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Debatt 

Den perspektivberoende förhistorien 
I en debattartikel i Fornvännen (1990, s. 
106ff.) redovisar Frands Herschend resulta
tet av en "närläsning" av min skrift Arkeolo
giskt perspektivmedvetande (Burström 1989, 
andra upplagan 1990). I den diskuterar jag 
hur kunskap om förhistorien produceras. Syf
tet är att påvisa hur forskarens teoretiska ut
gångspunkter styr den arkeologiska tolkning
en. I arbetet framhålls att samma arkeologiska 
källmaterial kan ges en rad olika tolkningar 
beroende på utifrån vilken samhällsteori det 
tolkas. 

Det gläder mig att Herschend funnit det av 
intresse att så ingående granska nämnda 
skrift. Flera av Herschends slutsatser finner 
jag emellertid missvisande eller t. o. m. felakti
ga. Några av dessa kommer jag därför att 
beröra i det följande. Jag avstår dock från en 
mer utförlig diskussion om dessa meningsskill
nader då en sådan av nödvändighet skulle bli 
omständlig. Den skulle kräva en redovisning 
av hur Herschend tolkar texten i Arkeologiskt 
perspektivmedvetande, vad som de facto står i 
texten, min tolkning av texten samt varför 
Herschends och min tolkning skiljer sig från 
varandra. En sådan diskussion riskerar att 
fjärma sig från teoridebattens kärna och vad 
värre är — den vore sannolikt av begränsat 
intresse för en vidare läsekrets. 

Jag tänker därför koncentrera min diskus
sion till vad jag uppfattar som två huvudfrå
gor i den arkeologiska teoridebatten. De är: 
(1) Tesen om förhistoriens perspektivberoen
de eich dess konsekvenser. (2) Frågan om lim-
skilda förhistorier ska värderas. 

Förhistoriens perspektivberoende 
Det sätt på vilket man producerar kunskap om 
förhistorien skiljer sig inte på något principi
ellt sätt från annan kunskapsproduktion. Kun
skap produceras alltid genom ett dialektiskt 
samspel mellan subjekt (den som studerar) 
och objekt (det som studeras). Mellan subjekt 

och objekt finns det därför alltid en relation; 
denna relation benämner jag perspektiv. 

Varje studieobjekt kan betraktas ur en rad 
olika perspektiv. Beroende på ur vilket per
spektiv man studerar objektet erhåller man 
skilda bilder av detta. Det finns därför flera 
olika bilder av verkligheten som alla är verkli
ga; verkligheten kan därmed sägas vara plural. 
Tesen om den plurala verkligheten illustreras i 
Arkeologiskt perspektivmedvetande med en bild. 
Herschend menar att denna bild inte visar vad 
jag vill ha den att visa och att min diskussion 
om begreppet perspektiv därför blir missvi
sande (s. 106). För att kunna diskutera vad 
bilden visar respektive inte visar återges den 
här som figur 1. Bilden avser att illustrera de 
skilda perspektivens betydelse för hur arkeo
loger uppfattar förhistorien. I Arkeologiskt 
perspektivmedvetande (s. 11) kommenteras bil
den på följande sätt: 

Antag att draken på bilden utgör det förhistoriska 
samhället, det objekt som personerna pä bilden, 
arkeologerna, avser att studera. Draken, dvs. det 
förhistoriska samhället, är i sig en och densamma 
men uppfattas hell olika, både fysiskt och emotio
nellt, av de skilda personerna (jfr Wortzelius 1977, 
s. 457). Perspektivet avgör vilken bild av det förhis
toriska samhället de enskilda arkeologerna fär, en 
bild som de sedan förmedlar till omgivningen. De 
skilda perspektiven leder till olika uppfattningar om 
del förhistoriska samhällets beskaffenhet, uppfatt
ningar som var och en är lika verkliga. Delta inne
bär doc k inle- all alla uppfattningar har samma in
formationsvärde eller är lika bra. Vissa perspektiv-
kan ge en mycket skev eller begränsad bild av verk
ligheten. 

Bilden med draken avser således att illustrera 
förhisteiriens perspektivberoende. Arkeolo
gens uppfattning enn de förhistoriska samhäl
lena är alltid - oavsett om den enskilde arkeo
logen inser detta eller inte — beroende av den
nes tolkiiingspcrspektiv. Eftersom antalet al
ternativa perspektiv är betydande finns det 
inte en, utan flera förhistorier. 

Herschend skriver: "Burströms arkeolog 
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Fig. 1. Perspektivets bety
delse för hur verkligheten 
uppfattas (Zahn 1685 efter 
Wortzdius 1977 s. 457). 

anser sig kunna stå och betrakta verkligheten, 
på sidan om så att säga, och få en bild av den" 
(s. 107) och påtalar med anledning av detta att 
man måste " . . . släppa in sig själv i verklighe
ten och erkänna att människan lever där ge
nom att handla samt att hennes bilder av den 
verklighet där hon själv befinner sig och som 
hon omformar är relaterade till en kunskaps
analys" (s. 107). Det är ju just detta - om än i 
andra termer - j a g framhåller! Begreppet per
spektiv är per definition ett relatumsbegrepp; 
det förutsätter förekomsten av en relation 
mellan forskare och studieobjekt. "Min" ar
keolog är därför i högsta grad medveten om 
sin aktiva roll i produktionen av arkeologisk 
kunskap. Syftet med perspektivdiskussionen 
är just att framhålla att arkeoleigen inte är en 
neutral observatör av förhistorien utan ett 
perspektivbundet subjekt som aktivt tolkar 
denna. Detta framhålls och exemplifieras 
upprepade gånger i Arkeologiskt perspektiv-
medvetande; det är svårt att förstå hur det kan 
ha undgått Frands Herschend. 

Angående den perspektivdiskussion som il
lustreras av drakbilden skriver Herschend 
också "Trots de olika vinklarna är det ändå 
alltid samma samhälle" (s. 108, jfr s. 110). 
Denna slutsats bekräftar att Herschend miss
uppfattat min perspektivdiskussion. Poängen 
i denna är att skilda tolkningsperspektiv resul
terar i skilda föreställningar om det förhisto
riska samhället. Det är därför inte samma sam
hälle, utan olika samhällen som skapas utifrån 
skilda samhällsteorier. 

Perspektivheroendels konsekvenser 
Diskussionen kring förhistoriens perspektiv
beroende leder fram till insikten att samma 
arkeologiska källmaterial kan ges en rad olika 
tolkningar. För att kunna producera kunskap 
om de förhisteiriska samhällena är det därför 
inte tillräckligt att endast studera det arkeolo
giska källmaterialet. Teilkningen av detta för
utsätter dessutom ett teoretiskt perspektiv. 
För att kunna välja den samhällsteeiri som ger 
den djupaste förståelsen av ett specifikt käll-
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material krävs ett perspektivmedvetande; dvs. 
man måste känna till utifrån vilka skilda sam
hällsteorier källmaterialet kan tolkas. En kon
sekvens av förhistoriens perspektivberoende 
är således att arkeoleiger måste ha kunskap eim 
innehållet i skilda samhällsteorier. Samhällste
ori borde därför vara ett lika självklart inslag i 
den arkeeilogiska universitetsutbildningen 
som fornsakskännedom. Båda ämnena är nöd
vändiga fcir att kunna producera ny kunskap 
om förhistorien. 

Skilda teilkningsperspektiv låter oss se olika 
sammanhang i de förhistoriska samhällena. 
Skilda samhällsteorier utesluter därför inte 
varandra utan de kompletterar varandra. Den 
mest fruktbara arkeologiska forskningsstrate
gin torde vara en pluralistisk strategi där skil
da samhällsteorier tillåts komplettera varand
ra. Härigenom undviks förhoppningsvis en 
dogmatisk och reproducerande forskning. 

Behovet av en pluralistisk fiirskningsstrategi 
har vältaligt formulerats av den amerikanska 
arkeologen James E. Fitting (1977, s. 67): 

Our future is not in unified theory, lhe selection ol 
a single blindness, bul in the realization that 
"irulhs" arrived at wilh different eriterioii of proof, 
are as true as those of our own, even if they contra-
diet each other. 

En pluralistisk forskningsstrategi som upp
muntrar skilda teilkningsperspektiv skall inte 
sammanblandas med någeit slags tolkningsre
lativism där varje teilkning är lika god. Det är 
istället nödvändigt att värdera trovärdigheten 
av skilda förhistorier. 

Insikten om förhistoriens perspektivbero
ende får även konsekvenser för den arkeolo
giska kunskapsförmedlingen till allmänheten. 
Den arkeologi som förmedlas måste vara 
mångsidig och visa på förekomsten av olika 
tolkningsperspektiv. Härigenom ska den sti
mulera till debatt och ge allmänheten utrym
me att självständigt ta ställning till olika förhis
torier. En sådan arkeologi engagerar och 
människors engagemang är kulturarvets bästa 
garant. 

Atl värdera skilda förhistorier 
Herschend menar - helt keirrekt — att jag i 
Arkeologiskt perspektivmedvetande försöker för
ena ett gammalt och ett nytt kunskapsideal. 

Detta finner Herschend paradoxalt och mot
sägelsefullt (s. 107). Själv tror jag att en syntes 
av gammalt och nytt kan vara en mer fruktbar 
väg till ny arkeologisk kunskap än ett ensidigt 
ställningstagande för det ena eller andra. 

Vad är det då fiir skilda teser jag försöker 
förena? I enlighet med ett nyare kunskapside
al tillerkänner jag forskarens teoretiska ut
gångspunkter en avgörande betydelse för den 
arkeologiska tolkningen. Jag ansluter mig där
med till en subjektrelaterad historiesyn. Enligt 
denna utläses inte arkeologisk kunskap direkt 
ur källmaterialet utan kunskapen är av logisk 
nödvändighet relaterad till ett specifikt tolk-
niiigsperspektiv. Utifrån skilda perspektiv er
hålls olika tolkningar och därmed också skilda 
förhistorier. Enligt denna historiesyn är den 
arkeologiska kunskapsproduktionen inte 
främst ett rekonstruktionsproblem utan ett 
tolkningsproblem; svårigheten är att välja det 
tolkningspcrspektiv som ger den djupaste för
ståelsen. Denna subjektrelaterade historiesyn 
kontrasterar mot den subjektlösa historiesyn 
som är vanlig i äldre arkeologi. Enligt den 
subjektlösa historiesynen är den arkeologiska 
kunskapsproduktionen främst ett rekonstruk
tionsproblem, dvs. problemet är att källmate
rialet endast är fragmentariskt bevarat. Det 
tillgängliga källmaterialet anses dock endast 
kunna tolkas utifrån ett tolkningsperspektiv; 
det förment objektiva. Detta innebär att den 
arkeologiska teilkningen av förhistorien endast 
kan förändras genom tillkomsten av ny data. 
Den subjektlösa historiesynen tar inte hänsyn 
lill förhistoriens perspektivberoende och mås
te därför förkastas. 

Som en konsekvens av den subjektrelatera
de historiesynen uppstår frågan om hur skilda 
tolkningar skall värderas. När det gäller denna 
fråga ansluter jag mig till ett äldre kunskaps-
ideal. Enligt detta kan trovärdigheten av olika 
tolkningar värderas mot det arkeologiska käll
materialet. Den mest trovärdiga teilkningen är 
den som bäst överensstämmer med det till
gängliga källmaterialt-i od i senn ger den dju
paste förståelsen av detta. Eftersom skilda teo
rier låter oss se skilda sammanhang kan dock 
olika teilkningar komplettera varandra. 

Företrädare för ett nyare kunskapsideal har 
förnekat möjligheten av att pröva skilda tolk-
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ningars trovärdighet mot det arkeologiska 
källmaterialet. Så har t. ex. Shanks & Tilley 
hävdat att värderingen av skilda tolkningar 
endast kan ske på politiska grunder (1987, s. 
195). Den bästa tolkningen anses därmed vara 
den som bäst överensstämmer med den "rät
ta" politiska övertygelsen. Denna ståndpunkt 
vill jag med skärpa ta avstånd ifrån; om arkeo
logi endast betraktas som ett verktyg för att 
uppnå politiska mål i nutiden kan dess exi
stensberättigande med rätta ifrågasättas. 

Att det är möjligt att utifrån källmaterialet 
förkasta vissa tolkningar till förmån för andra 
framgår dessutom tydligt av den arkeologiska 
forskningshistorien. Så har t. ex. de storskaligt 
diffusionistiska förklaringar som dominerade 
arkeologin under 1900-talets början kunnat 
förkastas till förmån för andra typer av förkla
ringar (jfr Schiffer 1988, s. 468; Trigger 
1989, s. 404^407). Jag anser därför att det 
arkeologiska källmaterialet utgör ett slags kor
rektiv mot vilket skilda tolkningars trovärdig
het kan värderas (jfr Renfrew 1989). 

Slutord 

Frands Herschend menar att många teoretis
ka problem inte går att formulera på ett 
språkligt enkelt sätt (s. 106). Även om detta i 
vissa fall är korrekt måste ambitionen dock 
alltid vara att formulera problemen på ett så 
förståeligt sätt som möjligt. När man läser 
Herschends debattinlägg får man dock in
trycket att han vill att teori skall vara någon
ting svårt. Denna misstanke bekräftas när 
Herschend presenterar tre "teorifragment" i 
vad han uppger vara en " . . . fallande skala av 
fattbarhet och samtidigt ökande teoretisk kva
litet" (s. 110). Formuleringen ger klart be
sked: j u svårare desto bättre. Med en sådan 
inställning är det oundvikligt att teoridiskus-
sionen blir förbehållen en liten exklusiv skara 
arkeologer. Det är dem vilkas tjänstesituation 
tillåter ett tidskrävande penetrerande av för
menta "högkvalité-texter". Flertalet arkeolo
ger blir däremot utestängda från en sådan 
diskussion. En sådan teoridiskussion uppfyller 
inte sitt primära syfte: att kritiskt granska de 

premisser på vilka de arkeologiska tolkningar
na grundar sig. Den riskerar istället att verka 
fördunklande och mystifierande. När Her
schend hävdar att det teoretiska "fikonsprå
ket" är ett uttryck för en maktlöshet inför 
svåra vetenskapsteoretiska problem (s. 106) är 
detta nog bara en del av sanningen; "fikon
språket" torde lika ofta vara uttiyck för veten
skapliga maktanspråk. 

Enligt min uppfattning kan fruktbarheten 
av en arkeologisk teoridiskussion endast vär
deras utifrån trovärdigheten av de tolkningar 
den ger upphov till. Den teoretiska diskussio
nen måste därför i ökad utsträckning förank
ras i analyser och tolkningar av konkreta ar
keologiska källmaterial. Förhoppningsvis får 
vi i framtiden se ett ökat antal arkeologiska 
studier utifrån explicit redovisade tolknings
perspektiv. 
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