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Tämligen 
— svar tilljonathan Lindström 
Under det senaste året har jag läst två artiklar av 
Jonathan Lindström, sist i Fornvännen 2000:4 
(Lindström & Roslund 2000, Lindström 2001). 
Del bar kommit mig att studsa över hans bruk 
av ordet »tämligen«. 

De två artiklarna handlar mycket om beho
vet av en viss sorts metodologisk stringens och 
det är tydligt att metodologi i detta samman
hang rör metoder som skall hindra oss att se nå
gon djupare mening i mönster som kan vara till
komna av en slump. Det gäller att undertrycka 
allt som är oavgörbarl eller uttiyck för godtycke. 

För många forskare leder funderingar över 
vad som är vetenskapligt passande tillvägagångs
sätt snart till en och annan självkritisk reflexion 
över den vidare innebörden av våra normer för 
vetenskapligt arbete. Eftersom det av och till 
kan vara svårt att veta vad som är uttryck för 
godtycke och vad som är avsikt, kan det t.ex. ske 
att man i sitt nit kastar bort sådant som egentli
gen hängde ihop med avsikt. Då kan man ock
så slås av tanken att man med sitt tillvägagångs
sätt underbestämmer verkligheten - alt man av 
metodiska skäl för mycket begränsar den del av 
verkligheten som man tycker sig kunna ba nå
gon vetenskapligt grundad mening 0111. Denna 
risk, att metoderna styr vår uppfattning om 
verkligheten och skymmer vad som egentligen 
finns att se, är emellertid inget Lindström tar 
upp lill diskussion. För honom är metoder till 
för att skära bort allt som i någon mening är 
luddigt eller diffust Därför studsar man över 
att hans vetenskapliga vokabulär innehåller 
det oprecisa ordet »tämligen«. 

Lindströms huvudsyfte ined debattinlägget 
i Eornvännen är vad man kunde vänta sig. Den 
formella anledningen, recensionen av boken 
Högskolans lågvatten märken som redigerats av 
Sven Ove Hansson och Per Sandin inom pro
jektet »Högskolan vid vetenskapens gränsmär
ket •-, är mera referat av några bidrag än recen
sion - inget kritiskt mönstrande av boken som 
sådan. I stället fungerar referaten som språng
bråda för ytterligare ett korståg. Artikeln är 
dessutom, i viktiga stycken, en repris på en ar
tikel i tidskriften Eolkvett skriven tillsammans 

med astronomen Curt Roslund (Lindström & 
Roslund 2000). Folkvett ä l organ för förening
en Vetenskap och Folkbildning. Där har bl.a. 
just Sven Ove Hansson engagerat sig. Han är 
Folkvetts redaktör och därför också Lindströms. 
I Folkvett vinklar Lindström och Roslund sin ar
tikel mot de problem som Högskolans lågvatten-
märken lar upp och det är den vinklingen, och 
delvis samma text, som nu återkommer i Forn
vännen i Lindströms namn. Man kan tycka att 
Fornvännens val av recensent är dåligt som le
der till en författare med en så tydlig anknyt
ning till en av de forskare som står bakom den 
bok som skall recenseras. 

Att Lindström sympatiserar med den ideella 
föreningen Vetenskap och Folkbildning fram
går av hans beskrivning av dess medlemmars 
sirävan att hålla rent och sopa undan pseudo
vetenskap, längs bak i ledet av forskare; en sorts 
vetenskapsbygienisler på gräsrotsnivå (Lindström 
2001, s. 255). De åtgärder han själv föreslår 
harmonierar väl med föreningens syfte, som 
han framställer det, och när ban lill slut lägger 
in några ironiskt naiva propåer om hur spän
nande det kunde bli 0111 professorer bjöd på si
na metodologiska misstag (Lindström 2001, s. 
858), bekräftar han sill gillande av del fundamen-
lalistiska gräsrots- eller underdog-perspekiiv, 
som någol häftar vid hans beskrivning av perso
nerna i föreningen Vetenskap och Folkbildning. 

På sidan 255 skriver Lindström: »Den ralje
rande titeln på boken, 'Högskolans lågvatten-
märken', väcker onda aningar 0111 i förväg ut
tänkta kategoriska omdömen. Läsningen blir 
en överraskning. Man har genomgående lyck
ats hålla en så långt som möjligt neutral ton, 
och även de egna leden utsätts för kritik." Här 
misstänker man att hans i glad överraskning 
förbytta farhågor är ett spel för galleriet och ett 
försök att för läsaren dölja en förutfattad me
ning. Lindström är förtjust över boken och 
dess tendens som ban vet sig kunna vinkla för 
egna syften. Om inte Lindström är medlem i 
Vetenskap och Folkbildning tycker jag att han 
skall ansöka om medlemskap. Dess medlem
mars patos verkar han redan äga. 
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Så småningom visar det sig att artikeln i sina 
väsentligaste stycken rör Göran Henrikssons 
forskning som inte alls berörs i Högskolans låg-
vatlenmårken. Då vet man som läsare att det är 
ändamålet (kritik av Göran Henriksson) som 
helgar medlen (med recensionen kan man ta 
sig förbi cn redaktör som kanske inte hade ve
lat reprisera artikeln i Folkvett). Lindström ser 
uppenbarligen inga problem i recensionens 
uppläggning eller syfte och heller inle i sin in
ställning ocb relation till föreningen Vetenskap 
och Folkbildning. Fiir honom utgör problemen 
kring vetenskapliga normer i vidare mening in
get fält för reflexion. Om det inte vore så be
fängt kunde man nästan tro att han, som annars 
förespråkar en strikt traditionell eller normal-
naiurvetenskapligt inspirerad metodologi, hyl
lade det rakt motsatta, en variant av Feyera-
bends meiodologiska devis: Anything goes. 

I slutet av sin krilik vidgar Lindström fältet 
och insinuerar att en och annan blåögd uni-
versitetsansiälld akademiker, som borde vela 
bättre, otillbörligt stödjer Göran Henriksson, I 
det aktuella exemplet i Fornvännen står det: 
»Ändå är det en gåta varför professor Her
schend på sin institutions WWW-bemsida täm
ligen utförligt presenterar Henrikssons slipskå-
reteorier som seriös vetenskap" (Lindström 
2001, s. 251). På hemsidan kan man få en upp
fattning om vad Lindström menar, t.ex. med 
»tämligen utförligt". Den aktuella hänvisning
en till bttp://www.arkeologi.11n.se/svar/ (Skan
dinavien) leder emellertid inle lill några lorsk-
ningspresentationer utan till en frågespalt där 
stort och smått, bl.a. följande, blandas: 

»Fråga: Hej! Jag skulle bli mycket glad om nå
gon pä Arkeologiska institutionen kunde för
klara för mig vad en »svärdssten» är för n å g o t / 
Nina 

Svar: Hej Nina! (Del här måste bli etl litet 
hastigt svar) Vad en »svärdssten« är vet vi inte, 
n u n vi tror att det kanske kan vara del som kal
las en svärds-slipnings-sien. Sådana finner man 
på Gotland och de har inget med svärd att gö
ra. De kallades bara så innan man visste bättre. 
Här och var på Gotland finner man långa slip-
skåror i kalkstenen. De linns båda på lösa block 
ocb i det fasta berget. De är inte fullt en meter 

långa, spetsovala, ca 10 cm breda på mitten, ca 
10cm djupa. I genomskärning ser de ut som ett 
»V«. De finns nästan alltid flera tillsammans 
och de ligger nästan parallellt, men om de är 
många ser man att de snarare ligger som strå
lar. Man diskuterar mycket vad de är, men un
der senare år har många tyckt att de hänger 
ihop med observationer av stjärnor som med 
jämna mellanrum återkommer på himlavalvet. 
Del år närmare bestämt stjärnan Antares man 
tänker pa. fot att den återkommer vart nitton
de år på ungefär samma ställe. Man kan beräk
na sin kalender precist med hjälp av denna 
stjärna, och det är viktigt att ha cn kalender, 
särskilt om man är bonde. Med hjälp av en da
tot kan man beräkna var en viss stjärna var gyn-
lig vid en viss tidpunkt i förhistorien ocb nu har 
det visat sig att om man räknar ut när slipskå
roma pekar mot Antares, så upptäcker inan att 
de gör så under bondestenåldern på 2000-talet 
I. Kr. t ex . under 2—;ioo års tid. Del bär betyder 
att man vart nittonde år har markera! var 
Aniares stod genom att slipa in en skåra i kalk
stenen. Vart nittonde år kominer man tillbaka 
lill sin plats ocb observerar himlavalvet under 
några dagar tills man är säker på var Aniares 
står och så gör man en ny skåra och säger alt 1111 
börjar det en ny nittonårscykel. Då vet man 
ocksä att 0111 så och så många dagar är det årets 
kortaste dag eller längsta dag osv. Om du 
bläddrar i lidskriften Populär Arkeologi från 
de senaste fem åren kan du finna en hel del om 
del som beier ai keoastronomi. Du finner ock
så mycket av diskussionen 0111 hur vettigt eller 
ovettigt det är att hålla på med just arkeoastro-
nonii . / Francis.Herscbend@arkeologi.uu.se« 

Jag tycker inte att den mellersta delen min text 
motsvarar »en tämligen utförlig presentation* 
av någonting eftersom dvu endasl är 207 ord 
lång och avsedd att hjälpligt sätta in Nina i en 
lite invecklad teori, som jag tycker är bättre än 
den som antyds av namnet svärdsslipningssten. 
Vad som står i mitt svar till Nina är emellertid 
ointressant i jämförelse med hur Lindström 
fraserar motsvarande karaktäristik av ovanstå
ende svar i artikeln i Folkvett. Där skriver han: 
»... på vars hemsida hans resultat kring slip-
skarorna senast våren 2000 utförligt beskrevs 
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av professor Herschend som seriös vetenskap» 
(Lindström & Roslund 2000, s. 22). 

Jämförelsen mellan då och nu ger vid han
den att omförnuileringen i Fornvännen är en 
tom och retorisk modifikation. »Utförlig" eller 
»tämligen utförlig" eller »senast» eller »en ga
ta» eller »beskrivning/presentation av seriös 
vetenskap" är mitt svar inte. Det är i stället kort-
lättat och hastigt skrivet i syfte att fylla tredje 
uppgiften medelst e-post, och leda Nina vidare 
lill en lättillgänglig tidskrift där hon kan läsa en 
tredjedel av de verk som Lindström och Curt 
Roslund hänvisar till i sin, av allt annat än folk
vett präglade, artikel i Folkvett; rent av till någ
ra av Lindströms egna. Några panegyriker över 
Göran Henrikssons forskning innehåller 1'opn-
lär Arkeologi inte. 

Kanske är Anything goes, au ändamålet hel
gar medlen, ändå den metod Lindströms in
nerst inne föredrar när han skall tolka vad lian 
läser. Ändå är hans bruk av ordet »utförligt* inte 
alllid så avvikande som man kan tro. På ett an
nal ställe i artikeln i Folkvett använder han del 
nästan konventionellt som sammanfattande 
beteckning på de första 14, ganska detaljrika si
dorna, av den in allés 2/-sidiga artikeln (Lind-
Ström &• Roslund 2000:21). Han vel nog vad 
»utförligt" betyder, men hans behov av att i ve
tenskapliga sammanhang resonera mot bak
grund av solklara fall ocb enkla mönster gör 
det, 0111 nian får tro hans ordval, av och till svårt 
för honom att riktigt förstå vad ban läser. 

När del gäller vetenskaplig metod är del ro
ligt att milt svar till Nina kommit Lindström atl 
avslöja bur ban av och till finner lör gott att gö
ra bruk av sina egna ord och andras texter. Det 
betraktar jag som en värdefull fringe benefit 
som (tillsammans med det sätt varpå han lyck
ats föra sina argument från den för arkeologer 
relativt okända lidskriften Folkvett lill den betyd
lig! mera välkända Fornvännen) givit inblickar i 
hans vetenskapliga metod och praxis. Metodo
logiskt är det intressant att mitt svar av en hän
delse (som mycket liknar den linkläde slum
pen) kom lill användning som metodologiskt 
verktyg i niin lilla (inte alls utförliga) analys av 
hans vetenskaplighet Det är sambandet mel
lan avvikande läsning, signifikant stilanpass-
ning ocb publiceringstrategi som framträder. 

Min analys är enkel, den jämförande meto
den står i centrum och metodologin handlar 
om att provokation kan leda till ett par avslö
jande jämförbara responser, den i Folkvett och 
den i Fornvännen. Omedvetet provocerande e-
post-svar är alltså ett lite coolt sätt att rigga en 
undersökningssituation. Av en händelse råka
de ett sätt att gå lill väga finnas till bands och så
dana tillfälligheter skall man av och till ta vara 
på. Hursomhelst ser inan hur Lindström rör sig 
från gruppen kring Folkvett, där han inte är så 
noga med hur han sopar bara det syns att han 
gör det, till skyltfönstret Fornvännen, där det 
passar att posera iklädd täckmantel av recen
sion och lätt beslöjade vantolkningar. 

Anledningen till att man stannar inför or
det »tämligen" ligger i att ordet är en antydan 
i textens yta om all Lindström djupast sett fotar 
sin vetenskapliga praxis pä flera olika metodo
logier ulan att kanske vara medveten om del. 
Den norm han använder når han analyserar 
andras texter är således inte den han annars 
förespråkar. Sådant kan bända den bäste, och 
det är justen av anledningarna till att man bru
kar säga all de tankar man gör sig kring det ve
tenskapligt passande ofta leder till en självkri
tisk granskning av den egna forskningen och 
det egna tillvägagångssättet Därför skaldade 
(havsvinet i Uppsala för länge sedan, på tal om 
en då aktuell årgång av tidskriften Tor, vol 
1970-71: »källkritik, källkritik / hur vore det 
med lite självkritik". 

Syftet med självkritik är metodologisk öp
penhet, en önskan att vela vilka de normer är 
med vars hjälp man tänker igenom ett pro
blem. Vet man vad man gör så kan inan alllid 
förkasta eller gilla vad man gjort och, om man 
kan göra begripligt för andra hur man gått till 
väga kan de i sin tur efter egel huvud förkasta 
eller godta ens undersökning. 

Att Lindström har svårt att bejaka metodo
logisk öppenhet framgår inte minst av hans 
missuppfattning av uttrycket »högt i tak*. Han 
finner att det i sammanhanget egentligen be
tyder »lågt i golv« (Lindström & Roslund 2000, 
s. 27, kopierad i Lindström 2001, s, 857). Med 
sin turnering av metaforen vill han säga att det 
linns en vetenskaplig basnivå som man inte kan 
underskrida. Därför är rymden i rummet med 
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högt i iak bättre än den i rummet med lågt golv. 
Med sitt bruk av golv-metaforen visar Lind
ström att han inte förstått vad tak-metaforen 
syftar på. »Högt i tak« betyder både rådrum lör 
metodologisk frihet, men också möjlighet att ge
nomföra och presentera sina undersökningar. 

I humanistisk forskning måste man ofta 
vända sig till sina kolleger och söka intersub-
jektivitet, eftersom så lite av källmaterialet läm
par sig för logisk empirisk analys. Skulle man 
envist hålla sig till denna och dess metodologi 
skulle man kraftigt underbestämma verklighe
ten, förenkla det förflutna och i konsekvens 
härav göra det moderna så rikt att dess b e r o 
ende av det förflutna blev försumbart 

Det är i själva verket vad som hänt under 
1900-talet med dess återkommande kulturka
tastrofer. Varje gången sådan tagit slut bar man 
varit tvungen att omtolka katastrofens resultat 
så att de i stället för att vara ruiner att begråta 
blivit en ny möjlighet att besjunga tabula rasa, 
födslovåndor och slitet för bröd i sitt anletes 
svett som adlande människovärden. Man har 
gjort en dygd av sin förhist och så småningom, 
inte minst med hjälp av den vetenskapssyn 
Lindström representerar, skaffat sig en ny his
toria sa enkel att den aldrig hotar det moder
nas tolkningsföreträde. För de flesta männi
skor i vårt samhälle leder det till ett liv med kor
ta eller banala historiska rötter och i många fäll 
till uppenbar rotlöshet 

För att bryta detta mönster behöver nian inte 
minst metodologisk öppenhet, som dels kan 
föra ut nya såll att länka lill andra forskare, dels 
för den enskilde leda till sådant som hände de 
tre prinsarna från ön Serendip (Ceylon i da
gens Sri Länka;jfr Gassner 1891; Bcnfey 1932), 
de som på sin färd vägleddes av en blandning 
av insikt ocb slump. Just denna blandning var 
det som ständigt kom dem att upptäcka saker 
de inte alls var på jakt efter. Upptäckt, insikt 
och slump är kärnan i »serendipitet* och me-
todologisk serendipitet behövs, särskilt i tider 
då behovet av en förändrad vetenskap är stort 
(jfr. Fine & Deegan 199(1). 

Just nu är denna Horace Walpole's term 
från 1754 inne inte minst bland naturvetare, 
som tycker att behovet av serendipitet, som all
tid är stort, är större än på länge. Jag tror de har 
rätt, och tror att behovet ökar p.g.a. de nya 
forskningsfälten t ex . inom genetiken och ma
terialvetenskapen. 

Samtidigt förutsätter serendipitet metodo
logisk frihet. Det är därför man särskilt påpe
kar dess betydelse inom naturvetenskaplig 
grundforskning (jfr. Norden 2001 ).Just grund
forskning påminner så till vida om mycken hu
maniora alt där sällan finns några nya svar att 
få ined hjälp av standardmetodologier. Då blir 
det självklart all länka nytt och vända sig till si
na kollegor med vad man tänkt 

Göran Henrikssons forskning, t.ex. den om 
slipskåror, bar uppenbara serendipiiska kva
litéer. Dem skall man inte undertrycka lör de är 
allt annat än tämligen. 
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