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30 Debatt 

Arkeologi och Martin Heidegger. Reflektioner kring en uppsats 
av Håkan Karlsson 

Sedan 1960-talet har antalet texter med mer di
rekt »teoretisk» inriktning ökat inom det arke
ologiska fältet. Kanske hänger detta samman 
med universitetens ökade specialisering. Sekel
skiftets universitetsutbildade arkeologer följde 
brett olika universitetskurser och tog också del 
av seminarier i filosofi. För dem var den filoso
fiska grunden ett allmängods som de flesta var 
bekanta med. Sekelskiftets diskussioner om 
t.ex. Varabegreppet, och om vad det är att vara 
till, var säkert väl kända. Men detta filosofiska 
material är endast undantagsvis explicit, ut
tryckligt, i tidens akademiska avhandlingar 
med arkeologisk inriktning. Det behöver inte 
betyda att dessa diskussioner inte fördes - tvärt
om var de nog ofta mycket viktiga när problem 
och metod formulerades. Universitetens 
enorma tillväxt och den ökade specialiseringen 
har lett till att olika discipliner fjärmats från va
randra och till att forskare inom olika discipli
ner vet alltför litet om varandra. I denna situa
tion söker varje enskild disciplin utveckla en 
egen filosofisk och vetenskapsteoretisk bas. 
Ofta är det yngre forskare som tar sig an dessa 
uppgifter, som spränger disciplinernas gränser 
och sätter sig in i diskussioner inom andra äm
nen. De första arkeologiska försöken föll väl 
inte så bra ut, de bär tydliga spår av bristande 
kunskaper om icke-arkeologiska diskussioner 
(som påvisats av t.ex. Morgan 1973, Cornell 
1993, Strinnholm 1997). Kanske är det så att vi 
först nu (givetvis med vissa briljanta undantag) 
har nått fram till en punkt där arkeologer mer 
seriöst sätter sig in i bredare frågor. 

Håkan Karlssons licentiatuppsats Being and 
Post-Processual archaeological thinking (1997) är 
här ett exempel. Uppsatsen grundar sig på en 
detaljerad läsning av den tyske filosofen Martin 
Heideggers arbeten. Just detta att grundligt 
och inträngande gå igenom dessa svåra texter, 
att som arkeolog våga kasta sig in i allmänna 
problem, är väl uppsatsens största merit. Att ge 
sig på att sammanfatta uppsatsen är mycket 
svårt, givet ämnets natur. Ett försök till sam
manfattning av uppsatsens centrala argument 
kan se ut så här: 

All mänsklig förståelse utgår från, emanerar ur, ett 
Vara. Detta Vara är icke jaget, det är kunskapens och 
livets grund. Varafilosofin accepterar inte Descartes 
diskusssion om ett tänkande subjekt som förhåller sig 
till en yttervärld. Vara är förutsättningen för vår upp
fattning av subjekt och objekt. Varats bestämning är 
hos Heidegger något oklar: ibland är generationen 
dess bas (så i Varat och tiden, Heideggers stora arbete 
från 1927 [1981]), ibland är det fäderneslandet (Hei
degger 1980, s. 121), ibland tycks det vara Gud. Ett ar
keologiskt objekt, t.ex. en megalit, framträder ur 
detta Vara. Varat är förutsättningen för vår kunskap, 
det som går före varje kunskapsteori. Det moderna 
samhällets tro på absolut mätbarhet och rationalitet 
är att driva Descartes begrepp till sin extrema ände. 
Det enskilda subjektet tror sig kunna ställa sig utanför 
Varat och manipulera allt, ocksä t.ex. döden, genom 
att ändra det mänskliga dödsbegreppet. Inom arkeo
login yttrar sig detta genom en brist pä respekt för 
det förflutna och det arkeologiska materialet. Mot 
denna trend bör arkeologen istället sträva efter en di
alog med det förflutna, inte blint manipulera det. 
Tolkningen skall framträda ur tingens Vara. 

Detta är alltså en fenomenologisk, heideggeri-
ansk ontologi, en lära om det som föregår vår 
kunskap. Karlsson har valt ett olyckligt exempel 
när han vill illustrera förförståelse, nämligen 
ordbehandlaren och tangentbordet . Kunska
pen om hur vi använder detta är, åtminstone 
än så länge, i högsta grad medvetet inlärd. Kan
ske kan barn idag komma att lära sig detta så ti
digt att det kan komma att synas som om de 
alltid kunnat det. Men tidigare generat ioner 
(också författaren) har medvetet lärt sig detta. 

Karlsson tar miste när han skriver att Hei
degger först under senare år blivit aktuell inom 
arkeologin. Bortsett från den indirekta påver
kan, som kan skönjas i viss arkeologi från 1930-
talet, finns det explicita hänvisningar till Hei
degger i t.ex. spansk och allmänt i spansksprå-
kig arkeologi, åtminstone från 1950-talet och 
framåt. Den argentinske Vara-filosofen Rodolfo 
Kush t.ex., starkt influerad av Heidegger, an
vände sig också mycket av arkeologi i sina för
sök att hävda ett indianskt Vara (Kush 1977). 

Håkan Karlsson kan alltså när det gäller 
hans licentiatuppsats etiketteras som heideg-
gerian. Den som skriver dessa rader kan eti
kettera sig som marxist. Så är läsaren något för
beredd. En första fråga som framträder vid läs-
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ningen av Karlssons text är: Varför just Hei
degger? Om målet med uppsatsen är att peka 
på det moderna samhällets blinda tro på mät
barhet och abstrakt, allmängiltig rationalitet, 
finns det j u många andra författare och filoso
fer att vända sig till. Om man vill hålla sig till 
tyskspråkig litteratur finns t.ex. Ludwig Klages, 
som kritiserade överdriven tilltro till logik och 
rationalitet i sitt arbete om Anden som själens 
motståndare (1929). Eller man kan vända sig till 
Hannah Arendt (1986) eller till någon av 
Frankfurtskolans delvis Marxinfluerade filoso
fer, t.ex. Theodor Adorno eller, för en mer ra
dikal kritik, Herbert Marcuse (1968). Eller var
för inte gå in på Marx diskussioner i denna 
fråga? O m man vill sträcka sig utanför den fi
losofiska traditionen skulle man kunna vända 
sig till t.ex. Stephen Jay Gould och hans kritik 
mot vissa sätt att mäta människan (Gould 
1981). Varför har då Håkan Karlsson valt just 
Heidegger? Kanske är det just Varabegreppet i 
sig som fascinerar. Men i uppsatsen framgår 
det, tyvärr, aldrig riktigt varför just Heidegger 
är så viktig för författaren. 

Filosofins förhållande till olika speciella dis
cipliner är en annan central fråga som Karls
son ständigt tangerar men aldrig öppet tar ställ
ning till. Det finns i texten (Karlsson 1997, s. 
110-116) intressanta antydningar av kritik mot 
t.ex. Julian Thomas, som nyligen skrivit en bok 
om Heidegger och arkeologin (1996). Thomas 
söker konstruera en arkeologisk metod direkt 
ur Heideggers begrepp. Arkeologer skulle 
alltså, enligt ett sådant synsätt, kunna laborera 
med diskussioner kring t.ex. neolitikums onto-
logi. Sådana angreppssätt blir dock lätt löjliga 
eller direkt töntiga. Det ontologiska är ett filo
sofiskt begrepp kring det vi ej vet att vi vet. Hur 
kan en arkeolog seriöst hävda att han eller hon 
skulle kunna rekonstruera ett förmedvetande 
under neolitikum? Nå, Håkan Karlsson tycks 
vara enig med mig om det omöjliga i att till-
lämpa ontologibegreppet direkt på arkeolo
giskt material. Här finns ju också en uppenbar 
risk att utnyttja Heideggers begrepp för att 
skapa ännu mer mätbarhet kring ännu fler de
lar av mänskligt liv, dvs. en fördjupning av de 
centrala problem eller missförhållanden som 
Heidegger påtalar. Somliga specialister på Hei

degger hävdar också att denna filosofi icke är 
direkt tillämpbar i arkeologiska sammanhang, 
något som Karlsson också nämner (1997, s. 
115). Frågan är naturligtvis om denna invänd
ning inte är central och borde givits mer ut
rymme i texten. Det borde ha funnits utrymme 
för mer diskussion t.ex. huruvida icke-appli-
cerbarhet är detsamma som icke-rdevans. 

När man tar upp en filosof som Heidegger 
inställer sig omedelbart frågor om akademisk 
verksamhet och politik. Är det två helt skilda 
fält, eller finns det kopplingar mellan dem? 
Heidegger anslöt sig till det tyska nazistpartiet, 
arbetade som rektor för universitet i Freiburg 
just efter nazisternas maktövertagande och for
made universitetet efter den nya politikens 
mallar. Hans tal och brev från denna tid inne
håller också typiska fraser som »Heil Hitler» 
m.fl. (Otto 1989, s. 139,143,172). Karl Löwith, 
en annan tysk filosof, under en tid Heideggers 
elev, har också berättat att Heidegger själv såg 
en direkt koppling mellan sin filosofi och tysk 
nazism (Löwith 1986, s. 57). Frågan om denna 
koppling fanns där, om den är nödvändig etc. 
har diskuterats intensivt av sociologer, filosofer 
och andra. Pierre Bourdieu t.ex., som inte alls 
accepterar Heideggers filosofi som ett system, 
utan bryter ner begrepp och diskuterar deras 
betydelse i relation till social status, talar om 
Heidegger som en viktig deltagare i den kon
servativa revolutionen i tysk filosofi (1988). 
Bourdieu poängterar samtidigt att det finns en 
lång rad olika sätt att läsa Heidegger. Denna 
bok saknas för övrigt i Karlssons litteraturlista. 
Uppsatsens författare försöker dock inte på nå
got sätt undvika problem kring Heideggers re
lation till nazismen, och det skall han beröm
mas för, men hans försök till lösning är inte 
övertygande. Heidegger skall ha frångått sina 
egna grundläggande principer när han anslöt 
sig till nazistpartiet. Hela denna frågeställning 
är dock stor och svår. Det skrivs ofta om hur sta
linism eller nazism skall ha påverkat och på
verkats av akademiska texter, men mer sällan 
om t.ex. McCarthyism och akademisk verk
samhet. Som jag ser det är öppenhet och med
vetenhet avgörande, så långt det är möjligt. Att 
smussla och dölja politiska kopplingar tjänar 
inte en seriös akademisk debatt. Det finns na-
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turligtvis politiska situationer när öppenhet är 
omöjlig, men vi bör åtminstone sträva mot en 
ökad medvetenhet kring denna problematik. 

Ett grundläggande problem kring varje 
Vara-filosofi, kanske det mest centrala, är frå
gan kring Varats sammanhang eller brist på 
sammanhang, antytt av Karlsson (1997, s. 71). 
I varje samhälle finns påtagliga motsättningar, 
motsägelser, inkompatibilitet, fissurer. Existen
sen av skillnader och också motsättningar mel
lan olika sociala klasser kan inte förnekas. Det 
logiskt invändningsfria, perfekta samman
hanget finns inte ens i de mest utvecklade kos-
mogonier. Betyder detta att också Varat inne
fattar motsägelser? Men, om det är så, vad är då 
detta Vara? Kan en sådan kategori över huvud 
taget vara av intresse? Riskerar vi inte här att 
än en gång tro på det Absoluta, Alltet? Är en så
dan kategori relevant utanför religion? Theo
dor Adorno har kritiserat Heidegger hårt på 
denna punkt (1966), men Karlsson har tyvärr 
valt att endast antydningsvis tangera denna 
text. Adorno har t.ex. visat hur Heideggers sö
kande efter en bestämd tankeidé, ett Vara, hos 
den tyske diktaren Hölderlin, gjort Heidegger 
blind för bristen på sammanhang i Hölderlins 
dikter. Adorno ser en parataxis, en serie från 
varandra skilda stycken i Hölderlins dikter. Hei
degger lägger till bindeord och kopplingar för 
att tvångsmässigt skapa sammanhang där de 
inte finns (Adorno 1965, s. 156-209). För min 
del ser jag det sociala som motsägelsefull prak
tik med vissa konkreta, påtagliga sammanhang, 
där det materiella (artefakter, miljö) är avgö
rande (Cornell 1995-96 och 1997). 

De fyra problemområden jag här skisserat 
hör, som jag ser det, till de mer centrala. Ännu 
en viktig fråga som idag kanske är särskilt ak
tuell är Heideggers ständiga hänvisningar till 
en europeisk idétradition. Varför skulle just 
den europeiska traditionen vara den mest re
levanta? Karlsson nämner detta problem i en 
fotnot (1997, s. 49). Frågan är nog värd en 
större diskussion (se t.ex. Amin 1988). Finns 
det egentligen en europeisk filosofisk tradition 
med stort tidsdjup (se t.ex. Bernal 1987 för en 
kritisk diskussion)? Finns det någon direkt kon
tinuitet i idétradition mellan det klassiska Grek
lands Parmenides och Heidegger, som Karls

son antyder? Detta problem är icke perifert. 
Heidegger - och Karlsson - talar ofta om rötter 
och om det autentiska. Kopplingen till det ur
sprungliga är central hos Heidegger. Adorno 
har också polemiskt kritiserat Heideggers tro 
på »bonden i Schwarzwald» som det mer au
tentiska eller egentliga. För Adorno rör det sig 
om »bidragstagare», lika beroende av det mo
derna som någon annan (1996; se också Gos-
den 1996). Även om vi inte accepterar Ador-
nos a rgument fullt ut, pekar han på ett pro
blem som måste diskuteras mer i detalj. 

Detta för oss också över på frågan om språ
ket. Heidegger lägger stor vikt vid språket och 
särskilt tal och skrift (Karlsson 1997, s. 42). Tal 
och skrift är ofta avgörande i mänskligt sam
manhang. Det är också avgörande när vi fram
för akademiska föredrag eller i akademiska tex
ter. Men tal och skrift är kanske inte det enda. 
Det finns också andra sätt att handla och att 
vara med människor, att kommunicera, om 
man vill använda det begreppet. Det finns en 
risk att vi, som akademiker, överdriver talets 
och skriftens betydelse. Maurice Bloch har på 
ett intressant sätt kritiserat enkelspåriga mo
deller av samhälle och språk (1991). 

Det finns naturligtvis också en annan sida 
här vad gäller språket. Språket i Karlssons text 
är mycket präglat av Heidegger och den tyska fi
losofitraditionens sätt att skriva. Det är ovant för 
många arkeologer. Och det är väl inte alltid just 
det lättaste sättet att uttrycka sig. Jarl Nordbladh 
(1989, s. 25) har i annat sammanhang nämnt 
problem med språket i arkeologiska texter. 
Många postprocessualister talar om vikten av att 
göra arkeologin relevant för hela samhället, 
men skriver samtidigt på svårtillgängligt språk. 

Karlsson ägnar åtskilliga sidor i sin text åt en 
genomgång av postprocessuella texter och visar 
på otaliga inkonsekvenser i dem. Det är lärorik 
och viktig läsning, ett sätt att lyfta ner arkeolo
gins småpåvar från deras piedestaler. I en vi
dare mening är det viktigt att komma ifrån (de 
alltför vanliga) idéerna om den enskilde arke
ologen som, likt en cowboy från Vilda Västern, 
ensam skapar sin totala världsbild och ordning 
och reda. Extremt individualistiska »veten
skapsteorier» av detta slag faller på sin egen 
orimlighet. 
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Karlsson finner att postprocessualismens för
fattare inte tagit frågan om Varat på allvar. Inte 
så konstigt kanske, eftersom de knappast ansett 
denna fråga central. Men Karlssons genom
gång är, icke desto mindre, intressant och inte 
minst roande. Han diskuterar också (1997, s. 
20) hur ett antal arkeologer kommit att »mass
producera» vetenskapliga texter där snabb pro
duktion och moderiktningar blivit mycket vik
tigare än innehållet. En mer omfattande dis
kussion om detta hade varit intressant. Man 
skulle också kunna tillägga att vad som inte dis
kuterats också är intressant. Medan franska 
poststrukturalister och tyska fenomenologer iv
rigt dragits fram i debatten har en filosof som 
Jean-Paul Sartre knappast figurerat. Vad skulle 
hans resonemang om Varat och Intet, om exi
stens som går före essens, och hans situationis-
tiska dialektik (se t.ex. Österberg 1997) få för 
konsekvenser i ett arkeologiskt sammanhang. 
Vem vågar skriva en större uppsats om detta? 

För att avsluta dessa enkla reflektioner. - Hå
kan Karlsson ansluter sig i sin uppsats till all
männa diskussioner kring arkeologins kris 
(1997, s. 11). Det arkeologiska materialets om
fattning skapar en tolkningskris. Det ligger sä
kert något i detta argument, som är så vanligt i 
debatten. Men mängden material kan också, 
som Kristian Kristiansen demonstrerat, vara en 
potential, en möjlighet för nya tolkningar 
(1985). Det finns stora problem i arkeologin i 
Sverige idag. Men vi bör undvika slentrianmäs
sigt upprepade tolkningar av bakgrunden till 
dessa problem. Och vi bör också ståndigt peka 
på att, liksom många naturresurser, de kultu
rella lämningarna är ändliga, också på kort sikt. 
Där ligger kulturmiljövårdens stora utmaning. 
Ordet vård är här, tycker jag, utmärkt. Trots att 
jag tvivlar på Heideggers Vara vill jag, som 
Karlsson, se en ökad respekt gentemot det ar
keologiska materialet. Vi måste efterlysa en ny 
ödmjukhet, för att låna ett av Håkan Karlssons 
favorituttryck. 
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