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Debatt 

Nationalismen i den svenska arkeologin under 1900-talet 

I den nyligen utkomna festskriften till Jarl Nord
bladh har Bozena Werbart tagit upp ett viktigt 
tema i sin uppsats Archaeology yesterday and today: 
Sweden 1930-1945. Hon diskuterar nationalis
men i den svenska arkeologin under första hälf
ten av 1900-talet och de rasistiska och nazistiska 
tendenser hon anser sig finna i den tidens svens
ka arkeologi. Hon kommer bl.a. fram till att de 
svenska arkeologerna under perioden 1930-1945 
med få undantag hade nazistiska sympatier, sär
skilt nämns Sune Lindqvist som nazistsympati
sör och rasist typisk för tiden (Werbart 1999, s. 
279). Statens Historiska Museums utställning 
»Tiotusen år i Sverige» skulle vara ett uttryck 
för 1940-talets nationalistiska idéer, vilket i Wer-
barts språkbruk innebär en starkt negativ kritik. 
(Werbart 1999, s. 279). En rad notiser ger bak
grunden i det svenska samhället till de föregivna 
nazistsympatierna bland arkeologerna: Sverige 
krävdej-pass för judar under 30-talet, transporter 
av tyska soldater gick genom Sverige under de 
första åren av kriget, Ingvar Kamprad (Ikea) var 
nazist i sin ungdom, det fanns svenska officerare 
som var nazister, en grupp gästande tyska jour
nalister fick i januari 1941 dricka mjöd i Gamla 
Uppsala, guldhandeln mellan Tyskland och de 
neutrala länderna förlängde kriget och skaffade 
Tyskland högteknologi och råmaterial (Werbart 
1999, s. 281, 284). När så Karolina Matti och na
zistföreläsningen vid Umeå universitet 1997 dy
ker upp (Werbart 1999, s. 284) börjar man re
flektera över om inte anknytningen till dagens 
problem tar överhand över temat arkeologisk 
forskning på 30-talet. 

Ingen kan förneka att det finns nationella el
ler nationalistiska tendenser i den svenska arkeo
logiska forskningen i början av seklet. Men var 
detta rasism? Vad är »rasistiska tendenser» och 
vad är »rasism»? Kan man påstå att nazistiska 
sympatier var så framträdande bland arkeolo
gerna under mellankrigstiden? Till en del ligger 
problemen i att det är svårt att definiera be

greppen, till en annan del i att man måste ha ett 
historiskt synsätt. Det är alltför lätt att göra ana-
kronistiska bedömningar, i synnerhet då det gäl
ler etiskt laddade problem. I Werbarts artikel 
finns också oklarheten att hon säger sig vilja 
analysera den arkeologiska forskningens histo
ria 1930-1945 men bara talar om den nationa
listiska linjen i forskningen. Naturligtvis måste 
man studera sambandet mellan den arkeologis
ka forskningen och politiska tendenser under 
alla tider, och hur de arkeologiska resultaten ut
nyttjats av icke-vetenskapliga rörelser. Men jag 
vänder mig mot Werbarts alltför enkla sätt att 
behandla det både vetenskapligt och etiskt vik
tiga ämnet. Man måste ställa högre krav på kla
ra problemställningar, definitioner av termerna, 
källkritik och ett historiskt synsätt. Jag skall dis
kutera uppsatsens centrala punkter. 

Med ett »historiskt synsätt» menar jag att fors
karen måste så långt möjligt undvika sin egen 
tids värderingar då han/hon försöker tolka 
gångna tiders ställningstaganden. Om detta kan 
man föra en lång teoretisk diskussion och hävda 
att det är omöjligt att undvika påverkan av idé
utvecklingen mellan den historiska händelsen 
och den sentida forskarens tid. Forskaren bör 
under alla förhållanden analysera den felkälla 
som ligger i att han/hon själv och den historiska 
händelsen har olika referensramar, eller skilda 
kontexter med ett arkeologiskt uttryck. 

Det framgår av Werbarts artikel (1999, s. 
276) att den står i början av ett forskningsprojekt 
med samarbete mellan arkeologi och historia 
vid olika universitet för att analysera forskning
en under perioden 15)30-1945 i Sverige. Man 
får alltså inte kräva en utförlig behandling av 
ämnet i uppsatsen. Men de metodiska kraven 
kvarstår. 

Werbart förbinder nationalism med rasism 
och därmed får begreppet »nationalism» genom
gående en negativ betydelse. Men någon analys 
av innebörden av »nationalism» ger hon inte. 
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Den omfattande internationella diskussionen, 
t.ex. hos B. Anderson, E. Gellner, EJ. Hobs-
baum och E. Kedourie, visar dock hur mycket 
som kan läggas in i »nationalism». I den arkeo
logiska forskningen är det väl känt att arkeo
logi och nationalism i Europa hör samman med 
1800- och 1900-talens idéer om uppkomsten av 
»folk» och nationer, ibland i förbindelse med ra
sistiska idéer. Men »nationalism» är även där ett 
mångtydigt begrepp. Nationalencyklopedin (1994) 
ger i sin artikel »nationalism» några användba
ra definitioner: 

De nationella rörelserna kan skilja sig ideologiskt 
utmed en höger-vänsterskala. I samband med 
1800-talsliberalismen utvecklades en »liberal na
tionalism», inriktad på nationell frigörelse men 
också på folkstyre och mellanfolkligt samarbete. 
Som dess motsats kan man se »integral nationa
lism», som utgår från en auktoritär samhällsupp
fattning. I t.ex. det nazistiska Tyskland inspirera
des den av socialdarvvinistiska idéer om nationer
nas inbördes kamp för överlevdnad, liksom av 
rasteorier. 

Även encyklopedins indelning efter utgångs
punkter och mål är tillämplig inom arkeologin. 
Ett sådant begrepp är »enandenationalismen» 
som i en arkeologisk forskning söker det etniskt 
och kulturellt gemensamma i en nation eller 
stat. Ett annat är »befriandenationalismen» som 
arbetar för frigörelse, framför allt i tredje värl
den i vår tid. Man kan vidga encyklopedins de
finition och säga att den sistnämnda är en spe
ciell form av de nationella väckelser och det 
motstånd som regelmässigt uppstår vid situatio
ner av yttre tryck. En sådan »motståndsnationa
lism» finner man t.ex. i den danska arkeologin 
i mitten av 1800-talet under det tyska trycket 
och i den norska arkeologins reaktion under 
och efter den tyska ockupationen på 1940-talet 

Det negativa i »nationalism» ligger i om ter
men avser för andra folk eller grupper nedvär
derande omdömen, vilket är rasism. En fram
ställning av ett nationellt ämne tex. med an
knytning till »motståndsnationalism» eller nå
gon liknande inriktning, behöver inte innehålla 
sådana drag och kan därför inte dömas ut ur 
etisk synpunkt. En annan sak är att forskning 

med anknytning till etiskt och politiskt oantast
liga nationella mål naturligtvis kan vara utmärkt 
eller dålig ur vetenskaplig synpunkt. En arkeolo
gisk text som präglas av rasistiska synpunkter är 
däremot redan därigenom ovetenskaplig. 

I Nationalencyklopedin (1994) finns en ut
märkt definition av begreppet »rasism». Av fem 
kriterier är de tvä sista betydelsefulla i det arkeo
logiska sammanhanget. I rasismen finns »över
tygelsen att raserna låter sig klassificeras i en 
hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda 
dragen». I rasismen finns också »föreställningen 
att denna hierarkiska klassifikation berättigar 
medlemmar av förment överlägsna raser att do
minera, exploatera och t.o.m. förinta medlem
mar av förment underlägsna raser». Båda före
ställningarna är »etiskt och politiskt förkastliga». 
I Svensk Uppslagsbok 1952 finns inte uppslagsor
det »rasism», och »nationalism» har bara tio ra
der. 

I sin granskning av nationalismen i den arkeo
logiska forskningen i Sverige kopplar Werbart 
samman nationalism, rasism och nazism i tre 
steg. En sådan stegvis koppling anslår tonen i ar
tikelns början (Werbart 1999, s. 277): 

1. Nationalismen i svensk arkeologi var inte på något 
sätt unik, säger Werbart. Den fanns i många andra eu
ropeiska stater, »... there were similar, more or less 
articulated, nationalistic and racisl tendencies».../min 
kursiv/. 
2. I Sverige fanns det rasbiologiska institutet i Uppsala 
under 1920-talet, fortsätter Werbart: »...There were 
plenty of connections with racism in general and more 
specifically with Nazi racial politics /min kursiv/ in the 
documents of the Institute ...» 

3. Följande mening lyder: »Interpretations of the past 
were based on these tendencies...»/mm kursiv/. 

Med orden »these tendencies», som syftar på 
sekvensen nationalism - rasism - nazistisk raspo
litik, har Werbart fört en del av den svenska ar
keologiska forskningen från nationalism fram 
till tendensen till nazistisk raspolitik. I den för
sta punkten förbinds nationalism med rasism i 
andra europeiska stater men inte i Sverige. I den 
andra punkten har den arkeologiska forskning
en inte visats ha samband med det rasbiologis
ka institutet i Uppsala. Därmed kan inte »these 
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tendencies» binda samman rasism och nazism 
med nationalismen i svensk arkeologi. Argu
mentationen hänger inte ihop. Men kanske be
läggen i källorna ändå styrker hennes tes? Jag 
citerar: 

Swedish history, as depicted and presented by, for 
instance , Sune Lindqvist, Birger Nerman and Tu
re J. Arne (1879-1965), was a long and homoge
neous sequence, which distinguished Sweden and 
the Swedes from other countries and peoples: 
The Swedish population was depicted as an upper 
class in both the East and the West - the Swedish 
graves in Russia and the Sutton Hoo boat burial 
in England (Ame 1918; Lindqvist 1932; 1935a; 
1935b; 1947; Nerman 1924; 1941; Welinder 
1994). 

Källexemplen kommer huvudsakligen från en 
essä av Welinder 1994. Welinder inleder med ett 
påstående som han sedan motiverar: »Svensk ar
keologi är inte rasistisk, men den har under så
väl 1800-talet som under mellankrigstiden och i 
samtiden bidragit till skapandet av en tidsanda 
med rasistiska eller rasismliknande inslag.» Han 
hänvisar till att begreppet »rasism» är mångty
digt och värdeladdat. Det vore måhända klokt 
att avstå frän att använda ordet i en diskusssion 
av arkeologin,, säger han, men använder det än
då och vill låta en definition växa fram under 
den följande läsningen (Welinder 1994, s. 193 f.). 

Werbarts första hänvisning gäller Arnes upp
sats i Fornvännen, »Ett svenskt gravfält i guver
nementet Jaroslavl, Ryssland». Det är en fynd-
publikation liksom de flesta vetenskapliga skrif
ter som Arne skrev. Uppsatsen slutar med en 
kortfattad tolkning: 

Vid Michailovskoje har alltså funnits en koloni av 
svenskar, fredligt bosatta sida vid sida med en in
hemsk befolkning, hos vilken de bildal ett övre 
härskande skikt och med vilken de slutligen sam
mansmält. (Arne 1918, s. 47). 

Welinder har samma citat och fortsätter direkt 
med ett yttrande av Nerman i Fornvännen 1948 
om Sutton Hoo-graven. Nerman (1948, s. 90) 
anser att graven tillhör en svensk hövding eller 
kung som kommit som erövrare och lagt under 

sig en del av landet. Åtminstone de flesta av de 
övriga högarna skulle förmodligen höra till hans 
krets av svenskar. Med sådana yttranden har 
svensk arkeologi i början av 1900-talet enligt 
Welinder (1994, s. 206) skapat »ett språkbruk 
och en historieskrivning, vilken framhäver Sve
rige såsom det svenska riket och en svensk his
toria under två eller tre årtusenden». Arkeolo
gin skulle därigenom ha bidragit till »att skapa 
det protorasistiska föreställningssediment, ur 
vilket en motsättning mellan »vi» och »dom» kan 
lyftas fram». Werbart (1999, s. 277 f.) instämmer. 
Det är dock svårt att se några rasdrag i beskriv
ningarna av de erövrande »svenskarna». Hur 
skillnaderna i gravgods skall tolkas har hos både 
Arne och Nerman behandlats som ett veten
skapligt problem. 

I sin bok Die Herkunft und die friihesten Aus-
wanderungen der Germanen (1924) använder Ner
man arkeologiskt källmaterial och de antika 
skriftliga källorna för att påvisa utvandringar 
från Norden från övergången bronsålder-järnål
der till omkring Kr.f. Utvandringarna skedde 
främst från det ursprungliga Danmark, från Sve
rige var det bara en stam, goterna, som utvand
rade. Ämnet är nordiskt och utan inslag av ra
sism såvitt jag kan se. 

Arkeologerna har i exemplen tolkat före
målen och gravformen som tecken på en främ
mande, inträngande befolkning skild från den 
inhemska och därmed skapat ett »protorasistiskt 
föreställningssediment». Det är möjligen sant, 
men arkeologerna har inte skildrat en rasistisk 
motsättning. Här ställs man inför den fara som 
nästan alllid finns, att någon annan än forskarna 
utnyttjar resultaten på ett ovetenskapligt sätt i 
rasistiskt syfte. Men för den skull kan man inte 
upphöra med denna forskning. Med dagens 
perspektiv och kunskap kan man däremot vara 
tydligare och av vetenskapliga skäl ge forsk
ningen en annan inriktning. 

Nermans Sveriges rikes uppkomst från 1941 är 
intressantare i detta sammanhang. Nerman för
söker följa riksbildningsprocessen från Tacitus 
svioner till vikingatiden då det enligt Nermans 
uppfattning blott skall ha funnits en kung. Ner
man var sedan 1938 direktör för Statens Histo
riska Museum. Hösten 1940 höll han i museet 
en serie populärföreläsningar om riksbildning-
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en, och serien omarbetades till boken. Jag har 
inte kunnat finna några negativa uttalanden om 
andra folk, raser eller grupper trots att ämnet är 
i högsta grad nationellt. Frågan är om inte bo
ken egentligen är ett bidrag till den nationella 
samling som följde med krigsutbrottet och över
fallen på Finland, Danmark och Norge. I sitt 
»Slutord» betonar Nerman (1941, s. 226) att vi 
med all sannolikhet i obruten kontinuitet kan 
följa det svenska riket tillbaka till Tacitus sveas
tat. Därför kan vi säga att riket är omkring två 
tusen år gammalt och det äldsta i Europa. »I var
je fall har Sveriges rike stått under den långa 
tidsrymden av omkring tolv hundra år. Det är 
ett arv, som förpliktar.» 

Detta verk framhäver verkligen Sverige som 
det svenska riket, med avsikt och av förklarliga 
skäl. Det ligger nära till hands att se boken som 
en yttring av »motståndsnationalism». För den 
som förstod var detta ett lika klart budskap som 
Ture Nermans Trots Allt! som började ges ut 
1939. Birger Nermans slutord är en nationell 
appell. Den vetenskapliga framställningen slu
tar i det föregående kapitlet som heter »Den 
svenska riksenhetens art». En genomläsning vi
sar att Nerman mycket väl var på det klara med 
det problematiska i att bestämma när en stat 
uppstår. Han nämner Hågahögen men förut
sätter inte ett kontinuerligt sveavälde från den 
yngre bronsåldern till romersk järnålder (Ner
man 1941, s. 30). Gamla Upsala blev svearikets 
religiösa centrum och markerade en viss gemen
skap. 

Emellertid hade de olika delarna av sveaväldet i 
övrigt utpräglad självständighet. Varje område ha
de fortfarande sin egen lag. Det dröjde ju ända till 
mitten av 13(K)-talet innan Sverige fick en för hela 
landet gemensam lag, och först därigenom kan 
vårt land sägas ha blivit en stat i modem mening 
med verklig inre enhet. (Nerman 1941, s. 225). 

Werbart (1999, s. 277) anser alt framställningen 
av svensk historia såsom den presenterades av 
t.ex. Lindqvist, Nerman och Arne var en lång 
och homogen sekvens som skilde Sverige och 
svenskarna från andra länder och folk. Jag vill 
hävda att ur forskningshistorisk synpunkt finns 
inte en lång sekvens, forskningen är inte homo

gen och inte rasistisk. Jag frågar mig vilka andra 
arkeologer som åsyftas, eftersom Lindqvist, 
Nerman och Arne är exempel? 

I vilket syfte skrev Lindqvist de tre publika
tioner som Werbart hänvisar till? Uppsatsen från 
1932 heter »Forntida riksbyggare» och ingår i en 
festskrift till dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf. 
Lindqvist skildrar växelspelet mellan impulser 
som när Skandinavien utifrån och olika former 
av nordisk expansion under årtusendet efter 
FCr.f. I slutet talar Lindqvist om det vidsträckta, 
från sveabygderna organiserade handelsväldet, 
och det förefaller honom »som om dessa svens
ka kolonisationsföretag stå i en klass för sig in
om vikingatidens historia» (Lindqvist 1932, s. 
76). Uppsatsen »Fornminnenas vittnesbörd om 
landets bebyggelse» (Lindqvist 1935a) är ett 
omarbetat radioföredrag som publicerades i 
boken Vår hembygd. Dess historia och hur den ut
forskas tillsammans med de andra föredragen i 
serien. Det är en essä om utvecklingen från sten
ålder till vikingatid. Den välkända boken Sven
skarna i heden tid (Lindqvist 1935b) bygger på 
hans föreläsningar vid Uppsala universitet och 
på en serie radioföreläsningar. Första kapitlet är 
en översikt över stenåldern-järnåldern, de föl
jande är tematiska. Avsnittet om folk och stat är 
en återhållsam redogörelse för tidens åsikter om 
forntidens raser och folk men utan nedsättande 
värderingar. Varken i de två uppsatserna eller 
boken kan jag finna tendenser till rasistiska vär
deringar. De tre verken är exempel på Lind
qvists goda förmåga att i lättlästa texter sprida 
arkeologins nya resultat i vida kretsar. 

Lindqvist deklarerade sin uppfattning om 
den arkeologiska forskningen i uppsatsen 
»Gamla och nya uppgifter för svensk fornforsk
ning», som är hans installationsföreläsning i 
Uppsala 1928. En stor del handlar om arkeolo
gins beroende av samarbete med andra veten
skaper. Han kommer särskilt in på den nordis
ka bronsålderns karaktär och orsakerna lill 
övergången till järnåldern och fortsätter: 

Men vi påminnas också ånyo om nödvändighe
ten av att snart sagt på varenda punkt samman
knyta studiet av Nordens forntid med trängre el
ler vidare utblickar över de många andra områ
den, med vilka vårt land oftast stått i så livlig be-
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röring och av vilka det alltid stått i så stort bero
ende. Studiet av vår fornhistoria besannar tillful
lo Tegnérs bevingade ord, att »all odling står på 
ofri grund» (Lindqvist 1928, s. 83).. 

Det var nödvändigt att först ordna det omfat
tande arkeologiska materialet kronologiskt, sä
ger Lindqvist. Lockande forskningsuppgifter 
hade skjutits åt sidan, men nu skulle de ställas i 
förgrunden. »Många och mångskiftande äro de 
uppgifter, som blivit den svenska fornforsk
ningen förelagda» (Lindqvist 1928, s. 83 f.). Vil
ka uppgifterna var, går han inte in på. Yttrandet 
är ändå intressant,.eftersom det återspeglar 
hans och tidens sätt att tänka; det fanns uppgif
ter som var en skyldighet för den svenska forn
forskningen att lösa. FCronologin, nya fynd och 
bearbetningar fanns, och Montelius skildring av 
Sverige forntid, som i reviderad form tryckts på 
nytt 1919, kändes säkert otillräcklig, även om 
man alltid nämnde Montelius med den största 
respekt. Det var dock Oscar Almgren som var 
läraren och föregångaren. Och vem skulle skild
ra den svenska forntiden om inte de svenska ar
keologerna? Att döma av föredraget kände 
Lindqvist det som absolut nödvändigt att be
möta bröderna Weibull, att inte låta oförstående 
historiker ta över forntiden. Mot denna bak
grund i tiden och med tanke på Lindqvists öpp
enhet för forntida främmande beroende kan jag 
inte förstå Werbarts äsikt att han skulle ha bi
dragit till en svensk historia som skilde Sverige 
och svenskarna från andra länder och folk. 

Nermans skrifter har en annan bakgrund. I 
sin doktorsavhandling från 1913 lade han fram 
en hypotes om att vissa av Ynglingaättens kung
ar skulle vara gravlagda i Uppsala högar och i 
Ottarshögen i Vendel. Den senare genomförda 
utgrävningen av Ottarshögen tycktes bekräfta 
hans hypotes. En linje i hans fortsatta forskning 
blev tolkning av arkeologiska lämningar med 
hjälp av de äldsta litterära källorna. Den litterä
ra linjen ledde till kungarnas historia, medan 
Lindqvists arkeologiska inriktning ledde till 
bondehövdingarnas samhälle. Liksom Lind
qvist försökte Nerman klarlägga Sveriges rikes 
uppkomst, men genom sin enligt andra forska
res mening alltför starka tilltro till den äldsta 
sagadiktningens historiska värde ådrog han sig 

kritik. Däremot rönte hans bearbetningar av det 
gotländska järnåldersmaterialet den största 
uppskattning. Ur vetenskaplig synpunkt kan 
man vända sig mot mycket i de historiska tolk
ningarna, och de är nationalistiska eller natio
nella men inte rasistiska. 

Utmärkande för Arnes gärning ända från 
början av 1900-talet är de många utgrävningar
na, forskningens östliga inriktning och de mate-
rialpräglade publikationerna. Han var tillsam
mans med Åberg den mest internationellt inrik
tade arkeologen i sin generation. Liksom Lind
qvist, Nerman och Åberg var han starkt politiskt 
intresserad men låg längre till vänster än de. 
Han var inte rädd att yttra sig skarpt i både po
litiska och icke-poliliska frågor, och i hans brev 
finner man ibland spår av hans starkt antifascis-
tiska hållning. Att han av arkeologiska skäl be
dömer en del av gravarna i Ryssland som an
lagda av svenskar kan jag inte se som en ned
värdering av den slaviska eller finska befolk
ningens människovärde. 

Lindqvist, Nerman och Arne tillhör samma 
generation och har en likartad bakgrund i tidens 
nationella tankevärld och vetenskap, men deras 
skrifter och vetenskapliga inriktning är ändå 
mycket olika. Bilden av 30-talets svenska arkeo
logi blir ännu mer nyanserad om man tar med 
ett par mycket lästa verk som Werbart inte alls 
nämner, varken verken eller deras välkända för
fattare. Båda publicerades 1935, mitt i den kri
tiska perioden. Det ena är Gunnar Ekholms 
skickliga framställning »Forntid och fornforsk
ning i Skandinavien», det andra är Holger 
Arbmans och Mårten Stenbergers icke mindre 
framstående »Vikingar i västerled». Såvitt jag 
kan se är Werbarts homogena sekvens till Sve
riges historia bara en selektiv konstruktion. 

Däremot kan det inte förnekas att några av 
de kända arkeologerna nägon gång har fällt ytt
randen som kan kallas rasistiska. Det gäller bå
de Montelius, Almgren, Lindqvist och Nerman 
(Baudou 1997, s. 162 f. och 1999, s. 129). Redan 
1897-1898 nedvärderade Montelius andra kul
turer i jämförelse med den »germanska», då han 
i ett föredrag uttrycker ett slags kulturimperia
lism om »när svenskarna kom till Finland» (Bau
dou 1999, s. 132 f). Min slutsats blir att vi någon 
gång kan finna inslag av i definitionens mening 
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rasistiska yttranden, men detta har inte präglat 
och styrt dessa äldre forskares vetenskapliga 
verk. Man kan inte bortse från att vi med vår er
farenhet från en senare tid ganska lätt spårar 
tendensernas djupaste rötter, och att våra vär
deringar beror på allt som skett under lång tid 
ända fram till våra dagar. 

Werbart tar också upp Curman och utställ
ningen »Tiotusen år i Sverige» i Statens Histo
riska Mueum. Som riksantikvarie 1923-1946 
spelade Curman en stor roll i den svenska ar
keologiska forskningens historia. Vid Sovjets 
överfall på Finland den 30 november 1939 tog 
han initiativ för att hjälpa Finland militärt och 
humanitärt och blev ordförande i Finlandskom
mittén som snart övergick i Samfundet Nordens 
Frihet (Baudou 1997, s. 245 ff.). Under våren 
1940 ändrades verksamheten till en antifascis-
tisk organisation som gav ut tidningen Nordens 
Frihet. Curman satt kvar som ordförande till 
1944. Bland samfundets medlemmar dominera
de akademiker från Stockholm och Uppsala 
stort. Av arkeologerna var Birger Nerman, Nils 
Åberg, Gustaf Hallström och Arne Furumark 
medlemmar (Baudou 1997, s. 247). 

Våren 1943 öppnade utställningen »Tiotu
sen år i Sverige». Enligt Werbart skall Curman i 
en film (som jag inte sett) ha beskrivit fornläm
ningarnas betydelse som »the irrefutable evi
dence of our ancient right of occupancy of this 
country». Ett liknande yttrande finns i den stora 
publikationen om utställningen (Curman 1945, 
s. 22). Werbart (1999, s. 279) ser utställningen 
som ett uttryck för 1940-talets nationalistiska 
idéer. Om jag har förstått Werbart rätt, så är 
detta ett starkt negativt betyg. Men i så fall har 
hon bortsett från den dåtida politiska situa
tionen och inte insett att utställningen och öpp
nandet var en demonstration i »motståndsnatio
nalismens» anda. Utställningen invigdes i april 
1943 av konungen; Sigurd Curman och Ture(!) 
Nerman talade och högtidligheten sändes i ra
dio. Det var en symbolisk nationell samling i en 
kritisk tid. 

Efter detta fäller Werbart följande veten
skapliga och moraliska dom: 

Swedish archaeology during the period 1930-45 
was a special chapter written from the scientific 

historical perspective. Sune Lindqvist was typical 
of this period, not only through his scientific acti
vities, but also through his journalistic and politi
cal engagements and his National Socialist sym-
pathies, particularly from 1930 to 1938, his anti-
Semitic declarations in the mäss media from 1938 
and his anti-Jewish speach in Stockholm in 1930, 
among other things. (Werbart 1999, s. 279). 

Eftersom Lindqvist var typisk för perioden både 
ur vetenskaplig och politisk synpunkt, så bety
der det att övriga svenska arkeologer (med något 
undantag visar det sig) hyste nazistiska sympa
tier. Till perioden hör bl.a. Holger Arbman, 
Greta Arwidsson, Pär Olsén, Mårten Stenber
ger liksom de tidigare nämnda TureJ. Arne och 
Birger Nerman. Var finns beläggen? Jag har 
själv varit kritisk mot Lindqvist bl.a. därför att 
han uppträdde med föredrag i det närmast na
zistiska samfundet Manhem, men hans föredrag 
har uppenbart inte varit nazistiska trots miljön 
(Baudou 1997, s. 234 f.). Jag vet inte vilket anti-
judiskt tal 1930 eller vilka antisemitiska dekla
rationer 1938 som Werbart syftar på och någon 
källhänvisning har hon tyvärr inte lämnat. Det 
går inte att bedöma innebörden av Lindqvists 
yttranden utan att ha läst dem. Jag väntar pä 
hänvisningarna till källorna för Lindqvists och 
de andra arkeologernas av nazistiska sympatier 
präglade yttranden. 

Werbart (1999, s. 279) förstärker intrycket av 
att hon redan belagt de nazistiska sympatierna 
hos de svenska arkeologerna med följande me
ning: »The National Socialist sympathies among 
Swedish archaeologists during the interwar 
period are sometimes carefully described as 
»pro-German» (Baudou 1997:239).» Jag har 
inte nämnt arkeologerna, däremot de svenska 
akademikerna som grupp i anslutning till en 
uppsats av Svante Nordin som jag hänvisade till. 
Han nämner att under det wilhelminska kejsar
rikets tid fanns tysksympatier i alla befolknings
lager och inom alla politiska riktningar (Nordin 
1995, s. 58). Sympatierna levde kvar 1919-1933 
men gick tillbaka efter 1933 (Nordin 1995, s. 67). 
Enligt min mening fanns under 1930-talet 
många schatteringar, från en kulturell bunden
het vid Tyskland till ett politiskt ställningsta
gande för nazismen (Baudou 1997, s. 239). Jag 
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vände mig mot Oredssons framställning (1996) 
i svart och vitt av de sydsvenska akademikerna 
och hävdade att bilden av forskarnas politiska 
inställning måste nyanseras. Det anser jag fort
farande. 

Vad arkeologerna beträffar, så fanns troligen 
liksom i andra yrkeskategorier de som hade na
zistsympatier eller var nazister. Med ett bättre 
känt källmaterial kan vi kanske peka ut några 
nazister, men det är inte intressant, bara tragiskt 
och beklämmande. Det egentliga problemet är 
i vilken grad sådana tendenser påverkade den 
enskilde forskarens och hela kårens vetenskap
liga hållning. Den åsikten tror jag Werbart delar. 
Det gäller ytterst det ständigt aktuella problemet 
om politisk styrning av forskningen. Werbarts 
uppsats behandlar bara de tendenser som hon 
anser vara nationalistiska. Hon arbetar selektivt, 
del fanns ju mycket annan arkeologi i Sverige. 
Om man inte ställer den andra arkeologin mot 
den definierat nationalistiska, så kan man inte 
avgöra betydelsen av en rasistisk-nazistisk poli
tisk påverkan. Varför nämner Werbart inte Sten
bergers tidiga bebyggelsearkeologi, Arbmans 
vikingatidsforskning, Arwidssons och Olsens 
närmast konstvetenskapligt inriktade arkeologi, 
Ekholms europeiska studier av den äldre järnål
derns handel, Forssanders likaså europeiska 
sten-och bronsåldersforskning och Bagges sten
åldersstudier? Man kan också ställa frågan om 
det fanns någon annan politisk påverkan? Un
der den aktuella perioden ändrades förutsätt
ningarna för den arkeologiska forskningen i 
Sverige radikalt genom den nya lagstiftningen 
och fornminnesinventeringen. De nya förutsätt
ningarna kom atl spela en stor roll under resten 
av 1900-talet, vad beror förändringarna på? Låg 
det verkligen nationalism, rasism och nazism 
bakom alla tendenser i den arkeologiska forsk
ningen i Sverige? 

Om man från början är säker på att arkeolo
gin under perioden dominerades av nationa
lism, rasism och nazism, så finns förstås inga frå
gor att ställa. 
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Summary 

In a paper, Archaeology yesterday and today: Sweden 
1930-1945, Bozena Werbart discusses nationa
lism in Swedish archaeology during the first part 
of the 20th century and the racisl and nazi ten
dencies which she finds in Swedish archaeology. 
With few exceptions, the Swedish archaeolo
gists 1930-1945 are said to have favoured Na
tional Socialism, especially Sune Lindqvist. The 
Exhibition at the Museum of National Antiqui
ties in 1943, entitled »Ten thousand years in 
Sweden» is seen as a manifestation of the natio
nalist ideas of the 194()'s, which in Werbarfs ter
minology means a strongly negative criticism. 

The paper contains neither definitions nor 
analysis of the concepts of »nationalism» and 
»racism». The ambiguous »nationalism» should 
always be defined. A »liberal nationalism» can 
be set against the authoritative »integral natio
nalism», characteristic of National Socialist 
Germany. »Liberal nationalism» can develop in
to the concept of »resistance nationalism», which 
regularly arises in situations of external preas-
sure, a phenomenon often reflected in archaeo
logical publications. 

Werbart (1999, p. 277) seeks to prove that 
nationalism eventually yielded to nazi racial po
litics in Swedish archaeology. Her arguments 
are not, however, coherent and her examples 
do not support her allegations. One case is Bir
ger Nerman's »Sveriges rikes uppkomst» (The 
genesis of the FCingdom of Sweden) from 1941, 

which she does not see in its temporal context. 
The book can be regarded as an illustration of 
»resistance nationalism» and Nermatfs closing 
words constitute a national appeal in the same 
spirit as his brother's Ture Nerman's well known 
antifascist journal »Trots allt» (Notwithstan-
ding), published in the same period. The Exhi
bition »Ten thousand years in Sweden» can also 
be viewed in a national resistance perspective at 
a critical time. 

Nor are the examples from Lindqvist mar
ked by racism. Werbart does not mention his 
speech in 1928, which shows his open-minded-
ness and contradicts the opinion that he contri
buted to a picture of Swedish history as a long, 
homogeneous sequence, separating Sweden 
and the Swedes from odier countries and 
peoples. By excluding well known publications 
and researchers Werbart has created a sequence 
of Swedish history which is no more than a sub
jective construction. 

No evidence that Lindqvist and other Swe
dish archaeologists held National Socialism in 
esteem has been presented. Another weakness 
is that Werbart mentions only the tendencies 
which she considers nationalistic, but disregards 
researchers who represent other schools of 
thought. Research concerning Swedish archa
eology in lhe period 1930-1945 requires deeper 
consideration of the complex problems, defini
tions, source criticism, and an historical approach. 

Hur länge for de gotländska farmännen? 

Dick Wase kom 1998 ut med en studie, Farmän, 
bönder och gotländskt borgerskap. En studie i interna 
gotländska förhållanden under medeltiden (Stock
holm 1998, 107 sid. ISBN 91-630-6800-1). I för
ordet ber författaren nästan om ursäkt för att han 
ger sig på något av en »helig ko» inom gotlands
forskningen, nämligen de så kallade farmännen. 
Jag skall med en gång säga att Wase inte har nå
gon anledning att be om ursäkt! Tvärtom är stu
dien något av en vitamininjektion i forsknings

läget kring det medeltida Gotland. F̂ ast kanske 
inte på det sätt Wase själv hade tänkt det. 

Tidigare har farmännen setts som rika stor
bönder som på egna skepp färdades över haven 
för att avyttra sitt produktionsöverskott. De an
ses ha dominerat Gotlands fjärrhandel en bit in 
på 1300-talet då de successivt försvann på 
grund av Visbys allt starkare ställning. Wases 
menar däremot att farmännen försvann redan 
före 1100-talet och att det i stället var Visbys 
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