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Debatt 

Kampen för »teoretisk korrekthet» inom arkeologin 

Man brukar tala om tre huvudfaser eller skolor 
inom arkeologins teoretiska utveckling hittills: 
den traditionella arkeologin, den processuella 
arkeologin och den post-processuella arkeolo
gin. Faserna har inte avlöst varandra en efter 
en, ulan utgör en serie nytillskott till en växan
de teoribakgrund. Var och en av skolorna har 
än idag sina mer eller mindre renläriga an
hängare, även om den vetenskapsteoretiska in
ställningen hos de flesta svenska arkeologer är 
någol slags syntes av drag frän alla tre. Likale
des förekommer många resonemang som pro
klamerats av senare tiders skolbildningar långt 
före de årtal då skolorna tog förin. Här följer 
en generaliserande beskrivning av de tre sko
lorna. 

Traditionell arkeologi - arkeologi som konst
historia. 

Processuell arkeologi - arkeologi som antro
pologi. 

Post-processuell arkeologi - arkeologi som 
samhällskritik. 

Frän och med den processuella arkeologins 
framträdande pä 1960-talet har c-n mycket liv
lig leoi iclebatt förts inom ämnet, vilket medfört 
att dellagarna i denna debatt nära nog skapat 
en egen disciplin: arkeologisk vetenskapsteori. 
Bland svenska arkeologer har en uppdelning i 
tre grupper blivit allt tydligare som litet dras
tiskt kan beskrivas som följer. 

Fältarkeologer. Agnar sig ät fältarbete och 
befattar sig ogärna med materialstudier eller 
teoretiska spörsmål. Har sin tyngdpunkt vid de 
gi ävande 01 ganisationerna. 

Fyndarkeologer. Ägnar sig ät materialstudier 
och befattar sig ogärna med fältundersökning
ar eller teoretiska spörsmål. Har sin tyngd
punkt vid museerna. 

Teoriarkeologer. Ägnar sig ät teoridebatt 
och befattar sig ogärna med lältunclersökning-
ar eller materialstudier. Har sin tyngdpunkt 
viel universiteten. 

Denna olyckliga uppdelning har sin grund i 
en delvis nödvändig specialisering, men hind

rar kommunikationen inom disciplinen. Dess
utom finns det en prestigegradering, där 
många anser teoriarkeologerna vara mest och 
fältarkeologema minst vetenskapliga. Inom 
fältarkeologin har man under det senaste de
cenniet börjat inleda sina projekt med att for
mulera vetenskapliga frågeställningar och mål
sättningar, vilket säkert i mänga fall varit välgö
rande. Problemet är bara att man vid inled
ningen av cn fältundersökning ännu inte vet 
särskilt myckel om de lämningar man skall un
dersöka, varför många mälsättningsdokument 
av nöd är formulerade i mycket allmänna or
dalag eller utgör förskönande omskrivningar 
av målsättningen »att gräva ut stället och ta 
reda på vad det är fcir något». Sådana doku
ment garderar dock arkeologen mot anklagel
ser fiir bristande vetenskaplighet. 

Roten till arkeologins teoretiska egenhetei 
ligger i materialets karaktär. De fysiska läm
ningarna av materiell kultur kräver intrikata 
tolkningsprocesser för att kunna ligga till 
grund för utsagor om det förflutna. I grund 
och botten går alla arkeologiska tolkningar till
baka pä analogier med personliga erfarenhe
ter, det vill säga med den enskilda arkeologens 
uppfattning om vad som är allmänmänskligt. 
Variationsvidden hos dessa analogier bestäms 
av erfarenheter av vad den fysiska miljon stäl-
k-i ftir krav och öppnar för möjligheter vid en 
viss teknologisk nivå, en parameter som cft- fles
ta arkeologer är ense om. Striden stär snarare 
om vad som är allmänmänskligt i mentall och 
ideologiskt avseende. 

Mycket få arkeologer opponerar sig mot 
tolkningen att tillhuggna avlånga stenar med 
häl i och en skarp egg en gäng varit försedda 
med träskaft och använts som yxor. Analogin 
med (lagens yxor och övertygelsen om att man 
även under stenåldern kunde behöva fälla träd 
är allmänt accepterade. Först när man pålräft 
far en hel depå med yxhuvuden eller en grav 
innehållande yxhuvuden, det vill säga fenomen 
som inte kan förklaras funktionellt, uppstår 
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tolkningsproblem. Det finns inga historiska ut
sagor bevarade om just dessa människors tan
kar - allt som återstår är deras ting. 

Ju närmare vi kominer vår egen tid desto 
mera relevant historiskt material finns det att 
tillgå ftir tolkningen av ideologi och mentalitet. 
I tolkningen av helt stumma perioder vänder 
man sig till dagens (eller den prekoloniala går
dagens) lägtekniska folk fiir analogier, vilket 
med en modern term kallas etnoarkeologi. 
Detta bygger pä antaganden om att liknande 
fysiska miljöer och teknologiska nivåer åtföljs 
av liknande ideologiska och mentala konstruk
tioner. 

Debatten rasar, argument prövas mot var
andra, och konsensustolkningen modifieras 
gradvis allt eftersom nytt material tas fram ur 
jorden eller museimagasinen, bearbetas och 
anförs till stöd för den ena eller den andra tolk
ningen. Som Mats P. Malmer har formulerat 
det, man närmar sig asymptotiskt sanningen. 

Det senaste decenniet har den svenska ar
keologin här och var drabbats av en förödan
de influens: postmodernistisk hyperrelativism 
med vetenskaplig uppgivenhet som följd. Detta 
är enligt min mening ett utslag av teoriför-
läsenhet. Det är lätt hänt att den som sällan 
kommer i fysisk kontakt med det förflutnas 
lämningar börjat tvivla på möjligheterna att 
göra något sä när välgrundade utsagor om det 
förflutna. Det kan till och med ligga nära till 
hands att släppa hela tron på en förfluten verk-
lighet. 

Det mäste erkännas att uppfattningen om ett 
förflutet ur filosofisk synvinkel strängt taget 
blott kan betecknas som en tro - ingen kan ju 
vara säker pä att minnena från nyss inte är 
frukterna av en psykotisk fantasi. Men sädana 
håi klyverier saknar med ett darwinistiskt ut
tryck evolutionär potential - de leder till solips-
ism och slutligen till att filosofen är övertygad 
om att det inte är någon idé att leva. Det skall 
understrykas att de desillusionerade tycks skilja 
mellan det historiskt dokumenterade förflutna, 
som i någon mening funnits pä riktigt, och det 
stumma förflutna som de tycks anse mycket väl 
kunna vara en illusion. 

Ett svårt problem är att en desillusionerad 
hyperrelativistisk arkeolog inte har något inci
tament att dokumentera ordentligt eller sträva 

efter sanningsenliga utsagor. En fältarkeolog 
som tar till sig det postmodernistiska budskapet 
kan lika gärna skriva sagor som grävrapporter. 
Jag hörde en gäng en företrädare för dessa 
idéer, beryktad ftir sin ringa noggrannhet i fält, 
säga vid ett seminarium att han inte var intres
serad av forntiden, utan av att kritisera dagens 
verklighet. En åhörare bad honom dä att kon
centrera sig på samhällskritiken och överlåta 
det arkeologiska källmaterialet ät folk som tror 
pä det tillräckligt för att vilja dokumentera det 
ordentligt. 

Diskussionen har ocksä olyckligtvis samman
flätats med frågan om dokumentationsnivä vid 
exploateringsundersökningar. Då svensk lag 
föreskriver att markexploatören finansierar 
nödvändiga arkeologiska undersökningar gäl
ler det att bedöma hur mycket tid och pengar 
man skäligen kan kräva att få lägga ned på ar
keologisk dokumentation. De desillusionerade 
säger att dokumentationen inte är värdefri och 
lika gärna kunde vara sagor, vilket kan tjäna 
som argument för den som har intresse av att 
påverka prioriteringarna i fältarbetet. I klartext 
innebär detta att den under 1900-talet stadigt 
förbättrade svenska arkeologiska dokumenta-
tionspraxisen riskerar att fälla tillbaka till en 
godtycklig lägre nivå. Den i grunden posilivis-
tiska strävan att notera även iakttagelser om vil
ka man inte själv vet vad de kan användas till, i 
hopp om att nägon annan skall ha nytta av 
dem, är idag kontroversiell. Saken kompliceras 
av att det i takt med att dokumentationsnivän 
(och därmed -volymerna) stigit blivit svårare att 
sammanställa och offentliggöra resultaten inom 
rimlig tid. 

A rkeologi.sk historieskrivning 

Om man sä är övertygad om att det finns ett 
förflutet som går att beskriva retrospektivt, 
samt att det är mödan värt att göra det, vad är 
dä arkeologens uppgift? Jag upprepar vad 
mänga före mig har sagt, att arkeologen bör 
skriva historia, eller som det tidigare kallades, 
förhistoria, utifrån lämningar av materiell kul
tur. Med historia menar jag att man berättar 
om nägot som hänt, oavsett om det gäller 
kungar odi krig, jordbruk och boskapsskötsel 
eller rokoko och empire. 

Den bland historiefilosofer förda diskussio-
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nen om huruvida man alls bör se historien seim 
en narrative, en berättelse, blir av språkliga skäl 
litet dunkel pä svenska. Det är så att säga in
byggt i svenskan att Historien är en historia, 
det vill säga en berättelse. Pä svenska berättar 
man roliga historier, och mera beklämmande 
skeenden kommenteras med att »usch, det var 
en tråkig historia». 

Präglad som jag är av nämnda språk fram
står detta för mig som en utmärkt ordning. Li
kaväl som jag kan berätta historien om den 
gängen då jag hittade en älgskank på en tun
nelbaneperrong kan jag ftirsöka berätta histori-
en om den tidiga arbetarrörelsen, historien om 
Reformationen eller historien om jordbrukets 
uppkomst. Givetvis skiljer sig grundvalen för 
mina berättelser ät, i det första fallet stöder jag 
mig pä empiri, i de senare pä auktoriteter, i 
bästa fall i form av primärmaterial. Min be
stämda uppfattning är dock att tolkningspro
cessen genom vilken jag bildar mig en uppfatt
ning om självupplevda skeenden inte är vä
sensskild frän den genom vilken jag pusslar 
ihop en bild utifrån andras utsagor. I vart och 
ett av fallen utövar jag källkritik, och i vart och 
ett av fallen kan min tolkning modifieras och 
korrigeras av ett fördjupat studium. Skillnaden 
ligger främst i kvaliteten hos mina källor. 

Tolkningsproblem och dokumentation 
De viktigaste vetenskapsteoretiska spörsmålen 
inom arkeologin rör som sagt konsten att tolka 
källmaterialet. Här har genom disciplinens his
toria de olika skolorna lanserat egna teorier 
och tolkningsrepertoarer sä att den traditionel
la arkeologin helst hänvisade till krig och folk
vandringar, den processuella arkeologin till 
teknologiska framsteg och klimatförändringar, 
och den post-processudla arkeologin till sociala 
strategier och materiella symboler. 

I sin strävan att markera tillhörighet till den 
ena eller andra skolan tycks mänga arkeologer 
utesluta vissa tolkningsmöjligheter enbart därför 
att de »mutats in» av en fiir dem främmande 
skola. Omvänt utövar vissa tolkningar en sär
skild lockelse genom att de är förknippade med 
en prestigefylld skola. Mänga tycks genom att 
använda en prestigefylld teori och dess speciella 
terminologi vilja markera sin medvetenhet där
om och därigenom vinna personlig prestige. 

En falang inom den post-processuella skolan 
understryker att den materiella kulturen kan 
vara lika tendentiös och propagandistisk som 
historiska källor, vilket leder till att nägra arkeo
loger vill läsa källmaterialet baklänges som en 
antites av de förhållanden som faktiskt rådde 
i det förflutna. Samhällskritiska arkeologer ut
trycker farhågor beträffande vilka syften i da
gens samhälle deras tolkningar av det förflutna 
kan främja, avsiktligt eller oavsiktligt. Att hänvisa 
till dessa resonemang ingår i arkeologins mot
svarighet till »political correctness». 

Till dagens politiska, eller kanske snarare teo
retiska korrekthet hör också dogmen om iaktta
gelsernas rdativitet. Den formuleras vanligen 
»all dokumentation innebär en tolkning», och 
uttalas vanemässigt av mänga i deras anspråk pä 
vetenskaplighet. Detta är ett problem, eftersom 
resonemanget omöjliggör användandet av and
ras dokumentation exh omtolkningen av befint
ligt material. Som konsekvens tvingas man ge 
upp utsikterna om en gradvis förbättrad kun
skap om det förflutna, ja, utsikterna om någon 
kunskap över huvud taget. Parentetiskt kan 
nämnas att resonemanget dessutom medför att 
brottsplatsundersökningar skulle sakna bevisvär
de vid rättegångar, något som troligen mycket fä 
av dogmens förespråkare vill hävda. 

Jag anser att dogmen om iakttagelsernas rda
tivitet är en form av filosofisk snobbism, och att 
den dessutom är felaktig. Vad gäller iakttagel
sernas värdefrihet är det min fasta övertygelse 
att den dokumentation som ästadkommes med 
tumstock, rutat papper och noggrannhet är vär-
defri. Vad som kan ses som ett moment av tolk
ning är urvalet av vilka iakttagelser man noterar, 
eftersom upplösningen i ens dokumentation är 
begränsad. Här finns dock en praxis att tillgå, en 
hävdvunnen »dokumentationsnivå» som genom 
disciplinens historia ständigt stigit. Denna praxis 
garanterar att dokumentation från olika häll är 
inbördes jämförbar och att urvalet av dokumen
terade parametrar i en äldre rapport med fä un
dantag utgör en delmängd av dem i en yngre. 

Jag kan i min egen forskning studera denna 
utveckling. Jag arbetar med att sammanställa all 
bevarad dokumentation från Gotlands största 
gravfält (Barshalder i Grötlingbo och Fide), där
ibland rapporterna frän drygt 40 arkeologiska 
undersökningar, den första gjord år 1826 av 
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prästen exh fomforskaren Nils Ekdahl. I 1826 
ärs rapport är dokumentationsnivån helt tidsen
lig, det vill säga så läg att uppgifterna idag är 
nästan oanvändbara. Dokumentationen upptar 
fä parametrar och är inkonsekvent genomförd. 
Nästa dokumenterade undersökning, är 1881, 
utfördes av Gabriel Gustafson, en föregångsman 
som sedermera kom att leda undersökningen av 
Osebergsskeppet. Dokumentationsnivån från 
denna undersökning kom inte att överträffas pä 
platsen förrän under 1920-talet, dä kamera och 
småskalig översiktskartering togs i bruk. Sedan 
dess har dokumentationen fortsatt att förbättras. 
Där den brister är det inte arkeologens tolk
ningsperspektiv som är boven, utan bristande 
systematik och noggrannhet. 

Den i grunden positivistiska värdering av do
kumentation jag företräder fördes till ytterlighe
ter under den processuella arkeologins glansda
gar pä 1960-70-talen. Tidens krav på teoretisk 
korrekthet föreskrev nämligen raka meitsatsen 
till dagens, nämligen att man strikt skulle skilja 
kvantifierbara iakttagelser och tolkningar åt. 
Måna om sitt vetenskapliga renommé publicera
de svenska arkeologer dokumentation som vis
serligen var tämligen stringent, men som var ex
tremt avskalad frän tolkningar. Man ville sä att 
säga helst inte yttra sig om vad tillhuggna av-
länga stenar med häl i och en skarp egg kunde 
tänkas vara ftir nägot, åtminstone inte i tältrap
porten. Här gick mycken vetenskap till spillo i 
(xh med att undersökarens ingående känne
dom om det egna materialet sällan utnyttjades 
för några tolkningar. Eftervärlden kan tack vare 
tidens dokumentationspraxis lyckligtvis göra 
dessa analyser med utgångspunkt frän rappor
terna, men att pä nytt bekanta sig med materia
let ftir en första tolkning medför ett onödigt ar
bete. Det malmerska närmandet mot den oupp
nåeliga sanningen gick inte så snabbt som det 
hade kunnat under denna tid. 

Dagens undersökningsrapporter är i mitt 
tycke oftast betydligt bättre, med undantag för 
de postmodernistiska uppgivenhetssymptom 
som uppträder här txh var. Pä många häll har 
man fortsatt att sträva efter en förhöjd doku
mentationsnivå, i takt med teknikens exh inte 
minst datorernas utveckling. Datorerna har exk-
så effektiviserat sammanställningen av de större 
informationsmängderna i publicerade rappor

ter. Man ägnar idag ordentligt utrymme ät tolk
ning exh diskussion av det framtagna materialet, 
vilket innebär att varje ny rapport utöver doku
mentationen även innehåller ett välgrundat 
debattinlägg om dess tolkning. I de äldre, fåor
diga rapporterna överläts tolkningen helt till en 
påföljande debatt, i den män det alls blev någon 
debatt när inte undersökaren gjorde nägot fiirs
ta inlägg. 

Jag anser att följande fräga är mycket beak-
tansvärd, exh att den kan bidra till att skapa litet 
distans till värt debatterande. Vad är det som får 
de mest dramatiska konsekvenserna fiir vår bild 
av det förflutna: nya analyser eller nytt material? 
Som jag ser det är det betydligt oftare som en ny 
fältundersökning kullkastar rådande uppfatt
ningar är en ny avhandling gör det. Därför är 
de mest långlivade verken inom arkeologin ma-
terialpublikationer. Tolkningssynteser samman
fattar gång på gäng »the state of the art» och de
finierar forskningsfronten. Deras hållbarhet är 
en funktion dels av den enskilde förskarens 
skarpsinne, dels av att vederbörande har tur: 
ingen kan ju veta vilka överraskningar nästa fält
säsong skall medföra. Överraskningarna kan 
också komma ur museimagasinen när gamla 
material når en senkommen publikation eller en 
mera ingående nypublikation. Det är vad som 
ligger bakom mitt eget arbete. 

Till sist skall jag beskriva vad jag tror är det 
säkraste sättet att åstadkomma ett långlivat ar
keologiskt verk. Boken står och faller med sin 
katalogdel, som skall vara gediget konstruerad 
txh helst försedd med goda illustrationer. Ana
lysen av det samlade materialet skall pröva alla 
tidigare framförda tolkningar, och leda fram till 
en välgrundad förutsättningslös nytolkning, oav
sett om denna är en syntes av föregångarnas el
ler ett radikalt brott med tidigare uppfattningar. 
Var man än hämtar inspiration (xh modeller för 
sina tolkningar skall de hyfsas ordentligt med 
Ockhams rakkniv. Prövostenen för varje tolk
ning måste sökas i materialet, inte i generella ut
talanden av en beundrad teoretisk auktoritet. 

Martin Rundkvist 
Tors vägen 61 B 

133 348 Saltsjöbaden 
(martin@skom.se) 
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