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Debatt 
Arkeologi och kulturmiljövård. Vad och varför? 

De flesta som läser detta debattinlägg torde va
ra överens om att arkeologi är intressant och 
viktigt. Många skulle motivera det med att ar
keologi är en av förutsättningarna för en full
god kulturmiljövård. De flesta läsare torde ock
så hålla med om att på lång sikt skulle existen
sen av arkeologi inte vara moiiverbar utan en 
ständigt levande förmedling, det vill säga det 
ständiga en- eller tvåvägssamtalet med allmän
heten i olika media. 

Kadern av professionella arkeologer tänker 
och skriver mycket kring förmedling ocb kul
turmiljövård (t.ex. Welinder 2000 med referen
ser). Det bänder ocksä atl någon lar reda på 
vad allmänheten tycker och tänker om det hela. 
Vanligen görs detta genom fråge-, lecknings-
eller uppsatski ivarundersökningar i grundsko
leklasser av studenter som skriver seminarie
uppsatser; eller som enkät- eller intervjuun
dersökningar bland utställningsbesökare. Det 
går således att få reda på vad tvångskommen
derade skolbarn och de redan intresserade, fri
villiga vuxna museibesökama vet och anser om 
arkeologi och förmedling. Vad resten av all
mänheten tycker och tänker är betydligt mera 
okänt (se dock Berthelsen m.fl. 1999). 

Inom ramen för B-knrsen i arkeologi har 
studenterna vid Mitthögskolan i Östersund för
sökt ta reda på kunskaper och inställningar hos 
den publik som näs eller inte näs av den arkeo
logiska förmedlingen, och som är tänkta att ba 
golt av kulturmiljövården. Studenterna har 
uppsökt människor i Östersund, andra kom
muner i Jämtlands län, Härnösand, Stockholm 
och några platser till i l andet De har uppsökt 
sångkörer, studentkurser, arbetskamrater, vän
ner ocb andra försvenska folkel tvivelaktigt sta
tistiskt representativa grupper. De har ställt 
oklart formulerade frågor, fdfornuilerade frå
gor, ledande frågor och eljest gjort alla lian 
opinionsundersökningar välkända metodfel. 
Vi väljer aii bär presentera en easayistisk sam
manfattning av undersökningar gjorda år 1998 

—2000. Vår avsikt är att vara anspråkslösa. 
En första fråga är naturligtvis: »Vad är arkeo

logi?». Det är inte en fråga som har gett upphov-
till definitioner eller beskrivningar. Svaren kan 
snarare karakteriseras som associationer 
utifrån ordet »arkeologi" eller kanske »arkeo
log". Folk ser minnesbilder framför sig, erinrar 
sig filmer och TV-program, kanske någon läs
ning eller något museibesök. Massmedia före
faller ha större genomslagskraft än den institu
tionaliserade förmedlingen. På direkta frågor 
är det få som nämner museer och liknande 
institutioner som sina informationskällor. 
Tidningar, TV och Birka är de vanligaste sva
ren. Hälften av de tillfrågade stockholmarna 
har varit på Björkö de senaste åren. Invånarna 
i Ragunda tycker inle att den lokala informa
tionen om kulturminnen är märkbar, utöver 
att »Paviljongen kan man ju inte missa«. 

Associationerna handlar om utgrävningar, 
gamla fynd, forntiden och historia, men också 
om stenåldern, jord och sten, kol-14-meioden, 
pyramider,Jurassic Park, »den därguldmasken«, 
mosslik, silverskatter, Guldrummet, Ismannen, 
ödesbölen, Gustav VI Adolf, dinosaurier, Lucy, 
egyptiska gravar, gamla saker ... 

De arkeologiska utgrävningarna bar alla 
sett som lidningsreportage och TV-program: 
»Man typ gräver i marken och sopar på gamla 
ben* eller »Jag vet ingenting. Arkeologi för 
mig är utgrävningar*. Namngivna arkeologer 
med lokal, nationell eller global berömmelse 
är Åsa, Welinder, Ambrosiani och Indiana Jones. 

På frågan »Vad tror du det innebär att arbeta 
som arkeolog?» gav en kyrkoköl" i Östersund svar 
som »obekväma arbetsförhållanden», »tålamod*, 
»noggrannhet", »spännande" och »lärorikt". 

Många av de utfrågade personerna är hög-
skoleiiiigdoinar;de flesta studerade ff. Vare sig 
de bodde i Härnösand, Östersund, Stockholm 
eller Göteborg gick den första assot ialionsba-
nan ofta nog till TV-kanalen Discovery, som 
mest vai" kväll visar etl arkeologiprogram med 
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inriktning mot mysterier, fältarbete, detektiv
arbete och upptäckter. Ungdomarna synes inte 
hålla isär arkeologi och skattjakt, och deras as
sociationer i rummet går mot Grekland, Ro
marriket, Inkaindianer, Azteker, Egypten, py
ramider och mumier; eller som den intervjuan
de B-sludenten fick böra om sin egen verksam
het: »Gud vad häftigt, då får du åka till Egypten 
och gräva bland mumier och pyramider och 
sånt där!« Studenterna var också förvånade 
över att arkeologerna inte gjorde ekonomisk 
vinning utifrån sina fynd. 

Det kan tilläggas att Discovery hade en frivis-
ningskampanj den aktuella höstterminen. Eljest 
torde många få samma arkeologibild av att läsa 
den bland studenter ganska spridda kolorerade 
vetenskapsveckotidningen Illustrerad vetenskap. 

Med utgångspunkt i en sådan syn på arkeologi 
är det naturligtvis intressant att ställa den norma
tiva frågan om arkeologins existensberättigande 
ocb motivering. Svaren synes vara präglade av att 
arkeologi uppfattas mera som hobby och syssel
sättning än som yrke och förvaltningsansvar. 

På en direktja-och-nej-fråga svarar 70-80 % 
av de tillfrågade »ja«, och motiveringarna cirk
lar kring »Känna till historien för att förstå nu
tiden" och »Det är viktigt, sä inan vel hur män
niskor levde förr«. Gissningsvis ligger det ingen 
djupare reflektion bakom svaren, åtminstone 
inte med avseende på just arkeologi. Kunska
perna om och synen på arkeologi tyder knap
past på det. IT-studenterna gav emellanåt ut
tryck för lite blaserade och överlägsna håll
ningar: »Del kan vara lite roligt att veta hur del 
var förr och så, men det är inget nödvändigt, ing
et som mänskligheten har direkt behov av«, 
»Grejer som legat i tusentals år i jorden kan väl 
lika gärna ligga kvar där« eller »... en dyr hobby
verksamhet lör personer med för mycket fritid". 

Hur upplevs arkeologi mera handfast? Vilka 
fynd och fyndplatser känner man till? Har man 
själv besökt kulturminnen? I så fall, vilka då? 
När frågorna ställs på det sättet, så kryper det 
fram att det i dag är vanligt att man besöker kul-
turminnesplatser och museer, även om samban
det medvetenskapen och förvaltningsverksam
heten arkeologi inte är klart upplevd. Pa se
mestrar och nöjesresor har östersundsborna 
varit på Birka, British Museum, Gene, vikinga-

niuseet i York, Helgeandsholmen och i Turkiet 
Oland och Gotland associeras med arkeologi. 
Stockholmarna nämner Naturhistoriska Riksmu
seet, Wasamuseet, Nordiska museet och Livrust
kammaren. Ingen av de tillfrågade bar varit på 
Stilens historisk;! museum eller Meddtidsmuseet 

Det är den tillrättalagda kulturmiljön som 
allmänheten uppsöker och i första hand näm
ner. Kulturturismens genomslagskraft är up
penbar. Mycket få nämner det kulturarv som 
bara finns: »Går ofta och tittar på gamla kyrkor 
om det räknas* är ingen vanlig inställning. Det 
skall finnas turisireklam, och vägvisare. 

Detta är emellertid inte hela sanningen. 
Om man frågar på ett annat sätt, »Vilka kultur
minnen känner du till i din omgivning?", så kan 
svaren bli annorlunda. Invånarna i Häggenås 
socken i Jämtland har visserligen en benägen
het att svara jamtli och Frösön, men därutöver 
är listan lång: Fäbodar, stigar, färdvägar, älg
gropar, stationshus, milstolpar, härbret på Stafs-
gård, »Vätterbacken och sägnen därom*, ödes
bölen, rosen, gamla odlingar, stenvalvsbroar, 
»Backegården och deras fäbodar», Strömtorpet, 
kolbottnar, jordkulor. Boddas bönhus, kastalen 
i Brunflo, kyrkoruiner, Trefåldigbetskällan och 
Glosa och ytterligare en del, inklusive Birka 
(oklart om Björkö eller folkhögskolan i As). 

Listan liknar till dels innehållsförteckning
en i läroboken »Kulturmiljövård i skogen» (Ols
son 1992) och visaratt på landsbygden känner 
befolkningen sitt eget landskap och bar elt med
vetande om dess rester av tidigare generationer. 
I Stockholm och Östersund finns väl samma 
kunskap, men den synes inte gälla den egna 
staden ulan mera en gången tid, som inan di
rigerad av turistindustrin och kulturförvaltning
en i samarbete uppsöker på museer och tillrät
talagda kulturminnesplatser under semesterre
sor, eventuellt i brist pä nagol näraliggande 
Disneyiand. 

Några idéer vill vi försöksvis framföra som 
mera allmänna, som en slags sammanfattning 
om allmänhetens syn på arkeologi. Arkeologi 
ger associationer i två olika riktningar: dels mot 
det exotiska, främmande och nervpirrande; dels 
mot det jordnära och hantverksmässiga. Ut
grävningarna, gamla saker och hittandet är 
centralt i bilden av arkeologi, men därutöver 
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förefaller det inte som om de flesta är medvet
na om sambandet eller skillnaden mellan alt 
bina mystiska eller mystifierande skatter i främ
mande länder och att gräva fram och doku
mentera kontexten för benbitar ocb krukskär
vor i hemtrakten. Arkeologi är mångtydigt och 
diffust Att det skulle vara ett yrke och ingå i 
kommunal och statlig förvaltning är okänt. Det 
är mera underhållning både för publiken och 
utövarna, det senare enligt publiken. 

Upplevelsen av tidsdjupet i del egna land
skapet är emellertid inte borta hos allmänhe
ten, men den associeras inte till vetenskapen 
arkeologi. Den handlar om vad som syns och 
talas om i det egna landskapet- mera etnologi, 
inklusive folkloristik, och i någon mån histo
risk arkeologi, inklusive byggnadsarkeologi, än 
förhistorisk arkeologi för att använda en aka
demisk terminologi. Frågan är om inte kultur-
turismens och de kulturförmedlande institu
tionernas tillrättalagda kulturminnesplatser, 
såsom Eketorp och Gene, är mera arkeologi än 
fornminnesregistrets och det äldre kulturland
skapets innehåll. 

Det är oklart, och kanske tveksamt, om all
mänheten ser sambandet mellan arkeologi och 
kulturmiljövård. Arkeologi är något stort, ofta 
avlägset, ofta exotism eller dröm. De associa
tioner som begreppen »kulturmiljö" och »kul
turmiljövård" väcker är ganska annorlunda. Det 
linns en förståelse för betydelsen av kulturarvet 
ocb kunskaper om det gamla, men den hänger 
dåligt samman med bilden av arkeologin. Det 
är andra sidor av arkeologin som syns mest. 
Detta förefaller dock att vara beroende av män
niskors ålder, utbildning och bostadsort på ett 
sätt som vi inte har underlag att utreda. 

Den institutionaliserade kulturmiljövärden 
handlar egentligen mera om framliden än om 
forntiden. länken är att framtiden, liksom för
slås nutiden, skall innehålla ett utifrån det syn
liga och upplevbara tidsdjupet rikt landskap. 
Hur ser då framtiden på kulturmiljövård? Vi 
har frågat 1 16 skolungdomar i åldern 15—18 åt 
på några skolor i Östersund. 

Med avseende på begreppet »kulturmiljö
vård" kan vi enklast summera genom att place
ra 93 elever under rubriken »okunskap, oin
tresse*, 18 under rubriken »lite insatta, nyfik

na" och 8 slutligen under rubriken »mera in
satta". De som visste något hade sina kunska
per från länsmuseet och då inte alltid efter stu
diebesök med skolan. Man menade dock att de 
effektivaste vägarna för att sprida kunskaper 
om kulturmiljövård vore genom post, flygblad 
och anslag. Därnäst kommer skolan och mass
media. Samma resultat gav vår utfrågning av 
101 komvuxelever. De flesta av dem som har en 
uppfattning om kulturmiljövård som ligger 
länsstyrelsens nära är kvinnor över 40 år. 

Tydligen får länsantikvarien ställa sig på 
Storgatan med en bunt flygblad för att nå den 
uppväxande internetgenerationen. Flygbladets 
text och bilder kunde utgå ifrån några av ele
vernas uppfattningar om vad kulturmiljövård 
är för något: »Något som vill föra ihop kultur 
och miljövård. Kanske designade glaskuber?« 
(avser förmodligen glasinsamlingsigloos), »Snyg
ga till sopcontainern utanför vårt lofthus«, 
»Möjligtvis att man ska hålla kulturaktiviteten 
miljövänlig*. Begreppet »miljö« har genom två 
generationer fått så stor genomslagskraft, att 
begreppet »kulturmiljö* drunknar. Det finns 
dock också andra uppfattningar: »Att sköta om 
bibliotek, parker, konstutställningar», »Det som 
är viktigt för att förstå nutid, dåtid och vår fram
tid samt dess bevarande". 

Vårt väl måttligt vähmderbyggda intryck är, 
att en syn på arkeologi och kulturmiljövård 
som rimligt överensstämmer med de forskan
de, myndighetsutövande och förvaltande insti
tutionernas finns hos det som ibland kallas 
»den bildade allmänheten*, särskilt bos medel
ålders personer. Det synsättet finns hos många, 
även ungdomar, på ett motsägelsefullt sätt till
sammans med massmedias bild av skattletare 
och mysieridösare. Samtidigt fruktar vi att de 
tillrättalagda bil turminnena och forntidsbyar-
na håller på att slå ihjäl känslan för det själwux-
na landskapets innehåll av tid och förändring. 

Slutligen, vad tycker vi själva? Det tänker vi 
inte svara på, men 1998 års studenter fick som 
fråga på introduktionskursen »Varför är arkeo
logi onödigt?". Frågan avsåg att ge studenterna 
en reflekterande hållning till arkeologin i bör
jan av sina studier. De var anmärkningsvärt duk
tiga på all förklara varför arkeologi är onödigt 
Vi har systematiserat deras argument och ger 
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efter vart och ett av dem något anonymt (ilat 
till belysning av tankegången. 

i . Arkeologin är dålig vetenskap. »Alt filosofera, 
fundera, ställa hypoteser och sedan framföra 
fakta, som blir lill osanning när en ny och bätt
re teori framställs, om ett samhälle som ingen 
människa idag kommer ihåg, är meningslöst" 

2. Arkeologin som vetenskap saknar originalitet. 
»Kan vi med arkeologisk metod få fram någon ny 
kunskap som \i inte redan visste t.ex. genom ant
ropologisk forskning?" 

3. Arkeologin har kommit till slutet av vägen. 
»Dessutom var det en nyhet med utgrävningar 
då och det fanns mycket att gräva ut. Idag finns 
det nästan inga fynd som får en att lappa an
dan..Arkeologi bai blivit blasé.« »Pengar och ener
gi läggs på ändlösa utgrävningar som resulterar 
i diverse fynd som sedan ligger och samlar damm 
på något museum, där inte många människor 
ser dem, och även om de skulle ses av ller så till
för del inte mycket till dessa människors liv.* 

8. Arkeologin är riskfylld inför framtiden. »Tän
ker man sig, att det från att tänka på ett hand
lande inte är ett långt steg till att utföra hand
lingen, ska man definitivt avstå från arkeologi, 
då inga forntida civilisationer varit hållbara. 
Dessa civilisationer befolkades av människor, 
vars handlande alltså knappast varit eftersträ
vansvärt. De existerar jn inte idag! En mänsklig 
önskan är att förlänga 'bäst-före-datum' på allt 
möjligt, inte minst oss själva. Alt tänka på för
svunna människor och deras ofta okloka age
rande kan alltså vara en risk och en inkörsport 
till att själva handla därefter. Vi kan till slut dö 
unga och 'dummare ' än om vi riktar våra kraf
ter mot framtiden!" 

Det är en intressant utmaning för de undervi
sande institutionerna och landets arkeologiska 
och kulturiniljövårdande etablissemang att visa 
all des.sa studenters argumentation inte är håll
bar. Och, förstås, att fundera över hur begrep
pen »kulturmiljö" och »kulturmiljövård" skall 
bli en del av den allmänna vokabulären. Giss-
ningsvis behövs det andra ord. 

4. Arkeologin ingår i en förkastlig ideologi. »Ar
keologi är totalt onödigt, eftersom vi bör leva i 
nuet. Varför ska vi gå tillbaka till stenåldern, 
när vi kan sikta in oss på att förbättra samhället 
för framtiden i stället?" 

5. Arkeologin är resursslöseri. »Det är bättre att 
satsa pengar o. resurser på forskning ocb för
söka göra något ät all denna miljöförstöring o. 
missbrukande av naturens resurser. Vi skall väl 
ägna oss åt våra barns framtid o. inte åt våra för
fäders dåtid.« 

6. Arkeologin saknar nytta. »Arkeologin är 
långt ifrån nödvändig för vår överlevnad." 

7. Arkeologin är etiskt förkastlig. »Gravar skall 
förbli gravar. Dessa personer var gravlagda ined 
samma mening som dagens - att de skulle lig
ga kvar. De människor som grävde ner tex . 
släktingar hade nog mest troligt inte velat att 
deras anhöriga skulle bli någol utställnings-
föremål, eller bli nedpackad i någon lada i en 
dammig källarlokal." 
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