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Debatt 

In ternet-arkeologi 

Arkeologin har förändrats genomgripande un
der min tid som lärare och forskare, inte minst 
de senaste åren med datorernas genombro t t 
Datorerna är inte länge bara effektiva redskap, 
till exempel skrivmaskiner, räknemaskiner och 
sorteringsmaskiner, som har gjort livet lättare 
och gjort några tidigare omöjliga metoder möj
liga att pröva, till exempel multivariat statistik, 
simulering, databasanalys och GIS. Datorerna 
har också grundläggande förändrat synen på 
arkeologi bland de senaste årgångarna nybör-
jarstudenter. Den elektroniska motorvägens ar
keologi gör mig bekymrad för framtiden. A-stu
denterna susar fram med IT-tåget och surfar 
(eller heter det zappar?) fram en arkeologi på 
Internet, som har gjort mig misstänksam och 
reaktionär. 

Studenterna har i dag på sina institutioner 
eller högskolor tillgång till datorer och dator
salar dygnet om, året om. Ett ökande antal, om 
några år alla, vare sig Ylva Johansson eller Carl 
Bildt får bestämma, kommer från skolor med 
samma möjligheter. Studenterna är fena på att 
leta upp dataspel, kvällstidningarnas hemsidor 
och pornografi, med vilket de fyller datorernas 
hårddiskar, tills det hela brakar samman och 
ingen kan få något gjort förrän datasnubbarna 
har efterliknat såväl Herkules i Augias stall som 
Sisyfos. Andra studenter skriver emellertid fli
tigt uppsatser för att få sina akademiska poäng 
och studiemedel. Det är de som är det stora be
kymret, i det att också de i ökande grad låter 
sitt arbete styras av den arkeologi, som de 
tjappt letar upp på Internet. 

Arkeologistudenterna på Mitthögskolan 
kommer till tre fjärdedelar från de sydliga 
Norrlandslänen. Speciellt Jämtlands län har 
den lägsta andelen högskoleutbildade invånare 
av alla landets län. Studenterna är således ofta 
förstagenerationsstuderande. Alternativt var 
deras föräldrar förstagenerationsstuderande 

under den förra stora tillväxtperioden för hög
skoleutbildning, då UKAS- och PUKAS-stu-
denter förelästes A-kursen av studenter, som 
just hade klarat sista resttentan på B-kursen. 
Stora s tudentgrupper har således inte vuxit 
upp i miljöer, där det har varit självklart att läsa, 
skriva, resonera, diskutera, väga argument, lösa 
abstrakta problem och i största allmänhet till
ägna sig ett rikt och nyanserat språk, som speg
lar en motsvarande rik och nyanserad tanke
värld. Att s tudenterna saknar allmänbildning 
är väl dock bara en gammdmansfördom. Det 
går att leva utan att kunna räkna upp floderna 
i Halland, och det är inte säkert att det är vik
tigare att ha läst Törnrosens bok än att ha tittat 
motsvarande antal timmar på MTV. 

Jämfört med för en generation sedan kom
mer dessa studenter till arkeologiundervis
ningen på högskolan med mer arkeologikun-
skaper och självständiga uppfattningar om vad 
arkeologi är för något. Deras föreställningar 
och förväntningar är mycket annor lunda än 
de, som jag och mina studiekamrater hade för 
30-35 år sedan. Dagens studenter har åtmins
tone sedan slutet av lågstadiet besökt länsmu
seet, stekt gäddor i kokgropar, sett Bo G. Eriks
son och »Vetenskapen värld» på TV, läst »Illus
trerad Vetenskap» och hör t talas om 
hällristningar, företrädesvis om hur hällrist
ningarna avbildar stjärnbilder och kometer. 

Studenterna har vuxit upp med en mång
skiftande värld, befolkad inte bara av Spice 
Girls (jag vet att flertalet Spice Girls-fans är da
gisflickor, men Spice Girls är den enda grup
pen som jag känner till, sedan Göingeflickorna 
och Ebba Grön slutade). Deras värld innehåller 
också ismannen, Asterix, druider, mumier, is-
prinsessor, Cheops, birkanare, Lindow-man-
nen, Barna Hedenhös, mellan- och sydameri
kanska indianer, neander thalmänniskor och 
en hel del till. Bockstensmannen, Prins Valiant 
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och sumererna tycks vara mindre bemärkta. 
Välkända platser i denna värld är Gizeh, Pom
peji, Birka, Stonhenge, Te Pito de Hanua och 
Valhall. 

Studenterna har en god kännedom om värl
dens kulturarv, sådant det exponeras i den ko
lorerade vetenskapspressen och i TV:s veten
skapsmagasin. De är intresserade av att för
djupa sig i pyramidbygge, keltisk religion och 
asatron, Birkas uppgång och fall, varför isman
nen dog (dock inte huruvida han var kastrerad 
eller ej), Ajvidebornas liv och görande, och frå
gan om nefriterna i själva verket var neander-
thalmänniskor (eller så var det tvärtom, eller 
möjligen något annat) . 

Rummet saknar gränser. Ungdomarna lever 
både hemma och i en global massmedia- och 
IT-värld. Saknar också tiden gränser? Små barn 
kan inte uppfatta tiden som en process. De har 
inte någon klar uppfattning om skillnaden mel
lan nu, nyss och för länge sedan. De uppfattar 
inte heller att det är någon skillnad mellan 
olika världar som Ankeborg, Bullerbyn, stenål
dern och vikingarna, jät teödlorna och Middle 
Earth. Växer dagens ungdomar ifrån denna 
oförmåga att skilja mellan fantasi och verklig
het? Att uppfatta skillnaden mellan fantasiska-
pade världar och återskapade en gång verkliga 
världar? Är det möjligt för rollspelare, dataspe
lare och nätsurläre? För ungdomar som i gal-
lupundersökiiingar visar sig sakna så mycket in
levelse att de vill införa dödsstraff? Trots att, el
ler på g rund av att, de har tillgång till mera 
kunskap än någon generation före dem? 

Ungdomarna, de som är eller snart blir stu
denter, lever i en rik men fragmenterad värld. 
Den består av nu och då, här och där. AJlt på en 
gång. Med massmedia och IT färdas de i rum 
och tid. Tidens gång och rummets utsträck
ning är upphävda. Förhistorien, historien och 
nuet är inte en framrullande process i ett rum 
med längd och bredd. Den är från varandra 
isolerade bilder utan perspektiv och föränd
ring. 

Samtidigt är ungdomarna uppenbart skep
tiska och antiauktoritära. De ser sig om i värl
den med misstänksamhet och misstro. De krä
ver argument och bevis för att låta sig övertygas 
om företeelser, som befinner sig bortom deras 

egen hor isont Att höra på föreläsningar och 
läsa läroböcker är inte tillräckligt. Orden »giss
ning» och »spekulation» är vanliga, då de gör 
bedömningar av arkeologins och historiens in
nehåll. Vad de accepterar skall ha en självupp
levd rimlighet eller härröra ur betrodda källor. 
Det gäller både mellanstadieeleverna, som i 
sina skoluppsatser förklarar att arkeologens be
rättelse under skolutflykten om skålgropsste-
nens användning är bara nys, och gymnasis
terna, som tvivlar på att förintelsen ägde rum 
40 år innan de föddes. 

Studenterna läser och använder den sorts 
information som de är uppväxta med, och som 
i allt högre grad introduceras för dem i skolans 
strävan efter att träna sina elever i självständigt 
arbete. Läroböckernas översikter och facktid
skrifternas diskuterande artiklar känns dem 
främmande. De söker information, inte kun
skap och diskussion. Information litar de på, 
om den kommer ur betrodda källor. Till de be
trodda informationskällorna hör Internet. 

Att leta information på Internet är natur
ligtvis betydligt mera lustbetonat än att leta 
böcker ocb tidskriftsartiklar i ett biblioteks bib
liografier, kortlådor och databaser. Informa
tionen blir också omedelbar t tillgänglig på 
skärmen eller skrivaren: inga fraintagningsti-
der, inga låneköer, inga fjärrlån, inga begrän
sade lånetider. Dagens skolbarn, ungdomar 
och studenter har också varit och är utsatta för 
en kraftfull påverkan. Skola, politiker, kom
mersiella IT- och teleföretag, reklam och åt
skilliga trendsättande opinionsbildare samver
kar till att ge en bild av att Internet, eller »nä
tet», är nut idens och framtidens människors 
värld. Internet är den gränslösa tillgången till 
information. Nätet saknar gränser i tid och 
rum, i informationsmängd och tillgänglighet, i 
lagar och normer. Nätet ger känslan av frihet, 
individualitet och global samhörighet 

Datorsalarna med Internetuppkoppling-
arna är idag lika självklara studiemiljöer som 
biblioteken med bokhyllorna var unde r min 
studietid. Att leta information på Internet är 
på väg att ersätta letandet efter kunskap i mo
nografierna och tidskriftsserierna. Arkeologin 
på Internet är på väg att bli studenternas själv
klara nästa steg efter de kolorerade veten-
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skapstidskrifterna och TV:s vetenskapsmagasin. 
De fascineras av dessa mediers rika värld, inte 
av rikedomen i de arkeologiska facktidskrifter
nas diskussion. De förra innehåller en fantasi
eggande, tankesvindlande, förundrande rike
dom. Den senares rikedom är av ett annat slag, 
som sakta växer fram genom hårt intellektuellt 
arbete och mänsklig erfarenhet. 

På nätet kan man finna allehanda arkeologi, 
som är intressant att använda i fornsaksunder-
visningen och för olika slags övningsuppgifter. 
Utbudet från de arkeologiutbildande och kul
turmiljövårdande institutionerna ökar. En sam
manställning och insiktsfull, väsentligen kritisk, 
diskussion förs av Helena Victor i senaste år
gången av Tor (1997; denna artikel innehåller 
Internetadresser till allehanda arkeologiska in
stitutioner och instanser i Sverige). Detta tittar 
studenterna artigt på, de gör sina övningsupp
gifter, och de finner det hela tämligen måttligt 
uppseendeväckande. De är intresserade av an
n a t 

En av årets essayer inom A-kursen i arkeo
logi hade kort och gott rubriken »Stone
henge». Inledningsavsnittet löd (med min 
kommatering): 

Jag skall i denna essay ta upp några av de mängder av 
teorier, som finns om Stonehenge och dess upp
komst och användning. Mitt syfte är att ta reda på vil
ken teori, som är trovärdigast, samt att påvisa intres
santa och kanske ovanliga idéer. 

Essayen var försedd med en liten referenslista. 
Den omfattade två böcker med titlarna Gåtfulla 
platser och Stonehenge of the. Kings. Därtill räk
nade den upp Illustrerad Vetenskap, Kamratpos
ten och Nationalencyklopedin. Listan avslutades 
med raden: »Samt div. artiklar och bilder från 
Internet.» 

Inom parantes sagt, den händiga kan på In
ternet själv hitta rekommendat ioner för hur 
man refererar till dokument på Internet. 

Om studenten inte hade skrivit en essay för 
A-kursen utan sin lärarehandledda uppsats på 
slutet av B-kursen, så hade referenslistan an
tagligen innehållit titlar som Stonehenge Compkle 
och Fragments of Antiquity och vad bläddrandet 
genom några decenniers årgångar av tidskrif
ten Antiquity kunde tänkas ha gett. Studenten 

är emellertid varken att klandra eller ömka, 
utan det är bara att konstatera att hon är en i 
en ny generation studenter, som kommer till 
arkeologin med andra förväntningar och för
utsättningar än vad som gällde för några år se
dan. Mitt intryck är att förändringen har gått 
fort och att den delvis är ett socialklassbundet 
fenomen, som är mera framträdande på hög
skolorna än vid universiteten. 

Frågan är hur framtiden ser ut. Är dagens 
internetarkeologi framtidens arkeologi? Kom
mer den på böcker, tidskriftsartiklar och semi
nariediskussionernas begreppsapparat vilande 
arkeologin att överleva? Eller är framtidens ar
keologi ett elektroniskt informationsberg och 
ett globalt chattande? Det blir nog bådadera 
och en del till. Internet förverkligar det post
moderna pluralistiska idealet. Alla kan lägga ut 
sin arkeologi på nätet, alla kan leta upp den, 
och det är just vad alla gör - lägger ut och letar 
upp. 

Den i monografier och tidskrifter publice
rade arkeologin innehåller alltid någon form 
av kvalitetssortering. Redaktörer, anslagsgivare, 
referee-läsare, handledare, recensenter och av
handl ingsopponenter ingår i en ständig dis
kussion kring den tryckta arkeologin. Normer 
för acceptabel och oacceptabel arkeologi har 
utbildats och skapat tradition. Både former och 
sorteringsmekanismer är väl etablerade. Man 
kan tala om en institutionellt etablerad arkeo
logi, eller om en etablissemangets arkeologi. 
Någon enstaka tidskrift undantagen finns inget 
av detta på Internet. Dess arkeologi kan upp
fattas som mera demokratisk, alternativt mera 
anarkistisk. Min uppfattning är, att detta hitin
tills inte har varit uteslutande eller ens uppen
bart fördelaktigt. 

Den mest lättillgängliga och attraktiva arke
ologin på Internet präglas av karaktäristiska te
man. Det är pyramider, vikingar, grottmål-
ningar och druider. Det är arkeologins godis
butik, där man kan välja sorterna fritt för 9:90 
per hekto. Internetarkeologin är teorilös. Med 
detta skällsord från 1970-talets debatt menar 
jag, att arkeologidokumenten på Internet inte 
innehåller självreflektion kring sin egen teore
tiska g rund med avseende på människosyn, 
samhällssyn, kunskapsteori och begreppsappa-
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rat. Ingen arkeologi är teorilös, endast teorio-
medveten. På Internet finns ingen intersub-
jektiv diskussion som lyfter fram och belyser te
ori. Dokumenten innehåller i allmänhet heller 
inga referenser. Den intellektuella miljö och 
den associationssfär, i vilken dokumenten har 
tillkommit, är således endast implicit synlig 
mellan raderna. Allt detta är inte anmärk
ningsvärt. Internet innehåller information, 
inte kunskap, och chattande, inte diskussion. 
Internetarkeologin avser att förmedla data, 
sammanställningar av data och tolkningar av 
sammanställningarna, inte att diskutera förut
sättningarna för tolkningarna. Det lättsamma 
surfandet på nätet leder inte in i vetenskaplig 
diskussion, utan till osorterad information. 
Den elektroniska motorvägen är den breda vä
gen. Utefter den finns ett stort utbud av talrika 
åsikter och synsätt. Studenternas inneboende 
känsla för kritiskt tänkande säger dem, att ställa 
sig tvivlande till alla. De leds inte av auktorite-
ter till att sortera dem i mer och mindre beak-
tansvärda. De leds dock inte heller av en egen 
genomtänkt och uppövad reflekterande håll
ning i sin misstänksamhet. De väljer som de 
zappar mellan TV-kanaler och stoppar in och 
tar ut videoband och hoppar mellan webbsidor 
och slår av och på sin walkman. De är åtmins
tone konsekventa. 

Mig har det tagit tre års deltagande obser
vation tillsammans med den nya generationen 
IT-studenter för att förstå, att jag måste föränd

ra de grundläggande arkeologikurserna. Nyt
tan av Internet för arkeologin och i undervis
ningen är oomtvistlig, men jag börjar också se 
problematiska och bekymmersamma sidor. Vad 
New Age har med saken att göra, har jag ännu 
inte börjat tänka på. 
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Följande internetadresser använder jag till övnings
uppgifter inom A-kursen i arkeologi: 

http://www.natmus.dk (det danska Nationalmuseets 
bronsålderskatalog) 

http://www.dokpro.uio.no/ (det norska dokumen
tationsprojektet med bland annat ett kart- och 
bildanknutet fornminnesregister) 

http://www.hf.uio.no/iakn/roger/lithic/sarc.html 
(Stone Age Reference Collection från IAKN vid 
Universitetet i Oslo) 

http://www.hum.mh.se/Arkeologi/Trindyx/de-
fault.html (databas över norra Europas trindyxor 
frän HUM vid Mitthögskolan) 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora, Mitthögskolan 

831 25 Östersund 

Kommentar till Thomas Bartholins artikel om 
dendrokronologins tillförlitlighet 

Thomas Bartholin anmärker i sin artikel i Forn
vännen 1998/2 att den referenskronologi för 
fur, som jag publicerade i Dated wood jrom Gol-
land, innehåller ett fel så att dateringar äldre än 
omkring 1400 är 9 år för gamla. 

I min skrift presenteras på sid. 28 och 29 en 
överlappning i referenskronologin mellan en 
yngre del och en medeltida del. Under upp
byggnadstiden tilläts de i den yngre delen in

gående sekvenserna att få tillhörande årtal ut
skrivna. 

I den medeltida delen skrevs inga årtal ut, 
eftersom dessa skulle kunna vara ledande och 
därvid hämma uppmärksamheten vid de par
tiella eller heltäckande granskningar, som fö
rekom med några månaders mellanrum. Gra-
fer av mätvärden från prov som var samtida 
med varandra samlades i g rupper på ritfilm. 
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