b r u k av

e n t e r m i n o l o g i s o m m e r synes å ha til o p p g a v e 

å s ignal isere «vi tenskapel ighet» e n n å vaere 

formåls t jenl ig for de t t e m a som b e r 0 r e s . 

G r ä s l u n d n e v n e r i d e n n e fö rb inde l se ikke p r c -

s e n t a s j o n s f o r m e r som m a t e m a t i s k c l igninger , 

stat ist iske f remst i l l inger e l ler sys temteore t i ske 

d i a g r a m m e r , m e n e r selvsagt (?) en ig i at også 

dette kan gjtfre stoffet u t i lg jengel ig samt id ig 

som det kan funge re som tegn på v i t enskape-

lighet o g objekt ivi te t . Slike p re sen ta s jons fo r -

m e r h a r utvilsornt p r e g e t mye av d e n " teore t i 

ske» a r k e o l o g i e n , kanskje i s a r slik d e n f remsto 

i p rosessue l l u tgave på s lu t ten av 1960-tal let 

o g u t ö v e r 1970-tal lc t . Man kan h e r bevde at 

t e rmino log i og f rcmst i l l ingsteknikk h a d d e til-
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