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The paper discusses the implications of international intelledual trends in 
archaeology in Seandinavia during the last 20 years. It is maintained ihal impact 
of the New Archaeology can be delecled early in the seventies, but il was in 
many ways matched by discussions, inspired by Marxism, on the impossibilily of 
science as a neutral activity. Furthermore, ideas related lo the postprocessual 
archaeologies have been around for many years in Scandinavian archaeology. It 
is concluded ihat the discussions about "a poetics of archaeology" are far 
too important to continue as an internal, theoretical debate among former 
Cambridge students. 

Brit Solli, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikh. Frederiks gt 3, 0164 
Oslo I, Norway. 

Om det å forele.se 

Karl Popper sier felgende om det å forelese i 
sin selvbiografi; del finnes bare en eneste 
grunn; nemlig å utfordre. Bare slik kan tale 
fungere bedre enn tekst (Popper 1988 s. 150). 
Roland Barthes flykter på sin side at selve den 
diskursive formen på forelesningen kan virke 
undertrykkende på tilhorerne, men diskur
sens skjebnesvangre makt kan motvirkes og 
lempes på: «.. . det fundamentale grep i denne 
svekkdsesmetoden er fragmenteringen når 
man skriver og digresjonen når man framleg-
ger noe, eller for å si det med et utsökt tvety
dig ord: eks kurs jonen» (Barthes 1989 s. 98). 
Barthes ligner en fordesning med et baras lek 
på stranden og hvordan dette barnet stadig 
oppdager og finner ting som det med begeist-
ring overleverer til sin mor. »Slik tegnes det 
opp en hel lekeplass omkring et rolig midt-
punkt, en plass hvor stenen og ullen til syven-
de og sist betyr mindre enn den begeistring de 
blir overlevert med» (s. 99). 

Reise gjennom . . . 

Det er ikke mulig i lepet av dette inniegget å 

kennme med en utfyllende oppsummering av 
de siste 20 års teoretiske trender innenfor 
arkeologisk forskning. Til det er tiden for 
knapp og den skog av litteratur som burde ha 
vaert gjennomgått og referert til formidabel. I 
stedet inviterer jeg dere med på en impresjo-
nistisk reise gjennom ulike arkeologiske forsk-
ningslandskap, hvorav noen kan karakteri.se-
res som fossile. Andre landskap er så naere at 
jeg har vanskeligheter med å se helheter og 
karakteristiske linjedrag. Jeg vil imidlertid 
ikke avstå fra en ekskursjem inn i dagens forsk
ningslandskap for å orientere meg litt i ter-
reng og artssammensetning. Rykter har nådd 
Norge om at der finnes det en spesielt forme-
ringsdyktig art seim krever mye oppmerksoin-
het, og som hardnakket foretrekker drivhus-
tilvaerelsen fremfeir livet i det fri. 

Om begreper 

De begreper og termer vi anvender, bevisst 
eller ubevisst, de fremmedord vi slår om oss 
med, avslerer hvilke forskningslandskap vi ho
rer til i, eller når vare anstrengelser fremstår 
som mindre vellykkede; gjerne skulle onske å 
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li0re til i. Linda Patrik har skrevet en del kloke 
ting om dette med å skrive arkeologi, om 
språk og fagsjargong: Arkeologiens metafy-
siske problemer er bygget inn i disiplinens 
språk på en slik mate at man ved å påvise dette 
kan komme til å skape ubehag hos de arkeolo
ger som identifiserer seg sterkere med et ar
keologisk språk — en terminologi — enn spe
sielle vitenskapsteoretiske retninger innenfor 
arkeologien (Patrik 1985 s. 28). Allerede nå vil 
j eg benytte anledningen til å skuffe dem som 
tror at jeg i fortsettelsen vil komme med et 
angrep på bevisstlos bruk av fagtermer og 
fremmedord i 70- og 80-tallets arkeologiske 
litteratur. Snarere tvert i mot. Jeg slutter meg 
fullt ut til Kåre Lundens fråsegn om at «der 
det ikkje er noko ord, finst det ingen tanke. 
Der det er berre lekmannsspråk, finst berre 
lekmannstankar» (Lunden 1972 s. 96). 

Trolig tilhorer jeg den förste arkeolog-generasjon i 
Norden som allerede pä grunnfagsnivä hadde et 
betydelig innslag av leori- og metoddilleralur på 
pensum. Det var i Bergen studieåret 1979/80. I 
Norge- må alle studenter, for de kan begynne på sine 
egentlige emner, gjennom et obligatorisk forbere-
dende kurs «Examen philosophicum» der man kan 
velge mellom ulike filosofiske emner, bl. a. viten-
skapsteori. Del var enormt fascinerende å gjenfinne 
problemstillinger fra »Forberedende» i den arkeo
logiske litteraturen. Etter hvert forsto vi at det vik
tigste kanskje ikke var det som sio svart på hvitt i 
f.eks. «Norges Oldtid» (Hagen 1977), selv om det 
ogsä skulle kunnes lil eksamen, men hvordan forfat
teren hadde tenkt, hvilke samfunns- og mc-nneske-
syn lä i hunnen pä denne översikten över Norges 
Oldtid. Den teoretiske litteraturen gjorde oss opp-
merksom pä at det ä förstå selve den bakenfoiiig-
gende forskningsprosessen gjor del leltere både ä 
huske og förstå forskningens resultater i form av 
arlikler og monografier på pensum. 

Om opf>r0r og positivisme 

På 70-tallet kjempet magister- og dokteirs-
giadssludenler i Skandinavia fiir å få mer eks-
plisitt teenilitteratur inn på sine pensumlister 
eig ikke minst 0nsket de en omlegging av un
dervisningen i mer teoretisk retning. Av de-
battreferatene i kontaktstensilene fremgår det 
at finnene var noe reserverte överfor all teore-
tiseringen og «frågor som flög fiir oss helsiug-
forsare, i för höga andliga sfärer» (Kontakt-
stensi lnr 10, 1975 s. 179). 

Hvor vendte de unge rabulistene seg? Jo , 
delvis mot vest, til anglo-amerikansk arkeolo
gi, mens noen diskuterte, i tråd med tidens 
trend, historisk materialisme og Marx. De teo-
retiserte og inhalerte begreper som modell, 
hypotetisk-deduktiv metode ined sine hypeite-
ser og testimplikasjoner. Arkeologisk kildema
teriale ble arkeologiske data. Utgravninger ble 
lignet med naturviterens eksperimenter. De 
vendte seg fra det spesielle, det partikularis-
tisk-ideografiske i tidens sjargeing, og mot det 
almenne, det generelt-nomotetiske. De vend
te seg fra den induktive empirismen, som in
nenfor arkeologien kom til uttrykk gjennom 
endelose gjenstandskataloger kalt akademiske 
avhandlinger, og mot begrepsredegjerelser 
og eippstilling av hypoteser og eksakte pro
blemstillinger som skulle testes via arkeologi
ske data. De vendte seg fra intuisjon, förståel
se og innlevelse til det eksakt metodiske. De 
vendte seg fra arkeologien som en humanis
tisk disiplin til arkeologi som en samfunns-
endog naturvitenskap. Fremfor alt skulle den 
okei-funksjonalistiske og evolusjonistiske inn-
fallsvinkel slå rötter i Skandinavia, og frem 
vokste avhandlinger der Sahlins og Service, 
Fried og Friedman, Binford og Clarke var 
husguder i avhandlingenes teoridel og små 
underjordiske mellom linjene i empiridelen. 
De unge arkeologer kjempet frivolt for å mis
te sin uskyld via «an explicitly scientific ap
proach». Og bakom sang Carl Hempel «The 
one and only science song». 

Carl Hempel, den utenfor filosofenes rek-
ker mest kjente nypeisitivist (f. eks. Hempel 
1966). Hvordan kunne et radikalt oppror på 
70-tallet mot det som foltes som tyngende og 
lite inspirerende tradisjon i en noe perifer 
akademisk disiplin gripe til det i bunn og 
grunn positivistiske vitenskapsideal? Det tek
nokratiske establishments ideal. Idealer som 
på 60-tallct, gjennom det vi i Norge kaller 
positivismestriden (se Slagstad 1980), ble 
grumlig gjcnnomdiskuteit eig delvis förkastet i 
sainfunnsfag som sosiologi og sosialantropo-
logi? Et oppror mot det positivistiske viten
skapsideal med rötter långt tilbake i 50-årene, 
med kanskje fremfeir alt Hans Skjervheim 
(Skjervheim [1959] 1974) og Dag Österberg 
(Osicrbcrg [1963] 1980) som fanebaerere i 
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henholdsvis filosofi og sosiologi på kritiker
siden. Jeg gjentar; hvordan kunne de? 

Det som opprorle meg aller mest da jeg som ganske 
nybakt student kom til å lese Betty Friedans bok 
«Myten om kvinnen» (1967), var hvordan Vitenska
pen; gjennom biologi og ikke minst den möderne 
samfunnsvitenskapen etter 2. verdenskrig var med 
på å legitimere undertrykkelsen av kvinner. Om 
funksjonalismen skriver Friedan: «Funksjonalismen 
oppstod som et forsok på å gjore samfunnsvilenska-
pene mer »vitenskapelige» ved å läne noen idéer fra 
biologien» (Friedan 1967 s. 143). Den amerikanske 
sosiologen Talcott Parsons »finner således skillet 
mellom kjonnene «funksjonelt» i den forstand at det 
bevarer den sosiale struktur slik den er - noe som 
ser ut til ä vaere funksjonalistenes aller fremsle opp
gave» (ibid. s. 149). Om forskere under funksjona-
lismens banner sier Friedan at de «var ikke mer i 
sland til å dra kjensel på sine egne fordommer i 
funksjonalislisk forkledning enn psykoanalylikerne 
hadde vaert til ä dra kjensel pä sine i freudiansk 
forkledning» (ibid. s. 143). Til tross for dette ble jeg 
som grunnfagsstudent meget begeistret for den 
«Nye vitenskapelige arkeologien». 

Onsket om å bli en akademisk disiplin på linje 
med sosialantropologl og sosiologi var så 
sterkt at det å gripe til Hempels versjon av hva 
og hvordan vitenskap med stor S, er absolutt til 
å förstå. Dessuten ble aldri dette drevet ut i 
det absurde her i Skandinavia, kanskje med et 
forvirrende unntak som jeg skal komme tilba
ke til nedenfor. Enkelte amerikanske arkeolo
ger drev derimot det hele ut i parodien. J eg 
tenker forst og fremst på Watson, LeBlanc eig 
Redmans Explanation in Archaeology. An 
Explicitly Scientific Approach fra 1971. Fred 
Plogs The study of prehistoric change fra 1974 og 
Stanley Souths Method and Theory in Historical 
Archaeology fra 1977 er begge ekscmpler på 
eksesser ut i det hempelske univers. Binford 
så tyddigvis hvor det bar hen på et ganske 
tidlig stadium og dro til Alaska for å finne 
nordlyset, samt «The Middle Range Theory» 
og derved slutten på alle problemer vedr0ren-
de menneskenes til tider uforutsigbare om
gång med ting og kadavre, samt bevegelser i 
det fortidige landskapet (Binford 1978). Slik 
j eg ser det ble derimot den britiske utgaven av 
den vitenskapelige arkeologien aldri så eks-
trem som den amerikanske (bl. a. Clarke 
1968). 

I Skandinavia fikk det euforiske viten-
skapsstrevet tidlig motvekt i form av disku-

sjoner omkring forskningens verdin0ytralitet, 
trolig inspirert av den marxistisk ideologiske 
vekkelse som hjems0kte net topp denne gene-
rasjonen, i Norge kalt sekstiåttere. Av artikler 
og debattreferater i Kontaktstensilene fra åre
ne 1973 til 1976, har jeg festet meg spesielt 
ved Carsten Bångs og Guttorm Gjessings bi
drag. Det måtte gj0re inntrykk når Gjessing 
kunne fortelle at han under den finsk-russiske 
vinterkrig 1939^10 fikk rikstelefon til Tromsö 
fra kringkastingssjefen som ba ham holde et 
foredrag om den förste norske bosdningen i 
Finnmark. Ideen kom fra tidligere utenriksmi-
nister, formann i kringkastingsstyret og eks-
pert på internasjonal rett, dr. Arnold Raestad. 
Det hele ble uttrykkelig grunngitt som en anti-
sovjetisk handling (Gjessing 1974 s. 22). Poli-
tikk og arkeologi var tidlig et hett tema i 
Norge. Og hetere skulle det bli, jfr striden om 
utbyggingen av Altaelva midt i Sameland. 

Arne B. Johansens forsok på å vitensskap-
liggjore arkeologien opprorte mange arkeo
loger. I boka Eorhiddet mellom teori og data i 
arkeologi og andre erfaringsvitenskaper (1974) 
legger han all vekt på arkeologens grunnleg-
gende subjektive rolle i forskningsprosessen. 
Arkeologer har alltid et biide eller en modell 
av den fortidige situasjon de studerer sporene 
av, basert på dette biidet er det uten videre 
klart hva som er data. Arkeologiske data eksis-
terer aldri uavhengig av teorier omkring for
tidige menneskers livssituasjon. Filosofen og 
samfunnsforskeren Jon Elster mener Johan
sen gjor seg skyldig i en overreaksjon på den 
induktive metode ved å antyde en slik ekstrem 
teori-avhengighet i data (Elster 1979). I den 
noe apokalyptiske artikkelen »Archaeology in 
1984» kommer lan Hodder frem til omtrent 
den samme konklusjon som Johansen gjorde 
ti år tidligere. For hva vil det egentlig si å teste 
en arkeologisk teori? Hodder mener det er en 
illusjon å tro at vi tester en teori på arkeolo
gisk materiale. Teorien testes mot andre teori
er. For hvem har noensinne sett en steinalder-
boplass? Det vi ser er jordsmonn, spredte 
artefakter og okofakter e t c , alt dette har vi en 
forestilling om, en teori om, har vaert et sted 
hvor mennesker har oppholdt seg över et 
lengere tidsrom en gäng for tusenvis av år 
siden (Hodder 1984). 
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Det mest bemerkelsesverdige, og forvirren-
de, ved Johansens bok er at et fundamentalt 
subjektivistisk syn på forskningsprosessen, 
som til de grader setter mennesket i sentrum, 
bruker den positivistiske vitensskapsteoriens 
terminologi. Det förekommer faktisk aksio
mer i det subjektsentrerte johansenske 
univers. Boka tok på et tidlig tidspunkt opp 
svaert sentrale problemer innenfor teori-data-
problematikken, problemer som dukket opp i 
ny innpakning i Cambridge på 80-tallet, ogjeg 
har hatt stor glede av den. Men det er sjelden 
man ser en så stor, og ubegripelig, kl0ft mel
lom budskapets innhold og budskapets språk
form. 

Förste gäng jeg leste lan Hodders programartikkel 
»Theoretical Archaeology: a reactionary viewpoint» 
fra 1982 ble jeg rasende. Ja. delte var i sannhet 
reaksjon! En halvfordoyd saus av ymse kontinentale 
filosofier, en drovtygging på Childe og andre fossi
ler. En antivitenskaplig, partikularistisk, smorje som 
igjen ville plassere arkeologien sammen med huma
nistiske fag som f. eks. kunsthistorie, til evig for-
tapelse i det ideografisk beskrivende og ikke-syste-
misk fiksjon. Fyren skreiv om religion, symboler og 
kulius som om det skulle vaere sentralt i en seriös 
vitenskapelig arkeologi. »Paleo-psykologi, förståelse 
ved innlevelse!» fnös jeg og fikk kaffe i vrangen og 
Hodder långt og partikularistisk opp i halsen. Sei-
nere kom jeg pä andre tanker. 

Reaksjon og strukturalisme, symboler 
og etnoarkeologi 

Hvorfor skulle noen Cambridge-arkeologers 
opposisjon mot den Nye Arkeologien og for
sok på å skrive strukturalistisk arkeologi kom
me slik i fokus? Dette hadde f. eks. Jarl Nord
bladh (1980) holdt på med i årevis i Skandi
navia, for ikke å snakke om Leroi-Gouhran 
(1967) i Frankrike. I Norge hadde Chr. Keller 
forlengst tätt et grundig oppgjor med de posi
tivistiske vitenskapsidealer (Keller 1978). lan 
Hodder var imidlertid en träfallen. Han had
de utgitt innflytelsesrike arbeider (f eks. Hod
der & Orton 1976) i den del av den Nye 
Arkeologien som av Clarke kalles det geogra
fiske paradigmet (Clarke 1972). Heidder had
de vist at han behersket den vitenskapelige 
arkeoleigiens terminologi, teori og metode. 
Hans fundamentale kritikk kunne ikke, siden 
den på en mate kom innenfra, ties ihjel. Det 
var heller ikke helt uvesentlig at kritikken ble 

publisert gjennom Cambridge University 
Press. (For en mer utfyllende diskusjon se 
Solli 1989). Sosialantropologen E. Leach 
kommenterte i 1971 den Nye (funksjonalisti-
ske) Arkeologiens sterke interesse for 0kono-
miske og demografiske variabler og mangelen 
på interesse for religiöse og symbolske aspek
ter ved de forhistoriske samfunn med å si at 
dette nok kom til å vare ved helt til arkeologe-
ne «are overwhelmed by structuralist fashiem» 
(Leach 1973 s. 763). 

Strukturalismen har sin grunnleggende 
oppr inndse i lingvistikken og sveitseren Fer
dinand de Saussures Cours de linguistique géné-
rale som utkom posthumt i 1915. Claude Levi-
Strauss overforte Saussures teori til sam-
funnsforskningen. I fölge Saussure er det for
holdet mellom tegnene og ikke bctydningen 
av det enkelte tegn seim er det sentrale, det er 
den innbyrdes organiseringen av tegnene et
ter en underliggende grammatikk som be-
stemmer meningsinnholdet i teksten. Atle Kit-
tang sier det slik: 

Eit språkteikn har ikkje meining fordi det kan bru
kas! til å omtale ling og sakstilhove med; del kan 
tvert imol berre brukas) fordi del har meining. Og 
meininga henlar del frå sin posisjon innanför språk
systemet, som e-ii Strukturell spel mellom likskapar 
og skildnader. Strengl lala finst det ikkje positive 
verdiar i språksyslemel, berre skildnader, hevdar 
Saussure. (Kittang 1988 s. 149-150.) 

Hva slags arkeologi blir så dette? 
Det interessante ved den tidlige, struktu

ralistisk inspirerte, utgaven av Cambridge-
arkeologien, var at man försökte å lose arke
ologiske problemer av såvel teoretisk som 
kildekiiti.sk art. Gjerne gjennom feltarbeid av 
den mer strabasiose sorten i 0st-Afrika (Hod
der 1982Ä), eller andre steder som f.eks. på 
kirkcgårdene i en omkrets av 15 km rundt 
Cambridge (Parker Pearsem 1982). Gjennom 
strukturalistisk teeni kombinert med etneiar-
keologisk praksis viser Hodder hvordan ting, 
materiell kultur, brukes aktivt i keimmunika-
sjon mellom enkeltmennesker og etniske 
grupper. Hvordan en ting kan ha en betyd
ning et sted og en helt annen andre steder. 
Alle ting er baerere av mening og alle tings 
mening er avbengig av historisk og kulturell 
kontekst. Et slikt syn på arkeologisk kildema-
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teriale, artefakter som okofakter, har som 
konsekvens at arkeologer aldri kan studere 
f. eks. okonomi for seg og religion for seg. For 
hvis det er slik at all materiell kultur har en 
symbolsk dimensjon som påvirker forholdet 
mellom ting og mennesker, så har dette kon
sekvenser for alt arkeologisk kildemateriale og 
ikke noe kan sies bare å reflektere eksempdvis 
erverv0konomiske forhold og noe f. eks. reli-
gi0se forhold. 

Eksempel: Dyrebein fra en arkeologisk ut
grävning er ikke naturvitenskapelige data som 
direkte avspeiler ervervsokonomiske forhold, 
men arkeeileigisk kildemateriale deponert i en 
spesiell historisk og kulturell kontekst; hvor
dan kan vi vaere sikre på at de fortidige men
neskenes forhold til dyr, släkting av dyr, kost-
hold og deponering av mat- og slaktavfall kun 
hadde et funksjonelt overlevelseaspekt? (Solli 
1989 s. 25). Av nordiske arkeologer som på et 
förholdsvis tidlig tidspunkt fanget opp de nye 
stromningene fra Cambridge kan nevnes 
Björnar Olsen (1987) og Thomas B. Larsson 
(1986). 

Jeg har hon mange arkeologer klage över at både 
de Nye Arkeologene og i hvert falt de post-proses-
suelle arkeologene, skriver vanskelig, de bruker 
mange fremmedord og det blir sä tungt ä lese. En 
misfornoyd professor har til og med skrevet om det 
i Fornvännen (Gräslund 1989). Kanskje er det slik ai 
når en sosialantropolog stoler på et ord han ikke 
kan, slår han del opp i ordboka, og laerer seg det. 
En arkeolog förlänger at ordel skal strykes fra ma-
nuskriptel, helst fra ordboka også. 

Reaksjon mot reaksjmien: Kritisk arkeologi 
Det er tvilsomt om Hodder rakk å skaffe seg 
laurbaer til å hvile på. Denne gängen kom kri
tikken, den som ble tätt på älvor, så til de 
grader innenfia at debattantene ikke engang 
var n0dt til å gå utendors. I stedet valfartet 
diskusjemshungrige arkeologer av ymse teore
tisk st0pning til Cambridge for å vaere der det 
virkelig skjedde. Ut fra publikasjonstakt og 
omfång ser det ut til at tospannet Michael 
Shanks og Christopher Tilley (f. eks. 1987 a og 
b, 1989) er anförere i denne 2. omgången med 
Cambridge-arkeologi på 80-tallet. Shanks og 
Tilley har vendt seg delvis mot kontinentet og 
delvis mot vest på leting etter filosofiske og 
sosialteoretiske kilder ä ose av. Av kontinenta

le, tyske og franske, idehistoriske stromninger 
som helt tydelig har inspirert forfatterne av 
Re-Constructing Archaeology (1987 a) og Social 
Theory and Archaeology (19876) er; nyherme-
neutikk, strukturalisme, post-strukturalisme 
og motsetningsfullt nok; Frankfurtskolens kri
tiske teori. Men dette er ikke alt. Selv om det 
ikke kommer frem i form av litteraturhenvis-
ninger i de ovennevnte arbeider, mener j eg at 
Shanks & Tilley også må vaere inspirert av en 
retning innenfor sosial-antropologien utviklet 
på amerikanske universiteter; En etnografiens 
poetikk (Marcus & Cushman 1982, Marcus & 
Fischer 1986, Clifford 1988, Manganaro 
1990, Rosaldo 1989). Sentralt i denne står 
James Clifford og George E. Marcus; redaktö
rer av boka Writing Culture. The Poetics and 
Politics of Ethnography (1986). I likhet med 
Shanks & Tilley er disse antropologene opp-
tatt av forskningstradisjoner i knipe («in predi-
cament»), poetikk, politikk og den postmoder
ne kritikk av hele den vestlige verdens kultur 
fra opplysningstiden og til i dag. Kultur er 
tekster, og det finnes en mangfoldighet uten 
normer, men som alikevel ikke er normlos i og 
med at den politiske kamp mot all undertiyk-
kelse, alle former for meningstyranni, står 
sentralt. Antropologene vil frigj0re sine infor-
manter fra å vaere observasjonsobjekter til å 
bli medskrivere. De vil försoke å oppheve di
stansen mellom seg selv og det de studerer 
ikke ved deltakende observasjon, men med 
medlevelse og introspeksjon av sine egne sinn. 
Slik blir kl0ften mellom fakta og fiksjon op-
phevet. Shanks & Tilley sier at teori er praksis, 
«all arkeologi er teoretisk praksis» (1989 s. 2). 
I likhet med lan Hodder (1986) fremholder 
de at materiell kultur er tekster som kan tol
kes, men i motsetning til Heidder, som legger 
vekt på at denne teksten skal leses, sier Shanks 
& Tilley at det er ikke lesningen av förtidens 
tegn som er karakteristisk ved «a poetics of 
archaeology», men prosessen der disse tegne
ne innskrives i nåtiden. Hodder er opptatt av 
teilkningen, lesningen, en passiv absorberende 
prosess, Shanks & Tilley vektlegger innskriv-
ningen av den materielle teksten i nåtiden, 
den aktive transformerende prosess (Solli 
1990). 

Jeg vet ikke helt om det er arkeologien som 
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har nådd igjen vår samtids idestromninger el
ler om filosofien har gått inn i arkeologien på 
en slik mate at vi står överfor en »arkeosofi». 
En ting er sikkert; det post-modeme diskute
res över alt, i dagsaviser, litteratur- og sain-
funnstidskrifter. Det å forsoke og sette Shanks 
& Tilley på plass ved å borste stov av Karl 
Popper et dömt til å mislykkes (f. eks. Renfrew 
1989). For det förste har spillets regler endret 
seg, eig for det andre spilles et helt annet spill 
seim har mer til felles med poesi enn med 
sjakk. 

Ideene bak den kritiske arkeologien er i tida 
og ingen som er opptatt av sin samtid og 
fremtid kan stille seg likegyldig til dem. Tan
ken om en arkeologiens poetikk er fascineren-
de, og alt for viktig til at den skal överlåtes til 
en snever krets av arkeologer som referer til 
hverandres teoretiske arbeider (f. eks. Tilley 
1990). Shanks & Tilley har gjort det bekvemt 
for seg ved å etterleve devisen om at arkeologi 
er teoretisk praksis. Hva med å la teoriene 
möte det arkeologiske landskapet, selv om 
også dette skulle kunne sies å vaere et teoretisk 
konstruert landskap? 

Tenk dere folgende situasjon: Jeg kommer fra uni
versitetet i Oslo og forteller en lokalhislorisk inle-
ressert entusiast i Romsdalen at jeg skal skrive en 
kritisk, poetisk, mangfoldig arkeologi om Veoya for
di den har en uendelig mengde fortider i seg og en 
uendelighet av landskaper, mytiske, kognitive og 
materielle, og jeg vil at alle skal fä vaere med. Hva 
tror dere skjer da? 

Jeg skulle så gjerne sett noen fortellinger skrevet 
av Shanks 8c Tilley om lignende levende situasjoner. 

På 70-tallet var det ikke nok at arkeologi skulle 
vaere god å grave, den skulle også vaere god å 
tenke. På 80-tallet skulle arkeologi ikke bare 
vaere god å tenke, men også vaere god å skrive. 
På 90-tallet tror jeg vi kommer til å bore om 
en arkeologi som ikke bare skal vaere god å 
skrive, men også god å leve; en kroppens og 
upplevelsens arkeologi. 

Reise til . . . 

Hvordan skal vi möte disse gjentatte flodbol-
ger av idéer og teoretiske bråttsjoer som, en
ten vi vil det eller ei, slår innover oss? Låter vi 
som ingenting går vi drunkningsdöden sikkert 
i mote, prover vi å kopiere og surfe kritikklost 
med, blir vi akademiske yuppies uten egenska

per og ansikt. Den best farbare vei er den 
samme som de utenfor Norden kjente intel
lektuelle (forfattere, musikere, komponister) 
alltid har gått: De var internasjonale, men 
beholdt en umiskjennelig personlig og nor
disk egenart og klang. Hva denne egenarten 
kan bestå i for oss arkeologer, hvordan den 
kan komme til uttiykk i internasjonal gjen-
kjennelig form, er det ingen franske tenkere 
eller arkeologer fra Cambridge som kan hjel-
pe oss å finne ut av. Det må vi tenke ut selv. 
Greier vi det da kan reisen gå mye lengere enn 
fra test via tegn til tekst, den kan gå helt til . . . 
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Summary 

P a p e r given at t he N o r d i c T. A .G. c o n f e r e n c e , 

S e p t e m b e r 1990, B e r g e n , Norway . 

Directions in the history of ideas in archaeology 

1970—1990. From test via sign to text. 

T h e p a p e r is c o m p o s e d as a j o u r n e y t h r o u g h 

var ious l a n d s c a p e s o f r e s e a r c h , b o t h living 

a n d fossilized. R u m o u r s have r e a c h e d Norway 

tha t o n e o f t h e living r e s e a r c h l a n d s c a p e s con 

ta ins a species h i t h e r t o u n k n o w n in a r c h a e o l o 

gy. This species de t e s t s o u t d o o r life a n d p r e -

fers living in g r e e n h o u s e s . T h e k e y n o t e of t h e 

p a p e r is t h e l a n g u a g e o f a r chaeo logy ; t h e writ

ing o f a r ch aeo l o g i e s . L. Pa t r ik has d e m o n -

s t r a t e d tha t m a n y o f t h e metaphys ica l p r o b 

lems in a r c h a e o l o g y a r e so e n m e s h e d in its 

very l a n g u a g e tha t it is difficult to ex t r i c a t e 

t h e m wi thou t u n d u l y a l a r m i n g theise a r c h a 

eologis ts , w h o a r e even m o r e par t i a l t o t h e 

l a n g u a g e o f a r c h a e o l o g y t h a n to its t heo r i e s . 

W h e r e t h e r e a r e n o w o r d s , t h e r e a r e n o i d e a s / 

t h o u g h t s . W h e r e t h e r e a r e only t h e w o r d s o f 
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laymen, there are only the ideas/ 
thoughts of laymen. 

Early in the seventies the graduate students 
in Seandinavia started a campaign to obtain 
more explicit theoretical training and to 
transform the existing curriculum. The stu
dents turned to the Anglo-American trends of 
New Archaeology (NA). It has been amply 
demonstrated how NA built heavily on the 
positivistic premises of Carl Hempefs version 
of the philosophy of science. The rebels in-
haled such concepts as models, hypothesis, 
deduetion, test. Archaeological source materi
al became archaeological data on which hypo
theses were tested. Excavations were transfor-
med into experiments. One turned against 
archaeology as a particularistic-ideographic 
discipline and towards a general-nomothetic 
science. From being a humanistic discipline 
archaeology became a social science, and for 
some, a Science. 

The young rebels fought frivolously to lose 
their innocence via an explicitly scientific ap
proach. This was in fact wholly remarkable. In 
Norwegian philosophy and sociology the ap
plication of positivisitic principles had been 
widdy disputed during the sixties and these 
were abandoned almost completely as far as 
the human scienees were concemed by the 
mid-seventies. The implications of this debate 
were only slightly, if at all, felt in archaeology. 
Paralld, however, to the adoption of vital 
parts of the NA-ideas, a different discourse 
was in progress; that of Marxism and histori
cal materialism. Questions around the impos-
sibility of archaeology as a value-free and un-
political activity were raised and discussed at 
an early stage. This places the rebels in an 
even more paradoxical light; they fought 
against the Tradition using the language of 
positivism; many were politically inspired by 
Marxism and disputed the notion of science as 
a value-free activity. 

In 1982 I. Hodder published various books 
and artides which can be summed up as a 
reaction against the scientism of the NA. As 
an alternative Hodder made a preliminary 
vow for structuralism. Others had done 
this long before Hodder. In France Leroi-
Gourhan had been writing structuralistic ar

chaeology for 20 years, and in Seandinavia 
Jarl Nordbladh had worked for a decade 
along the same lines. In Norway Chr. Keller 
had submitted a thorough argument for the 
dismissal of positivism in archaeology. Why 
should the discussions evolving around the 
work of Hodder become of such international 
importance? Hodder was a convert. He had 
written influential works under the gco
graphic paradigm of NA, and by so doing had 
demonstrated that he mastered the theories, 
method and jargon of the NA. He could not 
be dismissed as another of those old-fashio-
ned, ignorant, traditionalists. Hodder could 
not be tacitly ignored, he had to be silenced. 
Furthermore, the publishing of " the reac
tion" at Cambridge University Press did not 
speak against him. 

Of course there came a reaction against the 
reaction; the so-called critical archaeology 
originating among graduate students in 
Cambridge. Michael Shanks and Christopher 
Tilley appear in the forefront of this new 
trend. They are inspired by Continental, Ger
man and French, philosophy; hermeneutics, 
structuralism, post-structuralism, and in a 
certain contradiction to these discourses; the 
critical theory of the Frankfort school of 
thought. Most certainly inspiration from the 
ideas of "a poetics of ethnography" origina
ting from American universities in the eighties 
can be traced. The main focus is on research-
traditions in a dilemma, poetics, politics, and 
the post-modern criticism of the Western cul
ture from the time of the Enlightenment to 
the present post-industrial society. Shanks 
and Tilley maintain that all archaeology is 
theoretical practice. The cardinal point is the 
production of meaning; the discourse into 
which the past is transformed; the active pro
cess of writing archaeologies. It is possible to 
promulgate that this totally theoretical atti
tude towards the practice of archaeology in 
fact creates a new discipline, that of "archaeo-
sophy". Shanks and Tilley however, introduce 
archaeology into one of the most widdy de-
bated topics in the Western intelledual dis
course of today; that of post-modernism, 
which is discussed in literature, art, philos
ophy, architecture etc. It will be devastating 
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for archaeology to dismiss this debate as irrel
evant and esoteric. This discourse is in fact far 
too important to continue as an internal theo
retical debate among former Cambridge stu
dents. Architects are not only writing "a poet
ics of Architecture", they are practicing and 
constructing it. 

In the seventies it was not enough for ar
chaeology to be good " to dig", it should also 
be good " to think". In the eighties archaeolo
gy should not only be good " to think", it 
should be good " to write" as well. In the 
nineties I believe that we shall bear of an 
archaeology not only good " to write", but 
also good " to live"; an archaeology of the 
body and experience. 

How can we make Scandinavian archaeolo
gy more internationally recognized? Certainly 
not by copying uncritically the ubiquitous in
ternational trends, turning ourselves into aca
démie "yuppies" without personal integrity 
and qualities. We must of course be inter
national, but we should try to keep a recogniz-
able Nordic "sound" in our writing. No 
French philosophers and no Cambridge ar
chaeologists can be of any help at this point. 
We have to make up our own minds. If we 
succeed, the journey may proceed much far-
ther than from test via sign to text, it may go 
all the way to . . . 
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