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Kontaktytorna mellan olika former av arkeologi och det omgivande sam
hället är många, bland annat via lagstiftningen i samhällsbyggnadsprocessen, 
hembygdsrörelserna, i skolundervisningen och via en mängd mer eller mindre 
fantasifulla iscensättningar av det förflutna på hobbybasis. Dessa kontaktytor 
återspeglas i temat för denna bok - bilden av arkeologi i massmedia.

En utgångspunkt är att arkeologi förekommer i massmedia för att tidningarna 
har ambitionen att ge något läsvärt till läsarna, vilket återigen speglar det folk
liga intresse som finns för arkeologin. Frågor som följer på detta är bland andra: 
Hur beskrivs arkeologin som vetenskap och som moment i samhällsbyggandet i 
tidningarna? Känner arkeologerna själva igen sig i dessa beskrivningar?

Riksantikvarieämbetet har i sina FoU-program fokuserat på frågor som rör 
historieskrivning, medborgardialog och delaktighet. En fundamental utgångs
punkt för möjligheterna till en ökad medborgardialog är att man har en 
realistisk uppfattning av hur arkeologin och kulturmiljövården uppfattas av 
människor utanför verksamheten. I detta sammanhang spelar föreliggande 
publikation en viktig roll.

Forskningsarbetet som redovisas i den här boken är resultatet av ett projekt 
som finansierats av Riksantikvarieämbetet FoU-anslag. För framförda åsikter 
och sakupplysningar svarar författarna.

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag, FoU, syftar till att utveckla kunskaps
uppbyggnad och stimulera till forskning om kidturarvet och kulturmiljön. Fo U-anslaget 
används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, 
kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna.

Riksantikvarieämbetet
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Denna bok diskuterar arkeologi i massmedier, eller 
kanske snarare arkeologi och massmedier. Arkeologi 
är sedan några decennier en växande del av svensk 
myndighetsutövning och samhällsförvaltning och 
en del av den svenska kulturdebatten. Arkeologin 
ingår i formandet av det svenska samhället. Med vår 
diskussion av arkeologi och massmedier vill vi visa 
vad arkeologin uppfattas vara i samhället. Vad är det 
förflutna i samtiden?

Med arkeologi som exempel kan vi också sägas 
diskutera hur ett samhällsämne tar form i massmedier 
och vad det beror på att berättelsen om arkeologi i 
massmedier får en viss stereotyp inriktning och ett 
förutsägbart innehåll.

Gånggrift i platåbergslandskapet i Falbygden. Foto: Mikael Snäll



Vetenskap i medierna

Händelser i medierna är inte 
detsamma som samma händelser 
i verkligheten, i den mån det finns 
en faktiskt existerande, entydig 
verklighet.



n del dagstidningar har vetenskapsredaktörer och regelbundet
-Ly återkommande vetenskapssidor. De flesta dagstidningarna strä
var efter att visa för sina läsare vad som händer i vetenskapsvärlden. 
Arkeologi förekommer ofta i tidningarna jämte medicin, astronomi 
och dinosaurier. Varken arkeologi eller vetenskap i övrigt syns emel
lertid lika mycket som politik, sport, familj esidorna, serierna och en 
hel del annat, men arkeologi syns, måhända, överraskande mycket för 
den som är nyfiken och uppmärksam.

Det är inte vanligt att arkeologiska fynd och forskningsresultat blir 
förstasidesnyheter. Så var det emellertid över hela världen i oktober 
2004, i Dagens Nyheter den 31 oktober:

Lilla Florence kittlande fynd

Den största vetenskapliga händelsen den här veckan är utan 
tvekan fyndet av de små mänskliga varelserna på ön Flores i 
Indonesien.
Fyndet hör till det intressantaste som jag har rapporterat om 
under mina hittills sju år som vetenskapsredaktör.

Den entusiastiska redaktören var Karin Bojs på tidningens vetenskaps- 
redaktion. Framemot årsskiftet kunde hon ytterligare rapportera att 
Florence hade hamnat på tio-i-topp-listan över 2004 års vetenskap
liga upptäckter (DN 19.12):

Årets största vetenskapliga genombrott är bevisen för att plane
ten Mars yta en gång har varit täckt av vatten.
Om jag hade fått välja skulle den lilla varelsen Homo floresien- 
sis ha kommit först. Alltså den meterhöga människoarten med 
det grapefruktsstora huvudet, som levde på Flores i nuvarande 
Indonesien till för 12 000 år sedan.

Florence var egentligen nio individer framgrävda som högst ofullstän
diga skelett i en grotta. Snart efter publiceringen i tidskriften ”Na
ture” i oktober 2004 diskuterades det huruvida Peter Brown vid Uni
versity of New England i New South Wales, Australien, hade dragit de 
riktiga slutsatserna. Frågan var om fynden hade blivit riktigt tolkade 
som en ny art. Fackdiskussionen är sammanfattad i Wikipedia. Även 
kreationister intresserade sig för fyndet och försökte visa, att det inte 
var ett nytt belägg för mänsklig evolution (Florence 2004).
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VETENSKAP 29 ,

Lilla Florence 
kittlande fynd
Den största vetenskapliga händelsen den här veckan är utan 
tvekan fyndet av de små mänskliga varelserna på ön Flores 
i Indonesien.

VETENSKAP
KARIN
BOJS

Fyndet hör till det intressantaste som jag har rapporterat om under 
mina hittills sju år som vetenskapsredaktör.

Vi moderna människor, av arten Homo sapiens, har inte varit 
ensamma homininer på jorden sedan neandertalama dog ut för 
27 000 år sedan. Det har funnits åtminstone en art till. På ön Flores 
i nuvarande Indonesien bodde små människor som bara var en 
meter långa och hade huvuden små som grapefrukter. Deras art 
har nu fått namnet Homo floresiensis.

En forskargrupp från Indonesien och Australien har hittat stora 
delar av ett skelett från en kvinna som skämtsamt kallas för Floren
ce. Hon levde för 18 000 år sedan. De har hittat benbitar och tänder 

från ytterligare ungefär sex indi
vider, och tusentals stenverktyg.

Spåren av dvärgmänniskorna 
på Flores börjar för 95 000 år 
sedan och slutar abrupt för 
12 000 år sedan, när ett stort vul
kanutbrott drabbade regionen.

Men det är fullt tänkbart att 
spillror av befolkningen levde 
kvar i den djupa regnskogen 
mycket längre än så. Hos lokal
befolkningen finns muntliga 
berättelser om några som kallas 
Ebu Gogo. De är meterhöga, 
håriga, talar med varandra på ett 
mumlande sätt och kan också 

härma mänskligt språk, ungefär som papegojor. Några av dessa 
muntliga berättelser går bara hundra år tillbaka i tiden.

Fynden från Flores bevisar att den mänskliga familjen har varit 
mycket mer varierad under mycket längre tid än vad forskarna hit
tills har förstått. Det är faktiskt inte helt omöjligt att det än i dag 
finns homininer som lever kvar i något av jordens avlägsna höm. 
Och hur ska vi då definiera vad det är att vara människa?

Den andra verkligt viktiga vetenskapliga händelsen är en studie 
som publicerades på medicintidskriften Lancets hemsida i fredags.

Forskare från USA och läkare från Irak beräknar att minst 100 000 
civila har dött i Irak på grund av de allierade styrkornas invasion. 
Merparten av de döda är kvinnor och barn, och de har framför allt 
dött till följd av luftangrepp.

Den här siffran ligger mer än fem gånger högre än de hittills bästa 
uppskattningarna - nätsajten www.iraqbodycount.net, som baseras 
på mediers rapportering.

De irakiska läkarna har - med stor fara för eget liv - gått runt till 
988 hushåll i 33 slumpmässigt valda områden. De har använt bästa 
möjliga metodologi och statistik och räknat i underkant. Ändå kom 
de fram till att risken att dö av våld är 58 gånger högre i dag än före 
invasionen.

The Lancets chefredaktör Richard Horton skriver i en kommentar 
att studien självklart har brister. Den statistiska säkerheten skulle 
varit större om intervjuarna gått runt i ännu fler områden. Icke des
to mindre är detta den första vetenskapliga undersökning som har 
gjorts om civila dödsfall i Irak efter invasionen. Och, skriver Horton: 
”den centrala observationen - nämligen att dödligheten för civila 
har ökat på grund av luftangreppen - är övertygande”.

Karin Bojs är chef för DN:s vetenskapsredaktion 
karin.bojs@dn.se 08-7381239

VETENSKAP
KARIN
BOJS
drömmen om liv på Mars 
fick en rejäl skjuts det här 
året, när rymdsonderna 
hittade oantastliga bevis på 
att det faktiskt har flutit 
vatten på vår grannplanet. 
Därför rankas Marsvattnet 
som årets största veten
skapliga genombrott på 
tidskriften Sciences tradi- 
tionsenliga tio-i-topp-lista.

Om jag hade fått välja 
skulle den lilla varelsen 
Homo floresiensis ha kom
mit först. Alltså den meter
höga människoarten med 
det grapefruktsstora huvu
det, som levde på Flores i 
nuvarande Indonesien 
åtminstone till för 12 000 år 
sedan.

Jag tycker att Florence - 
som det bäst bevarade ske
lettet har kommit att kallas 
- aktualiserar frågan vad 
det egentligen är att vara 
människa. Var skulle vi dra 
gränsen om en Florence 
visade sig leva i dag?

Också årets tredje största 
vetenskapliga genombrott 
(här är Sciences redaktion 
och jag helt överens) sätter 
existentiella begrepp i 
gungning. Det handlar om 
den första säkra kloningen 
aven människa. Koreanska 
forskare har tagit fram fle
ra klonade embryon, som 
de hoppas kunna använda 
till stamcellsforskning.

I På DN:s egen lista över 
svenska forskningsgenom- 
brott hamnar Smittskydds- 
institutets Sven Hoffner i 
topp. Han har varit med och 
tagit fram en ny medicin 
mot tuberkulos, som verkar 
bita på de resistenta stam
mar som hotar världen.

karln.bojs@dn.se 08-73812 39 
VETENSKAP 28-29

Arkeologiska fynd blev förstasidesnybeter över hela världen i oktober 2004. Och hamnade på tio-i-topplistan över årets 
vetenskapliga nyheter. Klipp från DN 31 oktober och 19 december.



I den här boken försöker vi se på arkeologi mindre som sällsynta första- 
sidesnyheter och mera som en vecka efter vecka lunkande del av innehål
let i massmedierna. Vi har valt att granska dagstidningar för att se hur 
arkeologi ser ut i massmedier. Under ett års tid har vi försökt att hitta, 
samla och analysera allt inom området arkeologi som publicerats i två 
tidningar. Samma granskning gjordes också på 1980- och 1990-talen.

Arkeologin på tidningssidorna är resultatet av ett intrikat samspel 
mellan journalister och arkeologer. Vi har därför vidgat vår gransk
ning till att också omfatta frågan vem som efter vilka normer påver
kar vilken arkeologi som kommer i tidningarna: Vem styr vad som 
ska skrivas, och vem skriver? Detta har vi försökt att förstå genom att 
intervjua de inblandade personerna.

Våra goda ambitioner
Vår och andra arkeologers diskussion av arkeologi i massmedier på 
1980- och 1990-talen tog vanligen formen av kritiska granskningar av 
medierapporteringens innehåll och emellanåt dess ideologiska kontext. 
Vi vill den här gången därtill ställa oss kritiska till arkeologin genom att 
se innehållet i medierna som resultatet av en samverkan mellan arkeo
login och journalistiken, för vars resultat båda parterna har ett ansvar.

Vår förhoppning är att denna bok ska kunna leda till att massmedie
rapporteringen om arkeologi blir bättre, liksom att arkeologin blir 
bättre på att samverka med massmedierna. Båda har faktiskt intresse 
av varandra. Vi tror också att alla tidningsläsare vid frukostborden 
genom vår bok ska kunna få en inblick i varför och på vilka villkor 
arkeologi finns i tidningarna. De ska bli mera reflekterande tidnings
läsare: Vilka arkeologiska kunskaper får tidningsläsarna, och vilket 
intryck får de av arkeologer och arkeologi ur tidningarna? Är det som 
står i tidningarna om arkeologi korrekt? Vad står inte i tidningarna?

Det här är tredje gången som den ene av bokens författare, universi- 
tetsarkeologen Stig Welinder, genomför en granskning av arkeologi 
i massmedier (Welinder 1987, 1997). Syftet är naturligtvis att följa 
långsiktiga förändringar (kap. 16). Den andra författaren, Annica 
Snäll, har utbildning i arkeologi och journalistik och yrkeserfarenhet 
som reporter och informatör. Tillsammans tror vi oss kunna förstå 
samverkan och motverkan mellan massmedier och arkeologi.
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Arkeologihistorisk tillbakablick
Under intrycket av 1968 års anda och 1970-talets politiska radika
lism synliggjordes arkeologins samhällsengagemang och samhälls
ansvar i diskussioner, artiklar och böcker (t.ex. Keller 1978; Mahler 
m.fl. 1983). Arkeologi är inte enbart en akademisk vetenskap utan 
också kulturminneslagstiftning, antikvarisk myndighetsutövning, 
kulturmiljövård, uppdragsarkeologi och museipedagogik och annan 
förmedling. I det sammanhanget blev det intressant att studera hur 
arkeologin framtonade i samhället genom att excerpera och analysera 
massmedietexter.

I studierna från det tidiga 1980-talet betonades hur tidningarna ge
nom sin fokusering på utgrävningar och fynd och genom sitt ordval 
- ”sensationell”, ”mysterium”, ”unik”, ”skattjakt” och så vidare - 
gav en bild av den arkeologiska verksamheten som utövarna av den 
inte själva kände igen. Arkeologi blev underhållning (Andersen m.fl. 
1981: 7-8). Anders Berglund såg detta i mångt och mycket som ett 
kommunikationsproblem, för vilket också arkeologerna borde ta sitt 
ansvar (Berglund 1984).

Då Stig Welinder genomförde sin första omfattande excerpering av all 
arkeologi i fyra dagstidningar under hela året 1985 (Welinder 1987) 
kom inspirationen från en liten artikel av lan Hodder (1984). I den be
skrevs hur Cambridgestudenterna genom enkäter och intervjuer försökte 
ta reda på vilket intryck den brittiska allmänheten hade av arkeologi.

Den arkeologiska debatten under 1970- och 1980-talen hade lett till 
en växande insikt att arkeologin inte kunde förstås som ett entydigt sö
kande efter allt bättre rekonstruktioner och bilder av och berättelser om 
en förgången verklighet, ett sanningssökande. Arkeologi ingår, eller är 
åtminstone inbäddad, i den pågående kultur- och samhällsdebatten och 
innehåller vår tids människo- och samhällssyn, värderingar och normer. 
Detta undersöktes i 1985 års arkeologiska tidningsklippning. Det blev 
emellertid mera av en beskrivning av arkeologin i medierna och en suck 
över arkeologins framtoning (Welinder 1987: 158):

Den arkeologiska idédebattens förutsättningar måste sökas med 
subtilare medel än dagstidningar [och| i mera sofistikerade me
kanismer än det forskningsinstitutionerna omgivande samhällets 
användning av arkeologi. Den inom politiska partier, massmedia,
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folkrörelser och andra fora förda samhällsdebatten har under 
de senaste 15-20 åren haft miljö, u-land, energi, arbetslöshet, 
ekonomi, fred, liberalism, atomkraft som huvudteman i ungefär 
den ordningen. Debatten speglar människors förhoppningar och 
oro, och människor präglas av debatten. Den arkeologiska idé
debatten är en del av denna debatt, men den är alltför abstrakt 
för att vara av intresse för flertalet människor. Den arkeologi, 
som har beskrivits i denna bok [d.v.s. arkeologi i massmedia], 
framstår jämförd med de problem som oroar människor, som 
världsfrämmande, eskapistisk. Hur ser en både angelägen och 
intressant arkeologi ut?

Den avslutande frågan pekade mot det radikala samhällsengagemang 
som hade vuxit fram inom arkeologin, främst i unga studentkretsar, 
åren runt 1970. När frågan skrevs ner 1987 hade den arkeologiska 
idédebatten gått vidare mot hermeneutik och poststrukturalism 
(Welinder 2003: 135-142).

I den postmoderna debatten ställdes de humanvetenskapliga forskarna 
i centrum av forskningsprocessen som tolkare av text vilka skapade ny 
text. Enligt detta synsätt tolkar forskarna arkeologins tysta lämningar 
- fornfynden och fornlämningarna - och det är forskarna som väljer de 
ord som är berättelserna om forntiden: arkeologin konstruerar forn
tiden i samtiden; den rekonstruerar inte forntiden som en avbildning 
av den forntida verkligheten. En enkel konsekvens av detta synsätt är 
frågan vems ord, vems berättelse, vems konstruktion som det är värt 
att betrakta och lyssna till. Det blev under loppet av 1990-talets arkeo
logiska debatt inte längre självklart att de professionella arkeologerna 
på universiteten och de antikvariska institutionerna satt inne med kun
skaper och berättelser som var värdefullare än andras.

Det poststrukturalistiska synsättet på kunskapsteori inom arkeologin 
har sedan halvannat decennium lett till ett intresse för hur och vari
från arkeologin hämtar sina idéer och hur olika arkeologiska berättel
ser, eller konstruktioner av arkeologiska forntider, formuleras utifrån 
olika intressegruppers mer eller mindre omedvetna strävanden. Att 
studera arkeologi i massmedier, underhållning och populärvetenskap 
har blivit en väg in i studiet av hur arkeologin fungerar som tolkning 
och konstruktion i samtiden (t.ex. Petersson 1994; Welinder 1995; 
Hennius 1996; Stene 1998; Danielsson 2003; Högberg 2004; Holtorf
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2004, 2007; Gillberg 2006). De flesta av de citerade arbetena har en 
negativistisk hållning till hur den institutionella arkeologin avspeglas 
av aktörer utanför kretsen av professionella arkeologer.

Analysen av Stig Welinders tidningsurklipp från 1994 (Welinder 1997) 
visade hur massmedierna sedan 1985 hade upptäckt att arkeologin 
också är en inomhusverksamhet, inte bara utgrävningar och fynd. I 
medierna refererades arkeologin som myndighetsutövning, samhälls
förvaltning och kulturmiljövård, helt enkelt som en samhällssektor. 
Mediernas ständigt växande intresse för arkeologi utnyttjades av de 
antikvariska institutionerna och museerna, som skickade ut press
meddelanden och inbjöd till pressträffar. En symbios i ömsesidigt in
tresse hade vuxit fram. Arkeologin ville synas genom massmedierna, 
och massmedierna ville skriva om vad de menade var intressant för 
läsarna. Detta senare är framträdande i Oslostudenternas arkeologi
tidskrifts temanummer om ”Arkeologi og media” (Nicolay 2006).

Någon kritisk granskning av arkeologin och kulturmiljövården fanns 
inte i 1990-talets massmedier (Welinder 1997: 30):

Dagens Nyheter har med avseende på arkeologin tagit på sig 
en pedagogisk roll. Huvudintrycket är, att tidningen önskar lära 
ut arkeologi, förhistoria och medeltid till sina läsare. [...] Jour
nalisterna skriver den arkeologi, som de på statliga och kom
munala institutioner verksamma arkeologerna berättar och som 
standardläroböcker och uppslagsverk innehåller. Det är ingen 
provocerande eller uppseendeväckande arkeologi. Tidningen 
har inte tagit på sig uppgiften att kritiskt granska arkeologin. 
Ibland utnyttjar den arkeologin för att underbygga sin egen libe
rala ideologi, men den slår inte ner på motsatta tendenser inom 
arkeologin. Tvärtom, den kommer snällt och skriver snällt, när 
”Den Svenska Historien” eller ”Svenska Folkets Guldrum” ska 
visas fram med eller utan kunglig närvaro.

På 1970- och 1980-talen skrev radikala arkeologer snarare om hur 
arkeologin gick i kapitalismens ledband (t.ex. Andersen m.fl. 1981).

Arbeten som granskar vetenskap i massmedier är inte helt vanliga. 
Ett intressant, och mäktigt, arbete är Ulf Zanders doktorsavhandling 
om historiebruk under 1900-talet. I den är tidningsartiklar en del av
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Arkeologi finns i tidningarna med ambitionen att ge något läsvärt - och säljbart - till prenumeranter och lösnummerköpare.
Foto: Annika Grälls



ett mångskiftande källmaterial (Zander 2001: 23, 58-68). Han åter
ger diskussionen om synen på och användningen av svensk historia i 
svenska tidningar. Debattinläggen i tidningarna skrevs av såväl histo
riker som kulturdebattörer och journalister.

Förtroendet för medierna
Genom den arkeologiska debatten sådan vi har refererat den i före
gående avsnitt går en röd tråd av skepsis och misstro mot massmedier. 
Från informella samtal med kolleger kan vi också erinra oss en del 
löje och hånfullhet. Massmedierapporteringen om arkeologi uppfat
tas gärna som okunnig, reduktionistisk och ytlig. Om politik och eko
nomi behandlades i medier på samma sätt som arkeologi och annan 
vetenskap skulle tidningsdöden ha varit än mer omfattande än den 
faktiskt var före presstödets tid.

Gentemot medierapporteringen om sjukdomar och hälsokurer finns 
en motsvarande kritisk hållning (Levi 2006: 26): ”Finns det fakta 
bakom rubrikerna?”. Det finns det enligt Ragnar Levi sällan, i syn
nerhet inte med avseende på ofullständigt kliniskt prövade läkemedel, 
såväl inom den institutionella som den alternativa medicinen. Han 
menar att den journalistiska rapporteringen ofta är dålig, okritisk el
ler osann (Levi 2006).

Kimmo Eriksson har uppmärksammat ett antal debatter om sam
hällsfrågor, i vilka matematik eller snarare statistik har ingått i argu
mentationen (Eriksson 2006). Hans åsikt är att tidningsredaktörerna 
saknar förmåga att skilja på seriösa och icke-seriösa inlägg i de ak
tuella debatterna. Han använder ordet ”oansvarigt” om hur tidning
arna lämnar läsarna i sticket. Kimmo Eriksson menar dock inte att 
tidningsredaktionerna borde innehålla matematisk expertis, även om 
slagordet ”Tidningarna har ju språkgranskare; fram för siffergran- 
skare!” (Eriksson 2006: 21) är hans förslag. Är det förresten fort
farande sant att tidningarna har språkgranskare? Kimmo Eriksson 
efterlyser att tidningsredaktionerna skulle känna sin egen begränsning 
och ha omdömet att fråga oberoende experter.

En något annan uppfattning företräds av Thors Hans Hansson. 
Han ställer krav på journalisterna (2005: 51-52):
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Det är här jag tror att vi kan identifiera ett centralt problem - 
majoriteten av den journalistkår som anser sig vara (och ofta är) 
kompetent att bedöma komplicerade sociala och ekonomiska 
frågor eller analysera och bedöma kulturella strömningar och 
enskilda konstverk, saknar helt verktyg för att göra ens elemen
tära bedömningar på det naturvetenskapliga området.
Detta [att ta ställning till motstridiga påståenden inom natur
vetenskaperna, också från experter] kan man ofta göra utan 
omfattande specialkunskaper, men man måste vara natur
vetenskapligt allmänbildad, och ha grundläggande kunskaper om 
vetenskaplig metod.

Lars Calmfors har engagerat debatterat missbruket av ekonomisk 
forskning i samhällsdebatten. Han pekar dock främst på politiker och 
intresseorganisationer som missbrukarna. Massmedierna kan i sam
manhanget kritiseras som just medier och möjligen för en okritisk och 
obalanserad återgivning (Calmfors 2007). Lars Calmfors rubrik, ”[...] 
forskare flyr samhällsdebatten”, implicerar att forskarna i ekonomi inte 
längre önskar delta i debatten på de villkor som bland andra mass
medierna har ställt upp. DN ägnade sin huvudledare åt saken två dagar 
senare, dock utan att kommentera att debatten bärs av massmedierna.

Också inom dagsnyheterna och nyhetsreportagen är ”exemplen på 
lögner och felaktigheter legio” (Thurén 2003: 28). Under rubriken 
”Journalistik måste tas med en nypa salt” diskuterar Torsten Thurén 
detta utifrån journalisternas arbetssituation (2003: 28):

Detta betyder inte att journalister nödvändigtvis är mer lögn
benägna än andra yrkesgrupper. Snarare handlar det om att de 
måste bedöma sitt material lika källkritiskt som histori[k]er. Men 
där historikern har flera år på sig att reflektera över och fördjupa 
sig i ett ämne så har journalisten bara timmar eller dagar.

Det problematiska i sammanhanget är mediernas förmåga att skapa 
opinioner och stämningar. Frågan om det är journalisterna eller politi
kerna som styr landet är omdiskuterad (Rosenberg 2000; Asp 2007). 
Välkända är mediernas kampanj liknande skriverier - kallade ”drev” 
- om enskilda personer inom politiken och näringslivet, som till ex
empel om Mona Sahlin då hon kandiderade till posten som social
demokratisk partiledare 1995 (Jonsson 1999). Liknande kampanjer
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har bedrivits såväl mot de uppmärksammade moderata ministrar, 
som före sina politiska karriärer hade anlitat svart arbetskraft, som 
mot många socialdemokratiska statsråd (Möller 2006: 6):

Förr hette det att det viktiga inte var att ha rätt utan att få rätt, 
i dag skulle man kunna säga att det viktiga är att få det att se ut 
som att ha rätt snarare än att man faktiskt har det.
Vad som är slående när man betraktar den långa listan avpol
letterade statsråd är att de genomgående haft en svag eller ne
gativ framtoning i medierna [...] haft påfallande svårt att få ett 
positivt genomslag i medierna trots att flera av dem säkerligen 
varit dugliga politiker. Flera av dem har tvingats genomlida för
ödmjukande mediala canossavandringar innan de avskiljts från 
sitt uppdrag.
Mediernas dominerande inflytande när det gäller politikens dag- 
ordningsfunktion uppfattas numera som en självklarhet, och 
politikerna har med varierande framgång anpassat sig till de nya 
förutsättningarna. Men medierna har också i stigande grad valt 
att fokusera på ansvarsutkrävande.

Arkeologin har inte drabbats av några mediekampanjer, men möjli
gen har någon museichef efter någon kontroversiell utställning varit i 
fokus för drev. Vi diskuterar ett fall i kapitel 13. Däremot förde DN 
på 1980-talet en arkeologivänlig kampanj, som började med tanken 
pa ett museum på platsen för den arkeologiska utgrävningen i Riks- 
gropen framför Riksdagshuset.

Utan att det förs avsiktliga och planerade kampanjer i medierna kan 
grupper av människor ändå känna sig förbisedda, missförstådda och 
stereotypiserade (Samefolket 2004: 8-9):

Det skrivs oerhört lite om samer. Samiska nyheter befinner sig i 
en sorts nyhetsskugga, sade el Mahdi.
De få bilder som förmedlas är ofta andra- eller tredjehandsinfor- 
mation, till exempel att Julia Roberts pratar om fjällen.
Annars visas stereotyper som el Mahdi beskrev med begreppet 
”bråkiga typer i färgglad kolt”. Med det menade han att samer 
framställs som antingen krävande eller exotiska.
Problemet är inte stereotypen i sig, menade el Mahdi, utan 
när stereotypen tillåts vara den enda bilden. När samhället är
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ojämlikt har den dominerande gruppen makten att beskriva den 
andra utan bredd.

Denna kritik av journalistiken om det samiska liknar arkeologins kri
tik av den arkeologiska journalistiken. I båda fallen är en av orsa
kerna till tillståndet inom journalistiken tillståndet inom läroböcker 
och uppslagsböcker. För detta torde arkeologerna själva ha ett ansvar 
mera än den samiska gruppen (Samefolket 2004: 8):

Men, innehållet i de undersökta läroböckerna sprider fördomar 
och dålig kunskap om samerna. Hälften av läroböckerna saknar 
helt information om samerna. Resten har ett bristfälligt innehåll. 
I de fall den samiska kulturen beskrivs framställs den som mys
tisk, exotisk och statisk, berättade Therese Karlsson. Kvinnor 
och flickor är dessutom i princip osynliga.

Arkeologer kan känna igen sig, inte i att det skulle finnas en tystnad 
om arkeologi i medierna, men i att rapporteringen är ensidig och 
problematisk.

Händelser i medierna är inte detsamma som samma händelser i verk
ligheten, i den mån det finns en faktiskt existerande, entydig verklig
het (Reimers 2005: 92-93):

Mordet på Fadime Sahindal var inte bara en familjetragedi och 
en förlust för dem som stod den mördade nära, det var också 
en av 2002 års största mediehändelser. Det faktiska mordet på 
Fadime gav upphov till mediehändelsen ”mordet på Fadime”, 
två händelser som inte är identiska. Den förra tog en ung kvinnas 
liv, ledde till polisutredning och fällande dom. Den senare fram
trädde i form av nyheter, artiklar, teveprogram, debattartiklar 
och insändare i medierna.
En utgångspunkt för analysen [av ovanstående massmedie- 
material] är att nyheten inte främst reflekterar vad som faktiskt 
hänt, utan framför allt konstruerar specifika föreställningar av 
vad som inträffat.

Arkeologi i massmedier och arkeologi som den upplevs inom universitets
institutionerna och de antikvariska institutionerna är inte samma sak. 
Detta har sina orsaker. Vi ska försöka närma oss dem i bokens del III.
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Frågor och idéer

m

Arkeologi är en vetenskap med ett 
ansvar för att rekonstruera, några säger 
konstruera, det förflutna. Arkeologer är 
personer med utbildning och yrken för att 
göra detta. Arkeologin i massmedierna 
handlar således om hur arkeologerna är 
verksamma för att skapa berättelserna om 
det förflutna och om vad dessa berättelser 
innehåller. Massmedierna har tagit på sig 
uppgiften att återge detta.



Ide följande avsnitten sammanfattas med vilka frågor och idéer som 
vi har närmat oss tidningarnas arkeologi år 2004. Viktigt är att vi 

valde just tidningar för vår studie. I tidningarna finns en mångfacet
terad arkeologi (kap. 3).

Att nå fram till "varför?"
Vi gör naturligtvis en beskrivning av hur arkeologin, och till dels kul
turmiljövården, såg ut i tidningarna 2004. Syftet med detta är att se 
hur massmedier fungerar som skapare av kunskaper om och attityder 
till arkeologin. Vi tror att massmediernas roll i sammanhanget är stor.

Vi tror också att massmedier inte som relästationer återger arkeo
logins och kulturmiljövårdens egen självbild av arkeologer och arkeo
logi. Massmediernas bild är inte densamma som ett direkt möte med 
arkeologer och arkeologi skulle generera hos en betraktare. Vi ska 
försöka nå fram till vem som bestämmer och styr över hur arkeologin 
framträder i massmedierna. Vår utgångspunkt är att det sker i ett in
trikat samspel med många parter och intressen inblandade (kap. 20).

En ytterligare och svårare fråga är, om arkeologin i sin utövning på
verkas av och låter sig styras av massmedierna och dess bild av arkeo
login: skulle arkeologin ha sett annorlunda ut, om den inte bevakades 
av massmedierna? Vi är tveksamma till att massmedier har en med
veten strävan att förändra arkeologin, men vi är också tveksamma 
till att vi har lyckats belysa frågan. Vi har inte skrivit något särskilt 
kapitel om saken; kanske står det något mellan raderna i del III.

Det är denna ambition, att förstå samspelet mellan arkeologin och me
dierna, som har föranlett oss att genomföra en serie intervjuer med 
agerande personer inom både arkeologin och journalistiken (kap. 17).
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Tidningar som möte
Kontaktytan mellan den institutionella arkeologin och det omgivande 
samhället, som arkeologin är inbäddad i, är bred och innehållsrik. 
Vägarna in och ut ur arkeologin är många. De enkelriktade vägarna 
ut ur arkeologin mot den nyfikna allmänheten sammanfattas ofta som 
”förmedling”, då de utövande arkeologerna själva, museipedagoger 
eller professionella förmedlare ansvarar för förmedlingen. Det kan 
handla om utställningar, föreläsningar, fornlämningspromenader, 
broschyrer, populärvetenskapliga böcker, arkeologidagar, ”arkeolog- 
för-en-dag”-utgrävningar och mycket annat (t.ex. Adolfsson 1987; 
Adolfsson & Lundström 1991; Andersson m.fl. 1995; Karlsson & 
Nilsson 2001; Persson & Richardt 2004; Öhrling 2004).

Vi har valt att följa den väg som utgörs av massmedier och bland 
massmedierna i första hand dagstidningar. Därmed upprätthåller vi 
en kontinuitet från de båda studierna av arkeologi i massmedier från 
1980- och 1990-talen (Welinder 1987, 1997). Tidningar är mycket 
lättare att överblicka för en klippsamling än det vore att bevaka allt 
om arkeologi i radio eller på TV. Det finns emellertid en diskussion 
som utgår ifrån TV-program (Högberg Sc Kihlström 2005).

Man kan fråga sig vilka vägar som är de mest frekventerade och mest 
betydelsefulla i mötet mellan arkeologi och arkeologins publik. An
tagligen är det inte dagstidningarna. Vårt intryck är att det pratas 
mera i bekantskapskretsen om enstaka TV-program än om den stän
diga strömmen av notiser och artiklar i dagstidningarna. Vad som ger 
intryck i längden och präglar synen på arkeologin är emellertid en 
annan sak.

Att påtagligt se och vistas i arkeologiska sammanhang görs av många 
i två olika sammanhang. Det ena är de otaliga rekonstruktionerna i 
form av fornbyar, vikingaskepp, bygdespel, medeltidsmarknader och 
andra försök att återskapa tidiga epoker. De är populära turistmål 
(Petersson 2003). För många uppfattas forntiden som stenåldersbyn 
eller vikingahuset som besöktes under den senaste semesterresan.

Det andra sammanhanget är de arkeologiska utgrävningar som årli
gen äger rum i alla län och i många kommuner. De flesta utgrävningar 
är små, men under några års tid kan många i landet ha haft en arkeo
logisk utgrävning inom räckhåll. Verksamheten regleras av kultur-
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Skaraborgs Allehandas reporter Anita Enocksson möter arkeologen Stig Welinder vid en arkeologisk undersökning.
Foto: Annica Snäll



minneslagstiftningen och uppdragsarkeologin. Att se arkeologerna i 
arbete på utgrävningsplatserna, oftast genom artikel i lokala massme
dier, är för många det vanligaste mötet med en arkeolog.

För de nyfikna och intresserade är internet i dag en gränslös ingång till 
arkeologin. Där finns en totalt kaotisk anarki av arkeologi (Welinder 
2004), inklusive många dagstidningars nättidningar. Antalet träffar på 
arkeologiska sökord är många, även jämfört med en del annat, som är 
populärt på internet (tab. 1). Vad som döljer sig bakom sökorden på 
hemsidor och i dokument är dock högst variabelt. I den i tabell 1 redo
visade sökningen ledde den första träffen på ”arkeologi” till Institutio
nen för arkeologi vid Stockholms universitet, den andra till tidskriften 
”Populär Arkeologi” och den tredje till ”Arkeologi E4 Uppland”, en 
gemensam hemsida för de institutioner som har uppdragsutgrävt för 
den nya E4-sträckningen norr om Uppsala. Träff nr 10 förde till ”Ar
keologi Nu”, en diskussionssida för bland annat arkeologi, och träff 
nr 100 till arkeologi på Östergötlands länsmuseum.

TV, fornbyarna och andra rekonstruktioner, de uppdragsarkeologiska 
utgrävningarna och internet torde vara de vanligaste mötesplatserna 
mellan arkeologi och arkeologins publik. Tidningarna skrapar bara 
på ytan av den mångfald och det djup som finns här, men samtidigt är 
tidningarna allsidiga bevakare av skeenden, institutioner och perso
ner i samhället. Tillsammans med vår erfarenhet som arkeologer och 
som observatörer av arkeologi tror vi att vårt tidningsläsande ger oss 
en rimligt god bild av hur allmänheten mötte arkeologin under 2004, 
inte bara i de två av oss luslästa tidningarna.

Vi tror emellertid att många människor möter arkeologin enbart i tid
ningarna, om alls. Tidningsläsandet är utbrett, och arkeologiska rub
riker inte helt sällsynta. Därtill har de flesta tvångskommenderats till 
något arkeologiskt museum i grundskolans låg- eller mellanstadium.
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Tab. 1.
Antalet träffar (miljoner) med sökmotorn Google på internet i februari 2008.

Archaeology, arkeologi 25,3 1,0

Nude 175,0

Britney Spears 5,7

UFO 48,3 0,2

David Beckham 1,0

Climate, klimat 96,1 0,5

Iraque, Irak 2,7 0,6

Annica Snäll (1) 0,03 0,3

Stig Welinder (1) 0,006 0,005

(1) Antalet är väsentligen lägre för ”Annica Snäll” och ”Stig Welinder”

Tidningar som kritik
Massmedier har inte bara rollen att fortlöpande beskriva vad som 
händer i samhället utan också att kritiskt granska det som händer. 
Massmedier är genom sina egna redaktioner, inbjudna skribenter och 
insändare ett viktigt forum, kanske det viktigaste, för kritisk diskus
sion om hur samhället är, borde vara, och vem som är ansvarig för 
dess brister. Medierna har ambitionen att vara en tredje statsmakt.

I Stig Welinders analys av svensk massmediearkeologi 1994 fram
fördes den avslutande förhoppningen (Welinder 1997: 31):

Förhoppningen är, att inpå 2000-talet ska pressen bli mindre 
medlöpare till arkeologin men i stället mera granskande.

Frågan är således om tidningarna intar en kritiskt granskande håll
ning, inte bara en beskrivande, till arkeologin? Så är självklart fallet 
med avseende på politik, ekonomi och andra samhällssektorer och 
samhällsaspekter som tidningarna intresserar sig för, inklusive kultur
livet och sporten. Denna fråga har varit central för oss i vår analys av 
tidningarnas arkeologi. Bokens del II kommer följaktligen att handla 
mindre om vad tidningarna har att skriva om stenåldern och vikingar 
och mera om hur arkeologer, arkeologiska institutioner och arkeo
logins idéer framstår i tidningarna.
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Vid granskningen av tidningarnas granskning är det av vikt att komma 
ihåg en pressetisk regel. Tidningarna framför åsikter på ledarsidorna, 
insändarsidan och i signerade debattinlägg. I övrigt, i nyheter och 
reportage, beskriver och speglar tidningarna vad som händer. Det är 
åtminstone ambitionen att upprätthålla denna skillnad. Ibland lyckas 
det, ibland inte, men saken är värd att hållas i minnet vid bedöm
ningen av tidningarna som en granskande tredje statsmakt (Pressens 
samarbetsnämnd 2007).

Det omedvetna
Arkeologi är en vetenskap med ett ansvar för att rekonstruera, några 
säger konstruera, det förflutna. Arkeologer är personer som har ut
bildning och yrken för att göra detta. Arkeologin i massmedierna 
handlar således om hur arkeologerna är verksamma för att skapa 
berättelserna om det förflutna och om vad dessa berättelser inne
håller. Massmedierna har tagit på sig uppgiften att återge detta. Våra 
tidningsurklipp handlar emellertid inte bara om detta.

För den som är uppmärksam och nyfiken, och måhända kunnig, är 
arkeologin synlig överallt i tidningarna, i alla deras avdelningar in
klusive sportsidor, familjenytt, serier ... Det är anspelningar, talesätt 
och associationer som har mer eller mindre med arkeologins värld att 
göra. Enstaka bilder, logotyper, ordvändningar, liknelser, namn och 
kunskapsfragment är eller påminner om arkeologi. Ibland används 
de avsiktligen och medvetet, ibland omedvetet och utan avsikt. Dessa 
ständiga hänsyftningar på det förflutna ingår i ett omedvetet ska
pande av bilden av det förflutna hos tidningsläsarna. Deras betydelse 
i förhållande till de mera genomtänkta reportagen och artiklarna kan 
diskuteras, men det kommer vi inte att göra. Inte minst därför att 
det skulle kräva en undersökning av tidningsläsarna, som vi inte har 
ägnat oss åt.

I redovisningen av tidningsläsandet 1985 lades stor vikt vid denna 
omedvetna ström av arkeologi i massmedierna, och analysrapporten 
innehåller rikligen exempel (Welinder 1987). Denna gång har saken 
intresserat oss mindre och återkommer endast i ett avsnitt i kapitel 15.
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Etiska regler för press, TV och radio
Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att 
kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av sam
hällslivet. Härvid gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt 
lidande genom publicitet.

Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltill- 
lämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska 
uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och TV skall 
vara ett stöd för den hållningen.

I. PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtro

ende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhets
förmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter 
så noggrant som omständigheterna medger, även om de 
tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet 
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att 

bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte 
utnyttjas på ett missvisande sätt.

Ytterligare 14 punkter, se:
Allmänhetens pressombudsman www.po.se
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Vad är arkeologi?

En sak är vad vi har menat att 
arkeologi är, när vi har läst 
tidningarna. En annan sak är vad 
journalisterna, som skriver tidningarna, 
menar att arkeologi är.



Vad arkeologi är vet alla tills saken ska förklaras. Självfallet är det 
en vetenskap och ett kunskapsområde, men sedan det är fast

slaget börjar svårigheterna.

De följande avsnitten ska klargöra hur vi har avgränsat arkeologi när 
vi har samlat in våra urklipp. I kapitel 4 preciseras detta ytterligare 
för de två olika tidningarna, eftersom klippandet inte har gjorts med 
helt lika urvalskriterier.

Arkeologi, historisk arkeologi och historia
Svensk arkeologi associeras konventionellt med forntiden, det vill 
säga stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. Den senare 
innefattades tidigare vanligen i järnåldern. ”Historisk arkeologi” är 
sådan arkeologi som bedrivs i områden och för tider med skrivna 
dokument, förutom alla de potentiella arkeologiskt undersökbara 
platserna med fornlämningar och föremålsfynd. Medeltidsarkeologi 
har bedrivits länge med motiveringen att de skrivna kvarlåtenska- 
perna är begränsade, men det finns också klassisk arkeologi, industri
arkeologi, marinarkeologi med mera som för samman ”text och ting”, 
för att använda ett slagord ur den kunskapsteoretiska debatten kring 
historisk arkeologi (Wienberg 1988; Andrén 1997).

Arkeologi måste i dag som vetenskap uppfattas som sättet att närma 
sig förståelsen av det mänskliga genom det materiella oberoende av tid 
och rum. Vare sig det för forskningen finns tillgång till skrifthistoriska 
dokument eller inte är arkeologi studiet av hur människor - individer, 
grupper och samhällen - skapar mänskliga miljöer och mänskliga rela
tioner genom att tillverka, använda och efterlämna det materiella: sa
ker, byggnader, landskap ... Oftast är arkeologi rasmassor och avfall.

Det går med andra ord inte att sätta någon entydig gräns runt mo
dern arkeologi, inte ens mot vetenskapen historia. Bra historiker är 
naturligtvis medvetna om att de i historien agerande människorna 
hade kläder på sig, höll saker i händerna och träffades i rum. Modern 
arkeologi handlar inte ens entydigt om det förflutna. I dagens svenska 
arkeologi ingår en samtidsarkeologi, som handlar om nutiden, om 
människor som går att träffa och tala med. När arkeologerna gör en 
utgrävning står de människor som var med, då de uppgrävda föremå
len hamnade i jorden, runt utgrävningsschakten och tittar på.
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Vi har läst tidningarna i överensstämmelse med den moderna arkeo
logins pragmatiska gränslöshet. Vi kan faktiskt inte göra någon enkel 
definition av ”arkeologi” och utifrån den en definition av vårt excer- 
peringsarbete. Vi har utgått från vår erfarenhet av och vårt deltagande 
i modern arkeologi.

Våra utklipp handlar således om stenåldern, bronsåldern, järnåldern 
och vikingatiden, både i Sverige och på andra håll i världen. De handlar 
emellertid också om arkeologins synsätt på människor och det mat
eriella. Om saker, hus och landskap som kultur är centrala i urklippen 
så finns de i vår samling. Läsarna får helt enkelt försöka närma sig vårt 
sätt att se på arkeologi genom de exempel som återfinns i boken.

Kulturmiljö, kulturarv och historisk miljö
Arkeologi är inte bara en vetenskap som bedrivs vid universitet, hög
skolor och museer. Det är också en samhällssektor som samman
fattande, och diffust, benämns ”kulturmiljövård”. Inom denna sektor 
diskuteras, bevaras och vårdas tidsdjupet i det människoskapade 
landskapet för ett tilltalande bruk i dag och för att det ska finnas kvar 
i framtiden. Delvis styrs verksamheten av lagstiftning och statliga 
och kommunala budgetmedel. Lite paradoxalt omfattar kulturmiljö
vården också sin motsats. Då markingrepp och landskapsrasering blir 
nödvändiga genom samhällets utbyggnad genomförs dokumentation 
av det äldre landskap som försvinner, ibland i form av arkeologiska 
utgrävningar såsom lagreglerad uppdragsarkeologi.

Arkeologi är en väv av vetenskap, myndighetsutövning och kultur
miljövård inklusive uppdragsarkeologin. Betydligt flera arkeologer 
arbetar inom kulturmiljövård och uppdragsarkeologi än inom univer
sitet, högskolor och museer.

”Kulturmiljö” är ett oklart och mångtydigt begrepp. Ofta används 
begreppet ”kulturarv” som synonym, ibland görs skillnad mellan 
de två. Det senare begreppet har blivit vanligare de senaste åren, det 
förra motsvarande ovanligare.

Kulturmiljö ger associationer till ett estetiskt tänkande, inom vilket 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturminnen, platser och 
landskap särskiljs som kulturmiljö. Dessa kan utmärkas på kartor

36



med punkter och gränslinjer. Det går att göra vägvisare och skyltar i 
terrängen. Ofta uppfattar den institutionella kulturmiljövården, det 
vill säga länsstyrelser och andra instanser, pragmatiskt kulturmiljö på 
detta sätt, då prioriteringar ska göras och budgetmedel pytsas ut.

Inom den arkeologiska och kulturgeografiska forskningen uppfattas 
kulturmiljö utifrån ett antropologiskt tänkande. Kulturmiljö är alla 
människors kulturskapade miljö, överallt. Detta synsätt må vara in
tressant inom forskningen, men det har hitintills visat sig tämligen 
hopplöst som ledfyr inom kulturmiljövården. Ett problem är emeller
tid att den institutionella kulturmiljövårdens estetiska kulturmiljö
begrepp är exkluderande och värderande. Slott och koja värderas 
olika. Så görs också såväl av kommunalpolitiker, som vill framhålla 
kultur i den egna kommunen, som av turister, som letar kultur
upplevelser på semestern.

De här båda refererade kulturmiljöbegreppen står i konflikt med var
andra. Den konflikten ska inte diskuteras här (jfr Welinder 1993), 
men dess vara har medfört att vi har fått hålla saxen rätt i hand vid 
tidningsklippandet. Dels har vi klippt bilder och texter som hand
lar om eller associerar till den institutionella kulturmiljövården, dels 
också material som innehåller eller anspelar på historia, kulturhisto
ria och tidsdjup i landskapet - kulturmiljön i antropologisk mening. 
Återigen kan vi liksom för vetenskapen arkeologi inte ge en entydig 
definition av vårt urval av kulturmiljö och kulturmiljövård. Exemplen 
får vara styrande för hur läsarna uppfattar vår erfarenhet och vårt 
klippande.

Begreppet ”kulturarv” används således ofta synonymt med ”kultur
miljö”, det vill säga lika diffust och mångtydigt. Ofta anspelar det 
emellertid på allt människoskapat som finns kvar i nutid sedan dåtid. 
Vanligen menar man då ett alltomfattande kulturarv: dialekter, tale
sätt, musik, fornminnen, byggnader, traditioner kring mat och fester, 
sedvänjor, saker ... Arkeologin och kulturmiljövården intresserar sig 
för det konkret materiella. Så har vi också avgränsat vårt excerpe- 
rande, jämför dock med nästa avsnitt ”Saga, myt och fantasi”. Arkeo
logins och kulturmiljövårdens debatt handlar om vad som finns kvar, 
varför just detta finns kvar, och vad som är önskvärt att det ska fort
sätta att finnas kvar.
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Saga, myt och fantasi
Gränsen mellan den konventionellt arkeologiska forntiden och den 
skrifthistoriska tiden är en av inskrifter i sten och texter på pergament 
sporadiskt belyst tidighistorisk tid. I Sverige handlar det om århund
radena kring vikingatiden, i andra delar av världen om andra tider.

Dessa tidighistoriska skeden med sina ofta dunkla, fantasieggande 
monument och namn på gudar, kungar och hjältar är omtalade 
också i berättelser, som traderats under århundraden innan de blev 
nedskrivna såsom till exempel Homeros dikter, de isländska sagorna 
och Kalevala. Denna tidighistoriska sagovärld ingår i allmänbildning 
och skönlitteratur, och i nutida kultur och kulturdebatt. Det proble
matiska i att hålla isär historieskrivning från saga och myt är här ett 
intressant bekymmer. Mycket är idealisering och romantik.

Vi har inte i vårt klippande i tidningarna försökt att avgränsa vad 
av detta myller av bilder och ord som kunde tänkas vara arkeologi 
i någon vanlig mening. I vår klippsamling ingår således i alla skep
nader den fornnordiska religionens gudar, vikingatidens sagogalleri, 
antikens guda- och hjälteparnass och de egyptiska faraonernas värld. 
Ibland liknar detta arkeologi eller historisk arkeologi, oftast inte, men 
det har inte besvärat oss. Vi har klippt ut vad vi tror bygger upp tid
ningsläsarnas tro och vetande om forna tider.

Forntida världar, vanligen vikingatiden ur den nordiska forntiden, 
hnns också i skönlitteratur och filmer. Än oftare förekommer de i lätt
sam populärkultur som dataspel, fantasyböcker och -filmer, i rollspel, 
skämtteckningar och serier. Alla dessa bygger mer eller mindre på fan
tasi inspirerad av den arkeologiska och tidighistoriska populärveten
skapen. I den mån fantasin inte är helt bortom igenkännlig verklighet, 
så ingår denna fantasiarkeologi i vår urklippssamling. Det finns också 
fantasiarkeologer, som återkommer i kapitel 11.



Vems arkeologi?
Arkeologi bedrivs vid många olika slags institutioner och även av per
soner som inte är institutionsanknutna. Med större eller mindre rätt 
kallas många slags personer för ”arkeologer”. Emellertid är just ordet 
”arkeolog” som formell titel eller formell yrkesbenämning sällsynt i 
Sverige. Benämningar som ”antikvarie”, ”museipedagog” och ”uni
versitetslektor” är vanligare.

Ordet ”arkeolog” kan användas om personer med arkeologisk ut
övning inom sitt yrkesarbete, men också om personer som studerar 
arkeologi, som är aktivt intresserade av arkeologi eller medlemmar i 
arkeologiska föreningar - egentligen om alla personer som anser sig 
vara, eller av andra anses vara, arkeologer.

Vi har hållit ögonen öppna efter alla slags arkeologer i tidningarna och 
kan åter konstatera att klippsamlingen inte avgränsas av en definition 
av begreppet ”arkeolog” utan av vår erfarenhet av vem som brukar 
kallas ”arkeolog”. Vi har inte heller gjort någon åtskillnad mellan 
arkeologi och pseudoarkeologi i klipparbetet. Pseudoarkeologi är 
arkeologi som inte följer den akademiska arkeologins vetenskaps- 
teoretiska normer (Andersson & Welinder 2004a). Exempel på 
pseudoarkeologi är att i förståelse av forntiden och dess människor 
blanda in slagrutor och flygande tefat.

Journalisternas arkeologi
En sak är vad vi har menat att arkeologi är, när vi har läst tidning
arna. En annan sak är vad journalisterna, som skriver tidningarna, 
menar att arkeologi är. I våra intervjuer ställde vi frågan ”Vad är 
arkeologi?”. Vi låter här svaren vara anonyma och alla intervjuade 
personer kommer till tals med ett citat vardera (kap. 17).

Den första tanken och de första orden som föll de flesta in var nog så 
ensidiga. De motsvarade vad vi hade väntat, men det är mera tvek
samt om de motsvarar den arkeologi som faktiskt finns i massmedi
erna. Läsarna får bedöma mot slutet av boken:

Saker. Vår historia i föremål.

Något konkret, utgrävningar.
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Jag tänker först på utgrävningar eller att använda fossil eller ben 
för att ta reda på saker.

Jag pratar ju bara om utgrävningar, men det kan säkert vara mer.

I första hand utgrävningar av en plats där man tror att man ska 
hitta något spännande.

Oftast medeltidsarkeologi. Ofta från utgrävningar, direkta fynd. 

Utgrävningar och fornfynd.

Man gör något praktiskt, gräver på någon gammal plats, men 
det är klart att det innebär en analys och bearbetning och en 
rapport också.

Gamla prylar, utgrävningar och så vidare.

Men det är väl läran om historiska eller förhistoriska artefakter.

Några svar var mera fascinerande. De tog fasta på att grävandet efter 
saker inte är slutet utan inledningen. Det är vägen till kunskap om 
andra människor i andra tider:

Min första tanke är en tidsmaskin - ett sätt att förflytta sig i tiden.

Kunskapskännedom om tidigare förhistoria och historiska sam
hällen och människor, hur de levde och bodde, vad de levde av.

Till slut hitta människan i detta [...]

Några redaktörer och journalister framhöll, att det inte är så viktigt 
vad arkeologi är. Huvudsaken är att det blir något intressant och läs
värt, och angeläget, i tidningen:

Men jag har ingen gräns - jag letar inte efter de gränserna - för 
vad som är arkeologi.

Vi har inte bestämt en policy för vad som är arkeologi. Vi jobbar 
löst och bedömer utifrån läget.
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Det är naturligtvis viktigt att en journalistisk värld kan skildra 
detta nya fynd, vad det kan lära oss inför framtiden.

Detta senare är vår boks korsväg: Arkeologi finns i massmedier därför 
att tidningarna har ambitionen att ge något läsvärt - och säljbart - till 
prenumeranterna och lösnummerköparna. Det är inte självklart att 
det är detsamma som arkeologerna skulle vilja skriva och sälja.



Att samla urklipp

Genom att själva genomföra en 
läsning och klippning i stället för 
att anlita ett tidningsklipparföretag 
eller befintliga klippsamlingar har 
vi fått en betydligt mer mångsidig 
urklippssamling, som bland annat 
omfattar fantasiarkeologi och bilder
i annonser.



Vi har excerperat de båda dags- och nyhetstidningarna Dagens 
Nyheter (DN) och Skaraborgs Allehanda (SLA), samtliga 

nummer och bilagor under hela året 2004. Den resulterande klipp
samlingen består av 2 385 urklipp (tab. 2).

DN valdes därför att det är landets största och ledande dagstidning 
med ambitionen att vara en rikstidning. Den ingick också i excer- 
peringarna både 1985 och 1994. Bland de svenska lokaltidningarna 
valde vi 1984 Södra Dalarnes Tidning. År 1994 ingick inga lokaltid
ningar i studien. För 2004 års excerpering har vi valt SLA. Den är en 
av oss väl känd lokaltidning i ett arkeologiskt intressant län.

Avsikten med att själva genomföra en läsning och klippning i stället för 
att anlita ett tidningsklipparföretag eller använda de klippsamlingar 
som finns vid åtskilliga myndigheter och museer är, att vi på det sättet 
har fått en betydligt mer innehållsrik och mångsidig urklippssamling. 
I synnerhet har vi fått med de slags urklipp som enligt grupp
indelningen i kapitel 5 tillhör typerna B och C, vilka bland annat 
omfattar fantasiarkeologi och bilder i annonser.

Vi återger genom boken många citat ur vår klippsamling. I dessa är 
rubriker skrivna med kapitaler. I övrigt har vi inte återgett originalens 
typografi, utan endast strävat efter att ge läsarna av vår bok en känsla 
för vad som står om arkeologi i tidningarna.



Tab. 2.
Antalet urklipp i excerptsamlingen från 2004 (kategorier enl. kap. 5 (1)).

Al 49 35

A2 32 40

A3 58 37

A4 18 2

A5 91 20

A6 108 39

A7 9 2

A8 79 12

A9 78 19

A10 18 5

All 3 3

A12 17

A13 9

A14 11

Al 5 3

A16 9

A17 5

Bl 2 3

B2 16 21

B3 14 12

B4 4

B5 67 45

B6 87 16

B7 28 10

B8 34 8

B9 35 34

BIO 24 9

Bl 1 14 11

B12 59 53

B13 4 2

B14 27 22

B15 26 9

B16 44 9
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B17 14 1

Cl

C2 2

C3 2 3

C4 1

C5 22 8

C6 52 8

C7 6 1

C8 18 5

C 9 18 27

CIO 5 10

Cll 53 134

C12 117 161

C13 5

C14 11 2

C15 45 20

C16 45 20

C17 7 2

(1)

A: Det arkeologiska temat är urklippets huvudtema, framförandet av detta tema
är urklippets avsikt.

B: Urklippets huvudtema är inte arkeologiskt, arkeologi används som en del av
framställningen.

C: Urklippets huvudtema är inte arkeologiskt, arkeologi har oavsiktligen/
omedvetet råkat komma med i urklippet.
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Arkeologer i fältarbete. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ
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Att klippa i Dagens Nyheter
DN utkommer varje dag med vissa delar knutna till vissa dagar. Där
till har DN speciella annonsbilagor någon gång i veckan. DN har sin 
huvudredaktion i Stockholm, och dess innehåll präglas också av ett 
Storstockholmperspektiv, även om den har en god ambition att vara 
en allsidig rikstidning och också har en lovvärd utrikesbevakning.

Upplagan är på 367 000 exemplar. Av dessa skickas 98 procent till 
prenumeranter. Enligt läsarundersökningar läses den av 44 procent av 
alla personer i åldern 15-79 år i Stockholms län och av 13 procent i 
hela landet (www.dn.se).

Politiskt benämner sig DN som ”oberoende”. Den strävar efter att und
vika tydliga partisympatier men kan karaktäriseras som allmänt liberal 
och under den här aktuella tiden med socialdemokratisk regering som 
regeringskritisk. Tidningens sidor för kultur- och samhällsdebatt har 
hög prestige. Av innehållet är 13 procent betalda annonser.

Att klippa i Skaraborgs Allehanda
Skaraborgs Allehanda (SLA) utkommer helgfria vardagar och lörda
gar. Huvudparten av SLA:s innehåll har fokus på Skövde, där den 
har sin huvudredaktion, men tidningen bevakar också östra delen av 
gamla Skaraborgs län, ofta kallat ”Skaraborg”, genom sina lokal
redaktioner i Falköping, Tibro, Karlsborg, Hjo och Tidaholm. Dessa 
orter har vanligen var sin sida dagligen i tidningen. SLA har också 
nyheter från övriga Sverige och världen, samt en sportredaktion.

Upplagan är på 24 000 exemplar, och antalet läsare är 61 000. SLA 
är en av två dominerande sexdagarstidningar i Skaraborg. Även en 
radiotidningsversion produceras parallellt med papperstidningen. Se
dan 2006 finns upplagan publicerad på internet (SLA 2006).

Tidningen är borgerlig moderat. Ledare formuleras gemensamt för 
de sexton tidningarna, som ges ut inom NWT-koncernen som också 
ägnar sig åt fastighetsförvaltning.



Gruppindelning av urklipp

Den kvantitativa överblicken över 
urklippssamlingarna från olika 
tidningar och olika år antyder ganska 
väl hur arkeologi i massmedier ser ut 
och varierar.



tt arbeta med kvantitativ textanalys i massmedier är kontrover-
JLA-siellt inom forskningen, medan däremot pressekreterare och 
informatörer gör sammanställningar genom att räkna hur många 
gånger personer, myndigheter, företag eller dylikt förekommer i 
medierna. Vi kommer att presentera några diagram över antalet ur
klipp med olika innehåll, då vi vill göra jämförelser mellan de tre ex- 
cerperingarna från 1985, 1994 och 2004. För det ändamålet behöver 
vi en gruppindelning av urklippen. I övrigt kommer vi att arbeta essä
istiskt diskuterande.

Typologi
Urklippen delades 1985 in i tre huvudtyper och sjutton undertyper 
(Welinder 1987). För den mera begränsade excerperingen 1994 
använde vi inte hela typindelningen (Welinder 1997). För 2004 års 
urklipp har vi återigen tillämpat samtliga kategorier.

Redan 1985 visade sig typindelningssystemet inte kunna tillämpas en
tydigt och reproducerbart. Detta kunde måhända gälla än mera för 
2004 års tillämpning. Att se på systemet som en tvångströja vore dock 
att gå för långt. Den kvantitativa överblicken över urklippssamling- 
arna från olika tidningar och olika år antyder ganska väl hur arkeologi 
i massmedier ser ut och varierar, medan däremot mera ingående kvan
titativa jämförelser endast med försiktighet kan rekommenderas.

Här återges de olika urklippstypernas definitioner såsom de presenterades 
för två decennier sedan i Welinder (1987). De tre huvudtyperna avser 
arkeologiinnehållets relation till urklippets huvudtema. Indelningen i de 
sjutton undergrupperna är delvis baserad på arten av urklippens arkeo
logiska innehåll, delvis på urklippens övriga innehåll. Först ges några 
förklaringar av begrepp. Läsaren rekommenderas att lägga huvud
begreppen, särskilt definitionen av urklipp av A-typ, på minnet:

Informationsurklipp handlar om timad, pågående eller kommande 
verklighet. Underhållningsurklipp handlar om påhittade förhållanden.

Nyhetsurklipp: Urklippet skildrar en nyligen timad eller
pågående händelse.

Reportageurklipp: Urklippet skildrar något som inte är bundet i 
tid nära tidningens utgivningsdag.
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Reklamurklipp: Urklipp med reklam för varor eller tjänster,
urklipp med annonsering av kommande 
händelser.

A: Det arkeologiska temat är urklippets huvudtema, 
framförandet av detta tema är urklippets avsikt.

B: Urklippets huvudtema är inte arkeologiskt, arkeologi används 
som en del av framställningen.

C: Urklippets huvudtema är inte arkeologiskt, arkeologi har 
oavsiktligen/omedvetet råkat komma med i urklippet.

1: Nyhetsurklipp om arkeologiska utgrävningar, nygjorda fynd, 
laborativa upptäckter och experimentell arkeologi.

2: Nyhetsurklipp om förmedling till allmänhet och elever i 
form av publikarrangemang, föreningssammankomster, 
föreläsningar och kurser; museer, hembygdsrörelsen, 
föreningar, kommunala och statliga kulturinstanser.

3: Nyhetsurklipp och reportageurklipp om antikvarisk 
verksamhet; kulturmiljövård, byggande och underhåll av 
museer, köp och stöld av föremål.

4: Nyhetsurklipp om arkeologiska forskningsresultat och 
symposier.

5: Reportageurklipp med kulturellt/kulturhistoriskt tema.
6: Nyhetsurklipp och reportageurklipp om utställningar, 

böcker, radio- och TV-program, film, teater, konst och 
arkitektur; recensioner, anmälningar, förhandsbeskrivningar, 
diskussioner.

7: Reportageurklipp om resor och resemål.
8: Reportageurklipp innehållande samhällsdebatt; politisk/ 

ekonomisk, social, etisk och kulturpolitisk debatt, 
forskningsvillkor, utbildning; karikatyrteckningar.

9: Reklamurklipp om publikarrangemang och kurser.
10: Nyhetsurklipp om personer i anknytning till dödsfall,

bemärkelsedagar, utnämningar, stipendier och belöningar.
11: Nyhetsurklipp från sportsidorna.
12: Övriga nyhetsurklipp och reportageurklipp.
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13: Reklamurklipp om produkter med arkeologisk anknytning;
böcker, tidskrifter, film, teater, stipendier.

14: Underhållningsurklipp; serier, vitsar, kåserier, tävlingar.
15: Reklamurklipp med annonser för varor och tjänster.
16: Reklamurklipp med annonser för resor och resmål.
17: Reklamurklipp med annonser för lediga platser.

Urklippssamlingen
Urklippssamlingen innehåller 1505 klipp ur DN och 880 klipp ur 
SLA. Excerperingen ur DN resulterade 1985 i 944 klipp. År 1994 
genomfördes excerperingen selektivt. Den resulterade i 137 klipp av 
typerna Al-12. Motsvarande antal A-klipp 1985 var 205 och nu 
2004 är det 560. Som det kommer att visa sig längre fram betyder 
dessa siffror inte att arkeologistoffet i DN har ökat, även bortsett från 
att excerperingarna inte genomförts på helt likartat sätt.

Ur DN sparade vi inga dubbletter, till exempel annonser som infördes 
flera dagar i sträck, medan sådana är vanliga i urklippssamlingen från 
SLA. Ändå innehåller den samlingen bara 880 klipp, vilket dock är 
avsevärt mera än antalet klipp ur de båda lokaltidningarna, som in
gick i 1985 års excerpering, med 101 respektive 237 klipp.

Fördelningen på huvudtyper var ganska lika i DN 1985 och 2004 
(tab. 3). Fördelningen i SLA för 2004 är däremot annorlunda. I syn
nerhet är andelen C-urklipp betydligt större än i DN. Delvis beror det 
på de i samlingen ingående dubbletterna ur SLA. Dessa utgörs särskilt 
av annonser, sporttabeller och dylikt.

Tab. 3.
Fördelning på huvudtyper av urklippen ur DN och SLA (procent).
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Arkeologin anno 2004

Två arkeologiska TV-serier fick nog 
mer genomslag i synen på arkeologi 
än åtskilligt tidningsskrivande.



i excerperade tidningarna år 2004, och intervjuerna genomfördes
under 2005-2006. Då läsarna håller denna bok i handen har

det hunnit gå ytterligare några år. Arkeologi är en föränderlig verk
samhet i ett föränderligt samhälle, så frågan är hur man efter ytter
ligare några års arkeologi- och samhällserfarenhet kan ta ställning till 
vad som hände 2004. Redan vid tidpunkterna för intervjuerna fanns 
nya erfarenheter och det som hände 2004 hade fått märkbara efter
verkningar i form av händelser och attityder.

Två arkeologiska TV-serier fick nog mer genomslag i synen på arkeo
logi än åtskilligt tidningsskrivande. ”Stenristarna” gav en översikt 
över stenålder - bronsålder - järnålder. Serien sågs och uppskattades 
av många, även om några tyckte att innehållet var ganska kuriöst. 
”Utgrävarna” blev ännu mera omtalat. En vanlig reaktion var undran 
över vad arkeologerna hade i programmen att göra. Serien var en djärv 
satsning på 1900-tals- och samtidsarkeologi, som i massmedierna 
visade hur den moderna arkeologin bryter nya vägar. Några av de tio 
programmen visade hur detta kunde vara meningsfullt, några var mer 
problematiska.

Det blåste tidvis laber bris kring Statens historiska museum, vars chef 
avgick i förtid. En del av detta syntes i tidningarna 2004 (kap. 13), 
också i just de tidningarna som vi har excerperat.

Både för oss som skriver, för intervjupersonerna och för våra läsare 
kan det vara svårt att stoppa upp vid år 2004 och bortse från arkeo
login och kulturmiljövården under åren därefter. Uppenbarligen måste 
emellertid ett försök göras. Vad gäller bedömningen av tidningarnas 
rapportering om dagsaktuella händelser och pågående skeenden är 
detta självklart. Med avseende på mera långsiktig forskning och 
forskningsdiskussion är saken betydligt svårare. Emellertid ligger då 
svårigheterna i tiden före år 2004. Arkeologi ägnar sig dåligt för rub
riker om viktiga händelser som inträffade i går, efter tryckningen av 
det föregående tidningsnumret. Nyskapandet inom arkeologin växer 
fram långsamt och ägnar sig mindre väl för presskonferenser.

Vi ska också till bilden av arkeologi tillägga att efter 2004 har Väster
götlands museum årligen genomfört publikvänliga utgrävningar vid 
Värnhems kloster - arkeologi som har fått stor medial genomslags- 
kraft (Värnhem 2007).





I de följande tio kapitlen lyfter vi fram innehållet 
i tidningarnas arkeologi. Vi fördjupar oss mera i 
arkeologins synlighet och framtoning än i dess 
explicita innehåll i förhållande till den arkeologiska 
kunskapen. Det senare är ett huvudsyfte i bara två 
kapitel. Vi diskuterar också särskilt hur tidningarna 
ägnar sig åt kritisk granskning av arkeologin och de 
arkeologiska institutionerna (kap. 10, 12-16).

Nya kulturarv. En vintereftermiddag i Alingsås. Foto: Mikael Snäll



Urklippens arkeologiska 
geografi

m Det är omöjligt att veta vad av 
landets och världens omfattande 
arkeologiska verksamhet och ström 
av nya fynd som kommer till synes 
i tidningarna. Det är lätt att få 
intrycket att det är det exotiska, 
konstifika, unika, äldsta - eller det 
som tidningarna på oklara grunder 
menar är lärorikt och läsvärt.



Arkeologi är tid och rum, och mycket annat. I detta kapitel be
handlas tidningarnas arkeologiska rum, tiden följer i nästa kapi
tel. Frågan är var i världen man finner den forntid, de fornminnes- 

platser och de fornfynd, som tidningarna lyfter fram i bilder och text. 
Frågan är emellertid svårare än så. Till det myckna andra hör att ur 
det förgångna skapa en bild av det förflutna. Ur vilka försvunna värl
dar och på vilka håll i världen hämtar tidningarna sina arkeologiska 
bilder?

Under 2004 var Medelhavsvärldens forntid och historia, den grekiska 
och romerska antiken och faraonernas Egypten, mera synliga än på 
1980- och 1990-talen. Vi kan dock inte belägga detta med jämför
bara siffror; det är mest en känsla. Samma sak gällde den europeiska 
medeltidens riddare och riddarborgar.

DN använde oftare antik arkitektur och skulptur, antikens gudar och 
hjältar, och mumier och pyramider på sina sidor än vikingavärldens 
asagudar, runstenar, Birka och bärsärkar. På sidorna i SLA däremot 
myllrade det av vikingar (tab. 4), och riddarna var inte enbart rid
daren Arn Magnusson.

Tab. 4.
Antalet urklipp med utvalda associationer 2004.

Vikingar 166 335

Riddare 78 103

Antiken 256 47

Faraonernas Egypten 61 2

Vikingar = vikingar, skepp med drakhuvuden, Birka, bärsärkar, asamytologin, runste
nar; antiken = namn, arkitektur, skulptur, resmål, olympiska spel (dock ej sportsidan); 
riddare = riddare, borgar och murar med tinnar och torn; faraonernas Egypten = det 
faraoniska Egypten, mumier, pyramider.

Det flitiga användandet av referenser till antiken handlade delvis om 
hur badsemestrarna vid Medelhavet lanserades som kulturturism, 
men än mera om de olympiska spelen som 2004 ägde rum i Aten 
(Simandiraki 2005). DN:s redaktörer var själva medvetna om detta:
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Redan de gamla grekerna... [...] Symbolspråket flödar. [...] 

Det är nästan så att det uppstått ett sido-OS. Grenen är att få 
in så många antika referenser som möjligt i en mening. En het 
guldkandidat är New York Times som skrev följande: ”Detta 
var chansen för grekerna att släppa Oidipus, att lämna sin inre 
Sofokles, omfamna en liten tragedisuck innan de dök med huvu
det före in till sin väntande dom”.
Men räkna inte bort DN, redaktionen gör allt för att åka hem 
som Nike med en pyrrusseger i bagaget. (DN 16.8)

DN observerade emellertid också en motsatt tendens. Den grekiska 
antiken hotade att försvinna från skolundervisningen:

Ingen plats för de gamla grekerna i ny historiebok 

Almqvist & Wiksell anser sig med drömsk självklarhet kunna 
kapa bort stora bitar nödvändig kunskap utan att ens nämna 
saken. (DN 8.8)

Massmedierna och underhållningsvärlden synes ha en annan hållning 
till de gamla grekerna än läroboksförlagen och skolan:

Vad är nu demokrati för något? Aha, grekiska. Och vad är det 
för spektakel som drar i gång i alla TV-kanaler i nästa vecka - i 
Aten? För att få veta sådant får man väl gå på bio och se den där 
filmen med Brad Pitt. (DN 8.8)
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Var i världen tilldrar sig arkeologin?
Urklippen av A-typ låter sig i allmänhet lätt placeras geografiskt. 
Deras arkeologi handlar om företeelser som är bundna i rummet. Vi 
har klassificerat urklippen som lokala, knutna till tidningarnas huvud
sakliga läsekretsars närområde, och efter världen i övrigt, uppdelad 
i allt större områden ju längre bort från tidningarnas utgivningsorter 
de förekommer (tab. 5).

Tab. 5.
Den geografiska fördelningen av innehållet i urklippen av A-typ från 2004 (procent).

Stockholmstrakten 42 1

Västergötland 3 79

Övriga Götaland 4 2

Övriga Svealand 4 1

Norrland 2 1

Sverige 7 6

Norden 1 1

Övriga Europa 21 3

Afrika 3 1

Asien 8 1

Amerika 2 1

Australien, Oceanien 1 0

Världen 4 3

Inte oväntat handlar 79 procent av urklippen i lokaltidningen SLA 
om arkeologi i de östligaste delarna av landskapet Västergötland. 
Ytterligare 11 procent handlar om arkeologi i Sverige, tämligen jämnt 
fördelade över landet. Resten av världen är omtalad i 10 procent av 
urklippen.

DN, som både är en lokaltidning för Stockholmstrakten och en tid
ning med ambitionen att vara en rikstidning med global bevakning, 
har en annan framtoning. Endast 42 procent av urklippen handlar om 
Stockholmstrakten. Resten av landet omtalas i 20 procent, medan res
ten av världen behandlas i inte mindre än 39 procent av urklippen.
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Skillnaderna mellan de två tidningarna följer den ovan omtalade be
toningen i SLA av vikingar och i DN av antiken och faraonernas land 
(tab. 4). Det lokala perspektivet återkommer vi till. Innehållet i ur
klippen av A-typ, som inte ingår i tidningarnas lokalbevakning, är 
anmärkningsvärt.

I sin arkeologirapportering från runtomkring i landet lyfter DN fram 
högst tillfälligt valda fynd och fyndplatser i form av notiser från TT 
(Tidningarnas Telegrambyrå) eller i små reportage, som ofta gjorts av 
timbetalda frilansreportrar,. Det är inte lätt att veta vilket skälet är 
till att detta föremål skulle vara intressantare än det mesta annat som 
grävdes upp i landet under 2004:

Mask hittad i blekinge. Troligen keltisk gudom (DN 18.12)

Det äldsta är emellertid alltid fascinerande:

Ett intressant fornfynd har gjorts i Västerbotten där den äldsta 
hittills kända kustboplatsen påträffats. Platsen var bebodd för 
drygt 8000 år sedan. (DN 2.11)

Kontroverser mellan den institutionella forskningen och utmanare 
utifrån uppfattar tidningarna som intressanta. Då Kensingtonstenen 
från Minnesota ställdes ut på Historiska museet i Stockholm och Häl
singlands museum vintern 2004 skrev tidningarna väsentligen om 
den vetenskapliga tvisten huruvida stenen var huggen 1362, enligt 
de amerikanska lokalforskarna och deras naturvetenskapliga exper
ter, eller på 1890-talet, enligt nordiska språkhistoriker och runologer 
(DN 31.1,19.3,19.3, 30.5; SLA 22.3). Ett skånskt bråk kring skepps- 
sättningen Ales stenar gav genklang i DN ännu 2004 efter att ha kul
minerat åren dessförinnan (Kishonti 2004: 129-131; Andersson & 
Welinder 2004b: 195). Tre spalter och färgbild:

Omstridd forntid [...]

Ales stenar på Kåsebergaåsen i sydöstra Skåne är ett av våra mest 
kända fornminnen. Den vackra skeppssättningen är också myck
et omdiskuterad: Är det en grav som Riksantikvarieämbetet häv
dar (några ben har dock aldrig hittats) eller är stenformationen 
en solkalender; en almanacka från bronsåldern? (DN 2.3)

60



Årets obligatoriska silverskatt rapporterades med notiser i både DN 
och SLA, i DN till och med i två notiser samma dag:

Silverskatt hittad på Gotland (DN 2.3)

Silvermynt från 1000-talet har hittats

Arkeologi. En silverskatt på mellersta Gotland har hittats.
(DN 2.3)

Fynd av silvermynt på Gotland (SLA 2.3)

När tidningarna ger sig utanför Sverige kan det handla om världsarven:

Fem vackra världsarv. På Unescos lista ryms historia och natur
upplevelser. (SLA 27.9)

... eller om fynd som det är svårt att bedöma varför tidningarna har 
gjort notiser av därför att de är viktiga och lärorika upptäckter eller 
därför att de är underhållande kuriositeter - fast ibland är valet lätt:

Tamkatt på cypern för 9500 år sedan

En gång för 9500 år sedan på ön Cypern begravdes en människa 
och en katt tillsammans med en hel del värdesaker. (DN 11.4)

Ny rosettasten funnen vid nilen

En 2200 år gammal minnessten som betecknas som det mest 
betydande arkeologiska fyndet i Egypten på hundra år har på
träffats i Nildeltat. (DN 20.4)

Botten upp i Alexandria

En dykare undersöker en egyptisk stentavla från 380 före Kris
tus. Arkeologerna fann den och andra skatter utanför Alexand
ria år 2001. (DN 11.9)

När började man använda parfym då?

Redan flera tusen år före Kristus använde man dofter för att 
känna sig finare och för att förföra. (SLA 23.11)

Emellanåt förlöjligar tidningarna arkeologin, och gör det då gärna 
när arkeologin finns på avstånd, men det är emellertid inte alltid lätt 
att se om tidningarnas förlöjligande är avsiktligt:
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Arkeologernas vikingaby var en uteplats 

De skotska arkeologerna hoppades ha lokaliserat en unik vik
ingaby från 800-talet. Men där högg de i sten. (DN 9.1)

Graalen snart uppgrävd

Kan en mystisk inskription på ett monument i Staffordshire och en 
lika mystisk kodbrytare från USA leda fram till den mest mytom- 
spunna av alla mytologiska reliker - den heliga Graal? (DN 28.11)

En annan orsak till den utomsvenska arkeologins synlighet är ett spe
ciellt svenskt intresse för saken - eller svensk chauvinism:

VlKINGAKVINNA HITTAD I RYSSLAND

Ryska arkeologer hittade i veckan en skandinavisk kvinna i en 
gravkammare i Pskov i nordvästra Ryssland, rapporterar ryska 
media. (SLA 30.1)

VlKINGAGRAV FUNNEN I ENGLAND

Två skattsökare har med hjälp av metalldetektor hittat en hittills 
okänd gravplats med ett vikingaskepp i England. (DN 18.2)

Nya utgrävningar i asien i sven hedins spår 

Sven Eledins upptäcktsresor i Asiens inre fortsätter att hålla 
vetenskapen sysselsatt. I närheten av öknen Lop Nor i Xinjiang 
[...] har kinesiska arkeologer nu börjat gräva ut hundratals gam
la gravar [...]. De första gravarna hittades av Hedin på 30-talet, 
men de är belägna i svårtillgänglig natur. (DN 25.10)

En väg för SLA ut i världen utanför det helt dominerande Västergöt
land (tab. 5) är förhandsanmälningarna av TV-program. Arkeologi är 
populärt och frekvent förekommande i flera TV-kanaler. Tidningarna 
presenterar gärna programmen i flerspaltiga artiklar med färgbilder. 
Detta är faktiskt det lättaste sättet att se arkeologi utanför Västergöt
land och Sverige i SLA:

Om svenska mumier och om hur olof mådde för tusen år sedan 

Mumierna i Sverige har kartlagts i ny forskning. Kanske döljer 
sig än åtråvärda mumier på okända vindar. [...] SVT måndag kl. 
20.00. (SLA 19.4)
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Besökare på det statliga byggnadsminnet Drottningskärs kastell i världsarvklassade Karlskronas skärgård.
Foto: Mikael Snäll



Människans historia i grottfolkens tid

Det är tre och en halv miljon år sedan och en anmärknings
värd ap-art, Australopithecus afarensis, strövar omkring i östra 
Afrika. [...] Grottfolkens tid, episod 1. Lucy. [...] TV4 fredag 
19.00. (SLA 7.5)

DN:s vetenskapsredaktion och tidningen över huvud taget har mins
kat sin bevakning av arkeologi avsevärt sedan 1980- och 1990-talen. 
Vi återkommer till det (kap. 9). Kvar finns dock intresset för män- 
niskoblivandet och mänsklighetens äldsta historia. Notiser om nya 
fynd tas regelbundet in i tidningen. Ibland syns den raljanta tonen 
gentemot utomsvensk arkeologi också i dessa notiser:

Äldsta grillen 790 000 år

Grillsäsongen är inne och oset har börjat sprida sig i parker och 
trädgårdar. Nu kommer belägg för att människan och hennes före
gångare har ägnat sig åt att grilla i minst 790 000 år. (DN 2.5)

Många människolika varelser före oss

Vetenskapsmännen har länge bråkat om Homo erectus var den 
enda människolika arten vid den här tidpunkten eller inte. [...] 
Men nu har forskarna hittat bitar av ett kranium som kastar 
nytt ljus över frågan. (DN 4.7)

Mormödrar kulturbärare före istiden

Lyckan att bli farfar eller mormor kom sent i människans ut
veckling. För 30 000 år sedan var det fortfarande en lyx. Men 
sedan hände något. (DN 11.7)

”Istidens sixtinska kapell” upptäckt

En morgon i våras började det internationella forskarteamet ex
tra tidigt i grottan i Nottinghamshire. Då föll den uppgående so
lens sneda strålar på grottans tak på ett sådant sätt att vad man 
senare räknade ihop till 96 stycken elaborerade och realistiska 
stenristningar blev synliga. (DN 19.7)

Arkeologin utanför tidningarnas närmaste bevakningsområde - 
Stockholmstrakten för DN och östra delen av gamla Skaraborgs län 
för SLA - syns mest som fynd från arkeologiska utgrävningar. Utan
för detta geografiska närområde har arkeologin en prägel av tillfällig
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het och kuriosa. Vi vågar nästan tillägga att ju mera accentuerat desto 
längre bort från tidningarnas utgivningsorter.

Det är omöjligt att veta vad av landets och världens omfattande arkeo
logiska verksamhet och ström av nya fynd som kommer till synes i 
tidningarna. Det är lätt att få intrycket att det är det exotiska, konsti- 
fika, unika, äldsta - eller det som tidningarna på oklara grunder menar 
är lärorikt och läsvärt. Det läsvärda kan synas vara det underhållande 
och uppseendeväckande. Det ger en fragmenterad samling av ibland 
onödigt vetande, ibland riktigt intressanta saker för den som kan sätta 
in fragmenten i sitt sammanhang. Det gör sällan tidningarna själva.

Stockholm och landsorten
Tidningarna innehåller mycket arkeologi från det nära upptagnings
området, DN innehåller 42 procent från Stockholmstrakten och SLA 
79 procent från Skaraborg. Omvänt innehåller DN 3 procent från 
Västergötland och SLA 1 procent från Stockholmstrakten (tab. 5).

En västgötsk stolthet är det 7,1 kg tunga folkvandringstida guldfyndet 
från Timboholm. Till en viss västgötsk förtrytelse förvaras det i Stock
holm. Fyndet, vanligen kallat ”guldskatten", syns ofta i SLA - men 
aldrig i DN - såväl i notiser som i helsidesreportage med färgbilder:

Vill återföra timboholmsskatten till skövde 

Museichefen hoppas på jubileumsfirande med guldet på plats. 
(SLA 5.8)

Medlemsmöte med pro skövde

Carl-Axel Pettersson kåserade om gamla tiders Skövde. Han 
nämnde bland annat om när Timboholmsskatten hittades på 
Östermalm. (SLA 28.10)

Förslag om kopia av guldskatt i rondell

Skövde hembygdsförenings förslag att låta utsmycka Timbo- 
holmsrondellen med en kopia av Timboholmsskatten remitteras 
till kulturnämnden för yttrande. (SLA 18.11)
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Guldet blev till sand för hennes farfar

Dagen till ära har Historiska museet öppnat guldmontern för 
Margareta Rythén och SLA:s läsare. För nastan exakt 100 år 
sedan var Margaretas farfar med om att gräva upp Timboholms- 
skatten - och fick en förmögenhet som belöning.
Han söp upp alltihop och det blev inget kvar, säger barnbarnet 
Margareta Rythén. (SLA 20.11)

Tekniska kontoret gjorde olaglig tavla

Nu kräver kommunen pengar av hembygdsföreningen.
Firandet av Timboholmsskattens 100-årsjubileum har slutat med 
gräl. (SLA 27.11)

En motsvarande gengångare i DN är Birka, och det inte bara vid jubi
leer - det är aktuellt med ungefär 1250 år. Birka syntes under årets 
turistsäsong i återkommande påkostade annonser för utflykter och 
evenemang. Platsens kulturturism är numera utlagd på entreprenad 
hos kommersiella företag (Werner 2004: 142). Därtill är Birka en av 
de få platser med arkeologisk verksamhet i Stockholmstrakten som 
syntes i DN under året. Det var dock Birka som turistplats, inte som 
arkeologisk utgrävning eller arkeologisk kunskap. DN och kommer
siella intressen i symbios återkommer vi till (kap. 14):

Birka lockar med dramatik

Riktiga vikinga byar och dramatiserade rundturer ska locka till
baka besökarna till Birka efter ett par år med sjunkande besöks
siffror. (DN 6.7)

Strömma kanal satsar på birka och museiturer 

Den gamla postångaren ”s/s Stockholm” ska förvandlas till revy
skepp.
Andra nyheter i Strömmas sommarutbud är att man satsar lite 
extra på de tre stora destinationerna Birka, Fjäderholmarna och 
Drottningholm. (DN 21.4)

Förgyll vardagen en stund!
Birka
Vikingar, skepp, hantverk (DN 13.7)

DN innehöll också en till Birkaturismen kritisk artikel, måhända kri
tisk utifrån en överraskande synvinkel:



Dock, det finns också något musealt och arkeologiskt korrekt 
över Birka som inte riktigt får mig att uppleva (den förvisso hi
storiskt falska) Röde Orm-romantiken. (DN 28.8)

I stället rekommenderar DN ett besök på Gunnes gård i Upplands 
Väsby med vägbeskrivning och hänvisning till hemsida. Skillnaden 
mot Birka är att på platsen finns, på en färgbild i artikeln synliga, 
uppbyggda hus i naturlig storlek. I artikeln finns Birkas hus bara som 
en bild av en modell, och mera fanns 2004 inte i verkligheten heller.

Den mest medvetna satsningen på Stockholmstraktens arkeologi och 
än mera dess historia avser i DN staden Stockholm genom en regel
bundet och ofta återkommande artikelserie ”Fråga om Stockholm” 
med utförliga och kunniga svar. Här förekommer inte förhistorisk 
arkeologi, knappast historisk arkeologi, utom någon gång:

Vem gjorde hällristningarna på tranebergsvägen?

I dag handlar det om ett hemligt gustavianskt sällskap. Dess
utom besvaras en fråga om Åhlinska skolan. (DN 19.9)

Den som läser artikeln får veta vilket av dessa alternativ som är giltigt 
för hällristningarna, som på en lite otydlig bild ser ut som stora, i 
berget inknackade mynt.

SLA hade under 2004 en omfattande och flott illustrerad serie om 
den lokala arkeologin. Den sammanfattades i det nittonde avsnittet 
under rubriken ”Skultorp i den arkeologiska världen” (SLA 16.8). 
Artikelserien hade sin raison détre i en större arkeologisk utgrävning 
utanför Skövde:

Arkeologi i förbifarten

Om undersökningarna 2001 och 2003 längs ny sträckning av 
riksväg förbi Skultorp.
Lördagen den 31/1 2004 kl. 14 i Kyrktorpsgården, Skultorp. 
Programmet omfattar information, frågeställningar och kafé
program kring en av de största arkeologiska projekt som Väster
götlands museum genomfört i regionen.
Välkomna! Fri entré. (SLA 16.8)
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Den karaktäristiska framtoningen av arkeologi i Västergötland i SLA 
är annars flerspaltiga artiklar med bilder av människor. Att namn
givna personer gör något är viktigare än vad de gör. Ibland gör de 
någon slags arkeologi:

Förra museichefen Maria Cambell (t.v.), nuvarande museichefen 
Curry Heiman och hembygdsföreningens ordförande Ulla-Britt 
Hagström med den ordförandeklubba, gjord i form av en sten- 
åldersyxa, som lånats ur museets samlingar lagom till 80-års- 
jubileet. (SLA 6.2)

Några barn från Fjärilskolan diskar skärbrädor efter att ha sku
rit upp äpplen med flintkniv till fruktsoppan. (SLA 2.4)

Här i mitten av byn låg ölkrogen på sin tid. Bengt Rune Ericson 
och Sigvard Pettersson hjälps åt att sätta en skylt vid platsen. 
(SLA 13.4)

Fornminnesföreningens segrande lag, fr.v. Folke Johansson, 
Lars-Olof Strömqvist, Åke Hyenstrand, Birgitta Josefsson och 
K-G Johansson. (SLA 2.6)

Också DN kan någon gång gränsa till småstadschauvinism, som när 
tidningen i sin förhandsbeskrivning av ett avsnitt i TV-serien ”Arns 
rike” annonserade innehållet om Birger Jarl som ett program om 
”Stockholm på Birger Jarls tid”. (DN 9.2)

Natten till den 6 december 2004 brann Ledsjö kyrka från 1200-talet ner. 
Ganska självklart är att SLA hade ett flerspaltigt reportage med en dra
matisk på-platsen-bild av svarta murar, eldslågor och brandmän (SLA 
7.12). Redan samma dag kunde också ett stycke undersökande journalis
tik presenteras (SLA 7.12): ”Polisen misstänker att branden var anlagd”, 
och nästa dag kom en uppföljare (SLA 8.12): ”Polisen letar pyromanspår 
i rester efter 1200-talskyrkan.” DN:s enda artikel var betydligt mindre, 
och bilden visade kyrkan dagen efter med elden släckt (DN 7.12).

En flera år tidigare nerbrunnen kyrka i Småland omtalades endast i 
DN, då en långdragen försäkringstvist gjorde den till en nyhet igen. 
En kort historik summerade bakgrunden, både den byggnadshisto- 
riska och den aktuella:
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Bäckaby kyrka låg ursprungligen söder om Vetlanda men flyt
tades till stadsparken i Jönköping. Den brändes ner av två unga 
män för fyra år sedan. (DN 11.8)

Den lokala arkeologin i Västergötland och SL A har en tendens att 
framställas så, att den knappast intresserar andra än västgötar eller 
medlemmar i än mindre lokalsamhällen. Ofta nog har det heller inte 
varit avsikten i denna tidning som väsentligen läses av skaraborgare. 
Arkeologin i Stockholmstrakten och DN framställs inte bara med an
språk på att intressera bara stockholmare. Mera därom i kapitel 18.



Urklippens arkeologiska 
kronologi

Vikingarna håller ställningarna som 
de synligaste figurerna i tidningarna ur 
den arkeologiska associationssfären. 
Riddarna kommer emellertid starkt.



Idet föregående kapitlet diskuterade vi tidningarnas arkeologi utifrån 
rummet. I detta kapitel diskuterar vi tiden, både tidningarnas cykli

ska utgivningsår och den långa arkeologiska och historiska tiden.

Gissningsvis är det mindre viktigt för tidningarna från vilken tid de 
omtalade arkeologiska och historiska fenomenen härstammar. Vikti
gare torde vara de olika tidernas innehåll av intressanta personager.

När tilldrog sig arkeologin?
Många arkeologer har uppfattningen att det skrivs om arkeologi i 
tidningarna på somrarna, när de arkeologiska utgrävningarna pågår. 
Saken är emellertid inte fullt så enkel. Dels äger den arkeologiska 
fältverksamheten rum under en mycket större del av året, dels finns 
verkligen en varierad arkeologi i tidningarna genom hela året.

Tab. 6.
Den arkeologiska förmedlingens fördelning över året i DN och SLA (procentandel 
urklipp av A-typ per månad).

■
Januari 5 7 19 11

Februari 6 5 4 6
Mars 8 5 7 8

April 3 5 5 4

Maj 11 12 5 13

Juni 12 10 3 15

Juli 12 9 10 15

Augusti 8 6 16 8

September 11 9 2 5
Oktober 13 7 6 3

November 6 13 5 11
December 5 13 7 3
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Under 1985 och 1994 ökade arkeologimängden i DN uppenbart från 
en lägre nivå i januari-april till en högre i maj (tab. 6). Därefter var 
den hög genom juni-juli för att åter sjunka i augusti. Under den föl
jande hösten och förvintern var frekvensen högst olika med en kul
mination i oktober respektive november-december de båda åren. I 
januari gick de arkeologiskrivande journalisterna i ide.

Om urklippssamlingarna från 1985 och 1994 bara delvis motsvarar 
den förväntade schablonen, så gäller det desto mera samlingen från 
2004 (tab. 6). Den stora andelen urklipp från januari beror på in- 
samlingsstrategin. I januari ägde vår tidningsläsning rum med argus- 
ögon; därefter klipptes inte dubbletter eller andra redundanta inslag. 
Detsamma gäller för SLA, fast i mindre utsträckning. I övrigt pekar 
sommarmånaderna juli-augusti ut sig i DN. Arkeologi har blivit en 
utpräglad sommarföreteelse i DN.

Också i SLA är arkeologin i tidningen mest framträdande på sommar
en (tab. 6), även om enstaka snöslaskmånader också framvisar nästan 
lika höga frekvenser som maj-juli. Det är notabelt att sommarkulmi- 
nationen av arkeologi i både DN och SLA gäller urklipp av A-typ. I 
dem skrivs det om arkeologi som ett avsiktligt huvudtema. Tidnings
redaktionerna tycks vakna upp i maj och erinra sig arkeologin. Det är 
dock i begränsad utsträckning det arkeologiska fältarbetet som styr. 
DN har praktiskt taget slutat trycka utgrävningsreportage (tab. 7), 
och i Västergötland pågick just inga utgrävningar under 2004 inom 
SLA:s bevakningsområde. Snarare var det kulturturister, hembygds
föreningar, skolklasser och andra som börjar röra på sig med anled
ning av sol och grönska - och reportrarna i deras släptåg.
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Tab. 7.
Reportage från pågående arkeologiska utgrävningar (antal).

DN SLA

Januari
Februari
Mars
April 1
Maj 1 1
Juni 2
Juli
Augusti 1
September
Oktober 1
November
December

Från förhistoria till medeltiden och nyare tiden
Urklippens fördelning på de förhistoriska och historiska perioderna 
visar något av vilken slags arkeologi som är intressant för tidnings
redaktionerna. Det finns påtagliga intresseförskjutningar med tiden 
och påtagliga skillnader mellan de två tidningarna.

Nästan hälften av stoffet handlade om medeltiden i SLA och om ny
are tiden i DN (tab. 8). Intresset för medeltiden i SLA beror på att 
riddaren Arn växte upp i och som vuxen bodde i Västergötland, inom 
tidningens primära spridningsområde. Det beror emellertid också på 
ett under de senaste tio åren anmärkningsvärt växande intresse för 
riddare, som syns på sidorna i DN mera än i den kronologiska pro
centfördelningen.

DN har tappat intresset för att bevaka förhistorisk arkeologi. Minsk
ningen av artiklar och reportage från 1994 till 2004 är väl synlig, i 
det att förhistorisk arkeologi är praktiskt taget osynlig som A-urklipp 
i DN 2004 (tab. 8). Undantaget är bevakningen av forskningen kring 
människoblivandet och mänsklighetens äldsta tid. Jämförelser med 
1985 är problematiska, då statistiken för det året i tabell 8 bygger 
på alla urklipp och således omfattar en mängd användning av sten-



ålders- och vikingametaforer och symboler som framhäver dessa båda 
perioder i tabellen.

DN har däremot lyft fram den nyare tiden. Det har blivit en linje i 
tidningen att skriva om kulturmiljö - hus, kvarter, gator, torg - den 
synliga miljön och dess tidsdjup och föränderliga historia. Framför 
allt gäller detta artiklar och reportage om Stockholm. DN:s läsare 
kan onekligen lära sig att de bor i en stad med kulturhistoria varhelst 
de flanerar.

Andelen förhistorisk arkeologi är större i SLA än i DN. Järnåldern 
syns oftast, vilket beror på vad de lokala grävande arkeologerna hade 
stött på under åren närmast före och under 2004.

Den institutionella arkeologins intresseinriktning med avseende på 
kronologi kan följas i ”Nordic Archaeological Abstracts” (NAA). 
Den senaste papperstryckta årgången är 2000 (tab. 8). Den kronolo
giska fördelningen är jämnare bland de professionella arkeologernas 
forskningsrapporter och artiklar än i tidningarna. Ingen enskild pe
riod sticker ut i NAA med en hög andel som i DN och SLA. Anmärk
ningsvärt mycket mera synlig i NAA än i tidningarna är bronsåldern. 
Det är särskilt periodens kosmologi, religion och ritual som har synts 
i forskningsdebatten de senaste åren.

Det är inte den aktuella forskningsdebatten inom arkeologin som styr 
vad som syns av arkeologi i tidningarna, åtminstone inte ur kronolo
gisk synvinkel. För DN synes det i stället vara redaktionens preferen
ser, medan det i SLA är vad som händer i närområdet: arkeologiska 
utgrävningar av järnålderslämningar och intresset för medeltiden runt 
riddaren Arn Magnusson.
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Tab. 8.
Kronologisk fördelning bland urklippen av A-typ (alla typer för 1985) i DN och SLA och 
antalet titlar av svenska författare i ”Nordic Archaeological Abstracts” (NAA) (procent).

Nyare tid 22 16 49 17 1 (1)
Medeltid 23 18 20 45 22

Vikingatid 31 23 16 7 14

Järnålder 5 8 4 19 12

Bronsålder 3 8 1 6 22
Neoliticum 1 13 3 4 19
Paleoliticum-mesoliticum 15 14 7 2 9

Summa (antal) 321 139 201

(1) För perioden ”Postmedieval - Recent” anges att ”only papers dealing with 
excavated material or of special interest [...]” (NAA 2000: 237)

Från vikingar till riddare
Vikingarna håller ställningarna som de synligaste figurerna i tidning
arna ur den arkeologiska associationssfären (tab. 4). Män med och 
utan horn på hjälmarna, skepp med drakhuvuden, bärsärkar, namn 
ur asamytologin och runstenar syns oftare än riddare i rustningar och 
borgar med tinnar och torn.

Riddarna kommer emellertid starkt. De är långt mera synliga på 
2000-talet än vad de var på 1980- och 90-talen i reportage, annonser, 
logotyper och allehanda sammanhang:

Sista föreställningarna (4-9 år)
Riddaren och draken (DN 28.3)

RiDDARSLAG I KRISTINEBERGSPARKEN

Riddare ur föreningen SKA, Sällskapet för kreativ anakronism, 
brakade samman på söndagen. Föreningen har cirka 70 med
lemmar i Stockholm. (DN 3.5)



Riddartornet

av Erik Johan Stagnelius
DN:s kortinnehavare kan se Riddartornet på Dramaten. (DN 5.5)

Riddare firade medeltidsmuseet

På lördagen var det stort födelsedagskalas på Helgeandsholmen. 
Stockholms medeltidsmuseum uppnådde myndighetsåldern och 
precis som vid de 17 tidigare födelsedagarna firades det med 
mycket pompa och ståt, riddare, gycklare och riktiga tornerspel. 
(DN 16.5)

Alternativt engelskt fotbollsmode. Riddarmunderingen skyddar 
bra mot solbränna och garanterar uppmärksamhet. (DN 27.6)

Tidningarnas riddare är ett återsken av ett medeltidsintresse och en 
riddarromantik i samhället. Riddarna förefaller också att ha trängt un
dan vikingarna ur den levandegörande historieförmedlingen till barn:

O

Dags att dubba Arets riddare i Storkyrkan
A6 ‘Vn

MÄNNISKORS SPÅR

Ilias Gustafsson är en av de 2 000 
nedlemmarna i Riddarklubben.

Or tre Ar sedan berättade vi om

Riddarklubben, startad av Livrust- 
kammaren 1992. Den har i dag cir
ka 2 000 medlemmar i landet och 
fortsätter att växa.

De flesta medlemmarna är mel
lan fyra och tolv år, men det finns 
också äldre. Liksom några yngre.

Riddarklubbens styrelseledamot 
Katarina G:son Lundgren berättar 
om ett föräldrapar som anmälde sitt 
nyfödda spädbarn som medlem.

-Förmodligen var de mest intres
serade själva, säger hon och skrattar.

I Riddarklubben lär sig barnen 
att vara modiga, ärliga och hjälp
samma. Men det är säkert inte där
för de går med.

Det är rustningarna, svärden och 
äventyren som drar, riddartidens 
odödliga romantik. Främst anmä
ler sig pojkar, men flickorna är på 
stark frammarsch.

-Ungefar 20 procent av våra 
medlemmar är flickor, säger Katari
na G:son Lundgren.

I morgon samlas Riddarklubbens 
medlemmar i Storkyrkan för att 
hylla Årets riddare. Han (eller 
hon!) utses av en speciell jury, 
bestående av Livrustkammarens 
överintendent ”drottning” Barbro 
Bursell, Lena Rangström, "prinses
san" Åsa Mankeli och Katarina 
G:son Lundgren.

Vem som blir Årets riddare vill 
Katarina G:son Lundgren inte 
avslöja.

- Det ska förbli hemligt till sista 
ögonblicket. Men det är en ung per
son som har uppträtt utan minsta 
vank och tadel.

Medlemmarna föreslår själva 
kandidaterna i en riksomfattande 
enkät. Vinnaren kröns med en 
lagerkrans och får en medalj, en 
äkta vapensköld och ett svärd.

Ceremonin äger rum vid Bernt 
Notkes ståtliga 1400-talsskulptur 
av S:t Göran och draken.

-Han levde på 300-talet och är

alla tappra riddares skyddshelgon, 
förklarar Katarina G:son Lundgren.

Intresset för Riddarklubben slår 
igenom på Livrustkammarens pro
gram. Just nu pågår utställningen 
"Riddarlek och tornerspel”, en bred 
och sevärd exposé.

I februari öppnar nästa stora ' 
utställning, ”Prinsessor!”.

-Den handlar om prinessans 
roll i sagan och historien. Där har 
vi tagit oss friheten att leka en 
smula med könsrollerna - prinses
san går själv ut och dräper draken, 
berättar Katarina G:son Lund
gren.
Vad är er avsikt med det?

-Att stärka flickornas självför
troende. I sagorna har de skildrats 
som menlösa våp alldeles för länge.
Det är hög tid att de kräver sin själv- j 
klara rätt till jämställdhet.

I drakdödande som i allt annat.
MARTIN STUGART 

marlin.stugarl@dn.se 08-73810 68 j

Riddarromantik ?
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Riddarbok till sexåringarna i kommunen

Sexårsboken ”Riddare utan namn” skriven av Cornelia Funke 
och med bilder av Kerstin Meijer delas just nu ut i skolorna i 
Tidaholm.
Boken ”Riddare utan namn” fick Filip Fljerp, deras lärare 
Suzanne Andersson, talpedagog Eiwor Larsson i riddardräkt, 
Edvin Teike, Axel Pettersson och Viktor Sjögren. (SLA 11.9)

Riddarklubben i Stockholm startade 1992. Den har i dag ungefär 
2000 medlemmar i hela landet, och antalet är växande. En femtedel 
av medlemmarna är flickor:

Dags att dubba årets riddare i storkyrkan 

I Riddarklubben lär sig barnen att vara modiga, ärliga och hjälp
samma. Men det är säkert inte därför de går med.
Det är rustningarna, svärden och äventyren som drar, riddar- 
tidens odödliga romantik. (DN 19.11)

Både vikingar och riddare är förknippade med vapen och våld. De 
arkeologi- och historieförmedlande institutionernas och massmedier
nas vikingar har emellertid de senaste decennierna glidit bort från 
krigarna mot ett vikingatida samhälle med hus, hantverk, konsthant
verk och handel. Endast skeppen håller ställningarna, dock mera som 
skeppsbygge av hög kvalitet än som drakskepp.

Riddarna är våld, dock inte vikingarnas plundrande och bärsärka- 
gång utan ett tävlingsinriktat våld, som påminner om idrott där ingen 
kommer till skada. Den nya fredliga vikingatiden är också en kvin
nornas och flickornas värld. Det är naturligtvis också medeltiden i 
rollspel och lajv av olika slag, men riddarna är i sammanhanget pro
blematiska. Flickor som riddare? Varför inte:

Det handlar om prinsessans roll i sagan och historien. Där har 
vi tagit oss friheten att leka en smula med könsrollerna - prin
sessan går själv ut och dräper draken, berättar Katarina G:son 
Lundgren.
Att stärka flickornas självförtroende. I sagorna har de [flickorna] 
skildrats som menlösa våp alldeles för länge. Det är hög tid att 
de kräver sin självklara rätt till jämställdhet.
I drakdödande som i allt annat. (DN 19.11)
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Medeltidsintresset odlas med historiska böcker, Riddarklubben, Arn- 
turismen i Västergötland, rollspelsföreningar och på otaliga andra 
sätt. Tidningarna är en reflex utan att fråga varför medeltiden är 
intressant och utan att fråga hur deras egen medeltidsbild förhåller 
sig till någon slags verklig medeltid för åtskilliga århundraden sedan 
eller till historieforskningens medeltidsbild. Betoningen av riddarna 
är i bästa fall en snedvridning, eljest en förljugenhet som lyfter fram 
ett falskt ideal.

Nåja, någon gång ställs väl frågan, men medeltiden var inte heller 
bara elände:

Nutiden rustar för medeltiden

Medeltiden - en tidsperiod med ädla riddare och fagra prinses
sor, eller med religionskrig och digerdöd? Kanske lite av båda 
delar. Klart är i alla fall att vår bild av medeltiden är nedlusad 
av myter. (DN 2.6)

Det är inte vanligt att tidningarna lyfter fram myterna och synar dem 
i sömmarna.

Cecilia och Arn
Riddaren Arn är mera omskriven i tidningarna än ARN: 

Arn-anmälningar minskar

De stora resebolagen har blivit bättre på att rätta felen på plats. 
Den svenska resebranschen sköter sig allt bättre. Anmälningar
na till Allmänna reklamationsnämnden minskar - från 1 334 år 
2001 till 934 förra året. (DN 22.8)

Både Arn och ARN är emellertid väsentligen mera förekommande i 
tidningarna än stolts jungfru Cecilia, även älskarinna, kloster jungfru 
och borgfru i Jan Guillous romanserie om Arn Magnusson och Svea
rikets vagga (tab. 9). Cecilia syns endast i det finstilta, och könsför- 
bistringen är möjligen inte vad den synes vara:

Nils Richard Nilsson, som innehaft denna hederstitel under året, 
kunde presentera sin efterträdare Gunnel Carlsson, Årets Cecilia 
för 2004. (SLA 10.5)
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Tab. 9.
Antal urklipp som omnämner Jan Guillous romanfigurer i rubriker, bildtexter 
och avsnitt i fetstil.

SLA 0 44
DN 0 7

Riddaren Arn grundläde Sveariket. Med know-how och brain drain 
från Medelhavsområdet och Mellersta Östern införde han det nödiga 
kunnandet i teknologi och krigskonst, vilket han implementerade ge
nom att grundlägga en folkhögskola i Västergötland, där det blivande 
unga Svearikets kärntrupp utbildades och utrustades.

I det förra avsnittet om vikingar och riddare citerade vi mest ur DN. I 
detta kapitel blir det mest ur SLA, som utkommer i Arns hemtrakter.

Jan Guillous syfte med romantrilogin om Arn och Cecilia var det 
dubbla att visa hur Sverige hade grundlagts i Västergötland och hur 
det hade skett genom lån av idéer och kultur utifrån. Det är sällan det 
andra syftet syns i SLA:

”Sveriges vagga stod i Västergötland”

Det nya målet för Jan Guillou (bilden) är [...] (SLA 10.1)

Förutom romanerna fanns 2004 också en TV-serie om Arn att se på - 
och skriva om i tidningarna:

Inspelningen av arns rike

Det svenska programmet Inspelningen av Arns rike tittar in bak
om kulisserna på inspelningen av Jan Guillous historiska och 
dokumentära serie. (SLA 5.1)

Böckerna om riddaren Arn har fängslat många och väckt intres
set för 1100-talets Sverige. Nu guidar författaren Jan Guillou 
tittarna genom en spännande del i den svenska historien i ”Arns 
rike”. (DN 8.1)
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Ado
”Sveriges vagga 
stod i Västergötland”

Det nya målet för 
Jan Guillou (bilden) 

är en storfilm om 
Am som ska över

träffa allt som 
hittills gjorts 

i Skandinavien.
FOTO: TV4

Sidan n

Få har hört talas om Gestilren i Västergötland, men där kan man 
säga att Sveriges vagga stod för snart 800 år sedan.
Slaget vid Gestilren i Västergötland 1210, då en bondehär kros
sade danska elitsoldater, blev starten för nationen Sverige.
Serien består av fem delar och är regisserad av Christian Arnet 
och den bygger på Jan Guillous böcker med samma namn. ” Arns 
rike” är en blandning av dokumentär, fakta, drama och under
hållning. (DN 12.1)

Arn har blivit ledmotivet i en turistsatsning i Västergötland, i Skara- 
borgsdelen. Det syns i SLA som otaliga annonser, men också som 
reportage från Arn-arrangemang och som diskussion av denna turist
satsning:

Brostugan

Mat, Café & Presenter
Den Västgötske Riddaren Arn - en krogföreställning 
Midsommardagen 26/6 kl. 19.00
En föreställning du inte får missa med aktörer från Arnspelen. 
Arnbuffé inkl. entré [...] (SLA 23.6)
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Jan Guillou slir i dokumentarserien "Ams rike" fast att nationen Sverige bildades i Västergötland.

i0/( A(o
Storfilm väntar efter dokumentär om Arn
Jan Guillou kommer i den nya dokumentarserien "Ams rike" 
som inleds nästa vecka att försöka slå sönder allt motstånd 
som eventuellt kan finnas kvar mot att staten Sverige bildades 
i Västergötland. Enligt Guillou pågår också arbetet med ett 
filmmanus om Am och målet är en storfilm som ska överträffa allt 
som hittills gjorts i Skandinavien.

Sverige har enligt Jan Guillou en speciell födelseplats - Gestilren i Västergötland där en 
■^nsk invasionshär besegrades sommaren 1210.

Vid sidan om manusarbetet pågår det be
tydligt svårare arbetet med att hitta finan
siärer till ”Am - the movie".

Pa sedvanligt blygsamt sätt uppskattar 
Jan Guillou kostnaden för filmen till 
400-500 miljoner kronor, minst tre gånger 
mer än Skandinaviens hittills dyraste 
film.

Finansieringsprojektet är rätt delikat. 
Inte bara för att det handlarom hundratals 
miljoner kronor, utan for att det inte kan 
komma en enda dollar från amerikansk 
håll. Filmen kommer ju att framställa 
muslimer som människor, slog han fast 
när TV4 på fredagen presenterade doku
mentarserien.

Vaggan i Västergötland
Den fem delar långa dokumentarserien i 
TV4 inleds när Am Magnusson återvän
der till Västergötland från Mellanöstern i 
slutet av 1100-talet, full med militära kun
skaper som blir värdefulla for hans nya

Jan Guillou tar som ciceron i dokumon- 
tärserien ytterligare ett stort steg mot att 
få en staty i Skara.

Ara-böckema har redan skapat en blom
strande turistnäring i Västergötland och 
nu fortsätter han genom att blåsa nytt liv i 
debatten om "Sveriges vagga" som tv-man- 
nen Dag Stålsjö drog igång fór 20 år sedan 
och bland annat resulterade i att han fäll
des för osaklighet av Radionämnden.

Guillou slår i dokumentarens första del 
fast att den svenska nationen skapades vid 
slaget vid Gestilren i Västergötland 1210 
då en stor dansk här besegrades.

Jag inledde hela Am projektet från 
helt andra utgångspunkter, det handlade 
om religion och tolerans. Men när Am 
återvänder hem hamnar han mitt i den 
svenska födelseprocessen och min första 
tanke var "aj fan. det här är västgötadog 
mer”, och det bråket ville jag inte hamna i. 
Men allt eftersom har jag upptäckt att den 
aspekten egentligen är den viktiga.

Historieförfalskning
1 den andra delen "Konsten att förfalska 
historien" upprepar Guillou Stålsjös slut
satser att det svenska skolungdomar fått 
lära sig i 500 år till stora delar är ren histo
rieförfalskning. Beställd av kungar och 
andra makthavare och Iscensatt av histo
riker och författare som Tegnér och Atter- 
bom. Det temat återkommer också längre 
fram i serien.

Den falska historien om vårt ursprung 
är inte bara felaktig, den är också seglivad. 
Vi är nog det enda folk i Europa som inte 
har sitt ursprung klart för sig.

Dag Stålsjö gjorde en del misstag som 
öppnade dörren för kritikerna, främst från 
den gamla Uppsalaskolan.

Jan Guillou kan inte garantera att han i 
dokumentarserien inte gör sig skyldig till 
några faktafel.

Jag har Inte haft någon faktagran 
skare. Jag har hållit på med den här perio
den i fem år och det jag berättar borde va
ra rätt, men så kommer det inte att bli. Det 
kommer säkert att dyka upp ett och annat 
fel, men jag skulle bli förvånad om det rör 
sig om något annat än struntsaker.

B|ÖR* EWENFELDT/TT SPEKTRA

Medeltidsintresset odlas med historiska böcker, Arn-turismen i Västergötland och i filmvärlden. TT Spektras artikel publicerades 
i SL A den 10 januari. SLA passade pä att göra en egen rubrik till tidningens förstasida som knyter an lite extra till läsekretsen.



ArNSPELEN I LUNDSBRUNN 

Utmed E20, 13 km norr om Skara 
10-25 juli 
[...]
Mat och boende på Lundsbrunn Konferens & Kurort 
Turistbyrån i Lidköping 0510-77 05 00 (SLA 16.7)

Medeltiden i fokus under arnhelgen

”Gå och monke”. Uttrycket förklarades när Kerstin Grip, Göte
borg, föreläste om ”Medeltida liv” i Gudhems kyrka under lör
dagen. Det omfattande programmet under Arnhelgen innehöll 
bland annat även en kvällsbuffé och sopplunch. (SLA 13.9)

Tidningen både deltar i och redogör för Arn-turismen och Arn som 
utvecklingspotential:

”Synd att arn missade våmb”

Numera ägnar 83-årige Bertil Johansson mycket av sin tid åt 
att sprida kunskapen om det gamla Våmb som har anor sedan 
stenåldern.
Synd att inte Guillou lät Arn passera förbi. Då hade turisterna 
vallfärdat hit, säger han. (SLA 20.3)

[...] men vill vi först starta upp med Birgitta- och Arn-kopplingen, 
för att senare även föra diskussionen med övriga län runt Vättern. 
Vi skall i styrgruppen, som består av åtta personer, vara klara till 
årsskiftet 2004/2005 med förslag till lämpliga samarbetsformer 
och turistsatsningar för Västra Götalands län och Östergötlands 
län, till som vi hoppas, en god utveckling för de båda länen, säger 
Björn Eriksson avslutningsvis. (SLA 9.9)

SLA kunde också bekymrat följa turistnäringen i regionen och notera 
att Arn inte längre var vad han hade varit:

Skaraborg tappar i turistligan

Arn lockar turister till Skaraborg, men totalt sett går turismen 
bakåt. (SLA 26.3)

Arn har tappat greppet om turisterna

Västergötlands museum vill förnya den historiska turismen.
(SLA 17.8)
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Arvet efter arn: Skaraborg satsar på medeltidsturismen

Det som hittills har varit Arnturism skall i fortsättningen bli
medeltidsturism.
Arn Magnusson kommer i framtiden att få en mindre roll i Skara
borgs turistsatsning.
Medeltidsborg i Skövde? Den finns med i planerna när turismen 
skall utvecklas. (SLA 1.11)

Skaraborgs län finns inte längre. Det blev Västra Götalands län 1998 
då Älvsborgs län, Göteborgs län och Bohuslän och Skaraborgs län 
slogs ihop till ett storlän. SLA skriver emellertid fortfarande om ”Ska
raborg” i citaten ovan. Dåvarande Skaraborgs läns Allehanda strök 
enkelt ”län” ur tidningsnamnet och fortsatte som förut att bevaka 
Skaraborg som det självklart definierade område som det är, för dem 
som bor där. En lokaltidning är beroende av en läsekrets med en för
ankring och identitet i ett definierat lokalområde (kap. 7, 18).

Arn är industri och ekonomi i Skaraborg till båtnad för både SLA 
och näringslivet. Tidningen får betalda annonser, näringslivet får gratis 
färgbilder och reportage. Läsarna får förhoppningsvis information och 
nöjsam läsning. Massmedierna är en del av samhället, beskriver sam
hället och kommenterar samhället. Tanken återkommer i kapitel 14.

Det är intressant att se hur landshövdingen i Östergötlands län ovan 
sammanställer den heliga Birgitta och riddaren Arn Magnusson (SLA 
9.9). Den ena är en numera död historisk person (1303-1373), den 
andre är en romanfigur som i verkligheten varken har levat eller dött. 
Turistguider, sommarcafévärdar och andra inom Arn-industrin kan 
berätta om hur det senare inte är allom bekant bland Arn-turisterna. 
Det sägs i alla fall att upprörda känslor kan bubbla i turistbussarna 
över att Cecilia och Arn bara är påhittade romanfigurer. En del an
nonser och reportage påpekar för säkerhets skull saken:

Arn-helg 22-23 maj

Upplev platserna för Jan Guillous berömda romanfigur Arn 
I Arns fotspår (SLA 19.5)

Elever spelade pjäs om medeltiden

Romanfiguren Arn Magnusson stimulerar historieintresset hos 
såväl stora som små. (SLA 9.6)
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Arneffekt lyfter Västergötland

En historisk figur som egentligen aldrig har funnits har orsakat 
rekordsiffror för turismen i Västergötland. (SLA 28.10)

Frågan är dock om SLA alltid själv lyckas hålla isär fantasi och verk
lighet. Tidningen gled förrädiskt mellan de två i sin skildring av en 
historisk-arkeologisk utflykt, och gör i efterhand Arn till en verklig- 
hetsliknande person:

Söker efter ”arns” grav

Forshems kyrkas donator kan mycket väl ha varit en hemvändan
de tempelriddare [liksom Arn Magnusson i romanerna]. Men vem 
var han? I Jan Guillous romaner kallas han Arn och ett TV-team 
har nu sökt efter hans grav i Forshems kyrka. (SLA 24.1)

SLA innehåller mycket spaltutrymme om fenomenet Arn: turismen, TV- 
serien, engagemanget, fascinationen. Tidningen vänder ständigt kap
pan efter vinden och skriver så som de företag eller institutioner som 
är föremål för dess reportage och som de intervjuade personerna själva 
skulle önska sig framställda. Måhända i den andan, att ständigt göra 
alla till lags, innehåller SLA också diskussion om medeltidens samhälle 
och historia i Västergötland utifrån de påhittade personen Arn.

Diskussionen om ”Svearikets vagga” var temat i en del förhandstex- 
ter om och kommentarer till TV-programmen om Arn:

Konsten att förfalska Sverige

Var uppstod nationen Sverige? Många historieskrivare är oense 
om det. I kvällens Arns rike förklarar författaren Jan Guillou 
varför. (SLA 19.1)

Sanningen om vaggan?

Sveriges vagga stod i Västergötland. Det hävdade ju Dag Stålsjö i 
sin uppmärksammade TV-serie i början av 1980-talet. [...] Men 
Stålsjö fick, som vi minns, hätsk kritik från Uppsala-professorn 
Sten Carlsson och andra som omfattade den dittills gällande hi
storietolkningen att Sverige ”grundades” i Uppland. (SLA 17.1)

Det senare citatet är av insändarkaraktär och präglat av en viss lokal
patriotism (SLA 17.1): ”[...] slutpunkten sattes väl inte förrän en
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Arn Magnusson de Gotbia med sin älskade Cecilia i filmen ”Arn - Tempelriddaren 
Foto: Artt - Tempelriddaren © 2007 AB Svensk Filmindustri. Stillbildsfoto: Erik Aavatsmark



decemberdag 1676. Då slog ju dåvarande Västgöta ryttare tillbaks de 
danska invasionstrupperna i slaget vid Lund.” Ytterligare ett antal 
regementen var tydligen bara åskådare.

Andra signerade artiklar i SLA önskar inte bara göra en korrekt histo
rieskrivning utan också dämpa den västgötska chauvinismen. I syn
nerhet har slaget vid Gestilren kommit i blickfånget. Nationalencyk- 
lopedin behandlar slaget på några rader (NE 7), men enighet tycks 
bara råda om att slaget utkämpades år 1210, inte om att det verkligen 
har utkämpats och inte om var. Det första urklippets lokalisering är 
särskilt intrikat:

Så var det med slaget vid gestilren

Slaget vid Gestilren har ägt rum. Årtalet var som bekant 1210. 
Men den blodiga bataljen mellan svenskar och danskar utspela
des inte i Varv utanför Ekedalen [i Västergötland], men väl ett 
par mil norr om Enköping i Sörmland. (SLA 21.4)

Guillou sparkar in öppna dörrar

Det finns åtskilliga förslag på var den eventuella drabbningen 
ägde rum. Det framgår på ett utmärkt sätt i Birgitta Ingvar- 
Nilssons artikel ”Slaget om Gestilren” i ”Dimbobygden 1997”. 
Hon säger bl.a. också att inga danskar deltog i slaget - om det 
nu överhuvudtaget ägde rum! (SLA 27.1)

Sorglustigt

Den militära ceremonin vid monumentet i Kungslena häromåret 
kan väl ses som ett sorglustigt återfall i den tidsanda som rådde 
när Gestilrenstenen restes. (SLA 27.1)

Västergötlands museum bör besinna sig

Och låt oss till sist anta att det verkligen stod någon slags drabb
ning vid eller rimligt nära den plats där monumentet står. Vad 
skulle det i så fall vara att fira? Att ett antal män miste livet? Att 
kvinnor förlorade sina män och barn sina fäder?
Till skillnad från Lasse Bägerfeldt tycker jag monumentet vid 
Gestilren bör få stå kvar. Inte som ett minnesmärke över en i 
många avseenden oklar händelse, utan som ett uttryck för förra 
sekelskiftets nationalromantik. Det räcker. Några segerfester 
eller spektakulära kransnedläggningar behövs inte. (SLA 15.7)
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Under januari-februari, parallellt med TV-serien, införde SLA en serie 
om fem artiklar, lika många som TV-programmen, om ”Sagan om 
Arns rike” (SLA 19.1). De avsåg att ge den kunskap som saknas i 
romanerna och som inte heller fanns i TV-programmen. Författarna, 
de västgötabosatta professionella arkeologerna Eva Bergström Hyen- 
strand och Åke Hyenstrand, önskade tillrättalägga och förklara, och 
ville hjälpa TV-tittarna att se på programmen med öppna ögon:

Avsikten är varken att kritisera eller berömma det första pro
grammet i serien. Däremot kan man reflektera kring några kul
turfaktorer: lögnen som historiskt verktyg och den historiska 
berättelsen som källa till verkligheten. (SLA 19.1)

Den programförklaringen kom artikelserien snart att lämna, och det 
är inte utan att den innehöll inte bara kritik, sällan beröm, utan också 
ironi och raljeri:

Det var också svårt att finna någon röd tråd i de spridda grund- 
skolekunskaper som Guillou förmedlade. (SLA 26.1)

Om arns rike - leva och låta dö

Att vara makthavare under medeltiden var ett spel med livet som 
insats. Därav underrubriken, hämtad från en James Bond-film 
med Roger Moore. (SLA 2.2)

Programmet blev, fastän TV-mässigt ganska elegant, en osam- 
manhängande kavalkad av ytliga fakta. [...] För den som länge 
haft förmånen att yrkesmässigt få syssla med hithörande frå
gor bekräftas ett faktum: Guillous kunskaper är tillräckliga för 
historiska romaner, men otillräckliga för historisk journalistik. 
(SLA 9.2)

Den femte och sista av artiklarna diskuterade Arn-turismen och sam
manfattade kort och gott det hela i sin rubrik. Frågetecknet försvann 
- eller rätades ut - under loppet av artikeln:

Arns rike - bäst utan arn? (SLA 16.2)

Emellertid, SLA kunde också själv driva med Arn-hysterin och 
Arn-turismen:



Arn = Jesus?

I turistbroschyren om Göta kanal på västgötasidan kan man läsa 
om olika upplevelsepaket som finns att beställa. Ett av dem är 
”Paddla kajak i Arns fotspår”.
Paddla kajak? Arn paddlade väl inte kajak? Och om han gjorde 
det, borde det då inte heta ”Paddla kajak i Arns kölvatten”? 
Eller gick han kanske på vattnet? (SLA 15.5)

De flesta ovan återgivna urklippen är från SLA. Arn syntes också i 
DN, mest som annonser och som recensioner och notiser av allmänt 
kulturintresse, eller när saken berörde DN själv:

Arn

Ett musikaliskt äventyr 
Dalhalla (DN 19.8)

Uppblåst ”arn” klingar platt

Krisdrabbade Dalhallas storsatsning blev ett av medeltidsvur- 
mens värsta bottennapp. (DN 30.8)

Guillou stoppar film

Åtgärderna innebär att det planerade filmarbetet om Arn Magnus
son ”sänks”. (DN 27.2)

Guillou anklagar dn för påhitt

I SVT:s morgonprogram hävdade Guillou att de intervjucitat där 
han ”sänker” filmprojektet om Arn är påhittade. (DN 2.3)

Guillou dödförklarar arn som film (DN 16.4)

Västergötland syntes inte i samband med Arn i DN - utom i 
en liten pärla:

FP VILL DÖPA GATA EFTER GUILLOUS BOK

Folkpartisten Lotta Edholm i Stockholm tycker det är fel att en 
ny gata vid Skatteskrapan på Söder, som ska uppkallas efter nå
gon plats i Västergötland, ska få namnet Vartoftagatan.
Välj Varnhemsgatan i stället, anser Edholm och hänvisar till Jan 
Guillous böcker om Arn som i mångt och mycket utspelar sig 
kring klostret i Värnhem. (DN 15.8)



SLA uppmärksammade inte de företeelser kring Arn som DN skrev 
om i de citerade urklippen. Däremot intresserade sig SLA för ett möte 
mellan två västgötar i ett annat kulturprojekt:

Guillou tar betalt om bert utnyttjar arn-figuren 

Bert Karlsson vill bygga en Arnstad å la medeltid i sitt nya Fame 
World. Jan Guillou tänker då, för första gången, ta betalt för 
användningen av Arns namn. (SLA 11.11)

Intressant är Bert Karlssons motivering till varför hans medeltids- 
skapelse skulle använda namnet ”Arn”. Känner Bert Karlsson månne 
andra som sig själv? Med, enligt SLA, hans egna ord:

Vi ska inte fokusera på Arn utan det blir en medeltidsby. Arn tog 
vi bara för att folk ska fatta vad det är. (SLA 11.11)

Den som läser allt om och kring riddaren Arn Magnusson i SLA får en 
god bild av vad som pågår i det gamla Skaraborgsområdet och vilken 
betydelse romanfiguren har fått för människor både där och annorstä
des. Mera oklart är, om man får en lika god bild av vad som pågick i 
trakten under den äldre medeltiden. Olika åsikter om både Arn i nu
tiden och om Arns egen tid möts och bryts dock i tidningen. Tidningen 
har inga egna åsikter utan återger allt, utnyttjar allt och hjälper alla 
med eller utan betalda annonser att synas och få ut sina budskap.

Uppenbarligen var det inte Cecilia som grundade Sveariket. I ro
manerna sydde hon dock de blå mantlarna åt folkhögskolepojkarna. 
Massmedierna har liksom Arn-industrin - och de förra är i mycket 
en spegel av den senare - haft svårt att bemästra och levandegöra 
Cecilia. Om det är hennes eget, Jan Guillous, Arn-industrins eller 
massmediernas fel kan diskuteras. Möjligen skulle Cecilia behöva gå 
drakdödarkurs på Livrustkammaren (DN 19.11).



Vad är arkeologi i 
urklippen?

Därmed visar reportagen och 
artiklarna vad redaktörerna tycker 
är viktig och intressant arkeologi att 
ta in i tidningarna, och vad som är 
mödan och pengarna värt att låta 
journalisterna skriva om eller ta in 
ifrån andra skribenter.



För den uppmärksamme syns arkeologi på ett högst mångskift
ande sätt i tidningarna. Kategoriseringen av våra urklipp i kapitel 

5 visar mot variationen från symboler, namn, talesätt och liknelser 
till reportage och artiklar om arkeologiska utgrävningar och kultur- 
minnesplatser. De förra bara finns där i tidningarna. De senare har av 
redaktionerna placerats som text och bilder på sidorna därför att de 
är arkeologi. Därmed visar de vad redaktörerna tycker är viktig och 
intressant arkeologi att ta in i tidningarna, och vad som är mödan och 
pengarna värt att låta journalisterna skriva om eller ta in ifrån andra 
skribenter.

Tab. 10.
Den arkeologiska förmedlingens innehåll i DN och SLA (procentandel urklipp av 
typerna Al-8, 10).

Al 34 27 10 18

A2 4 14 7 20

A3 16 18 13 19

A4 1 6 4 1

A5 17 9 19 10

A6 15 8 23 20

A7 2 1 2 1

A8 1 4 18 6

A10 10 12 3 3
Summa (antal) 421 192

Al nyhetsurklipp om arkeologiska utgrävningar, nygjorda fynd etc.; A2 nyhets
urklipp om förmedling till allmänhet och elever i form av publikarrangemang etc.; 
A3 nyhets-urklipp och reportageurklipp om antikvarisk verksamhet; A 4 nyhets
urklipp om arkeologiska forskningsresultat och symposier; A5 reportageurklipp 
med kulturhistoriskt tema; A6 nyhetsurklipp och reportageurklipp om utställningar, 
böcker, radio- och TV-program m.m.; A7 reportageurklipp om resor och resemål;
A8 reportageurklipp innehållande samhällsdebatt; politisk/ekonomisk, social, etisk 
och kulturpolitisk debatt, forskningsvillkor, utbildning; karikatyrteckningar; A10 
nyhetsurklipp om personer i anknytning till dödsfall, bemärkelsedagar, utnämningar, 
stipendier och belöningar.
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Det är A-urklippen av nyhets- och reportagekaraktär och vars huvud
innehåll är arkeologi, som belyser redaktionernas arkeologiska vilja 
(tab. 10). Den är inte lika i de båda tidningarna. För DN kan för
ändringar följas genom 20 år. Den vanligaste typen var 2004 i båda 
tidningarna typ 6: nyheter och reportage om utställningar, böcker, 
radio- och TV-program och mycket annat som pekar på arkeologi 
som en del av det allmänna kulturlivet. Så var det inte i DN på 1980- 
och 1990-talen. Då dominerade andra typer som minskat påtagligt i 
frekvens sedan dess.

Vanliga i båda tidningarna var också typerna 1 och 3: nyheter om 
arkeologiska utgrävningar, fynd och arbete med arkeologins käll
material, nyheter och reportage om antikvarisk verksamhet, kultur
miljövård samt museerna och deras föremål. Dessa båda kategorier, 
jämte typ 10 om personer i arkeologin, minskade alla i DN avsevärt 
fram emot 2004. Sammanlagt utgjorde de 2004 endast 26 procent 
efter att tidigare ha utgjort sammanlagt 60 procent respektive 57 pro
cent (tab. 10). DN verkar helt enkelt ha tappat intresset för arkeologi 
och kulturminnesvård sedan 1980- och 1990-talen. Tidningsredak
tionen tycks ha bestämt sig för att tidningen ska innehålla annat, inte 
denna slags arkeologi. DN:s redaktion kommer till tals i kapitel 18.

Noteras kan att andelen av typerna 1, 3 och 10 i SLA är sammanlagt 
40 procent. Om detta är mer eller mindre än tidigare vet vi inte. Där
emot tycker vi, utan att ha räknat, att bevakningen av arkeologi och 
kulturmiljövård i tidningar som de av oss lästa Svenska Dagbladet 
och Sydsvenska Dagbladet, som länge flitigt har bevakat området, 
inte har minskat på motsvarande sätt som i DN.

DN:s arkeologi domineras förutom av de ovan diskuterade typerna 
också av typerna 5 och 8: nyheter och reportage allmänt om kultur 
och kulturhistoria, och samhällsdebatt i bred bemärkelse. Tillsam
mans med typ 6, utställningar, böcker, film m.m., utgjorde dessa typer 
60 procent år 2004 (tab. 10), vilket är en ökning från tidigare 33 res
pektive 21 procent. Motsvarande summa i SLA var 36 procent. Detta 
visar DN:s ambition att vara en riksangelägen kultur- och samhälls- 
debatterande och rapporterande tidning. SLA har till skillnad från DN 
en hög andel stoff av typ 2: nyhetsurklipp om förmedling av arkeo
logi till allmänheten och skolorna. Detta visar på SLA:s ambition att 
återge vad som händer inom lokalområdet (kap. 7, 18).
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Arkeologisk fältverksamhet och forskning och kulturmiljövård har i 
DN förskjutits från att ha varit ett angeläget bevakningsområde till 
att ha blivit ett av många områden i tidningens ambition att vara en 
kultur- och debattidning för hela landet. SLA duger hjälpligt för den 
som önskar hålla sig orienterad om vad som händer och diskuteras 
inom arkeologin i tidningens utgivningsområde, det före detta Skara
borgs län. Annan än så är inte heller ambitionen.



Hur syns de arkeologiska 
institutionerna?

Intrycket av utgrävningsreportagen 
blir att man gräver av nyfikenhet 
och intresse, och för att forska.
Det är för all del också riktigt, men 
kulturminneslagens intention är 
egentligen att det ska raseras och 
grävas ut så få fornlämningar som 
möjligt.



Frågan om vilken arkeologi som syns i massmedierna är egentligen 
besvarad i det föregående kapitlet. Här ska vi diskutera hur de etab

lerade arkeologiska institutionerna förekommer i tidningarna. Kapitlet 
tar fasta på den arkeologi som är forskning utifrån fornlämningar och 
fornfynd, inte minst arkeologiskt fält- och laboratoriearbete, och på hur 
publiken möter den arkeologin på offentliga museer av olika slag.

Universitetens arkeologi
År 2004 bedrevs arkeologisk undervisning och forskning på fem uni
versitet och fyra högskolor. På fyra av universiteten fanns också klas
sisk arkeologi och på ett egyptologi som separata examensämnen. 
Denna arkeologi är nästan osynlig i DN och SLA. Detta är anmärk
ningsvärt och vi återkommer till saken i kapitel 19.

Landets största och mångsidigaste arkeologiska institution finns vid 
Stockholms universitet inom DN:s närområde. I endast två urklipp ser 
läsarna omedelbart att det handlar om arkeologi vid detta universitet:

Arkeologer gräver fram flyktingläger från 1943

Årets utgrävning gjordes av ett 60-tal arkeologistudenter vid
Stockholms universitet och avslutades nyligen.
Det var en oerhört spännande utgrävning. Vi hittade saker vi 
inte hade förväntat oss, säger Cameron Grobecker, arkeologi
student. (DN 28.6)

Dn gratulerar

Namn: Kerstin Lidén och Anders Angerbjörn 
Paret ska installeras som professorer i Blå hallen i Stadshuset. 
Kerstin Lidén i arkeologi med laborativ analys och Anders 
Angerbjörn i zoologi, särskilt ekologisk. (DN 24.9)

Med läsning av finstilt text på familjesidan och med en öppenhet för 
att associera till arkeologi och byggnadsarkeologi förekom en gång 
också Uppsala universitet i en dödsruna, dock inte den arkeologiska 
institutionen:

Även som pensionär kom Margareta Hornwall att intressera sig 
för byggnadshistoria. Hon skrev historiker om Uppsala universi
tetsbiblioteks byggnader [...] (DN 19.1)



Det kan noteras att Stockholms universitets arkeologiska institutions 
fältkurs var en av de få arkeologiska utgrävningarna i hela landet - 
antalet räknas årligen i hundratals - som DN ägnade ett reportage. 
Gissningsvis var det den ovanliga utgrävningsplatsen, ett flyktingläger 
från andra världskriget, som lockade förutom det stora intresset i dag 
för allt som har just med andra världskriget att göra, i synnerhet folk
morden, folkfördrivningarna och flyktingarna.

En gång syntes Göteborgs universitet i DN i ett sammanhang som 
handlade om förhistorisk tid och om vad som omväxlande kallas 
”genarkeologi” och ”arkeogenetik”, även om inget av orden fanns 
med i den lilla enspaltiga notisen:

Cancergen är 1 500 år gammal

En ärftlig bröst- och äggstockcancer som drabbat kvinnor i Väst
sverige genom seklerna har sitt ursprung i 500-talet.
Det är överläkare Zakaria Einbeigi på Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet som lägger fram de spektakulära re
sultaten i en doktorsavhandling. (DN 4.2)

SLA återgav samma text från TT, eftersom Göteborg och dess uni
versitet ligger i Västergötland och bara strax bortom tidningens be- 
vakningsområde, i en signerad artikel på fem spalter, inklusive en 
faktaruta, till skillnad mot DN:s notis. Det västsvenska perspektivet 
framhålls:

Samma anfader i Västsverige till 1 500 år gammal cancergen 

Det är en gåta för oss att mutationen inte spritt sig mer än den 
gjort. Vi har ingen direkt förklaring. Området har ju under långa 
tider tillhört Danmark och under den här perioden rådde ju 
också vikingatider då folk rörde på sig, säger Zakaria Einbeigi 
till TT. (SLA 4.2)

Den arkeologiska universitetsinstitutionen vid Göteborgs universitet 
syntes sällan i SLA under 2004. Motsvarande institution vid Stock
holms universitet syntes egentligen heller aldrig, men en insatt kan 
koppla till Stockholms universitet genom artiklar (t.ex. SLA 2.6,19.1, 
26.1) om och av Åke Hyenstrand, som var professor emeritus med 
tjänstgöring i Stockholm. Den som inte vet kunde läsa om det i anslut
ning till hans sextiofemårsdag (SLA 10.7).



Arkeologin vid Göteborgs universitet dök upp i SLA när den tillfälligt 
själv dök upp i Skövde. Det är karaktäristiskt. Tidningarna skriver 
när det händer något:

Föredrag om det medeltida Västergötland 

Claes Theliander [...] är numera knuten till Arkeologiska insti
tutionen vid Göteborgs universitet, där han arbetar med en av
handling om kristnandet i Västergötland. (SLA 15.10)

Ytterligare en institution vid Göteborgs universitet syntes en gång i 
SLA i ett arkeologiskt sammanhang:

Provgrävningar i Hyttehamn är ett av projekten som väntar. 
Från den 1 februari i år är dessutom Bosse Lagerqvist anställd 
som forskningsansvarig på halvtid till och med september. Reste
rande tid arbetar han på Göteborgs universitet som studierektor 
och lärare i kulturvård. (SLA 17.3)

Att universitetens arkeologer och arkeologi var så sällsynta i tidningarna 
under 2004 berodde inte bara på att DN har upphört med sin bevakning 
av arkeologiska utgrävningar (tab. 9) och arkeologisk forskning (kap. 
9). Det beror kanske än mera på arkeologernas eget ointresse för att an
vända massmedierna som en arena. Vi återkommer till saken (kap. 20).

Någon kritisk granskning av arkeologi som vetenskap på univer
siteten eller de andra institutionerna som diskuteras i detta kapitel 
förekommer inte i tidningarna. Kritisk granskning är vanlig i tidning
arna med avseende på till exempel alternativmedicin, kreationism, 
evighetsmaskineri och annan pseudovetenskap (Jerkert & Hansson 
2005). Arkeologin utanför de etablerade institutionerna benämns 
omväxlande ”pseudoarkeologi” och, mera hövligt, ”alternativ arkeo
logi” (Andersson & Welinder 2004a).

Vi hade väntat oss att den alternativa arkeologins kritik av den insti
tutionella arkeologin skulle ha synts åtminstone i SLA:s mångsidiga 
bevakning av vad som händer och sker i Västergötland. Alternativ- 
arkeologisk verksamhet är livlig i landskapet (Ekbladh & Karlsson 
2004). DN recenserade en bok ur den alternativarkeologiska utgiv
ningen. Recensionen innehöll dock mera kritik mot boken än dess 
kritik mot arkeologin:



Lind lutar sig tungt mot arkeologiprofessor Märta Strömberg 
som citeras på nästan varje sida. Sedan några år tillbaka har 
dock Strömberg tagit avstånd från Bob Linds arbete, vilket han 
också noterar på den näst sista sidan. Över huvud taget har Lind 
inte mycket stöd för sina teorier. (DN 2.3)

Uppdragsarkeologin
”Uppdragsarkeologi” är den sammanfattande benämningen på den 
arkeologi som utförs enligt kulturminneslagens bestämmelser om 
skydd av fornlämningar (Lönn 2006). Då mark ska bebyggas eller på 
annat sätt exploateras, så att fornlämningar raseras, bestämmer läns
styrelserna i vilken omfattning dessa fornlämningar först ska grävas 
ut och dokumenteras. Detta görs av statliga eller kommunala institu
tioner, av stiftelser och av privata firmor såsom uppdrag. I uppdragen 
ingår också att bedriva forskning kring de utgrävda platserna. För 
detta finns en statlig och regional myndighet och förvaltningsapparat, 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas länsantikvarier.

Uppdragsarkeologin är omdiskuterad och inte alltid populär bland de 
markägare och markexploatörer som har att rätta sig efter länsstyrel
sernas ålägganden och kostnadskrav. Under 2000-talet har flera gransk
ningar och utredningar gjorts (Riksrevisionen 2002; SOU 2005).

Uppdragsarkeologin är således en verksamhet som är en del av sam
hällsplaneringen och samhällsutbyggnaden samtidigt som den skapar 
kunskap genom utgrävningar och forskning. Massmediernas bevak
ning av uppdragsarkeologin kunde därmed vara dubbel och bestå 
i att dels, som alltid, granska hur offentliga medel används nyttigt 
eller onyttigt, dels förmedla den vunna kunskapen till sin publik. En 
fråga för de ovan refererade utredningarna var, om de hundratals 
arkeologerna, som arbetar med uppdragsarkeologi, och de hundratals 
miljoner kronor, som uppdragsarkeologin årligen omsätter, är väl an
vända samhällsresurser. Massmedier har, som alltid, en uppgift i att 
vara opinionsbildande i frågan.

Uppdragsarkeologi förekommer varje år i Västra Götalands län i sam
band med utbyggnaden av storstadsområdet runt Göteborg och infra
strukturen längs Västkusten men också i den gamla Skaraborgsdelen 
av länet med ett mindre utbyggnadstryck. SLA har journalister som



på ett tidigt stadium ser de blivande utgrävningarna i myndigheternas 
diarier och skriver flera månader i förväg:

Högklinten mellan Lerdalavägen och Däldernavägen blir nästa 
nya villaområde i Skövde. Tomter för 24 fristående villor är pla
nerade. I maj inleder Västergötlands museum en arkeologisk ut
redning i det kuperade området. (SLA 15.4)

Arkeologer har funnit fornlämningar på platsen för det plane
rade villaområdet Högklint i Dälderna.
Nu kan det bli aktuellt med utökade utgrävningar innan områ
det får bebyggas.
Jag tror inte det här kommer att försena några byggstarter, säger 
Sören Jenefeldt, markingenjör, Skövde kommun. (SLA 28.6)

Med sin bevakning av förvaltningsärenden i artiklar av detta slag är tid
ningarna myndigheterna behjälpliga med deras strävan att informera 
och inbjuda till diskussion kring uppdragsarkeologin. I följande fall 
annonseras ett möte året efter det att undersökningarna avslutades:

Kyrketorpsgården

Lö 31/1 kl 14.00: Information och diskussion kring de arkeo
logiska undersökningarna 2002/2003 utmed nya förbifarten. 
(SLA 23.1)

Frasen ”utmed nya förbifarten” visar att det handlar om uppdrags- 
arkeologi. I på-platsen-reportagen från de pågående utgrävningarna 
förklaras sällan det sambandet. Då tar journalisternas intresse för ut
grävandet som sådant och fynden överhanden. Rapporteringen från 
de uppdragsarkeologiska undersökningarna kan ibland bara antyda 
att det måste handla om lagreglerad uppdragsarkeologi:

KÖPMANSGÅRD FYND UNDER STORTORGET

Malmö. En arkeolog från Malmö Kulturmiljö har funnit grun
den till ett medeltida hus under Stortorget i Malmö. (DN 29.5)

En recension av en överblickande bok från de uppdragsarkeologiska 
institutionerna som är verksamma i Stockholmstrakten avslöjar ge
nom den återgivna titeln, ”Uppdrag Arkeologi, Stockholms län un
der dina fötter”, och de i recensionen uppräknade institutionerna, att
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boken handlar om uppdragsarkeologins resultat. En intressant varu
deklaration kunde ha varit att förklara varför just dessa platser hade 
grävts ut och inte några andra. Den arkeologiska utgrävningsverk- 
samheten styrs av markexploateringen och länsstyrelsernas beslut, i 
utgångspunkten inte av arkeologernas intresse och önskningar. Det 
följande förklarar alltså bara halva avsikten med utgrävningen:

Resterna efter drygt sextio personer återfanns. De förflyttades 
och återbegravdes på Norra Begravningsplatsen. Avsikten med 
utgrävningen var att studera begravningssederna i 1700-talets 
och 1800-talets Stockholm. (DN 20.8)

Avsikten var också att hellre låta arkeologer varsamt gräva upp och 
flytta kistor och skelett från Klara kyrkogård än att låta en grävskopa 
röra runt i dem. Intrycket av utgrävningsreportagen blir att man grä
ver av nyfikenhet och intresse, och för att forska. Det är för all del 
också riktigt, men kulturminneslagens intention är egentligen att det 
ska raseras och grävas ut så få fornlämningar som möjligt. Att bevara 
är alltid huvudmålet i varje planärende.

Emellanåt görs också utgrävningar uteslutande för forskningens skull. 
Också då skriver tidningarna vem som gräver och varför, men det 
framgår inte alltid att det inte är en påbjuden uppdragsarkeologisk 
undersökning:

Att få en bättre inblick i den svenska bergshanteringen och dess 
historia är ett av målen med de arkeologiska undersökningarna. 
Hyttehammarproj ektet är ett samarbete mellan Västergötlands 
museum, Riksantikvarieämbetet och Forsviks industriminnen. 
(SLA 11.5)

Uppdragsarkeologin är den gren av svensk arkeologi som gör flest 
utgrävningar och som skapar mest ny kunskap om forntiden. Genom 
dess organisationer har det under de senaste två årtiondena gjorts flera 
arkeologiska utgrävningar än under all tid som det innan dess hade 
bedrivits arkeologiskt fältarbete i landet. Bilden av den förhistoriska 
tidens samhällen och livsmönster är i dag en helt annan än för några 
få år sedan. Detta är svårt för massmedier att berätta om genom att 
rapportera från enskilda utgrävningar medan de pågår.



SLA innehöll 2004 en serie om tjugo flerspaltiga artiklar med färg
bilder, som berättade om de senaste årens uppdragsarkeologi inom 
tidningens intresseområde. Serien hade den gemensamma vinjetten 
”Arkeologi i förbifarten”. Serien sammanfattade resultaten av Väster
götlands museums uppdragsarkeologiska utgrävningar för den nya 
förbifarten vid Skultorp 2001-2003. Därjämte förklarade några 
artiklar arkeologiskt tänkande och arkeologiska metoder. Det var en 
storslagen satsning med många inbjudna författare bland Västergöt
lands arkeologer och andra personer inblandade i utgrävningarna och 
forskningen utifrån dem:

Vägen, sanningen och livet 
Arkeologi i förbifarten 1
SLA inleder här en artikelserie med anledning av de arkeologiska 
undersökningar som Västergötlands Museum företog 2001-2003 
för byggandet av förbifart öster om Skultorp. (SLA 15.5)

Ett kunskapslyft i förbifarten 

Arkeologi i förbifarten [2]
Arkeologi i förbifarten utgår från det stora vägprojektet strax 
söder om Skövde. Innan byggena startades hade arkeologer från 
Västergötlands Museum gått vägsträckan flera gånger om och 
hittat fornlämningar, kända såväl som tidigare okända.
(SLA 22.5)

Husen utanför skövde år 1050-12.50 
Arkeologi i förbifarten 17
Vid tiden då en välkänd påhittad riddarfigur från böckernas värld 
red omkring i Västergötland skedde dramatiska konstruktions- 
förändringar i husbyggandet på landsbygden. (SLA 6.8)

Vågmästare förr och nu 
Arkeologi i förbifarten 20
Vid sidan av lämningar av bebyggelse är vägar människors vikti
gaste avtryck i landskapet. Detta gäller alla tider, från forntidens 
ridstigar till dagens motorvägar. (SLA 1.9)

SLA ser uppdragsarkeologin som en process från länsstyrelsens ställnings
tagande till planärenden till tidningens egen förmedling av de arkeo
logiska utgrävningarnas forskningsresultat till den egna läsekretsen.
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Tidaholms museum på Vulcanön. Foto: Mikael Snäll



DN intresserar sig inte längre för arkeologiska utgrävningar, och utför 
ingen kritisk granskning av denna del av samhällsförvaltningen. Frågan 
är om SLA fullföljer sin mera omfattande bevakning till att också disku
tera och värdera uppdragsarkeologin.

SLA:s hållning till uppdragsarkeologin domineras av införandet av 
text och bilder såsom kunskap och underhållning. Efter att ha be
vakat planärendena hos kommuner och länsstyrelse och skrivit om 
deras konsekvenser för fornlämningarna, så övergår journalistiken till 
ett skrivande på de arkeologiska utgrävningarnas och arkeologernas 
villkor. Det är underförstått att uppdragsarkeologin skapar värden. 
SLA skriver ambitiöst om dessa utan att diskutera varför - eller om 
- uppdragsarkeologin är en intressant och bra väg till arkeologisk 
forskning, kunskap och förmedling eller allmänt till ett utbyte och en 
kvalitet som står i rimlig proportion till insatserna.

Redaktionen på SLA är emellertid inte ovetande om att det förs dis
kussion kring uppdragsarkeologins kostnader. Den valde 2004 att 
mot slutet av utgrävningssäsongen införa en femspaltig artikel från 
TT, som lät många olika röster komma till tals. Någon egen åsikt 
tycks SLA inte företräda, men den lämnade inte sina läsare ovetande 
om att andra har åsikter (SLA 20.9):

Arkeologerna räddar fragment av historien innan vägar och 
järnvägar byggs. Men prislappen för utgrävningarna ökar och 
notan slutar på flera hundra miljoner kronor per år. Nu ses kost
naderna över igen.

Besk kritik

Men om statens kostnader för arkeologiska utgrävningar är 
rimliga kan ingen svara på. Riksdagens revisorer levererade för 
knappt två år sedan mycket besk kritik mot statens svaga kost
nadskontroll över de arkeologiska undersökningar som görs i 
samband med nybyggen.

I slutet av 80-talet och i början av 90-talet låg vi på ett par, tre 
procent i arkeologiska kostnader. En rätt kvalificerad bedöm
ning är att vi ligger på runt tio procent i dag. [Lennart Anders
son, Vägverket Skåne]
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Riksantikvarie Inger Liliequist hävdar att arkeologikostnaderna 
är rimliga sett till vad de ger i kunskap och anser att diskussio
nen om hur många miljoner utgrävningarna kostar för närva
rande är ”rätt ointressant”.

I dag finns få, om ens några incitament för att hålla nere arkeo
logikostnaderna. Vi har en konstig situation där exploatören 
står för plånboken men har liten chans att påverka de beslut 
som tas. [Lennart Andersson, Vägverket Skåne]

Det finns ingen modererande kraft i systemet. [Johan Bergkvist, 
Banverket]

Den ”modererande kraften i systemet” är länsantikvarierna tänkta 
att vara. Det är de som har att fastställa utgrävningarnas kostnader i 
förhållande till de förväntade resultaten av utgrävningarna. En annan 
modererande kraft, genom att föra en opinionsbildande diskussion, 
kunde massmedierna vara. SLA visade under 2004 att uppdragsarkeo- 
login finns och att den diskuteras. Indirekt deltog SLA i diskussionen 
genom välskrivna, slagkraftiga artiklar om uppdragsarkeologins re
sultat i form av ny kunskap om det äldre landskapet och samhället 
i Västergötland. SLA framförde detta som intressant och viktigt och 
tog därmed ställning i diskussionen. Ingen ledare eller redaktionellt 
styrd debattartikel tog dock ställning till frågan om kostnadernas rim
lighet. DN förteg hela fenomenet.

Motsvarande avsaknad av kritisk diskussion inom tidningarnas redak
tioner gäller också kostnader, kvalitet och utbyte inom andra delar av 
arkeologin, till exempel universitets- och högskolearkeologin.

Avslutningsvis en nyhetschef som i vår intervju inte ansåg uppdrags- 
arkeologi vara riktig arkeologi:

- [...] det är ju en påtvingad arkeologi. (Anna Nyberg, SR Skara
borg)
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Den förmedlande arkeologin
En rik värld av nationella och lokala museer förmedlar den arkeo
logiska kunskapen till allmänheten. I detta avsnitt betraktar vi hur 
tidningarna med annonser, reportage och recensioner deltar i denna 
förmedling. Tidningarnas kritiska granskning av och diskussion om 
museerna återkommer i kapitel 13.

Historiska museet i Stockholm har landets största arkeologiska sam
lingar. Museets annonser förekommer regelbundet i DN:

Jakten på det försvunna guldägget

Guldrummet fyller 10 år och firas under april med: Guldsmedja 
för barn, visningar och guldkantade erbjudanden i museibutiken 
(DN 2.4)

Skatter och guld i myter och minnen (DN 24.4)

Medeltid - dead or lajv? [med en bild av en liten flicka och ett 
hotfullt drakhuvud] (DN 21.5)

Vikingarna tar över historiska museet!

Den 3-4 juli fylls stora gården med vikingar från Stockholms 
vikingaby. Spel, lekar och musik utlovas! (DN 2.7)

Olga & ingegerd 

Vikingafurstinnor i öst 
Ny utställning! (DN 16.7)

Vikingar [det är annonsens hela text vid sidan om ett par tomt 
stirrande ögonhålor från en hjälm] (DN 23.7)

Detta är inte handplockade annonser för Historiska museet. Dess an
nonsering 2004 framhöll med förkärlek guld, vikingar och en otäck 
medeltid som lockbeten. Museet var inte ensamt om att anse att detta 
lockade besökare:

Rom i svart och vitt

Nationalmuseum [med en decimeterstor bild av ett kranium] 
(DN 17.9)
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Arrangemang för engagemang. Som när besökare (och journalister) inbjöds till Borgholms slott av Statens fastighetsverk, där ett av 
dragplåstren var att Riksantikvarieämbetes arkeologer gjorde en endagsutgrävning under borggården. Foto: Mikael Snäll



Guldskatter

Rumänien under 7 000 år
Medelhavsmuseet [med en halvdecimeter stor bild av ett guld
ansikte] (DN 9.10)

Andra annonser var dock mera sobra - och förmodligen obegripliga 
för de flesta:

Design i trä - under 5 000 år

Medelhavsmuseet [med en bild av ett egyptiskt nackstöd]
(DN 3.4)

Det är en svår konst - eller vetenskap - att ge ord åt de arkeologiska 
samlingarnas stumma föremål. I anslutning till Historiska museets 
utställning ”Memento mori” annonserades en föreläsningsserie med 
döden och spöken som tema vältaligt med rubriken ”Tingens talande 
tystnad”. Annonsen illustrerades av ett kranium (DN 30.1). Det kan
ske rent av var adekvat den gången.

Museerna och kulturlivet i Västergötland satsade i sin annonsering 
2004 mera ensidigt på medeltiden och i någon mån vikingar:

Riddarspel med medeltida marknad 

12-13 juni
på Abrahamstorp i Hjo (SLA 11.6)

Medeltidsfestival i o- i z/9 
i Skara bredvid Västergötlands museum 
Den stora segerfesten
Ett axplock ur programmet: (ingår i entrén)
Riddarspel med Infensus (SLA 8.9)

”Via volga”
möten mellan nordbor och araber under vikingatiden 
Västergötlands museum (SLA 13.10)

Annonsernas bilder på riddare med hästar och lansar behöver vi 
väl inte särskilt omnämna. Annonsen för vikingaföreläsningen hade 
ingen bild.
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Tidningarna innehåller också reportage om vad som pågår på muse
erna. Dessa handlar mindre ofta om aktuella utställningar och oftare 
om att det händer något särskilt för dagen på något museum. Det ger 
journalisterna tillfälle att tala med människor och fotografera män
niskor som gör något. Bilder är viktigt på tidningssidorna, och bilder 
av människor bedöms som intressantare än bilder av utställnings- 
montrar. Det följande är, efter rubrikerna, mestadels bildtexter:

Stenåldersvecka i ekehagen med laddat program 

Sommaren börjar i stenålderns tecken i Ekehagens forntidsby. 
Detta är att uppmärksamma då det är landets enda stenåldersvecka. 
Mayam El Hattab knyter samman en vassbåt. (SLA 9.7)

Bronsåldershelg i ekehagens forntidsby

Ett svärd är fött. Calle Gunnarsson kan konsten att göra svärd. 
Han gör en förlaga av vax som bakas in i lera. Då vaxet smälts 
ut ersätter brons i hålrummet. (SLA 2.8)

Skolprojekt blir museiutställning

Den antika myten om Amor och Psyke blir graffiti, skulpturer, 
romantiska bilder, plojiga serietidningar - allt finns representerat 
när Kungsklippeskolan i Stuvsta utanför Stockholm arbetar med 
temat i ett unikt projekt.
Ali Segmen målar vingar på foton. (DN 5.4)

Historiska museet bjuder in till rollspel

Rollspel. Det kommer att pågå en medeltida maktkamp på His
toriska museet i sommar.
Klä dig som Sam och Frodo och gå in gratis på museet hela som
maren. (DN 9.5)

SLA skrev 2004, i sin ambition att skriva om det mesta som händer 
inom det gamla Skaraborgs län och om verksamheten vid Tidaholms 
museum, ett flertal längre artiklar med färgbilder av människor i till 
synes medeltida dräkter. Återigen bildtexter, efter rubrikerna:

Högvarv på museum

Verksamheten på Tidaholms museum roterar på långt högre varv 
än de gamla bilarna, möjligen kan den första NV Autopeden 
närma sig. Nu arbetas det för fullt med fyra nya attraktioner.
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Birgitta Ingvar-Nilsson är en sann hembygdsvän. Nu förbereder 
hon en utställning om härledningar av slaget vid Gestilren.
(SLA 8.4)

Tidaholms museum öppnar i Arns anda den 8 maj en utställning 
om hur svärd framställdes på 1200-talet.
Tidaholms egna Arn-riddare Manfred Lundgren, Monica Gyll- 
krans och Jan Karlsson höjer gemensamt svärdet inför den kom
mande svärdutställningen på museet. (SLA 22.4)

Journalisten i SLA visade sin ironiska distans till Arn i sista meningen 
i sitt reportage (SLA 8.4): ”Tidaholm tackar Jan Guillou, men garde
rar sig kraftigt.” Även i Västergötland kan det bli för mycket Arn.

SLA tog också in liknande reportage om pågående utställningar på de 
stora statliga museerna i Stockholm. Lokaltidningar kan - och kanske 
bör - skriva om vad som händer i Stockholm. Huvudstadstidningarna 
kan knappast annat än i undantagsfall göra det omvända:

Vår tids syn på medeltiden gestaltas i Historiska museets stora 
sommarutställning. Myter, sagor och den officiella bilden av hur 
medeltiden var blandas med historiska föremål ur museets skatt
kammare. (SLA 13.5)

Artikeln var inköpt från TT, så SLA delar ansvaret för att ha spritt lite 
myt själv genom att använda uttrycket ”skattkammare”.

DN skrev anmärkningsvärt lite om Historiska museets utställningar. 
En gång lockade vikingarna eller möjligen anti-vikingar:

Här kommer vikingatidens kvinnor

Med dessa huvudpersoner förs kvinnor in i en värld som ofta 
förknippas med manliga aktiviteter. (DN 24.6)

Museerna syns i tidningarna som betalda annonser, ibland som repor
tage om särskilda aktivitetsdagar och projekt, ibland som anmälning
ar av kommande utställningar, aldrig som recensioner. Tidningarna 
innehöll 2004 inte någon analys eller kritik av de arkeologiska ut
ställningarna.
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Såsom flera gånger förr i den här boken är det lätt att se hur tidning
arna är intrasslade i sitt omgivande samhälle genom att både vara 
beroende av det för betalda annonser och köpande läsare, och ha 
uppgiften att beskriva och kritiskt granska samhället. Om museernas 
utställningsverksamhet blir det mera av annonser och beskrivningar, 
och närmast inget av granskning. Andra aspekter av museerna be
handlas annorlunda. Till det återkommer vi i kapitel 13.

Karaktäristisk för tidningarnas förhållande till museernas utställ
ningar och publika arrangemang är innehållet i SLA den 15 oktober 
2004. Tidningen hade tre inslag:

Skövde humanistiska förening

Måndagen den 18/10 kl. 19.00 i Odeon, Kulturhuset. Arkeo
log Claes Theliander, Göteborg: Stad och land - en arkeologisk 
rundtur i det medeltida Västergötland, [betald annons]

Odeon, kulturhuset

Må 18/10 kl 19.00: Stad och land - en arkeologisk rundtur i 
det medeltida Västergötland. Föredrag av arkeolog Claes Theli
ander, Göteborg, [i spalt med aktuella arrangemang]

Föredrag om det medeltida Västergötland

Måndagen den 18 oktober kommer arkeologen [...]. [notis på
nyhetsplats]

Treklövern torde vara resultatet av ett väletablerat samarbete mellan 
tidningen och de lokala kulturinstitutionerna: betald annons och 
pressmeddelande i ena riktningen, gratis tillkännagivande och spalt
utrymme i den andra. Gissningsvis är nyhetsnotisen ett ordagrant 
återgivet pressmeddelande från det arrangerande kulturhuset.
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ODEON, KULTURHUSET
Lö 16/10 kl 15.00: Universums 
sista dagar. Skövde Filmstudio 
Sö 17/10 kl 19.00, on 20/10 
kl 19.00: American splendor. 
Skövde Filmfestival 
Må 18/10 kl 19.00: Stad och 
land - en arkeologisk rundtur i det 
medeltida Västergötland. Föredrag' 
av arkeolog Claes Theliander, 
Göteborg
To 21/10 kl 19.00: ”Håll kärleken 
levande” föreläsning av Alf B 
Svensson.
Lö 23/10 kl 15.00: Breven från 
Otar. Skövde Filmstudio 
Sö 24/10 kl 19.00: Flicka med 
pärlörhänge. Skövde Filmfestival

Ay
Föredrag om 
det medeltida
Västergötland
Måndagen den 18 oktober kommer 
arkeologen Claes Theliander till 
Odeon i Kulturhuset och talar 
över ämnet Stad och land - en ar
keologisk rundtur i det medeltida 
Västergötland. Skövde Humanis
tiska förening är arrangör.

Claes Theliander är uppvuxen 
i Vänersborg och har tidigare 
verkat som arkeolog vid bland 
annat Riksantikvarieämbetet. 
Han är numera knuten till Arke
ologiska institutionen vid Göte
borgs universitet, där han arbe
tar pä en avhandling om krist
nandet i Västergötland. Han har 
nyligen utgivit den populärve
tenskapliga boken Det medeltida 
Västergötland. En arkeologisk 
guidebok.

hus 19/10,18.30.

Skövde Humanistiska Förening
Måndagen den 18/10 kl. 19.00 i Odeon, Kulturhuset. Arkeo
logen Claes Theliander, Göteborg: Stad och land - en arkm- 
logisk rundtur i det medeltida Västergötland.

. n
A

Den 15 oktober kunde SLA:s läsare ta del av information om ett kommande arkeologiskt arrangemang i tre införanden i tidningen.



Vad gör arkeologer i 
urklippen?

Arkeologer är egentligen som folk är 
mest. Tidningarna pekar sällan mot 
den vanligaste arbetssituationen för 
arkeologer, liksom för en stor del av 
den arbetande delen av befolkningen 
i övrigt: arkeologer skriver, läser och 
sitter i möten. Förhoppningsvis tänker 
de också.



Benämningen ”arkeolog” är inte enkel och entydig. Det kan vara en 
yrkesbenämning, men få personer har den officiella titeln ”arkeo

log”. Någon legitimering av arkeologer som för psykologer och advo
kater finns inte, och att utöva arkeologi kräver inget tillstånd som för 
läkare. Alla arkeologer har inte akademisk examen i arkeologi, och 
alla med en sådan examen är inte självklart arkeologer.

Benämningen ”arkeolog” används i många olika sammanhang för per
soner av högst olika slag. Gemensamt har de att de på något sätt utövar 
eller är associerade med arkeologi (Welinder 2000: 16; 2004: 25):

1. Professionella arkeologer. Dessa har avlönade arbetsuppgifter 
och vanligen akademisk examen. De är verksamma vid eller avlö
nade av institutioner som universitet, högskolor, forskningsråd, 
museer, myndigheter och så vidare. Ett växande antal återfinns i 
firmor och stiftelser, till exempel inom uppdragsarkeologin.

2. Amatörarkeologer. Andra benämningar är ”privatarkeolog” 
och ”lokalarkeolog” i analogi med ”lokalhistoriker”. Dessa har 
vanligen inte akademisk utbildning i arkeologi och utför vanli
gen inte avlönat arkeologiskt arbete, däremot oavlönat inom de 
ramar för acceptabel arkeologi som har fastlagts av arkeologerna 
i den första kategorin.

3. Pseudoarkeologer. Benämningen ”alternativarkeologer” är höv
ligare, men benämningen ”forndårar” förekommer också. Ut
övarna av pseudoarkeologi - ordet betyder "falsk arkeologi” - 
accepterar inte de två första kategoriernas vetenskapsteoretiska 
syn och kriterier för god arkeologi. De bygger sin egen teori och 
sitt eget arkeologiska samhälle.

4. Tillfälliga arkeologer. Människor deltar i arkeologiutbildning 
som en del i en annan utbildning, är tillfälligt anställda på arkeo
logiska arbetsplatser, löser arkeologiska arbetsuppgifter inom 
ramen för andra verksamheter eller pysslar med arkeologi på 
andra sätt, som gör benämningarna ”professionell arkeolog” 
eller ”amatörarkeolog” alltför anspråksfulla eller mindre ade
kvata. Det kan också handla om att vara arkeolog-för-en-dag 
eller andra arkeologiska sommar- och turistaktiviteter.
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Till de här kategorierna av arkeologer kan i vårt sammanhang läggas 
ytterligare två kategorier personer, som finns i våra urklipp. Den ena 
kan knappast benämnas ”arkeologer”, och det görs inte heller. Den 
andra är problematisk, men förhoppningsvis förväxlas de inte med de 
första kategorierna:

5. Användare av arkeologi inom konst, konsthantverk, teater, 
skönlitteratur och i andra sammanhang där förhistorien eller 
arkeologin är synlig eller kommer till användning. Avsikten är 
inte att framställa arkeologi som är bättre eller korrektare än, 
eller ens egentligen ett alternativ till, de tre första kategoriernas 
arkeologi. Det handlar om ett fritt, subjektivt skapande utifrån 
arkeologi att ge till andra, eller en inåtvänd, självförverkligande 
inlevelse i arkeologi genom meditation, rollspel eller på annat 
sätt. Det är inte arkeologi med vetenskapliga anspråk som i de 
tre första kategorierna.

6. För det sjätte finns fantasiarkeologer i böcker, filmer och dataspel. 
Dessa personer kan tillhöra alla de fyra första kategorierna i sin 
fantasivärld. Indiana Jones är professor vid ett amerikanskt uni
versitet, medan Lara Croft synes vara privatforskare. Fantomen 
skapar lag och ordning runt fantastiska arkeologiska expeditioner 
och innehar själv en antikvitetssamling av rang.

En helt speciell kategori, som vi inte ger något nummer, är meta
foriska arkeologer, såsom den ”idogt grävande [...] musikarkeologen 
Wiehe”, som ”efter visst efterforskande och idogt grävande hemma 
hittade [...]” (SLA 3.12).

De följande avsnitten ska handla mest om de tre första kategorierna 
arkeologer, kanske också någon gång den fjärde. Också de två sista 
kategorierna syns i tidningarna. I vår bok syns de i andra avsnitt än 
de närmast följande.

Det händer för övrigt att tidningarna omtalar personer som uppenbar
ligen är arkeologer med helt andra benämningar än ”arkeolog”. Vårt 
exempel är inte från 2004 men värt att återge (DN 26.10.2006):
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Lyckad jobbsatsning alltför dyr för ams 
Deltagarna har anställts på två år och har bland annat sysslat 
med röjning i naturreservat, de har byggt vandringsleder med 
vindskydd och med hjälp av anställda arkitekter har de också 
inventerat fornlämningar i skogen.

Vilka arkeologer syns i medierna?
Den arkeologiska forskningens resultat presenterades i SL A 2004 av 
professionella arkeologer i två omfattande artikelserier. Dessa arkeo
loger fick också några längre signerade debattartiklar tryckta under 
året. DN bevakade den arkeologiska forskningen på andra sätt.

Oftare än att synas med en signatur under en artikel syns arkeologer i 
medierna på bilder med intervjuuttalanden i artiklar eller i största all
mänhet omtalade i notiser och reportage (tab. fl). Hur dessa arkeo
loger framträder, vad de gör, vad de säger och vad de gör för intryck 
diskuterar vi i de följande avsnitten. Här konstaterar vi att de yrkes
arbetande arkeologerna är en heterogen grupp av personer knutna till 
museer, uppdragsarkeologi, universitet och myndigheter. De kan vara 
grävande och forskande arkeologer, museipedagoger, utställnings- 
kuratorer, antikvarier, konservatorer med mera.

Andra kategorier av arkeologer förutom de professionella arkeolog
erna, det vill säga kategorierna 2-6 enligt typologin ovan, syns långt 
mindre i tidningarna (tab. 11). SLA:s breda bevakning av allt som 
händer och sker inom dess revir medför emellertid att amatörarkeo
loger och konsthantverkare, teatergrupper och andra som använder 
arkeologi (kategorierna 2, 4-5) syns mera där än i DN. Om vi hade 
räknat med Jan Guillou i någon av kategorierna, förslagsvis kategori 
5 i tabell 11, hade skillnaden blivit än större. SL A vill visa sina läsare 
vad som händer inom tidningens bevakningsområde, och en del av 
det som händer har med arkeologer och arkeologi att göra: arrange
mang på museer och bibliotek, inom föreningslivet och skolor, och 
arkeologer får utmärkelser och omnämns i nekrologer.

Pseudoarkeologi är en inte helt liten verksamhet (Andersson & 
Welinder 2004a). Plats i tidningarna får den dock knappast. SLA 
förtiger den, DN raljerar emellanåt. Indiana Jones och hans kolleger 
i de många nog så populära da Vinci-koden-liknande böckerna och
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Arkeologen Indiana Jones på jobbet. Foto: United International pictures



filmerna syns föga i tidningarna (Holtorf 2004,2007). En arkeolog var 
med på en bild i ett reportage om filmskådespelaren Daniel Craig:

Daniel Craig har bland annat spelat i: ”Lara Croft: Tomb Rai
der”, 2001, tillsammans med Angelina Jolie. (DN 20.2)

Tab. 11.
Arkeologer synliga som personer i DN och SLA (antal urklipp).

1. Professionella arkeologer 1 27 21 33 13 9 11 6

2. Amatörarkeologer 4 12 1 4 5

3. Pseudoarkéologer 1 1 2

5. Användare av arkeo
logi inom konst etc. (1)

1 7 1 1

6. Fantasiarkeologer 1

(1) inte bokrecensioner, och inte Jan Guillou
(2) ofta med bild och då räknad även i nästa kategori
(3) urklipp utan bilder; en del av urklippen med bilder kunde också föras till dessa 

två kategorier

Bilden av arkeologerna
DN och SLA innehöll 2004 tillsammans drygt 70 bilder, alla foto
grafier, med arkeologer (tab. 12). Bilderna varierar från att vara fler- 
spaltiga färgbilder med flera personer på till små svartvita porträtt på 
familjesidan.

Tvärtemot vad vi tror, att arkeologer i allmänhet tror, så är det van
ligare att arkeologer avbildas inomhus än utomhus i tidningarna, 53 
procent inomhus mot 47 procent utomhus. Utomhusarkeologerna 
motsvarar bättre vad vi tror vara den förväntade schablonen: 65 pro
cent av dem var fotograferade i arbete på en utgrävningsplats eller i 
färd med något annat slags arbete, som att sätta upp fornlämnings- 
skyltar, inventera fornlämningar eller guida under fornlämningspro- 
menader. De övriga är rätt och slätt porträtterade i uppställda positio
ner, ofta framför en museibyggnad.
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Tab. 12.
Vad arkeologerna gör på bilder i DN och SLA (antal urklipp; i några bilder finns både 
professionella och andra arkeologer).

Utomhus
Arbetar på utgrävning 3 10
Hand med fynd 1 1
Annat arbete 1 1 4
Framför museibyggnad 6 2
Poserar 2 1 1
Fornminnespromenad 3
Teater 1
Inomhus
Utövar hantverk 1 3
I utställning eller annan arbetsmiljö 6 7 2
Porträtt, poserar 10 5 2 4
Teater 2

Inomhusbilderna av arkeologer är till 50 procent porträtt, där perso
nen utan att göra något annat än att titta in i kameran fyller hela bilden 
med sitt ansikte eller hela kroppen. Något livfullare är de porträtt, där 
personen befinner sig i en utställning, ett föremålsmagasin eller i någon 
annan arbetsmiljö. Dessa utgör 37 procent av inomhusbilderna.

Bilder som har till huvudsyfte att visa en intervjuad eller omskriven 
person, eller flera personer, är således det vanligaste motivet med 
arkeologer. Passfotoliknande porträtt, helfigurer och hela människor 
i en igenkännlig miljö utgör 68 procent av bilderna med arkeologer. 
Arkeologer som arbetar utomhus utgör 29 procent, och arkeologer 
som arbetar inomhus utgör endast 4 procent.

Tidningsfotografernas vilja har oftast varit att de i artiklarnas text 
namngivna personerna tydligt och igenkännligt skulle synas i bilderna. 
Många bilder är av fotografen arrangerade uppställningar. Många av 
bilderna från arkeologernas arbetsplatser, särskilt inomhusbilderna, 
ger samma konstlade intryck.
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Utgrävningsbilderna är över lag mera realistiska. Arkeologerna tittar 
faktiskt oftare var de petar med sin lilla spade än in i kameran. ”Titta 
hitåt”, har den utgrävningsvane av oss två författare eljest hört otaliga 
gånger när tidningsfotograferna har varit i rörelse på utgrävningsplat- 
serna. Arkeologer liggande på knä och just petande med spade eller 
annat grävredskap är det vanligaste motivet. Få andra arbetsmoment 
finns med i tidningsbilderna. En annan klassiker, den beskurna han
den med ett fynd i handflatan, förekom i DN och SLA bara en gång 
vardera 2004.

Bilderna av arkeologer i tidningarna skiljer sig knappast från andra 
bilder på människor. Politiker och kändisar syns på lika konstlade bil
der omväxlande tillsammans med talarstolar och konsertscener. Sport
sidorna innehåller samma blandning av porträttbilder och bilder av 
sparkande och hoppande personer. Den intressanta frågan är snarast 
vilka bilder som fastnar i minnet och präglar tidningsläsarnas uppfatt
ning om vad arkeologer är för ena, vad de gör, och hur de ser ut.

Arkeologerna på bilderna representerar alla åldrar och kön, och alla 
positioner inom den arkeologiska hierarkin från riksantikvarien, 
professorer och museichefer till grävningsassistenter och AMS- 
anställda. Det framgår att en del arkeologer är anställda löntagare. 
Andra gånger kan det vara svårare att uppfatta om en arkeolog har 
betalt eller inte för det som har föranlett tidningsreportaget och foto
graferingen.

Kläderna gör mannen och möjligen också kvinnan. Arkeologerna på 
bilderna är förväntat och ändamålsenligt klädda. De utgrävande utom- 
husarbetande arkeologerna är klädda efter vädret. Skyddsutrustning 
syns sällan på bilderna, men det är svårt att bedöma behovet. Den 
arkeolog som illustrerar en artikel med rubriken ”Botten upp i 
Alexandria” (DN 11.9), som egentligen inte handlar om arkeologi, 
är klädd i dykardräkt.

Inomhusarkeologernas kläder kan vara för spring och damm avpas
sade lediga kläder eller eleganta dräkter och strikta kostymer som på 
statsheraldikern, som har doktorsexamen i medeltidsarkeologi (DN 
1.3), riksantikvarien (DN 28.10), chefen för Statens historiska museer 
(DN 27.12) och chefen för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarie
ämbetet (DN 15.10). Universitetsarkeologer kan vara strikt klädda i
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m går tillbaka på 
i av den franska 
/ändas i Sverige I 
i årtionden. I dag 
ia. Sylvia.

Aio C A 7A

FAMILJ

mer under hela sitt liv. Somrarna tillbringar han I familjens gamla prästgård 
på Öland. Här med barnbarnet Stella.

Han värnar kulturarvet
DN GRATULERAR
Namn: Bengt O H Johansson.
Fyller 70 år den 8 augusti.
Just nu: Ordförande i Kulturarv utan 
gränser, Id adjungerad professor I kultur
vård vid Göteborgs universitet, fort
sätter dock att undervisa, nyutnämnd 
hedersdoktor vid samma universitet. 
Familj: Hustrun Kerstin Danielsson, 
utställningskurator och kulturjournalist, 
sonen Simon Johansson, journalist och 
fotograf, dottern Bente Danielsson, 
skådespelare, två barnbarn och ett på

Bor l lägenhet I Gamla stan och 
I sommarhuset på Öland.
Favoritfärg: Har ingen, men grått dr tint. 
Tränar "Jag började jogga i sommar, 
men jag slapp det fot |ag blev förkyld." 
Favoritarkitekter I Stockholm: Sergels 
torg, Kulturhuset och Sergekjatan.
Firar: "Jag har förträngt födelsedagen 
och sagt att jag mte vffl bN firad.

Att koppla av är inte riktigt hans 
grej, medger Bengt O H Johansson 
i telefon från sommarstället på 
Öland.

Sedan tjugo år tillbaka tillbring
ar han somrarna några mil söder 
om Borgholm i en gammal präst 
gård från 1840-talet. I ett gammalt 
hus finns det alltid mycket att göra. 
Samtidigt plöjer han "Signums 
svenska konsthistoria” i tolv band 
för att recensera delarna om arki
tektur och trädgårdshistoria. Dess 
utom tar jobbet som ordförande 1 
Kulturarv utan granset mycket tid. 
Stiftelsen som bildades 1995 har 
räddat många krigsskadade bygg
nader, framför allt i Bosnien och 
Kosovo, med hjälp av pengar från 
Sida och EU. Kulturarv utan grän
ser har ett kontor med två anställda 
i Stockholm och och ett tiotal pro
jektledare på plats i Bosnien och

Den medeltida bron 1 Mostar som 
nyligen återinvigdes har man inte 
varit inblandad i, däremot i att re

staurera basarbyggnaderna i när
heten. Där börjar nu köpmännen 
flytta in och kaféer öppnas.

-Vi har nyligen fått en utmärkel
se av Bosniens kulturminister for 
vårt arbete. Extra roligt var att 
muslimernas överhuvud i Bosnien i 
en tysk tidning nyligen uttryckte 
sm uppskattning av vårt arbete. 
Sverige är det enda kristna land 
som stöder återuppbyggnaden av 
moskéer 1 Bosnien. Men vi visar vår 
solidaritet åt olika håll. vi har även 
restaurerat serbiska kulturarv i

BENGT o H JOHANSSON hade från 
början tänkt att bli arkeolog, som 
en av morbröderna. Men under stu
dierna t Uppsala insåg han att "ar
kitekturen påverkar människors liv 
mer än arkeologin gör" och bytte 
spår. Under elva år, 1966-1977, var 
han chef för Arkitekturmuseet och 
skapade flera utställningar som 
väckte debatt, bland andra "Staden 
i retur" som behandlade de socialt 
katastrofala bostadssaneringarna 1 
svenska städerunder 1970-talet. Ef
ter tolv år som museichef bytte han 
till jobbet som länsantikvarie. först 
1 Kalmar och sedan i Stockholm.

-Jag trivdes väldigt bra med art 
vara länsantikvarie, att förhandla 
och diskutera och komma fram till 
bra lösningar.

-Ibland blev det dramatik. Jag 
minns bland annat Motorfabriken 
Pythagoras i Norrtälje som både 
markägaren och kommunen ville 
riva och bygga nytt. Vi fick gå in 
med en temporär byggnadsmin- 
nesförklaring för att förhindra riv 
ningen.

i OAO är den vackra tegelfabriken 
en av Norrtäljes mest välbesökta 
sevärdheter De gamla verkstads 
maskinerna fungerar fortfarande 
och man har nyligen levererat re
servdelar så långt som till Kina.

Så här i backspegeln tycker

Bengt O H Johansson att arbetet 
som sakkunnig på kulturdeparte
mentet varit något av det mest sti
mulerande under sin långa karriär. 
Till kulturdepartementet kom han 
1995. Arbetet bestod bland annat i 
att lämna förslag till utformningen 
av en ny svensk arkitekturpolitik 
och att formulera mål för bevaran
det av våra kulturmiljövärden.

-Det är riktlinjer som nu följs av 
statliga organisationer. Jag tycker 
att till exempel Vägverket gjort 
mycket för att förbättra vägmiljöer- 
na 1 landet och att regeringen över 
huvud taget har höjt ribban när det 
gäller arkitekturen.

Under tiden på kulturdeparte
mentet skrev Bengt O H Johansson 
en rapport med titeln "Den stora 
stadsomvandlingen: erfarenheter 
från ett kulturmord", där han i bil
der och med statistik redogör fór riv- 
iungsvansmnet i Sverige 1960-75- 
Under perioden försvann över 100 
000 lägenheter i hus uppförda före 
1901, vilket motsvarar 30000- 
40 000 äldre hus.

-Det är bara att torka tårarna 
och gå vidare, säger Bengt O H Jo
hansson nyktert.

man Ar trots aut rätt nöjd med 
hur hans uppväxtstad Stockholm 
ser ut i dag. Det enda han saknar i 
den alltmer förtätade huvudstaden 
är billiga lokaler för småföretagare 
att flytta in i. Han refererar förfat
taren Jane Jacobs tankar i boken 
"The death and life of great Amen 
can cities". Jacobs menar att nya 
idéer skapas i gamla hus, på bak
gårdar och i garage. När företagen 
bygger sig nya flotta kontorshus har 
kreativiteten för det mesta försvun-

-En stad behöver förslummad 
bebyggelse. Så det gäller att låta 
våra gamla kåkar vara i fred ett tag 
och låta dem forfeila.

LISELOTTE FRITZ 
Hselotte.tnugxJn.se 06-7381118

Vad gör arkeologerna i klippen? I DN:s artikel från den 7 augusti 2004 gungar en som tänkte bli arkeolog.



porträtten i nekrologer (DN 11.11), medan de fångade i flykten är nog 
så uppknäppta i halsen, om än lite styltigt uppställda (DN 24.9, 4.11, 
SLA 19.4).

En pensionerad museidirektör och numismatiker är klädd som en vik
toriansk herre framför ett myntskåp (DN 8.2). En pensionerad avdel
ningschef på Riksantikvarieämbetet är klädd som en sommarträdgård 
och har tvätt på tork i bakgrunden, när fotografen hittade honom 
tillsammans med ett barnbarn inför hans sjuttioårsdag (DN 7.8).

Tidningarnas fotografer har avbildat arkeologer av alla slag i olika 
omgivningar, situationer och poser, ibland med verktyg, fynd eller 
föremål ur museimagasinen i händerna, men oftast tomhänta. Några 
få arkeologer är utklädda i medeltidskläder (SLA 28.2, 8.4, 22.4).

Vi hittar ingen medveten eller omedveten linje i tidningarnas bilder av 
arkeologer. Fotograferna har i sina motiv inte varit styrda av någon 
tanke om hur arkeologer ser ut eller borde se ut. Arkeologerna i tid
ningarna ser på bilderna ut som folk i allmänhet inom de ramar som 
den arkeologiska utövningen sätter.

Vad säger arkeologerna?
Det är närmast regel i dag att journalisten i korta notiser och själv
klart i längre artiklar återger repliker och uttalanden från personer 
som direkt anföring. Detta gäller också arkeologin i tidningarna, som 
ju mycket ofta bygger på att journalister och arkeologer har träffats 
och samtalat.

De återgivna anförandena ger oftast intrycket av att vara lösryckta 
ur längre replikväxlingar mellan journalisten och arkeologen eller ur 
längre utläggningar av arkeologen. Vår erfarenhet är att journalisterna 
sällan har med sig bandspelare till dessa samtal, utan anförandena i 
tidningarna är i stället formulerade av journalisterna ur minnet efter 
stickord i ett anteckningsblock.

Politikers ständiga ”Jag är felciterad” stämmer nog ofta. Politikerna 
är vanligen välförberedda och välformulerade, och vill framföra ett 
budskap genom tidningsintervjuerna. Arkeologernas anföranden
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kommer ofta ur improviserade spontana samtal, utan att de har kun
nat tänka igenom svaren på journalisternas frågor i förväg. Oftast 
handlar det om frågor och svar. Vår erfarenhet är att det är journalis
ternas frågor som styr samtalen. Det kan vara svårt att få något sagt 
som journalisterna inte explicit frågar efter. Det förekommer dock 
att arkeologerna sänder journalisterna pressmeddelanden, kallar till 
presskonferenser och ordnar pressvisningar. Villkoren blir då annor
lunda, men det syns vanligen inte i tidningarna hur ett samtal har 
kommit till stånd. Vi återkommer till detta i kapitel 20 och del IV.

Ibland återges samtalen som regelrätta intervjuer med både frågor 
och svar återgivna. Följande fråga inledde en intervju med anledning 
av att SLA:s lokalredaktör hade upptäckt att det fanns skäl att vara 
stolt över en kommuninvånare:

Hallå där, Annica, hur är läget? (SLA 12.5)

Svaret på denna fråga, som onekligen påminner om sportsidorna, och 
andra frågor, tryckta intill en bild av Annica Snäll, återger vi inte här.

Vanligen återges bara svaren, och då, som sagt, förmodligen tagna 
ur sitt sammanhang och i journalisternas formuleringar. Det blir inte 
alltid så imponerande:

Jag tror det är rätt slumpmässigt vad som får folk att komma hit. 
Vädret spelar kanske roll vad gäller spontana besök. Det är fler som 
gör sommarutflykter till Djurgården och kanske går in på Historiska 
museet eller Vasamuseet om vädret är dåligt. (DN 13.8)

Hällen är vandaliserad. Det är stor risk för permanenta skador, 
säger arkeolog Lasse Bengtsson vid Vitlyckemuseet till Sveriges 
Radio Väst. (DN 14.8)

Vi måste värna landets historia. Och det är fantastiskt att det 
fortfarande går att hitta gammal historia i ny tid, menar Lars 
Bergström. (SLA 29.5)

Att återge repliker ur samtal i stället för att berätta själv med egna ord 
är ett sätt för journalisterna att göra framställningen mera levande:
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”Det är bara positivt att vi har så många nya besökare. Dagarna går mycket fortare”, säger 
Åsa Thurén på Historiska museet, som har fördubblat antalet besökare jämfört med I fjol.

Bra sommar för museer
Det har varit bra väder för ett 
museibesök i sommar. Så har 
också antalet besökare i Stock
holm ökat jämfört med i fjol.
De stora vinnarna är Moderna 
museet och Historiska museet.
Gick du på museum i juli, när reg
net var som värst? Bara de nio mu
seer som DN har talat med hade 
372 000 besökare i juli, så du var 
inte ensam.

- Vädret gjorde ju sitt till. Och 
Gunilla Pontén-utställningen drog 
väldigt mycket folk, plus att vi är ett 
av få museer som har öppet om 
måndagar, säger Christina Matts
son, styresman för Nordiska muse
et som hade en lätt ökning i år jäm
fört med förra året.

i juli 2003 var det toppenväder. I 
år när det varit kallt och regnigt har 
de flesta museer haft betydligt fler 
besökare. Men fyra av nio museer 
har trots regnet haft färre besökare 
i år. Medeltidsmuseets minskning 
kan delvis förklaras med att de för
ra året hade en populär utställning 
om Drottning Kristina. Även Natio
nalmuseet, Cosmonova och Natur
historiska riksmuseet har tappat 
besökar jämfört med i fjol.

-Jag tror att det är rätt slumpmäs

sigt vad som får folk att komma hit. 
Vädret spelar kanske roll vad gäller 
spontana besök. Det är fler som gör 
sommarutflykter till Djurgården 
och kanske går in på Historiska mu
seet eller Vasamuseet om vädret är 
dåligt. Med vårt läge har vi inte så
dana spontana besök. Jag tror också 
att flera museer har blivit gratis har 
gjort att de får fler besökare och att 
vi andra får färre, säger Staffan 
Thorman, chef för publikavdelning
en på Naturhistoriska riksmuseet. 
Under 2004 är det tre museer som 
har gratis inträde: Moderna muse
et, Arkitekturmuseet och Östasia
tiska museet.

Moderna museet har också fått

rekordmånga fler besökare. Efter
som de har haft strul med ombygg
nationer och flyttar de senaste åren, 
jämför vi med 2001 som var senast 
de hade en normal säsong. Då hade 
de 17 000 besökare i juli. I år var det 
över 51 000 som hittade dit.

Även Historiska museet, som inte 
har gratis inträde, har gjort ett su
perryck. Jämfört med i fjol har de 
fördubblat antalet besökare.

-Det beror nog på vädret, och på 
att vår utställning "Medeltid - dead 
or lajv?” har lockat väldigt många 
barnfamiljer, säger Åsa Thurén, mu- 
seiassistent på Historiska museet.

ELIN BÄCKSTRÖM 
elin.backstrom@dn.se 08-73815 28

■ Museernas besökssiffror
Antal besökare i juli 2004 Juli 2003

Vasamuseet 176 347 O 169 106
Moderna museet 51300 O 17 000*
Naturhistoriska riksmuseet 33 052 O 39 783
Cosmonova 41961 O 53 967
Nordiska museet 22 663 o 19415
Tekniska museet 16 637 o 15 849
Nationalmuseet 15 076 o 15 100
Historiska museet 11450 o 5 188
Medeltidsmuseet 4 016 o 6 454

'Siftran avser 2001, som är de senaste året Moderna 
hade en normal sommarsäsong.

■ Urval av höstens 
utställningar på 
Stockholms museer
■ "Tokyo style" har lämnat stan, men 
en del av Tokyo tinns kvar. På Arki
tekturmuseet pågår utställningen 
"Two urban models", med modeller 
av Tokyo och Stockholm i skala 
1:1000, fram till och med den 26 sep
tember. Den 26 augusti öppnar ut
ställningen "Samtida Schweizisk arki
tektur: A Matter ot Art" med verk av 
bland andra Peter Märkli, Annette Gi- 
gon & Mike Guyer.
■ På Etnografiska museet öppnar tre 
nya utställningar. Först ut den 10 
september är "Rädda bilden" med 
gamla bilder på Nordamerikas india
ner. Den 12 oktober öppnar "Mitt liv är 
Tibet", om tibetaner i Nepal, som en 
vecka senare följs av en utställning 
med abourginkonst.
■ Höstens stora satsning på Historis
ka museet är "Textil konst för själen”, 
om textilproduktionen i Svenska kyr
kan med fokus på 1900-talet, som 
startar den 1 oktober.
■ På Moderna museet fortsätter sam- 
tidsutställningen "Den första på Mo
derna” där Carlos Capelån, Emily 
Jacir, Candice Breitz, Jörgen Svens
son och Paulo Climachauska byter av 
varandra. Senare i höst bjuder museet 
på en större utställning som behand
lar relationen mellan konst och mode, 
"Fashination", som öppnar den 25 
september. Dessutom blir det Meret 
Oppenheim och Man Ray från den
4 september-31 oktober. Från den 20 
november visas några av Ann-Sofie 
Sidens viktigaste verk.
■ På Nationalmuseum närmar man sig 
Italien med utställningen "Rom i svart 
och vitt", ett möte mellan de besläktade 
konstnärssjälarna Giambattista 
Piranesi och Per Svensson. Den öppnar 
den 2 september och följs den 14 okto
ber av "Drömmar om Italien" som hand
lar om de spår som "drömmen om Itali
en" har satt i den europeiska identiteten.
■ Naturhistoriska riksmuseet har den 
26 september vernissage för utställ
ningen "Uppdrag: Klimat" som disku
terar klimatförändringarna i världen 
och vad vi alla kan göra för att hindra 
människans påverkan.
■ Nordiska museet fortsätter utställ
ningen om modeskaparen Gunilla 
Pontén till mitten av oktober och öpp
nar den 17 september en fotoutställ
ning med Catharina Gotby. 
Stockholms stadsmuseum öppnar 
den 11 september fotoutställningen 
"Portraits of a city" med bilder från 
Stockholm.
■ På Vasamuset kan man från den 9 
september bekanta sig med utställ
ningen "Människorna från Vasa", där 
besökaren ska få komma nära de per
soner som var ombord när skeppet 
förliste.
■ På Tekniska Museet fortsätter 
uställningen "Toy tech", där man får 
lära sig att bygga egna leksaker. Åven 
"Robotics" om robotar fortsätter.

LINA KALMTEG
lma.kalmteq@dn.se 08-73812 36

«/»

Vad säger arkeologerna i klippen? I DB:s artikel från den 13 augusti 2004 handlar de tre citaten bland annat om vädret.



Nu står vi i den gamla kålgården. Man byggde stenmurar för att 
inte djuren skulle komma åt att äta upp det som odlades, säger 
Bengt Runar Ericson.
I ”Sjölycketorpet” som stod här bodde min farfars farmor, säger 
Evelyn Jonasson.
Här är ett bra äppelmosträd. (SLA 13.4)

Replikerna fångar ögonblicket. Journalisterna får läsarna att vara 
med på platsen, där det händer, när det händer:

Jag ser en kraftig kontrast 30 centimeter under golvet men jag 
vet inte vad det är, säger Johan Nissen.
Intressant. Det är inte samma struktur under golvet som i grund
muren.
Övriga församlade ser ut som frågetecken.
Vad betyder det där? Det är fikonspråk för oss andra, säger Jan 
Guillou. (SLA 24.1)

Det handlar alltså om att med en markradar leta efter Arns grav i 
Forshems kyrka, eller snarare ”efter graven med tempelriddaren som 
grundade Forshems kyrka” enligt artikelns fetstilta underrubrik.

Andra gånger kan nog läsaren undra om inte valet att skriva anföran
den, kanske för att ge intryck av trovärdighet, är mera störande än 
upplysande:

Det hela började med en kurs i järnets historia 1993 och redan 
1994 fanns vi med på Forsviksdagarna med en utrustning för 
järnframställning, säger Leif Stark, som också berättar att 
Forsvik är en av fyra platser i landet där man varje år presen
terar sina kunskaper. (SLA 24.5)

Då artiklarna kommer in på opinions bildning och personers åsikter må 
det vara på sin plats att återge anföranden så ordagrant som möjligt:

Museer är fattiga och man kan försöka satsa på att jobba ihop 
pengar. Men jag gillar inte idén att ta entré. [...] Museet ska ju 
vara en del av samhället och till för människorna som bor här. 
(SLA 9.11)
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Även om repliker återges nog så korrekt kan de genom arkeologens 
egen formulering eller genom journalistens rumphuggna återgivande 
utan sammanhang framstå som konstiga och ge fel associationer:

Ytterligare ett exempel på att människan har förlorat en gen
funktion i jämförelse med aporna. I vissa avseenden ser vi alltså 
verkligen ut som degenererade apor, säger Svante Pääbo på Max 
Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig. (DN 28.3)

Notisen, en av många om DN:s löpande intresse för människobli- 
vandet, handlar om att en genetisk förändring för 2,4 miljoner år 
sedan gav dåtidens människor-på-väg mindre käkar. Möjligen hade 
detta samband med hjärnans tillväxt. Notisen är oklar på den punk
ten, och det är också Svante Pääbos skämtsamma användning av 
frasen ”degenererade apor”.

En del repliker kan självfallet bara återges som citat. Allt annat skulle 
vara poänglöst:

Vi som trodde vi hade fått jackpott, nu framstår vi som jubel
idioter, medger arkeologen Douglas Speirs. (DN 9.1)

Repliken ingår i en notis med rubriken ”Arkeologernas vikingaby var 
en uteplats”.

De ovan återgivna urklippen är bara en liten del av allt arkeologer 
sade i DN och SLA under 2004. Det sagda är emellertid tämligen 
karaktäristiskt för det som av journalisterna trycks som original
repliker. Arkeologerna säger inget spännande eller utmanande i tid
ningarna. De provocerar inte, skapar inte konflikt. Det är för mycket 
sagt att de är slätstrukna eller banala, utan de försöker snarare vara 
sakliga och korrekta. Försiktighet är kanske rätt ord, att inte sticka ut 
eller peka ut andra. Vi återkommer till denna attityd i kapitel 20.

Avslutningsvis - det är inte alltid som arkeologerna pratar arkeologi i 
tidningarna. Arkeologer är naturligtvis folk som folk är mest, såsom 
samma Kerstin som installerades som professor i kapitel 10:

Vi är sambor sedan många år. Barnen vill att vi ska gifta oss och 
åka på bröllopsresa till Disneyland, berättar Kerstin. (DN 24.9)
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Vem är trovärdig?
Tidningarna låter helt övervägande de professionella arkeologerna 
synas och komma till tals i spalterna. Emellertid märks också andra 
slags arkeologer, och det är inte bara arkeologer som uttalar sig om 
arkeologi. En intressant fråga blir således, om tidningarna gör någon 
skillnad mellan uttalanden med mer eller mindre auktoritet bakom sig.

Då journalister kommer till en utgrävningsplats samtalar de självfallet 
med utgrävningsledaren eller den arkeolog som för tillfället är avde
lad att samtala med besökare. Journalisterna brukar också gå runt på 
platsen, leta kameravinklar och samtala med de olika grävande perso
nerna i den mån de ser konversabla ut. Enligt vår erfarenhet uppsöker 
journalisterna särskilt gärna studenter. Lokalreportrarna hoppas hitta 
någon från trakten och alla reportrar ställer frågor till studenterna på 
temat ”Vad gör du? Varför gör du det? Är det intressant? Varför ska 
du bli arkeolog?”

Studenterna på fältkursen från Stockholms universitets arkeologi
undervisning lyckades bättre än utgrävningsledaren med att uttrycka 
varför arkeologi är både forskning och ett intellektuellt äventyr:

Det här är oerhört värdefullt rent arkeologiskt och är minst lika 
mycket arkeologi som att gräva ut gravar. Det bästa är att vi kan 
jämföra fyndmaterialet med det väldigt fina arkivmaterial som 
finns säger han [universitetslektor Bo Petré],
Det var en oerhört spännande utgrävning. Vi hittade saker vi inte 
hade förväntat oss, säger Cameron Grobecker, arkeologistudent. 
Det har aldrig gjorts något liknande i Sverige så vi känner oss 
som pionjärer inom arkeologin, säger Joakim Schulzen, arkeo
logistudent. (DN 28.6)

Lyser ögonen inte mera på två av de tre än på den tredje? Arkeo
logistudenter är blivande arkeologer, kanske, och visst kan det vara 
förståeligt att journalisterna speglar sina egna och läsarnas drömmar 
om arkeologins äventyr i deras ögon. I

I tidningarna kan varje påläst kåsör få skriva om arkeologi och kultur
historia. Ibland går det bra, ibland kunde kåserierna ha varit bättre 
utan krampaktiga försök:
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Spär Irån andra världskriget grävs Iram av Tobias Strömdahl. Flyktinglägret byggdes I slutet av 1943 vid 
Söderby på Lovö som ett genomlartsläger lör estniska llyktlngar.

Arkeologer gräver fram 
flyktingläger från 1943

Utgrävningar på Lovön ger en bild av livet för baltiska 
flyktingar under andra världskriget.
För första gången har en stor 
arkeologisk undersökning 
gjorts av byggnader från 
andra världskriget. Det är ett 
baltiskt flyktingläger på Lov
ön som har grävts ut.
- VI känner oss som pion

järer, säger Joakim Schult - 
zén, arkeologistudent.

När kung Gustaf V satt i sin kam
mare på Drottningholms slott så 
visste han nog inte att det bara 
några kilometer bort fanns ett 
flyktingläger.

Det byggdes i slutet av 1943 
vid Söderby på Lovön som ett 
genomfartsläger för estniska 
flyktingar. Det stängdes redan 
1946, och när området kartlä
des 1951 av arkeologer från 
Riksantikvarieämbetet fanns 
det inte några spår kvar. Att det 
hade funnits ett flyktingläger i 
området kom därför som en 
stor överraskning när Stock
holms universitet började grä
va ut ett gravfalt.

-I BÖRJAN AV 1980-TALET hittade
vi helt plötsligt en stensatt väg 
och vi visste inte vad det var, sä
ger Bo Petré, ansvarig för ut
grävningarna på Lovön.

-Jag pratade med ortsbefolk
ningen, som berättade att vägen 
vi hade hittat anlades under kri
get och gick mellan barackerna. 
För två år sedan gjorde man nya 
fynd när man grävde ut en jäm- 
åldersgrav.

-Vi hittade en sophög med 
jättemycket fina grejor. Smink
dosa, handväskor, medicinflas
kor. Men det är först i år som vi 
satsat extra resurser på att grä
va ut lägret. Vi grävde ut cn

större yta på 
totalt 30 kva
dratmeter.

ARKEOLOGEN
Bo Petré, 61 år, 
har sedan 1974 
varit projekt
ledare för ut- 

Bo Petré grävningen av
flera hundra 
jämåldersgra- 

var på Lovön. Han tycker att den 
här typen av historisk arkeologi 
är spännande.

-Det här är oerhört värde
fullt rent arkeologiskt och är 
minst lika mycket arkeologi

"VI hittade en sophög 
med jättemycket fina 
grejor. Sminkdosa, 
handväskor, medicin- 
flaskor. Men det är 
först i år som vi satsat 
extra resurser på att 
gräva ut lägret.”
som att gräva ut gravar. Det bäs
ta är att vi kan jämföra fyndma
terialet med det väldigt fina ar
kivmaterial som finns, säger

Arets utgrävningar gjordes av 
ett 60-tal arkeologistudenter 
vid Stockholms universitet och 
avslutades nyligen.

- Det var en oerhört spännan
de utgrävning. Vi hittade saker 
vi inte hade förväntat oss, säger 
Cameron Grobecker, arkeologi
student.

fynden bestod bland annat av 
ett tyskt tiopfennigmynt, en

Flyktinglägret
Start: 17 november 1944.
Stängt: 15 januari 1946.
Storlek: 30 baracker med 10 
sängar I varje. Totalt 300 säng-

Antal flyktingar: Totalt har 989 
flyktingar passerat lägret. 
Nationaliteter: 679 av flyktingar
na kom Irån Estland. De övriga var 
rumänska kvinnor.
TW: De flesta flyktingarna bodde 
bara mellan tre och fem månader I 
lägret Innan de flyttades 
Bevakning: Runt lägret fanns det 
ett staket, men det fanns troligen 
ingen militär bevakningsstyrka. 
Flyktingström: Under krigsåren 
tog Sverige emot mellan 100 000 
och 180 000 flyktingar. Dessa pla
cerades 1120 olika läger runt om i

Första fasen: 1 början var lägret 
ett genomgångsläger. Hit kom 
hela baltiska familjer med både 
män, kvinnor och barn.
Andra fasen: I en andra fas var 
lägret ett "patriandläger" Då var 
det rumänska kvinnor från de tyska 
koncentrationslägren som kom hit. 
Många återvände till Rumänien 
medan andra stannade i Sverige.

svensk ettöring från 1931 och ett I 
hårspänne i emalj.

- Det har aldrig gjorts något 1 
liknande i Sverige så vi känner 
oss som pionjärer inom arkeolo
gin, säger Joakim Schultzén, ar
keologistudent.

-Vi gjorde efterforskningar ! 
hela våren och började sedan : 
med att leta upp plintarna som 
barackerna stod på. Därefter 
grävde vi schakt på strategiska 
punkter vid ingångarna.

Mynt, smink och medicin har hittats
■Mynt. I en liten depå hittades 
19 gömda tyska mynt. Mynten 
präglades mellan åren 1939 och

■ Sminkdosa. I en sophög hitta
des en sminkdosa där det fortfa
rande lanns smink kvar.
■Tallrik. En tallrik hittades som 
var trasig. Men i botten stod det 
på engelska "Made in soviet 
union*. Efterforskningar visade att 
den här typen av tallrikar gjordes 
för export.
■ Handväskbeslag. I sophögen 
hittades resterna av flera hand

Hårspännet är ett av fynden 
som gjorts på Lovö.

väskor. Totalt hittade man lyra 
metallbeslag från handväskor. 
■Medicinflaskor. Flera hela medi
cinflaskor har hittats. Flaskorna är 
gjorda av brunt glas. I arkiven har 
man hittat uppgifter om att en 
sköterska regelbundet besökte 
lägreL

EN AV DE VIKTIGASTE Upptäckter 
na var att lista ut hur lägret kun
de försvinna så snabbt.
- Barackerna var av standard

typ som man antagligen bara 
kört i väg med, säger Joakim 
Schultzén.

-Efteråt har man sopat ihop 
allt som fanns kvar och bränt 
det.

-Under utgrävningen hitta- j 
de vi resterna som låg under | 
barackerna. Där fanns spik, 
glödlampor, tjära och tak
papp.

MICKE JÄGERBRAND
Stockholm®dn.se 08-7381986 '

Samtidsarkeologi i DN den 28 juni 2004.



Runt 2000-4000 f Kr lärde man sig att bruka jorden vilket 
medförde att bröd och gröt blev basföda. Då kom också djur
hållningen in i bilden både som föda och hjälpmedel i jord
bruket. Några större förändringar av kosthushållningen skedde 
sedan inte förrän handeln med andra länder kom i gång kring 
400-700-talet e Kr. (SLA 23.8)

Kort och enkelt eller banalt och trivialt? I varje fall överförenklat och 
delvis fel. Bättre hade varit om kåsören, i sin text under rubriken ”Då
tidens mat”, hade hållit sig till kokböckerna och inte försökt skriva 
krampaktigheter om tiden före de tryckta böckerna. Inte heller för 
den tiden är det helt lätt att skriva mathistoria. Finns det begriplig 
mening i detta:

På grund av de långa frakttiderna till Mellaneuropa exporterade 
man i huvudsak de bästa färskvarorna och behöll de sämre och 
långlagrade produkterna för egen konsumtion. (SLA 23.8)

Hur såg färskvarorna ut vid ankomsten till de mellaneuropeiska mat
borden? Enligt grundskolekunskaperna var torrfisk och järn de främ
sta exportvarorna från Norden under medeltiden.

Mat, recept och kokböcker är populära liksom kostråd och hälsa. De 
senaste åren har präglats av kostpyramider, allehanda index och sten
åldern. Stenåldersmaten har lyfts fram som ett ideal. Grunden för det 
ligger i en syn på människans genetiska utveckling och nuvarande kon
stitution:

Våra kroppar är byggda för rörelse och är fortfarande program
merade ”stenåldersmänniskor”. (SLA 9.9)

För ett år sedan kom Lars Wilsons bok ut, ”Välfärdens ohälsa 
- Kan framtidens föda bli forntidens mat?”. I denna behand
las inte bara kostens sammansättning på stenåldern utan också 
matvanor. Måltiderna var en social samling och maten åts i lugn 
och ro, till skillnad mot nu, då snabblunchen intas på stående 
fot. (SLA 17.3)

Den fysiologiska forskningen har förstås komplicerat saken. Intrikata 
mekanismer är i farten och dessa relateras till mänsklighetens historia, 
oklart om dess genetiska-biologiska eller kulturella historia:
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En mindre [jämfört med aporna] mag-tarmkanal kräver i första 
hand lättsmält, energirik föda, som kött och söt, mogen frukt i 
stället för fiberrika växter och blad, Det var vettigt att försöka 
hitta fet och söt mat.
Tidigare i människans historia var sådan mat en krydda i till
varon, nu finns den att få dygnet runt till rimligt pris, säger 
Charlotte Erlanson-Albertsson.
Svält gör i sig att belöningssystemet blir mer känsligt, och ökar 
benägenheten för beroende av droger och liknande. Den meka
nismen kan ha varit till hjälp under vår förhistoria. Under hårda 
tider med svält behövde människan motivation att söka efter 
nya födoämnen och börja använda dem. (DN 20.10)

Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysio
logisk kemi, och har skrivit boken ”Socker och fett på gott och ont”. 
Tanken att nöden är uppfinningarnas moder på matbordet är refe
rerad efter Jonas Lindblom, forskare i farmakologi. Karaktäristiskt 
för båda är, att de har en uppfattning om hur människor fungerade 
under ”vår förhistoria” eller ”tidigare i människans historia”. Vilken 
tid som de avser är oklart. Om det är stenåldern som avses, som i 
samband med stenåldersmaten, så handlar det om en miljontals år 
lång tid med en oerhörd kulturell, och faktisk också till dels genetisk, 
variation i tid och rum. Tidsangivelserna i tidningsartiklarna, och de 
underliggande böckerna, är plattityder.

I dessa reportage väljer tidningarna att följa en modetrend, som har 
skapats delvis av just skriverier i massmedierna. Tidningarna låter 
ämnesexperter komma till tals, vilket är bättre än att journalisterna 
försöker helt på egen hand. Det är emellertid journalisterna som väl
jer experterna, och i det här fallet har det lett till att vad vi förmodar 
är finstämd kunskap om människors fysiologi och kost har blandats 
med svepande och kuriösa formuleringar om hur människor tänkte 
och förhöll sig i en tänkt forntid. Det finns arkeologer som vet hur lite 
vi faktiskt vet om mat under forntiden, och som framförallt vet något 
om variationen.

En hel del fascinerande forskning handlar om hur genetik och ekologi 
sätter ramar för det mänskligt möjliga. Ibland går den forskningen 
över styr:



Föremålsfynd från Triberga. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ



Precis som djurarter bär med sig genetiskt styrda anpassningar 
till vissa miljöer, har kulturella anpassningar utvecklats som en 
respons på vissa sociala miljöer.
Kultur sprids normalt också vertikalt, det vill säga den ärvs från 
generation till generation inom gruppen, men sprids sällan hori
sontellt - annat än vid krig och kolonisering.
Djurarters geografiska utbredning följer lagbundna ekologiska 
mönster. Så gör också mänskliga kulturer. (SLA 29.3)

Detta är några korta utdrag ur en längre artikel inköpt av SLA från 
TT, som refererar en bok av ”två brittiska forskare” med angivna 
namn, ämnestillhörigheter och universitetsadresser. Få kulturantro
pologer och arkeologer finner den refererade kultursynen ha intresse 
för att förstå mänsklig variation och förändring utöver det helt tri
viala. Kulturell variation är något annat, större och mera komplext 
än genetisk och ekologisk variation och förändring. SLA gjorde det 
enkelt för sig genom att inte låta artikeln ingå i en diskussion utan 
bara trycka den rätt upp och ner, förlitande sig på TT:s och de brit
tiska universitetens auktoritet.

Andra gånger synes tidningarna tvärtom tycka att det är alldeles 
särskilt intressant att återge kontroverser mellan oeniga forskare. 
Då runstenen från Kensington i Minnesota ställdes ut på Historiska 
museet i Stockholm hösten 2003 gavs ett osökt tillfälle.

Kensingtonstenen har en berättande inskrift, som själv innehåller date
ringen 1362, men stenen är ristad i slutet av 1800-talet. Amerikanska 
forskare har lagt ner stor, och till dels skicklig, möda på att visa att 
stenens egen datering är korrekt, och att stenen sålunda berättar om 
en faktisk resa av nordbor till Minnesota på 1300-talet (Nielsen &c 
Scott 2006). Det finns inga rimliga skäl att anse den uppfattningen 
vara motiverad, utan stenen har sin onekligen intressanta plats i det 
sena 1800-talets romantik och chauvinism bland de skandinaviska 
immigranterna i Nordamerika. I dess anda gjordes många okritiska 
tolkningar av fynd och fyndplatser, och förfalskningar är inte okända 
(Brøndsted 1951).

Massmedierna fick god hjälp på vägen av Historiska museets arkeo
loger, som valde just diskussionen om Kensingtonstenens äkthet, allt
så dateringen till 1300-talet, som tema i utställningens lansering:
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Kensingtonstenens gåta

Lösningen på gåtan har sedan dess sökts. Bitterhet och hätskhet 
från båda håll har färgat debatten genom åren med en kulmen 
på 1940-talet. Och diskussionen har nu åter blossat upp, efter 
undersökningar gjorda under senare år.
[...] mysteriet kring Kensingtonstenen. (Historiska museet, bort
tagen hemsidestext)

The riddle of the Kensington runestone

The solution to the Kensington Rune Stone mystery has been 
sought for over a century. (Historiska museet, borttagen hem
sidestext)

Gissningsvis gav Historiska museets arkeologer Kensingtonstenen 
detta slags exponering mot bättre vetande. De citerade hemsidorna 
avslutas med en uppmaning till publiken att bilda sig en egen uppfatt
ning. Det var då, och är fortfarande, populärt på arkeologiska museer 
att inte lära ut något utan att försöka leda publiken mot att reflektera 
själv. Bidragande var naturligtvis också amerikanska ambassadens 
sponsring av utställningen. Det hade varit svårt för museet att ha som 
huvudrubrik: ”En intressant förfalskning från 1800-talet.” Alternati
vet till att mot bättre vetande framställa runstenen som en gåta och ett 
mysterium hade varit att visa hur det kulturklimat såg ut, i vilket den 
ristades i de skandinaviska invandrarnas trakter på 1890-talet.

Allt detta syntes i riksmedierna under slutet av 2003. Ett mindre efter
spel utspelade sig i anslutning till ett TV-program i mars 2004. Också 
i tidningsreklamen för det programmet kittlades och lockades publi
ken av frågetecken:

Stenen avslöjar att redan 130 år före Columbus hade nordbor 
nått Nordamerika. Men är stenen äkta? (DN 19.3)

Som bekant finns den arkeologiskt utgrävda platsen L’Anse aux 
Meadows i Canada med skandinaviska fynd från omkring år 1000, om 
det ska vara noga. Emellertid hedrar det DN att i mars 2004 äntligen 
ha refererat delar av den övertygande argumentationen för att Kensing
tonstenen ristades på 1800-talet. Bara rubriken var förbryllande:

Kensingtonstenen ifrågasätts på nytt (DN 19.3)
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Det är tydligen svårt att inte hemfalla åt att skapa en gåta och en kon
flikt som inte finns - utom mellan vetenskap och pseudovetenskap.

Alla tidningar har inte vetenskapsredaktioner, eller journalister som 
tillfälligtvis behärskar aktuella teman. Detta kan möjligen vara mått
ligt problematiskt med avseende på arkeologi, men saken blir besvä
rande med avseende på till exempel alternativ medicin och slagrute- 
gång. DN:s vetenskapsredaktion deklarerade 2004 en otvetydig linje:

Karin bojs: vi tror ingenting. Vi vet. Vetenskap 

Vår bevakning baseras på vetenskap, inte på tyckande och ideo
logier. Vi utgår från förstahandskällor och litar aldrig på lob
byisters utspel. Vi har helt enkelt Sveriges mest självständiga och 
professionella vetenskapsbevakning. (DN 4.10)

DN skriver också regelbundet under vinjetten ”Märkligheter” om 
befängd forskning och pseudovetenskap. Tonen är emellanåt mera 
raljant än argumenterande:

Många känner sig kallade. Toppenjobb att leta efter Noas för
lista räddningsflotte
Som du förstår finns det en hel del problem när det gäller tro
värdigheten i dessa fynd. Att Koranen placerar arken på ett helt 
annat berg, Juddi, några tiotal mil närmare gränsen till Irak, gör 
inte saken enklare. (DN 14.5)

Bevisen för tyngdlösa egyptier väger lätt 

Bara sfinxen vet sanningen och han håller tyst.
Nu är det väl tveksamt om händelsen har inträffat i verkligheten. 
Jag har träffat Jarls fru (mannen är död sedan många år) och 
hon menar att det hela nog var en påhittad historia. Jarl var 
intresserad av parapsykologi och forntida teknik men att han 
skulle ha varit med om denna fantastiska upplevelse finns det 
inget som bekräftar. (DN 8.6)



Arkeologer som stereotyper
Tidningarna förser emellanåt arkeologerna med titlar eller benäm
ningar. Vanligt förekommande är helt enkelt ordet ”arkeolog”, både 
som förställd titel - ”arkeolog Anders Josefsson” (SLA 4.5) - och som 
benämning i löpande text - ”Claes Theliander [...] och har tidigare ver
kat som arkeolog” (SLA 15.10). Också akademiska titlar används, till 
exempel ”professor Eva Rystedt” (DN 4.4) och ”fil dr Torun Zachris- 
son” (DN 24.4), en gång ”arkeologiprofessorn” (DN 26.8).

En del arkeologer benämns närmast med yrkesbeteckningar, till exempel 
”riksantikvarie Roland Pålsson” (DN 28.12). I platsannonser kan stå 
”länsantikvarie” (DN 5.12) eller ”Stipendiat i arkeologi” (DN 5.2).

De flesta arkeologerna i tidningarna framstår dock som arkeologer 
genom att deras namn är välkända eller genom vad de gör eller säger. 
Professionella arkeologer tror vi oss känna igen, men i övrigt har vi 
måst tillämpa en uppfattning om arkeologi och arkeologer, då vi be
stämt ifall omskrivna personer skulle bli urklipp eller inte (kap. 3). 
Alla tidningsläsande och TV-tittande människor i landet har en sådan 
uppfattning, de flesta rimligtvis en annan än vi.

De sista åren på 1990-talet frågade arkeologistudenterna på den då
varande högskolan i Östersund systematiskt personer i sin omgivning 
vad de tyckte och tänkte om arkeologi (André m.fl. 2001). En för
sta fråga var naturligtvis: ”Vad är arkeologi?”. Det är inte en fråga 
som har gett upphov till definitioner eller beskrivningar. Svaren kan 
snarare karaktäriseras som associationer utifrån orden ”arkeologi” 
eller kanske ”arkeolog”. Folk ser minnesbilder framför sig, erinrar sig 
filmer och TV-program, kanske någon läsning eller något museibesök. 
Massmedierna förefaller ha större genomslagskraft än den institu
tionaliserade förmedlingen. På direkta frågor är det få som nämner 
museer och liknande institutioner som sina informationskällor. Tid
ningar, TV och Birka var de vanligaste svaren. Hälften av de tillfrågade 
stockholmarna hade varit på Björkö de senaste åren. Invånarna i 
Ragunda tyckte inte att den lokala informationen om kulturminnen 
var märkbar, utöver att ”Paviljongen kan man ju inte missa”.

Associationerna handlade om utgrävningar, gamla fynd, forntiden och 
historia, men också om stenåldern, jord och sten, C14-metoden, pyra
mider, Jurassic Park, ”den där guldmasken”, mosslik, silverskatter,
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Guldrummet, Ismannen, ödesbölen, Gustaf VI Adolf, dinosaurier, 
Lucy, egyptiska gravar, gamla saker ...

Arkeologiska utgrävningar hade alla sett som tidningsreportage och 
TV-program: ”Man typ gräver i marken och sopar och sopar på gam
la ben” eller ”Jag vet ingenting. Arkeologi för mig är utgrävningar”. 
Namngivna arkeologer med lokal, nationell eller global berömmelse 
var Åsa, Welinder, Ambrosiani och Indiana Jones. På frågan ”Vad tror 
du det innebär att arbeta som arkeolog?” gav en kyrkokör i Öster
sund svar som ”obekväma arbetsförhållanden”, ”tålamod”, ”nog
grannhet”, ”spännande” och ”lärorikt”.

Många av de utfrågade personerna var högskoleungdomar, de flesta 
IT-studenter. Vare sig de bodde i Härnösand, Östersund, Stockholm 
eller Göteborg gick den första associationsbanan ofta nog till TV- 
kanalen Discovery, som mest var kväll visar ett arkeologiprogram med 
inriktning mot mysterier, fältarbete, detektivarbete och upptäckter. 
Ungdomarna syntes inte hålla isär arkeologi och skattjakt, och deras 
associationer i rummet gick mot Grekland, Romarriket, Inkaindianer, 
azteker, Egypten, pyramider och mumier, eller som den intervjuande 
arkeologistudenten fick höra: ”Gud vad häftigt, då får du åka till 
Egypten och gräva bland mumier och pyramider och sånt där!” De 
intervjuade studenterna var också förvånade över att arkeologer inte 
gör ekonomisk vinning utifrån sina fynd.

Det kan tilläggas att Discovery hade en frivisningskampanj den ak
tuella höstterminen. Annars får nog många samma arkeologibild av 
att läsa den bland studenter spridda kolorerade vetenskapsveckotid- 
ningen Illustrerad vetenskap.

Denna mångfacetterade bild av arkeologi och arkeologer kan sättas 
samman också av 2004 års tidningsurklipp. Enda skillnaden är att 
Lara Croft var populärare 2004 än Indiana Jones och att vi klippte i 
SLA istället för i de jämtländska lokaltidningarna. Tidningarnas bild 
av arkeologer är med andra ord inte enkel. Den är innehållsrik, och 
läsarnas största svårighet torde vara att avgränsa vad som är arkeo
logi och icke-arkeologi, och likaså vad som är professionell arkeologi 
och andra slags arkeologi, inklusive pseudoarkeologi som dock före
kommer anmärkningsvärt lite i tidningarna.
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En annan bild av arkeologerna i tidningarna handlar om att arkeologer 
är personer som ständigt gör något med händerna och fotterna, med 
redskap eller andra saker i händerna. Ofta utomhus, men likaså ofta 
i utställningar. De två bilderna av arkeologer är intressanta, fantasi
eggande och en kontrast mot de flesta tidningsläsarnas egen vardag.

Arkeologer är emellertid egentligen som folk är mest. Tidningarna 
pekar sällan mot den vanligaste arbetssituationen för arkeologer, lik
som för en stor del av den arbetande delen av befolkningen i övrigt: 
arkeologer skriver, läser och sitter i möten. Förhoppningsvis tänker de 
också. De sitter vid skrivbord, framför datorer, i läsfåtöljer, i mötes- 
rum och i kafferummet. Det är vad vi har gjort under arbetet med den 
här boken. Sådana arkeologer är begränsat spännande att visa fram, 
varken för tidningarna som vill locka läsare eller för arkeologerna 
själva som vill tilldra sig uppmärksamhet.



Varför finns kulturmiljövård?

Det är genom att ta in 
debattinlägg av skribenter utanför 
tidningsredaktionerna och genom 
att intervjua engagerade personer 
som tidningarna tar ställning till 
kulturmiljövården som ett område 
för politik och samhällsförvaltning.



55 1'7~ ulturmiljövård” är en samlingsbenämning på myndighets- 
JX* ansvar, antikvarisk verksamhet och förmedling med syftet att 

bevara, vårda och inte minst bruka det synliga tidsdjupet i landskapet 
(Högberg 2006; Riksantikvarieämbetet 2006). Ibland räknas också 
uppdragsarkeologin och museernas arbete till kulturmiljövården. Vi 
har valt att diskutera dessa två senare i separata kapitel (kap. 10 res
pektive kap. 13).

Konflikterna inom kulturmiljövården handlar naturligtvis om kost
nader och kostnadsansvar, men också mera intellektuellt om skillnaden 
mellan att avgränsa enskilda kulturminnen som museala preparat och 
att eftersträva att forma hela landskapet med bibehållandet av dess 
historia som synlig tradition (Welinder 1993).

Kulturmiljö är en del av samhällsförvaltningen. Som sådan ska den 
naturligtvis bevakas, analyseras och värderas av massmedierna som 
en del av dessas samhällskritik. Det gör också både DN och SLA 
på inbördes olika sätt. Detta gäller särskilt bevakningen av enskilda 
kulturmiljövårdande institutioner, vilket vi återkommer till (kap. 13).

SLA följer i vanlig ordning de lokala ärendena genom att bevaka de 
inblandade institutionernas offentliga diarier och arbetshandlingar. 
Läsarna informeras om hur de kulturmiljövårdande instanserna reso
nerar och arbetar:

Miljönämnden och byggnadsnämndens förvaltningschefer kom
mer under våren att ta fram en policy för etablering av vindkraft 
i Falköpings kommun.
Men på Falbygden finns också stora områden som är riksintres- 
santa för naturskydd, friluftsliv och rekreation samt inte minst 
av kulturhistoriska värden. (SLA 24.1)

Peter Jankavs, förste antikvarie vid Falbygdens museum, fram
håller i skrivelsen att den förstudie om alternativa användnings
områden för kalkbruket som kommunen genomförde för ett antal 
år sedan bland annat hade som mål att tydliggöra de industri
historiska lämningarna. (SLA 21.2)

Hot mot den hemvanda miljön, dess innehåll av byggnader och kultur
minnen, engagerar lokalbefolkningen. Konfrontationer mellan å ena
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sidan kommuner och beslutsfattare och å andra sidan trädkramare 
syns i tidningarna som debatterande reportage och insändare. Detta 
gäller för både västgötar och stockholmare:

Det gamla kapellet i Hornborga Överby från 1878 är hotat. Ingen 
vill ta ansvaret för den gamla kulturhistoriskt intressanta bygg
naden. Ska den få gå under klubban? undrar insändarskribenten. 
Kommer brandkåren i Falköping att få ett nytt övningsobjekt, en 
utveckling som mången Hångerbo i dag visat stor bitterhet över. 
Blir den enda glöd som bygden visat sin historia blott glöden och 
röken från ett nerbränt kapell? (SLA 27.6)

Bevara Skeppsholmen maritimt

Skribenten är kritisk till de planer som finns på att bygga om 
gamla lokaler vid Östra Brobänken på Skeppsholmen till mo
derna kontorslokaler. (DN 3.7)

De boende på adelsö vill inte ha 3g-master 

Båda upprörs över att de två planerade masterna kommer att 
synas från världsarvsområdet Hovgården, men det är riskerna 
med strålningen som oroar mest. (DN 4.9)

Slussen i Stockholm behöver byggas om för att kunna motsvara 
moderna krav på trafiken genom staden. Platsen är uppenbarligen 
värdeladdad för stockholmarna. Förslagen till oförändrat bevarande, 
varsamma ombyggnader och radikala omgestaltningar var många i 
DN:s spalter under större delen av året. Några tillfälligt valda rubriker 
speglar stämningarna:

Förening vill bevara slussen (DN 3.4)

Fördröj inte planeringen av slussens ombyggnad (DN 6.9)

Politiker och teknokrater får inte förstöra slussen (DN 22.9)

De beskrivande omdömena om den nuvarande Slussen varierade 
från ”att den nuvarande Slussens kulturhistoriska värde självklart är 
mycket stort” (DN 3.4) till ”Mörka urinstinkande gångar” (DN 6.9). 
Vi har inte kunnat upptäcka att DN själv hade någon redaktionell 
linje i denna debatt, som uppenbarligen engagerade många stockhol-



mare. Skillnaden mot DN:s engagemang i Riksgropen och allehanda 
arkeologi på 1980-talet är påtaglig (Welinder 1997: 19-20).

DN:s allmänna linje i kulturmiljöfrågor synes vara, förutom att låta 
en mångfald röster göra sig hörda genom insändare och debattinlägg, 
att förhålla sig kulturkonservativt: det gamla ska bevaras:

Dags för rör inte mitt kulturarv-kampanj (DN 26.1)

ClTYSANERARNA VISSTE INTE VAD DE GJORDE (DN 30.5)

Hur MAN SKYDDAR STAN FRÅN IDIOTI (DN 17.11)

Tidningarna låter emellertid också andra åsikter synas. Viktigare än 
att tydligt ha en egen åsikt tycks vara att visa på bred diskussion 
och åsiktsbrytningar. Inte minst kritik mot den officiella kulturmiljö
politiken släpptes fram:

K-MÄRKNINGEN - EN INDUSTRI I VÄXANDE
Är en svart och blå kakelvägg från 1955 på tunnelbanestationen 
i Vällingby av så omistligt kulturhistoriskt värde att den måste 
sparas åt eftervärlden?
Men är verkligen originaliteten i en 50-årig blåsvart klinkervägg 
så stor att dagens resenärer ska behöva vistas i samma murriga 
miljö som gårdagens? (DN 4.10)

Anders Isaksson, som är ledarskribent på DN och som signerat detta 
inlägg, förespråkade att tiden och den rådande smaken skulle få be
stämma vad som skulle bevaras, inte myndighetsbeslut. Vi skulle inte 
besluta åt framtiden; det borde tidens gång göra: ”Slumpen är den 
bästa k-märkaren.” (DN 4.10). Som en moderation föreslog Anders 
Isaksson införandet av en hundraårsgräns för det bevarandevärda. 
Det som hade passerat gränsen kunde diskuteras.

SLA tryckte ett debattinlägg med en liknande inställning, signerat 
”Torbjörn Bergman, lantbrukare, Säter”:

Reservat destruktiv bevarandemetod

Reservat är något så underligt som en destruktiv bevarande
metod. Kulturlandskapets värden uppstår som en konsekvens av



en samverkan mellan kultur och landskap.
I likhet med andra massförstörelseprogram är reservatspolitiken 
dyr [...]
Sverige behöver fler brukare och färre byråkrater. (SLA 1.3)

Anders Isakssons tankar bemöttes av riksantikvarien två dagar senare. 
DN hade kostat på sig lite ironi, i det att riksantikvarie Inger Lilie- 
quists korta notis illustrerades av en bild av ett Domusvaruhus och 
bildtexten ”Sparas eller inte sparas?”:

Det vore dumt att införa en 100-årsgräns för vilken historia som 
vi har bruk för i dag. Det är i stället viktigt att utveckla diskus
sionen om vad kulturmiljöerna betyder för samhälle och individ 
i dag. (DN 6.10)

Då kulturmiljö blir politik på hög nivå är naturligtvis tidningarna 
observanta:

Kulturministern ku-anmäld

Kulturministern respekterar inte Unescos konvention om världs- 
arv, menar Nar ti. (DN 6.2)

Undantagsvis kan också kulturmiljöpolitik släppas fram på DN:s 
synnerligen prestigefyllda huvuddebattsida, om signaturerna tillhör 
starka namn. Den enda gången 2004 var de 18 stycken:

”Rädda Skeppsholmens kulturmiljö”

Arton kända stockholmare kräver att Marita Ulvskog stoppar 
planerna på kontorisering. (DN 12.6)

DN framstår som en kulturkonservativ tidning genom de ständigt 
återkommande insändarna och debattinläggen, som kräver att myn
digheter och politiker ska bevara det bestående, gärna oförändrat 
men renoverat. Den citerade artikeln av Anders Isaksson är den enda 
under hela året som visar att andra tankar finns inom redaktionen. 
Den framfördes dock som en personlig åsikt, inte som en redaktionell 
linje, genom att den var signerad och inte var tryckt på ledarsidan.

DN har med andra ord ingen genomtänkt kulturmiljöpolitik till skill
nad från inom många andra politiska områden. Tidningen återger alla
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Samtidsarkeologi och lokalhistoria på skyltad stig vid ån Tidan. Foto: Mikael Snäll.



åsikter som är tillräckligt intressanta och välformulerade för att låta 
sig tryckas. Alternativt trycker man betalda annonser, som denna från 
Turistdelegationen och Riksantikvarieämbetet med ett porträttfoto av 
riksantikvarien:

Vid sidan av naturupplevelser är det historiska platser som lockar 
turister till besök. Riksantikvarieämbetet spelar en viktig roll som 
länk mellan vårt kulturarv och turistnäringen. (DN 28.10)

Detta är en av 2004 års tydligaste motiveringar för existensen av stat
lig kulturmiljövård i de av oss excerperade tidningarna. Något mera 
svårgripbara är tankarna i ett femspaltigt intervjureportage med en 
trespaltig bild av intervjuobjektet:

Arkeologer ska bli mer folkliga

Vi vill att arkeologin handlar mer om de existentiella frågorna, 
säger Birgitta Johansen, chef för kulturvårdsavdelningen [sid] 
på Riksantikvarieämbetet. (DN 15.10)

Riksantikvarieämbetet återkommer i kapitel 13.

SLA skrev om kulturmiljövård när det skedde något inom tidningens 
bevakningsområde. Den försökte allsidigt återge vad som händer och 
vad folk säger och tycker. Med andra ord är tidningens kulturmiljö
politiska linje att vara relästation åt de mest synliga och högljudda.

Annonserade möten är intressanta att referera:

Arkeologiska frågor tas upp i norrmalms kyrka (SLA 20.1)

Idéerna myllrade under måndagens möte på Restaurang Ålleberg 
då representanter från hembygdsföreningarna och kommunens 
kulturförvaltning mötte landsbygdsutvecklingens folk (SLA 19.5)

En längre debatt fördes i SLA under några höstveckor, sedan en entre
prenör på förstasidan i tidningen pekat mot sluttningen av Billingen 
och deklarerat ”Här ska borgen ligga” (SLA 26.10). Den ena debat
tören var Åke Hy enstrand: ”Spola Bernhards borg - skapa äkta tu
rism” (SLA 3.11), varmed han avsåg att turisterna skulle uppsöka de 
genuina kulturminnena i landskapet, inte artificiella nybyggda:
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Min ambition är att slå vakt om miljön runt Våmbs kyrka, äng
arna och mynningen av passet mellan Nord- och Sydbillingen. 
Låt Bert [Karlsson] bygga borgen hos sig”. (SLA 13.11)

Den andre debattören var den presumtive borgbyggaren Bernhard 
Englund: ”Vad vet professorer om turism?” (SLA 5.11):

Tänka sig, över 40 yrkesverksamma år bland annat avseende 
kulturarv, kulturlandskap och historisk miljö! Ändå, det är 
den oakademiske Jan Guillou som på rekordkort tid gjort att 
svenska folket fått upp ögonen för vårt vackra Skaraborg. Det 
kanske känns bittert - vad vet jag? (SLA 11.11)

Tidningen tog aldrig ställning i saken, men det var hedersamt att 
trycka en lång och ingående debatt. Våra citat ur debatten ger bara 
glimtar av åsiktsskillnaden och tonläget i replikerna.

Det är just genom att ta in debattinlägg av skribenter utanför tid
ningsredaktionerna och genom att intervjua engagerade personer 
som tidningarna tar ställning till kulturmiljövården som ett område 
för politik och samhällsförvaltning. Vilka debattinlägg som refuseras 
kan vi inte veta, medan det är tydligt att journalisterna hellre, nästan 
enbart, intervjuar personer som är verksamma inom och gynnsamt 
inställda till den befintliga kulturmiljövården. De kritiska rösterna, 
oftast sådana som vill ha mera gjort för mera pengar, finns i de in
sända debattinläggen.

Tidningarna ger inte intryck av att ha någon formulerad åsikt om 
kulturmiljövården som en del av samhällets åtagande. Enskilda jour
nalister har det, men redaktionerna har det inte på motsvarande sätt 
som för till exempel ekonomi och utrikespolitik. Uppenbart är dock 
att redaktionerna tycker att det är ett intressant område att låta synas 
på tidningssidorna som debatt och åsiktsbrytningar. Av de många in
sända debattinläggen att döma tycker läsarna detsamma.

Kring frågor varför arkeologi finns och varför arkeologi ska vara en 
kostnad för samhället finns ingen motsvarande debatt i tidningarna. 
Detta tas uppenbarligen för givet, möjligen undantagandes uppdrags- 
arkeologin (kap. 10). De historiska och arkeologiska museerna disku
teras däremot, vilket vi behandlar i nästa kapitel .



Mediernas granskning av 
de kulturmiljövårdande 
institutionerna

.v Antagligen är det något av ett rekord 
att ett och samma museum figurerar 
på DN:s ledarsida tre gånger under ett 
och samma år. Arkeologins förtjänst 
var det knappast.



Det föregående kapitlet visade att tidningarna inte för någon kri
tisk debatt kring arkeologin och kulturmiljövården utifrån nå
got eget ställningstagande, varken principiellt eller i enskilda frågor. 

I de följande avsnitten ska vi undersöka samma sak med avseende på 
de mest synliga agerande statliga och kommunala institutionerna.

Att observera är att länsstyrelsernas myndighetsutövning genom läns- 
antikvarierna inte har fått ett eget avsnitt. Deras roll i kulturmiljö
vården syns helt enkelt inte i tidningarna, vilket torde hänga samman 
med att journalisterna inte är intresserade av arkeologer som sitter 
vid skrivbordet.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är ett statligt verk med hela landet som 
ansvarsområde, men i SLA märks verket egentligen bara när det hän
der något i Västergötland, företrädesvis det gamla Skaraborgs län. 
Tacksamt är att kunna fotografera och intervjua personer:

Inventering av fornminnen ger jobb

Projekt Skog och Historia pågår just nu i Tibro kommun. Det 
är ett arbetsmarknadsprojekt som bedrivs i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet och Skogstyrelsen. (SLA 26.19)

På de ledsagande bilderna står de anställda inventerarna framför olika 
kulturminnen i skogen: en grindsten och en jordkällare. Artikeln är 
skriven i en positiv anda. Det är bra att få kunskaper om kultur
minnen och att kunna ta hänsyn till dem vid markarbeten, och det är 
bra att arbetslösa får jobb.

Andra artiklar refererar kulturminnesärenden och vårdinsatser, där 
Riksantikvarieämbetet är inblandat:

Vänerns fyrar kan bli byggnadsminnen - men pengar till

UNDERHÅLL ÄR INTE SJÄLVKLART
Nu vill Riksantikvarieämbetet officiellt skydda dem mot tidens 
tand. (SLA 18.12)

Läckö slott får ny kalkputs

Sedan dess har de olika provytorna analyserats av Lunds univer
sitet och Riksantikvarieämbetet. (SLA 25.5)



Rubriken om fyrtornen i Vänern antyder ett problem inom kultur
miljövården, som i SLA fördjupades i ett intervjuuttalande:

- Det man säger med en byggnadsminnesmärkning är att bygg
naden inte får rivas, men den kan fortfarande förfalla. Ägarna 
får inte pengar för att bevara sina fyrar. Det kan vara ett helvete, 
säger han. (SLA 18.12)

Den kritiske är ordföranden i Svenska fyrsällskapet. SLA tog inte 
ställning till kritiken på annat sätt än att ge den plats i en stor och rikt 
illustrerad artikel.

Riksantikvarieämbetets göranden utanför tidningens eget bevaknings- 
område syntes i SLA någon gång genom återgivandet av notiser från 
TT, som redaktionen måtte ha bedömt kunde vara intressanta också 
för västgötar:

Fornfynd säljs till usa

Christian Runeby har anmält upptäckten till Riksantikvarie
ämbetet och hoppas att utrikesdepartementet ska få ameri
kanarna att agera. (SLA 14.5)

DN hade inget att skriva om någon av de saker, i vilka Riksantik
varieämbetet syntes, som SLA tog upp. Däremot kunde DN:s läsare 
i två längre texter få en inblick i Riksantikvarieämbetets verksamhet. 
Båda var styrda av verket själv. Dels kunde man i en betald annons 
läsa något om Riksantikvarieämbetets arbetsuppgifter och hur dessa 
var av betydelse för turistnäringen i landet, dels kunde man läsa ett 
långt reportage efter det att en journalist från DN hade hörsammat en 
kallelse till presskonferens.

Artikeln speglade en ambivalens. Den innehöll mellan raderna en 
skarp kritik av kulturmiljövårdens utformning i landet, formulerad 
av Riksantikvarieämbetet själv som är det högsta ansvariga statliga 
verket på området, genom att referera en, som det i presskonferensen 
framfördes, helt ny ideologi för kulturmiljövården. För att implemen- 
tera den önskade Riksantikvarieämbetet bygga upp ett eget kultur- 
vetenskapligt institut, som ”ska utbilda arkeologer som kan koppla 
forskning och kulturmiljövård till samhället” (DN 15.10):



Bland annat handlar Riksantikvarieämbetets nya mål om 
att arbeta med dagens samhälles kulturarv som fabriker och 
bostadsområden, det mångkulturella Sverige och jämställdheten 
inom kulturarvsarbetet.
- Det finns en tendens till att arkeologer mest forskar för arkeo
logerna själva. Vi vill att arkeologin handlar mer om de exi
stentiella frågorna, som till exempel frågan om hur framtidens 
människor kommer att uppfatta oss.
- Vi har ett uppdrag att arbeta på ett nytt sätt, och vi kan inte 
nöja oss med att samla kunskaper. (DN 15.10)

DN:s journalist hade också uppsökt och intervjuat två till Riksantik
varieämbetets nya politik kritiska personer inom universitetsvärlden:

- Man har tagit resurser från forskningsforetagen Runverket, 
Svenska kyrkor, Medeltida Sverige och fornminnesinvente
ringen. I stället anställer man informatörer och folk med data
kunskap. Delaktighet är bra, men frågan är om medborgarna 
vill att vi ska sluta forska på runstenar, säger Claes Toliin, lektor 
i agrarhistoria med ett förflutet som kulturmiljövårdare på Riks
antikvarieämbetet.
Janken Myrdal, professor i jordbrukets historia, anser att det är 
synd att man inte satsar på de forskarskolor som redan finns. 
Han menar att institutet är en fortsatt satsning på postmodern 
forskning där undersökningar tonas ner till förmån för idéhisto
ria och frågor om vem som har makten över historieskrivningen. 
[...] Postmodernismen anser att ingen sanning är riktigt sann 
och fokuserar därför mer på hur man har betraktat gravhögar, 
snarare är hur gravhögarna är skapta. (DN 15.10)

Journalisten framförde inga egna åsikter i frågan om kulturmiljö
vårdens framtida inriktning. Det kunde ha legat nära till hands att en 
kulturintresserad journalist hade reflekterat över om han var intres
serad av att få ta del av Riksantikvarieämbetets experters kunskaper 
genom konventionell förmedling eller genom delaktighet och exis
tentiell diskussion. Syftet med artikeln var dock inte, i enlighet med 
de pressetiska reglerna (kap. 2) att skapa opinion utan att referera 
en debatt på ett balanserat sätt, och det lyckades bra. DN kommen
terade inte heller Riksantikvarieämbetets deklarerade nya ideologi på 
ledande plats. En enskild ledarskribent valde att skriva ett personligt 
kritiskt debattinlägg (kap. 12).



Strömmen av debattinlägg i DN hade emellanåt också klagomål att 
framföra gentemot Riksantikvarieämbetet. Det följande är intressant 
i belysning av den ovan återgivna kulturarvspolitiken:

Vårt gemensamma kulturarv inte tillgängligt för alla 

(DN 17.8)

Liksom för utformning av kulturmiljövården i landet (kap. 12) lät 
tidningarna under 2004 snarast läsekretsen sköta den kritiska gransk
ningen och diskussionen kring Riksantikvarieämbetet.

Historiska museet
Historiska museet - ofta används det äldre namnet ”Statens historiska 
museum” - har landets största samlingar av arkeologiska föremål. 
I princip tillfaller också alla nya fynd museet, men sedan en tid tillförs 
allt mera av nyfynden olika lokala museer, framför allt länsmuseerna. 
Historiska museet är emellertid det enda museet som kan illustrera 
hela landets förhistoria med arkeologiska fynd.

Under 2004 ökade Historiska museets besökstal med 20 000 till 
113 000. Under juli månad fördubblades antalet besökare. ”Det beror 
nog på vädret, och på att vår utställning ’Medeltid - dead or lajv’ har 
lockat väldigt många barnfamiljer, säger Åsa Thurén, museiassistent 
på Historiska museet” (DN 13.8).

Alla besökare var dock inte entusiastiska:

Museer vad ska man ha dem till?
Jo, jag vet. Historien lär oss om framtiden, eller vad det nu 
kan heta. Men det är svårt att hetsa upp sig över 40 000 sten
yxor, som Hans Alfredsson konstaterade redan på sextiotalet. 
(DN 26.3)

Denne museibesökare, Måns Wallgren, är värd att lägga på minnet till 
längre fram i kapitlet. Den bitvis infekterade debatten om Historiska 
museet under 2004 handlade egentligen om honom och hans likar.

Under 2004 var Historiska museet ett av fjorton statliga museer i 
Stockholm med gratis inträde. DN gjorde därtill gratis reklam för



museerna, dock utan att nämna Historiska museet till skillnad från 
elva andra museer, genom att skissera hur man kunde tillbringa ett 
givande sportlov utan kostnad (DN 24.2).

Gratisinträdet möjliggjordes med extra statsanslag. Samtidigt pågick 
hyreshöjningar för en rad museer och andra kulturinstitutioner i 
Stockholm. DN tog parti i denna fråga genom sin rubrik i ett repor
tage illustrerat med ett fotografi från Livrustkammaren, som kunde ge 
associationer till en tortyrkammare:

Staten chockhöjer museihyror (DN 23.12)

DN är allmänt en museivänlig tidning. Annonsinkomsterna från 
museivärlden är inte helt obetydliga, men det behöver inte vara hela 
orsaken. Utställningar, utom konstutställningar, recenseras sällan, 
men under 2004 var Historiska museets utställnings- och förmedlings- 
politik ett debattämne.

Historiska museet eftersträvade under de första åren på 2000-talet 
att skapa en ny framtoning, att möta sin publik med nya idéer och 
nya budskap. En ny chef betydde mycket för strävan efter nydaning. 
Saken observerades i SLA, som tog in en notis ur Nya Wermlands- 
Tidningen, som inte skrädde orden:

Historielöshet

Att historielösheten får breda ut sig på, av alla platser, Historiska 
museet är beklagligt. Men dess chef Kristian Berg har tidigare 
varit föremål för häftig kritik när han avskedade nio kompetenta 
forskare, varav fem ”otidsenliga” arkeologer för att skapa ett 
modernt museum som ger ”perspektiv på samhällsutveckling och 
samtid”. Kan det bli mer politiskt korrekt än så? (SLA 20.1)

Också DN observerade Historiska museets personalproblem och satte 
dem i samband med museets nya linje:

Historiska har svårt att få ny personal

Historiska museet i Stockholm söker fortfarande ersättare till de 
arkeologer som sades upp i våras. Kritiker menar att uppsägningarna 
är ett oönskat resultat av museets nutidssatsning. (DN 4.8)



I samma artikel fick museichefen gå i svaromål i en återgiven intervju:

- Uppsägningarna har inte primärt att göra med någon sorts 
nutidsinriktning. Vad vi vill göra är att upprätta ett samband 
med Lärarhögskolan och andra sådana institutioner runt om i 
landet för att få i gång forskning kring museipedagogik.
- Vi vill uppmärksamma olika perspektiv ur historien, som har 
blivit marginaliserade. Det kan exempelvis handla om kvinnor, 
barn eller fattiga människor. Folk som har en mera traditionell 
museiuppfattning kanske blir provocerade av att människor 
och inte föremål sätts i centrum, säger Lars Amréus [biträdande 
museichef], (DN 4.8)

Tidningsläsarna kunde således under året se att ett nytänkande pågick 
på Historiska museet. Att museet fanns hade ingen kunnat undgå mot 
slutet av januari efter en av ”det senaste decenniets mest skandal- 
artade konsthändelser” (DN 10.9), men mera därom i nästa avsnitt. 
Några gladde sig åt nyordningen:

Nu KAN HISTORISKA MUSEET BLI MODERNT

Det är bara att gratulera Historiska museet, som har anställt 
en av landets skickligaste kuratorer. Celia Prado blir ny utställ- 
ningsproducent med inriktning på samtida konst.
Men om Celia Prado får fria händer finns det inget som hindrar 
att Historiska blir banbrytande på samtida konst. (DN 10.9)

Andra ställde sig frågande till att Historiska museet skulle bli ett museum 
för samtidskonst, även om det var acceptabelt att museet försökte finna 
en samtidsrelevans såsom citaten ovan skisserar. Debatten sköt fart i 
DN i slutet av december, igångknuffad av Vetenskapsmagasinet i SVT2 
på luciadagen, vilket förhandsannonserades i tidningarna:

I magasinet på Historiska museet i Stockholm förvaras flera mil
joner föremål som berättar om livet i Sverige under forntiden. 
Men i de utställningslokaler, dit allmänheten har tillträde och 
som tidigare skildrade livet under sten-, brons- och järnåldern 
står i dag i stället montrar som fylls med patroner från Vietnam
kriget.
Förändringarna av Historiska museet är resultatet av en med
veten politik från en ny museiledning. Motiveringen är att museet



måste skildra frågor som är intressanta i ett samtidsperspektiv. 
Men arkeologer protesterar mot det som de uppfattar som en 
nedmontering av vårt kulturarv och många menar att museet 
sviker sitt uppdrag. (SLA 13.12)

SLA:s spalter innehöll ingen fortsatt debatt; Historiska museet ligger 
ju trots allt i Stockholm. DN däremot innehöll tre debattinlägg och 
lät sedan den kontroversielle museichefen själv komma till tals i en 
stort uppslagen intervju i januari 2005. Svenska Dagbladet införde 
betydligt flera debattinlägg (Werbart 2004). Också i andra fora kunde 
debatten följas (t.ex. Trotzig 2003; Johansson 2006).

Debatten i DN inleddes med en insändare, som hänvisade till ”Veten- 
skapsmagasinet på TV i måndags” (DN 16.12):

Vem bryr sig om historien?
Insändarskribenten upprörs över planerna att förändra Historiska 
museet.
Där bekräftades vad man tidigare anat var på gång, nämligen att 
Historiska museet håller på att förvandlas till ett slags filial till 
Moderna museet, med utställningar av den sorts hobbyarbeten 
som på mellanstadienivå brukar kallas installationer.
Detta är inget annat än en skandal, som har allvarligare kon
sekvenser än bara just för museet i fråga.
Marita Ulvskog, som inte tycks bry sig om historien före andra 
världskriget, tillsatte under sin tid som kulturminister en departe- 
mentskarriärist för att göra om RAÄ och Historiska museet efter 
eget huvud. Det visar på faran med att ge jobbet som kultur
minister till en journalist med den låga bildningsnivå som tycks 
vara rådande inom den yrkeskåren.
Museichefen kan nog inte ana hur många som bryr sig om ”en 
gammal spjutspets”, som en arrogant ung man uttryckte det i 
programmet. (DN 16.12)

DN:s redaktion må ha blivit provocerad av insändarskribentens 
uppfattning om graden av allmänbildningen hos journalister eller - 
gissningsvis - inte. Några dagar senare hade tidningens huvudledare 
rubriken ”Statens samtidshistoriska museum” (DN 20.12) under en 
färgbild av konstinstallationen - DN kallade det ”konstverk” - "Snö
vit”. Ledaren fördjupade insändarens åsikter i mera modesta ordalag,



efter att i positiva ordalag ha framhållit museets gratis inträde och 
ställt frågan vad besökarna skulle ”titta på när de väl kommit dit”:

Föremålen är på en gång museets största tillgång och dess största 
hinder för att nå ut till en bred allmänhet. De kan vara spekta
kulära och självklart publiktilldragande: kronjuveler, guldskatter, 
sjunkna skepp, världsberömda konstverk. Men de kan också vara 
prosaiska vardagsföremål, särskilt om de stammar från en avläg
sen tid: krukor, pilspetsar, klädstycken, yxor. Då krävs det ofta 
pedagogik och dramaturgi för att locka besökare. Attraktionen är 
mindre det enskilda objektet och mer dess förmåga att dyrka upp 
det förflutna, göra det gripbart och levande.
Kristian Berg, den kontroversielle chefen för Historiska museet 
i Stockholm, har dock tagit ett ordentligt kliv utanför debatten 
om popularisering och vetenskap. Han gillar varken pilspetsar 
eller rekonstruktioner, han menar att museet måste framför allt 
”förhålla sig till sin tid”, som han uttryckte det i Vetenskaps- 
magasinet i veckan.

Konsekvensen av denna uppfattning, menar hans kritiker, 
är att den arkeologiska kompetensen på museet har urholkats. 
Ett antal arkeologer har sagts upp, en konstnärlig kurator har 
anställts, nya arkeologiska fynd redovisas inte.

Berg har svarat på kritiken genom att hänvisa till att Historiska 
museets uppdrag inte bara är att förvalta och förmedla kulturarvet 
utan även att ”ge perspektiv på samtiden”. Tanken att museets 
uppgift är att gestalta den säkra kunskap vi har om hur män
niskor levde förr i världen anser han vara föråldrad.

Det tankefel som Berg gör är att tro att det bästa sättet som 
Historiska museet kan ”ge perspektiv på samtiden” är genom att 
direkt flytta in denna samtid i sin utställningsverksamhet. I själva 
verket är det ju så att samtiden tränger sig på överallt: i den mo
derna konsten, medierna, litteraturen, filmen. Genom att anlägga 
ett politiskt nyttoperspektiv på historien riskerar Berg att göra 
Historiska museet helt onyttigt och överflödigt. (DN 20.12)

Det är intressant att DN:s ledarredaktion såg att historieämnet och 
arkeologin är inbäddade i politiken och själv skapar politik. Oklart är 
om ledarskribenterna ansåg detta bara om arkeologi, som själv utger 
sig för att ha ett politiskt eller ideologiskt program, såsom Kristian 
Bergs tydliga deklarationer för Historiska museets publikverksamhet.



Är ett hederligt redovisande av ”den säkra kunskap vi har om hur 
människor levde förr i världen” (DN 20.12) utan politiskt innehåll 
eller politiska konsekvenser? Finns någon opolitisk arkeologi? DN 
avslutade sin ledare med att, kanske indirekt och oavsiktligt, visa att 
så är det inte:

Det emanciperande med historien är att den placerar oss på en 
annan plats, ett ställe där vi kan betrakta vår nutid genom andra 
ögon. (DN 20.12)

Detta är en positiv vändning av Georges Orwells bevingade ord från 
romanen ”1984” - ”Den som behärskar historien, behärskar fram
tiden. Den som behärskar nutiden, behärskar historien.” Historien, 
och arkeologin, är verksamma i samtiden och ingår i byggandet av 
framtiden. Att välja perspektiv inom ett historiskt museums arbete, är 
att välja lite, lite av framtiden. DN:s ledare hade förhoppningen att 
Historiska museet snarare skulle kunna tillhandahålla ett diskussions
underlag för analysen av samtiden och valet av framtid än att styra 
mot en av museiledningen bestämd framtid.

Den allra sista meningen i ledaren var ett förslag till medel för att 
kunna vara ett diskussionsforum utifrån historiens mångfald:

Och för att få tillgång till dessa perspektiv krävs det kunniga 
och engagerade arkeologer som gör pedagogiska och levande 
utställningar. (DN 20.12)

Det var inte bara Historiska museet som hade en dålig dag i DN 20 
december 2004:

Östasiatiska - en förolämpning

Historisk kvalitet har gett vika för ytlighet och smaklöshet.

Som så ofta i dagens svenska kultur- och samhällsdebatt riktades kri
tiken mot en individ, i Historiska museets fall, som det har framgått, 
mot museichefen Kristian Berg. DN tog in ytterligare en insändare 
som i ännu skarpare ordalag pekade ut honom som olyckan i samman
hanget:



Nästa år går Kristian Bergs chefsförordnande ut. Det är bara att 
hoppas att regeringen då ersätter honom med en vetenskapligt 
kompetent person som kan lotsa tillbaka Historiska museet till sin 
huvuduppgift, det vill säga att fungera som ett ”riktigt” museum 
för Sveriges äldre historia och inte som någon slags experiment
verkstad för en vetenskapligt okunnig politruk. (DN 27.12)

Att DN kommenterar verksamheten på ett museum i en huvudledare 
är exceptionellt. Den hårda kritiken var också ovanlig. DN:s prin
cipiella museivänlighet är uppenbar, likaså att DN anser att museer 
är till för att en tittande publik ska få kunskaper från experter. Kun
skaperna kan, eventuellt bör, publiken använda i diskussion om och 
ställningstaganden i existentiella frågor. Museerna får däremot inte 
själva föra denna debatt, inte heller låta engagerande konstnärer föra 
debatten inom museets väggar.

Liksom med avseende på kulturmiljövården (kap. 12) förde DN 
debatten om Historiska museet genom att låta flera parter och 
intressenter komma till tals i insändare, debattinlägg och intervjuer. 
Kristian Bergs egen syn på Historiska museet återgavs i en helsida i 
DN:s ”Söndagsintervjun” mittemot ett sobert fotograferat helsides- 
färgporträtt. Liksom DN ville göra Kristian Berg rättvisa, så gör vi 
det här med ett kort citat ur intervjun, trots att den publicerades efter 
2004 (DN 23.1.2005):

Kristian Berg har sin syn klar. Historiska museets uppgift är inte att 
visa pilspetsars utveckling, inte att vara ett arkeologiskt central
museum med uppdrag att visa Sveriges nationella ursprung. Hela 
tanken är ”otidsenlig och inte speciellt relevant”.

- För detta behöver vi arbeta med andra perspektiv än de rent 
arkeologiska, lyfta fram frågor om vad historia är, vad identitet 
är, hur vi ser på minnet och minnets olika sätt att fungera i sam
hället under olika tider.
Konstnärer är otroligt duktiga på att formulera frågor av detta 
slag, tycker Kristian Berg och påminner om uppmärksammade 
utställningar på museet av bland andra [...]

Historiska museets mest uppmärksammade utställning 2004 var 
onekligen en konstutställning.



Snövit på museum
På kvällen den 17 januari, under en vernissage på en konstutställning 
på Historiska museet som ingick i programmet för en konferens på 
hög politisk nivå om folkmord, raserade den israeliske ambassadören 
en konstinstallation med bland annat ett porträtt av den palestinska 
självmordsbombaren Hanadi Jaradat. Han ansåg att konstverket för
härligade terrorismen mot Israel. Det blev diplomatiska förvecklingar 
och mycken diskussion i medierna om konst, konstens frihet och ytt
randefrihet. Vi ska se på diskussionen i den mån den handlade om 
Historiska museets roll i sammanhanget.

Både DN och SLA innehöll åtskilliga spalter om konstverket "Snövit och 
sanningens vansinne”, den israeliske ambassadören och det diplomatiska 
spelet under en veckas tid. Även under resten av året fick tidningsläsarna 
då och då påminnelser om ”Snövit” och händelsen på Historiska museet 
i högst olika sammanhang (tab. 13). En ikon hade skapats.

Museichefen Kristian Berg blev en eftersökt person:

Framför en filmkamera i ett hörn blir museichefen Kristian Berg 
intervjuad av Reuters. Han kan inte längre räkna hur många 
journalister han pratat med. Redan vid halv fyra på lördagsmor
gonen blev han uppringd av CNN som ville veta mer om konst
verket som orsakat en politisk konflikt. (DN 18.1)

Till DN uttalade sig Kristian Berg rakryggat:

- Ingen, politiker eller diplomat på någon nivå, kan få mig att 
ta bort installationen. Detta är en självständig kulturinstitution 
som svarar för konstnärernas rätt att uttrycka sig. Det råder 
dessutom grundlagskyddad yttrandefrihet i Sverige. Den här 
sortens maktspråk skadar bara Israel själv, säger Kristian Berg. 
(DN 18.1)

Svenska oppositionspolitiker gav inte odelat stöd till Historiska museet:

Han [Alf Svenson (kd)] anser att det brustit i omdöme hos de 
ansvariga för utställningen. Men han kan inte acceptera att Israel 
ska kunna avgöra om installationen ska tas bort. (DN 18.1)



Historiska museet nådde långt ut i världen i januari 2004 när konstverket ”Snövit och sanningens vansinne” 
berörde vernissagebesökarna. Här är Snövit i en Disney version. Foto: Mikael Snäll



Gunnar Hökmark, ordförande i Samfundet Sverige-Israel och 
moderat riksdagsman, tycker att Historiska museet medverkar 
till att idealisera självmordsbombare, något han finner fullkom
ligt obegripligt och skamligt: Museet bör ”be om ursäkt för sin 
omdömeslöshet”, anser Hökmark. (DN 18.1)

Tab. 13.
Urklipp om och med konstverket ”Snövit” på Historiska museet.

18 januari

20 januari

22 januari

24 januari

26 januari

28 januari

Februari

September
December

23 januari

21 januari

31 januari

27 januari

19 januari

Mars

25 januari

Statsministern Göran Persson ställde sig själv och regeringen helt 
utanför debatten utöver att ambassadören tvingades tillbringa en 
timme på UD:

- Om jag börjar ta ställning till enskilda konstverk är jag snart 
på samma sluttande plan som den israeliske ambassadören. Det 
gör jag inte, sade Persson. (DN 20.1)



Om kulturministern eller kulturdepartementet framförde något till 
Historiska museets chef framgår inte av massmedierapporteringen. 
Museet hade dock att fundera något över vad som säkerligen var en 
överraskande uppmärksamhet:

Konstbråket på Historiska museet har fått obehagliga följder. 
Utställningens konstnärlige ledare Thomas Nordanstad är mord- 
hotad och på söndagen blev han attackerad på museitrappan av 
en okänd man.
Redan i fredags, efter den israeliske ambassadörens angrepp på 
konstverket, förstärktes säkerheten på museet. Vakter skyddar 
verket på avstånd, men det har inte hindrat personer för att för
söka sabotera installationen.
Även Kristian Berg och konstnärerna har blivit hotade. Men 
inget kan rubba dem - installationen ska stå kvar. (SLA 19.1)

Historiska museet byter ut affisch på självmordsbombare 

Han [Thomas Nordanstad] vill inte kalla beslutet en eftergift för 
den ”vansinnigt snedvridna” kritik som utställningen utsatts för 
från israeliskt och proisraeliskt håll. (DN 21.1)

Söndagen efter incidenten besöktes Historiska museet av 1 400 personer 
mot vanligen 300 på söndagar (DN 21.1). DN hade rubriken ”Publik- 
anstormning på Historiska museet” i ett debattinlägg (DN 31.1):

6 000 besökare köade förra helgen till ”Making differences” på 
Historiska museet, som verkar helt yrvaket efter uppståndelsen. 
(DN 31.1)

Ingela Lind, som vanligen skriver om konst i DN, frågade:

Det storpolitiska bråket må vara nedtonat, men nu växer en 
konstpedagogisk utmaning fram. Och vad kan museet erbjuda 
alla dessa besökare som här kanske kommer i kontakt med sam- 
tidskonst för första gången i livet? Ingenting. Några säkerhets
vakter. Gratis inträde. Och sen denna tomhet. (DN 31.1)

Ingela Lind hade själv ett svar:



Tänk om Historiska museet nu kunde placera ut kunnigt folk 
som svarade på allmänhetens frågor. I stället råder lätt förlam
ning och avsaknad av nödvändiga ekonomiska och pedagogiska 
resurser.
Nu befarar jag att den jättepublik som borde vara alla musei
chefers ledstjärna lämnar huset arg, förvirrad och med en enda 
tvärsäker övertygelse: att inte återvända. (DN 31.1)

Snövitaffären förde Historiska museet till DN:s huvudledare, dock 
bara som ett omnämnande i en ledare om besinning och ansvar i sak
frågan: ”Striden om konstinstallationen på Historiska museet har lyfts 
till högsta politiska nivå” (DN 20.1). Ytterligare en huvudledare, om 
hopplösheten i Afghanistan och Irak, gav associationer till Historiska 
museet genom att den illustrerades av en teckning som parafraserade 
”Snövit” utan att museet omtalades (DN 3.3). Antagligen är det något 
av ett rekord att ett och samma museum figurerar på DN:s ledarsida 
tre gånger ett och samma år. Arkeologins förtjänst var det knappast.

DN visade alltså genom Ingela Lind att Historiska museet helt enkelt 
inte klarade av den samtidskommentar och den samtidskonst som 
museet önskade satsa på. Att kritisera det programmet var ju annars 
DN:s linje (kap. 13). Flera debattinlägg observerade sambandet 
mellan ”Snövit” och museets samtidssatsning, i både positiv men 
oftast negativ anda:

Stark nutidsskildring

Det är lätt att missa installationens poetiska gest, också dess tve
tydiga politiska hållning. Konst eller politisk provokation? 
Också de övriga utställningarna på Historiska museet rör vid 
aktuella politiska konflikter och ytterst folkmordskonferensens 
tema. (DN 23.1)

Jag tycker det är synd att Kristian Berg och paret Feiler [ska
parna av Snövit] inte kommit längre i sin utveckling, att de inte 
förstår vad en installation är. På sitt infantilt småborgerliga sätt 
försöker de stoppa ett skeende som kunde de stoppa tiden.
Den enda möjligheten, som jag ser det, för museet att rädda an
siktet är att be publiken om ursäkt, vräka ner strålkastaren i 
vattnet, kortsluta elsladden [vilket den israeliske ambassadören



hade gjort] och i fortsättningen hålla fingrarna borta. Konsten 
lever i sig själv och inte av inkompetenta fadäser. (DN 21.1)

Ohistoriska museet och snövits svartvita värld.

Historiska museet i Stockholm har otur med sina chefer.
Och dagens chef där, Kristian Berg, förstår ingenting av den av
sky som hans utställning har utlöst.
Vilka var då de ”drömmar och mål” [citat ur Snövit] som drev 
terroristen Hanadi Jaradat att döda så många? Det berättar inte 
Ohistoriska museet för oss. Kristian Berg har troligen inte ens 
ställt sig den frågan.
Hanadi Jaradat var den ondskefulla styrkan personifierad. 
Romantiseringen av henne eller ursäkterna för henne på museet 
vid Narvavägen är en kränkning av oss alla. (DN 24.1)

DN:s redaktion släppte fram många olika röster med åsikter om 
Historiska museets agerande: insändare, kulturdebattörer, intervjuer 
med ansvariga ... Men redaktionen tog inte själv ställning. Inte för 
eller emot konstinstallationen, inte för eller emot museets roll. Där
emot tog DN bestämt ställning för konstens frihet och yttrandefri
heten och mot egenmäktighet och våld. DN stödde Historiska museets 
position i saken utan att kommentera varför Historiska museet hade 
varit arenan för skeendet. Elva månader senare, som det framgick i 
förra avsnittet, skulle det låta annorlunda i tidningen om utställningar 
av samtidskonst på museet.

Regionala institutioner
DN bevakar naturligtvis i någon mån museivärlden i Stockholm. 
Museer utanför Stockholm syns mindre ofta. De skeenden som föran
ledde SLA att under 2004 skriva om museipolitik i Västergötland av
satte inga spår i DN. Där skulle det något mera exceptionellt till, som 
på länsmuseet i Östergötlands län som blev en liten följetong:

Länsmuseum hotas av nedläggning (DN 13.5)

Museum misstänks för förfalskning (DN 16.6)

Inget åtal mot länsmuseet i Östergötland (DN 18.6)



SLA följde ingående vad som hände på museerna inom tidningens ho
risont. Det gällde, som framgår i andra kapitel, utställningar och eve
nemang men också frågor med politiska och ekonomiska förtecken. 
Nästan alla aktuella museer tycks ha haft problem som det fanns skäl 
för SL A att redogöra för.

Från stadsmuseet i Skövde gavs en lägesrapport - ”Stadsmuseet hål
ler stängt hela året” (SLA 22.4) - med en redovisning av framtids
planer. Reportaget var en nykter beskrivning av museets lokalbyten, 
renoveringar, säkerhet och ekonomi, delvis som intervjuer med musei
chefen och kulturnämndens ordförande.

En temporär stängning av Falbygdens museum beskrevs i en artikel 
och två notiser. Åtgärden motiverades utifrån en intervju med musei
chefen. Det handlade om en renovering av undermåliga arbetslokaler, 
personalbrist och en ny basutställning med ett nytt tema, ”Ett profi
lerat museum” (SLA 15.5): ”Falbygdens megalitkultur” (SLA 15.5). 

Läsarna kunde följa ärendets politiska handläggning, MBL-förhand- 
lingar och annat:

Genomgripande förändringar behövs på falbygdens museum 

(SLA 15.5)

Museet stängs (SLA 11.6)

Falbygdens museum stängs (SLA 4.9)

Knapp ekonomi återkom i de flesta artiklarna. I dem om Ekehagens 
Forntidsby var det huvudsaken:

Ekehagen vill låna pengar (SLA 3.3)

Forntidsbyn behöver ekonomisk hjälp (SLA 19.11)

Störst var problemen på det största museet, Västergötlands museum i 
Skara, som före länssammanslagningen till Västra Götalands län var 
länsmuseum i Skaraborgs län.

Västergötlands museum tvingas minska personalen (SLA 4.6)



Fornbyn drabbas mest när Västergötlands museum drar ner 

(SLA 18.6)

Ny miljonförlust för Västergötlands museum (SLA 11.9)

Fornbyn kan få mer pengar (SLA 9.11)

SLA bemödade sig om att hålla en beskrivande och refererande ton i 
sina reportage om museisituationen i närområdet. Det gällde också, 
när blicken höjdes från det gamla länet till den nya regionen:

Extrapengar till ny förvaltning i regionen 

Den nya natur- och kulturarvsforvaltningen i regionen får 1,7 
miljoner kronor i ett extra anslag för att genomföra omstruk- 
tureringsarbetet. (SLA 5.3)

Gratis entré till museer (SLA 3.4)

Regionavtal om vitlycke museum (SLA 6.10)

Tidningen valde att inte kommentera museernas ekonomiska problem 
och inte heller att diskutera den politiska bakgrunden och eventuellt 
ansvar. Endast försiktigt återhållsamma intervjuuttalanden av berörda 
personer återgavs, oftare museipersonal än politiker. En försynt ironi 
var möjligen en bild av chefen för Västergötlands museum stående 
framför en halmtakstäckt byggnad i fornbyn bredvid en stor skylt 
med texten ”Varning för ras” och bildtexten:

Frågan är om Västergötlands museum har råd att bevara forn
byn eller om hela verksamheten kommer att rasa. Museets chef 
Hans Manneby menar att husen ska vårdas men att evenemang
en kommer att bli lidande av besparingarna. (SLA 18.6)

Redaktionen valde alltså att utan att ta ställning referera tillståndet i mu
seivärlden. Naturligtvis kan det ses som ett ställningstagande att i åter
kommande artiklar och reportage beskriva situationen. Det kunde kallas 
att sätta press på de ansvariga genom att i offentligheten lyfta fram sak
förhållanden, även utan något eget ställningstagande. Någon insändar- 
storm blev det inte i tidningen och inga tillrättaläggande eller förklarande 
inlägg från politiker eller tjänstemän inom kommunerna följde.



Diskuterande kritik direkt riktad mot politiker fick SLA:s läsare ta del 
av endast som ett läsarinlägg. Den kritiken var å andra sidan inte nå
dig. Vi citerar några stycken för att visa på tonläget. Insändarskriben
ten, som undertecknat med namn och ”Advokat och civilekonom” 
(SLA 18.11), skrev tämligen invecklat om vad som framstår som trix- 
ande, maktfullkomlighet och närmast korruption inom ett komplice
rat nät av mer och mindre ansvariga instanser:

”Regionens hantering av museet är lagvidrig”

Genom det allmänna politiska vanstyret de sista 30-40 åren har 
ekonomin urgröpts över lag. Svenska intressen för landets överlev
nad som nation och samhälle har ställts åt sidan ekonomiskt och 
befolkningsmässigt. ”Penga’ är slut”! Och rättsordningen rutten. 
Regionen vill sätta spjutspetsen i hjärtat på museet och med hjälp 
av Skara kommuns styrelserepresentanter ta över verksamheten. 
Stiftelsens styrelse skall i praktiken förvandlas till en dörrskylt 
och nickedocka.
Det hör till saken att stiftelsen, på tillskyndan av regionen, har 
ansvarsförsäkrat sina styrelseledamöter. Det är lätt att förstå 
varför. Det ligger i klar dager att regionen inser att deras sty
relseledamöter i stiftelsens styrelse riskerar skadestånd om de 
medverkar till olagliga beslut.
Med vad bryr sig maktens arrogans och dess hantlangare om lag 
och rätt. (SLA 18.11)

Vad som händer i museivärlden utanför det gamla Skaraborgs län och 
det nya Västra Götalands län intresserar inte SLA. Vad som händer 
inom länet försöker tidningen beskriva och belysa. Det blev ganska 
slätstruket under 2004, trots att det uppenbarligen var ett år med stora 
problem för museerna. De ansvariga politikernas försök att skapa 
reda i oredan intresserade sig tidningen inte för. Ett enstaka debatt
inlägg från läsekretsen var allt. Någon redaktionell kommentar till 
det inlägget trycktes inte, inte heller något motinlägg från ansvarigt 
håll, varken spontant eller på tidningens initiativ.



Medierna, marknaden och 
arkeologin i symbios

Rimligtvis är det ingen konspiration 
att DN och mäklarbranschen drar åt 
samma håll. Snarare handlar det om 
att båda har insett att historia, kultur, 
kulturhistoria och kulturmiljö är en 
trend. Den säljer både dagstidningar 
och hus.



I flera avsnitt har vi redan pekat på hur ett kulturhistoriskt eller 
arkeologiskt tema finns i tidningarna både som redaktionellt stoff - 

reportage och nyheter - och som kommersiellt stoff - betalda annonser 
och reklam (kap. 7-8). Vi ska ge ytterligare exempel på hur detta kan 
komma att likna symbiotiska förhållanden i de följande avsnitten.

Resebranschen
DN skriver mycket om resor och uppmuntrar upplevelse- och kultur
turism bland annat i en återkommande resebilaga.

Annonserna för resor är många, stora och påkostade. De innehåller 
bilder av kulturminnen och ibland ganska omfattande texter om res
målens historia och kulturhistoriska sevärdheter:

Malta - medelhavsö med historia

Med sitt centrala läge i Medelhavet har Malta en lång och spän
nande historia bakom sig. Här finns stenålderstempel som är äld
re än pyramiderna, katakomber från tidig kristen tid, romerska 
lämningar och Johanniterriddarnas högkvarter. (DN 30.5)

Korsriddarnas starkaste fäste

Den sydfranska provinshuvudstaden Carcassonne har dubbla 
ringmurar.
Carcassonnes riddarborg är en av Europas största och bäst be
varade. (DN 3.10)

Säckpipor, kronjuveler och wiskey.

Vinn en resa till Edinburgh!
Palace of Holyroodhouse har ända sedan 1500-talet varit bostad 
för kungar och drottningar och slottet är än i dag drottningens 
officiella slott i Skottland (DN 6.9)

Den senare tävlingen och resan var ett samarrangemang mellan DN 
och SAS. Tidigare på året hade DN erbjudit en resa för innehavarna 
av DN-kort:

Skottland är ett land präglat av en dramatisk historia med många 
legender och klanfejder, kiltklädda klanmedlemmar och ljudet 
av säckpipor. (DN 18.4)



Frukost hos kung Magnus Al-
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om historisk miljö betydde allt för 
en hotellhelg skulle Vadstena klos
terhotell hamna högt på alla topp
listor. Inramningen - ett medeltida 
kloster vid Vätterns strand - är 
svårslagen. Man sover bakom halv
metertjocka murar i det gamla nun
neklostret, äter frukost i palatset 
som skänktes av Bjälboätten till den 
heliga Birgitta och äter, förslagsvis, 
middag i munkklostret.

Mitt bland dessa byggnader lig
ger klosterkyrkan, den enda bygg
nad som fortfarande tjänar - och 
det får man vara beredd på - sitt ur
sprungliga syfte.

Efter hotellpatrullens förra be
sök för fyra år sedan har hotellrum
men renoverats och fått ny inred
ning. Tunga snidade möbler med 
lejontassar och "vapensköldar” ska 
påminna om det förflutna, men allt 
är nytillverkat. Det kan kännas lite 
påklistrat och på gränsen till kit- 
schigt, eftersom huset i sig bjuder 
på så mycket äkta historia.

Någon borde också tala allvar 
med den som valt den flummigt 
svävande avslappningsmusik som 
tränger in som elektronisk socker
vadd i de medeltida valvens 
skrymslen. Sankta Birgitta skulle 
bara veta.

men det år trots allt anmärk
ningar i marginalen. Sängarna är 
bra, servicen god och atmosfären 
tung av traditioner. Det gäller inte 
minst Kungasalen, Magnus Eriks
sons gamla audienshall, där de rik
liga frukostarna nu bullas upp i 
dunkla valv.

Middagarna serveras i en tredje 
byggnad, Restaurang Munkklost
ret, som sommartid även bjuder på 
en lite enklare terrassmeny utom

Rummen är nyrenoverade, men den historiska atmosfären i Vadstena klosterhotell har bevarats.

hus. Vi provade två av restaurang
ens trerättersmenyer, en med fisk 
och en med kött som huvudrätt. 
Stämningsfullt, förekommande per
sonal, välsmakande mat men ändå 
en liten kulinarisk besvikelse.

Många enkla restauranger lider 
av svårartad fantasilöshet. Här var 
det nästan tvärtom, det verkade 
som om kökschefen inte riktigt vå
gat lita på att ingredienserna skulle 
tala för sig själva och lagt till en 
smak för mycket. Lite för mycket fi
konsmak till anklevermoussen, lite 
för skarp touche av senap till tour-

nedon och créme bruléen var inget 
man drömde om efteråt.

Dessutom var potatisen aningen 
svampig.

Hygglig middag för sitt pris - 378 
respektive 364 kronor - men knap
past mer.

De 20 poängen från förra bedöm
ningen behåller Vadstena kloster
hotel ändå, tack vare fina och rela
tivt billiga rum (1450 kr/dubbel
rum) och, framför allt, magnifik in
ramning.

hotellpatrullen

resebilagarxg>dn.se 08-73811 99

Hotelltoppen
22 poäng Hotel Tylösand.
21 poäng Clarion Hotell, Gimo Herr
gård, Grythyttans Gästgivaregård, 
Sigtuna Stadshotell.
20 poäng Gripsholms Värdshus, Has
seluddens Yasuragi, Hennickeham- 
mars Herrgård, Hotell Gothia Towers, 
Hotell Borgholm, Högbo brukshotell, 
Kanalhotellet Karlsborg, Kronovalls 
slott, Krusenbergs herrgård, Skebo 
bruk, Södertuna slott, Vadstena 
Klosterhotell, Varbergs Kurort Hotell 
& Spa, Yxtaholms slott. Åkerblads.

•0

Resebranschen lockar med kulturmiljöer, som i DN den 12 september 2004.



DN tjänar alltså pengar på reseannonser och hjälper researrangörerna 
att tjäna pengar genom att själv vara inblandad i researrangemang. 
Läsekretsen förutsätts vara intresserad av resor. En god del av DN:s 
stoff om historia, kulturhistoria och arkeologi finns i resereportage:

Om historisk miljö betydde allt för en hotellhelg skulle Vadstena 
klosterhotell hamna högt på alla topplistor. Inramningen - ett 
medeltida kloster vid Vätterns strand - är svårslagen. (DN 12.9)

Reportaget är svårt att skilja från en annons, liksom ett om mysiga 
miljöer i många gamla städer som inleddes ”Ryanair har ritat om 
Europakartan” (DN 29.2), där det bland annat stod att läsa:

Där tävlar Ryanair, Easyjet och andra bolag med sina billighets- 
flyg. ”Äntligen - någonting tyskt som varken är komplicerat 
eller dyrt”, trumpetar German Wing och lockar med resor till 
Köln för 150 kronor. (DN 29.2)

Ibland är annonserna i sin tur svåra att skilja från resereportagen. I 
denna stod det för säkerhets skull ”Annons” (DN 5.5) över en färg
bild av tegelröda industrilängor:

Under många år fick de gamla uttjänta tjänstebostäderna vid 
Ångkraftverket i Västerås förfalla. Ända tills Peab tog sig an 
längorna och förvandlade dem till högst moderna och funktio
nella lägenheter. Både inre och yttre detaljer har bevarats för att 
behålla industrikänslan i området. (DN 5.5)

DN använde sig också av världsarvsbegreppet i sina resereportage, så 
att det framstår som osäkert om det var en kulturmiljöklassificering 
eller en rankinglista över turistmål:

Neapel

Världsarv: Neapels historiska centrum är ett av Italiens 39 världs- 
arv. (DN 20.8)

Resemarknaden och DN:s resereportage, researrangemang och rese
annonser samverkar i att underbygga ett reseintresse till kulturhisto
riskt intressanta resmål. Båda parter har nytta och ekonomisk vinning 
av detta. Förhoppningsvis förenar resenärer som har smak för upple
velse- och kulturturistresor också nytta med nöje.



Mäklarbranschen
DN fick 2004 en ny kulturchef, Maria Schottenius, som presenterade 
sig själv under rubriken ”Sätta pris på kulturmiljö” (DN 8.3). Hon 
skrev naturligtvis om ”teater, musik och dans” och annat som brukar 
finnas i DN:s kulturdel, och med ”kulturmiljö” i rubriken menade 
bon faktiskt detsamma som vi menar med ordet i den här boken:

När jag kom tillbaka till Stockholm från London och vi skulle finna 
en bostad var det fullt krig på marknaden för bostadsannonser. 
Bataljen pågår fortfarande, men som köpare var det intressant 
att se hur bostadsannonsörerna samfällt lät som om de kom 
från kulturrådet. Minsta kullersten i sikte så vips in i annonsen: 
”Kulturmiljö”, ”kulturkvarter”, ”historisk miljö”. Ju mer kul
tur, desto högre pris. (DN 8.3)

Hon hade rätt, men det gäller inte bara bostadsannonserna. DN skrev 
2004 inte längre om arkeologisk verksamhet och måttligt om kultur
miljövård (kap. 9), men överallt i tidningen finns ett kulturmiljömed
vetande. Läsare av DN kan inte undgå att se att människor, i synner
het stockholmare, lever i en kulturskapad miljö med historia, och att 
denna historia finns synlig i gaturummet och i minnen. Kulturmiljön 
är självklar i DN.

I ett reportage om arrangemang som berörde Stockholms historia fanns 
också kulturmiljön med. Annica Snäll var projektledare för detta:

Många var nyfikna på stadens historia

Wrangelska palatset på Riddarholmen var ett av de 28 ”hemliga 
rum” som statliga Fastighetsverket öppnade för allmänheten un
der fem timmar på lördagen. (DN 16.5)

Bostadsbilagan skrev ofta om hus och bostäder i kulturhistoriska mil
jöer, och då inte alltid om Stockholm:

Modern hansastad i skåne

En medeltidsstad håller på att växa upp mellan Lund och Malmö. 
Komplett med ringmur, stadsport, kullerstensgator och stenhus 
med branta gavlar. (DN 14.8)



Halm- och vasstak signalerar korsvirkeshus och lantlig idyll och är 
mer populära än någonsin i grannlandet Danmark. (DN 2.10)

Detta var för all del konstgjord kulturmiljö, åtminstone som historisk 
sådan betraktad.

DN hade under året en serie ”Förr och nu” med gamla och nytagna 
fotografier från Stockholm (DN 3.1). Små faktarutor kunde samman
fatta en omskriven plats historia som ”Slussens historia” i årtal från 
1631 till 1930 (DN 30.3), och reportern Martin Stugart svarade stän
digt på läsarfrågor om Stockholmsmilj öer och Stockholmsminnen. 
Bland bokrecensionerna fanns också denna barnbok med nöjsamt 
och värdelöst vetande:

Spännande vetande om huvudstaden (DN 29.8)

Stockholmarna fick i DN veta, fick nästan sig itrummat, att de bor i 
en stad med historia, värd att uppleva och bevara:

Allt går igen i stadsutvecklingen (DN 17.1)

Beckholmens marina miljö bibehålls

Byggföretagets planer med 50 seniorbostäder stoppades. (DN 6.2) 

Rotundan blir för dyr att bevara

Stadsbyggnadsnämnden har hittills velat bevara det gamla fun
kishuset Rotundan på någon plats vid Norra Bantorget. En flytt 
av huset skulle kosta 24 miljoner. (DN 12.2)

Stockholms stad vill riva lindgården (DN 13.2)

Före detta landsantikvarien jan-bertil schnell vill bevara 

och reparera det gamla (DN 10.3)

Egentligen för DN ingen agitation för bevarandet av stadens tidsdjup 
och hemvanda tradition i sina artiklar. Effekten blir densamma genom 
att skriva med värme och sympati om det gamla.

Också mäklarbranschen i Stockholm är angelägen om stadens äldre 
bebyggelse och kulturmiljö. 1 anknytning till bostadsannonserna finns



rutor med färgbilder och kulturhistoriska texter. Läsarna ska lära sig 
att husens kulturhistoria är intressant:

När STOCKHOLM REV OCH BYGGDE NYTT

1960-talet var förändringens decennium, också när det gällde 
arkitektur och stadsplanering. I de flesta av våra städer försvann 
de gamla husen och ersattes med nya. Nog minns många av oss 
stockholmare träbroarna, som vi fick trava runt på i åratal, medan 
de rev Klarakvarteren. Många var starkt kritiska till saneringen av 
citykärnan, men på senare år har röster höjts till dess försvar. Vare 
hur det vill med den saken för nu befolkas Klara så smått på nytt. 
Och historien - den finns alltid kvar. (DN 10.7)

Några exempel på texter på betald annonsplats, liksom texten ovan, 
ordnade från yngre till äldre hus, kvarter och miljöer:

Bohemer och murvlar i gamla klara (DN 10.7)

En familjevåning på Östermalm (DN 26.2)

Sekelskifte på lilla humlegårdsgatan (DN 9.7)

Kulturhus på söders höjder (DN 19.2)

Han stod i rök och damm ... [om amiralen Clas Fleming, men 
var det inte egentligen Karl XII?] (DN 17.4)

Mitt i Stockholms hjärta

Historikerna är inte ense om vilka stadsdelar som är äldst - Gamla 
Stan eller Norrmalm. (DN 4.1)

Och de enskilda annonserna för enskilda bostäder såg alltså ut som 
Maria Schottenius hade noterat. Detta är exempel på säljobjekt utan
för Stockholm:

Unikt objekt med havsutsikt i anslutning till 

ringmuren i visby (DN 25.1)

Skoklostertorp från 1700-talet
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Adolf Fredriks Kyrka. Utsikt från balkongen.

Mitt i Stockholms hjärta
Historikerna är inte riktigt ense om 
vilka stadsdelar som är äldst - Gamla 
Stan eller Norrmalm. Vissa hävdar med 
eftertryck att det bodde folk på Norr
malm långt innan Stockholm fanns, re
dan före 1250-talet. Säkert är i alla fall 
att Adolf Fredriks Kyrkogata räknar sin 
historia ända bak till 1600-talet. Och att 
den vackra kyrkan byggdes först år 
1774. Dessutom måste adressen räknas 
till den absolut mest centrala i staden.

Det är två minuters promenad till Hötorget 
med saluhallen och lika långt till Kungs- 

! gatan. Om hörnet finns alla slags affärer och 
krogar man kan föreställa sig. Att bo här är 

I verkligen att bo i Stockholms hjärta. Och 
köper du Magnus Bagers tvåa, så får du också 
möjlighet till att inreda både nytt kök och 
badrum, om du vill.

Avstyckad paradvåning med balkong
Huset är byggt 1927 och var från början be
bott av läkare och tandläkare med privatprak

tiker i våningarna. Med tiden delades några 
av våningarna till flera mindre, däribland 
Magnus lägenhet. Entrén är således den forna 
köksingången. Och jungfrukammaren, som 
har balkong mot den lugna gården, är nu
mera sovrum med plats för en stor säng. Men 
fortfarande finns förstås den rejäla klädkam
maren kvar, både här och i serveringsgång
en, som leder till det stora vardagsrummet 
med sin franska balkong.

- Det här är min första lägenhet, berättar 
Magnus, som har bott här i tio år, och jag har 
trivts oerhört bra, såklart. Eftersom vi har 
många lokalhyresgäster är föreningens eko
nomi utomordentlig. Själva lägenheten är 
fräsch men nu skall stammarna i kök och 
badrum bytas. Så det är ett ypperligt läge för 
den som vill bestämma inredningen själv.

Rund vägg i köket
I januari kommer stambytet att sätta igång. I 
köket monteras de gamla skåpen upp för den 
som inte vill byta. Köket är mycket rymligt,

med matplats för minst 10 personer och en 
av väggarna, som vetter mot trapphuset, är 
charmigt rund.

- Föreningen står för nytt kakel och klinker i 
badrummet, säger Magnus. Själva hade vi 
dessutom ritningar klara på ett nytt kök, när 
vi nu skall flytta. Magnus och hans fru har 
nämligen, osannolikt nog, fått en studentlä
genhet genom att köa.

- Jag satte mig på skolbänken igen, berättar I 
Magnus, som studerar till läkare. Eftersom jag 
redan är civilingenjör, vill jag inte ta hur 
mycket studielån som helst. En studentlägen
het kändes som ett bättre alternativ, även om 
vi blev oerhört förvånade över att vi fick en, 
avslutar Magnus, som nu flyttar ut från hjär
tat av Stockholm men i gengäld kommer 

närmre naturen.

Missa inte visningen av Adolf Fredriks Kyr
kogata 5 idag klockan 13.00-13.45. Se fler | 

bilder på www.notar.se.

Sveriges ledande mäklare på Internet

Kulturmiljö är en säljtrend för mäklarbranschen, som i DN den 4 januari 2004.



Soldattorpet med anor från 1700-talet har nu [...] (DN 31.7) 

Wretas värld

För ur resterna av ett nedgånget Gestgifveri från sent 1600-tal 
har hängivna visioner och kärleksfullt hantverk lockat fram en 
besjälad plats [...] (DN 11.10)

En husannons i SL A använde medeltiden som säljargument även om 
Arn inte var inblandad den här gången:

Med anor från 1200-talet ...

VA-plansvilla i Karolinerstil om 230 kvm innehåller [...] (SLA 3.3)

Även annat än bostäder kan säljas med historia:

Välkommen till Gamla Stans simskola i Storkyrkobadet, en kultur
historisk pärla! (DN 9.8)

Rimligtvis är det ingen konspiration att DN och mäklarbranschen 
drar åt samma håll. Snarare handlar det om att båda har insett det 
som förvånade den nya kulturchefen efter en tids bortovaro från lan
det: Historia, kultur, kulturhistoria och kulturmiljö är en trend. Den 
säljer både dagstidningar och hus. Intresset råkar sammanfalla, men 
mäklarbranschen är beroende av att medierna bär trenden, gör den 
synlig och ständigt återskapar den. Och medierna är beroende av att 
mäklarbranschen rider på trenden, så att läsarna inser att den är bety
delsefull och dras till den i medierna.

Bokmarknaden
Tidningarna anmäler och recenserar böcker. Det är en självklar del 
av en kulturredaktions arbetsområde, och uppfattas knappast som en 
inblandning i kommersiella angelägenheter. Inte desto mindre uppfat
tas det som viktigt att nyutkomna böcker blir recenserade. Förlag och 
författare skickar gratisexemplar till kulturredaktörerna, som har att 
välja vad de önskar se recenserat på sina kultursidor. De flesta böck
erna recenseras inte.

En recension i en ledande tidning som DN innebär prestige och 
högre försäljningssiffror, om recensionen lockar köpare. Om en bok



av lokalt intresse inte anmäls i lokalpressen är det ett misslyckande. 
Inom vetenskapsvärlden är att ha fått en bok recenserad i en ansedd 
tidskrift nästan likvärdigt med att ha fått en artikel tryckt i samma 
tidskrift.

I strängare mening arkeologiska böcker recenseras sällan i dagspres
sen - eller är det kanske överraskande ofta med tanke på hur många 
andra böcker än arkeologiska som det finns. Ordet ”arkeologi” eller 
”arkeologer” har vi sett i tre recensioner. I den ena användes ordet 
metaforiskt om det materiella, om saker helt enkelt. Den recenserade 
boken handlar om reklamaffischer från nära dåtid:

Det mest banala föremål kan bära på sublima insikter om både
estetik och samhällsutveckling, och man kunde lika gärna hävda att
de maniska samlarna bedriver ett slags samtidsarkeologi, ett steg
före de trögrörliga historikerna på landets universitet. (DN 31.8)

Det kan tänkas att historiker är trögrörliga. ” Samtidsarkeologi” är se
dan några år tillbaka ett begrepp och arbetsfält inom den akademiska 
arkeologin. Vi grävde somrarna 2005-2006 ut en klappebrygga i Tidan 
vid Tidaholm (Utgrävning 2006). Just att gräva associeras ju med arkeo
logi, så en recension av en bok om kungliga gravöppningar fick kanske 
några läsare att tänka på arkeologi med hjälp av rubriken:

Konungen är död - gräv upp konungen (DN 26.10)

En arkeologisk lärobok recenserades i DN. Boken är skriven av en uni
versitetshistoriker och recenserades av den mångkunnige Clas Svahn. 
Recensionen illustrerades med ett fotografi av ett skelett med en lusti- 
fierande bildtext (DN 30.3). Arkeologi skriven av en icke-fackperson 
och kommenterad av en annan dito är alltid intressant: Vad har varit 
viktigt och möjligt för dem att fånga ur arkeologin? Vilka böcker har 
de läst? Vad har de fått ut av dem?

Av recensionen att döma är boken kritisk, orädd, problematiserande 
och rekommenderas utan förbehåll men också utan överord av recen
senten för läsning. För en kunnig arkeolog framgår det av recensionen 
att boken slår in öppna dörrar och innehåller onödiga sakfel, även 
om det kan vara svårt att se vad som härrör ur boken och vad som är 
recensentens vändningar i ett lite fånigt språkbruk. Vi ska inte skriva



en ny recension av boken här, bara konstatera att en recension av en 
fackarkeolog förmodligen hade varit tråkigare att läsa än Clas Svahns. 
En fackarkeolog kanske hade framställt boken som mindre spännande 
och hade gjort författaren och förlaget mera betänksamma.

En av svenska arkeologer uppmärksammad bok om slaget i Teuto- 
burgerskogen angavs av recensenten, fackhistorikern Lennart Lund
mark, vara skriven av ”arkeologiprofessorn Peter S. Wells” (DN
26.8). Recensionen upptas till tre fjärdedelar av recensentens gedigna 
och intressanta kunskaper om nationalism och nationalromantik, 
vilket är ett av hans egna specialområden, och av lite raljerande om 
fältslagsmonument. På slutet får vi läsa att boken är välskriven och 
rekommendabel. Egendomligt är att Lennart Lundmark inte upptäckt 
hur mycket kunskapen om slaget bygger på terrängstudier och arkeo
logiska utgrävningar. Han såg Peter S. Wells framställning av de stora 
samhälleliga förändringarna i Centraleuropa som utfyllnad av sidor
na, inte som en bakgrund till att barbarer för första gången i Europa 
kunde tillfoga kejserliga romerska legioner ett förödande nederlag. 
Men hela framställningen bygger på arkeologi.

En tidning har ett val att göra när man utser recensent: En fack
person tenderar att recensera ur författandets synvinkel, en allmänt 
kulturkunnig skribent ur läsandets synvinkel. DN valde det senare 
för bortåt ett tiotal böcker under loppet av 2004, som kunde sägas 
ligga nära klassisk arkeologi, historisk arkeologi, samtidsarkeologi, 
tidighistoria eller allmän kulturhistoria: parfymens historia (DN 5.1), 
barn i medeltidens samhällsbotten (DN 24.5), ”Jämtarnas historia 
intill 1319” (DN 24.7), ”Antikens grönavågare” (DN 19.8), Afrikas 
historia (DN 21.8) med flera.

Vanligare än explicita recensioner av böcker om arkeologinära kul
turhistoria är kulturartiklar som tar sitt avstamp i en bok och snarare 
refererar än recenserar boken och för diskussionen vidare utifrån bo
ken. Det görs ofta i en särskild spalt på ”Namn och Nytt”, ”NoN:s 
boklåda”, en sida för underhållning och onyttig allmänbildning i DN: 
om reliker och kyrkmålningar (DN 28.1), Atlantis (DN 15.3), flug
svamp och bärsärkar (DN 4.6), Sveriges kungar från urtid till nutid 
(DN 12.9). I andra delar av DN fanns artiklar utifrån böcker om 
bland annat gravkistorna under Klara kyrka (DN 2.9), svärd och 
fäktande (DN 23.9) och arkeologiska utgrävningar i Stockholm (DN
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20.8). Den senare boken refererades kort i anknytning till att DN 
meddelade att ”Arkeologins dag” skulle infalla närmaste söndag med 
arrangemang för vilka en webbadress återgavs.

SLA innehöll under 2004 endast två i detta sammanhang relevanta 
bokrecensioner. En liten lokaltidning har naturligtvis en liten kultur
sida. En av böckerna handlade inte oväntat om Västergötland, en 
guidebok till medeltiden i landskapet. Huruvida Arn figurerar i boken, 
vet vi inte, men han förekom i recensionen (SLA 1.7). Boken snarare 
refererades än recenserades också i DN (DN 5.2).

Den andra recensionen avsåg en bok med titeln ”Forntida kvinnor” 
(SLA 28.9). Recensenten skrev under rubriken ”De osynliga kvinnor
na”, och hon återgav att författaren ”har gett sig in på att berätta den 
forntida skandinaviska kvinnans historia”, något ingen tidigare har 
gjort, sägs det. Varken författaren Catharina Ingelman-Sundberg eller 
recensenten Monica Sjöstrand tycks känna till Hanna Ryds ”Kvin
nan i Nordens forntid” (Rydh 1926), andra böcker onämnda. Det är 
roligt att vara felfinnare; det har recensenten inte varit i sin i övrigt 
något kritiska recension.

Båda de i SLA recenserade böckerna är skrivna av fackutbildade 
arkeologer. Redaktionen har ansett att de skulle recenseras mera 
utifrån läsbarhet och läsvärdhet än utifrån aktuell kunskap och 
diskussion inom fackvetenskapen. Därför valde man, liksom i DN, 
informerade, kunniga bokläsare snarare än andra fackpersoner som 
recensenter. Böcker inom andra vetenskaper, såsom idéhistoria och 
litteraturvetenskap, recenseras oftare av universitetsforskare. Bedöms 
arkeologi som enklare? Eller saknas det läsvilliga, skrivkunniga recen
senter inom arkeologin?



Den osynliga arkeologin

Såvida man inte själv medverkar i 
en artikel som intervjuad, är med 
på en bild eller att det handlar om 
något sammanhang som man själv 
har deltagit i, ska det mycket till för 
att folk ska läsa allt som står i en 
artikel. Eller ens ska uppmärksamma 
artikeln.



I vårt bläddrande, ögnande och läsande i tidningarna har vi använt 
argusögon och klippt ut åtskilligt som de flesta läsare inte skulle 

tänka på som arkeologi eller kulturmiljövård, vilket har framgått av 
de föregående kapitlen.

De undersökande studenterna i Östersund (kap. 11) fick av komvux- 
elever höra, att ”kulturmiljövård” är ”Något som vill föra ihop kultur 
och miljövård. Kanske designade glaskuber?”, ”Snygga till sopcon
tainern utanför vårt lofthus” eller ”Möjligtvis att man ska hålla kultur
aktiviteten miljövänlig” (André m.fl. 2001: 179). Detta ger ju intryck 
av okunnighet. Vi tror emellertid att tidningsläsare bildar sig en upp
fattning vare sig de har eller inte har någon explicit väldefinierad och 
genomtänkt syn på arkeologi eller kulturmiljövård. Det sker omedvetet 
genom att tidningarna rikligen innehåller anspelningar på historia, forn
tiden och kulturhistoria. Ofta är detta omedvetet också från redak
törernas och journalisternas sida. I de följande avsnitten ska vi se på 
aspekter av detta:

Är arkeologin välexponerad? Dras ögonen till den? Hur används 
arkeologi som icke-arkeologi? Hur ingår arkeologi i språket utan att 
egentligen avse arkeologi? Vilken arkeologi syns inte i tidningarna 
men finns ändå?

Hur synlig är arkeologin?
Tidningarna är fulla av synintryck och budskap. Artiklarna samsas 
med annonser, väder, TV-tablåer och serier. Vanligen sveper läsarens 
öga över tidningssidorna och skannar av bilder och rubriker för att 
hitta det man är intresserad av. Till läsarens hjälp har tidningen olika 
delar: till exempel kulturdel, sportdel och lokaldel. Därtill finns ofta 
inrikessidor och utrikessidor, ledarsida och insändarsida, familjesidor 
och krönikor. På alla dessa ställen i tidningen finns arkeologi. Men 
hur synlig är den?

Så vida man inte själv medverkar i en artikel som intervjuad, är med 
på en bild eller att det handlar om något sammanhang som man själv 
har deltagit i, ska det mycket till för att folk ska läsa allt som står i en 
artikel. Eller ens ska uppmärksamma artikeln. Enligt forskning base
rad på ögonrörelsestudier uppmärksammar läsarna endast 25 procent 
av all text i en dagstidning och bara 12 procent av alla artiklar blir 
lästa i sin helhet (Sternvik 2004).



En artikel består av några olika komponenter. Alla artiklar har rubrik 
och brödtext. Många har dessutom ingress, några har underrubrik, 
bild och mellanrubriker. En del förses med faktaruta. Vissa kanske 
sammanfattas på tidningens förstasida med en puff, som ger läsaren 
en aptitretare: detta är extra läsvärt i dagens tidning. I många tid
ningar gör man blockcitat, alltså lyfter fram ett kort utdrag ur texten 
och lägger det som en ruta i eller mellan spalterna. Komponenterna är 
olika sätt att få läsaren att uppmärksamma artiklarna.

Precis som att den skrivande och fotograferande journalisten gör en 
nyhetsvärdering när hon eller han bedömer vad artikeln ska berätta 
om och hur, så gör den som sätter ihop tidningen, alltså lägger ut tex
ter och bilder - vanligen en journalist, en bedömning av hur innehållet 
i dagens tidning ska mixas och värderas. I diskussion med redaktionen 
bedöms vad som ska komma i vänsterkrysset på förstasidan och vara 
dagens toppnyhet, och vad som ska toppa varje tidningsdel respektive 
varje enskild sida - i kombination med sålda annonsplatser.

Detta innebär att förutom redaktionens val av vilka jobb man ska åka 
på eller skriva om, och hur den journalist som får just arkeologiupp
draget hanterar sin berättelse, ska även redigerarna på tidningen göra 
sin värdering av hur arkeologi ska förmedlas i medierna. En puff och 
kanske en bild på förstasidan gör folk uppmärksamma på artikeln 
inne i tidningen. Om artikeln läggs högt upp på sidan tillsammans 
med en eller flera bilder får den mer synlighet. Får den intressanta 
mellanrubriker och mot slutet en sammanfattande faktaruta är det 
stor chans att många läsare ägnar den uppmärksamhet. Artiklar utan 
bild har svårare att fånga läsarens intresse. Långa artiklar blir mer säl
lan lästa i sin helhet än korta notiser. De senare orkar läsaren med fler 
av, även om de skulle ligga ganska långt ifrån dennes intressen. Det är 
viktigt i sammanhanget att skilja på vad läsaren ägnar uppmärksam
het och vad denne i själva verket läser.

En journalist arbetar gärna med att ge svar på frågorna vad, vem, var, 
när, hur och varför. Om man lyckas få med dessa eller delar av dem i 
rubriker, bildtexter och ingresser kommer tidningsläsaren att kunna 
läsa tidningen översiktligt med god kunskapsbehållning. Det är of
tast huvudrubrikerna som läsaren skummar. Däremot finns det ingen 
garanti för att läsarna också uppmärksammar eller läser texten som 
publiceras i anslutning till bilden (Sternvik 1994: 28, 31).



Under ytan, vid Vättern. Foto: Mikael Snäll



I artikelserien ”Mina medievanor” intervjuas Gert Karnberger som 
varit VD för företaget Clas Ohlson. Han bidrar med en intressant 
iakttagelse (Svenska Dagbladet 4 september 2007):

Jag ”bildrar” mycket i tidningen. Det är mina barn och barn
barn framför allt som säger det. De tycker inte att jag bläddrar, 
jag bildrar. Då kör man lite fortare och kollar bilder som kan 
locka en.

Artiklarna med sina bilder kan tyckas jätteintressanta, men läsaren 
går vidare till andra artiklars bilder och rubriker. Möjligen blir man 
ändå lockad att läsa bildtexten och därefter ingressen, alltså artikelns 
inledande sammanfattning och intresseväckare. Finns det ett block
citat, ett upplyft citat, bidrar det till att läsaren ägnar mer tid åt arti
keln (Sternvik 2004: 29). Enligt de nyhetskriterier som journalisterna 
använder för att lyfta fram en nyhet gör nu läsaren en egen bedöm
ning av om brödtexten är läsvärd (kap. 18):

• Artikeln handlar om läsaren själv eller dennas närmaste.
• Den handlar om något nära läsarens bostad eller hemort.
• Läsaren har behov, nytta eller nöje av att läsa mer.
• Artikeln handlar om en ovanlig händelse.
• Det är en process som berör läsaren eller dennas närmaste.
• Artikeln förmedlar åsikter eller beslut som berör läsaren.
• Artikeln handlar om någon i liknande situation som läsaren.
• Artikeln är överraskande och griper tag i läsaren.

Detta innebär att det som förmedlas om arkeologi via huvudrubrik 
och bild är det som starkast får genomslag eftersom det många gånger 
enbart är det som de flesta läser. Hur bra en artikel än är, läser folk 
inte allt som står i tidningen. Man har inte tid till det. Så hur synlig 
är arkeologi sett utifrån dispositionen på artiklarna och innehållet i 
huvudrubriker, bilder och bildtext? Låt oss titta närmare på några 
exempel ur vår klippsamling. Vi börjar med två stora artiklar, en från 
DN och en från SLA.

Artikeln i DN fanns på inrikessidorna som en femspaltare med två 
bilder, ungefär mitt på sidan. Rubriken är (DN 30.6):

Unik radiostation bur världsarv



Journalisten har i rubriken bakat in svaret på tre journalistiska frågor:

vad: ”radiostation” och ”världsarv”
när: av ordet ”blir” förstår vi att det snart ska ske
varför: något är ”unikt”

Så långt rubriken. Nu söker blicken över den stora bilden med kor 
som betar under några slags högspänningsmaster. Den som har seglat 
in mot Varberg känner säkert igen landmärket Grimeton och läser 
bildtexten:

De sex 125 meter höga antenntornen utgör tillsammans med 
”Alexandersonaltenatorn”, hjärtat i anläggningen, den radio
station i halländska Grimeton som nu hamnar på UNESCO:s 
världsarvslista.

Här får vi veta mycket om frågan vad, och en geografisk plats: var. 
Några går nu vidare till ingressen, som besvarar frågorna vad, var 
och när:

I december 1924 började Grimeton i Halland sända radiotrafik 
till USA. I veckan kommer radiosändare [n] upp på UNESCChs 
världsarvslista.

Nu släpper de flesta läsare artikeln och går vidare. Utom tre grupper: 
de radiohistoriskt intresserade, de som arbetar med Unesco:s världs
arv och vill se vad journalisten har uppfattat om det, och de med 
Varbergsanknytning som läser DN. Dessa kollar nu in den lilla bilden 
som besvarar frågan om vem:

Bo Johansson inne i radioanläggningen som har stått orörd 
sedan 1924.

Några blir nu verkligt nyfikna och börjar läsa reportaget som med 
sina ögon och öron tar oss med in i radiostationen och i samtal med 
Bo Johansson får vi veta allt. Andra halvan av artikeln ägnar journa
listen Peter Sandberg åt att redogöra för vad världsarv är och vilka 
fler som finns i Sverige, samt åt en radiohistorisk översikt som även 
skulle intressera en militärhistoriker. Samtidsarkeologer kanske möj
ligen skulle ha funnit Bo Johanssons berättelse intressant.



Men omöjligt kan vi veta hur många som har läst den ganska nor
malstora artikeln på cirka 3 500 tecken. De flesta har nog missat den, 
några har läst bildtext och ingress. Då vet de att en unik radiostation 
kommer på Unesco:s vårldsarvslista, kanske minns man namnet 
Grimeton och 125 meter höga master.

Den 19 juli publicerade SLA på sin kultursida, som förekommer unge
fär en gång i veckan, den trettonde artikeln i den av tidningen puffade 
serien ”Arkeologi i förbifarten”. Artikeln är skriven av två arkeologer 
från Västergötlands museum. Med fyra spalter toppar den sidan och 
en bild toppar artikeln. Motivet är en brunmurrig gravplats med lite 
arbetsredskap och några stora stenbumlingar. Med på bild finns en 
mänsklig skugga. Dit dras blicken. Vem är det undrar hjärnan? För
modligen fotografen, som kanske också är arkeolog. Artikelrubriken 
kommer under bilden (SLA 19.7):

Sagan om ringen

Därpå följer en ganska lång ingress:

När man slog sig ner vid Östra leden för mer än 2 000 år sedan 
hade man med sig en föreställningsvärld vi inte kan förstå fullt 
ut. I det kulturella bagaget hade man ideologiska uppfattningar 
som avsatt spår i marken. Till den samtida kulturen hör inslag 
av olika slags offer. De var inte alltid lika spektakulära som sam
tida människo- och guldoffer.

Rubriken är vald för att skapa associationer och att locka till läsning. 
Ingressen besvarar frågorna var: ”Östra leden”, när: ”för mer än 2 000 
år sedan”, vem: ”man”, samt möjligen vad: ”spår i marken”. Kanske 
lockar ingressen till läsning. De skrivande arkeologerna har valt att 
intressera läsaren med ord som ”föreställningsvärld”, ”offer”, ”spek
takulära”, ”människo- och guldoffer”. Det som är utgångspunkten 
för artikeln - en domarring som undersöktes vid grävningen - nämns 
inte i vare sig rubrik eller ingress. Men låt gå, vi vill veta vad bilden 
föreställer: visar den ett forntida offer kanske? Bildtexten berättar:

”Domarringen” vid Östra leden låg i utkanten av en stor boplats. 
Här syns den delvis avklädd på grästorv och med de flesta av 
de kvarstående stenarna. I marken låg förutom patronhylsor,
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Ingenting ändrar sig så ofta som det förf, 
Varje generation skapar sig en egen bild

"Domarringen" vid Östra leden låg i utkanten aven stor boplats. Här syns den delvis avklädd på grästorv och med de tiestä av de Kvarstaenne ste
narna. I marken låg förutom patronhylsor, porslinsbitar och annat skräp även krukskärvor. Någon vecka senare hade stenarna och en stenpack- 
ning tagits bort. I bottenfyllningen fanns en grop, där det låg en järnyxa. Vi kan tolka den som ett slags offerfynd från ca 100-talet f Kr.

Sagan om ringen
När man slog sig ned vid östra leden för mer än 2000 år 
sedan hade man med sigen föreställningsvärld vi inte 
kan förstå fullt ut. I det kulturella bagaget hade man ide
ologiska uppfattningar som avsatt spår i marken.

ARKEOLOGI I FÖRBIFARTEN 13

I vardagen kunde man kommu
nicera med gudarna genom att 
offra i gropar. Det kunde röra sig 
om sä enkla saker som "matof- 
fer". Eller så kunde man vid byg
gen av hus ”offra” något i de 
stolphål man grävde upp för hu
sen. Traditionen att lägga en sax, 
ett mynt eller ett knivstål under 
tröskeln till ett nybyggt hus kan t 
ex ses som en segdragen kultur
yttring.

Offergrop
Strax före eller i samband med 
att gårdsbebyggelsen kom till 
trafikplats Segerstörp under 
hundratalet f Kr, sä verkar det ha 
funnits en sådan offergrop i om
rådet. Under gropen fanns en 
stor eldstad. Kring gropen fanns 
flera stolphål som kan ha hört 
samman med en liten byggnad. 
Gropen tycks ha stått öppen

under en längre tid innan den 
fyllts igen.

Vad man lagt i gropen kan vi 
bara gissa; förmodligen mycket 
organiskt material som tillsam
mans med jordmånen bildat en 
sotig, myllaktig, något fet jord. 
Det var vanligt att man offrade t 
ex fett och njurar medan man för
delade köttet för att äta. Det fanns 
säkert nogra föreskrifter om hur 
man skulle gä tillväga. I offergro
pen låg holkyxa av järn. Det är en 
typ av yxa som fanns århundra
dena före Kr. Det ar en ovanlig 
typ av fynd som signalerar "of
fer” - att kasta yxan i sjön, eller 
snarare, gropen, kan ha varit ett 
sätt att helga platsen. Offerplat
sen var ett slags mötesplats för 
både människa och gudar under 
en lång tid, förmodligen för de 
första generationerna "bybor". 
Med tidens gång beslöt man sig

Till den samtida kulturen hör inslag av olika slags offer. 
De var inte alltid lika spektakulära som samtida 
människo- eller guldoffer.

fór att täcka över gropen med en 
stenpackning.

Helig plats
Men platsen kan knappast ha va
rit glömd. Som en slags slutpunkt 
byggdes ett väl synligt monu
ment i form av en krets med ste
nar. Förmodligen var det klart 
under 300 - 400-talen e kr f. Någon 
form av gravläggning tycks man 
också ha gjort (brända ben och 
keramik hittades vid en gräv
ning 1954). Det kan ha varit sam
tidigt med att bebyggelse och 
marker "strukturrationalise- 
rades” och bebyggelsen flyttade 
vidare. Bygget av stenmonumen- 
tet visar att platsen fortfarande

var helig och av stor betydelse.
De synliga delarna av sten har 

länge kallats fór domarring. 
Undersökningen har visat att det 
snarare liknat stenar som kan
ske lagts i form av ett hus eller ett 
skepp. Många av de här stenarna 
har sedan flyttats ur läge pä ett 
sådant sätt att vi idag inte kan sä- 
ga hur monumentet en gäng såg | 
ut. Den väl synliga platsen på höj- j 
den har utmärkt sig i drygt 2000 
år på olika vis: frän järnålderns 
bybors offerplats "runt hörnet" 
till vår tids valborgsmässobäl, 
som fått ge vika fór en trafikplats.

CATHARINA AXELSSON 
& ANDERS BERGLUND

Västergötlands Museum

r

SL A publicerade 2004 en omfattande artikelserie om resultaten och tolkningarna av en 
exploateringsgrävning i Skaraborg. Artiklarna skrevs av arkeologer.



porslinsbitar och annat skräp även krukskärvor. Någon vecka 
senare hade stenarna och en stenpackning tagits bort. I botten
fyllningen fanns en grop, där det låg en järnyxa. Vi kan tolka 
den som ett slags offerfynd från ca 100-talet f Kr.

Här finns en hel del om frågan vad, men en icke-arkeologisk läsare 
får själv bena ut det mesta: Är det domarringen eller boplatsen som är 
avklädd. Var domarringen ett hus på boplatsen? Men det står klart 
att arkeologer är intresserade av krukskärvor, och det vet vi ju alla, 
lite hänger man ju med. Men frågan varför lämnas därhän liksom 
vem, som är underförstådd. När, anges med en datering av yxan. Den 
omfattande bildtexten, med 70 tecken mer än ingressen, ger hopp om 
att få veta mer om offerfyndet. Vi vill läsa vidare och kollar åter rub
riken ”Sagan om ringen”. Artikeln är faktiskt inte så lång, vi hinner 
läsa, innan vi kollar börssidorna och sedan tar ungarna till dagis och 
skola på vägen till jobbet.

På 2 080 tecken redogör de två arkeologerna för olika slags offer 
under seklet före Kristi födelse. Redan i första meningen får vi klart 
för oss offerorsaken, varför:

I vardagen kunde man kommunicera med gudarna genom att 
offra i gropar.

Efter halva artikeln kommer vi fram till yxan som bildtexten berättar 
om. I artikelns sista stycke landar rubriken i berättelsen med ordet 
”domarring”, ett ord som många icke-arkeologer känner till och har 
en uppfattning om. Och som vi förmodar att rubriken syftar på.

Artikeln har gett en intressant bild av olika sätt att tolka gropar, yxor 
och stenar. Man har lagt tyngdvikten vid hur och vad med inslag av 
var, när och vem. Här får vi möta arkeologernas resonemang kopplat 
till fynden och platsen. Artikeln är populärvetenskapligt hållen, utan 
de journalistiska kännetecknen med intervjuade personer som får ut
tala sig och ge en närvaro i texten.

Vi vet inte hur många som verkligen har läst artikeln ”Sagan om ring
en”. I en lokaltidning läser många mycket av det som skrivs, men det 
skulle kunna ha inneburit mer läsvärde om någon hade uttalat sig i 
texten. Någon som hade tagit med oss till platsen. Men artikeln var



kittlande och intressant. Om man läste hela vägen. De som stannade 
vid rubrik och ingress har möjligen klart för sig att folk i forntiden 
utförde spektakulära människooffer.

Vi har nu tittat på två artiklar som haft bilder och bra placeringar på 
sidorna. Annat om arkeologi kan vara mindre synligt såsom en artikel 
utan bild, men placerad i topp på en nyhetssida med rubriken (SLA 5.2):

24 Miljoner i bidrag för vård av kulturmiljöer

Pengar. Mycket pengar. Det får högt nyhetsvärde för journalister. Rub
riken besvarar bara frågan vad. Den läsare som inte har med bidrag till 
kulturmiljöer att göra går vidare till en annan artikel. Men för de läsare 
som arbetar med landskapet eller med turism ringer det en klocka. Hur 
ska pengarna fördelas? Detta nosar journalisten Petra Lundgren på i 
ingressen. Här finns också svar på delar av frågan vem:

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått nästan 24 miljoner kro
nor i bidrag till kulturmiljövård av Riksantikvarieämbetet. En del
av pengarna är öronmärkta, resten får länsstyrelsen själv fördela.

I en intervju, eller möjligen ett citat från ett pressmeddelande, med 
länsantikvarien får läsaren veta hur länsstyrelsen har tänkt fördela 
pengarna och något benas frågan vem ut. För yrkesarkeologiska per
soner är svaret på frågan varför mestadels underförstått begripligt. 
Men varför man ska satsa 24 miljoner statliga kronor på vård av 
kulturmiljöer lämnas till var och en att bedöma, med ledtrådar om att 
det är viktigt på olika sätt. Varför det är viktigt kan läsaren fortsätta 
att fråga sig. Och vi får fortsätta att fråga hur många som läste hela 
artikeln och hur många som missade den helt. Hur skulle du ha gjort? 
Läst, gått vidare eller missat den helt?

Låt oss också titta på notiser. En artikelform som hoppar över ingres
sen, eller i själva verket är som en utbyggd ingress fast utan själva 
brödtexten. Här ska alla frågorna om vad, vem, när, var, hur och gär
na varför få plats på en spalt och kanske 650 tecken. Notiser är inte 
att förakta, för folk läser hellre många, korta texter än långa, även 
om de senare egentligen verkar intressanta. Hur många har möjlighet 
att verkligen läsa Svenska Dagbladets understreckare, som onekligen 
är intressanta, men varje dag brer ut sig på en helsida med ca 11 000 
tecken utan mellanrubriker? Men notiser blir lästa.
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24 miljoner i bidrag 
för vård av kulturmiljöer
Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har fått nästan 
24 miljoner kronor i bidrag 
till kulturmiljövård av Riks
antikvarieämbetet. En del 
av pengarna är öronmärk- 
ta, resten får länsstyrelsen 
själv fördela.

Varje år skickar länsstyrelsen in 
en ansökan till Riksantikvari
eämbetet för att få en påse pengar 
till värd av kulturarvet. 1 år läm
nades ett bidrag på 23 925 000 kro
nor.

- Vi har fyra specifika huvud
ändamål; vård av kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse, vård 
av löntiämningsymraden och 
vård av kulturlandskapet. Dess
utom kan vi använda bidraget till 
informationsinsatser för att spri
da kunskap om vårt läns historia, 
säger Jan-Gunnar Lindgren, län-

santikvarie på länsstyrelsen i 
Västra Götaland.

Under rubriken vård av fom- 
lämningar säger Lindgren att 
länsstyrelsen satsat väldigt stort 
senare år på att vårda och rusta 
upp de lämningar som är från me
deltiden.

-Då är det ju objekt som Husa
by och Aranäs. Framför allt Hu
saby kommer vi att gå vidare 
med. Sedan har vi också ett na
tionellt uppmärksammat utveck
lingsprojekt och det är Södra Rå
da, där länsstyrelsen ska behand
la den ansökan som finns om de 
aktiviteter man vill göra där 2004.

öronmärkta pengar
Pengar kan också sökas till speci
ella projekt och i år fick länssty
relsen 1 255 000 öronmärkta kro
nor till olika utvecklingsprojekt. 
Däribland RANE, Rock art in 
northern Europe.

- Det är vårt stora hąUrismings- 
projekt som vi har ihop med Nor

ge, Sverige, Danmark, Finland och 
på sikt även Karelen i Ryssland. 
Där kan bli konkreta insatser på 
de hällristningar som finns i Ska
raborg, till exempel pä Kålland.

Öka tillgängligheten
Ett annat projekt heter "ökad 
tillgänglighet för rörelsehin
drade” och är en metodstudie.

- Där ska vi studera kultur
minnen i länet som helhet för att 
se hur vi kan hitta olika metoder 
för att just öka tillgängligheten. 
Både för de som har svårt att se 
men framför allt för de som har 
svårt att röra sig.

”Med andra ögon” är speciellt 
inriktat pä hällristningar och 
hur synskadade ska kunna "se" 
hällsristningar.

- Det kan också bli användbart 
för de ristningar som finns i Ska- 
raborgsdelen.

loo-tals ansökningar
Länsstyrelsen ansökte om att få

ungefär 50 miljoner kronor och 
fick alltså knappt hälften. Efter
som pengarna är begränsade får 
alla projekt inte pengar. Men det 
finns ett projekt som heter ”Vad 
händer med de som inte fick”.

- Vi ska göra en studie och se 
vad som hände med de som sökte 
pengar, men inte fick pengar. Rev 
man, eller vad hände med de här 
miljöerna. Det kan vara intres
sant att veta.

De pengar som inte är öron
märkta till utvecklingsprojekt el
ler kulturreservat i Västra Göta
land får länsstyrelsen själv förde
la.

- Nu ska vi handlägga alla an
sökningar, det är 100-tals. Vi 
kommer att satsa hårt för att kla
ra av de flesta under första halvå
ret.

Riksantikvarieämbetet delade 
totalt ut drygt 217 miljoner kro
nor till länen.

PETRA LUNDGREN
O5OO-46 75 81 

petra.lundgren@sla.se

Artiklar om arkeologi kan handla om pengar, som i SLA den 5 februari 2004.



DN hade en notis på 644 tecken, med en uppmanande rubrik 
(DN 11.6):

Dags att beundra pergamonaltaret

DN inleder alla sina notistexter med ett sammanfattande eller väg
ledande ord i fetstil. En slags underrubrik. ”Museer” är fetstilsordet 
som inleder denna notis. Sedan besvaras i tur och ordning frågorna 
vad detta är, varför det är dags att beundra, vem som anser det, en del 
om när saker har hänt och hur det har gått till. En enkel och under
hållande glimt från DN:s Berlinkorrespondent Thomas Hall, som på 
slutklämmen rapporterar om vad allting har kostat också.

SLA:s notiser om arkeologi är ofta signerade TT eller TT Spektra. De är 
alltså nyhetsbyråmaterial. Så är det med följande notis (SLA 19.7):

Unikt grottfynd i England - av en slump

”Unikt”, ”fynd” och ”slump” lockar till läsning, de besvarar frågor
na vad och hur. SLA har laddat sina notiser med att låta de första tre, 
fyra orden i texten vara i fetstil. Men här är det någon av TT Spektras 
journalister som skrivit texten. Man inleder med att säga vem som 
gjort fynden och ger legitimitet åt artikeln:

Forskare har gjort ett sensationellt fynd av grottkonst i England.

Sedan har man skrivit om en text från ”The Guardian” och lånat 
några pratminus, det vill säga ett talstreck följt av ett uttalande, från 
en av forskarna som anser att detta är ett av de finaste konstfynden i 
världen. Läsaren får veta vad det föreställer och när konsten gjordes, 
därefter med spänning mer om hur fynden upptäcktes. En sprakande 
och närvarande glimt av den arkeologiska världen i en kort, men för
modligen av många läst text. Här finns unika saker och forskare som 
letar, och som av en slump och med hjälp av gryningsljusets spel hittar 
något fantastiskt och världsrevolutionerande. Här ingår många av de 
ingredienser som journalisterna tar fasta på i sina nyhetsvärderingar 
(kap. 18). Så här förmedlas och uppfattas den arkeologiska forskar
världen av många i mediesammanhang.



Unikt grottfynd 
i England 
- av en slump
Forskare har gjort ett sensationellt 
fynd av grottkonst i England.

- Vi trur atl dei här är en av de 
finaste ristade grottväggarna i 
världen, säger Sergio Ripoll, 
spansk expert pä grottkonst, till 
Guardian.

Bilderna som föreställer bland 
annat fåglar, bisonoxar, hjortar 
och björnar, har gjorts genom en
kla tillägg till bergets naturliga -----
form, berättar han. De tros ha ris
tats under istiden för 13 000 år se
dan.

Upptäckten var en ren slump.
En morgon började forskarlaget 
leta i tidigt gryningsljus och plöts
ligt syntes ristningarna, trots att 
de inte gick att se med hjälp av for
skarnas starka lampor.

- Det gav oss en svag glimt av 
vid vilken tid på dagen bilderna 
kan ha gjorts, säger Ripoll. (TT 
Spektra)

En notis om arkeologiska fynd och forskare från nyhetsbyrån TT Spektra som SLA publicerade den 19 juli 2004.



Slutsatsen som vi framförallt kan dra är enkel: Det är i rubrikernas 
innehållsvärde som allmänheten skaffar sig kunskap om arkeologi. 
Det är i rubrikerna som arkeologi blir synlig för tidningsläsarna.

I resonemanget kring arkeologins synlighet och hur den för läsaren blir 
synlig, uppmärksammad och kanske läst är det alltså viktigt att ta fasta 
på innehållsvärdet av det som står i artiklarnas rubriker, bildtexter och 
ingresser, i korta notiser och i själva bilderna. Det som berättas där har 
störst chans att bli till kunskap hos läsaren. Även om det är den skri
vande och fotograferande journalisten som för ordet om arkeologin i 
massmedierna, är det fler på tidningen som påverkar om artikeln har 
chans att bli läst, till exempel annonsplaneraren och tidningens redige
rare. Till slut är det läsarens val att uppmärksamma, att skumma, att 
läsa eller att välja bort artikeln om arkeologi. För att inte tala om nästa 
steg: hur läsaren tolkar det som den har läst om arkeologi.

Den arkeologi som finns i redaktionella artiklar är påtaglig arkeologi 
och synlig för den som vill se den. I följande kapitel handlar det om den 
arkeologi som finns, men som inte alltid är uppenbar för läsaren.

Hur ser den omedvetna arkeologin ut?
Tidningssidorna påminner ständigt om gamla tider genom logotyper 
och andra symboler, genom namn på personer, gudar och platser från 
antiken och sagan, och i politisk satir, skämtteckningar och serier. 
Detta har inte förändrats särskilt sedan 1985 år excerpering, då vi 
redovisade sådant till övermått (Welinder 1987).

Visserligen kungjorde SLA 2004 att ”Vikingatiden lider mot sitt slut”, 
men det avsåg inte att riddare hade börjat konkurrera om utrymmet 
med vikingarna i tidningarna utan att dansbandet Vikingarna skulle 
göra sin sista spelning (SLA 2.7). I övrigt syntes bland mycket annat 
”Viking cup” (SLA 1.4), ”Blue White Vikings” (SLA 7.4), ”Vikinga- 
kören” (SLA 30.3) och syskonen ”Viking 5 och Saga 3” (SLA 15.1). 
För dem som känner till professorslängden i Uppsala med två gånger 
”Almgren” på lärostolen i arkeologi är ”Carl-Viking Almgren” (SLA
10.9) ett mäktigt namn på en gosse.

Vikingar syntes 2004 vanligen i sammanhang där de skulle väcka posi
tiva associationer. På 1980-talet syntes vikingar också med negativa



associationer till våld och härjning. Det var väl också 2004 avsikten 
med ”Man med järnrör gick bärsärkargång i t-banan” (DN 29.8), 
medan ”Tre gånger skotsk bärsärkargång” (DN 28.1) syftade på vild
sint musik. SLA föredrog stavningen ”bärsärkagång” (SLA 30.8). ”Tre 
års väntan på hörapparat rena ättestupan” (DN 26.2) och ”Vänsterns 
Särimner” (DN 12.10) använder blandat förståeliga liknelser.

En tecknad serie, som leker med antiken och nutiden, kan få förnöja 
våra läsare, liksom SLA:s. I serien ”Pappa och Pestus” uppträdde i 
februari kentaurer. Pestus tittade på natten in till Pappa, som hade 
satt sig upp i sängen med hästsvansen väl synlig i teckningen bak på 
det eljest tämligen kala huvudet:

- Ropade du Pappa?
- Jag hade en mardröm. I drömmen mötte jag en vacker kvinna 
som var till hälften häst och till hälften människa! (SLA 26.2)

I den sista rutan syns en kentaur på de elyseiska fälten jämte en i den an
tika mytologin visserligen okänd varelse motsvarande Pappas drömsyn:

- Ropade du?
-Jag drömde en mardröm om en man som hade svansen mellan 
öronen! (SLA 26.2)

Arkeologi är att gräva och hitta. Att gräva och hitta är däremot inte 
bara arkeologi:

Gravare av rätt kaliber (DN 25.4)

Här något för ”grävjournalisterna” att sätta spaden i. (DN 11.11) 

Unikt fynd av jätteödlor på svalbard

Forskargruppen grävde fram rester från många forntida arter. 
(DN 17.9)

Samtida melodier framgrävda i fyra städer (DN 4.11) 

Musikarkeologen wiehe gräver vidare

Senaste fynden blev ett nytt album med honom och Björn Afzelius. 
Och det kommer nog mera. (SLA 3.12)



Jätteödlorna på Svalbard angavs i artikeln vara från juratiden för 160 
miljoner år sedan (DN 17.9). En månad senare kunde man i DN läsa 
om ”Schlager från forntiden”. Av texten till notisens bild att döma 
var den forntiden inte fullt så avlägsen: ”Towa Carson, 1968” (DN
21.10). ”Forntiden” kan betyda ”mycket gammalt” eller ”hopplöst 
gammalt, omodernt” eller ”nostalgiskt”.

”Tillbaka till medeltiden” (SLA 10.9) kan betyda just vad det står:

Det vankas Arnhelg, segerfest och 700-årsjubileum för biskop 
Brynolf. (SLA 10.9)

”Medeltiden” kan emellertid också innebära en värdering. Arnhel- 
gen var förhoppningsvis uppsluppen och festlig, med musik, lekar, 
gycklare och dans, och ädla riddare och sköna damer. Den följande 
rubriken avsåg en annan slags medeltid:

Lika äckligt som på medeltiden (DN 17.4)

Ingela Lind använde ”en rent medeltida katolsk kultur med flagellan
ter, offer-, helgon- och martyrhistorier” (DN 17.4) för att mana fram 
känslor inför en förvisso tankeväckande konstutställning.

Den vanligaste tidsresan för att genom associationer framkalla käns
lor går till stenåldern. I förhandsannonseringen av ett TV-program 
gick tidsresorna bokstavligen till stenåldern genom ett kylskåp:

Futuira kommer till sin framtid men Henrik kastas hjälplöst till 
stenåldern. (SLA 14.6)

Det förefaller som om det var mindre lyckat att hamna i stenåldern, 
men det framgick inte av artikeln som ju inte borde avslöja för mycket 
om det kommande TV-programmet. Stenåldern används annars ofta 
som en kort och koncis angivelse av något gammalt och primitivt:

Är ni inte kloka, ska ni inte byta pentryt? Det faller sönder, min 
kokplatta är från 1943, stenålders. Min skärbräda är möglig. 
(DN 20.4)



Muslimska extrem ister förstår att ett fritt och dynamiskt Irak 
skulle underminera försöken att sopa undan västliga influenser 
och sekulära regeringar i arabvärlden och förhindra ”en styrelse 
å la stenåldern”. (DN 23.5)

I det senare urklippet ur en utrikespolitisk krönika står stenåldern för 
motsatsen till det moderna och till upplysningen. Någon gång kan det 
skymta fram vad stenåldern skulle innebära, som i en intervju med 
ungdomar om synen på arbete och framtid:

För tusentals år sedan var det ett jättearbete att jaga och hålla sig 
vid liv. Nu behöver vi inte det, överflödet är ju enormt. Men vi 
behöver pengar för att få del av överflödet. (DN 30.11)

Då antropologer och arkeologer på 1970-talet diskuterade ”the afflu
ent society”, det ursprungliga överflödssamhället, avsågs just stenål
dern såsom ett gott samhälle att leva i (Gräslund 1974; Sahlins 1976). 
Ungdomarna hade uppenbarligen en annan syn på stenåldern. Vardags
språket innehåller samma dubbelhet: Var stenåldern bra eller dålig?:

Han berättar om Tore Torsson i Väne-Ryr som envist hållit fast 
vid sina gammaldags kor trots att andra kallade dem för ”sten
ålderskor”. Tack vare honom finns allmogekon bevarad, en ras 
som man trodde dött ut på 40-talet. (SLA 13.10)

I matsammanhang exponeras denna dubbelhet i synen på stenåldern. 
Stenålderskost är ju bra (kap. 11), men samtidigt är den ”rena sten
åldern” (SLA 14.4):

En kokbok som är rena stenåldern, kan det vara något? Det tyck
er i alla fall Lars Wilson och kocken Stefan Johansson som skriver 
en kokbok och är övertygade om att vi blir friskare om vi äter mat 
som vi åt på stenåldern. (SLA 14.4)

Just tillsammans med mat är gammalt och stenålder positivt värdeladdat:

Dinkel - uråldrigt och näringsrikt

Ett ursädesslag som odlats i Sverige sedan stenåldern, men mer 
eller mindre försvann på vikingatiden. (SLA 26.2)



Det var förmodligen inte matskribentens avsikt att läsarna skulle 
tycka illa om vikingarna, därför att de slutade odla dinkel. Det gäller 
emellertid att veta om referenserna till gamla tider avser att vara posi
tivt värdeladdade och väcka positiva förväntningar eller om de avser 
att vara negativt värdeladdade och inge bävan:

Hit är tittarna bjudna på lunch av den legendariske fåraherden 
Orlando Murgia. Menyn kunde ha varit den samma på sten
åldern: [...] (SLA 25.10)

Här skapas positiva förväntningar av ordet ”legendariske”. Mat
sedeln får bedömas efter tycke och smak: ”fårost lagrad i hyddan, 
grillspett med inälvor och helstekt killing” (SLA 25.10). Vi estimerar 
två och en halv av tre.

Tidningarna skapar knappast några bilder av stenåldern genom detta 
sätt att skriva. Snarare använder och understryker de gängse före
ställningar om stenåldern, vilka kan ingå i ett bildspråk. På så sätt 
konserverar de synen på stenåldern. De skapar inte nyanserade, kun- 
skapsbaserade bilder av perioden.

”Att vara K-märkt” betyder att vara gammal, omodern men ändå 
finnas kvar. Uttrycket används emellanåt ironiskt och inte alltid vörd- 
nadsfullt om något bevarandevärt. DN använde en gång ”K-märkt” i 
rubriken till ett inlägg i kulturmiljödebatten (kap. 12):

K-MÄRKNINGEN - EN INDUSTRI I VÄXANDE (DN 4.10)

Bokstaven K, såsom Anders Isaksson här använde den, kommer ur
sprungligen från den byggnadsantikvariska praxisen, att byggnads- 
minnesförklara något, fast egentligen används uttrycket inte längre. 
Däremot finns i planärenden bokstaven Q med en liknande betydelse 
(Aaröe 2006). I allmänt språkbruk används ”K-märkning” och alla 
vet vad som menas. DN återgav 2004 en dubbeltydighet:

- Sluta kalla dig ”kommunist”, heter det i ett brev till Ohly under
tecknat av över tjugo kommunister, där partiet enligt en av under
tecknarna, Örjan Mossberg, ”för en vänsterpolitik som inte är 
k-märkt”. (DN 9.10)



Som en muntration ska väl också uppfattas rubriken ”Lutande ledare” 
(DN 9.5) över en bild av Kinas premiärminister stående framför det 
lutande tornet i Pisa och själv lutande i samma vinkel, eller finns där 
någon politisk udd? Rubriken ”Hellre snuttifiering än mumifiering” 
(DN 13.7) inledde en debattkrönika om kulturjournalistik.

Uttryck ur arkeologin och anspelningar på arkeologi, det vill säga 
något gammalt, används som värdeomdömen för att framkalla käns
lor och eventuellt för att stigmatisera, men mindre ofta motsatsen. 
Detta förutsätter att det finns föreställningar om det förflutna, som 
kan framkallas med enstaka ord: ”rena stenåldern”, ”ättestupa”.

En skicklig skribent kan spela på föreställningar om det förflutna för 
att framkalla effekter hos läsarna. Vad säger detta om civiliserade 
människor, om oss själva:

Hårfin gräns mellan casanova och grottman

Sextio nervceller kan göra hela skillnaden, anser forskare som
har studerat hur bananflugehannen förför honan. (DN 1.8)

Till artikeln finns ett porträtt av Casanova som en finstämd svartvit 
teckning och ett färgfoto av en Hollywoodgrottman i behov av en 
barberare.

Det forntida kan också användas satiriskt om det nutida:

”Tusenåriga inskriptioner i naturen som runskrift och hällrist
ningar... skulle om de utfördes i dag vara tveksamma ur strikt 
juridisk synvinkel.” Det skriver Solveig Hollari om klottrets hi
storia i Brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå. (SLA 24.4)

... och SLA tillade. ”Vilken tur att Datainspektionen är en sentida 
företeelse” (SLA 24.4). Eventuellt menade man att det var bättre förr 
eller bara att myndigheterna är mer klåfingriga i dag.

Tilltalande var Barbro Hedvalls illustration till en artikel med rubri
ken ”Låt en ny generation skriva Sveriges historia” (DN 9.12). Hon 
pläderade för en nyskriven historia, på en fri och vetenskaplig grund 
med motiveringen att historieintresset är stort, med det för arkeologer 
överraskande tillägget:



Historietrenden är stark, märkligt nog gäller intresset också de 
avlägsna tider då källorna är mycket glesa till vad som hände på 
det territorium som i dag är Sverige. (DN 9.12)

Hennes illustration var emellertid välfunnen: ett fragment av en run
sten, med bildtexten ”Dags att tolka historien på nytt” (DN 9.12). 
Vi tycker oss, med lite fantasi, kunna läsa ”li:ru” på stenen, och det 
är onekligen inte helt lätt att tolka, men dessbättre kan arkeologin 
erbjuda mycket mera för den som vill förstå 1000-talet.

Tidningarna har ambitionen att sprida kunskap om pågående arkeo
logisk verksamhet (kap. 7-10), rimligtvis för att låta sina läsare ta 
del av det ständiga nyskapandet av denna kunskap, samtidigt som 
tidningarna i sitt val av språk och uttryck i andra sammanhang under
stryker okunskap och felkunskap om forna tider, rent av fördomar.

Vilken arkeologi syns inte?
Åren framemot 2004 präglades bland de professionella arkeologerna 
av upphandling, konkurrens och privatisering inom uppdragsarkeo- 
login och kulturmiljövården - kort sagt av marknadstänkande. Den 
arkeologiska yrkeskåren var i förändring. Mycket stora infrastruktur
projekt med tillhörande omfattande arkeologi befann sig i slutskedet, 
det vill säga tänkandet och skrivandet efter utgrävandet: Arlanda- 
banan, Botniabanan, E4, E22, Västkustbanan, Öresundsbron. Det
samma gällde några stora universitetsprojekt: Birka, Från kust till 
kust, Midgård, Uppåkra.

Mesolitiska hyddor, gravplatser och informationsrika avfallslager, hela 
järnåldersgårdar, -byar och -landskap, intrikata neolitiska palissad- 
anläggningar, ben- och krukskärvskemi gjorde de fält- och laboratorie- 
arbetande arkeologerna nästan blasé på att hitta nya ännu inte förut 
skådade data. Nyckelbegrepp i den ständigt löpande tolkningsdiskus
sionen vid kaffebord, under seminarier och på konferenser var erfaren
het, fenomenologi, genus, kommunikation, landskap och ritual.

De förhistoriska och tidighistoriska samhällenas egen historia blev ett 
nytt diskussionsfält. Inom järnålders- och medeltidsarkeologin knöts 
skriven text och det materiella samman till en holistisk syn på det 
mänskliga. Diskussionen om den egna samtidens bruk av förhistorien



och tidighistorien fördjupades, samtidigt som ett arkeologiskt utfors
kande av den egna samtiden växte fram.

Tiden var ett arkeologiskt äventyr. Av det syntes mycket lite i tid
ningarna. Dessa förmedlade inte heller känslan bland arkeologerna 
av att leva mitt i en dynamiskt föränderlig vetenskap. Ändå var text- 
och bildmängden om arkeologi i tidningarna inte liten. SLA lyckades 
bättre än DN, beroende på att SLA lämnade plats åt arkeologerna 
själva att skriva.

Tabell 14 visar i all enkelhet uppifrån och ner hur urklippen av typerna 
1-6, det vill säga den tyngst vägande arkeologin i tidningarna, förhåller 
sig till en rätlinjig forskningsprocess. Typ 1 handlar om datainsamlingen 
i fält och laboratorier, typerna 5-6 handlar om de färdiga forsknings
resultaten, typerna 2-3 om hur dessa forskningsresultat förmedlas och 
tillämpas, och typ 4 om den interna forskningsdiskussionen. Arkeo
logibilden formas av datainsamlingen och av de färdiga resultaten. Det 
är först och främst arkeologin i form av museitjänstemän, antikvarisk 
verksamhet och kulturmiljövård som syns i tidningarna, inte den arkeo
logi som diskuterar hur de i fält och laboratorium framtagna föremålen 
och observationerna blir kunskap som kan visas i berättelser, bilder och 
rekonstruktioner. Undantag fanns dock 2004.

Tab. 14.
En rätlinjig forskningsprocess återspegling i DN och SLA (procentandel urklipp 
av typerna A1-6). ■
Al 39 33 13 20
A2+3 23 39 26 45
A4 2 7 6 1
A5+6 36 21 55 34
Summa (antal) 325 173

Al nyhetsurklipp om arkeologiska utgrävningar, nygjorda fynd etc.; A2 nyhetsurklipp 
om förmedling till allmänhet och elever i form av publikarrangemang etc.; A3 ny
hetsurklipp och reportageurklipp om antikvarisk verksamhet; A 4 nyhetsurklipp om 
arkeologiska forskningsresultat och symposier; A5 reportageurklipp med kulturhisto
riskt tema; A6 nyhetsurklipp och reportageurklipp om utställningar, böcker, radio- och 
TV-program m.m.



SLA:s artikelserie ”Arkeologi i förbifarten” (kap. 10) är skriven av 
fackarkeologer, inte journalister. Den sammanfattade den arkeologi 
som föregick ett ovanligt stort infrastrukturarbete i Västergötland, 
Göteborgstrakten undantagen. Den skrevs mot vanligheten några år 
efter fältarbetena, då arkeologerna hunnit överblicka, tolka och sam
manställa. Läsarna fick därtill inte bara de färdiga forskningsresul
taten i lättläst och illustrerad form, utan emellanåt visade också de 
skrivande arkeologerna hur kunskapen hade blivit till.

En artikel av Anders Berglund är en liten lärobok om C14-metoden 
med hänvisningar till internetsidor för de mera tekniska aspekterna 
av metoden, medan artikeln handlar om ”felkällor” och ”snårig
heterna” (SLA 7.7). En annan artikel av Catharina Axelsson med den 
lite banala rubriken ”Gravar kan berätta mycket” (SLA 10.7) för
söker resonera kring religionsvetenskapliga tolkningar av olika slags 
begravningsritualer. Den lyckas på begränsat utrymme visa att det 
handlar om en famlande diskussion.

Att arkeologi är diskussion visade också Clas Svahn i sin recension av 
Dag Lindströms lilla lärobok (kap. 14):

Författaren är en försiktig men samtidigt orädd general och 
kritiserar många tolkningar av den svenska historien som han 
menar ibland vilar på antaganden mer än på faktiska fynd.
Och visst finns det problem.
Ett av dem är när vissa perioder visar en stark nedgång i fynd
materialet. Där det tidigare hittats krukskärvor, pilspetsar och 
annat som tyder på mänsklig aktivitet visar det sig plötsligt tomt 
när arkeologerna grävt sig ytterligare några centimeter ner i 
marken. Vad beror detta på? Den gängse tolkningen är att bris
terna på fynd tyder på en nedgång i befolkningen eller minskade 
materiella resurser, skriver Lindström. Men så behöver det inte 
vara, menar han. Brist på bevis är inte alltid bevis på en brist. 
(DN 30.3)

Det är lite oklart vad som är författarens och vad som är recensentens 
formuleringar. Tillsammans har de dock åstadkommit en egendom
lig beskrivning av stratigrafin på en arkeologisk utgrävning, och det 
var länge sedan som den arkeologiska diskussionen innehöll fynd
brist, demografi och försörjningsmöjligheter som en gängse tolkning.



Att hitta gängse tolkningar i dagens mångsidigt diskuterande arkeo
logi är inte lätt; det kan inte begäras av vare sig Dag Lindström eller 
Clas Svahn. Möjligen skulle en gängse tolkning av brist på fynd i dag 
handla om ett samhälles konventioner för att framvisa makt och pre
stige, men framför allt finns efter några decenniers ofattbart myckna 
grävande ingen brist på fynd.

Tidningarna skriver mycket om arkeologi. Det problematiska i att 
inte skriva om den arkeologiska diskussionen av grunderna för intres
santa tolkningar är, att tidningsläsarna därmed får svårigheter med 
att sortera olika slags arkeologi (kap. 11). All arkeologi kan vara 
intressant, men det finns arkeologi som ingår i en diskussion, som 
hederligt strävar mot att i ständig diskussion och ständigt utsatt för 
kritik formulera idéer som är möjliga att pröva och ompröva, och det 
finns arkeologi som inte följer den erfarenhetsbaserade diskussionens 
kriterier för god och hållbar vetenskap. Den senare kallas ”pseudo- 
arkeologi”.

Pseudoarkeologin var historikern Lennart Lundmarks utgångspunkt, 
då han ville sätta fingret på ett den postmoderna humanistiska veten
skapens dilemma:

Den seriösa vetenskapen har fått problem med fantasterna. Deras 
avhandlingar blir allt svårare att skilja från en del humanistisk 
forskning. (DN 13.3)

Med utgångspunkt i en artikel av Jes Wienberg (2004), professor i 
medeltidsarkeologi, och boken ”Högskolans lågvattenmärke” (Hans
son & Sandin 2000) karaktäriserade Lennart Lundmark pseudo- 
vetenskap med rader av arkeologiska exempel (DN 13.3). Hans 
huvudtes var att pseudoarkeologin, och pseudovetenskap generellt, 
kunde vara förvillande och förföriskt lik akademisk forskning. Han 
gav ett exempel också på det omvända med hjälp av en efter disputa
tion godkänd doktorsavhandling i arkeologi (Blomqvist 1989).

Frågan att ställa är förstås, om tidningarna lyckas hålla fotter och 
tunga rätt i förhållande till gränsen mellan arkeologi och pseudo- 
arkeologi. Vi vill här påminna om DN:s vetenskapsredaktions 
bestämda ambition att åstadkomma det (kap. 11).



Varaktig & våldsam vikingastrid (1)
"ANTINORMANISM”.
Smaka på ordet. Det låter som 
någon människa som berättar 
dumma Norgehistorier och 
tror att de är roliga, eller hur?

Men det betyder det inte alls.
Så här ligger det till med an- 

tinormanismen.
Den äldsta historiska sam

manhängande beskrivningen 
av rysk historia är Nestorskrö- 
nikan, kanske nedtecknad av 
munken Nestor, som dog om
kring 1115. Där berättas det att 
ryssarna år 862 ska ha sänt bud 
och sagt att det rådde sådan 
oreda i landet att det var bäst 
att vikingarna kom och styrde 
över Ryssland. Och då gjorde 
den legendariske Rurik det.

Faktum är att under en lång 
tid hade härskarna i Ryssland 
nordiska namn.

Rurik var kanske en dansk 
som hette Rörik (Röderik). 
Oleg och Olga kommer helt 
ljudenligt av Helge/Helga. 
Igor av Ingvar, Gleb av Gudh- 
leif, och så vidare.

ATT RYSSARNA VERKLIGEN skulle
ha uppmanat vikingar att här
ska behöver ju inte vara sant.

Det verkar snarast vara nå
got som Ruriks ättlingar hitta
de på, i efterhand, för att få det 
se snyggare ut. I verkligheten 
kan det ju ha gått våldsamt till.

att furstar kommit från utlan
det är snarare regel än undan
tag - Bernadotte i Sverige, 
Englands tyskättade härskare 
som döpte om sig till Windsor, 
Bourbonerna i Spanien, dan
skar i Grekland, och så vidare. 
Rurikättlingarna förryskades 
för övrigt mycket snart.

Det gamla namnet ”Rus” på 
Ryssland kan ha kommit från 
finska språket. Sverige heter ju 
Ruotsi/Rootsi på finska/est
niska. Det är av nordiskt ur
sprung och har att göra med 
roddarlag -vikingarna rodde 
ofta sina båtar, från början be
tecknade nog ”rus" en strids- 
styrka, ett roddarlag.

Jo, det är samma ord som i 
Roslagen. Men vikingarna som 
”grundade Ryssland" kom 
knappast från upplandskusten 
för det.

Här kommer nu antinorma- 
nismen in.

Det är en patriotisk för att

inte säga chauvinistisk inrikt
ning i rysk historieskrivning, 
med rötter från 1700-talet. Det 
är som vår egen Olof Rudbeck 
som på 1600-talet spårade det 
mesta av intresse i världshisto
rien från Sverige, här skulle 
till och med Edens lustgård en 
gång ha legat.

Historieskrivningen skulle 
tjäna patriotiska syften!

I Ryssland motsvarades Rud
beck av Lomonosov, som också 
han fuskade i många vetenska
per. Han vägrade tro på varja- 
gernas (vikingarnas) roll.

Inte kunde det kära Ryssland 
ha ”grundats” av båtburna 
stråtrövare från det hemska ut
landet!

den klassiske ryske histori
kern Karamzin (1766-1826) 
hade inget emot ”normanis
men”, men de berömda slavofi- 
lerna på 1800-talet startade en 
våg av antinormanism.

Men hur gick det med nor- 
manism och antinormanism 
under kommunismen? Om det 
ska berättas i nästa avsnitt.

STAFFAN SKOTT

Arkeologi finns överallt i tidningarna. Här på underhållningsplats i DN i augusti 2004.



Journalisten Clas Svahn skriver regelbundet i DN om gränsen mot 
det pseudovetenskapliga, vare sig det gäller arkeologi, astrologi, para
psykologi eller tomtar och troll. Han har förklarat sig själv:

Den skeptiske svahn talar ut

Allt tycks ha en naturlig förklaring i slutändan. Eller finns det några 
”övernaturliga” fenomen som till och med du kanske tror på? 
Man måste kunna diskutera alla frågor, alla fenomen och alla 
upplevelser även om deras märklighetsgrad gör det lätt att i för
stone avfärda dem.
Allt måste kunna undersökas. Också det otänkbara. (DN 7.3)

Clas Svahn skriver inte på DN:s vetenskapssidor utan på underhåll- 
ningssidorna. Hans texter är också onekligen underhållande, och han 
har en bred repertoar för att visa på halten i pseudovetenskapen, allt 
ifrån att faktiskt beskriva den och låta den tala för sig själv till rim
ligt förnuftiga läsare, via raljeri till att rakt ut skriva ”snömos” och 
”svammel” (DN 15.3). Han kan också explicit peka på hur källkritiskt 
godtagbara argument saknas, till exempel för att Noaks ark är hittad 
eller för att cirklarna i kornåkrar är gjorda av tefatspiloter (DN 7.5, 
14.5). Andra gånger kan emellertid hans tystnad vara besvärande, 
som när han skrev om Dag Stålsjös TV-program ”Svea Rikes vagga” 
från tidigt 1980-tal utan att för läsarna avslöja någon egen åsikt om 
huruvida vaggan hade stått i Västergötland eller Uppland, utöver att 
han deklarerade sig vara skaraborgare (DN 5.2).

Det var varken vetenskapsredaktionen på DN eller Clas Svahn som 
skrev om Kensingtonstenen, då den ställdes ut i Sverige vintern 
2003-2004 (kap. 11). Här kunde vetenskapsredaktionens ambition 
att skilja vetenskap från pseudovetenskap, i stället för att frammana 
en vetenskaplig strid, ha varit på sin plats.

Ett artikeltema, som kunde ha varit värt en seriös behandling på veten- 
skapssidorna, var en liten serie om ”Varaktig & våldsam vikingastrid” 
(DN 6.8, 8.8). Författaren Staffan Skott skrev på underhållningsplats 
och i där relevant tonfall om hur ideologi och nationalism påverkade 
olika forskningsskolors förståelse av framväxten av det ryska kunga
dömet. Tanken var god, han kunde ha varit lika raljant mot den skan
dinaviska skolan som mot den ryska, och det kunde ha varit riktigt 
intressant att se kunniga journalister, på vetenskapssidorna, på mot-



svarande sätt penetrera ideologiska och andra grunder för 2004 års 
svenska arkeologiska forskning. Den är en av utgångspunkterna för 
det som med tiden kommer att bli arkeologin i utställningar och kul
turmiljövård. Det senare diskuterades i någon mån kritiskt på DN:s 
sidor (kap. 13). Här skulle det ha handlat om att stämma i bäckarna, 
inte i ån.

Varken DN eller SLA är arkeologiska tidskrifter. De är dagstidningar 
med ambitionen att hålla sina läsare något underrättade om vad som 
händer inom svensk arkeologi och något underhållna av arkeologi. 
Bådadera lyckas väl hjälpligt, men inte liknar tidningarnas arkeologi 
huvudspåret i svensk institutionell arkeologi.



Tjugo års arkeologi

Arkeologi är ju faktiskt inte det 
viktigaste som står i tidningarna, 
även om det naturligtvis ska inge 
förtroende.



ranskningen av DN vid tre tillfällen under en tjugoårsperiod
VJ (Welinder 1987, 1997) gör det möjligt att överblicka hur tidning
en har förändrat sin bevakning av arkeologi och kulturmiljövård från 
1980-talet till början av 2000-talet. SLA var med för första gången 
2004. Vi avstår från att göra jämförelser med de lokaltidningar, som vi 
bevakade 1985 (Welinder 1987). I stället försöker vi sammanfatta hur 
vi ser på arkeologi och kulturmiljövård i SLA som ett fenomen i tiden.

Hitom horisonten
SLA är en lokaltidning med huvudredaktion i Skövde. DN skulle väl 
skriva att SLA tillhör landsortspressen. Tidningen är i första hand 
till för läsare i det gamla Skaraborgs län och man får säga att Västra 
Götalands län eller närmaste storstad Göteborg märks begränsat. 
Läsarna av SLA blir välinformerade framför allt om vad som händer 
i Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm, där det 
finns lokalredaktioner.

Arkeologi och kulturmiljövård i SLA handlar om vad som händer, vem 
som gör något, och vad de gör. Det är som i alla lokaltidningar en 
bevakning och rapportering om liv och kiv inom tidningens horisont. 
Läsarna prenumererar på tidningen just därför. Sedan 1980-talets TV- 
program och diskussion om var Svearikets vagga stod - i Västergöt
land eller annorstädes - är intresset för arkeologi och tidig historia 
stort i Västergötland, kanske större än på de flesta andra håll i landet.

Till skillnad från flertalet andra lokaltidningar har SLA kunnat ingå två 
starka allianser för att rida på den historiska intressevågen och själv be
fordra detta intresse. Den ena partnern är riddaren Arn Magnusson till 
Aranäs och Forsvik, den andra är det professionella arkeologparet Eva 
Bergström Hyenstrand och Åke Hyenstrand. Den förre är numera ve
terligen avliden; de senare bodde 2004 som pensionärer nära Skövde.

Båda allianserna synes ha smugit sig på SLA utan initiativ eller pla
nering från tidningens sida. Båda präglade tidningens framställning 
av arkeologi och kulturmiljövård under 2004. Arn syntes och hördes 
överallt, och om han inte syntes eller hördes, så uttalades det att han 
saknades. Eva Bergström Hyenstrand och Åke Hyenstrand hade upp
drag inom den lokala arkeologin, engagerade sig i föreningslivet, och 
var kritiska debattörer.



Arn Magnusson är Västergötlands superkändis, i viss konkurrens 
med Bert Karlsson. Även ”Arkeologparet Åke och Eva Hyenstrand” 
(SLA 24.12) erhöll ett kändiscertifikat genom att tilldelas en av SLA:s 
julklappar i sällskap med några riksdagsledamöter, ett kommunalråd, 
någon krogkung, förre stadsmuseichefen i Skövde, en pansaröverste 
med flera:

[...] får ett lekfullt innehåll i sitt gemensamma paket. Det är en 
modell av en medeltida Arnborg som Bert Karlsson tänker bygga 
på sitt planerade dokusåpaland. Med denna kan Åke och Eva i 
rollspelets form agera turistvärdar på ett riktigt fiiint och hööögt 
plan, fjärran från de populistiska och simpla inslag som annars 
präglar den historiska turismen i våra trakter. (SLA 24.12)

Satiren syftade på den debatt som är refererad i kapitel 12. Eva Berg
ström Hyenstrand och Åke Hyenstrand var onekligen arkeologer 
som ofta syntes och omtalades i SLA, när det skulle rapporteras från 
händelser med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård. De 
båda skrev också signerade artiklar och debattinlägg, som SLA vil
ligt tryckte. Med eller utan deras förmedling arbetade SLA nära den 
professionella arkeologin med reportage från verksamheterna på de 
större museerna och om dessas ekonomiska och andra problem. De 
professionella arkeologerna på museerna skrev folkbildande artiklar 
i SLA. En symbios till ömsesidig nytta och förhoppningsvis läsarnas 
glädje fungerade väl.

SLA hade en omfattande och allsidig bevakning av arkeologi och 
kulturmiljövård inom sina horisonter under 2004. Den var dagsnyhets- 
artad och grund i sin analys, och den innehöll aldrig åsikter av ideo
logiskt eller politiskt slag, inte heller kulturpolitiskt. Som den typiska 
lokaltidningen skrev man välvilligt om allt och alla; man skrev ju om 
tidningens läsare. SLA:s redaktion tog dock gärna in ordskarpt och 
emellanåt ironiskt formulerade debattinlägg om kulturpolitiken och 
den kulturmiljövårdande verksamheten. I dessa debatter med ofta flera 
inlägg släppte redaktionen fram åsikter både för och emot, och i sina 
egna reportage om kontroversiella frågor var man likaså angelägen om 
att intervjua personer med åsikter både för och emot. Några egna åsik
ter om arkeologi och kulturmiljövård framförde redaktionen emellertid 
inte på ledarsidorna. Det spaltutrymme som SLA ägnade fältet på öv
riga tidningssidor visade emellertid indirekt läsarna att tidningen anser
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Hålla koll. Foto: Mikael Snäll



detta vara ett intressant och angeläget område. SLA kan därmed sägas 
att under 2004 ha gått i arkeologins och kulturmiljövårdens tjänst - 
och omvänt. Och så införde SLA tillfälligtvis under 2004 den illustra
tiva artikelserien ”1 förbifarten” som vi berättade om i kapitel 10.

Den tredje statsmakten
Allmänhetens tillgång till massmedier växte lavinartat under 1900- 
talet. På 1990-talet tillkom internet med hemsidor, databaser och 
bloggar. Verkligheten utspelar sig numera i medievärlden, i det att 
verkligheten, och framför allt uppfattningen om verkligheten, formas 
av hur den kommenteras i och styrs av medierna.

Från 1980- till 1990-talet växte insikten i medierna, att arkeologin är 
en byråkratisk verksamhet, förhoppningsvis på vetenskaplig grund, 
med myndighetsutövning och samhällsförvaltning (kap. 1). Medier
nas bevakning av arkeologi och kulturmiljövård breddades avsevärt 
(Welinder 1997), samtidigt som den professionella arkeologin växte, 
och inemot en arkeologisk folkrörelse med krav på den professionella 
arkeologin växte fram (Welinder 2003: 152-159). Det finns en sam
hällssektor för massmedier att bevaka (Welinder 2003: 168-176).

Därmed kan frågan från kapitel 2, vilken avslutade diskussionen av 
1994 år urklippssamling upprepas:

Förhoppningen är, att inpå 2000-talet ska pressen bli mindre 
medlöpare till arkeologin men i stället mera granskande.

Har det blivit så? Medlöperiet byggde på att massmedierna intog en 
beskrivande hållning gentemot arkeologin och kulturmiljövården, 
och gjorde det på dessas villkor. Pressmeddelanden, presskonferenser, 
pressvisningar och att hänga med näsan i de arkeologiska och kultur
miljövårdande institutionernas diarier styrde innehållet i massmedi
erna. Så var det 2004 också, men därtill fanns debatt, till dels skarpt 
kritisk debatt (kap. 12-13).

SLA förde debatten genom att trycka insändare och signerade debatt
inlägg från läsekretsen. Redaktionen själv deltog inte i debatten men 
eftersträvade uppenbarligen att låta olika åsikter komma till synes. 
DN fungerade på samma sätt, men tog också någon gång ställning



i sin huvudledare och genom av egna journalister signerade debatt
inlägg, till exempel om utställningspolitiken på Historiska museet och 
genom att låta vikten av färgen på kakelplattorna i tunnelbanestatio
nen i Vällingby vara utgångspunkt för en konstruktiv kritik av Riks
antikvarieämbetets tänkande inom kulturmiljövården. I både DN och 
SLA debatterades arkeologi och kulturmiljövård under 2004. Detta 
gällde museerna och de kulturmiljövårdande institutionerna, inklu
sive uppdragsarkeologin, inte universitetsarkeologin.

I kapitel 1 återgavs två olika åsikter om hur journalistkåren borde 
förhålla sig till vetenskap. Kimmo Eriksson rekommenderade tid
ningarna att anlita experter för att granska artiklar som innehåller 
matematik och statistik före pressläggningen. Thors Hans Hansson 
menade att journalisterna själva borde kunna skaffa sig en tillräcklig 
naturvetenskaplig allmänbildning och insikter i vetenskapligt tän
kande. Det borde vara överkomligt, menade han.

Det av oss granskade tidningsstoffet kan i det aktuella avseendet tu
delas. Museerna och kulturmiljövården är huvudsakligen en statlig 
och kommunal skattefinansierad verksamhet. Den måste naturligtvis 
tidningarna granska, och vara kompetenta att granska, på samma sätt 
som försäkringskassan, försvaret, utrikesdepartementet och så vidare. 
DN:s redaktion ansåg sig emellanåt vara det, medan däremot SLA 
helt lämnade den kritiska granskningen till den intresserade läsekret
sen och uppsökta, villiga intervjupersoner.

En bevakning och diskussion av den arkeologiska kunskapsproduk
tionen kräver däremot rimliga fackkunskaper för att bli intressant och 
korrekt. SLA kände sin begränsning på området och anlitade, utom för 
tämligen banala reportage, fackarkeologer för artiklar och inköpte där
till en del från TT. DN har en egen vetenskapsredaktion, som emellertid 
under 2004 i ringa grad skrev om arkeologisk vetenskap och då huvud
sakligen inskränkte sig till att referera ur välrenommerade tidskrifter.

SLA kom således närmast Kimmo Erikssons strategi, medan DN strä
vade efter att komma närmre Thors Hans Hanssons. Båda lyckades 
rimligt väl. Arkeologi är ju faktiskt inte det viktigaste som står i tid
ningarna, även om det naturligtvis ska inge förtroende. Bristen i 2004 
års tidningsarkeologi i de två av oss excerperade tidningarna är kan
ske snarast vad som inte skrevs.





I bokens del II har vi försökt att förstå arkeologi och 
kulturmiljövård i massmedierna genom att begrunda 
text och bilder i två dagliga tidningar. I del III är tanken 
att försöka förstå vem? hur? och varför? Vi lämnar 
tidningsurklippen och går i stället till de involverade 
personerna.

Journalister, informatörer, arkeologer och läsare bildar 
ett nät av med- och motspelare som tillsammans 
skapar tidningssidornas innehåll. Liksom tidningarna 
själva gärna intervjuar olika personer med förväntat 
olika åsikter för att allsidigt - och rättvist - belysa ett 
problem, har vi intervjuat personer som agerar utifrån 
olika positioner. Vi låter personerna komma till tals, och 
vi gör ett försök att förstå hur samspelet fungerar.

Vi intervjuade efter det att vi hade läst tidningarna, men 
egentligen handlar de följande kapitlen om skeendet 
före införandet av texter och bilder på tidningssidorna.

Tidningsvinkeln. Foto: Mikael Snäll



Intervjuer

Arkeologin i massmedierna kan 
sägas vara en gemensam produktion 
av arkeologerna och journalisterna. 
Bådas syfte är att ge allmänheten 
någonting: kunskap, underhållning, 
eftertanke eller information.



Det som hamnar i tidningen hamnar där av en rad orsaker. Vad gör 
att DN gärna berättar om paleolitiska fynd av djurarter, medan 

SLA låter arkeologer från länsmuseet producera en lång artikelserie 
från en stor utgrävning? Vem agerar för att det ska bli så?

Under våra diskussioner kring de två tidigare klippundersökningarna 
av arkeologi i massmedierna som genomfördes 1985 och 1994, kom 
tanken att denna gång undersöka hur de som producerar nyheter om 
arkeologi resonerar och arbetar, men också hur de som producerar 
arkeologi ser på hur de kan låta allmänheten ta del av arkeologin 
genom medierna (Welinder 1987, 1997).

Vår erfarenhet är att medier ofta visar stort intresse och söker upp arkeo
logiska utgrävningar. En av oss vet genom sitt arbete som informatör på 
olika kulturinstitutioner att många där uppvaktar medierna med inbjud
ningar och pressmeddelanden. Det finns en ambition från både de arkeo
logiska institutionerna och massmedierna att nå varandra. Mediernas 
ambition stöder sig på konsumenternas - läsarnas, tittarnas och lyssnar
nas - uppdrag, och institutionerna har folkbildning och ökad kunskap i 
samhället som mål, eller kanske bättre formulerat som politiskt uppdrag. 
Hur dessa ambitioner ser ut och formas ville vi ta reda på.

Vi valde att med intervjuer utifrån ett frågeformulär undersöka 
processen bakom det som allmänheten kan se i massmedierna om 
arkeologi. Samma process som kan sägas gälla för hur det mesta av 
humanistisk vetenskap hamnar i medierna.

Vem intervjuades?
I vår klippundersökning ingick enbart papperstidningar, men i inter
vjuundersökningen har vi, förutom tidningsredaktioner, haft möj
lighet att också innefatta radioredaktioner, TV-redaktioner och ny
hetsbyråredaktioner. Vi ville på så sätt undersöka en bredare bild av 
arkeologi i massmedier i både riksmedierna och lokalmedierna och i 
mer centrala respektive regionala arkeologiska institutioner.

Redaktionerna är organiserade på lite olika sätt och olika befattnings
havare har inflytande över vad som tas upp och hur saker tas upp. Vi 
var därför intresserade av att intervjua såväl chefredaktörer, redak
tionschefer och fackredaktörer som reportrar på redaktionerna inom
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de olika medieföretagen, såväl nationellt som lokalt. Det blev 18 
intervjuer med företrädare för massmedierna (tab. 15).

Bland de arkeologiska institutionerna sökte vi upp både de akademiskt 
vetenskapliga och de museala som förmedlar kunskap om arkeologi till 
allmänheten. Även här höll vi en viss fördelning mellan det nationella 
och det lokala. Eller om man så vill en grupp som är huvudstadsbaserad 
och en med mer västsvensk anknytning, i likhet med valet av tidningar i 
klippundersökningen och intervjuerna på redaktionerna.

Vi sökte dels upp personer som har ett övergripande informationsansvar 
som informatörer och pressekreterare, dels på olika sätt verksamma 
arkeologer. Vi gjorde åtta intervjuer på institutionerna (tab. 16).

Hur gick intervjuerna till?
Efter att ha identifierat vilka personer som har de funktioner som vi ville 
nå, skickade vi ett e-postbrev till respektive person med en förfrågan om 
intervju. Därefter ringde Annica Snäll upp, bokade en tid och genomförde 
samtliga intervjuer. De ägde rum hos intervjupersonerna från september 
2005 till januari 2006. Det vill säga runt ett år efter klipperioden 2004.

Själva intervjuerna var standardiserade. Vi hade på förhand tagit fram 
två frågelistor, en för vardera gruppen journalister respektive arkeo
loger. Dessa listor höll vi oss strikt till. Förhållningssättet var att låta 
intervjupersonen tolka frågan som hon ville och svara vad man valde 
att svara, om man inte uppenbart missuppfattade frågan. Emellanåt 
sköts ett ”berätta mer” eller ”hur menar du då” in. Vi valde att inte 
gå in i diskussioner alls eller ge vår egen syn på saken, utan att bara ta 
med oss hem vad personerna hade för uppfattning om arkeologi och 
medier för att så lite som möjligt påverka svaren. Intervjuanteckning
arna renskrevs och e-postades tillbaka till den intervjuade, som fick 
godkänna utskrifterna efter att ha haft möjlighet att ändra.

Fyra av intervjuerna är gjorda med två intervjupersoner närvarande 
och blev mer som ett samtal dem emellan, utifrån de frågor som vi 
ställde. Detta gäller intervjuerna med redaktionen för Sveriges Radio 
Vetenskap, informationsavdelningen på Historiska museet, enheten 
för kommunikation och samverkan på Stockholms universitet och 
ledningen för UV Väst.



Radio Skaraborgs reporter Ewa Ohlsson i fältarbete på Läckö slott. Foto: Annica Snäll



Vad frågade vi om?
Arkeologin i massmedierna kan sägas vara en gemensam produktion 
av arkeologerna och journalisterna. Bådas syfte är att ge allmänheten 
någonting: kunskap, underhållning, eftertanke eller information. 
Arkeologerna är de som skapar och förmedlar arkeologi och jour
nalisterna de som uppfattar och återberättar arkeologin. Relationen 
dem emellan, den många gånger opersonliga och institutionaliserade 
relationen mellan journalister och arkeologer, är vad våra frågelistor 
skulle ringa in och hjälpa oss att tydliggöra. Frågorna lyfter fram en 
relation sedd från två håll. 1 viss mån sammanfaller frågorna till de 
båda grupperna, i viss mån har de skilda utgångspunkter. Till medie
företagen hade vi elva frågor och till de arkeologiska institutionerna 
sju (tab. 17-18).

Från massmedierna ville vi veta hur de ser på arkeologi och vad se 
anser att arkeologi är. Vi ville veta vad det är som gör att man bevakar 
arkeologi och vad man vill ge sina läsare respektive tittare eller lyss
nare genom att berätta om arkeologi. Vi frågade om ambitionsnivån 
på att vara vetenskapligt uppdaterad och på att veta att de personer 
som intervjuas i medierna har vetenskaplig kompetens. Vi ville också 
veta om redaktionerna har egna kontaktpersoner i den arkeologiska 
världen. Vi bad dem berätta om hur de gör för att ta sig an en uppgift 
som har med arkeologi att göra, och hur de anser att arkeologi oftast 
skildras: ur en negativ, neutral eller positiv aspekt.

Till de arkeologiska institutionerna vände vi oss med frågor om hur 
de förhåller sig till kontakter med massmedierna. Vi ville veta vad 
arkeologerna vill åstadkomma med att vända sig till massmedierna 
med information om arkeologi och vad för slags arkeologi som blir 
förmedlad till massmedierna. Följer arkeologerna upp det som mass
medierna återger för att se hur det blev? Vi ville jämföra massme
diernas uppgifter om sina kontakter med arkeologvärlden genom 
att ställa samma fråga till arkeologerna: om de har egna kontakter 
inom massmedierna. Vi ville veta när arkeologerna blir uppsökta av 
massmedierna - vad som lockar journalisterna till arkeologin. Inter
vjupersonerna från de arkeologiska institutionerna fick, precis som 
journalisterna, besvara frågan om hur de uppfattar att massmedierna 
rapporterar om arkeologi: negativt, neutralt eller positivt.



Tabell 15.
Intervjuade personer vid medieföretagen.

Dagens Nyheter Karin Bojs chef på Vetenskapsredaktionen
Maria Schottenius chef på Kulturredaktionen
Elisabeth Sjökvist t.f. chef på Nyhetsredaktionen

Sveriges Television Anna Schytt chef på Vetenskapsredaktionen
Anja Hildén projektledare på Kulturnyheterna
Oskar Anesten reporter på Kulturnyheterna

Sveriges Radio Lena Nordlund t.f. chef på Vetenskapsradion
Jonas Edlund reporter på Vetenskapsradion

Tobias Svanelid frilans på Vetenskapsradion

Tidningarnas Margaretha Bergman nyhetschef
Telegrambyrå Thomas Höjeberg reporter

Skaraborgs Anna Albrektsson reporter
Allehanda Måns Johnson chefredaktör

Peter Henriksson nyhetschef
TV4 Skaraborg Jane Isaksson redaktionschef

Mats Öfwerström redaktör
Sveriges Radio Anna Nyberg nyhetschef
Skaraborg Henrik Dammberg reporter

Ulf Mattsson radiokanalchef



Tabell 16.
Intervjuade personer vid universiteten och de arkeologiska institutionerna.

Ingmar Jansson
Maria Erlandsson 
Agneta Paulsson

prefekt vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
informatörer vid Enheten för kommunikation och 
samverkan

Håkan Karlsson
Barbro Ryder Liljegren

e. lektor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
informatör vid Humanistiska fakulteten

Malin Westling
Nils Johansson
Viktor Svedberg

pressekreterare
chef UV Väst
bitr. chef UV Väst

Jenny Fransson
Björn Axel Johansson

pressekreterare
chef för Avdelningen för medier och kommunikation

Anders Berglund antikvarie (arkeolog)
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Tabell 17.
Frågelista för intervjuerna inom medieföretagen.

1. Hur är ditt eller redaktionens allmänna förhållningssätt till att bevaka arkeologi?
2. Hur ofta bevakar ni arkeologi?
3. Vad gör att redaktionen bevakar arkeologi?
4. Vad vill redaktionen och reportrarna ge läsarna, tittarna eller lyssnarna 

genom att bevaka arkeologi?
5. Hur får redaktion eller du vanligtvis idéer och uppslag om arkeologi? Vilka 

är dina källor till att bevaka arkeologi?
6. Hur är er ambition att vara vetenskapligt uppdaterade i den arkeologi som 

berörs i ert material? Hur kollar ni den vetenskapliga kompetensen hos dem 
som uttalar sig?

7. Har redaktionen eller du egna kontakter inom arkeologi?
8. Hur bedömer du att ni rapporterar om arkeologi - mest i positiva 

sammanhang eller negativa?
9. Hur närmar sig en reporter/du ämnet och har redaktionen någon med 

fackkunskaper i arkeologi?
10. Hur är det med nyhetsbyråmaterial om arkeologi - vad och varför tar ni in saker?
11. Vad är arkeologi?

Tabell 18.
Frågelista för intervjuerna inom de arkeologiska institutionerna.

1. Hur är din eller ert förhållningssätt i kontakter med massmedierna när det 
gäller arkeologi?

2. Vad går ni ut med om arkeologi, vilka kanaler, hur ofta?
3. Vad vill ni åstadkomma med att vända er till medierna med information om 

arkeologi? Vad för slags arkeologi blir förmedlad till medierna?
4. Har du eller ni egna mediekontakter när det gäller arkeologi?
5. I vilka sammanhang blir ni uppsökta av massmedierna när det gäller arkeologi?
6. Hur bedömer du att medierna rapporterar om arkeologi - mest i positiva 

sammanhang eller negativa?
7. Bevakar ni vad och hur medierna skriver/berättar om er?



Varför tycker journalisterna 
att arkeologi ska finnas i 
medierna?

Våra intervjuer pekar på att 
medievärlden väljer att ha ett slags 
mysförhållande till arkeologin, 
något man själv låter sig fångas och 
fascineras av och som man återger till 
läsarna, tittarna, lyssnarna utan att ta 
ett steg tillbaka och titta på aktörerna 
och syftena bakom arkeologin.



Idet här sammanhanget, då vi tittar på den medvetna journalistiska 
förmedlingen av arkeologi som kunskap och vetenskap genom ar

tiklar och inslag, ger de intervjuade en bild av att arkeologi inte skil
jer sig från några andra samhällsområden, när det gäller mediernas 
intresse för att berätta om nyheter. Man ska ge läsaren en helhetsbild 
av det dagsaktuella läget. Man bevakar arkeologi likaväl som tra
fik, ekonomi, medicin, sport eller politik. Arkeologi faller in under de 
journalistiska nyhetskriterierna, helt enkelt:

- Precis som all annan verksamhet i samhället. Det är ingen skill
nad mot till exempel arbetsmarknads-, miljö- eller vårdfrågor. 
(Ulf Mattsson, SR Skaraborg)

I vår undersökning har vi ändå velat titta närmare på hur journalisterna 
uppfattar arkeologi och vad vill de ge sina läsare, tittare och lyssnare? 
Vilken är mediernas ambition?

Den journalistiska ambitionen
En journalist är på plats och skildrar en händelse eller fångar upp 
en nyhet för att återge detta till läsarna, tittarna och lyssnarna. Vad 
man uppfattar som nyhet baseras främst på en prioritering utifrån 
nyhetskriterierna. Hur man skildrar - vinkeln på artikeln, notisen, 
reportaget eller inslaget - beror på vilket uppdrag man har på medie
företaget: om man är på en vetenskaplig redaktion, kulturredaktion 
eller nyhetsredaktion. Det beror också på vilket slags nyhetsmedium 
man är: till exempel riksradio eller regionaltidning. Ofrånkomligt är 
att journalistens egna intressen och ståndpunkter spelar en roll även 
om opartiskhet är ett signum som de flesta redaktioner vill kunna leva 
upp till, i enlighet med de pressetiska reglerna (kap. 2).

Det finns ingen självklar lista över vilka nyhetskriterierna är. Vad 
som räknas som en bra nyhet i det ena mediet kanske väljs bort i det 
andra, men de flesta journalister har ett värderingsresonemang i bak
huvudet. Marianne Hühne von Seth har sammanställt vad som kan 
känneteckna en nyhet (1999: 70-71):

• något som läsaren tidigare inte visste
• något som läsaren har behov, nytta eller nöje av att få veta 
• en ovanlig, nyss inträffad händelse



• en process som får konsekvenser för många
• en åsikt som kan leda till konsekvenser för läsaren eller de

lar av läsekretsen
• ett beslut som har betydelse för läsaren
• människors upplevelser, som läsaren kan identifiera sig med
• något överraskande som griper tag i läsaren
• en nyhet som är exklusiv för den egna tidningen

Andersson-Ek med flera har en delvis annorlunda lista på nyhetskrite
rier och hur en redaktion prioriterar (1999: 16-21):

När vi väljer ut de nyheter som ska nå läsaren speglar vi oss 
själva. Vi visar upp våra egna intressen, vår samhällssyn och 
våra mål. [...] Vad avgör då en nyhets värde - objektivt sett?
Vi har valt att sätta upp tio punkter i en fallande skala för att 
ge en teoretisk bild av nyhetsbedömningen. [...] Listan och den 
inbördes ordningen är alltså högst subjektiv.

1. Det du själv reagerar på [och skulle vilja läsa om]
2. Berör många [desto viktigare]
3. Spridningsområde [ju närmare läsaren desto viktigare]
4. Egen nyhet [tidningarna tävlar sinsemellan om att vara den 

som hittat nyheten]
5. Aktualitet [uppföljning av andras nyheter]
6. Verklig nyhet? [har uppgifterna kanske förekommit någon 

annanstans redan]
7. Exemplifierat [händelsen blir personlig genom att exempli

fieras av en människa som berörs]
8. Viktigt för samhället [tidningens plikt att informera om 

samhällsutvecklingen]
9. Stämmer med policyn [tidningens mer eller mindre uttalade 

policy t. ex politisk inriktning, pressetiska regler]
10. Känd person [finns en kändis med i ett sammanhang blir det 

intressantare för läsaren]

I en journalistisk ambition och nyhetsvärdering kommer arkeologi 
högt i vår undersökning, speciellt utifrån kriteriet att det intresserar 
många och berör. Det står klart utifrån intervjuerna att journalisterna 
själva tycker att arkeologi är intressant och att de vet att deras läsare 
tycker att det är intressant (tab. 19). Elva personer uppger just det



stora allmänintresset som främsta orsaken till att arkeologi ofta finns 
med i deras publicering:

- Intresset för arkeologi är ju jättestort nu och har varit det 
under ett antal år. Kommer det in något om arkeologi så bevakar 
vi det. (Peter Henriksson, SLA)

Bland de viktigaste drivkrafterna finns också en ambition att ge ny 
kunskap om historia, fynd och bygden. Sådant som läsarna inte tidi
gare kände till eller som de kan ha nöje av. Arkeologi kan ge kunskap 
och sammanhang, resonerar journalisterna:

- Kunskap om tider som varit, men också upplevelsen ute på 
grävningsområdet. (Anna Nyberg, SR Skaraborg)

- Det är ju en sorts ny kunskap om gammal kunskap. (Maria 
Schottenius, DN)

Journalisterna vill också genom arkeologi förklara hur världen fun
gerar och göra vetenskap begriplig. Högt upp på listan finns den mer 
allmängiltiga ambitionen att ge förståelse för aktuella händelser, det 
som generellt ingår i journalistens uppdrag:

- Vi vill ge större förståelse för den enskilda händelsen och att tit
taren ska ha lärt sig något genom vårt inslag. (Anja Hildén, SVT)

Många i undersökningen förknippar arkeologi med något som ska 
ge en bild av människans ursprung. Det gäller särskilt för de mer 
specialiserade vetenskapsjournalisterna. Den arkeologi som är ban
brytande för hur gammal människan är och var hon rört sig tidigast 
värderar man som viktig och intressant. Möjligen kan detta fokus 
på forskningsresultat om människans ursprung ha att göra med de 
många naturvetare som bemannar de vetenskapliga redaktionerna:

- Arkeologi är ju mer trivselläsning, men vi tar upp stora genom
slag som förändrar bilden av människan. (Karin Bojs, DN)

Nyheter om arkeologi bidrar till att ge tidningen eller programmet en 
bredd och en mix av nyheter tycker flera redaktioner:
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- Arkeologi funkar alltid i slutet av sändningen för en bra mix. 
(Mats Öfwerström, TV4 Skaraborg)

Dessutom lämpar sig arkeologi i utgrävningssammanhang särskilt bra 
för TV- och radioinslag. Den arkeologin är lätt att fånga i ljud och 
bild. Det finns en plats att besöka, någon ansvarig att intervjua och 
ofta fynd att visa upp. Det ger bra TV-bilder eller ljudupptagningar av 
något som händer just nu och går snabbt att göra:

- Utgrävningar är bra i det hänseendet - någon står i en grop 
och visar. Man kan ta med tittaren. Och man behöver inte få 
folks almanackor att passa ihop. Experten finns redan på själva 
platsen. (Mats Öfwerström, TV4 Skaraborg)

- Ofta finns det en plats eller ett föremål - något konkret - där 
man kan vara eller som man kan röra vid. Det är jätteroligt att 
göra radio av arkeologi. (Tobias Svanelid, SR)

Tabell. 19.
Därför bevakar medierna arkeologi (antal ordvändningar i intervjuerna).

Det intresserar väldigt många 11
Ge ny kunskap, allmänt
Ge förståelse för aktuella händelser 7
Berätta om människans ursprung 5
Skattfynd 5
Att göra vetenskap begripligt 4
Ge bekräftelse på identitet 4
Berätta om banbrytande världsförändrande synsätt 4
Förklara hur världen fungerar 4
Fascination 4
Spektakulärt 3
Det breddar programmen eller tidningen 3
Spännande 3
Lära inför framtiden 3
Mystik 3
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Med varierande vokabulär ger många av de intervjuade journalisterna 
en bild av arkeologin som fascinerande, spännande, spektakulär och 
mystisk. Arkeologi ger en känsla av skattfynd hos dem. Och detta vill 
de gärna förmedla med sin journalistik:

- Det är en kittlande bit med skatter och mystik. (Jonas Edlund, SR)

- Det är väldigt spännande, något magiskt, att mitt bland oss har 
det funnits något. Skattletning appellerar till barnsliga drömmar 
om det stora fyndet. Arkeologi blir symbolen för skatter och 
fynd. (Maria Schottenius, DN)

Bland de nyhetskriterier som Andersson-Ek med flera sätter upp finns 
”känd person” (1999: 21). I den arkeologiska världen förekommer 
förstås kändisar i form av namnkunniga arkeologiska forskare, men 
de är sällan kända för allmänheten. Tidigare har vi resonerat kring 
filmfigurer som är kända arkeologer, till exempel Lara Croft och Indi
ana Jones (kap. 11), men det finns också, eller har funnits, en verklig 
kändis i mediernas arkeologi:

- Ser man tillbaka så skrev vi nog mer om arkeologi förr. [...] 
Den gamle kungens arkeologiintresse gjorde att vi skrev en del 
om det, men då följde man ju kungafamiljen på ett helt annat 
sätt än i dag. (Margaretha Bergman, TT)

Att arkeologi har nyhetsvärde för den journalistiska världen står helt 
klart. Högt nyhetsvärde. Inte bara utifrån den mängd urklipp som 
finns i DN och SL A utan också utifrån hur journalisterna på redaktio
nerna resonerar. Möjligen finns ett undantag bland dem:

- Det är ett av Kulturnyheternas bevakningsområden, [...] men 
jag påminner mig om ett citat ur Vänner där en av karaktärerna, 
en paleontolog, säger: ”The news about the Dinos are: they are 
still dead”. Nyheter är något som har hänt, om man säger så. 
(Anja Hildén, SVT)



Många journalister förknippar arkeologi med människans ursprung. I klippundersökningen handlar 24 artiklar om det.
Här gestaltas Homo habilis i Naturhistoriska riksmuseets utställning ”Den mänskliga resan”. Foto: Staffan Waerndt, NHR.
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Den samhällsgranskande ambitionen
Arkeologi bevakas av såväl kulturredaktionerna som vetenskapsredak- 
tionerna och nyhetsredaktionerna. Men ingen av de intervjuade journa
listerna tycker att de bevakar arkeologi i den meningen att de följer upp 
trender, testar slutsatser med någon annan arkeolog eller vänder på det 
uttalade läget. Man granskar inte, och ingen av redaktionerna hade en 
fackjournalist med arkeologisk examen, med undantag för radiopro
grammet Vetenskap Historia. Man tar den information som dyker upp 
i pressmeddelanden eller finns i andra medier och berättar om det:

- Vi refererar mer, vi är betydligt mer insatta på andra ämnes
områden. Vi är fler naturvetare här, och då kan vi ha en egen 
vinkel och egna uppslag. (Jonas Edlund, SR)

Arkeologi ses mer som spännande och underhållande än som ett sam- 
hällsbyggarområde som ska granskas utifrån sina kostnader och syf
ten. Arkeologi uppfattas som fascinerande, men ofarlig:

- Det här är ju inte som annan bevakning - olyckor och skan
daler - utan ett faktabaserat material som vi inte värderar eller 
vinklar. [...] Inom arkeologin är det ofta tydliga och bra källor. 
Det finns ingen orsak att ifrågasätta den här sektorn i samhället. 
(Måns Johnsson, SLA)

Arkeologi uppfattas också i viss mån som något färdigt. Något som 
har hänt förr:

- Problemet är att arkeologi ju pågår, men vi bevakar det som 
något som skett. [...] Det är slående att vi inte bevakar den sam
tida arkeologi som pågår. Bilden av arkeologi är att det är något 
som passerat. (Oskar Anesten, SVT)

I intervjuundersökningen ställde vi frågan till journalisterna: ”Hur 
bedömer du att ni rapporterar om arkeologi - mest i positiva sam
manhang eller i negativa sammanhang?”

- Nästan alltid negativt. Det är det som får oss att ta upp något: 
”det och det har misslyckats” eller ”vi har inte fått medel”. Lyckade 
resultat är mer för Vetenskapens värld, men kan möjligen förekom
ma som telegram i Kulturnyheterna. (Anja Hildén, SVT)



Övriga intervjuade ser mest fundersamma ut när frågan om värdering 
ställs och svarar eftertänksamt:

- Värdeladdat måste arkeologi räknas som positivt. Hur skulle 
det kunna vara negativt funderar jag. [...] Jag kanske är färgad 
av mitt eget intresse. Dem jag träffar är ju förstås väldigt posi
tiva, så man måste hålla sig objektiv så att det inte blir en hyll
ning. Granskning är det ju inte. (Anna Engelbrektsson, SLA)

- Det är sällan någon som är arg på att någon gräver. (Peter 
Henriksson, SLA)

- Ja, det är alltid positivt. Vi strävar efter en balans. Normalt sett 
har vi mycket negativa nyheter om neddragningar och olyckor 
och då är arkeologi det vi kan ta upp som ger en positiv balans. 
(Henrik Dammberg, SR Skaraborg)

- En sort trevlighet. Inget negativt utan: ”Titta här vad spän
nande - nu ska vi till Kållandsö där man har hittat spår av ...” 
(Mats Öfwerström, TV4 Skaraborg)

På DN finns olika förhållningssätt från vardera tre intervjuade redak
tionschefer:

- Jag tror att det är väldigt positivt - icke-kontroversiellt jämfört 
med mycket annat. (Maria Schottenius, DN)

- Vi försöker ju vara neutrala förstås och göra en strikt nyhetsbe
dömning om det ämnet såväl som andra. (Elisabeth Sjökvist, DN)

- Det finns kritiskt granskande moment, till exempel den där 
stenen som fanns på Historiska museet och en karta över Grön
land som vi tittat kritiskt på. (Karin Bojs, DN)

På riksredaktionen TT som levererar nyheter till ett mycket stort antal 
regionala tidningar säger en reporter:

- Det är sällan det är något kontroversiellt eller upprörande med 
arkeologi. Det är svårt att bli förbannad på arkeologi. (Thomas 
Höjeberg, TT)



Sveriges Radio sänder varje vecka programmet ”Vetenskap Historia” 
där Tobias Svanelid vid intervjutillfället hade varit producent i över 
sex år. Han är den ende av de intervjuade journalisterna som har aka
demiska poäng i ämnet arkeologi. Han säger att bortåt en tredjedel av 
de 44 programmen årligen handlar om arkeologi:

- Man kan nog anklaga mig för att vara positivt inställd. Jag 
ställer nog inte tillräckligt ofta frågor om varför detta verkligen 
är intressant - det [arkeologi] kostar ju pengar. [...] Man skulle 
kunna granska vad arkeologerna sysslar med och vad man inte 
sysslar med och varför, men det blir mer för ämnet historia än 
för arkeologi. [...] Arkeologer är nog dåliga på att driva sina 
egna idéer. De är i händerna på Vägverkets planering, så att 
arkeologerna kan komma före ångvälten. (Tobias Svanelid, SR)

I intervjuerna valde vi att ställa frågor och få svar, snarare än att lyfta 
något till diskussion under själva samtalen. Vi frågade hur de rappor
terar - positivt, negativt eller neutralt - och överlät åt journalisterna 
själva att fundera på varför de rapporterar som de gör. Väldigt få tog 
upp tråden för ett resonemang om varför man inte granskar eller att 
det skulle finnas något att granska: Att samhället avsätter medel för 
arkeologisk forskning och vad medlen går till; vem som styr detta; 
tidsandan och nyttan; den arkeologiska världens bidrag till - eller 
egna syften för - att skapa en nutida världsbild eller en föreställning 
om historien; kulturminneslagens inverkan på hur arkeologi tar plats 
i samhället; hur arkeologiska forskningsresultat kan användas i olika 
syften för att skapa berättelser om människans kultur och natur. Inget 
av detta uppger journalisterna som något att bevaka och granska.

Våra intervjuer pekar på att medievärlden väljer att ha ett slags mys
förhållande till arkeologin, något man själv låter sig fångas och fasci
neras av och som man återger till läsarna, tittarna, lyssnarna utan att 
ta ett steg tillbaka och titta på aktörerna och syftena bakom arkeo
login. Ändå menar de intervjuade inledningsvis att bevakningen av 
arkeologi faktiskt inte skiljer sig från hur man bevakar andra före
teelser i samhället.



Den vetenskapliga ambitionen
Vi har också varit intresserade av att titta på vilken ambition journa
listerna har att vara vetenskapligt korrekta när de berättar om arkeo
logi: Hur de försäkrar sig om att det som berättas för dem i intervjuer 
eller pressmeddelanden är aktuellt, balanserat och vedertaget. Vilken 
är deras sanningsambition i förhållande till vetenskapligheten? Som vi 
tidigare berört finns det mycket liten specialkompetens kring arkeo
logi på redaktionerna och det gör, förklarar flera, att det är svårt att 
ha en hög vetenskaplig ambition, men man anser att det är viktigt att 
återge uttalanden sakligt, korrekt och balanserat.

Intervjuerna ger en ganska klar bild av situationen: när en arkeolog 
uttalar sig håller journalisterna den personen för trovärdig och kon
trollerar sällan åsikter, berättelser och tolkningar med någon annan 
institution eller forskare.

- Vi kan förstås kolla upp det vetenskapliga, men vi måste ju gå 
på var det [informationen] kommer ifrån. Kommer det från Stock
holms universitet så tar vi det för riktigt. (Oskar Anesten, SVT)

Även om flera tycker att de nog borde kontrollera mer, ser andra en 
mer okomplicerad situation:

- Den person som uttalar sig är oftast arkeolog och då tror man 
ju oftast på den personen. Det är sällan man ser att den perso
nen skulle ha något intresse av att krydda historien. Det har inte 
känts som att man tvivlar på detta. Och arkeologi är ju ingen 
exakt vetenskap. (Mats Öfwerström, TV4 Skaraborg)

- Vid utgrävningar kan det finnas två parter - Vägverket och 
arkeologerna. Vi utgår ifrån att den som leder arbetet har kun
skap. (Margaretha Bergman, TT)

På DN:s inrikesredaktion tycker Elisabeth Sjökvist att man har en 
hög ambition och låter vid behov sin vetenskapsredaktion göra en be
dömning av trovärdigheten, och DN:s kulturchef Maria Schottenius 
säger:

- Ambitionsnivån måste vara att vända sig till expertis som är 
relevant.



Vetenskapsredaktören på DN, Karin Bojs, säger att hon försöker hitta 
de mest kvalificerade personerna utifrån det material som hon har:

- Det ska vara vetenskapligt, men begripligt för den breda all
mänheten.

Vetenskapsredaktionerna i etermedierna beskriver den vetenskapliga 
ambitionen som hög:

- Vi ska vara aktuella med bra vetenskap. Vi har själva gjort 
granskningar av arkeologisk vetenskap och också granskat så
dant som New Age. Vi använder oss då av forskarsamhället. Det 
är det enda sättet - att höra med kritiker och kolleger. Men det 
är tidsödande. (Anna Schytt, SVT)

- Vi har ju våra källor, kända namn som återkommer som kom
mentatorer. Dessa har sorterats ut på något sätt. Vi litar på en 
ansedd professor. Om något oväntat skulle dyka upp från ett 
okänt håll skulle man kolla det. Stora grejer låter vi få bedömt, 
från två håll. (Jonas Edlund, SR)

Tobias Svanelid på programmet ”Vetenskap Historia” säger att han 
utgår från att det blir riktigt när han använder sig av universitetsfolk:

- Jag gör inga stora granskningar, men det finns ju inte bara en 
sanning kring ett stolphål utan olika tolkningar. Men jag tar mig 
inte tiden att hitta en annan röst om samma material. Kanske 
skulle det försvåra - och har det nyss gått igenom i en avhand
ling så bör det finnas någon riktighet i det.

För det lokalhistoriska programmet Västgötamål i SR Skaraborg ut
trycker producenten trovärdighetshanteringen precist:

- Om jag intervjuar en vetenskapsman kollar jag det nog i all
mänhet inte, men om det är en hembygdsman så kollar jag nog 
alla. (Henrik Dammberg, SR Skaraborg)

Att det vetenskapliga kan försvåra budskapet är något som flera av 
journalisterna tar upp, till exempel:



- Det vetenskapliga är inte viktigt, utan att det är något nytt. 
Ibland kommer det vetenskapliga i vägen för det som är intres
sant. En forskare kan ha svårt att uttrycka det som är intressant. 
Det kräver kunniga reportrar som kan tränga igenom en ofrivil
lig ridå. (Thomas Höjeberg, TT)

På SR Skaraborg noterar chefen Ulf Mattsson att forskare kan ha fel 
uppfattning jämfört med lyssnarna:

- Om det är något man grunnar över får man kolla med en 
auktoritet på området, men en professor i Uppsala skulle knap
past belägga något. Diskussionen om Svea rikes vagga handlade 
ju just om konflikten mellan det vetenskapligt belagda och det 
folkligt fritt tänkta.

På samma redaktion i Skövde finns nyhetschefen Anna Nyberg, som är 
den enda bland de intervjuade som säger sig hjälpa forskarna på traven:

- Det är klart att vår ambition är att spetsa lite mer och dra vid
lyftigare slutsatser eftersom forskare kan vara lite försiktiga. Vi 
gissar gärna lite mer.

Några försiktiga forskare, som har svårt att göra sig begripliga, tycker 
dock inte Anna Engelbrektsson på SLA att hon möter särskilt ofta:

- De arkeologer som vi träffar är väldigt bra på att förklar. Det 
är inget forskarsnack som ligger här uppe. [Visar med handen 
ovanför huvudet]

Tobias Svanelid släpper gärna fram forskare i sitt program ”Veten
skap Historia”:

- Många har en bild att forskare är tråkiga och torra, men de 
brinner ju och de är ofta väldigt mycket roligare att lyssna till 
än en refererande journalist. Jag vill låta folk träffa forskare och 
se vad de gör.

Om man vid sidan av ambitionsnivån om vetenskaplig korrekthet 
också tittar på ambitionen för det vetenskapliga innehållet i den 
arkeologi som förmedlas, kan vi konstatera att såväl DN:s som SVT:s



och SR:s vetenskapsredaktioner leds och bemannas i stort sett enbart 
av naturvetare. Man uppger att man läser främst tidskrifterna Nature 
och Science för att hålla koll på ny forskning. Inom arkeologin an
vänds många gånger naturvetenskapliga metoder för att datera fynd 
och ange sammanhang, till exempel genom DNA-studier. Möjligen 
kan arkeologiska nyheter som är kopplade till naturvetenskapliga 
metoder därmed få ett större gehör hos dessa vetenskapsjournalister. 
I vår klippundersökning handlar 22 av urklippen från DN om män
niskans ursprung och äldsta historia, medan två från SLA - som inte 
har någon vetenskapsredaktion - berör denna del av arkeologin.

Nationellt och lokalt perspektiv
Det finns naturligtvis en skillnad i de olika redaktionernas sätt att vär
dera nyheter utifrån om de är att betrakta som riksmedier eller om de 
har en läse-, lyssnar- och tittarkrets som är geografiskt mer avgränsad. 
Detta ger olika innehåll i de arkeologiska berättelserna.

För en lokalredaktion är arkeologi ett självklart intresseområde, 
medan riksmedierna är mer ambivalenta när det gäller vilken fack
redaktion som ska bevaka arkeologi. Där anses arkeologi först och 
främst höra till kategorin vetenskapsnyheter. I den statistik som SVT:s 
redaktion på Kulturnyheterna för över olika ämnesområden föll åtta 
procent av inslagen under det första halvåret 2005 under gruppen: 
museum/arkiv/bibliotek/arkeologi. Det är främst inslag om chefsbråk, 
fri entré till statliga museer och Gotlandsflytt för Riksantikvarieäm
betet som har någon arkeologikoppling. Alltså nyheter från de arkeo
logiska organisationerna. När det gäller produktion av kunskap om 
historiska samhällen berättar riksredaktionerna ofta om arkeologi 
långt bortifrån, nästan med en upptäcktsresandes perspektiv. Sådant 
meddelar lokalmedierna möjligen i en liten notis (kap. 7). För redak
tionerna i Skaraborg handlar arkeologi framförallt om att ge ett sam
manhang för befolkningen där:

- Arkeologi är nyheter som föds här hos oss. Bevakningen av 
arkeologi i storstäderna kan nog ligga på den som bevakar ve
tenskap, här är det mer en hembygdsfråga. (Ulf Mattsson, SR 
Skaraborg)



Å andra sidan behandlar riksmedierna utgrävningar i Stockholms eller 
Uppsalas närhet som riksnyheter även om de egentligen kan värderas 
som lika lokala som de grävningar som ägt rum i Västsverige. Med 
ord från Vetenskapsredaktionen SR, som ligger i centrala Uppsala:

- När det hittades något i backen vid Uppsala slott, då var vi 
där. Det är ju en stor grej i historien. [...] Och när något värderas 
om, som med nya Sigtuna. Vanliga grävningar tar vi inte auto
matiskt upp. (Lena Nordlund, SR)

På SR Skaraborg tar alla de tre intervjuade upp arkeologi som bekräf
telse av identitet:

- Skaraborgs identitet i vid bemärkelse är arkeologi. (Ulf Matt
son, SR Skaraborg)

- Här är de bygdekära och historieintresserade och vill ha be
kräftelse på den gamla storhetstiden i Västergötland. Vad skulle 
hända om något skulle vara ett bakslag för att det var i Väster
götland som vaggan stod och att det i stället var Uppland. Det 
skulle vara journalistiskt kittlande, men hittar man något avgö
rande i Uppland tar vi in en forskare här, som säger sitt. (Anna 
Nyberg, SR Skaraborg)

- Skaraborg är ju mycket tråkigare i dag än det var för 1 000 
år sedan, då det rörde sig mycket fler personer här som tillhörde 
ledningen av Sverige. Det kan man ha arkeologi till - nya upp
täckter av detta. (Henrik Dammberg, SR Skaraborg)

Bland redaktionerna är det tydligast hos journalisterna på SR Skara
borg att de vill förmedla arkeologi som bekräftar Västergötlands his
toriska ställning. Få av de andra i Skaraborgsområdet uttrycker att de 
driver något sådant, även om Mats Öfwerström på TV4 Skaraborg 
också kan uppfatta arkeologi som ett verktyg i bekräftelsen av byg
dens identitet:

- När Birger Jarls grav skulle undersökas gjorde vi lite mer och 
tog in experter, den grejen var ju lite större för den ifrågasatte 
Skaraborgs identitet, då kunde vi ge det lite mer resurser. Det 
hade ett större tittarvärde.



Enligt de etiska reglerna för press, TV och radio ska man ”ge läsaren/ 
mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kom
mentar.” I viss mån ger intervjusvaren lugnande besked om att de 
lokala redaktionerna ger vikt åt de lokala arkeologiska under
sökningarna på så sätt att de gärna bevakar allt, medan vi i inter
vjuerna med riksmedier ser en viss aningslöshet i att man menar sig 
bevaka de arkeologiska undersökningar eller resultat som har natio
nell betydelse, samtidigt som de exempel man ger i samtalen alla är 
från de egna redaktionernas lokalgeografiska närhet: Uppsala och 
Stockholm. På så sätt blir centralperspektivet på vad som är viktiga 
arkeologiska skeden permanentat i den riksmediala rapporteringen. 
Ingen av dem som intervjuats från riksmedierna deklarerar dock ett 
behov av, eller agerade för, att driva fram identitetsbekräftelse på det 
sätt som SR Skaraborgs redaktion gör.

I kapitel 18 har vi diskuterat arkeologi såsom journalister på olika 
redaktioner uppfattar och värderar den. Vi har resonerat kring vad som 
händer på redaktionerna innan man kan läsa, se och höra om arkeo
logi. Journalisterna har redogjort för hur de värderar information om 
arkeologi och den arkeologiska världen och sedan återger detta i sina 
versioner. Nu ska vi byta perspektiv och i nästa kapitel lyssna till den 
arkeologiska världens syn på den arkeologi som finns i medierna, den 
som borde finnas där, och hur arkeologerna arbetar för att föra ut sin 
kunskap om arkeologi genom medierna till allmänheten.



Hur använder arkeologerna 
medierna?

Det var vanligare förr med en 
viss föraktfull attityd gentemot 
journalisterna just för deras 
okunnighet och deras benägenhet att 
skriva egendomligheter, det senare 
åtminstone i arkeologernas ögon.



Iden arkeologiska världen finns många aktörer kring arkeologin.
Där finns föreningar och amatörforskare å ena sidan och där finns 

offentligt finansierade institutioner med olika uppdrag kring arkeologi 
å andra sidan, sedan finns också ”uppdragsarkeologin”: de företag eller 
organisationer som åtar sig grävningar på någon markexploaterande 
parts uppdrag. Vi har valt att i vår intervjuundersökning titta på den 
del som har med arkeologi som vetenskap och arkeologi som yrke att 
göra och lämnar alla de intresserade amatörarkeologerna därhän.

För att få kunskap om hur denna arkeologiska värld resonerar kring 
arkeologi i massmedierna har vi intervjuat personer på sex olika insti
tutioner. Där sökte vi upp dels personer som har ett övergripande 
informationsansvar som informatörer och pressekreterare, dels på 
olika sätt verksamma arkeologer. Vi kan dela upp den här sfären i 
tre områden: universitetsarkeologin, uppdragsarkeologin och den för
medlande arkeologin. Vi kan också skilja på två olika uppdrag här: 
arkeologens och informatörens. Den ena expert på ämnet arkeologi, 
den andra expert på att föra ut ämnet.

Den rapportering om svensk arkeologi som finns i tidningar, radio och 
TV kommer ofta till genom ett samspel mellan journalisterna och arkeo
logerna. Hur ser då arkeologerna på sin roll i denna nyhetsproduktion?

Tidningarna skriver om arkeologi och arkeologer. Det blir text och 
bilder på tidningssidorna. Arkeologerna studerar detta med förtjus
ning, i synnerhet om det handlar om dem själva. Under 2004 skrev 
arkeologerna en del själva, mera i SLA än i DN. Det mesta om arkeo
logi är dock skrivet av tidningarnas journalister. Vi har i intervjuerna 
försökt förstå vem som påverkar och styr vad som skrivs.

Universitetsarkeologin
Universiteten och högskolorna har förutom undervisning och forsk
ning också en tredje uppgift, som inom humaniora brukar uppfattas 
som plikten att ägna sig åt forskningsinformation eller populärveten
skap. Det vore således att vänta, att universitetsarkeologerna skulle ha 
vägar att aktivt arbeta tillsammans med medierna. De till universitets- 
och högskoleinstitutionerna knutna arkeologerna syns dock sällan i 
tidningarna. Då de emellanåt faktiskt gör det (kap. 10) förefaller det 
vara efter initiativ från tidningsredaktionerna.



Stockholms universitets arkeologiska institutions fältkurs blev en ar
tikel av en journalist som också var kursdeltagare, mera om det strax 
(DN 28.6), en universitetsarkeologs femtioårsdag uppmärksammades 
med trespaltig färgbild av familjeredaktionen (DN 24.9), och det var en 
intervjuande journalist som ringde upp en mumieforskare vid Uppsala 
universitet (DN 16.7). Däremot gissar vi att det var författaren eller 
förlaget som ordnade en pressrelease på en guidebok till det medel
tida Västergötland skriven av en doktorand i arkeologi vid Göteborgs 
universitet (SLA 5.6). Mycket text och stor bild blev god reklam.

Bland de intervjuade arkeologerna finns två universitetsanställda från 
två olika universitet (tab. 16). Ingen av dem talar om något genom
tänkt agerande eller förhållningssätt gentemot massmedierna:

- [...] ett passivt förhållningssätt till publicitet. (Håkan Karls
son, Göteborgs universitet)

- Jag har nog aldrig någonsin ringt någon själv. (Ingmar Jans
son, Stockholms universitet)

Det omvända upplever de däremot som vanligt: ”Det ringer folk 
ofta”, ”Medierna dyker ofta upp och frågar.” Den ene universitets- 
arkeologen hänvisar till att hans universitets informationsavdelningar 
gör mycket; den andre nämner inget motsvarande, trots att hans uni
versitets informationsavdelning framhåller arkeologi som ett priorite
rat profilområde:

- [...] den institutionen [har] företräde till vår tid på deras initiativ. 
(Maria Erlandsson och Agneta Paulsson, Stockholms universitet)

Tillägget är tydligen viktigt. De personliga initiativen är avgörande. 
Utan en institutionell mediepolitik eller utpekad medieansvarig person 
på institutionerna blir de individuella initiativen avgörande. Sådant är 
dock sällsynt utifrån universitetsinstitutionerna, trots att det är en del 
av den ålagda tredje uppgiften: att samverka med det omgivande sam
hället. Båda arkeologerna ger dock exempel från den egna institutio
nen, varvid båda framhåller arkeologistuderande frilansjournalister. 
Det var en sådan som deltog i Stockholmsinstitutionens fältkurs och 
skrev ett tidningsreportage (DN 28.6) som på ett intressant sätt präg
las av hans samtal med kurskamraterna (kap. 10).



På de arkeologiska institutionerna är det lätt att få syn på tidnings
urklipp, i korridorer, på anslagstavlor, på tjänsterummen, i lunch
rummet. Medvetandet om pressbevakningen är uppenbar. Båda 
arkeologerna berättar att studenterna introduceras i temat under sin 
utbildning på schemalagd tid:

- [...] och ibland har vi diskussioner. Och vi talar om den tredje 
uppgiften både på grundutbildningen och på doktorandnivå. 
(Ingmar Jansson, Stockholms universitet)

- Jag försöker lägga in det i utbildningen [...]. (Håkan Karlsson, 
Göteborgs universitet)

Det senare citatet fortsätter ”[...] men vi har ingen strategi”. Tanken 
förefaller karaktäristisk. Samarbetet med tidningarna fungerar tillfäl
ligt, spontant, individualiserat. Karaktäristiskt är också att ingen av de 
två arkeologerna nämner pressmeddelanden, pressvisningar eller press
konferenser, förutom att Ingmar Jansson säger, att ”AFL kan gå ut med 
rapporter om DNA”. Detta betyder att arkeologerna i det naturveten
skapligt inriktade Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms 
universitet flaggar för sin forskning om människors och husdjurs släkt
skap utifrån sofistikerade DNA-metoder. Var det en tillfällighet att det 
var just chefen för detta laboratorium som lyftes fram på DN:s familje- 
sida med stor färgbild på sin femtioårsdag (DN 24.9)?

Båda arkeologerna verkar följa arkeologi i massmedierna, och båda 
har bildat sig en likartad uppfattning om hur ”medierna rapporterar 
om arkeologi - mest i positiva sammanhang eller i negativa samman
hang”, som vår fråga löd:

- Jag tror att bilden av arkeologi är ganska positiv. (Ingmar Jans
son, Stockholms universitet)

- Mestadels positivt. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

I belysning av vår studie av arkeologin i SLA och DN är det frågan 
vem som har en stereotyp bild, journalisterna av arkeologin eller 
arkeologerna och universitetets informatörer av journalisterna:
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- Det som kommer fram om arkeologin är tyvärr en stereotyp 
bild av vad det här ämnet är - det är halvkufar som pillar lite. 
(Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

- Det är den stereotypa arkeologin i fält som man uppmärksam
mar. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

- Mycket handlar om att man har grävt fram något nytt och 
spännande. (Barbro Ryder Liljegren, Göteborgs universitet)

- Men dagstidningarna har nog allmänt ganska låg ambition att 
vara vetenskapliga. De bevakar nog mest rena grävningar. (Maria 
Erlandsson och Agneta Paulsson, Stockholms universitet)

Tja, uppfattningen är vanlig, och den har funnits länge inom arkeologin. 
Den fanns med i sammanfattningen av arkeologers förutfattade meningar 
om journalistik inför 1985 års tidningsklippande (Welinder 1987: 26). 
Vi kan konstatera, att arkeologin på universitetsinstitutionerna gör täm
ligen lite för att förändra denna vad man menar är en olycklig situation. 
Universitetets informatörer synes göra mera (kap. 20).

Båda arkeologerna framhåller i intervjuerna TV-serien ”Utgrävarna”, 
som sändes vintern 2005-2006 ungefär samtidigt som intervjuerna 
ägde rum, såsom intressant och värdefull:

- Ett lysande undantag är ”Utgrävarna”, där en person härifrån 
finns med och har varit drivande. Ett sätt att aktivt använda 
medierna och försöka ge en annan bild av vad arkeologi kan 
vara, att röra sig i andra tider. Men TV som medium stympar 
förstås berättelsen. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

Nog var det arkeologi som grävande som betonades också i den 
serien. En del tittare kan dock ha uppfattat dubbelheten i att vara 
utgrävare: att gräva i historien och att gräva i marken.

Universitetens arkeologi är medveten om medierna och samverkar 
med medier, om än tämligen passivt. Mest förefaller man vänta på 
att bli uppsökt, vilket inte händer helt sällan, men då medverkar man 
beredvilligt:



- Det har inte varit någon diskussion om hur vi ska ta upp den 
tredje uppgiften, det kommer så naturligt. Alla tycker nog om 
det arbetet. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)

Vad denne arkeolog beskriver som ”naturligt” är vad vi beskriver som 
att vänta på att bli uppsökt. Universitetens arkeologer arbetar gentemot 
allmänheten på andra sätt än genom tidningarna, genom att föreläsa:

- Vi jobbar mycket med seminarier och kurser för allmänheten, 
som vi och AFL håller. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)

-[...] där har vi föreläsningar ute på stan på caféer och sådant. [...] 
I mina fältkurser ska man ta kontakt med hembygdsföreningen och 
med medierna så att utgrävningen kan redovisas på biblioteket och 
så vidare. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

Månntro att en av grunderna till grävningsschablonen är arkeo
logerna själva, som under fältkurserna lär ut hur den ska föras vidare 
till kommande generationer arkeologer?

Uppdragsarkeologin
Riksantikvarieämbetets presschef formulerade under vår intervju det 
verkets motsvarighet till universitetsvärldens tredje uppgift:

- Vi har ett övergripande ansvar att förmedla vad arkeologi 
innebär för samhället. (Malin Westling, RAÄ)

De uppdragsengagerade, fältarbetande arkeologerna är de som oftast 
möter allmänheten öga mot öga. Många arkeologiintresserade får 
sin bild av arkeologer bestämd på uppdragsarkeologins utgrävnings- 
platser. Att det är så är man väl medveten om inom uppdragsarkeo
login, liksom att den har mycket, egentligen kanske mest, att ge i form 
av ny kunskap. Ambitionen är emellertid högre än att bara förmedla 
utgrävningarnas resultat (Elfström &C Lagerlöf 2005: 67):

Alla ska kunna ta del av och kunna förstå arkeologins metoder 
och resultat och vad arkeologin tillför samhället. De ska förstå 
och acceptera att arkeologiska undersökningar kostar pengar, 
men också veta vad de får och vad de kan kräva för pengarna.



Själva utgrävningsplatserna är en arena för denna förmedling, som 
när den fungerar väl är mera än bara att förmedla kunskap (Elfström 
& Lagerlöf 2005: 69, 71):

Fornlämningarnas betydelse i samhället tydliggörs av bl.a. den 
kunskapstillväxt som genereras av arkeologin och de upplevel
ser och reflektioner hos människor som lämningsmiljöer och ut
grävningar på olika sätt ger upphov till.

På en arkeologisk utgrävningsplats blir det långa tidsperspek
tivet extra tydligt och samtal med besökare ger ofta upphov till 
intressanta reflektioner kring nuvarande och tidigare generatio
ners livsvillkor och varför saker och ting ser ut som de gör i dag, 
vilket i förlängningen kan generera ett intresse för att själv delta 
i samhällsutvecklingen och dess demokratiska processer.

Vackra ord, som inte alltid går att känna igen i verkligheten. Birgitta 
Elfström och Agneta Lagerlöf, båda vid Riksantikvarieämbetet, av
slutade också den artikel som vi har citerat ur med en appell till både 
universitetsarkeologerna och sina egna kolleger (2005:74):

Låt oss i konkret handling visa detta! För forskarsamhället 
handlar det om att ta den tredje uppgiften på allvar. För kultur
miljövården att ta sitt samhällsuppdrag på allvar.

Uppdragsarkeologin syns oftare i tidningarna än universitetsarkeo- 
login, även om det inte alltid framgår att det är av kulturminneslagens 
paragrafer 11-13 reglerad uppdragsarkeologi som det handlar om. 
Anmälda böcker eller annonserade föredragsaftnar kan komma ur 
uppdragsarkeologin (DN 20.8; SLA 20.11). Då reportage och noti
ser om arkeologiska fynd nämner arkeologer kan det vara uppdrags- 
arkeologer (DN 2.3). De journalister som fiskar i myndighetsdiarier 
intervjuar ofta arkeologer, när de fått ett adekvat napp. Vanligen är 
det uppdragsarkeologer, eftersom de lokala antikvariska myndighe
terna är engagerade i den sortens arkeologi (SLA 15.4; 28.6). Också 
i debattartiklar om uppdragsarkeologins kostnader och raison détre 
intervjuas dess företrädare (SLA 20.9). Slutligen förekommer det att 
uppdragsarkeologerna själva skriver signerade artiklar i tidningarna. 
Så var det ovanligt storslaget i SLA med en sammanhållen serie under 
2004 (SLA 15.5 till och med SLA 18.8).



Vi har intervjuat tre arkeologer vid uppdragsarkeologiska institutio
ner i Västsverige (tab. 16). En av dem hade halvtannat år före inter
vjun skrivit flera av artiklarna i SLA:s ovannämnda serie.

Två av arkeologerna antyder förekomsten av halvhjärtade ambitioner 
att följa en genomtänkt linje i samarbetet med medierna:

- Vi försöker ta ett samlat grepp. Problemet är att vi inte har någon 
kommunikationsstrategi. Vi hade en utredning som fastnade på 
ledningsnivå. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

I det dagliga arbetet är uppdragsarkeologerna väl medvetna om bety
delsen av medierna och den ömsesidiga nyttan av att arbeta tillsam
mans med medier. Eftersom uppdragsarkeologin i mångt och mycket 
handlar om utgrävningar, så blir det utgrävningarna som styr medie- 
kontakterna:

- Vi tar kontakt vid grävningar. Det är både radion, TV och 
tidningarna. Det ligger i projektledarens ansvar, men sker ofta 
på mediernas initiativ. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV 
Väst)

- Om vi upptäcker något som vi tycker är intressant så tar vi 
kontakt. (Anders Berglund, Västergötlands museum)

Båda parterna i samarbetet uppträder aktivt uppsökande respektive efter
frågande. De arkeologiska uppdragsinstitutionerna använder pressmed
delanden och pressvisningar, och den ena framhäver betydelsen av insti
tutionens hemsida med ett veckobrev, som tydligen en del journalister 
regelbundet läser. I den mån telefon kommer till användning, så är det 
oftare journalisterna som ringer än arkeologerna. Länsstyrelsens diarium 
framhålls som en källa för de journalister som uppmärksammar när ut- 
grävningssäsongen startar och när enskilda utgrävningar påbörjas.

Ett större bekymmer än att förmedla genom medierna är vad som 
förmedlas. Det problemet har två sidor ur uppdragsarkeologernas 
synvinkel. Den ena är att fundera över när medierna ska varskos:

- Många gånger är det svårt att bedöma vad som är intressant 
för tidningarna. Under sommaren kan de skriva om nästan vad



som helst, men inte under resten av året. (Nils Johansson och 
Viktor Svedberg, UV Väst)

Den andra sidan är vad mediernas förmedling av uppdragsarkeo- 
logins arbete faktiskt innehåller. Arkeologerna var i intervjuerna helt 
på det klara med att detta delvis var deras eget ansvar. På frågan vad 
deras institutioner ville åstadkomma med att vända sig till medierna 
blev svaren lite uppgivna:

- Nja, vad vi vill - ingenting. Vi har ingen uttalad policy, det blir 
som det blir. (Anders Berglund, Västergötlands museum)

- Det är det som är problemet, vi har ingen sammanhållen idé. 
Men det är klart att vi vill föra ut våra resultat och att allmän
heten får förståelse för arkeologi. Som individer vill vi - men 
som organisation har vi inte formulerat oss. (Nils Johansson och 
Viktor Svedberg, UV Väst)

Det senare yttrades från Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksam
het. Likheten med ambitionerna hos organisationens centrala ledning 
i Stockholm, som vi återgav i inledningen till detta avsnitt, är uppen
bara. Några spår sätter tydligen ledningens strävanden.

Tidstypiskt är hur Anders Berglund säger, att ”det är bra att museets 
varumärke syns i medierna”. Det är ett modernt sätt att formulera 
Riksantikvarieämbetets pressekreterares tanke i inledningen av detta 
avsnitt: allmänheten och skattebetalarna ska se att uppdragsarkeo- 
login gör något för pengarna. Det är emellertid också helt konkret 
menat. De olika uppdragsarkeologiska institutionerna är faktiskt 
inbördes konkurrenter om uppdrag och inkomster, dock på en be
gränsat fri marknad. Länsantikvarien på länsstyrelserna, inte de som 
bekostar uppdragen, bestämmer vem som ska få utföra dem.

Emellertid är uppdragsarkeologernas tankar och önskemål om för
medlingens innehåll helt övervägande mera ideell än så. Man vill helt 
enkelt att tidningarna ska skriva korrekta, intressanta och relevanta 
artiklar. Det sista verkar vara det mest problematiska.

Arkeologi är en bred och mångfacetterad verksamhet. De intervjuade 
menar att tidningarna inte förmår eller vill uppfatta detta:



- Då [när utgrävningarna pågår] har vi inga resultat ännu, men vi 
erbjuder det tre veckor senare. Fältfasen är ju det som de vill ha - 
då de kan ta bilder. Men när rapporten sedan kommer finns inget 
intresse. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

- Oftast vinklar medierna in sig på fynden i fält. Mer sällan tittar 
de på rapporten. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

- Arkeologi uppfattas mycket som ting - men arkeologi är ju 
egentligen relationer. (Anders Berglund, Västergötlands museum)

Relationerna är relationer mellan människor, mellan människor och 
landskap, och många andra relationer. Som det framgick ovan av hur 
arkeologerna beskrev sina relationer med pressen, så är det kanske 
inte förvånansvärt att tidningarna skriver mest om ”fältfasen”. 
Arkeologerna tycks ha anpassat sig efter vad de med större eller 
mindre rätt tror att tidningarna vill. Vi får intrycket av intervjuerna - 
och av vårt tidningsläsande - att arkeologernas ambition att påverka 
journalisterna att skriva något annat är begränsad:

- Det blir nog mycket resultat mer än diskussion som vi förmed
lar. (Anders Berglund, Västergötlands museum)

- Den som läser tidningen vill ha information och ska få ett lust- 
betonat förhållningssätt till vår verksamhet - det är ju som att 
svära i kyrkan att prata om underhållning men det är då de lär 
sig något. (Anders Berglund, Västergötlands museum)

- Det blir en fyndpositivistisk rapportering och mycket om gam
la fynd. Det är svårt att få fram den vetenskapliga potentialen i 
materialet. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

Utmaningen är onekligen svår. Naturligtvis har uppdragsarkeologerna 
lagt märke till att deras arbete ibland diskuteras kritiskt och ifrågasät
tande och förmedlingen av resultaten, som i skrivande stund har före
slagits bli en obligatorisk kostnad för dem som lagreglerat bekostar 
uppdragen (SOU 2005: 128-131), är en väg att möta kritiken. I en av 
intervjuerna ifrågasätts dock tidningarnas uppriktighet i att vilja vara 
den tredje granskande statsmakten (kap. 16, 18):



- Arkeologin kan bli slagträ i en lokal debatt där någon är emot 
själva exploateringen och inte egentligen den arkeologiska ut
grävningen. Medierna skildrar ju gärna konflikter. (Nils Johans
son och Viktor Svedberg, UV Väst)

Den sista tanken i citatet har vi sett i 2004 års urklipp (kap. 11). Den 
framhölls också på sitt sätt av en av de intervjuade universitetsarkeo- 
logerna:

-[...] när en expert bedömer fel då är det kul och uppmärksammas 
gärna i massmedierna. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

Emellertid har alla tre uppdragsarkeologerna sett att tidningarna fak
tiskt emellanåt granskar arkeologin. De har olika uppfattning om hur 
mycket tidningarna bedriver debatt om uppdragsarkeologin:

- Avigsidor som att arkeologin fördröjer byggstart eller kostar 
pengar kommer också fram. (Nils Johansson och Viktor Sved
berg, UV Väst)

- Det är sällan man skriver att vi försenar eller så, utan man har 
en positiv grundton. Det är aldrig någon som granskar peng
arna. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

- Men det är nog kanske för lite granskande egentligen. (Anders 
Berglund, Västergötlands museum)

Alla syns mena att det vore önskvärt med mera granskning eller gene
rellt en mera diskuterande hållning till arkeologin. Om ansvaret för 
dagens brister ligger hos journalisterna eller arkeologerna var de dock 
oeniga om:

- Vi ifrågasätter oss själva hela tiden men vi inviger inte jour
nalister i den diskussionen. (Anders Berglund, Västergötlands 
museum)

- Arkeologens roll är ju att tala om det arkeologiska resultatet och 
inte kulturpolitik. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV väst)



På väg in i hjärtat på Sveriges Television i Stockholm. Foto: Annica Snäll



Möjligen visar det senare uttalandet den uppriktiga synen hos de fält- 
arbetande arkeologerna med avseende på förmedling i massmedier: 
de vill som yrkesstolta arkeologer visa fram sina utgrävningar och 
den nya kunskap som växer fram ur dem, inte diskutera vem som ska 
använda kunskapen till vad. Var citatet ovan - ”Som individer vill vi 
- men som organisation har vi inte formulerat oss” - en läpparnas be
kännelse? Individerna och organisationens ledning vill måhända olika 
saker. Eller kanske inte? Citatet fortsätter:

- Vi har diskuterat på enhetens ledningsnivå om att ta del i debat
ter och vara med och påverka synen på arkeologi och vår roll, 
men vi har inte kommit dit ännu. Vi har ingen gemensam uppfatt
ning om vad vi vill ännu. Men från RAÄ:s högsta ledning lägger 
man stor vikt vid detta och en medieexpert har kommit ut och 
haft kursdag med sådant som man ska tänka på, samt medieträ- 
ning. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

Arkeologerna läser uppenbarligen vad som skrivs om deras egna och 
kollegernas utgrävningar. Från våra egna utgrävningar vet vi gott, att 
den sista frågan i journalisternas intervjuer av de grävande arkeo
logerna alltid ställs av arkeologerna: ”När kommer artikeln i tryck?” 
På utgrävningsplatsen begrundas bilderna, och texten lusläses. Vem 
har blivit fotograferad, och vad har journalisten valt att skriva, och 
hur har journalisten fått till det? Hur reaktionerna kan se ut framgår 
av våra intervjuer av de tre uppdragsarkeologerna:

- Mycket av det man säger kommer ju med i tidningarna och så 
säger man ”ja, det var det”. (Anders Berglund, Västergötlands 
museum)

- Förr var det ju ganska ofta stora fel i det de skrev, men nu har 
de skärpt sig och det är bättre nu. Förr kände jag ju inte igen 
mina citat. Det händer ju att de gärna skickar ut en prao på 
grävningar och då blir det därefter. Men många gånger är det 
bra rapportering också. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, 
UV Väst)

Det var vanligare förr med en viss föraktfull attityd gentemot journalis
terna just för deras okunnighet och deras benägenhet att skriva egendom
ligheter, det senare åtminstone i arkeologernas ögon. Dagens arkeologer



inser att de har en del av ansvaret för slutresultatet på tidningssidorna, 
men det hindrar inte att man uppskattar bra journalister:

- Arkeologer kan göra skillnad genom att ge journalister så 
mycket hjälp och respekt som möjligt för att de ska kunna ge 
läsarna en chans att få en upplevelse av arkeologi. Att inte se ner 
på journalisten för att den är okunnig om vårt ämne eller inte 
presenterar allt, utan se att vi ändå får ut något slags budskap. 
Vi är en del i detta. I radion är det på ett sätt lättare eftersom 
det ofta är direktförmedling från oss. Och dessutom har Radio 
Skaraborg en viss stabilitet i sin personal så att vi får kunniga 
och vana journalister som kommer till våra grävningar. (Anders 
Berglund, Västergötlands museum)

En outtalad fråga i svaren i intervjuerna är, om det är arkeologerna 
eller journalisterna som ska bestämma vad som skrivs i tidningarna. 
Informatörernas roll återkommer vi till. Arkeologerna uppskattar 
naturligtvis om journalisterna skriver utifrån deras perspektiv, utifrån 
vad arkeologerna tycker är det viktiga och intressanta:

- I dag har det nog blivit bättre - ett seriösare förhållande och 
en större lyhördhet för vad vi vill ha fram, inte bara att vara 
så spektakulära som möjligt. (Anders Berglund, Västergötlands 
museum)

En bra journalist skriver således inte bara om utgrävningarna och 
fynden, trots att uppdragsarkeologerna har en benägenhet att varsko 
journalisterna om skrivvärda företeelser just i anknytning till utgräv
ningarna, och den goda journalisten skriver vad arkeologerna vill att 
journalisten ska skriva utifrån arkeologernas synsätt och tolkningar. 
Menar uppdragsarkeologerna allvar med sina önskemål om en mera 
granskande journalistik? Eller menar de att journalisterna ska skriva 
mera om uppdragsarkeologin som kulturmiljövård och samhälls
förvaltning? Att journalisterna ska bli megafoner åt Riksantikvarie
ämbetets kulturpolitik och samhällsuppdrag?



Den förmedlande arkeologin
Med den förmedlande arkeologin menar vi museernas uppdrag och 
metoder för att föra ut kunskap om arkeologi i samhället. I våra in
tervjuer har vi vänt oss till det statliga Historiska museet i Stockholm 
och det regionala länsmuseet Västergötlands museum i Skara. Muse
erna förmedlar arkeologi dels med utgångspunkt från sina samlingar 
av föremål, dels från kulturlandskapet. Föremålen finns tillgängliga 
i föremålsarkiv som numera till stora delar är digitaliserade och nås 
via internet. Föremålen sätts samman i utställningar, både fysiska och 
digitala, exponeras enskilt och används i museipedagogiska samman
hang för skolklasser. Museerna vänder sig också till allmänheten med 
egna föreläsningsserier och arkeologerna är gästföreläsare i samman
hang utanför museet.

På Västergötlands museum har vi talat med arkeologen Anders Berg
lund som emellanåt deltar i museets publika verksamhet, medan 
Historiska museets röster i vårt material kommer från Enheten för 
medier och kommunikation genom enhetschefen Björn Axel Johans
son och dåvarande pressekreteraren Jenny Fransson. Enheten har viss 
arkeologisk kompetens, men:

- Vi ser en viss fördel med att inte vara för kunnig, utan vara en
länk mellan experterna och allmänheten. (Jenny Fransson och
Björn Axel Johansson, SHM)

Informatörerna på Historiska museet säger, att ”museet ska vara ett 
skyltfönster för hela landets historia”. Men har man klart för sig, att 
genom att museet ligger i Stockholm blir utställningar och föreläs
ningar av intresse för medierna utifrån ett lokalt perspektiv, även om 
Stockholm i allmänhet sällan uppfattas som lokalt utan centralt? När 
det gäller föremålssamlingarna finns en helt annan möjlighet att in
tressera fler än Stockholmsredaktionerna att skriva om dem, eftersom 
föremålen kommer från hela landet:

- Då kan vi hjälpa till att sprida dem [föremålen] genom medie-
arbetet. (Jenny Fransson och Björn Axel Johansson, SHM)

Samlingarna är en ständig källa till nyheter för Historiska museet; nya 
forskningsrön sätter föremål i ett nytt sammanhang eller ger dem en ny 
datering. Men det är inte alltid som medierna förstår sig på samlingarna:



- [...] ett material som medierna betraktar som passivt och utan 
nyheter. (Jenny Fransson och Björn Axel Johansson, SHM)

I arbetet med samlingarna kan man skapa uppmärksamhet i lokala 
medier. Så gjorde Historiska museet 2004, då en stor mängd fynd 
ur museets samlingar skulle flyttas till Lödöse museum och därmed 
återföras till ursprunget:

- Sex långtradare körde ner deras fynd och det var lätt att få med 
medierna på en sådan spektakulär illustration av diskussionen om 
hur staten har tagit hand om andra platsers fynd. Det blir ofta 
artiklar i lokaltidningarna om vi lyfter fram deras fynd. Det [den 
lokala vinklingen] är ett tidsödande arbete för oss men viktigt. 
(Jenny Fransson och Björn Axel Johansson, SHM)

Lokalmedier har emellanåt egen bevakning på att det händer saker 
i samlingarna. Ibland hör lokalmedierna av sig när det är hundra år 
sedan ett fynd gjordes i deras trakt. Det finns ett nyhetsvärde och det 
blir en artikel:

- Då vill de komma hit och titta på fyndet tillsammans med en 
anhörig till upphittaren. (Jenny Fransson och Björn Axel Johans
son, SHM)

Anders Berglund på Västergötlands museum är en av åtta anställda 
arkeologer som arbetar främst med uppdragsarkeologi:

- Vi som har grävuppdragen är med i andra jobb också. Vi är sju 
som är finansierade genom uppdragsverksamheten. När allmän
heten begär hjälp med att komma ut och titta eller berätta så har 
vi en liten pott för det som inte ligger inne i uppdragen. Så visst 
servar vi medierna om de vill. (Anders Berglund, Västergötlands 
museum)

Västergötlands museum har ytterligare personal som arbetar med 
arkeologi. När Anders Berglund berättar om museets arbete med att 
föra ut kunskap om arkeologi till allmänheten via medierna pratar 
han främst om den uppdragsarkeologiska situationen och hur utgräv- 
ningsplatsen och fynd vid undersökningar skapar mediekontakter. 
Men han resonerar kring museets möjligheter:



- Kunskap kan man förmedla i massor, men en poäng med den 
museala verksamheten är ju att få folk att engagera sig själva 
och främja mellanmänskliga relationer. Inte bara ren kunskap. 
Men det blir nog mycket resultatet mer än diskussionen som vi 
förmedlar. Men resultatet är ju bara en tolkning - vet läsaren 
att det de läser är en tolkning av något? En version? Jag vill 
ge läsarna en reflektion till sin egen tillvaro. (Anders Berglund, 
Västergötlands museum)

Här närmar sig Anders Berglund på ett sätt den journalistiska am
bitionen med arkeologi - att ge förståelse och förklara hur världen 
fungerar (tab. 19).

Informatörerna på Historiska museet har med mediekontakterna en 
ambition att ”spegla den verksamhet som pågår på museet, både bak
om scen och i utställningarna”. Det som speglas ”bakom scen” hand
lar till exempel om att driva debatter om central-lokal-perspektivet 
och att visa fram experter och samlingar:

- Ett parallellspår har varit de stora identitetsdiskuterande ut
ställningarna som har skapat mycket uppmärksamhet och som 
blir en draghjälp åt våra arkeologiska utställningar. (Jenny 
Fransson och Björn Axel Johansson, SHM)

På vår fråga om vilken slags arkeologi som Historiska museet förmed
lar till medierna handlar informatörernas svar mest om kvaliteten och 
strukturen i bur man tillgodoser mediernas behov och strategin för att 
skapa bilden av Historiska museet. Mindre vikt lägger de vid att ha 
medvetna budskap omkring sina ämnen arkeologi och historia:

- Vi ska vara som ett filter för medierna in i vår expertorgani
sation och tar hand om allt det praktiska kring att få till ett bra 
möte. Det är ofta som internationella TV-stationer kommer hit 
och vill filma med Historiska museet som bakgrund. Då får vi 
jobba för att göra den scenen så bra som möjligt. Det är förstås 
vikingarna som drar till sig deras intresse och vår koncentration 
av föremål. Vi servar dem gratis. Vi vill nå ut med våra experter 
och ser till att en expert återkommer med svar samma dag som 
en fråga ställs. Vi har också internutbildning av våra experter 
så att de ska få förståelse för hur redaktionerna arbetar. (Jenny 
Fransson och Björn Axel Johansson, SHM)



Det är inte omöjligt att Historiska museets arkeologer, som arbetar 
med de arkeologiska samlingarna, skulle ha besvarat vår fråga med 
mer inriktning på innebörden av arkeologi, än utifrån budskap och 
mål med strategisk kommunikationsplanering. Vi har inte intervjuat 
någon arkeolog på Historiska museet och får finna oss i att ha en 
lucka i vårt material.

Informatörerna inom arkeologin
Vi har nu fått inblick i hur arkeologerna använder medierna genom 
intervjuer med arkeologer i olika positioner, på universiteten, i upp
dragsverksamheten och på museerna. Alla, möjligen med undantag av 
arkeologen på Stockholms universitet, uttryckte en medvetenhet om 
att man i kontakter med medier borde ha en strategi eller åtminstone 
att deras ledning har en önskan om på vilket sätt arkeologerna ska ha 
kontakter med medierna.

Vi har intervjuat informatörer på de olika institutionerna för att se 
hur de upplever kontakten mellan den arkeologiska världen och den 
journalistiska. I det förra avsnittet berättade två informatörer på 
Historiska museet om sina kommunikationsstrategier och vad de ser 
att medier är intresserade av. Vi ska nu titta på universitetens infor
matörer och Riksantikvarieämbetets pressekreterare.

På Göteborgs universitet intervjuades en informatör vid Humanis
tiska fakulteten, Barbro Ryder Liljegren. Hon arbetar halvtid och på 
hennes lott finns totalt 18 humanistiska institutioner, inkluderat den 
arkeologiska institutionen. Hon förklarar hur de arbetar med pressin
formation kring arkeologi:

- Vid stora konferenser om arkeologi är det Håkan Karlsson 
på institutionen för arkeologi som talar med massmedierna. De 
tar hand om det mesta själva på institutionen, men när avhand
lingar är klara kommer de ut via oss här. Vi går ut till ett brett 
spektrum av medier, men det blir mest press i Västra Götaland, 
men avhandlingar kan vi gå ut med på riksnivå. Våra pressmed
delanden hamnar ju också på Forskning.se som kan nås av alla. 
(Barbro Ryder Liljegren, Göteborgs universitet)



Bullseye som kulturarv. Foto: Mikael Snäll



Som informatör har Barbro Ryder Liljegren, i likhet med Historiska 
museets informatorer, ingen målformulering kring frågan om vad uni
versitetet vill åstadkomma med a tt vända sig till medierna med infor
mation om arkeologi och vilken arkeologi som blir förmedlad:

- Det kan jag inte svara på när det gäller ett enskilt ämne. Jag ser
var institutionen mer praktiskt. Akademiker kan ibland ha svart 
att komma ur sitt fackspråk. Vi kan ha flera vändor kring ett press
meddelande. (Barbro Ryder Liljegren, Göteborgs universitet)

Vi har också intervjuat två av hennes informatorskolleger pa Stockholms 
universitet: Maria Erlandsson och Agneta Paulsson på den centrala en
heten för kommunikation och samverkan. De berättar att arkeologi 
är ett av universitetets ”profilerade och excellenta” forskningsområden 
för utåtriktad informationsverksamhet. Enhetens informatörer har be
sökt institutionen för arkeologi och kommer att arbeta särskilt med 
arkeologi i sitt pressarbete. Hittills har detta, i likhet med på Göteborgs 
universitet, mest blivit i samband med avhandlingar.

- Forskarna uppmanas att skriva ett pressmeddelande som vi 
polerar och förmedlar till pressen. I och med att arkeologi är ett 
profilerat ämne så har den institutionen företräde till var tid, pa 
deras initiativ. (Maria Erlandsson och Agneta Paulsson, Stock
holms universitet)

Informatörerna bedömer att de gör fyra-fem pressaktiviteter om äm
net arkeologi per år från Stockholms universitet. Detta kan vi jämföra 
med det publicerade materialet i DN 2004 med två artiklar som berör 
universitetsarkeologi, den ena skriven av en frilansande student som 
var med på institutionens fältkurs och den andra på familjesidorna. I 
intervjun med arkeologen Ingmar Jansson vid Stockholms universitet 
märks ingen kännedom om dessa årliga fyra-fem pressaktiviteter om 
arkeologi. Han upplever dock att det finns många som söker upp in
stitutionen per telefon, särskilt när det gäller vikingatid. Han menar 
också att det inte finns en uttalad strategi för institutionen när det 
gäller att hantera externa kontakter:

- Det normala för oss är att inte ha ett program för hur vi söker oss 
ut. Vi är beredda att svara och svarar så länge det inte verkar odemo
kratiskt eller dumt. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)



På Stockholms universitet är informatörerna på det klara med att 
arkeologi anses vara en framstående forskningsmiljö för universitet:

- Så det är positivt a tt koppla oss till arkeologin. (Maria Erlands
son och Agneta Paulsson, Stockholms universitet)

Det är en uppgift för den centrala enheten för kommunikation och 
samverkan att genom medierna nå utanför den akademiska världen:

- Vi vill att ett bredare lager än forskare ska känna till oss och 
våra resultat. Det är också ett viktigt led i studentrekryteringen 
att visa på framstående forskning. Också för att säkra forsk
ningsanslagen. (Maria Erlandsson och Agneta Paulsson, Stock
holms universitet)

Man deklarerar att det finns en plan att berätta mer om arkeologi:

- Lyfta fram olika intressanta och allmängiltiga delar av arkeo
login. Arkeologi är tacksamt att berätta om - det är ju spännan
de att veta hur folk levde förr. Det är lättare forskning, lättare 
att begripa. I vår profilering på arkeologi ingår även historia. 
Arlgpologi är ju så länge sedan, medan historia numera kan vara 
samtidshistoria. (Maria Erlandsson och Agneta Paulsson, Stock
holms universitet)

Här tycker vi oss se en inte alltför långsökt koppling till hur jour
nalisterna resonerar kring arkeologi och varför det är intressant. In
formatörerna på Stockholms universitet verkar inte informerade till 
exempel om samtidsarkeologi, utan förknippar arkeologi med äldre 
tidsperioder. Möjligen kan den kommunikationsplan som man berät
tar om ge dem en mer initierad position så att förmedlingen de kom
mande åren får den bredd som man vill uppnå.

På Riksantikvarieämbetet intervjuade vi presschefen Malin Westling. 
Hon finns i ledningsstaben och säger att myndigheten har ett över
gripande ansvar att förmedla vad arkeologi innebär för samhället. 
Riksantikvarieämbetet är en myndighet som har tillsyn över en rad 
andra organisationer och kulturmiljöfrågor och är som sådan opi
nionsbildande. Samtidigt har verket en uppdragsarkeologisk verk
samhet genom UV-kontoren på olika håll i landet. Malin Westling



berättar att UV-kontoren ganska självständigt informerar kring sina 
undersökningsuppdrag. När det gäller arkeologi som företeelse har 
Malin Westling ett aktivt program för att informera om ”arkeologins 
nytta och sådant som Arkeologidagen”. Informationen förmedlas ge
nom pressmeddelanden till redaktionerna:

- Vi jobbar också med att verka genom andra, till exempel Väg
verket när det gäller arkeologi, att bereda väg för frågan så att 
även Vägverket pratar om syftet med arkeologi. (Malin West
ling, RAÄ)

Riksantikvarieämbetets presschefs ambitioner med att vända sig till 
medierna med information om arkeologi är:

- Att förmedla att kunskapen om historia ger oss kunskap om 
varför vi lever i vårt samhälle i dag. Berätta om förändrade sam- 
hällsmönster, om vad fynden berättar för oss, snarare än hur de 
hittades. Saken med arkeologi är att många journalister inte har 
den här kunskapen själva utan vi måste ge dem det, annars blir 
det bara artiklar om att man har hittat tre krukskärvor och inte 
mer. (Malin Westling, RAÄ)

Trots sin vilja att berätta mer än bara kring själva fyndsituationen, 
säger Malin Westling vid närmare eftertanke att:

- Oftast är det som vi går ut med kopplat till våra undersök
ningar - nästan alltid faktiskt. Det är klart att vi också faller 
för att komma med det där lite spektakulära. Det är då vi kan 
väcka intresse och det får vi nästan alltid. Men då är utmaningen 
att komma till steg två och förklara lite mer. (Malin Westling, 
RAÄ)

En myndighet som Riksantikvarieämbetet, som nog av många uppfat
tas som arkeologisk, har ändå inte så många pressaktiviteter som har 
med arkeologi att göra, bortsett från UV-kontorens egna kontakter. 
Det är presschefens egen bedömning:

- Det är ändå relativt sällan som vi går ut med arkeologi - det är 
ju en fråga bland många. Men kanske en gång i månaden, som 
mest under sommaren då sådant som Gamla Uppsala och Birka



har kopplingar till arkeologi. Men vi talar mycket om kulturarv 
och däri finns förstås arkeologi. (Malin Westling, RAÄ)

Vi bad om att få se de pressmeddelanden som skickades ut under 
2004 och som pressekreteraren bedömde som ”arkeologiska”. Det 
blev fyra pressmeddelanden och en inbjudan till pressvisning:

Stenåldern talar ut i ny bok

Stone Age Scania tar arkeologin dit den alltid borde ha varit: att 
berätta människors historier. Boken prövar dessutom nya grepp 
på stenålderns periodisering. Allt förpackat i en vackert form
given bok. (16 april 2004)

Unika figuriner på gamla uppsala museum 

Guldfigurer, hedniska riter och offer möter den som kommer till 
Gamla Uppsala museum i sommar. Bland annat visas tre unika 
gudafigurer som sätter guldglans på gudadyrkan under järn
åldern. (29 april 2004)

Pressvisning av resterna av s:t olofs kloster i skänninge som 

bland annat undersöks med markradar

Välkomna på pressvisning av de framgrävda resterna av S:t Olofs 
kloster i Skänninge, torsdag den 19 augusti. (16 augusti 2004)

Bli arkeolog för en dag den zz augusti

Spåren efter våra förfäder finns överallt omkring oss, om man 
vet vad man ska titta efter. Följ arkeologernas arbete under ut
grävningarna under årets Arkeologidag. (18 augusti 2004)

Riksantikvarieämbetet granskar arkeologiärenden 

Under 2002 tog länsstyrelserna beslut om fler än tusen arkeo
logiska uppdrag, vilket motsvarade 320 miljoner kronor. Riks
antikvarieämbetet har gjort en uppföljning av länsstyrelsernas 
handläggning av dessa ärenden och redovisar nu resultatet i en 
rapport. (27 september 2004)

Pressmeddelandena handlar om: en bokutgivning; säsongsstart för 
Riksantikvarieämbetets museum i Gamla Uppsala (visserligen en 
lokalnyhet men samtidigt ett statligt museum vid ett av UNESCO:s 
världsarv); en grävning i ett kloster som kan upplevas som lokalnyhet,



men som likväl sker inom en kulturmiljö som staten förvaltar; infor
mation om Arkeologidagen som genomfördes på 45 platser runt om 
i landet, som kan vara både en nationell och en lokal nyhet; och slut
ligen 320 miljoner kronor, som man skulle kunna tänka sig väcker 
intresse och berör många. Ingen av dessa PR-aktiviteter från Riks
antikvarieämbetets sida ledde till publicerat journalistiskt material i 
vare sig SLA eller DN, om inte vi har förbisett det. I DN fanns dock 
annonser för Arkeologidagen införda.

Hur kommer det sig att de journalister på DN och SLA som vi har 
intervjuat, som välkomnar - nästan efterlyser - mer arkeologiskt 
material från arkeologerna, inte tar upp dessa PR-aktiviteter från 
Riksantikvarieämbetet? I nästa kapitel kommer vi att diskutera mer 
kring kontakterna mellan journalisterna och arkeologerna och kring 
deras syn på varandra och förväntan på vad de båda parterna ska 
spela för roller för att få till en bra rapportering och förmedling av 
arkeologi i massmedierna.



Samspelet mellan arkeologin 
och medierna

Flera arkeologer har inte någon egen 
linje för vad de vill att medierna ska 
uppfatta och återge till sina läsare, 
lyssnare och tittare. De finner sig i 
att helt enkelt bara besvara de frågor 
som journalisterna formulerar och 
att lämna ämnet med journalistens 
infallsvinkel.



Genom hela boken har vi visat hur olika slags arkeologi skildrades 
i SLA och DN under 2004. Arkeologin finns i tidningarna oav

siktligt och avsiktligt. Vi har berättat om varför journalister ger plats 
för arkeologi och varför arkeologerna ger information till journalis
terna. Frågan är vem som har makten över arkeologiinnehållet i medi
erna, om det är arkeologerna med hjälp av sina informatörer eller om 
det är journalisterna. Vi ville gärna titta närmare på faktorerna för 
samspelet. Kontaktnätet, metoderna, synsätten på varandras arbets
sätt eller rent av okunskapen om varandras arbetsförutsättningar. Att 
det finns ett ömsesidigt intresse från journalister och arkeologer att 
föra ut arkeologi i massmedierna behöver vi inte understryka.

Om den tredje parten i maktspelet, läsaren, tittaren och lyssnaren, har 
vi inte gjort egna undersökningar. Läsarundersökningar har gjorts på 
flera håll - dels läsvaneundersökningar där man frågar läsarna vad 
de tar del av och varför, och dels ögonrörelsestudier där man följer 
vad ögat i själva verket uppmärksammar och ägnar tid åt i en tid
ning (Sternvik 2004). I vår forskning har vi genom vår klippsamling 
tagit fasta på vad läsaren har haft möjlighet att ta del av när det gäl
ler arkeologi och hur det går till när just den arkeologin publiceras. 
Med det kommer vi en bit i frågan om vilken bild av arkeologin som 
allmänheten får genom massmedierna. Men bara en bit, eftersom det 
naturligtvis är hur det som är publicerat uppmärksammas och läses 
som är avgörande. Och i ännu högre grad hur läsaren tolkar det han 
eller hon läser om arkeologi. Vi nöjer oss med att diskutera hur det 
går till när arkeologi blir publicerad.

Makten i systemet
Om maktspelet mellan medier och strategiska kommunikatörer, hos 
oss benämnda informatörer, finns det många undersökningar och pub
likationer (t.ex. Falkheimer & Heide 2007). Journalisterna skolas för 
att arbeta för det allmännas intresse och vara måna om sin oberoende 
ställning gentemot olika särintressen. De strategiska kommunikatö
rerna företräder särintressen och försöker med olika aktiviteter att få 
makten över medierna. Numera är uttrycket spinndoktor vanligt, en 
person med uppdraget att skapa händelser och utspel som medierna 
bevakar, och på så sätt få olika frågor att komma upp på samhäl
lets dagordning. Mycken medieforskning rör alltså spelet mellan två 
tolkande led. Journalisterna som tolkar världen åt läsarna, tittarna,



lyssnarna och informatörerna som tolkar sina experters fackområden 
åt journalisterna.

I vår undersökning är det arkeologerna och informatörerna som får 
betraktas som de som medieforskningen kallar ”strategiska kom
munikatörer”. De jobbar för att öka kunskapen om sitt särintresse, 
men några spinndoktorer har vi inte noterat vare sig bland fackarkeo
logerna eller bland informatörerna. Men visst är de aktörer, mer eller 
mindre strategiska, och med varierande syften. Arkeologen Anders 
Berglund resonerar kring syftet med kommunikationen:

- Det kan vara så ibland att vi tar mediepoäng om jag uttrycker 
mig så; att arbetsgivaren tycker att det är bra att museets varu
märke syns i medierna. Då kan man agera lite Bert Karlsson 
och ta fram småsaker, men det måste vara något riktigt förstås. 
(Anders Berglund, Västergötlands museum)

Andra arkeologer är mer avvaktande inför uppgiften:

- Vi har inte kläm på vilka, hur och varför vi ska kommunicera. 
(Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

Och informatörerna träder i in i rollen som tolkare:

- Forskarna uppmanas att skriva ett pressmeddelande som 
vi polerar och förmedlar till pressen. (Maria Erlandsson och 
Agneta Paulsson, Stockholms universitet)

Vårt fokus är inte riktigt samstämmigt med den traditionella medie
forskningen som alltså ofta tittar på maktspelet mellan journalisterna 
och de strategiska kommunikatörerna. Två yrkesgrupper som båda 
är experter på kommunikation. Vi tittar i stället mer på relationen 
mellan journalisterna och de sakkunniga arkeologerna. Även om per
sonerna som vi har intervjuat har tillgång till en informationsenhet, 
så äger arkeologerna själva inte yrkeskunskap om strategiskt kom- 
munikationsarbete eller PR.

Maktspelet finns där mellan arkeologer och journalister, men ganska 
städat och med ett artigt förhållningssätt. Och det finns en vinn-vinn- 
situation. Journalisterna har nytta av att kunna producera intres-



santa och omtyckta reportage med kunniga människor, medan arkeo
logerna får synlighet och kanske förståelse för sina frågor. Att man är 
intresserade av varandra är därför inte konstigt. Märkligt är snarare 
den konservativa och begränsade bild av arkeologi som journalisterna 
ändå för fram.

Journalisterna håller sig främst till en viss typ av arkeologi - arkeologi i 
utgrävningssammanhang. Antingen tycks man snällt invänta ett press
meddelande om att något är på gång eller också hittar man ett myndig- 
hetsbeslut om en arkeologisk undersökning i sina dagliga genomgångar 
av myndigheternas diarier, som man följer upp med att kontakta berör
da arkeologer. Vetenskapsjournalisterna återger gärna, vad de bedömer 
som världsomdanande forskningsrön från de internationella tidskrif
terna Science och Nature, ibland uppföljt med en svensk vinkel. Mer 
sällan verkar det finnas en egen journalistisk idé som man driver. Sällan 
eller aldrig kontrollerar journalisterna en arkeologs uppgifter (kap. 18). 
Deras tilltro till allmännyttiga avsikter hos de sakkunniga arkeologerna 
är stor, liksom respekten för den akademiska positionen.

Arkeologerna å sin sida vet att journalisterna nappar när det är ut
grävning eller när man kan presentera något som unikt eller allde
les nytt. Trots att arkeologerna egentligen skulle vilja berätta mycket 
mer, är det likväl främst utgrävningarnas och fyndens arkeologi som 
man, ofta med informatörernas hjälp, lyfter fram i pressmeddelanden 
och inbjudningar till presskonferenser. Om detta berättar både fack
arkeologerna och institutionernas informatörer:

- Det är lite personligt hur man prioriterar presskontakter. En 
del [projektledare] gör det, andra inte. Många arkeologer tror 
att det finns en förväntan från journalisten att man ska presen
tera något oerhört spännande och känner sig då obekväma när 
de inte kan det i intervjusituationen. (Nils Johansson och Viktor 
Svedberg, UV Väst)

Arkeologerna skulle vilja berätta om relationen mellan fynd och plat
ser, om samband mellan skeenden, medan journalisterna är vana att 
tänka på arkeologi som ting som man letar efter. Som journalist vill 
man ha något intresseväckande och gärna spektakulärt. Och det ska 
ha hänt nu; det ska kunna presenteras som en nyhet. När så arkeo
logerna skickar ut ett pressmeddelande om en grävning innehåller det



precis det man är ute efter: här berättar en trovärdig källa om något 
som händer just precis nu, här hos oss. Man gräver och letar och 
kommer förstås att hitta någonting. Och eftersom det är forskare så 
är det betydelsefullt, och är det arkeologer kan det rentav vara spek
takulärt. Får man i stället uppgiften om en grävning genom diarierna 
är det ändå betydelsefullt, eftersom det finns ett myndighetsbeslut. På 
så sätt konserveras systemet och bilden av arkeologin. (Fig. 1)

Figur 1: Nyhetsbedömningssystemet mellan arkeologer och 
journalister, i tanke och i handling

I intervjuerna uttrycker såväl arkeologer som journalister att man vill 
ha mer kontakt med varandra och kontakt på ett annat sätt, men långt 
ifrån alla i båda grupperna. En del är mer aningslöst nöjda med saker
nas nuvarande ordning. Arkeologerna tar gärna emot journalisterna 
vid grävningar, men skulle också vilja kunna föra fram fler tankar och 
utveckla det som påbörjas vid grävningen. SLA löste denna vidgning 
av ämnet med att låta arkeologerna själva skriva en artikelserie (kap 
10). En del journalister tycker att de sällan hör något från arkeolog
erna själva, i alla fall inte i jämförelse med hur andra samhällsområden 
uppvaktar redaktionerna:

- Aktörerna bör vara mer aktiva. Arkeologi är inte högpriorite- 
rat hos oss utan de måste visa att de finns. Det är stor skillnad 
mot hur kommersiella intressen som till exempel läkemedels
industrin agerar. (Margaretha Bergman, TT)
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Vems budskap - till vem?
I all kommunikation är det några saker som är väsentliga: Jag bör 
veta vad jag vill ha sagt, jag bör veta vem jag vill säga det till, och jag 
bör veta varför. Alltså vad jag vill att den som jag har talat med ska 
känna, tänka och göra. Kort och gott: Vad ska min information göra 
för skillnad? Vad vill jag uppnå? Oavsett om det är på ens eget initia
tiv eller på mediernas, måste man vara tydlig och vilja beröra någon. 
”Någon” är det som brukar kallas ”målgrupp” eller ”publik”.

En del arkeologiska institutioner har i sitt uppdrag att nå allmänheten. 
Kanske är det ändå inte ovanligt att arkeologen, i en intervjusitua
tion med medierna, har sina kolleger för ögonen snarare än en okänd 
allmänhet: vad kommer kollegerna att tycka när de läser artikeln? 
Arkeologen berättar så att säga för kollegerna, medan journalisten 
ska berätta för allmänheten. I medierna är det givet att journalisten 
blir mellanhand till den egentliga målgruppen. Den som tolkar och 
sammanfattar budskap från arkeologen. Att sammanfatta och tolka 
en intervju där arkeologen mer har tagit hänsyn till hur kollegerna 
kommer att uppfatta artikeln snarare än vad man vill berätta för en 
allmänhet blir kanske inte så bra. Inte ens om journalisten råkar ha 
egna fackkunskaper i arkeologi. Då blir det lätt en artikel som arkeo
logen och kollegerna häpnar över eftersom journalisten förenklar och 
sammanfattar för sina läsare. Arkeologen kan i stället, i mötet med 
journalisten, se till att själv sammanfatta och vara klar över att dags- 
tidningsläsarna till mycket liten del består av arkeologkolleger.

I intervjuer ställer journalister frågor. Och arkeologerna svarar. Där
med kan artikeln komma att begränsas till att handla om det som 
journalisten förmår att fråga om. Genom att vara förberedd på in
tervjun och veta vad man vill berätta kan arkeologen säga det som 
han eller hon tycker är viktigt. Vad än journalisten frågar om, så är 
det faktiskt arkeologen som bestämmer över svaren och därmed styr 
innehållet i artikeln. Och därmed över hur bred bilden av arkeologi 
kan bli i massmedierna. Åsa Gunnarsson och Sophie Ternheim ger en 
del råd för intervjusituationer (1998: 51):

Det är viktigt att inte bli ett offer. Tänk noga igenom vad du vill
ha sagt.



Flera arkeologer i vårt intervjumaterial har inte någon egen linje för 
vad de vill att medierna ska uppfatta och återge till sina läsare, lyss
nare och tittare. De finner sig i att helt enkelt bara besvara de frågor 
som journalisterna formulerar och att lämna ämnet med journalistens 
infallsvinkel. En del arkeologer bara berättar och berättar och berät
tar om allt som finns att säga, utan att göra någon prioritering eller 
tänka efter vad det är man vill att journalisten ska få med sig hem; det 
här är viktigast av allt det viktiga som jag har att berätta. Det gäller 
förmodligen för många av oss, arkeologer eller inte:

- Jag försöker att rätta missförstånd, men annars besvarar jag 
frågorna, mer än att driva min egen uppfattning. Jag har nog 
aldrig ringt någon [journalist] själv. (Ingmar Jansson, Stock
holms universitet)

”Varför gräver ni här?” och "Vad hoppas ni hitta?” är vanliga frågor 
från en journalist på en utgrävningsplats och är det något som de flesta 
av oss människor gärna vill, så är det att kunna ge svar och hjälpa till. 
Arkeologen ger därför journalisten möjliga tolkningar och bilder av 
vad man kommit fram till om fynden eller platsen. Varpå journalisten 
går hem, gör sitt jobb med att tolka och prioritera i arkeologens berät
telse för att göra den begriplig och lagom lång. Och intresseväckande.

Vad, var, vem, varför, hur och när, är ofta de frågor - eller svaren på 
de frågorna - som journalistens bygger sin artikel på. Att arkeologen 
har besvarat de frågorna för sig själv inför en intervju kan underlätta. 
Det är ett sätt att prioritera i sin egen stora berättelse.

Många av oss är ganska ovana vid att få ett samtal med någon sam
manfattat, tolkat och offentliggjort på det sätt som sker när man blir 
intervjuad för en artikel. En journalist har till uppgift att återge, i 
tryck och öppet för alla att läsa, det som han eller hon uppfattat att 
arkeologen har sagt. Till skillnad från i vanliga samtal, eller för all 
del föreläsningar, där vi egentligen inte får någon uppfattning om vad 
den andre har förstått eller hur denne tolkar det vi säger. Att lyssna är 
svårt och mottagaren av ett budskap uppfattar som mest en fjärdedel 
av det som berättaren vill ska nå fram. Därtill har en rad egna tolk
ningar av budskapet samsats med det som verkligen har sagts (Melin 
& Melin 2007).



Vår arkeolog slår upp tidningen på morgonen för att läsa artikeln 
om sig själv, medveten om att kolleger och andra arkeologer också 
läser. Och där står ju inte ens hälften av allt det man sagt, och inte har 
journalisten fattat vad som var viktigt heller. Tydligen en ganska ytlig 
journalist och bråttom hade hon också. När man väl ser artikeln kän
ner arkeologen sig ibland missförstådd, snuttifierad och övertolkad. 
Rubriken skriker ut något man inte riktigt menade. Hur många tän
ker på hur man nyttjade sin möjlighet dagen innan, på tu man hand 
tillsammans med journalisten, till att vara tydlig?

- Det är lätt för oss att sitta här och säga att ”de skriver aldrig 
vad vi säger och de är ju inte förberedda”. Vi ger ju gärna jour
nalisterna skulden för hur det blir, men vi är dåligt förberedda 
på att säga något mer och visa något annat än det där som de 
har kunskap att fråga om: ”Har ni hittat något?” Vi behöver 
förbereda mer. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

Jantelagen i systemet
Inte nog med att arkeologerna är ovana, oförberedda och kanske 
blyga. Det finns en jantelag som styr också: ”Du ska inte tro att du 
är något.” Få i undersökningen säger rent ut att jantelagen är stark, 
men några av arkeologerna berör att de är tveksamma till att ställa 
upp i intervjuer av oro för att bli feltolkade, men också för att kol
legerna bedömer det man ”sagt i tidningen”. Jantelagen finns, när 
det gäller att ta kontakt eller att ställa upp i kontakter med medier 
(Solberg Andersen 2006: 7-8). Den noteringen gör också historikern 
Ulf Zander om historikers tveksamhet till att medverka i medierna 
(Zander 2001: 400). Det anses lite fånigt att uppfattas som att man 
vill synas. Trots att vi omges av mediekulturen, du-kan-bli-en-stjärna- 
haussen och 15-minutes-of-fame-eran. Arkeologer tråkar varandra 
för att vara linslusar och att säga fel saker:

- En del är nästan besatta och skickar ut information om allt 
möjligt. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

Även informatörerna har noterat jantelagsfenomenet:

- En av arkeologens uppgifter är att måla tänkbara bilder av 
vad fynden kan komma att berätta, men de får ibland då intern



kritik för att vara för snara med att ge teorier eller att ”den och 
den syns nu igen” och att man generaliserar för mycket. (Malin 
Westling, RAÄ)

Det finns också ett visst mått av journalistförakt bland arkeologerna, 
även om man menar att tonen har mjuknat:

- [...] tycker inte längre att journalister är skummisar som för
vränger forskningen. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

- Förr var det ju ganska ofta stora fel i det de skrev, men nu har 
de skärpt sig och det är bättre. Förr kände jag inte igen mina citat. 
Det händer ju gärna att de skickar ut en prao på grävningarna och 
då blir det därefter. Men många gånger är det bra rapportering 
också. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

En reflektion över skillnaden mellan artikeln i sig och vinklingen i 
rubriken kommer från en informatör:

- Rubriken är ju så viktig för vilken uppfattning man får och den 
sätts ju ofta av annan än artikelförfattaren. Rubriken kanske 
hamnar i det gamla sättet att fokusera på en försenad väg medan 
artikeln har en annan huvudvinkel. Man undrar ju ibland om de 
diskuterar på redaktionerna hur rubrikerna sätts i förhållande 
till artikelns vinkel. (Malin Westling, RAÄ)

Det omvända förhållandet finns också. Journalisterna är inte helt be
kväma med forskarnas sätt att uttrycka sig, men många har upptäckt 
att forskarvärlden har fått ett mer publikt språk:

- Det gäller att hitta rätt person som kan berätta och förklara 
snarare än en person i rätt hierarkisk nivå - annars får vi själva 
sammanfatta och berätta. (Lena Nordlund, SR)

- Jag vill ge lyssnarna ett samtal med en forskare - ge plats för 
forskarna - lära dem prata och presentera sig. Ge lyssnarna möj
lighet att få höra den som verkligen gör forskarjobbet. (Tobias 
Svanelid, SR)



En del journalister anser att forskare är omständliga och svåra. Jour
nalisterna vill ha det enkelt, rakt och begripligt:

- En forskare kan ha svårt att uttrycka vad som är intressant. 
Det kräver kunniga reportrar som kan tränga igenom en ofrivil
lig ridå. (Thomas Höjeberg, TT)

- Vi försöker att inte köpa ett vetenskapligt språk eller synsätt 
utan få forskning till en mer begriplig nivå. Det är inte så ofta ett 
problem att arkeologi är svårbegripligt, men språket och sättet 
att uttrycka sig är en fara. (Anna Nyberg, SR Skaraborg)

- Jag har gjort flera försök att knyta till mig skribenter [i arkeologi], 
men de har inte hållit. Jag har svårt att hantera den humanistiska 
världen med de konflikter som finns, där vissa skolor drar långt
gående tolkningar för ett litet material. Det blir subjektivt. Det pas
sar bättre på kulturredaktionen. (Karin Bojs, DN)

Slutligen noterar vi att inte alla inom medierna upplever att jantelagen 
är en styrande kraft bland arkeologerna i deras förhållande till medier:

- Det är lätt att få forskare och arkeologer att ställa upp i prog
rammen, nästan alltid blir de glada när vi ringer och de vill gärna 
berätta. (Anna Schytt, SVT)

Arkeologerna reflekterar över arkeologi i tidningen
Vi har kunnat konstatera att arkeologerna inte alltid är så förberedda 
i sina kontakter med medierna. De har inte en klar tanke med vad de 
vill förmedla, eller i alla fall låter de sig begränsas av journalisterna 
frågor. Arkeologerna är inte alltid nöjda med hur det blev i tidningen. 
Vi har i intervjuerna frågat om just resultatet - hur man utvärderar 
den bild av arkeologi som man är medskapare till i massmedierna: 
”Bevakar ni vad och hur medierna skriver och berättar om er?”

Informatörerna berättar då om hur de anlitar mediebevakningsföre- 
tag att göra klipp efter vissa sökord. Klippservicen omfattar nästan 
enbart det som publiceras i tidningarnas nätupplagor, vilket är ett 
mindre kostsamt sätt att få medierapporter. Riksantikvarieämbetet 
och Historiska museet analyserar i viss mån de här nätklippen utifrån



geografisk spridning, antal och hur ens organisation är omnämnd, 
ibland vilka som agerar. Ofta analyserar man om klippen är positiva, 
negativa eller neutrala till ens egen organisation.

Det är ett vanligt sätt att mäta resultatet av PR-insatser - en statistik 
utifrån hur organisationen som man företräder omskrivs. ”Faktor 7” 
är ett utryck som används i mätningar av publicitetsinsatser, mest när 
det görs av PR-byråer, för att ge termer åt effekterna av PR-insatser- 
nas trovärdighet och betydelse jämfört med reklam och kunna räkna 
om det i pengar. Faktor 7 innebär att en redaktionell publicitetsträff 
räknas som sju gånger mer värd än en annons i samma storlek. Mot 
denna metod talar förstås att det är omöjligt att mäta effekterna av en 
artikel i någon standardiserad form. En mängd faktorer spelar in och 
gör effekterna relativa: mediet i sig, publiceringens storlek, form och 
innehåll, och framförallt läsarnas reaktioner, preferenser, tolkningar 
och situation (Falkheimer & Heide 2003).

Ingen av de intervjuade i vår undersökning för ett resonemang om eller 
reflekterar över hur relevanta grupper eller individer tolkar publicite
ten, utan mer om hur den egna organisationen eller arkeologin tar sig 
ut i publicitet. Men på vår fråga om hur man reflekterar över den bild 
av arkeologi som man bidragit till i klippen svarar arkeologerna:

- Nja, det förekommer inte någon reflektion över det. Mycket 
av det man säger kommer ju med i tidningarna och så säger man 
”ja, det var det, det”. Det är ju färskvara och folk glömmer. 
Ibland har vi i samtalet i bilen på hemväg från en grävning 
reflekterat över vilka frågor vi fick. (Anders Berglund, Väster
götlands museum)

- Nej, ingen bevakning och ingen reflektion. Jag försöker lägga 
in det i utbildningen men vi har ingen strategi. (Håkan Karlsson, 
Göteborgs universitet)

- Det finns ingen återkoppling. Vi har inget abonnemang på tid
ningsurklipp om arkeologi. Det är för dyrt. Men vi klipper ur 
det vi ser och sätter upp på väggen och ibland har vi diskussio
ner. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)



Hand i hand för läsarens bästa. Arkeologi i massmedierna är en gemensam produktion av arkeologer och journalister.
Bådas syfte är att ge allmänheten något: kunskap, underhållning och mformation. Foto: Mikael Snäll



- Vi får oftast artiklarna från RAÄ så att vi kan läsa. Det finns 
ju en bevakning från Observer, som vi förut tog regelbundet del 
av. (Nils Johansson och Viktor Svedberg, UV Väst)

Vi kan alltså konstatera att någon utvärdering inte görs av vad allt 
detta berättande om arkeologi via medierna egentligen leder till. Inte 
i meningen vad för slags arkeologi som berättas och varför det blir 
så. Den här boken har riktat in sig på just detta - vilken bilden av 
arkeologi är i massmedierna - men också tittat på den geografiska 
spridningen, vem som agerar och säger vad.

Man kan säga att utan utvärdering av hur arkeologer och arkeologi 
uppfattas i medierna kan det vara svårt att förändra något. Vår för
hoppning är att boken kan ge kraft och kunskap åt både arkeologer, 
informatörer och journalister att bredda bilden av och rapporteringen 
om arkeologi. Både medierna och arkeologin har sina funderingar 
kring vad som skulle kunna förbättras.

Aktörernas råd till varandra - så blir det bättre
För journalisterna är förstås arkeologi ett ämne bland många andra, 
låt vara intressant och roligt att jobba med. De har likväl sitt arbets
sätt och sina rutiner för att fylla sin tidning eller sitt program. Många 
gånger gäller det att få till en artikel eller ett inslag som ska vara med 
i nästa upplaga eller sändning.

Journalisterna är vid förfrågan förvånade över att den arkeologiska 
världen inte hör av sig mer:

- Forskningens tredje uppgift - att rapportera - får spridning 
genom oss [medierna]. Det finns ju visserligen arkeologidagar 
och sådant, men det skulle inte vara fel om de kunde bjuda in oss 
mer. Det är ingen som ringer och säger: kom hit till oss. Om jag 
hade varit medicinreporter eller sportreporter så hade jag varit 
nedringd. (Tobias Svanelid, SR)

- Det är ytterst sällan någon som ringer oss om arkeologi. Då 
är det fler tokstollar som hör av sig om evighetsmaskiner och 
annat. En del universitet skickar pressmeddelanden om nya 
doktorsavhandlingar, men väldigt sällan om arkeologi. De borde



vara mer aktiva och skicka sådant som de själva skulle vilja se 
ett inslag om i stället för att kanske tycka att vi är såsiga som 
inget ser. Fast helst vill vi ju vara med i ett skeende så att vi kan 
filma det som pågår. (Anna Schytt, SVT)

- Det verkar som om de vill jobba ifred. Kanske är de rädda för 
eventuella konsekvenser av att jobba med journalister. Vi vill ju 
bara att de ska förmedla sin kunskap. Det måste inte vara ana
lyser och sensationer. (Jane Isaksson, TV4)

- Det är svårt att få fatt i de här nyheterna. Det är ju inte som 
en partiledardebatt eller bolagsstämma där det alltid finns ett 
tillgängligt material. Museerna och institutionerna kan bli bättre 
på att tala om vad de har så att vi kan göra en nyhetsbedöm
ning om något sensationellt. De arkeologiska institutionerna är 
dåliga på att lansera vad de sysslar med, de hör aldrig av sig. 
(Margaretha Bergman, TT)

- Vi är öppna för texter från specialister som skriver - det är inte 
så ofta som vi får in det. (Maria Schottenius, DN)

Arkeologerna har en viss självrannsakan när det gäller sin aktiva roll 
i att förmedla berättelser om arkeologi till journalister:

- Jag är väl lika passiv som i alla andra delar av arbetet med den 
tredje uppgiften. Vi har ju en demokratisk skyldighet att göra 
något. Det där vägs ju aldrig in som en merit i rekrytering av 
personal till universitet. Då blir det ett passivt förhållningssätt 
till publicitet. (Håkan Karlsson, Göteborgs universitet)

- Vi är beredda att svara och svarar så länge det inte verkar 
odemokratiskt eller dumt. Det ringer folk ofta och om de frågar 
om vikingatid blir de kopplade till mig. Jag har varit med i en 
japansk TV-produktion. De var väldigt krävande med en massa 
tagningar. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)

Den senare ser också värdet av att göra arkeologi synligt i den egna
organisationen:



- Vi kan också skicka information till vår personaltidning och 
det borde vi göra. (Ingmar Jansson, Stockholms universitet)

Informatörerna å andra sidan berättar om en rad aktiviteter för att 
förmedla arkeologiska berättelser till journalister: pressmeddelan
den, information på nätet, inbjudningar till evenemang och annat. De 
tycker dock att de inte alltid får kontakt:

- Arkeologi är tacksamt att berätta om - det är ju spännande att 
veta hur folk levde förr. Det är lite lättare forskning, lättare att 
begripa. Men dagstidningar har nog allmänt ganska låg ambi
tion att vara vetenskapliga. De bevakar nog mest rena gräv
ningar. (Maria Erlandsson och Agneta Paulsson, Stockholms 
universitet)

- Det finns få journalister med expertkunskap. Våra arkeologer 
brukar erbjuda sig att korrekturläsa för att ge sakkunskap till 
artiklarna. Det är ofta sommarvikarier som kommer till gräv
ningarna. (Malin Westling, RAÄ)

Lars-Erik Gjerpe, som är arkeolog vid Universitetet i Oslo, blev av 
den norska arkeologiska tidskriften Nicolay ombedd att dela med sig 
av sina erfarenheter från utgrävningsprojekt vid El 8. Han formule
rade en checklista, tio bud, för arkeologer i kontakter med medier, 
som kan vara en hjälp för vilken ämnesexpert som helst som ska ha 
kontakt med medier (Gjerpe 2006, vår översättning):

1. Journalisten måste få en orsak att komma. Formulera ett 
budskap.

2. Intresserade och goda journalister ska hållas varma. Välj din 
journalist, vänta inte på att sommarvikarien ska dyka upp.

3. Undvik ironi. Det är lätt att börja raljera när samma fråga 
dyker upp för sjätte gången i ditt arkeologliv. Behandla folk 
med respekt och säg bara det du vill ska komma i tryck.

4. Vi har ett gott förhållande till uppdragsgivaren.
5. Tänk på att du är på ett jobb och har ett uppdrag.
6. Vi bara jobbar här. Uttala dig bara om det du har kunskap 

om. Hänvisa till rätt person.



7. Det är skillnad på en dagstidningsartikel och en artikel i en 
facktidskrift.

8. Be alltid om att få se texten innan den trycks. Du har rätt att se 
dina citat. Och kan föreslå korrigeringar av sakfel i övrig text.

9. Glöm rubriken. Den kan du sällan göra något åt. När det gäller 
arkeologi tycks man alltid vilja sätta en sensationell rubrik.

10. Ta initiativ också efter utgrävningen. Gör en sammanfattning 
av forskningsresultaten.

Möjligen kunde vi som skrivit den här boken önska att både jour
nalister och arkeologer skulle ägna mer möda och uppmärksamhet 
åt rubriker, det som budord nr 9 dömer bort som omöjligt att rå på. 
Vi har konstaterat att de flesta människor får sin allmänkunskap via 
dagstidningarnas rubriker i första hand (kap. 15). Därför är arbetet 
med att formulera budskap, som är så tydliga så att de blir rubriker, 
det som skulle göra den verkliga skillnaden för vilken bild av arkeo
logi som förmedlas i massmedier:

- Det finns ju en underbar rubrik som kommer nästan varje år: 
”Stenåldersfynd skriver om Norrlands historia.” Den [historien] 
verkar skrivas om varje sommar. Om det nu verkligen är så att 
den skrivs om så är det ju fantastiskt, men kan det verkligen vara 
så? (Malin Westling, RAÄ)





rkeologi är en verksamhet och en samhällsföreteelse som har
vuxit och förändrats de senaste årtiondena. I dag är arkeologi 

kulturturism, upplevelseindustri och underhållning (Högberg & 
Holtorf 2005; Holtorf 2007). Den kan ses på som en existentiell ut
maning: Sakerna skapar känslor och minnen. Arkeologiska utgräv
ningar är att gräva efter berättelser (Burström 2007). Självfallet är 
arkeologi kunskap om det förflutna, oftast ett avlägset förflutet, för 
minst några århundraden sedan, ofta nog åtskilliga årtusenden, ibland 
hundratals tusen eller miljoner år sedan. Därtill är arkeologi lagstift
ning, myndighetsutövning, kulturmiljövård och uppdragsarkeologi.

I denna malström av arkeologi sitter arkeologerna på universitet, hög
skolor och museer och försöker förstå, och för varandra och andra 
förklara vad som händer i arkeologin, både vad som hände i de forn
tida samhällena och vad som händer i den arkeologiska utövningen i 
dag. Inom massmedier försöker redaktörer och journalister ibland att 
göra detsamma och berätta för sina läsare, lyssnare och tittare.

Resultatet är att allmänheten har ett vacklande förtroende för huma
nistisk vetenskap. För detta ska inte bara arkeologin lastas, men arkeo
login är en av de humanistiska discipliner som syns mest i massmedier. 
På längre sikt är förtroendet för all vetenskap och forskning i avtag
ande, om än från en hög nivå, enligt SOM-institutets intervjuundersök
ning under 2000-talet (Holmberg & Weibull 2007). Störst är tilltron 
till medicinsk forskning, som 79 procent av de intervjuade säger sig ha 
förtroende för. Motsvarande andel för humaniora är 48 procent.

Barbro Hedvall valde att tolka procentsiffrorna välvilligt (DN 20 juni 
2007):

En rätt välgrundad gissning är att det beror på den relativt undan
skymda ställning som humaniora har och inte pa att allmänheten 
skulle hysa djup misstro mot arkeologer eller antikforskare.

Vi har uppfattningen att ”arkeologer och antikforskare syns ofta i 
massmedier, inte minst i TV-program, och att det finns en stor med
vetenhet om och ett stort intresse för arkeologi hos allmänheten. Vi 
håller hellre med Gunnar Fredriksson, som i en essäistisk bokanmälan 
noterat ”en sida av historien som sällan berättas i medierna”. Efter 
att ha sammanfattat fyra historieuppfattningar - den marxistiska, den



anekdotiska (”som är vanligast i medier och säljer bra”), den mora
listiska och ”the Hollywood Interpretation of History” - nämner han 
den femte (DN 25 april 2007):

Den femte, den seriösa historievetenskapens berättelser, märks 
knappast i medierna.

Det är någonstans i Gunnar Fredrikssons resonemang som arkeo
logerna och journalisterna har att reflektera över sig själva och sin 
samverkan, inbördes och gentemot allmänheten. Båda fastnar lätt i 
ett bekvämt samspel kring det som Gunnar Fredriksson kallar den 
anekdotiska historieuppfattningen.

Förmedlingsuppdraget
Man kan fundera på hur arkeologernas rapporteringsuppdrag ser ut 
för hur de ska berätta eller rapportera om arkeologiska fynd, slutsatser 
och samhällen. Vad begär man av arkeologerna att de ska berätta och 
vem begär detta? Vilka förväntansfulla målgrupper har arkeologerna 
att berätta för? Hur vill dessa ha berättelsen utformad?

Arkeologerna levererar ofta ett nedskrivet resultat i form av en uppsats, 
en vetenskaplig artikel, en avhandling eller en undersökningsrapport. 
Där berättar arkeologen för en insatt fackvärld av likasinnade och i 
ämnet redan kunniga människor.

När arkeologens rapporteringsuppdrag sträcker sig längre än så, får 
man tänka sig en annan berättelse, som blir begriplig för en mindre 
insatt eller nästan helt oinsatt publik. Det duger alltså inte att göra sam
ma grej som man gör för fackvärlden. Detta gäller särskilt för univer- 
sitetsarkeologin med dess tredje uppgift, som säger att man ska se till 
att forskningen kommer allmänheten till del. Den första och den andra 
uppgiften handlar om dels forskning, dels undervisning. Med tidningar 
som mätare för om universiteten har uppfyllt den tredje uppgiften kan 
man vara tveksam till resultatet när det gäller verksamhetsåret 2004.

Museiarkeologernas uppgift är att deras berättelse om arkeologi ska nå 
besökare och omvärld genom utställningar och föreläsningar, och upp- 
dragsarkeologerna gör också publika visningar och föreläsningar. Allt 
detta berättande är till för att allmänheten ska få ta del av den gemen



samma samhällsbild som arkeologin, genom kulturminneslagstiftningen, 
har som politiskt uppdrag att göra begriplig och tillgänglig.

Hur arkeologernas budskap uppfattas och tolkas beror till stor på hur 
tydliga och förberedda de själva är, när de förmedlar sin kunskap i de 
olika situationerna av muntligt och skriftligt berättade. I kontakt med 
journalister är det främst den muntliga berättelsen som har betydelse, 
möjligen med stöd av skriftligt material i form av pressmeddelanden. 
En journalist är att betrakta som vilken person ur allmänheten som 
helst, med den skillnaden att man kan ha förväntningar och ställa krav 
på journalisterna, att de ska ha förmåga att uppfatta viktiga budskap 
och välja bland dem och i sin tur berätta för läsarna, tittarna, lyss
narna en del av den berättelse som de tagit till sig av den som de har 
intervjuat. I den här bokens exempel är det arkeologerna. (Fig. 2)

Så hur lyhörda, intresserade och professionella är journalisterna? Det 
varierar förstås. Journalisterna själva tillstår att deras eget intresse spe
lar in i valet av nyheter och på hur en nyhet berättas. Är man intresserad 
så blir man engagerad och uppmärksam på samband och budskap.

Figur 2: Den arkeologiska berättelsens världsbild i media.
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Och läsarna, lyssnarna och tittarna, vilken möjlighet har den gruppen 
att påverka det som får plats i tidningen eller utsändningarna? Vi har 
alla lärt oss att allt som står i tidningarna inte är sant. Det kanske 
är tydligast i artiklar och inslag som handlar om kändisar, och det 
förhållandet är vi som publik ganska uppmärksamma på. När det gäl
ler artiklar med vetenskaplig anknytning, som artiklar om arkeologi, 
finns det skäl att anta att flera har en större tilltro till korrekthet i den 
journalistiken än i kändisreportagen.

Som berättare måste man få fatt i vad man vill säga och försäkra 
sig om sin tydlighet. Utveckla sin kommunikativa medvetenhet och 
färdighet, framförallt som muntlig berättare. Informatörer och kom
munikatörer arbetar ofta med att koncentrera sin berättelse kring 
högst tre budskap som får vara det grundläggande innehållet i den 
information som förmedlas, vare sig det är samtal, PR, broschyrer, 
foldrar, Power Point-presentationer eller skyltar som man använder 
som redskap för det man vill ha framfört (Karaszi 1991, 1996).

Och i nyhetssammanhang ska det som man vill ha framfört vara kort, 
konkret och konfliktigt - och det får ta högst 14 sekunder. I alla fall 
om det ska sägas i radio eller TV (Melin & Melin 2007: 109-115). 
Fjorton sekunder är lika lång tid som det tar att högt säga:

Nu har du läst 393 035 tecken om arkeologi och kulturmiljövård i 
massmedierna. Ett stycke återstår. Det är bara 475 tecken, så du har 
inga problem att komma i mål. En litteraturlista finns därtill, så att du 
kan läsa mycket mer om du vill.

Quo vadis?
På bokens sista rader gör vi läsarna besvikna. Här följer ingen hand
bok i det arkeologiska umgänget med massmedier. Vi lovar inte ens 
att vi ska skriva den boken någon annan gång. Dock, ett välskrivet 
pressmeddelande i händerna på rätt redaktör vid rätt tidpunkt är A 
och O - och så kan pressmeddelandet gärna utlova något som såväl 
arkeologer som redaktörer och allmänheten tycker är intressant och 
angeläget. Utmaningen är att få allas intressen att sammanfalla.
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Arkeologi tycker många är både spännande och intressant. Jour
nalister är därför ofta pigga på att skriva om lokala utgrävningar, 

utställningar och annat med anknytning till ämnet. TV och tidningar 
rapporterar regelbundet om olika sensationella fynd - i Sverige och i 
övriga världen.

Men vad är det egentligen som berättas - eller inte berättas i artiklarna?

Bokens författare Annica Snäll, kommunikatör, och Stig Welinder, 
professor i arkeologi, har med hjälp av urklipp och intervjuer under
sökt vad som skrivits om arkeologi i tidningarna. Turbulensen kring 
Snövitutställningen på Historiska museet, mäklar- och resebranschens 
kulturmiljötrend, ”fri entré till museer-debatten”, riddare Arns uttåg 
ur böckerna är några av de arkeologiska händelser som författarna 
beskriver.

Frågan är hur arkeologi och kulturmiljövård speglas i mediernas 
berättelser. Skapas de i samverkan mellan journalist och arkeolog 
- eller är det ett maktspel?

Boken vänder sig till alla som arbetar med information och journalistik 
kring samhällsbyggnadsfrågor och vetenskap. Men självfallet också till 
allmänheten - är det sant, det man läser i tidningen om arkeologi?
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