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Stolt heller precisera vad det är han menar är 
svävande. Jag tror att diskussionen skulle ha tjä
nat mycket på en sakligare argumentation. De 
medeltida kyrkorna ock det medeltida Got
land erbjuder fascinerande men komplicerade 
källor till breda medeltidsarkeologiska ock ki-
storiska studier ock det är viktigt att också i det
ta fall föra en öppen och saklig diskussion. 
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Stil eller inte? 

När man börjar intressera sig för begreppet stil 
ock dess roll inom arkeologin idag finner man 
snart att begreppet är relativt lite diskuterat i 
Sverige. Det är på intet sätt konstigt eftersom 
begreppet är mycket svårfångat Icke desto 
mindre behövs begreppet. Frågan är hur det 
ska användas. Ska man överhuvudtaget använ
da det som man gör idag? Mitt intresse för stil-
begreppet väcktes under arbetet med en D-
uppsats i arkeologi. Uppsatsen skulle behand
la Salin stil 1, och då blir, naturligtvis, begrep
pet mycket centralt. Mitt fokus ligger därför på 
stil i förkållande till djurornamentik, man jag 
vill kävda att stilbegreppet är mycket viktigt i 
all arkeologisk forskning. De flesta forskare tar 
upp begreppet, vissa diskuterar det också, men 
det har inte definierats.Jag tycker heller inte att 
det fått den plats i forskningen som det förtjä
nar. Ett av problemen är att begreppet tagits för 
givet Ibland har det inte tagits upp alls, ibland 
har det fått en negativ tolkning eller underde-
finierats. Att det tagits för givet diskuteras av 
den engelska forskaren Robin Boast i artikeln 
A small company of actors som publicerades 
1 gg7: »From this divide the stylistic debate, both with
in archeology and art history, has assumed that there 

was a thing out there that we could identify as iry-
fe»(igg7, s. 175). I Skandinavien har forskare 
som Lennart Karlsson ( ig83) ock Arne B. 
Jokansen ( ig7g) försökt diskutera begreppet. 
Karlsson tar i sin bok Nordisk form — om Djur
ornamentik (1983) upp hur undanglidande be
greppet är. Hans syfte är dock inte att diskute
ra stilbegreppets vara eller inte vara, utan att få 
forskarna att fokusera på den begreppsför
virring som finns inom forskningen om djuror
namentik. En begreppsförvirring som jag an
ser till stor del kör samman med att stilbe
greppet är så svårgripbart Karlsson är av åsik
ten att om djurornamentiken i sig är kompli
cerad är det »... ett intet mol de kaotiskt tilltrass
lade härvor av i varandra flätade stilbegrepp man 
möter i den litteratur, som behandlar detta område » 
(1983, s. g2). Varför har då alla de här stilbe
greppen kommit till? Jag tror att en av anled
ningarna är att eftersom stilbegreppet är så 
komplext, är det svårt att sätta sig in i det och 
därför kar man fastnat ock i stället försökt kit
ta och namnge ytterligare en detalj. Man har 
stått och stampat utan att komma vidare. I bo
ken Skuggor ur en annan verklighet ( igg7) är 
Lotte Hedeager inne på samma tanke: »Även 
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om begreppet stil är oundgängligt och nödvändigt för 
studiet av förhistoriska kulturer, så har sådana här 
frågor bara i ringa grad fåll plats i det arkeologiska 
tankeutbytet. Här används stil och utsmyckning 
snarare som en spegel till att definiera förhistoriska 
kulturer. Därför har själva klassificeringen ofta bli
vit ändamålet med deras arbete» ( igg7 , s. 82). 

Hjälpmedel och/eller teoretiskt problem ? 
Jag skulle önska attjag kunde få igång en dis
kussion om hur och om man ska använda sig av 
stilbegreppet i framtiden. Af Itför många arkeo
loger funderar inte djupare över det och där
för används begreppet slentrianmässigt, troli
gen för att det är så svårt att definiera och för
klara. Jag ska ta upp några saker som jag kom
mit att tänka på under arbetets gång. Min åsikt 
är att stilbegreppet är uppdelat i minst två de
lar. En där stil fungerar som praktiskt hjälpme
del, en annan där begreppet är att betrakta 
som ett teoretiskt problem. I det första fallet 
ges ordet stil en vardaglig, deskriptiv betydelse 
av kur djurornamentiken sett ut ock kur den 
förändrats genom åren och varierat mellan oli
ka platser (se t. ex. hur Karlsson använt begrep
pet i citatet ovan). Vad gäller djurornamenti
ken tillhör Bernhard Salin givetvis denna grupp. 
Det deskriptiva stilbegreppet är nog så viktigt. 
Utan det skulle vi inte ha kommit någonstans. 
Det andra fallet är mer komplicerat och när
mast att betrakta som ett teoretiskt problem, 
jämförbart med t. ex. kulturbegreppet som dis
kuterats flitigt under ett tjugotal år i ämnen 
som etnologi, socialantropologi och sociologi. 
Den här problematiska sidan av stilbegreppet 
har diskuterats av forskare som Boast, Hodder, 
Tilley, Carr/Neitzel m. fl. Där rör sig begrep
pet på så höga abstraktionsnivåer att man frå
gar sig hur man någonsin ska komma till rätta 
med det. Om stil innefattar allt, som Hodder 
skriver: »a luay ofdoing, where doing includes the 
activities of thinking, feeling, being» ( iggo, s. 45), 
frågar i alla fall jag mig kur man ska komma till 
rätta med det. Strängt taget blir stilhär nästan 
synonymt med kullur när kultur tolkas som ett 
inlärt mönster i kjärnan. Ä andra sidan kanske 
man inte behöver definiera begreppet, kanske 
är det här man kan ta upp tråden och försöka 
komma vidare. Jag tror i alla fall att det är vik

tigt att man skiljer på de olika aspekterna på 
begreppet för att undvika sammanblandning
ar och missförstånd. 

Vad vill man med stilbegreppet ? 
Hur har synen på stilbegreppet påverkat olika 
forskningstraditioner och hur har den i så fall 
påverkat dagens forskning om djurornamen
tik? Hur ska man som enskild forskare använ
da sig av stilbegreppet? Hur ska en diskussion 
om stilbegreppets mening föras? Bör man föra 
den samtidigt med sin forskning, eller bör man 
komma till en ståndpunkt innan man sätter 
igång med ornamentikstudierna. Har stilbe
greppet överhuvudtaget någon plats i forsk
ningen om ornamentik? Eller är det för stort 
ock för kluvet? Detta är några av de frågor som 
dyker upp när man börjar fundera över stilbe
greppet. En av de senaste artiklarna i ämnet är 
skriven av Robin Boast ( igg7) . Artikeln är in
tressant på många sätt, men främst för att den 
ifrågasätter om begreppet stil ska användas i 
forskning annat än på det vardagliga viset, allt
så som hjälpmedel, 

Genom sin artikel ifrågasätter hon också 
hela den begreppssfär som omger oss idag, 
som delar av våra sociala och intellektuella tra
ditioner. Hon anser att det inte finns någon 
plats i dagens forskning för ett så delat och 
ogripbart begrepp och att det inte finns något 
neutralt sätt att beskriva världen på. Det hon 
skriver är viktigt och kan fungera som en ny ut
gångspunkt för en framtida diskussion om be
greppet. Kärnan i hennes resonemang är som 
följer: »It is not that the concept of styk is invalid, 
only thal it is only valid within its own contingenl 
categorisation of lhe world it is a ivay ofdecribing the 
world that is dependent on a specific set of assump
lions about how the social world works. What I have 
argued here is thal the fundamental assumplions on 
which style is based are fundamentally flawed and 
that the searchfor a meaningful definition of styk is 
fulile. Styk has little conceptual use beyond a verna-
cular distinction between social forms distinguished 
toithin a consumerist society» (1 gg7, s. 1 go—1 g 1). 
Hennes artikel är intressant Kanske kan man 
tycka att hon verkar något uppgiven, men det 
tror jag är fel. Det kan tvärtom vara början på 
ett nytt sätt att resonera, att starta debatten 
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igen och sätta igång nya tankekedjor. Artikeln 
tvingade mig att tänka om, vilket visserligen 
gjorde arbetet med min uppsats svårare och 
mer utdraget men som också gjorde det mer 
givande. Vad forskarna hittills har gjort är att 
de har skapat sig en definition som de kan lu
ta sig tillbaka mot, ocb på så sätt känna sig tryg
ga i det de gör. Detta är ofta helt nödvändigt 
för att man ska kunna genomföra någon forsk
ning överkuvudtaget, men i vissa fall måste 
man tänka ett steg längre. Det är det Boast 
gjort i den kär artikeln. Därmed inte sagt att 
hon kar rätt, men det påstår kon inte keller. Så 
kär skriver kon: »By simply posing a sel of ques
tions this paper may seem to be unresolved , as ha
ving Ud nowhere in particular. That is the point. I 
have not resolved the question of styk, because it is 
not resolvabk. It is a social categorization of the 
world, one among many, that greiu out of a sel of as
sumplions on how the world works» (1997, s. 191). 
lan Hodder inbegriper »allt » i stilbegreppet 
och frågan om jakten på stilbegreppet är nöd
vändig eller ej blir, om man håller med 
Hodder, mycket relevant. Om all mänsklig ak
tivitet ingår, så går det inte att definiera och det 
är väl heller inte nödvändigt? Kanske ska man, 
som Boast anser, enbart använda begreppet i 
dess mest vardagliga betydelse, så som det an
vänds i dagligt tal. 

Boast önskar en omprövning av den be
greppsapparat som kommer sig av och existe
rar som en del av våra sociala och intellektuel
la traditioner »...an i8th century western tradi
tion that has become doctrine. A doctrine that I, 
Ihrough the härd work of others, have questioned» 
(1997, s. 191). Hon gör inte anspråk på att ha 
hittat någon absolut sanning, eftersom det in
te är möjligt Men hennes inlägg kan ändå va
ra till hjälp i försöket att hitta en ny vinkling på 
hur slilbegreppet ska användas. 

Begreppets monumentalitet 
Debatten förs, och har förts sedan ett tjugotal 
år, kanske främst i Storbritannien och i USA. 
Man bör när det gäller den nordiska djurorna
mentiken, ta upp debatten igen i Sverige och i 
övriga Norden, eftersom mycket av materialet 
finns här. Stil är ett begrepp som vi tror att vi 
känner till och behärskar, det känns som vilket 

substantiv som helst, intill dess att man själv ska 
försöka definiera det. Det finns troligen lika 
många definitioner som det finns forskare. De 
amerikanska antropologerna Carr ock Neitzel 
formulerar problemet på ett bra sätt i det stora 
verket Style, Society and Person: »So few as
sumplions and nollons about styk are shared among 
professional anlhropologists thal they can no longer 
present and discuss stylistic analyses without firsl 
establishing their positions relative lo a cumbersome 
history of contrasting thought.» (Carr & Neitzel 
igg5, s. 8). Problemet är svårt och platskrä-
vande och här finns bara utrymme att ytligt 
snudda vid det. Styk, Society and Person består av 
455 tätskrivna sidor som enbart diskuterar stil-
begreppet, men de anser sig ändå inte ha ut
rymme all diskutera alla sidor av det. » Ihis hook 
does not consider styk in its hroadest sense, as a way 
of doing"{Hodder icjgo.46) Ihal may crosscut mul-
lipk genres and may include ideas, discussions and 
practices within a cultural-behavioralsystem.» (('arr 
& Neitzel iggs , s. 5) Ett begrepp som är så 
komplicerat kräver en djupare analys. En så
dan analys bör dela upp begreppet i mer grip
bara former och diskutera dem ordentligt. 
Stilbegreppet kräver att man tar det på allvar 
på ett sätt som inte riktigt gjorts förut. 

Stilsymposiet 11)82 
ig82 hölls ett ambitiöst tvärvetenskapligt stil-
symposium vid Kungliga Vitterketsakademien 
i Stockkolm. Där togs stilstudier upp inom dis
ciplinerna konstkistoria, musikkistoria, språk
vetenskap, litteraturkistoria ock arkeologi. 
Meningen med symposiet, skriver Örjan Lind
berger i förordet till publikationen av inläggen 
»var i första hand all söka klarlägga hur begreppet 
formulerades och metoder tillämpades inom de olika 
disciplinerna och belysa i vad mån metoder och be-
grefip inom de olika vetenskapsgrenarna var jämför
liga med varandra.» ( ig82 , s. 5) De arkeologer 
som medverkade, Bertil Almgren ock Mats P. 
Malmer kar inte riktigt samma stringens som 
de andra forskarna, som gär betydligt djupare 
i sina respektive discipliners stilhistoria. Det 
kan naturligtvis förklaras med att de andra har 
en stilhistoria att tala om, som inte arkeologin 
besitter på samma vis. Det gäller inte minst lit
teraturhistorien som kan hänvisa till retorikens 
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historia. I en intressant artikel tar Kurt Johan
nesson upp den lärde Johannes Schefferus två 
böcker från 1650-talet om stil, De stylo från 
1653 och Gymnasium styli från 1657. Båda 
böckerna handlar om stil inom retoriken. 
Några sådana hänvisningar kan inte arkeolo
gerna göra, men bortsett från det uppenbara i 
detta harjag ändå en känsla av att de är minst 
insatta i stilbegreppets problematik. De andra 
forskningsgrenarna har kommit längre, vilket 
förstås beror på att de tidigare har varit tvung
na att ta itu med begreppet. Stilbegreppet har 
varit mest förknippat med konst- och littera
turhistoria där forskartraditionen är betydligt 
längre. Det är lite märkligt att Lennart Karls
son inte var med, hans bok kom ut bara ett år 
senare och han bör alltså ka varit rätt insatt i 
ämnet. Han borde ha varit med som exempel 
på tvärvetenskap, som en fog mellan arkeolo
ger och konstvetare. 

Avslutning 
Som jag ser det är begreppet stil delat i minst 
två delar och att det är det som gjort arkeolo
ger så valhänta i sin hantering av begreppet. 
Arkeologerna blir hängande på gränsen mel
lan de sköna konsternas historia och de antro
pologiska ämnena. Den ena är relativt lätt att 
förstå, medan den andra är abstrakt och svår
genomtränglig. Vad gäller stilbegreppet appli
cerat på djurornamentiken har den stilistiskt 
intresserade forskningen enbart inriktat sig på 
detaljer och detaljernas spridning och på så sätt 
låst sig. Det tyckte redan Bertil Almgren men i 
stället för att gå djupare in i begreppet gjorde 
han egentligen samma sak som de forskare 
han kritiserar. Genom att uppfinna en kompli
cerad metod att skilja olika stilar från varandra, 
nämligen kurvaturen (finns beskriven ig55, s. 
88 f). Då verkade det kanske som ett sätt att 
komma vidare, och var väl ett steg i rätt rikt
ning, men så här i efterhand känns det inte 
som om det har givit så mycket. Jag finner det 
också troligt att den kamp som förts för ett 
exaktare språkbruk (som det här delvis hand
lar om) och hårklyverier om detaljer, i stället 
för kontinuitetsforskning eller djupare stilstu
dier, har hindrat forskarna att koja blicken 
från marken och pröva nya vyer. Hårklyve-

rierna har bidragit till det virrvarr av definitio
ner som Lennart Karlsson beskriver. Man står 
och trampar på samma fläck och istället för att 
gå förbi problemet försöker man hitta på ytter
ligare en stil. Man kan nästan ana en längtan 
att kunna urskilja en ny stildetalj ock därmed 
få sätta sitt namn på eller döpa en ny stil. Svå-
rigketerna med att komma igenom stilbegrep
pet har haft till följt att man har gjort klassifi
ceringen till huvudändamål. En annan viktig 
förklaring till att arkeologin har stått och stam
pat, är att disciplinen inte har någon tradition 
inom stilforskningen som många andra huma
nistiska ämnen t.ex. konst- och litteraturhisto
ria. Jag tror det är därför Lennart Karlssons 
bok blev så bra, han är konsthistoriker och inte 
arkeolog. Det är stor skillnad mellan hans bok 
och Almgrens och Malmers inlägg vid stilsym
posiet ig82, trots att Karlssons bok kom ut un
gefär samtidigt. Arkeologerna hade då enbart 
diskuterat stilbegreppet i betydelsen ett enhet
ligt sätt att utföra något: t.ex. att skriva skriv
maskinsstil eller handstil, eller rokokostil, fun-
kisstil om möbler, mode etc. Bland de nyare 
forskarna i djurornamentik har Lotte Hede
ager varit djärvast. Hon har medvetet inte äg
nat sig åt stilbegreppet, utan gått förbi det för 
att i stället koppla ihop nordisk djurornamen
tik med germanska stammar och hon har där
igenom gett en vitamininjektion till ämnet djur
ornamentik. Anna Thomasdotter Jakobsson 
har skrivit ett mycket bra arbete i Aktuell arkeo
logi —forntid iförändringsom bygger på att konst 
är ett av den franske sociologen Bourdieus so
ciala fält. Man torde kunna överföra resone
manget till stilbegreppet eftersom detta inne
fattar konstbegreppet Det är ett tänkbart sätt 
att gå vidare. De flesta senare forskare verkar i 
vart fall ense om att forskningen hittills har äg
nat sig för mycket åt detaljer och för lite åt att 
se kontinuitet inom den nordiska djurorna
mentiken. Jag tror alltså att anledningen till att 
den stilistiska forskningen om djurornamentik 
hittills har fokuserat på detaljerna och deras 
spridning kan bero på den begreppsförvirring 
som kar funnits när alla forskare har olika de
finitioner på stil, om de överhuvudtaget har 
haft någon definition. Eftersom man inte har 
kunnat komma igenom problemet, har man 
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fastnat i ol ika u r s p r u n g s - o c h detal js tudier . H ä r 

finns också d e b a t t e n o m d e t ok la ra sp råkbru 

ket. Mats P. M a l m e r h a r kri t iserat forskare för 

at t d e allt för mycket k a r litat p å avbi ldningar . 

Det är, eme l l e r t i d , klart at t d e t är så go t t som 

omöjl ig t att beskriva st i ldetaljer i e n b a r t o r d 

och d e n långa rad forskare som önska t följa i 

Ma lmer s fotspår h a r trasslat in sig förk la r ingar 

som i p r i n c i p är obegr ip l iga . J a g m e n a r at t e n 

diskussion o m s t i l beg reppe t b ö r tas u p p på nytt 

i n o m a rkeo log in g ä r n a m e d tvärvetenskapl iga 

perspekt iv i sikte. Varför in te e t t nytt stilsym

p o s i u m , i stil m e d d e t p å V i t t e r h e t s a k a d e m i n 

i g 8 2 ? 
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