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Debatt 
Svar till Evert Baudou angående nationalismen i den svenska arkeologin 
under i goo-talet. 

I ett debattinlägg i Fornvännen 2000:1 framför 
Evert Baudou (2000) vissa kritiska synpunkter 
i samband med min artikel i festskriften till jarl 
Nordbladh (Werbart 1999). 

Huvudsyftet med projektet Arkeologi igår. 
En forskningshistorisk analys av svensk arkeo
logi under 1920-1968 (HSFR-projekt 2000-
2002) är att studera och belysa arkeologins roll 
som ideologisk faktor i det svenska samhället 
och i ett europeiskt perspektiv under dessa år. 
Min ambition är inte att skriva och problemati-
sera forskarbiografier, inte heller att ge en full
ständig eller total forskningshistorik över 
svensk arkeologi, men snarare att närma mig 
de strömningar, idéer och attityder - tidsandan 
- som rådde i svensk arkeologisk forskning un
der 1920-1960-talet. 

Det är inte bara det allmänna politiska kli
matet (med nationalism, konservatism samt 
även rasism) och ej endast arkeologins roll idet 
dåvarande samhället som utgör huvudfrågor 
för mitt projekt, utan även andra relationer 
mellan olika ämbeten och antikvariska myn
digheter samt mänskliga relationer, genusrda-
tioner och sociala kontakter. 

Del har aldrig varit min avsikt (och detta på
pekas noga i Werbart 1999, s. 276) att betona 
endasl de nationalistiska tendenserna i svensk 
arkeologi, och heller inte att »peka ut nazister« 
(Baudou 2000, s. 41); och jag tycker varken jag 
själv eller mina studier förtjänar den nazistjä-
garstämpel som Baudou så gärna vill ge mig. 

Werbart 1999 är dessutom en högst preli
minär och förkortad version av introduktionen 
till mina studier i detta ämne, och den skrevs då 
jag stod vid början av projektet. Från och med 
år 2000 har projektet stöd från HSFR och först 
nu har mera ingående studier varit möjliga. 
Det påpekades tydligt i inledningen till min ar
tikel (Werbart 1999, 8. 276 f). 

Inom projektet har jag hittills intervjuat ett 

40-tal äldre svenska arkeologer. Sammanställ
ningen av dessa intervjuer pågår. Historieskriv
ning ger oss inte en enda sanning, men ett an
tal avvikande sanningar. Baudous uppfattning 
om t.ex. Sune Lindqvists »öppenhet" är inte 
allenarådande. Samtliga intervjuade personer 
har sina egna tankar om dåtiden, om arkeolo
gisk forskning och om professorer på olika uni
versitet, om tyskvänlighet, om demokrati, om 
olika politiska ideologier samt även om Sune 
Lindqvist och Carl-Axel Althin. Även uppfatt
ningarna om olika individers sympatier och 
forskningsinsatser skiljer sig åt. En ny och fasci
nerande värld som målades upp under dessa sam
tal har förändrat min personliga syn på arkeo
logisk forskning, på de individer som skapade 
vetenskapen samt på deras inflytande över in
novationer och förnyelser. Jag ämnar inte be
gränsa mig till en kritisk granskning och betona 
de politiska förhållandena. Avsikten år att öka 
förståelsen för vetenskapens grunder, för dess 
förändring samt för det kulturella arvet idag, 
både i Sverige och i ett europeiskt perspektiv. 

Förändringarna och dynamiken i den sven
ska arkeologiska forskningen studeras kontex-
tuellt genom intervjuerna. De har genomförts 
i form av dialog snarare än via frågeformulär 
och helt utan tekniska medel. Varje individ är 
präglad av sin specifika identitet - yrkesidenti
tet, familjeidentitet eller annan typ av självupp-
fättning. Individens roll i en forskarbana var 
mycket mera utpräglad förr än för dagens 
forskarstuderande, kanske även än för min 
egen generation. 

Det är lätt att stirra sig blind på sina forsk
ningsförebilder. Den arkeologiska världen un
der åren 1920-1950 var ett litet och begränsat 
samhälle, man kände varandra väl och den 
egna professorn spelade en stor individuell roll 
för utveckling och förståelse av forskningsstra
tegier. En objektiv syn är tydligen svåruppnådd 
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och det är förståeligt att man idealiserar sina fö
rebilder, »...alla var ju tyskvänliga, men Arb
man var kritisk mot nazismen senare, efter kri
get, man var ju omedveten om det under kri
get. ." , sade några intervjuade personer. De till
frågade har heller inte samma åsikter om en
skilda forskare, tvärtom. En berättad historia är 
aldrig bara en historia. Mångtydighet och plura
lism kännetecknar de personliga berättelserna. 

Generationsskillnader var ibland nästan vik
tigare än genusskillnader och olika individer 
hade sina speciella yrkesintressen. Att försöka 
bevisa något annat, till exempel att ens karriär 
eller forskningsval präglades utifrån könsskill
nader eller klasskillnader vore att skapa för
domar. Alla dessa individer kämpade för sina 
forskningsinsatser på sitt sätt, influerade av ti
den, av familjen, av egna tankar. Kontexten var 
staden, högskolan, universitetet, museet, äm
betet, familjen, resor och sammanhållningen 
under arkeologiska utgrävningar. 

Om ordet »nationalism" för Baudou har en 
positiv betydelse (»Werbart förbinder nationa
lism med rasism och därmed får begreppet 'na
tionalism' genomgående en negativ betydel
se*, s. 35), så vill man ju gärna veta vilken posi
tiv betydelse ordet har i allmänhet och i svensk 
arkeologi i synnerhet. Det räcker inte långt alt 
citera ordets definition ur Nationalencyklope-
din (s. 36), och dessutom ofullständigt. I själva 
verket inleder Prof. Rune Johansson sin artikel 
som följer (Johansson 1994): 

Nationalism (fr. nationalisme, av nation), tanke
system som utgår från att det finns en speciell 
grupp, nationen, med vissa karakteristika, alt de 
med nationen förknippade värdena och intres
sena är viktigare än andra kollektiva värden och 
intressen och att förverkligandet av nationens 
intressen förutsätter största möjliga politiska 
oberoende. 

Det sistnämnda antas i sin tur bara kunna 
uppnås genom kontroll av ett territorium, före
trädesvis en suverän stat. 

Vissa forskare har hävdat att nationellt län
kande är »primordialt», dvs. inbyggt i den mänsk
liga naturen som en grundläggande kategori. 
Under senare är har det emellertid funnits en 
tendens inom forskningen att se nationalism 

som en 1800-och 1900-talsföreteelse, i princip 
otänkbar utanför moderniserande samhällen, 
där traditionella band lösts upp. Man har också 
antagit att utvecklingen pä sikt kommer att inne
bära minskad relevans för nationalismen. 

Om ordet »patriotism» kan ha en positiv me
ning (»kärlek till det egna landet", enligt Na-
tionalencyklopedin), så har ordet nationalism, 
trots sin mångtydighet, där det bland annat ut
går ifrån en auktoritär samhällsuppfattning, 
definitivt inte annat än en negativ betydelse, åt
minstone i min förståelse av världen. För dju
pare diskussion on nationalism i historisk och 
arkeologisk forskning se även exempelvis Wolf 
1982, Gellner 1983, Wallerstein 1991, Volkan 
1992, Eriksen 1993, Smith 1994, Kohl & Faw-
cett 1995, Alnaes 1996, Diaz-Andreu & Cham
pion 1996, Gustafsson 1996, Lundström & Pil-
vesmaa 1998. 

»Hon arbetar selektivt", skriver Baudou på 
s. 41 , »det fanns ju mycket annan arkeologi i Sve
rige». Denna anmärkning är onödig, då det 
tydligt påpekas i inledningen till min artikel att 
förutom nazistiska tendenser även de motsatta, 
anti-nazistiska och demokratiska strömningarna 
var markanta. Det har faktiskt skrivits mycket 
om »annan arkeologi i Sverige«, däremot nämns 
ofta inte med ett ord det svåra och känsliga. 
Fast Baudou med sin forskning om svensk ar
keologihistoria har bidragit till större förståel
se för forskningshistoriska och idéhistoriska 
studier, så reaktiverar han bilden av svensk ar
keologi som oproblematisk och enbart positiv. 

Att Baudou dessutom totalt har förbigått 
sådana arbeten som Berggren 1999, i vilken 
det patriotiska Samfundet Manhems verksam
het 1934-1944 behandlas, kan inte betraktas 
som annat än tendentiöst. I kapitlet »Den tidi
ga fördäsningsverksainheleii" (Berggren 1999, 
s. 278-285) studeras bland annat ämnen och 
engagemang hos olika föreläsare, däribland 
Sune Lindqvist, som Baudou ägnar stor upp
märksamhet. Hur kunde Baudou undgå att ens 
nämna detta viktiga arbete? Hur kunde han 
dessutom förvränga innebörden i min artikel? 
Jag bar aldrig påstått att nazistiska sympatier 
var framträdande bland arkeologerna under 
mellankrigstiden, som Baudou vill låta påskina 
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(s. 35), däremot att de förekom. Jag har heller 
inte betonat det »nationalistiska" i svensk arkeo
logi eller kallat någon svensk arkeolog nazist. 
Tvärtom har min avsikt varit att diskutera och 
belysa vissa (och inte alla, jfr. Baudou 2000, s. 
41) tendenser, vilket kan exemplifieras med 
följande citat från min artikel: »Centralization 
to Stockholm and the national view of history 
partly counteracted the regional importance, 
partly the international view« (Werbart 1999, s. 
278). »National view« är inte samma sak som 
»nationalistisk». Att hävda motsatsen är att ska
pa fördomar och innebär en inadekvat kritik. 

Baudou skriver (s. 40): »Jag har själv varit 
kritisk mot Lindqvist bl.a. därför att han upp
trädde med föredrag i det närmast nazistiska 
samfundet Manhem, men hans föredrag har 
uppenbart inte varit nazistiska trots miljön* 
(Baudou 1997, 8. 234 f ) . Manhems Föreläs-
ningsinstitut under ledning av Gösta Häggqvist 
startade 1935 som ett »folkligt föreläsnings-
institut" (Berggren 1999, s. 279). En huvud
ingrediens i det kulturhistoriska temat var 
den götiska tanken med hjälp av arkeologi och 
historia, där »folkvandringsteorier, språksprid-
ningsmodeller och bosättnings- och gravfynds-
mönster belystes*. Den första föreläsningen 
hölls av den tyske professorn Herman Wirth, 
en av grundarna av SS Ahnenerbe, om det ger
manska urhemmet, om urnordisk kultur och 
om »Sverige och den germanska andens äldsla 
historia". Wirths framträdande 1935 följdes av 
en serie föreläsningar av Sune Lindqvist med 
rubriken »Urnordisk anda och form*. Berg
gren kommenterar: »Enligt arkeologen Evert 
Baudou tycks föreläsningarna ha varit sakliga 
och återgett den arkeologiska forskningens re
sultat utan de märkliga tolkningar som annars 
präglar nästan allt i tidskriften [Meddelanden 
från Samfundet Manhem]* (Manhems Före-
läsningsinstitut 1935, Berggren 1999, s. 280). 
Berggren drar därav slutsatsen att »Lindqvist 
kunde alltså inte sägas förvränga den samtida 
arkeologivetenskapen för specifika ideologiska 
syften när han höll sina Manhemsfördäsning-
ar och anledningen till detta är kort och gott 
att det inte behövdes. Sune Lindqvist var den 
ledande gestalten inom mellankrigstidens ar
keologi vilken av Baudou benämns nationell 

arkeologi: 'en historiskt inriktad arkeologisk 
forskning som koncentrerar sig kring problem 
som uppfattas som centrala ur det framväxan
de Svearikets synpunkt'". Berggren samman
fattar: »Tydliga drag i den nationella arkeolo
gin var bland annat att betona Svearikets enig
het, styrka och internationella inflytande samt 
dess kulturella och rasbiologiska homogenitet, 
idéer som passade Manhem som handen i hand
sken" (Berggren 1999, s. 280). 

Hur man än förhåller sig till Sune Lind
qvists verk som Baudou citerar, så återstår att 
bedöma om Lindqvists föredrag »uppenbart 
inte [har] varit nazistiska trots miljön*. Här 
skiljer sig mina och Baudotfs åsikter avsevärt: 
enligt min åsikt är gränsen flytande - både när 
det gäller bedömningen av »tyskvänlighet«, 
»nationalism" och Lindqvists påstådda »oskuld» 
i framträdandena hos Manhem. Att föreläsa 
om »urnordisk anda« i ett nazistiskt och anti
semitiskt samfund kan mtevara en omedveten 
handling, inte ens år 1935, och kan heller inte 
bortförklaras eller förträngas. 

Jag anser fortfarande att Oredssons (1996) 
bild av de lundensiska akademikerna var full
ständig, nyanserad, modig och korrekt. Bau
dou hävdade och hävdar fortfarande (s. 41) att 
det är en »framställning i svart och vitt«. Oreds-
son har i sin avhandling pekat på inånga anti-
nazistiska och demokratiska rörelser, även 
bland Lunds universitets akademiker (se även 
Lööw 1990, 1999). Baudous kritik är därför 
omotiverad och jag saknar förståelse för förne
kandet av fakta. Vems syften tjänar det? 

Om Curmans roll i den svenska arkeologin 
har jag fällt idel positiva omdömen, trots Bau-
dou's antydan om motsatsen (s. 40) . Curman 
förvandlade faktiskt Statens Historiska Mu
seum från en aniatörmässig till en professionell 
institution. Jag har inte bortsett från den dåtida 
politiska situationen och jag har alltid sett den 
stora utställningen 10 000 år i Sverige (1943) 
som oerhört väsentlig. Att den passar in i bilden 
av nationalstaten Sverige som man hade på 
1940-talet råder det dock ingen tvekan om (jfr 
filmyttrande av Curman återgivet i Lundström 
& Pilvesmaa 1998, s. 144). Mina slutsatser bygger 
på litteratur, arkivmaterial och intervjuer, vilka 
skänker en speciell dimension åt olika företeel-
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ser. Att utställningen samtidigt talade i »mot-
ståndsnationalismens" anda och var mycket ny
skapande är i sig ingen motsägelse, påpekade 
många av de intervjuade arkeologerna. 

Riksantikvarieämbetets roll och de rådande 
förhållandena mellan denna institution och 
statliga museer utgör en viktig del i min pågå
ende forskning. Riksantikvarien var också 
sekreterare i Vitterhetsakademin ända till år 
1972. Det påverkade maktpositionerna samt 
fördelningen av forskningspengar till projekt, 
museer, ämbeten och enskilda forskare. Forsk
ningsföretag sorterade under akademin. Vitter
hetsakademins årsböcker säger en hel del om 
vilken forskning som finansierades (Kungl. 
Vilterhets Historie och Antikvitetsakademiens Års-
böcker 1926-1927, 1933-1935,1936-1938). 

Att dra paralleller mellan nutiden och det 
förflutna är alltid problematiskt, i synnerhet ef
tersom ett samhälle är dynamiskt och föränd
ras oavbrutet. Ändå finns det vissa likheter mel
lan den nationalism, antisemitism och/el ler ra
sism som fanns under 30-talet och den som 
finns idag. Att peka på dessa paralleller är inte 
»anakronistiska bedömningar» (s. 35), men vik
tiga samhällsrelevansfrågor, som har något vä
sentligt att säga om vår egen tid. Att spegla nu
tiden och det moderna samhället genom his
toriska perspektiv borde vara en självklarhet 
för det arkeologiska samhället. Relationer mel
lan det förflutna och nutiden, mellan kun
skapsnivån och olika intressen bör ingå som en 
naturlig ingrediens i både den arkeologiska 
teorin och praktiken. Den sociopolitiska roll 
som arkeologin enligt post-modernismen bör 
spela kan ändå betraktas som orealistisk, när 
den ställs inför verkligt dramatiska föränd
ringar av politisk karaktär, aggressiv nationa
lism och krig. Det finns konkurrerande intres
sen rörande det förflutna - genus och ålder, so
ciala klasser, etniska grupper och identiteter, 
nationella och internationella identiteter, 
kommersiella intressen (turism), det nationel
la/kulturella arvet, kulturmiljövård, fritid och 
utbildning. 

Dagens nationalism återigen använder ar
keologin och historien till att uppfinna nya my
ter om ursprung. Diskrediteringen av nazis
men och rasismen under 1900-talet innebar 

inte att dessa upplöstes. Att ständigt vara upp
märksam på dessa strömningar och försöka 
reagera emot dem har varit min drivkraft. 

Samhällsrelevansfrågor och etiska frågor 
diskuterades under en dag på Svenska Arkeo
logiska Samfundets möte i Östersund i maj 
2000. Det framgick tydligt att denna diskussion 
idag är mycket viktig i den svenska arkeologin, 
vilken jag påpekat senast i Gjallarhornet (Wer
bart 2000, se även Bloch 1977). Den rådande 
föreställningen förr och tydligen även idag är, 
som någon av de intervjuade arkeologerna ut
tryckte det, att »vetenskap är vetenskap och po
litiska åsikter är något annat». Att tro att man 
kan vara neutral är dock förrädiskt. Att dras 
med ett obearbetat förflutet är osunt. 

Om Baudou hade vänt sig mot nationalis
men i den svenska arkeologin med lika frene
tisk glöd som i sin kritik mot dem som pekar på 
den i det förflutna, vore han värd än större be
undran. 
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Pseudo-arkeologi vid högskolorna 

Forskningsprojektet »Högskolan vid vetenska
pens gränsmarker» under ledning av profes
sorn i filosofi vid KTH Sven Ove Hansson har 
nu avslutats och resulterat i boken Högskolans 
lågvallenmärken (Hansson & Sandin 2000). 
Ätta författare, huvudsakligen med filosofisk 
bakgrund, diskuterar i tretton uppsatser pseu-
dovetenskap som bedrivits och bedrivs vid lan
dets universitet och högskolor. Flertalet upp
satser tar upp enskilda ämnen, som slagrutor, 
astrologi och spöken. Några uppsatser har 
dessutom en övergripande och sammanfattan
de karaktär. Arkeologin är väl företrädd, och 
det kan därför vara värt att ägna boken inte 
bara en recension utan också låta den utgöra 
underlag för elt inlägg om pseudoarkeologi och 
vissa sidor av den arkeologiska metodologin. 

Sven Ove Hansson är en av de aktiva i Ve
tenskap och Folkbildning, en ideell förening 
av forskare och lekmän med uppgift att belysa 
problemen med pseudovetenskap i olika for
mer. Föreningens arbete kan ses som en liten 
motvikt till de krafter, både religiösa och kom
mersiella, som sprider och populariserar falska 

resultat och påståenden av skenbart vetenskap
lig karaktär. 

Det är givet att en sådan renhållningsmis
sion lätt kan uppfattas som förnumstigt, kon
servativt felfinneri. Istället för att befinna sig i 
forskningsfronten går man längre bak i ledet, 
sopar, skurar, gnäller och skaffar sig ovänner. 
Den raljerande titeln på boken, »Högskolans 
lågvatten märken«, väcker onda aningar om i 
förväg uttänkta kategoriska omdömen. 

Läsningen blir en överraskning. Man har 
genomgående lyckats hålla en så långt som 
möjligt neutral ton, och även de egna leden ut
sätts för kritik. Sven Ove Hansson själv får en 
känga för delvis olämpliga formuleringar i en 
astrologidebatt från 1980-talet Ett gott tecken 
på nivån är också att den grupp på Psykologis
ka institutionen i Stockholm som får kritik för 
sin parapsykologiska forskning i det stora hela 
uppfattar den som rättvis (muntl. medd.J. Wes
terlund, Stockholm). 

Några av uppsatserna är av särskilt intresse 
för arkeologer. Slagrutan har åtminstone nå
gon gång brukats i fält av professionella arkeo-
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