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Debatt 

Om en text om en text och om förståelse och kontext 
— kommentar till en recension och en debatt 
Text och textförståelse är aktuella begrepp i 
en arkeoleigi, där postmoderna vindar blåser, 
och begreppet kontext är lika aktuellt idag 
som för decennier sedan. I Fornvännen 
1990: 2 finns ett antal texter som belyser dessa 
begrepp direkt eller indirekt. Det är dels de-
batikommentarerna av Gren, Herschend och 
Olsen på Gräslunds artikel i Fornvännen 
1989:1—2 om teoretiska arkeologers språk
bruk och Gräslunds svar på dessa, dels en text 
om en text, Mikael Jakobssons recension av 
Herschends bok Gräv där de stod — om arkeolo
gins kunskapsteori och metodiska normer. Det blir 
i den sistnämnda jag lar utgångspunkt för 
några reflektioner. 

När j ag läser Jakobssons recension kommer 
några rader ur Nietzsches "Ecce H o m o " för 
mig: "Ultimatdy, nobody can get more out of 
things, induding books, than he already 
knows. For what one lacks access to from 
experience one will have no ear" (1969, s. 
261). Jakobsson är mycket kritisk i sin recen
sion, och det är inget fel i del. Vad man dock 
beir vara noga med vid en recension (framför 
allt när man känner sig spontant kritisk) är att 
försöka förstå vad författaren menat med tex
ten (har han /hon en annan for-förståelse än 
jag osv.?) och dialektiskt söka relatera sin bild 
därav till sin egen uppfattning av den och det 
den talar om. Här förefaller Jakobssons läs
ning i hög grad bristfällig. En text måste också 
läsas mellan raderna, det mindre uttalade och 
bakom liggande ses liksom det direkt uttalade. 
Men även läsningen på själva raderna för
vånar. 

Jakobsson menar att Herschend formulerar 
en " , . . forskningsmodell av traditionellt, po-
sitivistiskt snitt. Enligl den är arkeologin en 
enhetlig vetenskap med en uppsättning teore
tiska utgångspunkter som är gemensamma för 
hela arkeologkollektivet" (s. 143), där ingen 
ska "behöva deklarera sin vetenskapliga 

grundsyn varje gång hem eller han vill utföra 
någon forskning" (Herschend s. 17). Jakobs
son menar att Herschends ståndpunkt torde 
vara omtvistlig och att det är " . . . tydligt att 
arkeologisk forskning, liksom annan forsk
ning, bedrivs utifrån skilda teoretiska utgångs
punkter". 

Visst är det så att alla svar är beroende av 
vilka frågor som ställs, t. ex. inför ett källmate
rial, men det är inte det Herschend talar om i 
det anförda avsnittet. Diskussionen behandlar 
traditionell arkeologisk praxis utgående från 
Kuhns paradigmbegrepp, och utmynnar i 
slutsatsen att arkeologisk forskning åtminsto
ne hittills inte kunnat uppvisa några paradig-
matiska skiljelinjer, att olika teoretiska stånd
punkter kan inrymmas under samma paradig-
matiska tak (kap. 2). Likartade åsikter kan ses 
framförda av Olsen (1989, s. 116) och Chris
tophersen (1989, s. 39 ff). Är "paradigm" för 
Jakobsson lika med "teoretisk utgångspunkt", 
så brister han i den begreppshantering han 
senare själv så starkt framhåller vikten av. 

Jakobsson ondgör sig vidare över att Her
schend underlåter att referera till deltagare i 
" . . . de senaste 10-15 årens förda arkeologis
ka debatt", med undanlag från Hodders "stu-
dentinriktade" (inbillar jag mig bara den pejo-
rativa klangen?) Reading the Past, samtidigt 
som Herschend har mage att referera till sig 
själv åtta gånger! Men vad med kontexten för 
texten? Studenter på grundnivå. Måste man 
redan under sina första stapplande arkeolo
giska steg pådyvlas kiyptiska referenser till 
Binford 1983, Hodder 1982 a, b, c och kanske 
d, 1986 och 1989, Miller & Tilley 1984, 
Shanks & Tilley 1982, 1987 a och b och 1989 
etc. e t c , där olika -ismer figurerar som vi 
aldrig hört talas om förr? Måste vi redan från 
början veta att socialiserar vi oss inte in i den 
arkeologiska forskningskontexten genom att 
förmedla vår diskurs på ett anbefallt sätt, t. ex. 
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samlar på oss kunskaper om hur och med vilka 
ord vi refererar till vissa "he ta" författare (vi 
behöver inte förstå vad de säger, bara vi kan 
referera till dem), så ställer vi oss utanför 
gemenskapen? 

Vi lever i en tid (den post-moderna) där vi 
behärskas av objekt, av tecken, säger den av 
alla nutida franska tänkare som kommer när 
man ropar Jean Baudrillard. Bland alla 
"signes" som terroriserar, förför och behärs
kar oss, tycks mig ett av de starkare vara "le 
signature". Signaturen har en makt utan like 
idag. Är den Picassos eller Van Goghs betalar 
vi (nåja, kanske inte någon i Fornvännens läse
krets) ett par hundra miljoner för den. Mål
ningen, litet färg på färg på duk, är irrelevant 
— signaturen är det bestämmande (jfr Baudril
lard 1981, s. 102ff). Se också på modevärl
den. Vilken skillnad är det inte på en enfärgad 
T-shirt och en enfärgad T-shirt med de 
sammanflätade bokstäverna Y, S och L på? En 
uppenbar del av svaret återfinns på prislap
parna! 

Det förefaller som om Jakobsson är offer 
för något av denna "signatur-fetischism". 
Den som inte i en teoretisk skrift refererar till 
de av den stockholmska socialstyrelsen före
skrivna 6-8 teoretiska standardverken per ka
pitel (?), den är asocial. Den som inte uttalar 
den magiska formeln, bestående av anglosax
iska författarnamn (jag känner Gräslunds 
ande sväva över mig), den ställer sig utanfor 
den trygga inter- eller transinstitutiemella ge
menskaps-kontexten. Är det dags att ersätta 
Descartes' "jag tänker, alltså finns j ag" med 
"jag refererar, alltså finns jag"? 

Vad innebär referensen? Inte minst ett be
jakande eller avståndstagande. Jag tänker/ 
tänker inte som han/hon. Jag vill/vill inte till
höra kontexten X. Mer av den kollektiva 
aspekten: det är inte j ag som säger det här, 
det är vi, min polare Hodder och jag — mitt 
individuella ansvar och min aktiva roll försvin
ner, j ag backas upp av en lojal stam. Vill det 
sig riktigt illa: konformism och begränsande 
likriktning i stället för konstruktiv individu
alism. (Jag kanske bör säga vad jag anser att en 
"kontext" är? Resultatet av en ordassociation 
vid en konfrontation subjekt—objekt.) 

Men det är möjligt att referera utan att 

referera, eller rättare sagt ofrånkomligt. En 
text refererar inte mindre där den saknar (lit-
teratur)referenser än där den inte gör det, 
eftersom det ligger i textens natur att referera 
- till andra texter i en oändlig kedja. En text 
kan bäst karakteriseras som Själv-refererande 
("själv" i psykologisk mening, psykets, person
lighetens totalitet, medvetet och omedvetet), 
den refererar alltid till sin upphovsmans histo
ria, som är uppbyggd av ett tillgodogörande 
av texter och därmed till dessa texter själva. 
Jag refererade t. ex. för någon mening sen till 
en annan fransk filosof, Jaques Derrida, fast 
jag inte nämnde det expiicit. Den implicita 
referensen kräver dock mer av läsaren, här 
gäller Nietzsches utsaga. Givandet av explicita 
referenser blir alltid ett urval utifrån den ak
tuella kontextens krav på tydlighet. 

En läsning av implicita referenser i Gräv där 
de stod visar hän mot hermeneutiken (se t. ex. 
s. 37 f, 44, 48 ff. och 125ff) . Detta förefaller 
ha undgått Jakobsson helt och man får, när 
han t. ex. stämplar bokens budskap som posi-
tivistiskt (s. 143) och provokativt reaktionärt 
(s. 144), känslan av att befinna sig i Lustiga 
Husets spegelsal. "Hermeneutikens mål före
går och överskrider all vetenskap, vilket 'den 
universella språkliga karaktären i det mänskli
ga förhållandet till världen' vittnar om" (Ri-
cceur 1988, s. 106 med citat från Gadamer, 
Wahrheit und Methode). Är det inte i de här 
markerna Herschend är ute och nosar — sö
kandet efter kunskapsvinnandets "fundamen-
taler"? Törs man förutsätta att Jakobsson (i 
likhet med t. ex. Shanks & Tilley) i princip ser 
hermeneutiken som något positivt att bygga 
på inom arkeologin? Skrevs recensionen un
der tidspress? Kanske. Annars hade Jakobsson 
också kunnat hinna slå upp "induktion" i sitt 
filosofiska lexikon (det gjorde jag) och försäk
ra sig om att Herschend använder begreppet 
helt riktigt i sin bok (så hör t. ex. analogislut 
till de induktiva, vare sig man står vid den 
första eller den 100:e graven). För att bygga 
på Jakobssons egna formuleringar kunde man 
säga: Det är illa om en student använder be
grepp felaktigt, det är värre om en docent gör 
det - och det är värst när en recensent gör 
det. 

Genom sin idémässiga utformning inbjuder 
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Graf där de stod till frågor som: Är det möjligt 
att ge förklaringar till grundläggande arkeolo
gisk tolkning, för "teoretisering av objekt" för 
att tala med Schanks & Tilley (1987, s. 112L), 
som är oberoende av en teoretisk överbygg
nad? I vilket förhållande står epistemologi till 
teoretiskt ramverk? Jakobssons text är kliniskt 
fri från reflektioner av denna typ. 

Är teori fint? Man får intrycket av att Ja
kobsson tycker det. Gräv där de stod kritiseras 
för att vara "prat ig" och som sagt bara göra 
någon enstaka referens till ett studentinriktat 
arbete av ett "he t t" teoretiskt namn. Ett tradi
tionellt "vetenskapligt" språk och referenser 
— för förväntningars fullständiga uppfyllande; 
intet nytt under solen; låt oss hälla distansen 
till de okunniga med föreskriven rit - språk
spel — diskurs (språklig förmedling). Här finns 
beröringar till Gräslund och Olsen. 

Språket både förenar och avskiljer. Gräs
lund fokuserar på det han upplever som av
skiljande i teoretikernas diskurs. Visst har han 
rätt när han menar att teoretikerna kunde 
skriva mer begripligt för dem som står utanför 
deras språkspel, exemplifiera, ar-ti-ku-le-ra 
sina tankar, förklara specialbegrepp med var
dagsspråk osv. På TAG-konferensen i New
castle 1989 varnade R. Young sina kollegor i 
det kritiska (— post-processuella) lägret för 
just detta, att genom ett "främmande" språk 
förstärka tendenser till elitism och avskildhet 
inom och för teoretisk arkeologi, att ta upp 
"the Cambridge style" som en försvarsmeka
nism eller ett profileringsverktyg, allt givetvis 
stick i stäv mot det inom den kritiska arkeolo
gin så framträdande talet om demeikratise-
ring, pluralisering och medvetenhet. 

Samtidigt måste jag odelat hålla med Olsen, 
då han framhåller det kontextuellt bundna 
som bestämmande för förståelse. Vi har, som 
sagt, att göra med olika språkspel, eller om 
man vill låta bli att svänga sig med Wittgen-
stein-uttryck: vi ingår i olika traditioner, till
ägnar oss olika betydelsesystem genom att vi 
läser olika böcker, talar med (dika personer. Ett 
visst främlingskap vid ett inträde i ett annat 
betydelsesystem är ofrånkomligt, om än dis
kursens utformning påverkar graden av detta. 
Det måste accepteras. Vad som däremot inte 
får accepteras är att betydelsesystemen renod

las gentemot varandra och bygger upp språk-
och därmed "fack"-barriärer. Men ansträng
ning krävs från båda hållen, inte endast det 
ena. 

Med viss förvåning åser jag Gräslunds och 
Olsens meningsutbyte. Ingen märkbar vilja till 
att utplåna ett motsatsförhållande här inte! 
Vore det inte enklare och mer fruktbart för 
debatten om vi slutade låtsas att inte förstå 
varann? Varför s. a. s. spilla onödig tid på att 
ta sig över antitesen om man kan gå direkt på 
syntesen? Del är i och för sig möjligt att den 
kritiska arkeologin ännu behöver satsa på pro
filering ftir att inte vattnas ur i ett lagom av 
traditionell svensk typ och kanske ha sin vikti
gaste plats på en referenslistas dammiga mu-
seihylla; det är också underhållande att läsa 
Olsens medvetet överdrivna formuleringar — 
men ändå. Det vi etablerar vid detta sorts 
meningsutbyte är närmast det som Bo Ene-
roth har kallat orelationer, tillstånd av undvi
kande och oberöring (Eneroth 1987). 

Viktigast i meningsutbytet är kanske Olsens 
ord, att ingen särskild typ av diskurs får ha ett 
aprioriskt företräde framför någon annan. 
Alltför sant, och ett mantra inte minst icke-
post-processualister bör komma ihåg att reci-
tera. Och finner vi tanken instinktivt frånstö
tande måste vi fråga: "Hvem skal sette kriteri-
ene?" (Olsen, s. 119). "Förtryckets" möjlighet 
finns naturligtvis inbyggt i alla auktoritetssy
stem, och det gäller att vara försiktig, öppen, 
så att man aldrig förverkligar det, framför allt 
inte i namn av "Vetenskapen" (detta förför
iska trolldomsord par excellence). 

En fri diskurs. Jakobsson kritiserar "pratig
het". Personligen finner jag alla texter positi
va som avviker från den traditionella, torra 
och tråkiga typen formuleringar aldrig så litet. 
Humor och ironi, medvetna överdrifter m. m. 
bör lätt kunna samsas med informationskrav i 
saklig akademisk diskurs. Viktigare: det får 
aldrig bli "asocialt" att förmedla arkeologisk 
kunskap med ett populärare språk och ett ut
tryckssätt som närmar sig vardagens "pra t" , 
framför allt inte om man skulle rikta sig utan
för det egna facket. Arkeologin har länge nog 
lidit av "de vita rockarnas syndrom", slutit sig 
in i Vetenskapens trånga paradis, och i Sve
rige fått den Stålsjö den förtjänar. Om Ja-
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kobssons uppfattning oin progressivitet och 
reaktion inte enbart skulle vara individuell, 
utan även representativ för en större kontext, 
då är en debatt, med Jakobssons egna ord, 
"inte endast önskvärd, utan helt nödvändig". 
Låt oss rista tre gånger Tor på att debatten 
fortsätter i Fornvännen och andra media och 
sprids, men att vi som sagt inte gör oss själva 
till fångar i våra olika betydelsesystem, att vi 
inte låtsas inte förstå varann, söker etablera 
relationer i samtal i stället för eirelationer. 
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Helgo — unikt handelscentrum eller vanlig bondgård? 
Liksom Per H. Ramqvist (Fornvännen 1990:1) 
har jag ombetts skriva en recension av Thirteen 
Studies on Helgo, 1988. Det var red. för Namn 
och Bygd som väckte förslaget. Sedan Per 
Ramqvist publicerat sin debattartikel i 
Fornvännen beslöts att jag i stället för den 
planerade recensionen skulle göra ett inlägg i 
debatten i Fornvännen. 

Utgångspunkten för detta är ortnamnsfors
karens. Vad har namnet Helgo att säga, är det 
ett namn som är lämpligt eller troligt som 
benämning för en handelsplats eller för en 
vanlig bondgård? Och varför har ortnamnet 
knappast alls beaktats i den mångåriga diskus
sion som avspeglas och sammanfattas i det 
senaste arbetet, Thirteen Studies on Helgo"? 

I Hdgöforskningens början har ortnamns-
forskare medverkat. Det var C. I. Ståhle som 
visade att Lillön (det namn som då brukades) 
förr hette Helgo, Det namnet blev därefter 
återupplivat. Själv publicerade jag i Namn och 
Bygd 1964 en uppsats Helgo där jag lade fram 
tolkningsförslag för namnet, som jag relaterar 
i senare delen av den här artikeln, sedda i 
ljuset av dagens forskningsresultat. 

Efter min uppsats medverkade jag i en 
tvärvetenskaplig arbetsgrupp som med stöd av 
Riksbankens jubileumsfond försökte sätta in 
Helgöfynden och fyndplatsen i ett forntids-
samhälle. Sedan dess har jag med intresse för
sökt följa med Helgöundersökningens resul
tat. 

Agneta Lundström, som efterträdde Wil
helm Holmqvist som ledare av undersökning
arna, fann 1988 tiden mogen för en samman
fattning av vad som hittills uppnåtts. Hon ani
merade ett antal nu aktiva forskare att skriva 
ner sina uppfattningar i dagsläget. De tretton 
uppsatserna utkom därefter i en samlingsvo
lym. De är intressanta, men ojämna och mot
stridiga. På något håll anar man en viss bråd
ska. 

Forskningsläget syntes från grävningarnas 
början ganska klart. Wilhelm Holmqvist hade 
med utgångspunkt från de ovanliga fynden 
från främmande länder - en koptisk skopa, en 
buddhafigur, en irländsk kräkla - i H d g ö sett 
en förelöpare till stadsväsendet, ett Birka före 
Birka. Fyndens tyngdpunkt ligger i mitten av 
första årtusendet e. Kr. Påfallande är ett verk-
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