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Arkeologins grundläggande perspektiv 
Arkeologi idag och i morgon 

Av Johan Callmer 

Callmer, J. 1995. Arkeologins grundläggande perspektiv. Arkeologi i dag och i 
morgon. (The basic perspectives of" archaeology. Archaeology today and tomor-
row.) Fornvännen 90. Stocholm. 

During the last century archaeology has developed from three different roots: viz. 
archaeology as a form of history, the legitimate interest in generalities in human 
thought, research into the relationship between man and his environment. The 
history of archaeolgy consists in a sequence of changes of the poinl of gravity 
from one to another of these roots, something which has proved unsatisfactory for 
lhe development of the discipline. The tripartite character of archaeology should 
be more widely acknowledged and lhe complementarity of these perspectives 
deserves a deeper understandig. Il is a tragedy when whole generations are 
entangled in narrow aspects of archaeology. 

Johan Callmer, Tunavägen 21, S-22363 Lund, Sweden. 

Det är viktigt att lägga perspektiv på framtiden. 
Det kan vara ett sätt att försöka beskriva vad vi 
vill med arkeolgiämnet. Det är möjligt att göra 
detta på en rad olika sätt. Våra funderingar kan 
gälla arkeologin som helhet men de kan också 
begränsas på olika sätt. Vi kan tala om europe
isk arkeologi och vi kan också begränsa oss till 
nordisk eller till och med svensk arkeologi och 
försöka diskutera just dess problem. Här tänker 
jag emellertid i huvudsak lägga ett större per
spektiv där ämnets karaktär och några av dess 
grundläggande problem tas upp generellt. Det 
rör sig mindre om vetenskapsteoretiska särdrag 
än om arkeologins metafysik. Endast delvis 
kommer perspektivet att begränsas och då kom
mer framför allt europeisk arkeologi att beröras. 
Utsiktspunkten är dock av naturliga skäl nor
disk och svensk, i några fall kommer jag särskilt 
att beröra svenska förhållanden. Däremot syftar 
jag inte till någon kommentar till eller översikt 
över svensk arkeologi idag med exempel. 

Perspektiv på arkeologen: uppgifter och ansvar 
Innan jag går in på den framställning som skall 
ge perspektiven framåt kan det vara lämpligt 
att anslå en ödmjuk ton. Vi har och måste ha 

planer och förväntningar inför framtiden. Vi 
kan till en viss grad genom olika sätt att agera 
påverka arkeologin och vi har om vi bekänner 
oss till demokratin en moralisk plikt att agera i 
samhället för vår övertygelse. Samtidigt måste 
vi vara medvetna om att dessa våra möjligheter 
är starkt begränsade och att vår tid och våra 
krafter är ändliga. Den relativt positiva situa
tion som Västerlandet upplevt under många 
årtionden har givit oss både som arkeologer och 
som människor stora möjligheter. För vissa har 
t. ex. möjligheterna till arkeologisk forskning 
varit utan motstycke i historien (jfr Baudou 
1991). Villkoren för vår existens och vår verk
samhet kan emellertid mycket snabbt föränd
ras. Det kan vara nyttigt att begrunda hur de 
arkeologer som ställdes inför världskrisen 1914 
eller krigsutbrottet 1939 drabbades. De föränd
rades som människor och naturligtvis samtidigt 
som lärare och forskare på ett avgörande sätt. 
Aven om de var delaktiga i skeendet var det 
som då skedde knappast något de kunnat före
ställa sig eller fullt ut räknat med. Vi måste 
alltså ha en medvetenhet och en beredskap in
för samhällsförändringar som vi inte kan råda 
över. Att förbereda sig på en sådan situation är 
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knappast möjligt. Det vi kan göra i vårt ämne 
är att ha en välgrundad och genomtänkt upp
fattning om vad arkeologi är och inte är. 

Att diskutera arkeologins ställning i en snar 
framtid är naturligtvis också att ta ställning till 
dess samtida problem. Vi måste erkänna nöd
vändigheten alt inför framtiden skaffa oss en 
hållning till arkeologin som vi kan arbeta med 
och som vi kan utveckla. Denna hållning till 
ämnet måste vara flexibel men den måste sam
tidigt i grunden ha en fasthet och en styrka som 
gör det möjligt att utveckla vår vetenskap pro
gressivt. Den måste göra det möjligt att nå en 
kvantitativ och kvalitativ kunskapstillväxt. Det 
är då inte en rent kumulativ tillväxt jag tänker 
på utan snarare ett vidgat spektrum och en 
fördjupning. Våra resultat är inte absoluta men 
även om de inte är det far de inte sakna sub
stans och ett mått av bestående värde. Veten
skapliga revolutioner och epokgörande genom
brott är viktiga inslag i vetenskapens ständiga 
förändring men de är mer karaktäristiska för 
naturvetenskaperna än för samhällsvetenskaper 
och humaniora. Detta innebär ingalunda att vi 
måste avstå från att deltaga i tidens dynamiska 
vetenskapliga debatt. Tvärtom. Det är snarare 
så att vi kan välja ett annat sätt att göra det på. 

Oavsett dessa i och för sig önskvärda inslag 
måste vi sträva efter en utveckling inom ämnet 
som inte innebär ständiga strömkantringar i 
grundläggande uppfattningar. En sådan situa
tion har vi kunnat bevittna under de senaste 
årtiondena. Många arkeologer har skiftat upp
fattning i grundläggande frågor upprepade 
gånger och de cykliska fadermorden har varit 
legio i vårt ämne. Detta skulle kunna uppfattas 
som ett hälsosamt tillstånd där allt kan ifråga
sättas och generationsmotsättningar har alltid 
varit ofrånkomliga och ibland fruktbara. Man 
kan i och för sig kanske blygsamt fråga sig om 
vi har råd att med jämna mellanrum förneka 
allt som tidigare forskare inom arkeologin 
åstadkommit. Här ligger emellertid något be
tydligt allvarligare. Det rör sig ofta både om en 
bristande förståelse för arkeologins väsen och 
en brist på mognad i självsynen på oss som 
lärare och forskare och som arkeologer. Det har 
ofta faktiskt varit så att man inte velat förstå 
sina föregångare. Man har vänt sig från dem 
som tillhört en tidigare generation av ofta över

drivet tillspetsade principiella skäl. För att legi
timera ett sådant ställningstagande har man 
just på ett felaktigt och missvisande sätt inbillat 
sig att så kallade paradigmskiften inträffat. 
Ofta har förändringarna på intet sätt påkallat 
sådana jämförelser. Den i varje vetenskap -
speciellt de samhällsvetenskapliga och huma
nistiska - fortlöpande diskussionen och ifråga
sättandet måste snarare utgå från en kunskaps
utveckling med inslag av både fördjupning och 
utvidgning än från en motsättning tes-antites. I 
många fall förefaller också samtida arkeologers 
självuppfattning i vetenskapligt avseende vara 
oklar. Detta är naturligtvis inte i sig något spe
cifikt för arkeologer utan ett mera allmänt feno
men. Det är mycket väsentligt, ja faktiskt 
grundläggande, att man känner sin egen veten
skapliga läggning. Det rör sig således här om 
individens medvetenhet och grunden för hennes 
eller hans ställningstaganden snarare än gene
rationers eller större gruppers uppfattningar. 
Detta skulle till exempel göra det både ofrån
komliga och potientellt viktiga samspelet mel
lan vetenskapliga optimister och pessimister 
mindre traumatiskt och kanske rent av frukt
bart. 

Det är inte principiellt någon vördnad för 
våra företrädare från vår sida eller för oss själva 
av yngre arkeologer jag vill plädera för. I stället 
vill jag hävda att det i vårt ämne finns innebo
ende spänningar som, så länge vi inte tänkt 
igenom dem, kommer att leda till ständigt nya 
motsättningar av det slag som beskrivits. Detta 
är kanske det viktigaste problemet för den fram
tida arkeologin. Det är min uppfattning att den
na problematik har sina rötter i den utveckling 
arkeologin fick i sin begynnelse och detta fram
för allt under 1800-talet och början av 1900-
talet. Den vidare utvecklingen under 1900-talet 
visar ständigt på dessa motsättningar. Man kan 
alltså med en viss tillspetsning säga att arkeolo
gins framtid ligger i dess förflutna eller snarare 
att möjligheterna att utveckla arkeologin är di
rekt förbundna med vår medvetenhet om arkeo
logins väsen. När vi nu skall se närmare på 
arkeologins väsen handlar det inte så mycket 
om vilka metoder vi arbetar med. De är legio 
och ständigt måste nya utvecklas. De är i regel 
inte heller specifika för arkeologin utan används 
av andra vetenskaper. Det gäller ju till och med 
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utgrävningen som vi delar med bl. a. pale-
ontologerna. Kanske inte ens flertalet teorier i 
vanlig mening är så viktiga - de måste efter 
hand förbrukas och bytas ut. Inte heller de 
flesta teorier är specifika för arkeologin utan vi 
delar dem också med andra vetenskaper. I någ
ra kommentarer måste dock teorier beröras 
men endast då de är viktiga för förståelsen av 
de större perspektiven eller om de försvårat 
denna förståelse. Dessa större perspektiv kan vi 
definiera som grundläggande frågor om männi
skan i tid och rum vilka vi inom arkeologin med 
det arkeologiska materialet har en potential att 
utveckla. Det rör sig inte om en fråga utan om 
flera. Ar detta arkeologins kärna - dess metafy
sik? Det är centrala frågor som har samband 
med människans självidentifikation. Det är ock
så frågor som vi ständigt återkommer till. Vi 
måste dessutom vara medvetna om att de alla 
är frågor som också berör andra vetenskaper 
och som arkeologin inte har något monopol på. 

Arkeologins äldre historia: de tre rötterna 
Bäst kan vi förstå arkeologins väsen - alltså 
dessa grundläggande frågor - om vi, som redan 
framhållits, betraktar arkeologins historia. 
Mycket förenklat - men så måste vi tänka rö
rande dessa frågor - kan man säga att arkeo
login har tre olika rötter. Den ena av dessa 
rötter kan vi följa obruten från renässansen. 
Med samhällets sekularisering far historien, 
särskilt i de protestantiska länderna, en ny be
tydelse. Kunskap om skeenden över långa peri
oder blir viktig för olika funktioner i samhället, 
inte minst för staten. Människan blir en histo
risk aktör, en människa i historien, på ett helt 
annat sätt än medeltidens i religionens perspek
tiv ahistoriska människa. Efter en trevande bör
jan utvecklas arkeologin under 1700-talet och 
1800-talets början. Särskilt utvecklingen inom 
Medelhavsområdets arkeologi är mycket bety
delsefull och leder arkeologin in på perspektiv 
som kommer att bli oskiljaktiga beståndsdelar i 
den vidare framväxten av ämnet. Förtrollning
en inför högkulturerna och deras centrala bety
delse för vår syn på förhistoriens och de äldre 
historiska periodernas förhållanden i Gamla 
Världen grundlägges redan med utgrävningar
na i Pompeji och genom fornminnesinvente
ringarna i Egypten i samband med Napoleons 

expedition dit. Lika intimt förbunden med des
sa grundläggande arketyper för tänkande rö
rande äldre samhällen som idén om högkultu
rerna och barbarkulturerna är, är idén om 
spridningar. Diffusionen blir ett centralt tema i 
arkeologin redan i detta tidiga men absolut 
grundläggande skede i ämnets utveckling. 
Spridningen av kulturfenomen från högkultu
rerna t.ex. i Mellersta Östern ut till den barba
riska periferin är en kraftfull och inflytelserik 
arketyp för tänkande inom arkeologin som på 
intet sätt förlorat sin aktualitet. Diffusionstan-
ken är också delvis ett resultat av det senare 
1800-talets sätt att bygga upp kronologier för 
periferiernas arkeologiska material (Eggers 
1959). Genom långa kedjor av fyndkombina
tioner länkades periferiernas fyndmaterial till 
högkulturernas vilka kunde dateras med hjälp 
av i inskrifter bevarade härskarlängder som fi
lologerna lyckats tolka och ordna. 

Redan inom denna tidiga grund för arkeo
login från 1700-talets och 1800-talets början 
ligger incitament till klassificering av tidiga 
samhällen och relationer mellan samhällen i 
riktning mot generaliseringar. Detta blev emel
lertid aldrig det centrala utan arkeologin var 
och är i denna tradition en del av historien. Det 
är alltså en förlängning av den skrivna historien 
in i förhistorien så som renässansens historie
skrivare skisserade det. Med nationalismens fö
delse under Napoleonkrigen i början av 1800-
talet och under den följande politiska utveck
lingen förstärktes denna roll för arkeologin. Ar
keologin blev nu de olika områdenas, särskilt de 
olika ländernas och de olika folkens förlängda 
historia tillbaka in i forntiden. Kunskapen var 
obetydlig men perspektivet fanns. Arkeologins 
förhållande till historia som ämne blev dock 
inget lyckligt och harmoniskt förhållande. Ar
keologin kom tidigt att inrangeras i historie
vetenskapen som en hjälpvetenskap vid sidan 
om numismatisk, sigillografi, historisk geografi 
m. m. Arkeologin kom aldrig att erkännas av 
historia som dessa direkta och likaberättigade -
om än mycket annorlunda - förlängning bakåt i 
tiden och som en viktig källa till kunskap även 
för äldre avsnitt av den historiska perioden. 
Aven om det finns talrika exempel på acceptans 
av arkeologins självständighet bland historiker 
över tiden (t.ex. Österberg 1978), måste rela-
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tionen mellan arkeologi och historia delvis ses 
som problematisk ännu idag. Orsakerna till 
detta ligger såväl inom historievetenskapen som 
inom arkeologin. Detta problem kommer vi i 
korthet tillbaka till längre fram. Här räcker det 
att konstatera att arkeologin till en betydande 
del vuxit fram som historia även om det är en 
historia, som nyss påpekats, som genom sina 
källor och deras utsagokraft är en delvis mycket 
annorlunda historia än den som väsentligen ba
serar sig på skriftliga källor. Pilspetsarna i Lau
sitzkulturens borgvallar från förromersk järn
ålder är emellertid förvisso politisk historia. 

Den andra lika viktiga roten till dagens 
arkeologi ligger till en betydande del ytterst i 
naturvetenskap. En diskussion om samhällsut
vecklingen hade förts av flera kända filosofer 
under 1700-och 1800-talen och med stoff från 
reseberättelser från främmande världsdelar fick 
den en viss konkretisering. Darwinismens ge
nombrott och utvecklingen av utifrån darwinis
men inspirerade teorier om kulturutveckling 
och samhällsutveckling var dock grundläggan
de för framväxten av denna andra sida av ar
keologin. Det är ett stort misstag att som ofta 
sker undervärdera betydelsen av denna utveck
lingslinje inom den tidiga arkeologin även om 
dessa strömningar kommer betydligt tydligare 
fram inom etnografin. Teorin om hur samhälle
na stegvis utvecklades från jägare och samlare 
till svagt hierarkiska jordbrukarsamhällen -
ofta hade man i tidiga utvecklingsscheman på 
denna plats först nomadiserande boskapssköta
re - och vidare till mera specialiserade 
jordbrukarsamhällen och till sist till olika for
mer av statsbärande samhällen växte fram re
dan på 1860- och 1870-talen (t.ex. Tylor 1871; 
Morgan 1877). Antalet varianter på dessa sche
man om vi ser till detaljer är stort. Diskussionen 
om samhällenas utvecklings- eller transförma-
tionsförlopp, deras regelbundenheter och orsa
kerna till dessa förändringar och likheter blev 
grunden för det vetenskapliga studiet av männi
skans samhällen. Härifrån utvecklades etnolo
gin, etnografin, socialantropologin och delvis 
också sociologin. Aven för flera andra vetenska
per blev denna diskussion en förutsättning, 
t.ex. för religionshistorien. Redan i evolutions
tankens enklaste form fanns en tidsdimension 
vilket ofrånkomligt ger det arkeologiska materi

alet och arkeologin en nyckelställning i studiet 
av samhällenas förändring och utveckling. Det 
finns ingen anledning att här diskutera vilken 
evolutions- eller transformationsteori som spe
lat störst roll inom arkeologin. Det är betydligt 
viktigare att slå fast att idén om samhällenas 
och kulturernas förändringar och deras generel
la drag har varit och är en viktig d d i arkeolo
giskt tänkande. 

De grundläggande tankarna om samhällenas 
utveckling och förändring är i sig inte värderan
de. Redan tidigt fick emellertid evolutionstän
kandet tillämpat inom arkeologin vissa inslag 
av värdering. Välkänd är tanken att vissa kul
turer i det förflutna inte bara var överlägsna 
och andra kulturer mindre framgångsrika utan 
att även de förstnämnda därigenom var bättre 
och mer värda och de sistnämnda sämre och 
mindre värda. Detta tänkande kom till arkeolo
gin både från de tidiga samhällsvetenskaperna 
och rasbiologin (Lubbock 1865; se också Koch 
1973). 

Rasismens nära samband med de diskussio
ner som emanerade ur darwinismen och där
med besläktade samhällsteorier är väl känt 
(Galton 1869; jfr dock redan Gobineau 
1853-55). Inom vissa forskningsinriktningar 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet kom arkeologin som historia och arkeo
login som samhällsvetenskap att ingå en kom
plicerad kombination som på ett upplysande 
sätt visar hur dessa olika vetenskapliga per
spektiv griper in i varandra. Man kan känna 
moralisk tvekan inför att mana fram vålnader 
ur det förflutna som Gustav Kossinnas men 
användningen av arkeologin för att skildra de 
föregivna indogermanernas förhistoria och sam
hällsutveckling är ett tydligt exempel även om 
det historiska perspektivet starkt överväger i 
framställningen (Kossinna 1911). Med denna 
upprinnelse ytterst i naturvetenskapligt tänkan
de som sedan legat till grunden för betydande 
delar av samhällsvetenskaperna måste vi kon
statera att arkeologin också måste uppfatta sig 
som en del av samhällsvetenskaperna. Att sam
bandet mellan den historiska delen av arkeolo
gin och den samhällsvetenskapliga ställer en 
rad problem skall bara påpekas här. Frågorna 
kommer tillbaka längre fram. 

Den grundläggande problematiken är för ar-
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keologin än mer komplicerad eftersom det finns 
en tredje rot eller ett tredje grundläggande per
spektiv. Även för detta perspektiv finns ut
gångspunkten inom naturvetenskaperna. I dar
winismens kärna fanns tanken om den fram
gångsrikastes överlevnad. Här avsåg Darwin 
inte individen utan arten. Detta ledde succes
sivt till ett mera systematiskt studium av växt-
och djursamhällen. En medveten, specifik eko
logisk forskning kom dock först att växa fram 
mot artonhundratalets slut (Acot 1988). Inrikt
ningen och tänkandet fanns dock utvecklat vid 
sidan om den dominerande systematiska och 
fysiologiska forskningen betydligt tidigare. Det
ta perspektiv läggs redan tidigt på den förhisto
riska och tidiga historiska människan av arkeo
loger som tillika hade en naturvetenskaplig ut
bildning. Exempel på denna forskningsinrikt
ning finns från flertalet europeiska länder och 
Nordamerika men även om den tidvis var stark 
i flera länder som i Ryssland, Tyskland, Dan
mark och Frankrike (t.ex. Inostrancev 1882; 
Klindt Jensen 1975 s. 71 ff. o. a.) kom den inte 
att fa någon lika framträdande ställning inom 
arkeologin som de andra två grundläggande 
perspektiven. Med relativt fa undantag kom 
den att blott beröra stenåldern. Endast undan
tagsvis var järnålder och bronsålder intressanta 
i dessa samband. Vi måste emellertid erkänna 
att detta också är ett grundläggande perspektiv 
på människans existens i det förflutna som mås
te uppfattas som en av arkeologins viktiga upp
gifter. Perspektivet på människan och samhälle
na i samspel och konflikt med sin naturomgiv
ning är omistligt. 

Vi kan på detta sätt konstatera att arkeologin 
redan kring 1900 vuxit fram i huvudsak ur tre 
olika rötter: en historisk, en samhällsvetenskap
lig och en naturvetenskaplig. Det är de tre 
grundläggande perspektiv som kommer att bli 
bestämmande för nittonhundratalets arkeologi 
och som vi har all anledning att erkänna idag 
och - vill jag hävda - även imorgon. Låt oss nu 
se närmare på 1900-talets utveckling eftersom 
den har mycket att säga om arkeologiämnets 
innehåll och relationen mellan dessa tre rö t te r -
eller skall vi kalla dem arkeologins tre pelare. 

Under tiden fram till 1940-talet var den hi
storiska arkeologin förhärskande i många län
der. Bebyggdseförlopp, folkvandringar och 

spridningar av kulturfenomen dominerade 
inom denna arkeologi. Det är dock en stor miss
uppfattning om man inte är medveten om att 
även de andra riktningarna var företrädda även 
om insatserna var mer isolerade till vissa fors
kare och forskarskolor. Ibland uppträder reso
nemang utifrån de andra två grundläggande 
perspektiven kraftigt överskuggade av det histo
riska. I Sovjetunionen blev den samhällsveten
skapligt inriktade arkeologin av politiska skäl 
dominerande under 1920- och 1930-talen. Me
dan denna arkeologi blev starkt dogmatisk i 
takt med den politiska åtstramningen kan den i 
någon mån uppfattas som en livaktig och disku
terande arkeologiinriktning under 1920-talet, 
särskilt dess början (bästa framställningen hos 
Miller 1956). Samhällshistorien blev också rela
tivt väl företrädd inom den anglosaxiska värl
den men ofta var debattörerna inte arkeologer 
utan företrädare för andra ämnen (dock Childe 
1936). I Frankrike spelade den frän samhällsve
tenskap övertagna funktionalismen en betydan
de roll (Mercier 1971 s. 115). Den var också väl 
företrädd i Sovjetunionen. Medan Första 
världskriget och dess omedelbara följder givit 
en kraftig förstärkning till den historiskt orien
terade arkeologin inte minst med dess etniska 
inriktning i de stater som skapades eller åter
upprättades efter Versaillesfreden kom Andra 
världskriget att innebära en svår kris för den 
historiska arkeologin, som med rätta måste 
uppfattas som starkt komprometterad genom 
sitt samröre med fascism och nazism (Fowler 
1987). Det är viktigt att här än en gång påpeka 
att denna utveckling delvis låg helt utanför vad 
som kunde förväntas av ämnets egen utveck
ling. Vårt ämne är till en d d en spegel av vår 
egen historia och dess sociala, ekonomiska och 
politiska dynamik. 

Arkeologins nyare historia: den 
bromsande pendeln 

Efter Andra världskriget blir den historiska ar
keologin, särskilt med sin etniskt-historiska in
riktning paradoxalt nog förhärskande bland de 
socialistiska länderna. I regel bedrevs denna 
arkeologi i ett samhällshistoriskt perspektiv, låt 
vara inom ramen för ett dogmatiskt marxistiskt 
schema. Denna ram spelade i praktiken en obe
tydlig roll men fick absolut inte överskridas. 

3-955035 Finrummen 90 (1995) 



34 J . Callmer 

Denna inriktning inom öststatsarkeologin blev 
sedan förhärskande fram till de stora omvälv
ningar vi nyligen kunnat uppleva och är det 
delvis ännu. I de tidigare fascistiska och nazisti
ska länderna hade man av lätt insedda skäl 
betydande svårigheter att orientera sig på ett 
genomtänkt sätt. Situationen präglades av 
frustration. En samhällsvetenskapligt inriktad 
arkeologi var man knappast beredd att utveck
la. Delvis blockerades man av den samhällsve
tenskapliga marxistiska ramen inom öststalsar-
keologin. Resultatet blev en ofta idémässigt 
svagt anknuten, perspektivlös och ofta allmänt 
hållen beskrivande arkeologi. Man överlät ofta 
underförstått tolkningen av arkeologins resultat 
till andra. Även i de nordiska länderna var 
arkeologin utsatt för samma inflytande från en 
beskrivande arkeologi som inte själv vill tolka 
sitt material till dess yttersta konsekvenser utan 
överlåter detta mer eller mindre uttalat åt and
ra - historiker och samhällsvetare. Så var så 
gott som alltid fallet i större översiktliga arbe
ten. I Västeuropa och i Nordamerika fanns 
liknande tendenser. Där fanns dock betydligt 
mer omfattande inslag av arkeologi som syssla
de med samhällshistoria eller som inriktade sig 
på studiet av människan i sin naturomgivning. 
Aven i Skandinavien och i Storbritannien fanns 
företrädare för den sistnämnda inriktningen 
(Althin 1954; Clark 1954). Betydelsen av miljön 
fick ett starkt stöd genom utvecklingen av 
kulturekologin i Nordamerika (Steward 1955). 
Efter en viss början redan på 1950-talet vänder 
man sig i Nordamerika och Västeuropa på 
1960-talet med allt större skärpa mot den 
arkeologi utan djupare frågeställningar eller 
med svagt utarbetade diffusa historiska frågor 
som i stort varit förhärskande. Företrädare för 
denna kritik hade svåra komplex för att arkeo
logi inte skulle vara vetenskap jämförbar med 
samhällsvetenskap och särskilt med naturveten
skap. Det historiska perspektivet ansågs som en 
belastning och förbrukat inom arkeologin och 
många inom vårt ämne avsvor sig offentligt allt 
samröre med historia. När denna riktning inom 
den västliga arkeologin utvecklades vidare från 
en kritik till en formulering av en medveten 
linje inom arkeologin skedde detta med direkt 
anknytning till de två arkeologins rötter som 
har nära samband med samhällsvetenskap och 

naturvetenskap. Medan tidigare arkeologisk 
forskning ofta använt sig av både induktiva och 
deduktiva resonemang hävdades nu ensidigt 
det deduktiva resonemanget. 

När kritiken nu samlats upp och den så kalla
de Nya arkeologin lanserades uppfattades den 
ofta av sina företrädare som ett helt nytt och 
enhetligt koncept (jfr Binford 1968; Watson et 
al. 1971; Hill 1972). Vid en noggrann genom
gång av den Nya arkeologins program framgår 
det att detta är sammansatt och utan ett klart 
inre sammanhang. Nyevolutionismen i den Nya 
arkeologin hängde naturligtvis ihop med den 
antropologiska arkeologin och var således ett 
tänkande helt i linje med arkeologins sam
hällsvetenskapliga grund. Processarkeologin 
kan inte lika klart och entydigt knytas till den 
naturvetenskapligt-ekologiskt orienterade ar
keologin men jag vill hävda att dess grundläg
gande tänkande och dess arbetssätt med viktiga 
faktorer som populationstillväxt (här uppfattat 
utan kultursamband) och förändringar i miljön 
kan ses i ett direkt samband med denna d d av 
arkeologin. Något direkt och nära samband 
kunde förstås aldrig etableras mellan detta 
omaka par. Samhällsförändringarnas långa lin
je passade inte ihop med det långt drivna sys
temtänkandets ahistoriska karaktär. 

När reaktionen mot den Nya arkeologin kom 
var det inte förvånande att den fick ett lika 
splittrat och osammanhängande innehåll (Hod
der 1982). Kritiken omfattade för det första en 
vidräkning med det förenklade evolutionistiska 
tänkandet. Denna kritik var dock ganska kraft
lös. Förhållandet att evolutionsschemat var då
ligt och ensidigt var ju ingen riktig kritik mot 
det jämförande och generaliserande studiet av 
samhällssystemens utveckling och förändring. 
För det andra angreps processarkeologin för att 
den i regel saknade ett historiskt synsätt och för 
att den såg människan i ett naturdeterminis-
tiskt perspektiv. Även i detta fall kan vi konsta
tera att kritiken på sätt och vis är felaktig när 
den utifrån dessa angreppspunkter dömer ut 
denna sorts arkeologi helt. Studiet av den 
mänskliga delen i ekologiska, system behöver 
inte ha ett historiskt perspektiv även om det 
oftast blir intressantare om det har det. 

När denna reaktion mot den Nya arkeologin 
formuleras i program sker det med presenta-
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tioner av punkter som egentligen har föga sam
band (Hodder 1986). Det förhåller sig principi
ellt på samma sätt som när den Nya arkeologin 
gick till attack. Naturligt nog var en av an
greppspunkterna den tidigare arkeologins brist 
på historiskt perspektiv och medvetenhet om 
att arkeologi också är historia. Ibland ledde 
detta till att företrädare för denna nya kritiska 
riktning betecknade sig som historiker. Kritiken 
kunde kanske uppfattas som positivt men om
dömet måste modifieras eftersom den principi
ellt förkastade både den samhällsvetenskapligt 
och den naturvetenskapligt anknutna arkeolo
gin. Nästa punkt var en kritik av den materi
alistiska inställningen inom den Nya arkeolo
gin. Man hade fäst relativt liten och ytlig upp
märksamhet vid religion, symbolsystem och re
lationer mellan könen till exempel. Detta ville 
man förändra genom att med strukturalistiskt 
inspirerat tänkande analysera relevant arkeolo
giskt material. Strukturalismens svårigheter att 
nå fram till förklaringar och följaktligen också 
till djupare förståelse var man knappast medve
ten om. Kritiken av den Nya arkeologin omfat
tade också en stark otillfredställelse med den 
tidigare arkeologin för att den i så hög grad 
studerade grupper och kollektiv snarare än 
människor som individer. Arkeologin borde lyf
ta fram individen i det förflutna och skildra 
individens specifika villkor. Detta ter sig motsä
gelsefullt när samtidigt ofta ett marxistiskt be
traktelsesätt med dess starka betoning av olika 
grupper, bl.a. i klasskampen, anlades. Nära 
besläktat med detta var också en ökande upp
märksamhet mot särskilda grupper i samhället, 
både i det förgångna och i det samtida, som 
rönt föga uppmärksamhet tidigare. Vi ser här 
ännu ett mycket tydligt exempel på hur sociala 
och politiska processer i samtiden direkt speglas 
i arkeologin. 

Detta kan i huvudsak uppfattas som arkeo
logins historia fram till idag i starkt förkortad 
form. Mycket grovt uttryckt kan vi beskriva 
ämnets utveckling som ständiga försök att få en 
trebent stol att stå genom att ta bort ett eller två 
ben. Vi kan också beskriva det hela som en 
sorts intrikat trippel-ping-pong där bollen går 
från den ena sidan till den andra. 

Det är mot denna bakgrund vi måste tänka 
oss framtidens arkeologi. Ämnet måste uppvisa 

större mognad i synen på sig självt. Det måste 
växa fram en djupare och fastare insikt om 
ämnets olika delar. Arkeologi har aldrig varit 
och kommer aldrig att vara ett alldeles homo
gent ämne. Det är min uppfattning att arkeolo
gins grundläggande beståndsdelar är just de tre 
inriktningar eller rötter jag velat urskilja ovan: 
den historiska, den samhällsvetenskapliga och 
den naturvetenskapliga. Snarare än att i ett 
cykliskt mönster försöka att manövrera från den 
ena av dessa och till den andra och därvid på 
ett missvisande sätt hävda skenbart nya stånd
punkter måste arkeologerna bli medvetna om 
det fundamentala berättigande som dessa tre 
grunder har och det sätt på vilket de komplet
terar varandra och griper in i varandra. 

Arkeologerna måste också komma till insikt 
om att det är genom att medvetet arbeta utefter 
en eller flera av dessa linjer som de kan bidraga 
till att utveckla ämnet kvalitativt. Paradoxalt 
nog kan arkeologen inte bara var arkeolog i 
ordets mest begränsade betydelse, det vill säga 
vara kunnig i att behandla och analysera det 
arkeologiska materialet. Arkeologen måste vara 
något mer. Arkeologen måste vara väl orien
terad i tillämpliga delar av samhällsvetenska
per, naturvetenskap och historia. Beroende på 
den inriktning som passar hennes eller hans 
fallenhet måste dessa kunskaper och färdigheter 
fördjupas. Mycket fa kan spänna över hela fäl
tet men arkeologer måste vara väl informerade 
om och intresserade av fältet i sin helhet. 

Arkeologi är historia 

Av våra tre rötter vänder vi oss först till histori
en. En god beskrivning av vad historia är ger 
Ayer (1984 s. 210): »Historia är självuppenba
rande eller existerar för att tala om för männi
skan vem hon är genom att berätta vad männi
skan gjort.» Arkeologin måste erkänna att den 
är historia. Den måste kunna ge svar på männi
skans frågor om sitt specifika avlägsna förflut
na. Härigenom är arkeologin intressant för alla 
reflekterande människor. Den måste också mot
svara förväntningar på kunskap om olika män
niskogruppers förhållande till .det förflutna. 
Detta måste gälla såväl etniska som sociala och 
biologiska grupper. I den mån individens vill
kor kan klargöras måste detta studium vara en 
viktig målsättning för arkeologin. Det finns 
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emellertid all anledning att tänka på att indi
vid, grupp och samhälle inte är samma saker. 
Våra möjligheter att på ett övertygande sätt ta 
fram individens insatser är ofta starkt begränsa
de. Arkeologin måste söka att föra historien 
längre tillbaka än de skriftliga källornas histo
ria. Detta gäller såväl kulturhistoria som men
talitetshistoria, de unika symbolsystemens hi
storia, religionshistoria, ekonomisk historia, so
cial historia och politisk historia, hur ofull
ständigt dessa uppgifter än kan lösas. Arkeolo
gin måste också ge sitt bidrag till den äldre 
skrivna historien där arkeologin står för en vik
tig del av kunskapen om det förflutna. Arkeolo
gin arbetar här med unika förlopp. Historien 
består även för arkeologin av skeenden som är 
unika för varje område och varje tid. Det är 
specifika människogruppers eller individers hi
storia som det ligger ett värde i att nå kunskap 
om. När arkeologin inriktar sig på dessa mål är 
det logiskt och nödvändigt att den bygger upp 
sina resonemang i huvudsak induktivt även om 
själva forskningsprocessen inte alls är ensidigt 
induktiv. Observationerna ger kunskap om de 
unika skeendena. För den som väljer att lägga 
huvuddelen av sitt arkeologiska arbete inom 
denna del av arkeologin gäller det att skaffa sig 
en viss allmän kompetens inom de nämnda 
ämnena och förmåga att kommunicera med his
torikerna, kulturhistorikerna och de andra. 

Arkeologin måste vara medveten om de svå
righeter som ligger i uppgiften att skriva de 
skriftlösa periodernas och den skriftfattiga hi
storiens historia. Arkeologin kan ofta inte svara 
på mycket detaljerade frågor om skeenden. Det 
kan till och med vara utomordentligt svårt att 
fa fram kunskap om mycket stora skeenden. Det 
kan också vara utomordentligt svårt att kombi
nera historia och andra relevanta vetenskaper 
med arkeologi för de skriftfattiga perioderna i 
det förflutna. Arkeologin måste på ett annat 
sätt än tidigare bli medveten om utsagokraften i 
materialet. Arkeologin måste också klart dekla
rera såväl dessa begränsningar som potentialen 
inom arkeologin både inför andra vetenskaper 
och inför allmänheten. I relationen till ämnet 
historia måste särskilt förståelsen fcir det kom
plementära i historia och andra ämnen, i hu
vudsak baserade på skriftliga källor, betonas. 
Det är också utomordentligt viktigt alt arkeolo

gerna bygger på det arkeologiska materialet och 
att historiker och andra bygger på det skrifthis
toriska. Först när de nått sina resultat kan de gå 
in i en diskussion om vilka slutsatser på bredare 
basis som kan dragas. Risken för cirkelresone
mang är annars utomordentligt stor. Fördelen 
med att som arkeolog arbeta med perioder som 
också har skriftliga källor, är att frågeställ
ningarna ofta kan fördjupas på ett sätt som är 
ovanligt - j a , i regel omöjligt - för de skriftlösa 
perioderna. 

I detta sammanhang med den historiskt in
riktade arkeologin är det befogat att påpeka hur 
viktigt det är att utveckla en etisk hållning sär
skilt till de senare historiska periodernas arkeo
logi. Detta gäller speciellt de delar av arkeolo
gin som sysslar med etnisk identifiering av ar
keologiska material och iakttagelser. Särskilt 
inom öststatsarkeologin finns en enorm littera
tur som berör denna problematik utan att svå
righeterna att skilja mellan mera generella kul
turdrag och specifika etniska element har beak
tats. Frågan om vi kan räkna med etnicitet som 
den uppfattas idag under tidig historisk eller 
förhistorisk tid har övervägts otillräckligt. Det 
har nyligen och delvis med rätta, betonats att 
arkeologin har ett ansvar att ge sitt bidrag till 
Tredje världens folks historia och hjälpa nya 
stater att skapa identitet. Genom flera projekt 
har Sverige engagerat sig i forskningsföretag 
som syftar till att ge mer kunskap om utveck
lingsländernas förhistoria och tidigaste historia. 
Det måste här stå klart hur synnerligen kompli
cerade sådana problem i regel är och hur slut
satser om förhistoria och tidig historia oväntat 
kan aktualiseras i samtidens politiska motsätt
ningar. Ett sådant exempel är engagemanget på 
Ceylon där arkeologiska »resultat» direkt kan 
sättas in som argument i kampen mellan tami-
ler och singhaleser (jfr Damell & Trotzig 1991). 
I Sverige och i våra grannländer i väster och 
öster har frågan om samernas rättigheter kom
mit att i hög grad aktualisera frågor om hur 
länge samerna funnits i området (se argumen
tationen hos Baudou 1987 och Zachrisson 
1987). Det är i sådana fall av högsta vikt att 
arkeologer på ett begripligt sätt klargör hur 
långt den kunskap räcker som kan vinnas om 
äldre befolkningsförhållanden. Osäkerheten i 
våra slutsatser måste ersätta den tvärsäkerhet 
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som vi ofta i sådana sammanhang möter i litte
raturen. Arkeologen måste också själv klargöra 
när vunna resultat saknar relevans för samti
dens frågeställningar av detta slag. 

Det är även nödvändigt att inta en etisk håll
ning i förhållande till hur vi studerar olika soci
ala fenomen. Förtryck, exploatering och vålds
metoder i det förgångna måste också i det ar
keologiska materialet fa visa sitt verkliga ansik
te. Bakom varje ny utvidgning av vår kunskap 
om det förflutna ligger emellertid ett val. Det är 
möjligt att välja inriktning och kanske speciellt 
sättet att utvärdera är viktigt. Arkeologer måste 
liksom andra vetenskapare ta ett direkt ansvar 
för de val vi gör. Hur kan vi kritisera veten
skapsmännen bakom atombomben i Hiroshima 
samtidigt som vi inte gör fullkomligt klart för 
oss konsekvenserna av en bebyggelsehistorisk 
undersökning och inventering i ett område med 
nutida skarpa etniska eller kulturella konflikter. 
Av dessa skäl behövs framöver en medvetenhet 
om etiska problem på ett annat sätt än tidigare. 

Arkeologi är en del av en generell antropologi 

Samtidigt som vi konstaterat att arkeologi är 
historia måste vi än en gång slå fast att arkeo
logi också måste vara en generaliserande sam
hällsvetenskap. Jag vill här betona uttrycket 
»generaliserande» eftersom vi just nu upplever 
en fas i ämnets utveckling när generaliseringar 
utsätts för stark kritik och tvivel höjs om det 
över huvud taget är möjligt och lämpligt att 
arbeta med sådana. Det måste vara en i ett 
större vetenskapligt perspektiv synnerligen an
gelägen uppgift för arkeologin att komparativt 
studera olika samhällen och deras förändringar 
i ett långt tidsperspektiv. Variationerna i sam
hällena som kommer fram vid de olika enskilda 
undersökningarna av historiska förlopp måste 
jämföras med varandra. Det vore ett oerhört 
stort misstag att vända sig bort från denna 
arbetsuppgift och att därmed förneka värdet av 
generaliserande kunskap. Förmågan att urskilja 
och förstå det unika i det enskilda historiska 
skeendet är i ett dialektiskt förhållande förbun
det med möjligheterna att generalisera kun
skap. Detta kan tyckas vara en banalitet men 
förefaller vara ett förhållande som kräver vår 
uppmärksamhet just nu. Med den postpro-
cessudla arkeologins anfall på alla former av 

generaliseringar och lagbundenhet är det moti
verat (Hodder 1986 s. 170). Eftersom denna 
inriktning inom arkeologin är generaliserande 
är dess resonemang i princip deduktiva. 

Generaliserande, samhällsvetenskapligt in
riktad arkeologi har ofta kritiserats för att den 
endast ger ointressanta resultat. Många av de 
försök som gjorts på 1970-talet är förvisso inte 
lovande men man ställer sig i de sammanhang
en lätt frågan om man inte uppfattat dessa 
generella problem alltför begränsat och meka
niskt. I motsats till de välkända flanneryska 
Musse Pigg-lagarna (Flannery 1972) kanske vi i 
stället till exempel skall tala om regdbundenhe-
ter i centrum-periferiförhållanden under vissa 
betingelser eller som ytterligare ett exempel, ett 
ännu mer centralt problem som rör många 
samhällens utveckling mot större kulturell och 
institutionell uniformitet. Detta är ett skräm
mande samtidsperspektiv men kanske just lill 
detta problem kan arkeologin ge ett viktigt bi
drag. Det handlar om en process som genom de 
stora likheter den uppvisar i Medelhavsområ
det, Mellersta Östern, Indien, Indokina, Kina, 
Mellanamerika och Sydamerika skulle kunna 
uppfattas som en samhällenas motsvarighet till 
naturens negativa entropi. Förloppen i alla des
sa områden kan naturligtvis uppfattas som vik
tiga unika förlopp men lika viktigt måste det 
vara att klargöra hur vi skall förstå den likhet i 
förändringsförloppet som utan tvivel föreligger 
och som inte kan förklaras genom diffusionisti-
ska resonemang. Det är en fråga som har ove
dersäglig relevans och aktualitet för människor 
i vår tid och i alla tider. Samhällenas negativa 
entropi liksom centrum-periferiförhållanden 
och ojämlikhet och exploatering borde i den 
mån de inte redan är det utvecklas till viktiga 
globala samarbetsprojekt för jämförande arkeo
logi. 

Generaliseringar kan också och då kanske 
med ännu större framgång aktualiseras när 
man angriper och analyserar begränsade tids
avsnitt och områden. Teman som relationer 
mellan barbarerna och det Romerska riket med 
jämförelser mellan förhållandena på Irland, i 
Marocko, i norra England och Skottland, i 
Nordtyskland och i Skandinavien (ett intressant 
exempel med än längre utblickar är Kossack 
1974) och så vidare innebär en fruktbar be-
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gränsning av frågan om generella centrum-pe
riferiförhållanden som mycket framgångsrikt 
utvecklats av en rad forskare men som ännu har 
mycket stor outnyttjad potential. Ett annat ex
empel för att visa lämpliga avgränsningar är 
samhällen och statsbildningar under tidig- och 
högmedeltid hos Eurasiens nomadfolk. Likheter 
mellan statsbildningar hos hunner, bulgarer, 
avarer, chazarer, kimaker, uigurer osv. visar på 
viss generalitet samtidigt som större eller min
dre olikheter föreligger (Pletneva 1982). 

I detta sammanhang finns det också anled
ning att på nytt och på ett fördjupat sätt ta upp 
frågan om vissa geografiska områdens roller. 
Finns det generella faktorer som ger vissa områ
den särskilda förutsättningar eller brist på för
utsättningar? Geopolitisk forskning blev kom
prometterad och förödmjukad genom sina för
domsfulla värderingar och sitt samröre med to
talitära regimer under 1900-talets första hälft. 
Otvivelaktigt finns dock en rad av dessa frågor 
kvar. Varför blev samma områden gång på 
gång viktiga tyngdpunkter i utvecklingen me
dan åter andra upplever stora oregdbundenhe-
ter med perioder av expansion och retardation 
eller är permanenta periferier? Det gäller här 
att utveckla ett kritiskt betraktelsesätt och att 
undvika värderingar av förenklat slag. 

Vi har redan betonat att likheter och olikhe
ter är begrepp som direkt hör samman med alla 
diskussioner om regelbundenheter och generali
seringar. Denna iakttagelse som naturligtvis är 
elementär men samtidigt central aktualiserar 
frågan om hur vi når kunskap om fenomen 
inom arkeologins arbetsfält. Det finns som re
dan påpekats ingen anledning att hävda att det 
är möjligt att nå en absolut kunskap inom ar
keologin. Detta innebär dock ingalunda att inte 
vissa resultat kan göras mer sannolika än andra 
(jfr Malmer 1993). Våra kunskaper och vår 
insikt är ovedersägligen starkt begränsade av 
våra referensramar och inte minst av vår lev
nadserfarenhet på ett rent mänskligt plan. Med 
dessa begränsningar gör vi våra observationer. 
Våra observationer måste vi kommunicera och 
för att kommunicera måste vi generalisera. Vi 
måste också uttrycka oss i begrepp och katego
rier vilket också innebär en stark abstraktion 
och användning av generaliseringar. Detta 
måste göra oss principiellt tveksamma till de 

extrema krav på att skildra det unika som fram
förts (Hodder 1986 s. 77ff). Våra möjligheter 
att använda kategorier och begrepp kräver att 
vi lägger iakttagelse till iakttagelse och jämför 
dem och sätter upp gränser och definitioner. 
Det finns all anledning att hävda komparatio-
nens stora och misskända betydelse för arkeolo
gin. Det är först genom jämförelser som vi kan 
utveckla kunskap. Perspektivet är inriktning 
mot insikt och förståelse. Denna kunskap byggs 
upp så att det hela tiden finns ett inre samband. 
Det är viktigt att förstå hur central denna suc
cessiva uppbyggnad är. Vi måste så långt detta 
är möjligt anpassa vårt arbete så att vi kan 
utnyttja och diskutera äldre resultat. Detta är 
något fullständigt naturligt och innebär inte alls 
att förutsättningarna fiir kreativt nytänkande 
skulle försämras. Icke minst för tolkningen är 
jämförelsen viktig. J. C. Gardins lilla anspråks
lösa modell för tolkningen av en sddjukisk mo
numentalrelief är trots sin enkelhet mycket be
lysande (fig. 1; Gardin 1979). Jämförelsen av 
investiturscenen med ett antal liknande fram
ställningar inom ett historiskt och kulturellt re
levant referensområde i Eurasien medger tolk
ningar av såväl objektets helhet som detaljer. 
Ar det inte så att komparationen ofta både ger 
en sannolik förklaring och förståelse? Den enda 
rimliga invändning mot jämförelsen är den som 
betonar atl jämförelsen inte kan användas vid 
tolkningen av skeenden till vilka kända parallel
ler saknas. Invändningens värde är dock tvek
samt eftersom jämförelsen kan användas både 
för att studera likhet och olikhet. 

I och med att komparationens betydelse för 
tolkningen av arkeologiska komplex betonats 
innebär detta samtidigt att jag intar en delvis 
kritisk hållning till både kontextarkeologin och 
den hermeneutiska arkeologi som bland annat 
nyligen flaggats upp av lan Hodder (Hodder 
1991). Här är det nödvändigt att göra en ex
kurs. Man måste se kritiskt på kontextarkeolo
gins försök att lansera ett i huvudsak struktura-
listiskt arbetssätt och en strukturalistisk mål
sättning för arkeologi. Förutsättningarna att 
kunna identifiera och att tolka djupstrukturerna 
i förhistoriska samhällen måste jämföras med 
möjligheterna att till exempel tolka koderna till 
fullständigt utdöda språk utan någon släktskap 
med kända språk och utan parallelltexter på 
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Fig. 1. Tolkningens meka
nismer enligt Gardin 1979. 
Tolkningen av arkeologiska 
källor försiggår genom över
föring av attribut. 

STUDIEOMRADE 
DESKRIPTIVT SCENARIO 

STUDIEOMRADE 
REGELBUNDENHETER 

kända språk. Symbolsystemens mångtydighet 
och bildernas motsägelsefulla utformning och 
deras karaktär av hemliga tecken endast avsed
da för de invigda (tankeväckande exempel ger 
Spencer & Gillen 1966 och Morphy 1989) gör 
det knappast till en övertygande huvudmålsätt
ning för arkeologi. Insikt i religiösa system, 
allmänna betydelsesystem och annan andlig 
kultur är naturligtvis eftersträvansvärda mål för 
forskningen. Strukturalismens ensidiga beto
ning av de binära oppositionerna ger dock 
knappast övertygande utgångspunkter. Möjlig
heterna att nå någon förståelse ligger snarare i 
ett fritt sökande efter regdbundenheter och 
mönster och då framför allt i komparativa un
dersökningar. Det unika i dessa utdöda symbol
system kan i regel endast förstås i mycket rudi
mentära former, om ens då. Snarare än struktu-
ralismen ger semiotiken vissa öppningar. Tan
ken att kunna nå resultat inom arkeologin ute
slutande genom en intern analys av kontexten 
måste jag ur min synvinkel bedöma som intel
lektuellt otillfredställande. En arkeologisk kon
text är i än högre grad än en skrifthistorisk eller 
i synnerhet en med oss samtida kontext hopp
löst ofullständig. Den är ett fragment. Däremot 
öppnar sig vissa möjligheter när parallella tex
ter till det arkeologiska materialet föreligger el

ler när det finns goda argument för en nära 
kulturkontinuitet. Vårt arkeologiska material är 
spår av det förgångna som kan analyseras, men 
som vi måste konstatera, endast ger oss små 
utsnitt av en en gång existerande verklighet. 
Komparationen ger oss däremot möjligheter att 
vidga och berika våra referensramar och ger 
oss, som redan betonats, möjligheter att uppfat
ta både det gemensamma och det unika. Någon 
bevisning för dock aldrig komparationen till -
däremot till sannolikheter. Det är av dessa skäl 
idag svårt att se positivt på entusiasmen för 
användningen av hermeneutiken för att resone
ra kring arkeologiska problem. Större möjlighe
ter för hermeneutiken finns inom litteratur- och 
konstvetenskap där helheter på ett helt annat 
sätt direkt ingår i analysen. Hermeneutiken är 
dock inte ens inom dessa ämnen någon interna
tionellt sett allmänt accepterad hållning utan 
problematisk och ifrågasatt. Hermeneutikens 
kärna - förståelsen - kan som en yttersta mål
sättning för humanistisk forskning väcka entusi
asm och betoningen av förförståelsen är ett vä
sentligt bidrag till den vetenskapsteoretiska de
batten inom humaniora (Heidegger 1978). Her
meneutikens problem är dock stora och allvarli
ga. Den från filosofisk synpunkt berättigade 
skillnaden mellan förklaring och förståelse får 
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inte i det vetenskapliga arbetet föra till en posi
tion där det intima sambandet mellan dessa två 
begrepp går förlorat. Hermeneutikens metod, 
den inre analysen, uppfattas av företrädarna för 
denna skola som en spiral där förståelsen för
djupas genom en återkommande prövning av 
kontexten. Vi har redan kritiserat kontextarkeo
login för en övertro på möjligheterna att för 
neostrukturalistiskt inspirerad analys resonera 
som vore den arkeologiska kontexten fullstän
dig. Det är därför motiverat att inta en avvi
sande hållning till hermeneutikens inre analys 
använd i arkeologin. Den kritik som i den filoso
fiska debatten riktats mot hermeneutikens inre 
analys att ofta komma snubblande nära ett cir
kelresonemang måste tas allvarligt (jfr Kreiser 
1986). Den utveckling av den klassiska herme
neutiken man idag ofta åberopar sig på med 
försök att integrera hermeneutiken med en ma
terialistisk grundsyn ger inte någon anledning 
att ändra på denna kritiska inställning. Det kan 
också anmärkas att integration av den i många 
avseenden idealistiska hermeneutiken och den 
materialistiska marxismen är ett intressant men 
antagligen olösligt företag. Idealism och materi
alism är snarare varandras komplement. 

Jag har här relativt utförligt behandlat två 
närbesläktade aktuella strömningar inom ar
keologin. Detta har jag gjort av tre skäl. För det 
första hävdar man inom båda ensidigt en sida 
av arkeologin som ställs i motsats till den sam
hällsvetenskapligt inriktade arkeologin. De har 
heller inte mycket till övers för den naturveten
skapligt inriktade arkeologin. För det tredje vi
sar det genomslag dessa strömningar fått i 
svensk arkeologi på nödvändigheten av en avse
värt bättre vetenskapsteoretisk underbyggnad i 
vårt humanistiska utbildningssystem. Det är en 
viktig uppgift att förstärka denna sida. Därige
nom skulle arkeologernas möjligheter att själv
ständigt ta ställning i sådana frågor förbättras. 
Detta är delvis ett specifikt svenskt problem och 
inte helt utan samband med den svenska ut
bildningens ringa längd. 

Under denna framställning som upprepade 
gånger betonat generaliseringarnas och kompa-
rationens betydelse inom arkeologin har det 
uppstått ett behov att kort beröra paralleller 
och modeller. Trots den förödande kritik som 
riktats mot användningen av antropologiska 

paralleller och modeller i arkeologin (se dock 
Wylie 1985; Orme 1981 presenterar en kon
struktiv kritik) måste vi allvarligt överväga om 
vi över huvud taget har några andra möjlighe
ter att tolka det arkeologiska materialet när 
komparationen inom arkeologin inte ger tillräck
ligt underlag. Så är naturligtvis fallet även om 
vi som redan påpekats måste räkna med helt 
unika fenomen också. Icke desto mindre går vår 
väg till insikt och djupare förståelse via parallel
ler. Komparationen ger, som jag framhållit, 
inte bara likheter utan också olikheter och kon
traster. Mycket av den kritik som riktats mot 
komparation och analogier är ju också i första 
hand inriktad på att dessa används på ett föga 
insiktsfullt och osystematiskt sätt. Av avsevärt 
större betydelse är de antropologiska (här i 
mycket vid bemärkelse; så t. ex. också omfat
tande religionshistoria) modeller för samman
hang och skeenden som kan användas i arkeolo
giska tolkningar. Deras karaktär av långt gåen
de abstraktioner gör dock att kraven på att den 
som använder dem har insikter i deras socialan
tropologiska (eller annan) bakgrund måste stäl
las högt. Viktiga är också de modeller som 
baseras på historiskt och samtida material ef
tersom traditionella kulturer varit utsatta för en 
snabb förändring under de senaste två hundra 
åren. För äldre historiska perioder kan också 
användbara modeller ibland göras upp med 
basen i skriftliga källor och arkeologiska iakt
tagelser. 

Arkeologi är studiet av människa och miljö 
i ett långt tidsperspektiv 

Låt oss nu vända oss mot den tredje huvudin
riktningen inom arkeologin. Såväl inom den 
historiskt inriktade arkeologin som inom den 
samhällsvetenskapliga arkeologin är frågor rö
rande människans relation till hennes omvärld 
viktiga. I båda dessa typer av arkeologi är rela
tionerna mellan människor dock det centrala. 
Det är ofrånkomligen så. Människans och sam
hällenas förhållande till omvärlden (miljön) är 
med den situation som mänskligheten idag be
finner sig i en central existensidl fråga och 
denna situation kommer att ha stor aktualitet 
långt fram i tiden, utan tvivel under många 
generationer. Arkeologin har tillsammans med 
ett antal huvudsakligen naturvetenskapliga äm-
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nen ett mycket viktigt bidrag att ge till denna 
problematik. Kunskapen om människans ut
nyttjande av naturen över lång tid kräver delvis 
teorier och metoder som är annorlunda än dem 
vi använder inom de andra två huvudinrikt
ningarna inom arkeologin. Det gäller också för 
den som vill välja denna inriktning att skaffa sig 
sådana kunskaper i tillämpliga naturvetenskap
liga ämnen att en verklig relevant diskussion av 
de vunna resultaten kan föras. 

Under lång tid var en naturdeterministisk 
grunduppfattning den teoretiska grundvalen för 
all forskning kring sambandet mellan männi
skan och naturmiljön. Vi kan lätt se framför oss 
de obönhörliga befolkningstillväxtkurvorna och 
de fatala klimatsvängningarna på diagrammen 
(jfr Welinder 1975; 1979; Hassan 1981). Detta 
visade sig egentligen mycket tidigt vara teorier 
som ofta stod i konflikt med undersök
ningsresultaten. Dessa visade i stället att be
folkningar mycket väl kan minska, bebyggda 
trakter kan läggas öde och omvänt bebyggel
seexpansion kan ske både vid klimatiskt relativt 
gynnsamma och ogynnsamma förhållanden (se 
t.ex. Miiller-Wille 1984). Resultaten visade 
också ofta att människan mycket tidigt kunnat 
styra naturen, haft förmåga att utveckla, för
ändra och förstöra omvärlden. Detta har också 
visat att människan har kunnat välja och där
med att människan har ett ansvar för de föränd
ringar som genom hennes påverkan skett med 
världen. Det är en av arkeologins stora uppgif
ter att inom denna forskningsinriktning hävda 
människans roll som ansvarig historisk kul-
turvardse, samhällsvarelse och aktör i naturen. 

Vilken teoribildning skall då eftersträvas för 
denna arkeologiinriktning? Det förefaller trots 
allt och med de kraftiga förbehåll som just 
gjorts som om ett systemteoretiskt synsätt skul
le vara det som passar bäst och som på bästa 
sätt möjliggör ett utnyttjande av potentialen 
också i det arkeologiska materialet och som kan 
leda till frågeställningar som på ett fruktbart 
sätt kan bidraga till utvecklingen av denna typ 
av arkeologi. Det måste här än en gång betonas 
att det här inte kan vara fråga om ett synsätt 
som direkt motsvarar processarkeologin. I 
grunden måste dock en d d likheter föreligga. 
Det är av största vikt att teorin utvecklas så att 
en dialog och ett integrerat samarbete med re

levanta naturvetenskapliga ämnen görs möjligt. 
Processarkeologins mekaniska uppdelning av 
natur och kultur i olika subsystem måste undvi
kas. Det är däremot inte lämpligt att avvisa 
kategoriseringar principiellt. 

En arkeologi -flera arkeologier 
Det har framgått av min framställning att min 
uppfattning av arkeologin är att den består av 
tre grundläggande frågor och att dessa bildar 
olika tematiska och teoretiska komplex. Hur 
kan då - måste man invända - arkeologin upp
fatta sig som ett ämne om det följaktligen inte 
finns en övergripande teori för arkeologiämnet i 
sin helhet. Att försöka etablera en sådan teori 
måste anses vara fullständigt utsiktslöst. Alla 
försök som tidigare gjorts leder endast till för
kastande av delar av arkeologin och överdriven 
reaktion som jag försökt visa ovan. Vi kan också 
fa en reaktion - kanske den minst önskvärda -
då arkeologin blir en beskrivande arkeologi som 
flyr undan teorier och frågeställningar och be
gränsar sig till att beskriva det arkeologiska 
materialet och överlämnar tolkningen till andra 
ämnen som historia, socialantropologi och hu
manekologi. En sådan reaktion var förståelig 
efter Andra världskriget och när liknande 
ståndpunkter dyker upp i ett likartat samman
hang hos Leo Klejn (Klejn 1991) nyss i marx
ism-leninismens skymningsland i öster kan de 
uppfattas som en nödvändig reaktion mot ett 
mer än halvsekdlångt missbruk av arkeologi 
både med historisk inriktning och med sam
hällsvetenskaplig inriktning. Mera oroväckande 
är att man även möter fullt ut argumenterade 
ställningstaganden i icke provocerade samman
hang som t.ex. hos Paul Courbin (Courbin 
1982). Det måste vara en viktig målsättning att 
inte försätta sig i denna situation. Att vara 
nyfiken på hela det arkeologiska faltet är kanske 
definitionen på en arkeolog. 

Jag vill hävda att det är möjligt och att det är 
eftersträvansvärt att utveckla en arkeologi som 
vilar på de tre pelarna. Denna uppdelning som 
de tre pelarna symboliserar är principiellt viktig 
men de skarpa gränserna är delvis skenbara, 
eller mer exakt, de tillhör en överordnad nivå. 
Det finns på lägre nivåer otaliga övergångar 
och förbindelse mellan dessa tre huvudinrikt
ningar inom arkeologin. De är också i själva 
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verket i mycket varandras nödvändiga komple
ment. Det är först när vi klart inser förhållandet 
mellan dessa tre som ämnet kan se fram emot 
en dynamisk och positiv utveckling som påpe
kats ovan. 

Jag vill också hävda att det i förhållandet 
mellan dessa inriktningar finns en spänning 
som i sig inte innehåller något begränsande och 
återhållande och ej heller något negativt. Det är 
i stället ett positivt och i hög grad dynamiskt 
förhållande som arkeologerna måste lära sig att 
utnyttja på ett mycket mera medvetet sätt. 
Själva spänningen mellan historiskt synsätt, ge
neraliserande samhällsvetenskap och männi
skans samband med sin naturomgivning erbju
der oss möjligheter att utveckla arkeologin till 
en centralt placerad och viktig vetenskap från 
att ha varit ett ganska perifert och inte sällan 
sekundärt område. Arkeologins brist på en 
helgjuten kärna - ett förhållande som här upp
fattas som en styrka snarare än som en svaghet 
- saknar inte vissa likheter med förhållanden 
inom andra ämnen. Ibland har detla lett fram 
till en splittring av ett ämne i ett antal speciali
teter som uppfattar sig själva som fristående, 
självständiga ämnen. Det är önskvärt att arkeo
login skall kunna utvecklas utan att en sådan 
formell uppdelning sker. Däremot bör vi efter
sträva att samtliga huvudinriktningar finns re
presenterade i vårt land och att varje institution 
borde ha företrädare för olika huvudinriktning
ar. Varför inte en institution med en professur i 
historisk arkeologi och biträdande professurer i 
jämförande social förhistoria och i människa 
och miljö under förhistorisk tid. Dessa företrä
dares olika men kompletterande syn på arkeolo
gins teori och metod skulle garantera en dyna
misk utbildnings- och forskningsmiljö. 

Med några fä och motiverade undantag har 
jag inte gått närmare in på detaljer i arkeolo
gins vetenskapsteori och detta har som inled
ningsvis deklarerades skett fullt avsiktligt. Det 
är av stor betydelse att resonemang kring sam
banden inom arkeologins grunder förs på en 
och samma nivå. Av detta skäl har jag till 
exempel undvikit att ta upp till diskussion sam
hällsvetenskaplig teori som naturligtvis är av 
stort intresse för den samhällsvetenskapligt ori
enterade arkeologin men som vi inte kan tillmä
ta någon avgörande betydelse när vi tar upp 

arkeologiämnet som helhet (som t.ex. teori hos 
Weber och hans efterföljare kontra olika marx
istiska skolor). Jag har egentligen inte heller 
gått in på vilken filosofisk verklighetsuppfatt
ning som är att föredra framför andra. Ett mera 
fruktbart sätt att se på denna fråga är att accep
tera att verklighetsuppfattningen i hög grad 
hänger samman med vår läggning som till ex
empel vetenskaplig optimist eller pessimist, som 
jag antydde i början. Det är viktigt att detta 
ställningstagande utgår ifrån den egna böjelsen 
snarare än att det plockas upp ur en tillfällig 
strömning i tiden. Det är ju otvivelaktigt så -
får vi hoppas - att olika verklighetsuppfattning
ar kommer att fortsätta att diskuteras. Med 
bättre och stabilare grundade teoretiska ställ
ningstaganden skulle vi få arkeologer som kom 
bättre till sin rätt och som utvecklade just den 
arkeologi som passar deras personligheter. Där
med skulle vi fa en mycket rikare och mer 
levande vetenskaplig diskussion. 

Morgondagens arkeologi har också den sina 
rötter i det förflutna, i traditionen. Del är en 
illusion att tro att arkeologin kan nå den mog
nad som behövs för atl utnyttja hela sin potenti
al om den inte blir medveten om sitt eget väsen. 
Morgondagens arkeologi kan bli ett viktigt 
ämne bland de ämnen som studerar männi
skan. Arkeologin kan ge viktiga bidrag till frå
gorna om människan i rummet och i tiden. För 
att nå fram till en klarare syn på arkeologin har 
de samband som går på längden genom arkeo
login framhävts och de linjer som går på tvären 
och skenbart delar in arkeologin i utvecklingslä
ser har tonats ner och omvärderats. Får arkeo
login den utveckling som framställts som 
önskvärd här garanterar detta en så dynamisk 
utveckling för arkeologin i framtiden att vi idag 
knappast har förmåga att närmare föreställa oss 
denna. I annat fall kan endast en trög traditio
nell utveckling förutses. 
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Summary 

As individuals archaeologists like all h u m a n s 

are subject to the effects of historical processes 

över some of which they have little or no con

trol. If these influences shall be controlled and 

their impact on the work of archaeologists 

understood it is of impor t ance to have a clear 

view of what is the essence of archaeology and 

what the responsibili t ies of archaeologists as 
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producers of widdy used information in schol-
arly works are. Archaeology is of course always 
based on the archaeological material. More im
portant is however that the task of archaeology 
is to answer three different questions and these 
questions constitute the metaphysical core of 
the discipline. In the last century archaeology 
developed from three different roots. The first of 
these is archaeology as a form of history. It is 
concemed with what certain people did here 
and there. This question like the following two 
is connected with the selfidentification of hu
mans. The second root is a legitimate interest in 
generalities in human thinking and actions. 
Generalities are to be studied on different levels 
and the universal level is probably the least 
rewarding. The third root is the important 
question of the relation between man and his 
environment through time. 

The history of archaeology has been a sequ
ence of changes of the point of gravity from one 
to another of these roots. This has been unsatis-
factory for the development of the discipline. 
The tripartite character of archaeology should 
be more widdy acknowledged and the comple-

mentary character of these different perspec
tives deserve a deeper understanding. Probably 
it is often necessary to choose one of these 
approaches to archaeology but it is equally im
portant to have a profound knowledge of the 
epistemological basis of the others. It is neces
sary that each archaeologist finds a field of 
research which really agrees with her or his 
special gifts. It is a tragedy when whole gener
ations get tied up by a narrow aspects of ar
chaeology. With better knowledge in philoso
phy and in archaeological theory there are bet
ter possibilities to see further and to find an 
individual theoretical position. Only there inde-
pendence and freedom to think can be attained. 

There are as suggested important fields of 
power inbetween these three approaches which 
should be better exploited by archaeologists. 
Future archaeology will benefit from a develop
ment in that direction. Two other aspects are 
also important for the future: a realistic ap-
praisal of what can be reached by archaeology 
and a better understanding of the importance of 
the comparative method and the role and struc
ture of analogies. 
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