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F-ÖRORD

Att upprätta forskningsprogram för Riksantikvarieämbetets 
avdelning för arkeologiska undersökningar, UV, är en relativt 
ny företeelse som tog sin början i mitten av 1990-talet och det
ta skedde framför allt till följd av de nya kunskapskrav som 
kommit att ställas på uppdragsarkeologin från samhällets sida. 
Arbetet med forskningsprogrammen var då helt regionalt rela
terat och mellan åren 1997 och 2000 färdigställdes separata 
program för varje UV-kontor. Anledningen till att nu presente
ra ett forskningsprogram som är gemensamt för hela organisa
tionen beror till stor del på ett växande behov av att manifes
tera en UV-gemensam identitet även på ett vetenskapligt plan.

De regionala forskningsprogrammen, som tidigare utarbe
tats på de olika UV-kontoren, hade flera olika syften - som po- 
licydokument för den vetenskapliga verksamheten på resp. kon
tor, som positionsmarkering mot omvärlden, som interna dis
kussionsunderlag i det dagliga arbetet på kontoren etc. Inget 
hindrar givetvis att det nu föreliggande, gemensamma pro
grammet kan komma att fungera på liknande sätt men frågan 
är om inte dess viktigaste roll kommer att vara som underlag 
för diskussioner av en betydligt mera strategisk karaktär än ti
digare. I mycket blir nämligen uppgiften här att utveckla en ny 
vetenskaplig agenda för UV.

I följande text läggs inledningsvis ett allmänt kritiskt per
spektiv på uppdragsarkeologin som ett humanistiskt forsknings
fält. Här fokuseras också på UV:s vetenskapliga verksamhet 
och uppgiften att formulera en gemensam forskningsstrategi 
för avdelningen. Forskningsprogrammets centrala del är en pre
sentation av fem prioriterade kunskapsområden, vilka utgör en 
tematisk tillämpning av denna strategi.

Författarna är alla specialister inom resp. kunskapsområde 
och idag verksamma inom UV.

Lars Ersgård
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PROLOG,

Genom att förutsättningarna för svensk uppdragsarkeologi ge
nerellt förändrats under de senaste decennierna har innehållet 
i UV: s samhällsuppdrag kommit att delvis omformuleras. Kra
vet på att intressant kunskap om det förflutna skall vara verk
samhetens yttersta mål är fastslaget sedan ett tiotal år tillbaka. 
De nya kulturpolitiska målen, som syftar till att ge kulturarvet 
en stärkt ställning i dagens samhälle, har gjort det nödvändigt 
att tydligare definiera uppdragsarkeologins roll i ett generellt 
kulturarvsperspektiv

För detta forskningsprogram har följande övergripande mål 
för UV:s kunskapsproduktion formulerats:
• Presentera god och angelägen arkeologisk kunskap som i ett 

brett tvärvetenskapligt perspektiv kan bidra till att ge en för
djupad förståelse för människan som kulturvarelse i nutid 
och dåtid.

• Göra denna arkeologiska kunskap till en aktiv resurs i medve
tandegörandet av kulturarvets betydelse i dagens samhälle.

Dessa mål innebär inte endast att presentera arkeologisk kun
skap som står på en solid vetenskaplig grund. De handlar ock
så om ett speciellt perspektiv som kan göra kunskapen om det 
förflutna till en effektiv kommentar till en samtidssituation. 
Slutligen är det en fråga om att förmedla kunskapen i rätt form, 
att av arkeologiska data skapa den goda, kulturhistoriska berät
telsen.
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Svensk uppdragsarkeologi dras sedan länge - lik
som all humanistisk forskning-med ett angelägen- 
hetsproblem. Hur kan man göra den arkeologiska 
kunskapen mera relevant i dagens samhälle? Up
penbarligen har det varit svårt att förmedla denna 
kunskap så att den känts verkligt intressant utan
för en liten skara fackmän. Ett alternativ för dagens 
uppdragsarkeologi vore emellertid att den mycket 
tydligare knöt an till generella, allmänmänskliga 
teman och belyste dessa i det arkeologiska långtids
perspektivet. Uppdragsarkeologin skulle då kunna 
bli en viktig röst i det humanistiska samtalet om 
människans villkor i nutid och dåtid.



DE=T UPPDRACjSARKGzO- 
UQCjIEdKA AUTEPNATIVEzT

bV&NbK UPPORACjSARKBOLOCjI 
— EzN APKfcOUOL.1 I TDtNr5
Detta skrivs i en tid när mycket verkar vara i stöpsleven inom 
svensk arkeologi. Man kan generellt säga att det är arkeologins 
allmänna inriktning som är satt under debatt. Mycket av åsikts
brytningarna inom arkeologin i dagens Sverige har under de 
senaste åren kommit att synliggöras i två massmedialt upp
märksammade debatter som handlat dels om policy och mål
sättning för utställningsverksamheten vid Historiska museet i 
Stockholm dels om det meningsfulla i etableringen av ett nytt 
kulturarvsinstitut vars syfte främst skulle vara att studera kul
turarvets roll och brukande i dagens samhälle.

Ett nyckelord i bägge debatterna har utan tvekan varit sam
hällsrelevans. Kring detta begrepp kan några olika åsikts- 
strömningar urskiljas. Man möter exempelvis uppfattningen 
att arkeologin måste lämna sitt hittills företrädesvis inomve
tenskapliga arbetsfält och ställa nya frågor som kan upplevas 
som mera angelägna i samtiden och som anknyter till de all
mänmänskliga, existentiella villkoren. Andra vill tona ner vik
ten av det hävdvunna arkeologiska utforskandet av det förflut
na och istället fokusera på hur kulturarvet brukas och upplevs 
i dagens samhälle. Vissa radikala förespråkare för detta syn
sätt hävdar i sann postmodernistisk anda att det överhuvudta
get inte är möjligt att nå någon sann kunskap om det förflutna. 
Arkeologiska tolkningar kan därför inte bli något annat än 
samtidsrekonstruktioner. I detta sammanhang har även den



antikvariska expertrollen blivit satt under debatt och det tolk
ningsföreträde denna roll traditionellt har inneburit. Ovan 
nämnda uppfattningar har givetvis inte stått oemotsagda. Det 
vedertagna arkeologiska utforskandet av det förflutna har 
knappast blivit marginaliserat och företrädare för detta har 
kraftfullt hävdat nödvändigheten av en fri och obunden arkeo
logi som inte styrs av olika kortsiktiga, politiskt korrekta syf
ten och åsiktstrender.

Även om långt ifrån alla arkeologer i dagens Sverige skulle 
hävda en ensidig hemmahörighet i något av de ovan nämnda 
”lägren” bör man kunna fråga sig om vi ändå inte fått en front
linje mellan dem som förespråkar möjligheterna i ett fortsatt 
arkeologiskt utforskande av det förflutna och dem som mera 
önskar en arkeologi i samtiden snarare än en arkeologi om det 
förflutna? För de senare skulle sökandet efter ny arkeologisk 
kunskap i traditionell mening inte vara särskilt eftersträvans
värt och kanske inte ens möjligt utan intressant kunskap kom
mer i detta sammanhang istället att definieras i en kreativ dia
log mellan arkeologerna och omvärlden, mellan professionella 
och andra uttolkare av det förgångna.

Hur kan man förhålla sig i en debatt som den ovan beskriv
na utifrån en uppdragsarkeologisk utgångspunkt? Är det att 
välja endera sidan, att ställa sig helt neutral i diskussionen eller 
kanske att formulera en egen strategi? Det karakteristiska för 
uppdragsarkeologin är att den hela tiden genererar nytt käll
material som förväntas resultera i intressant kunskap om det 
förgångna samtidigt som den är den arkeologiska verksamhet 
som har den utan tvekan bredaste kontaktytan mot dagens 
samhälle. Har uppdragsarkeologin därmed överbryggat de ak
tuella åsiktsmotsättningarna och garanterat sin samhällsrele
vans? Innan detta närmare diskuteras måste dock några grund
läggande ställningstaganden göras.

Utan ett ständigt sökande efter ny kunskap om det förflut
na blir arkeologin onödig och förlorar sitt berättigande i da
gens samhälle. Att hävda att arkeologin inte kan säga något 
om det förflutna utan endast om samtiden, framstår inte som



särskilt meningsfullt. Varje tid ställer visserligen sina egna spe
ciella frågor till det förflutna men detta är inte något problem 
- tvärtom det är detta som är själva poängen! Allt sökande ef
ter historisk kunskap förutsätter en utgångspunkt i den egna 
samtiden - historia skulle aldrig annars kunna bli historia! 
Därför kan man inte ogiltigförklara det historisk-arkeologiska 
kunskapsprojektet eller tro att detta skulle vara avslutat. Istäl
let måste alltid varje tid diskutera och ställa sina egna, nya frå
gor till det förflutna.

Att relativisera och därigenom också reducera värdet av den 
arkeologiska tolkningen så som ibland skett i senare års arkeo
logiska debatt framstår som ytterst betänkligt och ansvarslöst. 
Den arkeologiska tolkningen är ett avancerat förfarande som 
kräver omfattande material-och metodmässig erfarenhet och 
djup teoretisk-kritisk insikt. Det finns alltför många exempel på 
ytliga och undermåliga tolkningar av det förflutna vilka utnytt
jats för olika moraliskt förkastliga syften. Ett talande dylikt ex
empel går att hämta ur nutidshistorien, i forskningen kring an
dra världskriget där de s.k. ”revisionisterna” under vetenskap
lig täckmantel kunnat hävda att Förintelsen aldrig ägt rum. Att 
låta yrkesmässig kunskap och erfarenhet bli försumbara ting i 
den arkeologiska tolkningsprocessen, vilket ibland framstår 
som den direkta konsekvensen av vissa uttalanden i dagens ar
keologiska debatt, framstår därför som både befängt och far
ligt. Som professionell arkeolog är man bäst skickad att göra ar
keologiska tolkningar. Detta innebär däremot inte att dessa 
tolkningar förvandlas till oantastliga dogmer. Tvärtom måste 
dessa ständigt kunna bli föremål för kritisk debatt och ompröv
ning och detta bör varje professionell arkeolog alltid verka för.

Efter att ha fullbordat dessa programmässiga ställningsta
ganden är det nu dags att närma sig den mest centrala proble
matiken, nämligen hur arkeologisk kunskap skall kunna bli 
mera angelägen i dagens samhälle och hur man möter denna 
problematik i ett uppdragsarkeologiskt sammanhang.

Problemet idag är sålunda inte att välja det förflutna eller 
samtiden utan att göra det förflutna meningsfullt i samtiden.
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Hur vägen dit ser ut har redan fastslagits i den inledande pro
logen till detta forskningsprogram, nämligen via ett studium 
av ”människan som kulturvarelse i nutid och dåtid”. Denna 
målsättning är varken ny eller särskilt originell utan torde vara 
aktuell för de flesta av de humanistiska vetenskaperna. Trots 
sådana ambitiösa målsättningar har dessa vetenskaper haft be
synnerligt svårt att göra sig angelägna i efterkrigstidens svens
ka samhälle. Humanioras problem tycks ha blivit närmast kro
niskt med tanke på hur ofta problemen debatterats i massme
dia. Följande salva avfyrades nyligen i en av dessa debatter:

”Problemet med den dominerade delen av humanistisk forsk
ning i Sverige är att man slutat relatera sina frågor till det om
givande samhället. Den är, ... , i allt för hög grad fångad i sin 
egen verklighet, introvert och självupptagen, fast i sina egna 
inomvetenskapliga problemställningar och ointresserad av att 
bidra till den diskussion om människans villkor som är huma
nioras raison d’etre.” (Larsson, 2005).

Det är en professor i litteraturvetenskap som formulerat citera
de rader men för alla humanistiska vetenskaper - arkeologin ej 
undantagen - borde detta hårda omdöme stämma till eftertan
ke.

Har vi därmed identifierat grundproblemet också för upp- 
dragsarkeologin, ett problem som denna sålunda delar med all 
humanistisk, vetenskaplig verksamhet i dagens samhälle? Sit
ter vi fast i ett i grunden inomvetenskapligt tänkande, vilket 
genererar frågor som främst har relevans för oss själva som 
fackmän även när vi tror oss som mest utåtriktade och sam
hällstillvända i vår uppdragsarkeologiska verklighet? I återsto
den av detta inledande avsnitt kommer dessa frågor att disku
teras och verksamheten inom Riksantikvarieämbetets avdel
ning för arkeologiska undersökningar, LJV, kommer givetvis 
här att stå i centrum för intresset. Fastläggandet av en veten
skaplig kurs för avdelningen blir ett slutmål för denna diskus
sion.
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UPPDRACjBARKEzOLOCjI och porbkninc.
- EzN TILLBAKABLICK
Ett historiskt perspektiv på relationen uppdragsarkeologi och 
forskning är en nödvändig bakgrund till den följande diskus
sionen.

Förhållandet mellan uppdragsarkeologi och forskning har 
blivit föremål för en lång rad debatter och utredningar under de 
senaste decennierna. Synen på de bägge företeelserna som två 
från varandra oberoende verksamheter försökte man i ett tidigt 
skede upprätthålla. Uppdragsarkeologi var då liktydigt med in
samlande av fältdata, vilka senare skulle bli föremål för forsk
ning. Efterhand blev det emellertid uppenbart för alla och envar 
att fältarbetet faktiskt också var forskning och i lika hög grad en 
del av samma kunskapsprocess som det vetenskapliga slutresul
tatet. Till en början kom denna insikt att endast marginellt på
verka uppdragsarkeologins organisation och verksamhet. 1990- 
talet blev emellertid ett avgörande skede beträffande synen på 
forskning och uppdragsarkeologi, till stor del beroende på att 
nya krav då kom att ställas på den senare från samhällets sida. 
Särskilt betydelsefullt var regleringsbrevet från 93/94 där det 
slutligen slogs fast att uppdragsarkeologins primära uppgift var 
att producera kunskap. Vetenskapligt grundade undersöknings
planer, problemrelaterad bearbetning av undersökningsmateria
len och en kunskapsinriktad, differentierad förmedling av resul
taten har efterhand blivit en del av den uppdragsarkeologiska 
vardagen. I och med det system för upphandling av de arkeolo
giska uppdragen som sedan ett antal år tillbaka tillämpas inom 
svensk uppdragsarkeologi har begreppet ”vetenskaplig kvali
tet” fått en särskild aktualitet. Denna egenskap har emellertid 
inte varit helt oproblematisk att hantera i dagens antikvariska 
praxis. Även om det kan tyckas självklart att bedömning av ve
tenskaplig kvalitet skall värderas på samma sätt som ekonomisk 
kostnad vid val av anbud råder det i detta avseende stora skill
nader mellan samhällets beställare av de arkeologiska uppdra
gen, dvs. landets länsstyrelser. Utan tvekan utgör detta ett av de 
mest akuta problemen för svensk uppdragsarkeologi idag.
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UPPDRACjEdARKEzOLOCjI och 
UNIVfcPBITEzTBPORBKNINO 
- TVÅ OLIKA APKEzOLOOlfcPP
Uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad ställs ofta mot 
akademisk forskning. Av tradition har de bägge begreppen i en 
arkeologisk inomvetenskaplig föreställningsvärld givits något 
olika innebörder - om än inte alltid uttalade. Den senare har 
uppfattats som den ”riktiga” forskningen, den som sätter de 
grundläggande teoretiska normerna för all arkeologisk, veten
skaplig verksamhet. Det förra begreppet har inte sällan fått en 
vidare och mindre precis betydelse med mera av dokumenta
tion och praktisk tillämpning än av reflexion och teoretiskt 
djuplodande diskussion.

När uppgiften här är att kritiskt genomlysa uppdragsarke
ologisk forskning/kunskapsuppbyggnad borde det därför vara 
fruktbart att göra det i ett jämförande perspektiv, med ut
gångspunkt i en mera utvecklad diskussion kring skillnader 
mellan de bägge ”arkeologierna”.

Den tidigare så tydliga ansvarsuppdelningen mellan upp- 
dragsarkeologi och universitetsforskning - den förra med upp
giften att insamla fältdata, den senare att producera kunskap - 
kan numera sägas vara i praktiken helt upphävd. Det mest kon
kreta uttrycket för detta är att man inom ramen för rapportarbetet 
i samband med en del större undersökningar färdigställt texter 
som blivit godkända för fil.doktorsexamen. Såväl universitetsin
stitutioner som de olika uppdragsarkeologiska företagen bedri
ver sålunda idag arkeologisk forskning men frågan är om det 
finns någon avgörande skillnad i kunskapsproduktionen på uni
versitet resp. utgrävningsfirmor. Har vi att göra med två olika 
sorts arkeologier och är det därmed också något positivt och ef
tersträvansvärt att upprätthålla en dylik skillnad?

Inledningsvis kan man peka på några grundläggande, yttre 
olikheter mellan universitetsarkeologi och uppdragsarkeologi. 
På universitetsinstitutionerna sker forskning huvudsakligen på 
två sätt, dels som ett moment i utbildningen av nya forskare, 
dvs. i samband med avhandlingsskrivande, dels inom ramen



för olika projekt, ledda av en eller flera etablerade forskare på 
institutionerna. Inom uppdragsarkeologin sker forskning som 
regel alltid i anslutning till ett aktuellt utgrävningsföretag un
der ledning av en eller flera projektledare vilka kan men inte 
behöver vara forskarutbildade.

Det uppdragsarkeologiska projektet styrs ytterst av den 
moderna samhällsplaneringen; projektets omfattning och val 
av plats bestäms sålunda i huvudsak utifrån icke-vetenskapliga 
utgångspunkter. Även på universitetsinstitutionerna kan en ut
grävning givetvis utgöra den inledande etappen av ett forsk
ningsprojekt men plats och omfattning för undersökningen be
stäms då alltid av strikt vetenskapliga frågeställningar. Har 
dessa skillnader beträffande de yttre förutsättningarna också 
inneburit att vi har fått olika sorters kunskapsproduktion? 
Även om det inte går att se en tydlig polarisering i detta sam
manhang kan man urskilja några tendenser.

Utmärkande för den uppdragsarkeologiska forskningen är 
att den har ett nära samband med framtagandet av ett nytt 
källmaterial. Detta brukar ofta innebära att forskningsuppgif
ten mer eller mindre medvetet får en stark fokusering på just 
detta material och att materialredovisningen intar en framträ
dande plats vid sidan av analys och tolkning. Detta betyder 
inte att uppdragsarkeologisk forskning generellt skulle vara 
mindre teoretiskt medveten men att man mera sällan tagit ut
gångspunkt i en allmänhistorisk, icke-rumslig problematik. 
Frågeställningarna relateras alltsomoftast till en speciell plats 
och område, vilket inneburit att uppdragsarkeologisk kun
skapsproduktion generellt sett fått en påtagligt regional prägel. 
Den har sålunda kunnat handla om ämnen som mesolitiska 
boplatser i Skåne, bronsåldersgravar i Halland, medeltida stä
der i Östergötland etc. Exempel på andra infallsvinklar före
kommer men har varit relativt sällsynta.

Anledningen till att det regionala perspektivet blivit i prin
cip allenarådande är inte svår att finna. Hela det strukturella 
sammanhang, som uppdragsarkeologin sedan länge verkat i, 
är i huvudsak regionalt definierat, från den administrativa
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handläggningen av undersökningsärendena till kunskapsupp
byggnad och förmedling.

Vad som ytterligare kännetecknar uppdragsarkeologin är 
dess relativa empiriska storskalighet jämfört med universitets- 
arkeologin. Som Elisabeth Rudebeck påpekat finns i denna till 
synes enbart kvantitativa skillnad paradoxalt nog även en kva
litativ dimension. Storskaligheten innebär inte endast större da
tamängder att hantera utan också en större möjlighet att finna 
det oväntade, dvs. det som inte stämmer överens med ens för
förståelse av ett visst arkeologiskt fenomen, epok e.dyl. och som 
medför en radikal förändring av kunskapsläget. Faktum är att 
flera viktiga kvalitativa ”språng” i den arkeologiska kunskaps
uppbyggnaden under senare år har skett till följd av sådana mö
ten med en oväntad empiri vid uppdragsarkeologiska undersök
ningsplatser, t.ex. långhusbebyggelsen från yngre järnålder i 
Sydsverige, lerslättboplatserna från romersk järnålder i Mälar
dalen, de förkristna kulthusen från vikingatid etc. Den oförut
sägbarhet, som ofta framhållits som en negativ egenskap hos 
uppdragsarkeologin i och med att man här inte väljer under
sökningsplatserna utifrån vetenskapliga överväganden, kan så
lunda i själva verket vara kreativ och nyskapande.

När det gäller förmedling av forskning presenteras mycket 
av uppdragsarkeologins resultat i första hand för en inomve
tenskaplig läsekrets och har dessutom karaktären av arkeolo
gisk grundforskning. Den avser sålunda att besvara frågor 
kring exempelvis bebyggelsestruktur, hustyper, gravskick, nä
ringsfång, hantverkstek nologi etc. inom ett givet rumsligt och 
kronologiskt avgränsat sammanhang. I detta avseende är upp- 
dragsarkeologisk forskning tämligen lik universitetsforskning
en. Även när man inom uppdragsarkeologin haft som uttalat 
syfte att presentera sina vetenskapliga landvinningar för en vi
dare läsekrets är det oftast resultaten av ren grundforskning 
man förmedlat i en något mera (språkligt) lättillgänglig form, 
inte någon kvalitativt annorlunda arkeologi.

Relativt vanligt i uppdragsarkeologins vetenskapliga texter 
är vidare att deskriptiva redovisningar av det arkeologiska
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källmaterialet fått ett alltför stort utrymme i förhållande till 
problematiserande och reflekterande moment. Ofta känneteck
nas dessa av ett ”rapportliknande” språk och ett konsekvent 
användande av en inomvetenskaplig terminologi. Denna tradi
tionellt akademiskt-vetenskapliga framställningsform garante
rar som regel att intressant kunskap stannar inom en begrän
sad krets av fackutbildade.

MOT EzN NV FORBKNINCjBBTRATEzCjI FÖR UV
Det föregående innehåller kritik som generellt kan riktas mot 
dagens uppdragsarkeologiska kunskapsproduktion även om 
den givetvis inte är representativ för varje enskild publikation. 
Synpunkterna kan sammanfattas enligt följande:
• alltför snäva rumsliga och kronologiska perspektiv,
• ett innehåll som framför allt tar utgångspunkt i inomveten

skapliga frågeställningar,
• en förmedling av detta innehåll som ofta domineras mera av 

deskriptiv framställning än av problematiserande diskus
sion samt av ett alltför inomvetenskapligt fackspråk.

Avsikten med det föregående är inte att nedvärdera den forsk
ningsverksamhet som hittills bedrivits inom uppdragsarkeolo- 
gin eller att på något sätt förringa betydelsen av inomveten
skaplig kunskapsproduktion. Inte heller är meningen att resa 
några nya barriärer mellan universitetsforskning och upp- 
dragsarkeologi. Syftet har däremot varit att reflektera över de 
skiftande förutsättningarna för de bägge verksamheterna och 
konsekvenserna av dessa för kunskapsresultaten. Slutsatsen 
blir att det otvivelaktigt är möjligt att hävda att de humanistis
ka vetenskapernas generella ”angelägenhetsproblem” idag ock
så är uppdragsarkeologins. Finns det någon väg ut ur denna 
problematik för uppdragsarkeologin och hur ger man den for
men av en forskningsstrategi för UV?

Hittills har UV inte definierat sina kunskapsmål mera kon
kret än att organisationen skall sträva efter att ”producera ny
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och efterfrågad arkeologisk kunskap”. Syftet att vilja göra ny 
och efterfrågad kunskap är givetvis vällovligt men innebär 
oundvikligen följdfrågor. Vad är nytt och vad är efterfrågat? 
Är ny kunskap alltid något som på ett kvalitativt avgörande 
sätt förändrar det rådande forskningsläget kring en viss förete
else? Eller kan ny kunskap vara något mera anspråkslöst och 
kvantitativt? Kan en enskild undersökning av exempelvis en 
stenåldersboplats sägas ha bidragit med ny kunskap bara för 
att den företagits i ett område där inga dylika undersökningar 
tidigare företagits men utan att fördenskull ha bidragit med 
något kvalitativt nytt om den aktuella epoken?

Och vem efterfrågar den nya kunskapen? Kulturmiljövår
den? Universitetsforskarna? Den intresserade allmänheten? Ef
terfrågar dessa målgrupper alla samma sorts kunskap? Om inte, 
vems önskemål skall tillgodoses, allas eller endast någons?

Dylika frågor har hittills i liten utsträckning blivit föremål 
för intern debatt men framstår idag som mer angelägna än nå
gonsin att försöka besvara. I UV:s samhällsuppdrag innefattas 
sedan länge kravet på hög vetenskaplig kvalitet ifråga om un
dersökningarnas utförande och kunskapsuppbyggnaden. Skall 
uppdragsarkeologin kunna arbeta i enlighet med de övergri
pande mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet, som 
idag ställs från samhällets sida, krävs det emellertid att man de
finierar ett mycket tydligare mål för UV: s vetenskapliga verk
samhet. Några centrala punkter i dessa mål är bl.a. att kulturen 
måste få ”förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft i samhället” samt ”allas förståelse, delaktig
het och ansvarstagande för den egna kulturmiljön”.

I samklang med dessa formuleringar sammanfattades i den 
inledande prologen UV:s kunskapsmål i följande två punkter:
• Att presentera god och angelägen arkeologisk kunskap som 

i ett brett tvärvetenskapligt perspektiv kan bidra till att ge 
en fördjupad förståelse för människan som kulturvarelse i 
nutid och dåtid.

• Att göra denna arkeologiska kunskap till en aktiv resurs i med
vetandegörandet av kulturarvets betydelse i dagens samhälle.
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Hur uppfyller man dessa mål i en uppdragsarkeologisk, veten
skaplig praxis? Arkeologiska undersökningar ger givetvis alltid 
någon form av kunskap om mänskligt, kulturellt beteende i ett 
givet historiskt sammanhang men för att denna kunskap skall 
kunna bli angelägen utanför fackmännens krets krävs att man 
inte begränsar perspektivet till att omfatta endast en snäv krono
logisk epok eller ett begränsat regionalt sammanhang. Det går 
alltså inte att presentera ren grundforskning, om än aldrig så in- 
omvetenskapligt relevant och om än i aldrig så lättillgänglig form, 
och tro att den skall kunna bli angelägen i ett vidare perspektiv.

Det som förespråkas här är en strategi där utgångspunkten 
i första hand är teman av en allmängiltig relevans såväl i nutid 
som i dåtid, inte en specifik geografisk plats eller kronologisk 
epok. Hur sådana teman kan definieras kommer mera utförligt 
att diskuteras i de följande avsnitten i denna text. Det viktiga 
är att det handlar om grundläggande perspektiv på mänskligt 
liv i ett långt kronologiskt sammanhang och att den arkeolo
giska kunskapen blir en angelägen humanistisk reflektion över 
något allmänmänskligt, som kan beröra även utanför en be
gränsad, inomvetenskaplig krets av fackmän.

Det ovan sagda innebär inte att uppdragsarkeologin i fram
tiden endast kommer att producera allmänna betraktelser om 
människans existentiella villkor. Trots den kritik som framför
des i det föregående mot en generell tendens inom dagens upp- 
dragsarkeologi att ofta utgå från alltför snäva geografiska per
spektiv måste det samtidigt framhållas att det alltid kommer att 
finnas en regional dimension i verksamheten. Regionen ger den 
yttre empiriska ramen för det uppdragsarkeologiska arbetet. 
Detta hindrar emellertid inte att det generella, kulturhistoriska 
temat bildar utgångspunkten för forskningsuppgiften. Den em
piriska tillämpningen blir däremot regional. Målet är således en 
uppdragsarkeologi som tematiserar sitt vetenskapliga arbete ut
ifrån det allmängiltiga, kulturhistoriska problemet vilket belyses 
med det slagkraftiga och konkreta, regionala exemplet.

Hur resultaten av en sådan forskning förmedlas är en fråga 
av stor betydelse. Den vetenskapliga framställning som man



ofta möter inom uppdragsarkeologin kritiserades ovan för att 
hittills ha varit alltför inomvetenskaplig och ”rapportaktigt” be
skrivande. Den form i vilken arkeologisk kunskap förpackas 
och förmedlas till omvärlden kan emellertid inte en gång för alla 
vara given och definitiv. Ett alternativ måste vara en framställ
ning som tar fasta på den kulturhistoriska berättelsen utan att 
fördenskull ge avkall på stringens i problemformulering eller 
kritisk reflektion - ett vetenskapligt berättande, ”essayistiskt” 
skrivsätt framför för ett analytiskt och faktaredovisande.

Till det ovanstående skall ett viktigt förbehåll göras. Det är 
inte meningen att all kunskapsproduktion på UV likriktas och 
att resultaten stöps i en och samma form. Mångfald och flexi
bilitet måste framöver kunna prägla form och innehåll. En 
strikt inomvetenskaplig avhandling eller artikel skall även i 
fortsättningen kunna skrivas på basis av uppdragsarkeologis- 
ka resultat inom organisationen. Ur ett allmänt humanistiskt 
”angelägenhetsperspektiv” är det emellertid nödvändigt att 
ständigt söka förnya formerna för produktion och förmedling 
av arkeologisk kunskap. Först då når vi vidare mot de mål som 
presenterades i den inledande prologen.

uv:Ed möjligheter

UV är idag en organisation som är decentraliserad till sex oli
ka regioner i Syd-och Mellansverige. Administrativt-ekono- 
miskt utgör UV en sammanhållen enhet men vetenskapligt har 
de olika regionkontoren arbetat i huvudsak regionalt i enlighet 
med målsättningarna i de tidigare nämnda forskningsprogram
men som varje kontor färdigställde i slutet av 1990-talet. Un
dantaget är det geoarkeologiska laboratoriet i Uppsala, UV 
GAL, som har en interregional inriktning. Den vetenskapliga 
arkeologiska kompetensen inom UV är generellt sett hög och 
det finns stor potential för teknik- och metodutveckling.

Möjligheterna för att göra arkeologi av hög kvalitet utifrån 
generella kulturhistoriska temata, som inte är primärt relatera
de till plats, epok eller material, borde således vara hög inom
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UV. Hinder för att åstadkomma detta har hittills varit av såväl 
strukturell som attitydmässig karaktär. De administrativa 
komplikationerna med att bedriva vetenskapligt arbete över re- 
gionkontorsgränserna var tidigare betydande men håller suc
cessivt på att övervinnas. De rent attitydmässiga hindren har 
förmodligen varit svårare att komma till rätta med. Den men
tala tillhörigheten till en viss region har varit och är förmodli
gen fortfarande en central del av den uppdragsarkeologiska yr
kesidentiteten.

Den kanske viktigaste åtgärden på senare år för att övervin
na nämnda hinder har varit bildandet av vetenskapliga, interre- 
gionala nätverk inom UV. De flesta av dessa nätverk har inte nå
gon av de traditionella arkeologiska perioderna som utgångs
punkt utan har definierats utifrån mera allmänna kulturhistoriska 
teman såsom landskapet, centralitet, teknologi etc. Initiativen till 
de idag existerande nätverken har kommit inte ”uppifrån” utan 
”underifrån” i organisationen. De speglar således aktuella intres
segemenskaper bland de aktiva arkeologerna inom UV och syf
tet är att de skall kunna utvecklas som kreativa diskussionsfora 
där UV:s arkeologer kan utbyta erfarenheter över kontorsgrän- 
serna kring generella teman såsom de ovan nämnda.

DE PRIORITERADE KUNSKAPSOMRÅDENA
Inför skrivandet av detta forskningsprogram har det därför va
rit naturligt att ta en utgångspunkt i dessa nätverk. De följan
de kapitlen handlar om fem prioriterade kunskapsområden, 
vilka utgör kärnan i detta program. De fem områdena är:
• Föreställningar och rituell praktik
• Centraliteten och dess platser
• Arkeologi och modernitet
• Teknik i förändring
• Landskapets möjligheter

M

Vart och ett av dessa områden har sin upprinnelse i de veten
skapliga nätverken inom UV och de olika avsnitten är författa
de av arkeologer inom dessa nätverk.



Nämnda kunskapsområden, som sålunda är föremål för en på
gående diskussion bland UV:s arkeologer, har organisationen 
för avsikt att utveckla inom sin verksamhet. Som framgår, 
handlar det om generella teman som, med undantag för ”Arkeo
logi och modernitet”, har relevans för alla historiska epoker 
och kan belysas i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

De olika kunskapsområdena har alla tematisk anknytning till 
varandra och den ordning i vilken de nedan presenteras har moti
verats på följande sätt. Avsnittet om ”Föreställningar och rituell 
praktik” inleder eftersom det är grundläggande mänskliga före
ställningar som har bestämt vårt sätt att organisera vår tillvaro. 
Detta är inte minst giltigt för hur vi konstruerat våra centrala plat
ser. I dessa platser finns mycket av ursprunget till det som vi kall- 
lar ”Modernitet”, den epok som vi lever i idag. De snabba, kvali
tativt avgörande tekniska framstegen är i sin tur grundläggande 
för hela den moderna tiden. Dessa framsteg har möjliggjort ett 
omformande av landskapet av tidigare aldrig skådad omfattning i 
människans historia. Samtidigt är landskapet den övergripande 
fysiska ramen för all mänsklig verksamhet och materiell kultur.
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Senare års förändrade sätt att betrakta, analysera ocb 
tolka sådana materiella uttryck som skildrar fornti
dens föreställningsvärld och ritualer bar inneburit 
stor kunskapstillväxt. Med det kombinerade bruket 
av teorier från discipliner och metoder där samman
hanget är centralt för tolkningen av den materiella 
kulturen har även synen pä den förhistoriska männis
kans idévärld kommit att bli mer komplex. En följd är 
att den förhistoriska människa vi möter i vår arkeolo
giska vardag i högre grad kommit att behandlas som 
en sammansatt varelse. Det kontextuella tänkandet 
kr mg forntida idéer bar på så vis medverkat till att för
djupa synen på mänskligt beteende i generell mening. 
I studier betonas ofta förståelsen och kartläggningen 
av det generella i mänskligt beteende. Arkeologin har 
på så vis tagit avgörande steg och närmat sig social- 
och religionsvetenskaperna inte bara i sina strävan
den utan också i sin konkreta verksamhet. Samtidigt 
är det tydligt att vår kunskap om människans före
ställningar mer aktivt kan och bör brukas för en sam
tidskommentar. Arkeologin är alltför internaliserad. 
Kunskapen skulle kunna brukas till så mycket, bl. a. 
till att påverka de fördomar som i vårt samhälle existe
rar inför det främmande och avvikande. Det förflutna 
är att räkna med.



OM AVEdTANDEdMATNINCj 
- EÖREBTÄLLNINUAR och 
RITUELL PRAKTIK

AVbTÅNDETB VARDACjBANEdIKTEN
Den rödhårige pojken ser mig stint i ögonen och förklarar att 
han ”tror på Oden”. Eleverna undrar vad som lett fram till att 
så många idag tror på så ”konstiga saker”. I min klass är två 
stycken satanister, säger en tjej. Dom är jättekonstiga och lik
som svarta och baklänges, tillägger hon. Förut trodde man på 
Gud, helgon och allt möjligt, men vi har ju ingenting, säger en 
annan flicka. Mitt i alla frågorna försöker jag förklara att våra 
andliga behov är lika stora idag som under forntiden, men vi 
har inte, som förr i världen, några gemensamma religiösa världs
förklaringar att luta oss emot. Därför skapar många av oss 
ibland privata och alternativa rum för vår andlighet - rum där 
själen kan slå sig ned och kanske finna någon bekräftelse på 
världens ordning. Vi letar i naturen, musiken och vetenskapen 
eller så låter vi våra funderingar husera hos Oden ett tag. His
torien är också ett sådant rum, säger jag. Ungdomarna ställer 
intelligenta frågor om vikingatidens människor och deras för 
dem så avlägsna världsbild. Även den rödhårige är av allt att 
döma intresserad av att snabbt finna alternativ till Oden.

När jag besöker mina föräldrars grav ute på Kviberg sitter 
två medelålders par på rödrandiga brassestolar några stenar 
längre bort. De skrattar, dricker kaffe och äter tigerkaka. På en 
gravsten står en plastmugg med krokodiler på från Åhléns. I tid
ningen kan jag någon dag senare ta del av att våra kyrkogårdar
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nuförtiden besöks mer än någonsin. Döden är ”inne” står det - 
de döda angår oss igen. Jag funderar över hur det gick till när de 
slutade angå oss. Det ryms en märklig paradox i att samhällets 
behov av historia alltid uttrycks så starkt medan samma sam
hälle tar socialt avstånd från alla dem som är eller håller på att 
bli den historien. Döden är socialt avskärmad från oss i våra 
egna liv men samtidigt låter vi den från platta TV-skärmar och 
biodukar skrämma vettet ur oss som aldrig förr. Slutade de döda 
att angå oss för att ritualerna kring döden försvunnit? Det me
nar i alla fall många sociologer. Kanske skrämmer döden för att 
vi aldrig möter den, för att vi inte bevarat de ritualer som gjorde 
den begriplig, till en del av historien och till en del av livet. Hos 
oss är döden numera bara döden och inte längre livet.

Det är omtvistat huruvida den lankesiske chauffören på tre
ans spårvagn får bära turban eller inte. Folk känner sig obekvä
ma till mods när så sker. Det har man sedan länge konstaterat i 
hög instans. Vi pekar med hela handen snabbt på den symbolik 
som avviker från våra egna sociala normer och kallar det för et
niskt förankrade religionsmotsättningar. Mitt i vår egen hyper- 
sekularisering har vi låg tolerans inför andras andlighet och 
idévärldar. Han skall väl inte få ha något som jag förlorat.

På vår arkeologiska undersökning av en vikingatida grav
plats ringer det. I luren beställer en västsvensk satanist (eller 
var det stalinist?) visning av den spännande platsen. Allt har en 
gräns, så också förmedling, och det är viktigt att inte indirekt 
medverka till att förhistoriens alla invånare missbrukas i ljus
skygga nutidssyften. Jag svarar därför att jag gärna föreläser 
för satanisterna men det är de inte intresserade av, och jag är 
inte intresserad av att ha dem på grävningen.

Muslimerna i Jönköping tackar nej till en guidning, men 
understryker att det var trevligt att bli inbjudna. Vi kände inte 
till att det som fanns i er kultur hade rötter också i våra äldre 
traditioner. Bra att förstå, säger företrädaren - vi kommer lite 
närmare, avslutar han.

De synskadade kryper fram över stensättningarna, känner på 
de kremerade benen, rullar pärlorna i handflatan och upplever



gravplatsen på ett mer levande vis än vi seende kanske någon
sin gör. För oss blinda gäller det alltid att få komma nära. I 
närheten ryms förståelsen, förstår du - Man känner en helig 
plats, säger Elsa, som aldrig sett solen. Känslan är lite knepig 
att fånga i Intrasis men ändå det huvudsakliga att förstå och 
förmedla.

Föreståndaren på Fredahls talar om för oss som medverkar 
i en temadag om skandinavisk begravningskultur att Falkö- 
pingsfabriken numera producerar bortåt 65 % av den nationel
la dödlighetens årliga behov av likkistor. Han visar också någ
ra av de nya modeller som just lanseras. Som arkeolog med in
tresse av religiösa symboler blir min förvåning stor när jag inser 
att en båtformig kista är en ny variant som förväntas ta stora 
marknadsandelar. Den är specialdesignad, mycket lätt, ljust 
träfärgad, smäcker och har testbrunnit precis som den skall. 
Tanken går till Jungs ord om de religiösa symbolerna såsom ar
ketyper, bilder vi bär med oss och som definierar vad människa 
är. I båtformen ryms en andlighet, säger vår guide medan vi 
äter dammsugare och provar gamla begravningsbilar i det fina 
museet. Kistan möter också alla de förpackningstekniska krav 
som ställts utav Krematorieföreningen, tillägger han.

Jag tycker det känns skönt att förstå att även bronsålders- 
människor älskade sina barn, säger Ulla. Det blir jobbigt om vi 
skulle vara det bästa, säger hon vidare. Vi har alltid lärt oss att 
vi är bättre än de som varit och att utvecklingen gått framåt, 
men på det här viset är vi ju inte utvecklade utan snarare in
vecklade. Så diskuterar kvällskursens deltagare vidare. Den ena 
upptäckten efter den andra gör dem mindre isolerade i histori
en. Den emotionella väggen till det förflutna spricker och lång
samt knyts de samman mer med det förflutna och allmänmän
skliga än med dagens överinformationssamhälle. Människan 
är alltid gammal och världen alltid så ny, säger Catherine.

Efter skolresan ritar barnen bilder av vikingatiden åt mig. 
Eldarna fräser och rök virvlar bort över öde sjöar. Svärd i luf
ten, korpar störtdyker och drakskepp seglar hit och dit. I bak
grunden syns ofta, märkligt nog, skolbussen och Franssons
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Polkagrisfabrik. Historien flyter samman och blir en mängd 
fantastiska bilder om tankar, tiden och det främmande. Det 
slår mig att i de hundratals barnteckningar jag genom åren 
samlat på mig ryms inga avstånd mellan nu och då. Vikingen i 
fören slickar förtjust sin polkagris. Blodet droppar från hans 
yxblad och en verkligt stendöd munk ligger i bakgrunden. All 
tid och verklighet ryms för barnen parallellt på ett ark papper
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”Dom döda lade man i påsar. 
Fast då hade dom redan för
svunnit förstås. Själen var i 
Vallhalla, typ”.

I samband med en lek
tion och en utflykt fick 
barnen i fjärde klass en 
uppgift av mig. Deskul
le rita en bild av vad his
toria ”är”.

- precis så som det är i landskapet. All tid ryms i vårt kultur
landskap. Var klev arkeologin ur landskapet och historien och 
blev de alltid döda stenarnas och pappaskarnas förvaltare istäl
let för de en gång så levande människornas språkrör. Som 
arkeologer har vi alltid en skyldighet att knyta samman det 
närvarande med det gångna och att minska de existentiella av
stånden i människotillvaron genom att förklara historien.
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På Klostergatan i Jönköping stöter jag en sen aprileftermiddag 
ihop med Beowulf. Han är på väg till Mullsjö för att träffa sina 
rollspelspolare. Hjälmprydd och rasslande kastar han sig upp 
på bussen med svärdet i ena handen och månadskortet i den 
andra. Chauffören lyfter inte ett ögonlock men meddelar låg
mält Beowulf att han med det kortet endast kan ta sig till kom
mungränsen. Sådana problem är inte för Beowulf. Han reser 
genom tiden, säger han, och då finns inga kommuner. Makes 
sense, säger chauffören överraskande nog och lägger i växeln. 
Sedan åker vi tillsammans i bussen bort över havet mot det in
tet ont anande men redan dömda Mullsjö.

I majgräset springer skolbarnen omkring på Ligravfältet vid 
Fjärås Bräcka för att se de hundra stenarna luta hit och dit. 
Fett som Sagan om Ringen, men på riktigt, typ, hade de svärd 
också, säger Daniel i ett enda andetag.

AVBTÅNDET VI BVCjCjDE
Att konstatera att det hos människor i vårt samhälle finns efter
frågan på kunskap om historien är ett bergsäkert understate
ment. Många efterfrågar kunskaper både om och från fornti
den. Massor av människor engagerar sig också djupt i sitt intres
se - man läser som aldrig förr, smider, ser filmer, smälter 
stenåldersbröd, deltar i festivaler och spelar historiska rollspel. 
Vårt grundläggande ansvarsområde är att ständigt leverera ny 
och god sakkunskap om forntida och historiska förhållanden 
för att möta dessa behov och intressen.

Ett av de största kunskapsintressena rör människans före
ställningsvärld. Var kommer våra idéer ifrån? Varför är jag det 
jag är? Hur såg de samhällen ut som var en del av grunden för 
våra idéer om världens konstruktion? Menar du på allvar att 
byn Värö ligger där den ligger därför att det hände nåt för tre
tusen år just där? Det måste du förklara för mig.

Många är också de institutioner som har till uppgift att 
nära denna kunskapshunger. Ibland blir intresset missförstått 
av oss själva eller så väljer vi helt enkelt att resolut blunda för



ansvaret. Inom den institutionaliserade arkeologiska verksam
heten finns en föreställning om att det stora intresset för forn
tidens människor och kunskaper från forntiden också innebär 
att det finns ett motsvarande intresse för arkeologi och arkeo
loger. Arkeologi och forntid blir synonymer i branschens inter
na föreställningar. Ibland finns intresset, men i ett vidare per
spektiv förhåller det sig naturligtvis inte alls på det viset. För 
de flesta är istället arkeologi en tråkig och världsfrånvänd ve
tenskap som istället för att försöka belysa människors liv och 
tankar i över hundra år koncentrerat sig på att ordna och sor
tera människan i märkligt konstruerade perioder och bruna 
pappaskar. Människors vetgirighet har av naturliga skäl dåligt 
tålamod och därför blir det ibland svårt att uppskatta grund
forskningens nödvändighet och villkor och arkeologen förblir i 
allmänhetens föreställningar en stereotyp. En gestalt som i 
sina ytterligheter bär drag av antingen Indiana Jones eller en 
dammig professor som läser hieroglyfer till morgonkaffet. Ar
keologin både förväntas och har tillåtit sig vara världsfrånvänd 
och odlat dessa föreställningar. Det är enkelt att förbli interna- 
liserad om man på så vis motsvarar både sina egna och omvärl
dens föreställningar. I ringa grad har vi sökt skingra de mysti
kens dimmor och fördomar som finns i allmänhetens föreställ
ningar om både arkeologins mening och förhistoriens människor. 
Ännu är samhällets övergripande föreställning om forntidens 
invånare, präglade av fördomar skapade i en kulturevolutionis
tisk forskningstradition, så levande att dessa effektivt bidrar 
till att hålla också de fördomar som finns mellan grupper och 
människor i vårt eget samhälle vid liv. En grundförutsättning 
för att kunna påverka dessa fördomar är att också arkeologins 
representanter deltar i raseringen av de idéer som finns kring 
disciplinen och tar del i en levande debatt av nutiden. Vi bör 
alltså inte längre förväxla människors intresse för människor 
med ett intresse för arkeologi. Oerhört många är precis som 
jag intresserade av vårt universums struktur samtidigt som de 
är fullkomligt ointresserade av kvantfysik. Tydligt tecken på 
förväxlingen är att den årliga manifestation som arrangeras av



våra institutioner just för att låta människor ta del av förflutna 
världar märkligt nog kallas Arkeologidagen och inte för Forn- 
tidsdagen.

Dessa rader är främst en reflektion över hur vår arkeologis
ka kunskap om dåtida religiösa föreställningar och rituella 
praktiker möjligen kan brukas för att bidra till det centrala 
målet för den forskning som bedrivs vid Riksantikvarieämbe
tets UV, att skapa kunskap och påverka samtiden genom skild
ringen av människan som kulturvarelse i dåtid. Det vore dumt 
att söka kommentera UV:s forskning kring dåtida religiösa fö
reställningar och rituell praktik på ett vis som skulle förefalla 
täckande. Reflektionerna utgår istället från de subjektiva erfa
renheter och den vetenskapssyn som präglat min egen verk
samhet inom organisationen. De exempel som används för att 
söka skildra en kunskapstillväxt kring forntida religiösa före
ställningar och rituell praktik har jag främst hämtat från den 
del av vår arkeologiska verksamhet som berör gravplatser. 
Mycket i mänskligt beteende som kan definieras som relaterat 
till föreställningar och rituella praktiker berörs alltså inte.alls. 
Jag menar däremot att den avståndsproblematik som jag valt 
att beskriva är densamma oavsett vilka arkeologiska material 
vi använder för att belysa en forntida idé, och behoven av såväl 
teoretiska modeller som analytiska metoder är följaktligen 
också desamma oavsett kontexten som berörs.

AVBTÄNDBFÖRBKJUTNINCjAR
En omfattande kategori av studier där föreställningar och ritu
ell praktik utgör kärnan för en kontextuell arkeologisk analys 
är alla de som behandlar byggnadens och boendets symbolik i 
förhistorien. Från att ha startat som en i tekniska och kronolo
giska frågor förankrad subdisciplin har studierna utvecklats till 
mångdimensionella analyser av människans föreställningar och 
förhållande till det materiella i allmänhet och till bostaden i 
synnerhet. Titlar som ”Hällristarnas hem”, ”Att föra gudarnas 
talan” och ”Långhusets livstid” skvallrar om denna vidgning
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av perspektiven. En lika tydlig vidgning är de studier som be
handlar ”avfall” av olika kategorier. I analyser av allt från 
skärvstenshögar till brunnar och gropar lyfts en föreställnings- 
dimension in som i sin bästa form understryker och pekar på 
just den alltid lika sammanvävda kombination av profant och 
sakralt tänkande som var normativt för den förhistoriska män
niskan sätt att hantera världen och verkligheten. Studierna blir 
på så vis en effektiv kommentar till den komplexa uppdelning 
i profana respektive sakrala verklighetsfält som ryms i våra 
egna moderna föreställningar och i de vi har om forntidens 
alla invånare.

En särdeles problematisk arkeologisk kategori att förhålla 
sig till är lämningar av offerverksamhet av olika slag. I vår be
dömning av vad som är ett offer är det just den aldrig i dåtiden 
men av oss alltid brukade uppdelningen av världen i en profan 
och en sakral sfär som bildar incitamentet för definitionen av 
offret. I synnerhet blir problematiken tydlig när det gäller såda
na offer som beskrivs vara inte av en överordnat religiös karak
tär utan istället definieras som tillhörande en privat och folkligt 
magisk dimension. Eir religionshistorisk synvinkel kan man på
stå att det som av oss brukar benämnas som magi oftast utgörs 
av beståndsdelar av ett äldre och övergivet religiöst system, ett 
sådant som begravts för att en ny offentlig verklighetsföreställ- 
ning etablerats. I denna sfär ryms förfäderskulten och den kult 
som ofta definieras som privat eller knuten till hushållets domä
ner. Mycket i vår egen nordiska folktro är just sådana remini
scenser. För mig har offerbegreppet kommit att teoretiskt ur
holkas av oss själva, och svårigheterna att i ett specifikt sam
manhang avgränsa vad som i en rituell praktik inkluderat en 
eskatologisk mening blir därför stora. Orsakerna ligger också i 
tidens trend, där jag upplevt att både utbildning och forskning 
under de senaste tio åren ibland haft en tendens att ”sakralise- 
ra” allt som rör den forntida människan. Religion, kult och ri
tual har blivit honnörsord på den sociala organisationens be
kostnad. Det är givetvis alldeles riktigt att det förflutna bebod
des av en människa som förklarade världens struktur utifrån
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religiösa antaganden, men detta förhållande innebar också att 
det för Mircea Eliades Homo religiosus inte existerade någon 
sakral respektive profan verklighetssfär. Åtskillnaden är en 
produkt av det moderna vetenskapssamhället; en separation 
som lever endast i våra egna föreställningar och utgör ett vä
sentligt hinder för att kunna närma sig den forntida männis
kans tankevärld. Åtskillnaden innebär att vi avhänder oss möj
ligheten att betrakta religiösa idéer och rituella praktiker som 
uttryck för sammansatt social interaktion. En faktisk innebörd 
som leder ända in i vår nutid blir då att vi också på allvar stö
der den förhärskande åsikten om att de flesta av de pågående 
konflikterna i vår värld har religiösa och inte mer djupliggande 
sociala orsaker.

Tendensen att vilja ”sakralisera” minner om den enhetlig
het som finns också i mer processuella förklaringsmodeller, i 
kunskapstraditioner där den dåtida verkligheten var ett åter
sken av politiska och ekonomiska förhållanden. I en dåtidssitu- 
ation var det en lika naturligt funktionell del av en byggnads- 
process att lägga några människoben under en tröskel som det 
var att tillverka själva tröskeln.

EÖRLUST6NE3 AVEdTÅND
Roy Rappaport menade att ett sorgligt resultat av det moderna 
vetenskapssamhällets framväxt är att man i västvärlden förlo
rat förmågan att bruka den kollektiva ritualen som det vikti
gaste sociala verktyget för att kommunicera, leva och skapa ett 
humant liv. Ett av det moderna samhällets och modernismens 
sätt att markera ett avstånd till det förflutna har varit att för
neka det positiva i religionens kollektiva ritualer. För det mo
derna är religion något förlegat och den kollektiva religiösa ri
tualen är det föråldrades signum nummer ett. Men det effekti
va minimerandet av kollektiva religiösa ritualer i våra liv har 
lett till att det blivit ont om normativa forum där verklighetens 
struktur förklaras för oss om och om igen. I ”Ritual and Reli
gion in the Making of Humanity” beskrev samme Rappaport
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hur människan i alla tider brukat de religiösa rituella systemen 
som den arena där den fortsatta utvecklingen av samhället kun
de förstås och struktureras. Utan kollektiva ritualer kan vi inte 
längre ”läsa” tillvarons ordning, och den andliga vilsenhet som 
präglar det moderna samhället har enligt forskarna blivit ett av 
resultaten. Sociologer, religionspsykologer, filosofer och teolo
ger stämmer in i Rappaports oro, och vilsenheten har paradox
alt nog lett till att den postmoderna kulturen ersatt de traditio
nella definitionerna av ”det Heliga” med en mycket spretig ny- 
andlighet. Men denna nya andlighet är inte fäst i en normativ 
religionsutövning och utövad i kyrkor eller samfund eller över
huvud i relation till det numinösa. I vetenskapssamhället har 
den accelererande sekulariseringen även lett till att de offentli
ga idéernas bärkraft gått förlorade. På bara ett knappt sekel 
försvann våra traditionella världsförklaringar, de som varit 
normativa för människans sociala varande och tänkande i år
tusenden. Man menar att vi förlorat religionens kraft som mo
torn för våra idéer om världens struktur. Världsförklaringarna 
är numera vetenskapliga och den kollektiva idén om det heligas 
närvaro och utrymme i tillvaron har förlorats. Men vetenska
pen har bara kunnat ersätta vårt behov av en förnuftsmässig 
ideologisk struktur, och i sökandet efter en normativ andlig 
och känslomässig struktur breder därför denna minst sagt bro
kiga nyandlighet ut sig. Vi vänder oss till naturen och konster
na för att skapa plats för anden. På bussen läser någon Trans- 
trömers ord likt rader i en personlig andaktsbok. Louis-Vincent 
Thomas varnar för att vi förlorar vår kollektiva sociala förmå
ga när vi avritualiserar samhället och en av historieforskarnas 
största utmaningar är att bidra till att vända denna trend. Ri
tualerna är den konkreta ryggraden i människans sociala med
vetande, sade Claude Lévi-Strauss redan för 53 år sedan. Vårt 
sätt att minimera det kollektiva rituella livet är på lång sikt ett 
hot mot folkhälsan menar de franska religionsfilosoferna och 
amerikanska antropologerna. De understryker också att histo
riker alltid bär en del av ansvaret för att visa på dessa risker 
och att det förhåller sig på detta vis.
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På flera vis är det förflutna den perfekta måltavlan för nyand- 
lighet. Där kan allt från politiska idéer till religiösa och grun
dexistentiella funderingar placeras. Druider sammanträder i 
Alingsås, barn spelar våldsamma dataspel med ett etiskt sud
digt förflutet som ständig fond, satanister åker på exkursion 
till Öland och kyrkor brinner i Västergötland och Jönköpings 
Stadspark. När vilsna individer och politiska extremister i oli
ka ljusskygga sammanhang brukar forntidens symboler som 
vrångbilder av det förflutnas alla invånare, kan detta ske bland 
annat för att historiker och arkeologer skyggat för att förklara 
strukturen och den sociala meningen i människans föreställ
ningar genom historien. Det kan ske för att vår kunskap inte 
kommuniceras till det levande samhället och anpassas till dess 
behov. Vi har på så vis assisterat med att demonisera den forn
tida verkligheten. Vikingarna var verkligen barbariska dårar; 
Ingenstans står det att så inte var fallet. En av arkeologins vik
tiga nutidsuppgifter måste vara att förmedla hur människan 
alltid haft ett grundläggande behov av att omge sig med kollek
tiva ritualer och religiösa traditioner för att på så vis både för
klara världen och livet, men också för att bidra till att skapa en 
human samtid. Tillåter man en nyandlighet att breda ut sig 
som bygger på ett missbruk av historien och människan, bi
drar man effektivt till att förstärka de fördomar som grasserar 
kring både det främmande och de utsatta i vårt eget samhälle.

ALLMÄNNA OCH REGIONALA AVSTÅND
Men det ibland nästan överväldigande stora positiva intresse 
för forntidens tankevärld som finns hos människor i vårt sam
hälle både kan och möts ändå mycket tydligt av arkeologins re
presentanter. I svensk arkeologi finnś en ständigt pågående 
inom- såväl som mång- och tvärvetenskaplig produktion av 
kunskap om forntiden. Först under senare år har man från Riks
antikvarieämbetet poängterat det generella studiet av männis
kan som kulturvarelse som centralt för verksamheten. Internt 
går debatten hög om inte detta går ut över de traditionellt så
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viktiga regionala perspektiven. Självklart kommer en kursänd
ring av forskningens mål att gå ut över det i Riksantikvarieäm
betets forskning så djupt förankrade regionala perspektivet. 
Men är det negativt? Genom studier av det generella kan vi 
korta avstånden till samtidens invånare och arkeologin kan 
förutom att leverera kunskap och sam hällsunderhållning ge 
viktiga bidrag i en debatt om hur ett humant samhälle kan for
mas. En god kunskapsproduktion och förmedling som syftar 
till en fördjupad förståelse av människan i generell mening är 
den kanske enda framkomliga vägen för att arkeologin skall 
kunna medverka och möta kunskapsbehoven hos nutidens 
människor. Ett av de största avstånden till Riksantikvarieäm
betets högt satta målsättning finns alltså inom oss själva och i 
vår djupt rotade tradition att vilja belysa ett regionalt utveck
lingsperspektiv i en traditionell kulturhistorisk tradition. Arke
ologen har historiskt sett i mycket ringa grad varit en samtids
kommentator. En central uppgift för de arkeologer som syssel
sätter sig med forntida föreställningar och rituellt bruk torde 
vara att i det levande samhället använda sin kunskap om det 
förflutna på ett vis som förklarar allas behov av ritualer för att 
förstå ekonomiska och politiska nutidssammanhang.

Det har redan framgått att det mest centrala ordet i denna 
text är ”avstånd”. Hur skall då de avstånd överbryggas som 
finns mellan oss själva och de som vi studerar? Hur skall Homo 
saeculii förstå Mircea Eliades Homo religiosus? På TV ser vi 
dagligdags hur en sådan kommunikation bryter samman. Den 
religiösa och den vetenskapliga människan talar inte samma 
språk - ständiga konflikter finns. Hur skall vi i våra studier 
överbrygga avståndet mellan en religiös idé och dess symbolis
ka och materiella uttryck? Hur skall vi kunna använda våra 
kunskaper till att påverka de fördomar som i nutiden bildar 
normen om äldre tiders människor? Vilka mellanteorier skall 
vi låta tillverka för att överbrygga det långa avstånd som ryms 
mellan den arkeologiska metoden och den för oss nödvändiga 
teoribildningen i andra discipliner? Givetvis innehåller texten 
inga svar, men en förhoppning är att frågorna blir centrala för
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den arkeologiska forskning som syftar till att i slutändan be
skriva den forntida människans tankevärld och påverka samti
den.

Riktlinjen för utarbetandet av de olika avsnitten i detta 
forskningsprogram är enligt beslut att texterna skall utformas 
på sådant vis att de kan bidra till de förutsättningar som är 
nödvändiga för att nå det övergripande målet för den upp- 
dragsarkeologiska forskning som bedrivs inom Riksantikva
rieämbetet. Målet är att forskningsverksamheten vid UV i så 
hög grad som möjligt skall syfta till ”att skapa kunskap” och 
”att beskriva människan som kulturvarelse i nutid och dåtid”. 
Förhoppningen som ryms i den senare målsättningen är att 
forskningsverksamheten vid UV kring människan i den mate
riella kulturen i än högre grad än vad som är fallet skall ut
vecklas och svara upp till det levande samhällets ökande kun
skapsbehov. Arkeologin är redan i hög grad en brukarveten- 
skap men måste bli så än mer. Verksamhetens kunskapsresultat 
skall kunna användas i det levande samhället som en analytisk 
kommentar till de många kulturella problemområden som 
finns. Att så skall vara möjligt förutsätter att vi kan visa på de 
kulturhistoriska orsakssammanhangens betydelse för förståel
sen av dagens samhälle. I jämförelse är det lätt att synliggöra 
vikten av att vi bevarar och vårdar oss om kulturhistoriens 
miljöer. Bronsåldersrösen och runstenar är konkreta påmin
nelser om de idéer som en gång formade människor, samhällen 
och religioner. För att hänsyn skall tas till sådana samtidskom
mentarer behöver man inte ropa särskilt högt ens i den nutids- 
politiska skogen. Avsevärt svårare är att utveckla strategier 
som syftar till ett aktivt miljö- och socialpolitiskt användande 
av all den kunskap som ryms i tolkningarna av den materiella 
kulturen.
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aspekter och mening. Vi studerar föreställningar genom att be
skriva hur rituella praktiker strukturerats i en alldeles konkret 
mening. Genom en kontextuell analys av dokumentationen 
kan vi teckna mönster och närma oss en förståelse av religions
utövningens och den konkreta praktikens funktionella me
ning. Vi beskriver meningen i de kulturella mönster som upp
träder i sättet att handskas med det materiella genom bruket av 
olika teoribildningssystem. I religionsvetenskapernas sätt att 
definiera föreställningar görs en skarp åtskillnad mellan den 
substantiella respektive funktionella sidan i religionen. Den 
funktionella aspekten söker bestämma vad religion gör i ett 
sammanhang, medan den substantiella definitionen syftar till 
en beskrivning av vad religionens och ritualens uttryck är i en 
mer absolut och teologisk mening. Min mening är att vi bör 
vårda oss om den nyvunna rätten att föreslå tolkningar av den 
funktionella mening som ryms i den religiösa symbolik och de 
beteenden vi dokumenterar genom den materiella kulturen. 
Men det är samtidigt viktigt att vi är återhållsamma med att i 
stenar och bilder tolka in absoluta religiösa meningsinnehåll. 
En religiös symbols absoluta meningsinnehåll är i ständig för
ändring, och i arkeologin blir det dess kontext som bör definie
ra dess innehåll. Arkeologi kan på så vis komplettera religions
vetenskaperna, men knappast producera en egen religionsteori 
utan att löpa risken för att rättmätigt utsättas för kritiken att 
istället för religionsarkeologi bedriva religiös arkeologi.

För att med den arkeologiska verktygslådan kunna belysa 
föreställningar krävs ett teoretiskt metodiskt förhållningssätt 
som anger att vi anser det möjligt att identifiera och mäta idé
er som är uttryckta i materiell kultur, och som också redovisar 
hur detta är möjligt. Det gäller i det här sammanhanget inte 
heller vilka idéer som helst, utan såna som karaktäriseras av 
den abstraktionsnivå, multifunktionella och skiftande menings
variation som präglar bruket av religiösa symboler. Det gäller 
inte heller några levande religiösa idéer. Det rör sig om idéer in- 
bankade inte bara i sten eller upplösta i vatten utan också inne
slutna i det avlägset förflutna.
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Forskningshistoriskt sett har vetenskapliga företrädare, både 
inom och utom vår egen disciplin skakat på huvudet åt möjlig
heten att inom arkeologin studera idéer och ideologiska me
ningsstrukturer. Inte alltför längesedan var det grundmurad 
forskningstradition att de religiösa föreställningar och den me
ning som fanns i den materiella kulturen var ogripbar eller allt
för komplex i sin funktion för att kunna nås med spadar och 
ritstift. De senaste årtiondena har dock medfört att konstruk
tiva mellanteorier utvecklats som tillåter studiet och tolkningen 
också av den religiösa funktion som ryms i den materiella kultu
ren. Utgångspunkterna för denna “sannolikhetsarkeologi” är 
inte annorlunda formerade än sedan länge accepterade teore
tiska utgångspunkter för studier av sociala och ekonomiska 
system. Abstraktionsnivån är inte nödvändigtvis större eller 
mer sammansatt när det gäller den materiella manifestationen 
och projektionen av religiösa föreställningar än vad som är fal
let för sociala och ekonomiska strukturer.

Något som ökat möjligheten också för arkeologiska studier 
av forntidens religiösa idéer är att alla religionshistoriker som 
fördjupat sig i förhistoriskt skandinaviskt gravskick menat att 
detta präglades av ett mycket konkret förhållningssätt till reli
giösa föreställningar. Folke Ström underströk redan för 40 år 
sedan att de religiösa föreställningarna i yngre järnåldern för
medlades genom kultens alla handlingar. Meningen rymdes i 
handlingen och symboliken. Så långt tillbaka de skriftliga 
norröna källorna låter oss förstå är detta tydligt. Religiös me
ning förmedlades genom ritualens handlingar och de spår 
dessa efterlämnade; den materiella kulturen samt all dess ab
strakta och ikonografiska symbolik och religiösa hierofanier. 
Nu är ju detta förhållande inget som särpräglade de vikingati
da skandinaviska religiösa sedvänjornas meningsinnehåll. Pre
cis som i de flesta kulturer var de vikingatida ritualernas me
ningsinnehåll resultatet av en ackumulerad utvecklingsprocess 
och omvärldspåverkan. Flundratals antropologiska och etno
grafiska belägg understryker att det är en i världens kulturer 
generellt förekommande sanning att religiöst meningsinnehåll
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mer än något förmedlas i ritualens handlingar och i de spår 
denna avsätter.

Behoven av specifika tolkningsmetoder blir givetvis mycket 
stort för att kunna överbrygga avstånden och förstå relationen 
mellan den religiösa idén, handlingen och de materiella spåren. 
Nödvändigheten av kontextuell noggrannhet blir omfattande. 
Allt eftersom arkeologin gett sig in i mer tvär- och mångveten- 
skaplig kunskapsproduktion ställs enligt min mening proble
met ”noggrannhet” på sin spets. Man kan påstå att den arke
ologiska verksamheten vid UV historiskt sett utformats i tydlig 
relation till de huvudsakliga forskningstrenderna.

Sedan 1970-talet anknyts den forskning som rör religiösa 
föreställningar och rituell praktik till teorier utvecklade också 
inom andra discipliner än historievetenskaperna. Antropolo
gins, sociologins och psykologins ritualteorier, religionsfeno- 
menologin och kulturgeografins teorier kring bebyggelseut
veckling och central itet är exempel som brukas för att utvin
na kunskaper om människans tankevärld ur forntidens gravar 
och gravplatser. Vårt sätt att ur gravplatser, gravar och grav
skick synliggöra och analysera religiösa föreställningar har 
grovt sett följt några olika traditioner som jag valt att kalla den 
kulturhistoriska, den bebyggelsearkeologiska, den fenomeno- 
logiska respektive den ritualteoretiska traditionen. Dessa ”reli- 
gionsparadigm” definierar på olika sätt vad som ansetts vara 
meningsgrundande för en arkeologisk analys. Trenderna är i 
högsta grad samtliga vid liv i den arkeologiska diskussionen i 
både arkeologivärlden och inom UV. Detta är också mycket 
tydligt bl.a. i de kravspecifikationer som våra länsstyrelser ut
arbetar inför arkeologiska undersökningar. I dessa är det kul
turhistoriska- och det bebyggelsearkeologiska sättet att närma 
sig religiösa idéer mycket tydligt. Platser som består av religiö
sa idéer, gravplatser, skall brukas för att skildra regionala kul
turhistoriska sekvenser och lämningarna blir passiva verktyg 
som skall användas för att belysa hur ett samhälle växer fram 
i administrativ, politisk och ekonomisk mening. Min eventuel
la poäng är att det också ryms ett avstånd som skapats av de
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olika syften som ligger bakom analysen av gravplatser och grav
monument. Miljöerna har dokumenterats utifrån mycket skif
tande forskningsmässiga målsättningar.

Skall vår målsättning vara att belysa religiösa föreställning
ar innebär detta att våra undersökningsmetoder måste modi
fieras. En följd av detta är också att våra arkeologiska jämfö
relsematerial krymper avsevärt. Utgångspunkten är då att jag 
menar att till vissa delar måste en likartad metod ha brukats 
för den arkeologiska analysen för att ett jämförande perspek
tiv skall vara helt möjligt för tolkningarna. Långt ifrån alla un
dersökningsresultat kan användas i relation till de teorier som 
utvecklats.

I den kulturhistoriska traditionen skildras de religiösa idé
ernas övergripande historia och ofta förment linjära utveck
lingsförlopp. Gravskick avlöser varandra i en ordning som 
grovt sett följer övrig samhällsutveckling. Debattfrågorna har 
ofta varit av kronologisk karaktär och monumentalitet och 
gravskick speglar en samhällsorganisation. Frågor rör när oli
ka gravskick dyker upp. Förändringen i de religiösa sedvänjor
na skildrar grundläggande förändringar i samhällets ideologi 
samt ekonomiska och politiska strukturer. Vid analysen av 
gravfältsmaterial har det arbetats med olika sociala kategorier. 
Artefakterna som påträffas i gravarna skapar underlaget för 
denna kategorisering. Man talar t.ex om ryttargravar och va
pengravar, och i traditionen ryms en underförstådd tolkning 
av den gravlagda personens sociala roll och status. I analyser
na anses också innehållet i samtliga gravar från en period möj
liga att analysera i förhållande till varandra. Materialet från 
komplexa ritualer hopas på ett vis som effektivt förstör möjlig
heten att isolera olika nivåer av den inneboende informatio
nen.

I den bebyggelsearkeologiska traditionen brukas gravplat
sernas struktur och lokalisering för att på övergripande vis skild
ra regional bebyggelseutveckling. I främst Åke Hyenstrands ar
beten blev gravplatserna till ”regioner” som fick den traditionel
la synen på järnålderns ideologiska landskap att förändras för
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alltid. Fornlämningarna blev till mer objektiva analyskatego
rier för att kunna bedöma förändringsutveckling under järnål
dern. Gravplatserna blev i Hyenstrands ahistoriska presenta
tion paradoxalt nog synonyma med traditioners och inte minst 
religiösa föreställningars spridning i ett mer helhetligt och all
mänmänskligt perspektiv.

Under det senaste decenniet utgår många studier av religiö
sa föreställningar från den ritualteori som skapats inom socio
login och socialantropologin. Antropologen Victor Turners ut
veckling av van Genneps teorimodell över transitionsritualer- 
nas tredelade meningstruktur används som modell för analysen 
av såväl gravskickets symbolik som för gravplatsernas och mo
numentens meningsstruktur och organisation. För att belysa 
religiösa idéer används den teoribildning kring den kollektiva 
religiösa ritualens mening som utgår ifrån att religion är ritual 
och ritual är religion, såsom hos Claude Lévi-Strauss, Anthony 
Giddens eller Roy Rappaport. Det har förekommit en massiv 
överföring av sociologins och antropologins ritualteorier till 
arkeologin. Under perioder har diskursen varit så voluminös 
och levande att det ibland framstått som att delar av den defi
nierats inom den anglo-sachsiska arkeologin. Traditionen att 
inte hänvisa till primärkällor är övertydlig inom arkeologin, 
och i slutändan är det givetvis ett stort problem som bidrar till 
en internalisering. Effekten av diskursen har däremot genom 
sitt kontextuella och holistiska förhållningssätt medverkat till 
att skapa det nödvändiga utrymme för ”sannolikhetsarkeolo- 
gi” som idag existerar kring religiösa idéer.

En fjärde tradition, hämtad från religionsvetenskapen, kan 
betecknas som religionsfenomenologisk och är grundad på tolk
ningen av relationen mellan ritual och myt - mellan handling 
och innehåll. Styrkan är att den till det rituella planet, där före
ställningarna om begravningen är central fogat en metodisk be
greppsapparat som syftar till att dokumentera gravskickets 
mytiska plan, där föreställningarna om gravskicket betraktas 
som en bild av föreställningarna om världens struktur och ett 
efterliv är centrala.
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Det är lätt att konstatera att den kulturhistoriska och även till 
delar bebyggelsearkeologiska traditionen är intimt knuten till 
ett processuellt paradigm där sociala och ekonomiska modeller 
styr också förklaringarna av rituella platsers meningsinnehåll. 
Resultaten blir ofta en social och ekonomisk kategorisering. I 
det mer kontextuella förhållningssättet har förståelsen av de re
ligiösa föreställningarna i sig ett generellt egenvärde. Avsikten 
är att söka belysa en kosmologisk struktur och i en förlängning 
dennas relation till den sociala organisationen och samhällets 
strukturer. Ett ritualanalytiskt förhållningssätt har inneburit 
att det studerade materialet, gravarna och gravskicket, indelats 
i kategorier som är möjliga att applicera till modeller över den 
religiösa ritualens olika meningsfaser. De studier som har ge
nomförts, där Agneta Bennetts avhandling från 1987 markera
de ett viktigt startskott, ställer andra krav på arkeologisk un
dersökningsmetod än vad som är fallet för de andra traditioner
na. Centralt är att det är artefakternas funktion och symbolik, 
relaterad till de olika meningsskeden som ritualen omfattar 
som är viktiga att avgränsa. Följaktligen innebär detta att en 
noggrann kartläggning av materialet görs redan i fält. Avgöran
de är att kunna bestämma vilken symbolik som kan knytas till 
ritualens inledande dekonstruktionsfas, till den liminala fasen 
respektive till den tredje och ordningskonstituerande fasen. Sva
ren både skapar och begränsar möjligheterna för analytiska 
jämförelser. Problemen som uppstår i den kulturhistoriska tra
ditionen, där materialet istället behandlas som en hopad infor- 
mationsmassa blir närmast övertydligt. Resultatet blir enligt 
min mening att vi får en forskning kring religiösa föreställning
ar och rituella praktiker som med nödvändighet bör betecknas 
som två olika traditioner med en gemensam målsättning.

AVSTÅNDSKRYMPNING
Den viktigaste fornlämning vi enligt min mening har att för
valta är spåren av människans existentiella idéer. Dessa idéer 
är i högsta grad levande i alla de olika kulturella identiteter



som vi bär med oss i nutiden. En idé kan alltså inte definieras 
som varaktigt övergiven - paradoxalt nog kanske det är därför 
kartläggningen av en forntida idéhistoria så länge stått långt 
ned på Riksantikvarieämbetets prioriteringslista. Men vill vi 
förstå människors beteende i nutiden borde förståelsen av idé
ernas äldre historia prioriteras. Detta särskilt för att vi bättre 
skall stå rustade för att förstå den mångkulturella värld som vi 
nu återigen ges möjlighet att välkomna. Man hör dagligdags 
att vi skall rustas för att möta vårt ”nya” mångkulturella sam
hälle. Man kan då konstatera att vi alla är uppbyggda av ur
åldriga kulturella idéer. Människan är som sagt alltid gammal 
medan världen ständigt är ny och det är naturligtvis viktigt att 
utifrån exempel beskriva att det mångkulturella inte alls är nå
got nytt för oss nordbor. Förhistoriens samhällen var mångkul
turella i sina grundbultar, och mycket tydligt är att de före
ställningar som vi kallar för fornnordiska var resultaten av en 
ständig ideologisk växelverkan med en omvärld - resultatet av 
en religiös ackulturation som alltid pågått. Inget kan beskrivas 
som mer mångkulturellt förvärvat än framväxten av religiösa 
och kosmologiska system och idéer. Paradoxalt nog är det inte 
heller mycket som utifrån kortsiktiga politiska och sociala syf
ten missbrukas på sekteristiskt vis som just religiösa idéer.

När det gäller arkeologiska resultat från gravplatser är vår 
uppgift att leverera kunskaper om sedan länge övergivna före
ställningar, kosmologier och symboliska universum. Vår medve
tenhet om att vi gör detta från en högst subjektiv utgångspunkt 
har varierat över tiden. UV har i den meningen varit ett barn av 
sin tid. Ställvis har verksamheten präglats av en låtsad objekti- 
vism och ett positivistiskt paradigm, vilket medfört att det ibland 
inte gjorts tolkningar av sammanhang överhuvudtaget. Gravar 
var nedgrävningar och stenpackningar, allt i en tradition som 
höll både döden, kvarlevorna och forntidens idéer och männis
ka på gott och väl armlängds avstånd från det levande samhäl
lets kunskapstörst. Men samtidigt vill jag mena att all den kri
tik som idag riktas mot den kunskapstradition som styrde ut
formningen av arkeologiska undersökningar under 1960- och
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70-talet inte tar hänsyn till vare sig de forskningsmässiga grund
behov som då fanns eller till det samhällsklimat som skapade 
undersökningstraditionen. Det är otänkbart att arkeologin 
skulle ha tagit en egen teoretisk väg där de systemteorier förne
kats som under dessa decennier styrde forskningen. Det är 
också under dessa decennier som mycket stora grundforsk- 
ningsvinster skapas när det gäller kunskapen om inte minst 
gravplatsers komplexitet till både art och ålder. Bebyggelsear
keologins resultat, som idag framstår som självklara medförde 
också att det arkeologiska materialet i mycket högre grad än ti
digare blev en överregional forskningsangelägenhet. Till skill
nad från vad som ofta hörs i vår samtid vill jag därför mena att 
mycket stora krympningar av avståndet mellan den arkeologis
ka forskningens resultat och samhället genomfördes under 
dessa årtionden. Man kan också betänka att den pågående re
videringsinventering som bedrevs av Riksantikvarieämbtetet 
bildade forskningsunderlaget för hela bebyggelsearkeologin 
och därmed för förståelsen av religiösa idéers spridning över 
stora landområden med allt vad detta innebar när det gällde 
möjligheter att rikta frågor. Om vi väljer att betrakta en grav
plats och ett gravmonument som en fysisk ackumulation av re- 
ligiösa idéer blir vi medvetna om att vår kunskap om förhisto
risk samhällsutveckling i olika regioner bygger på en noggrann 
kartläggning av just religiösa idéer.

I takt med att kulturmiljövården erbjudits större plats i 
samhällsplaneringen växte kvantiteten arkeologiska material 
avsevärt fr.o.m. 1980-talet. Undersökningsmetoderna behövde 
bli och blev förändrade. De senaste decenniernas individfoku- 
serade samhällsklimat har givetvis på samma vis lett till att det 
specifika, varierande och ibland relativa numera kommit att 
understrykas i de arkeologiska tolkningarna. Även nu följer ar
keologin troget övriga samhällsidéer. Istället för att vara ensar- 
tat utformat över vida geografiska områden kom olika perio
ders gravskick istället att betraktas som regionalt, lokalt och 
t.o.m. individuellt utformat. Det lokala och specifika blev de 
nya termer som slöt upp bredvid UV:s traditionella honnörsord
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regionen. Den kulturella identiteten hade på några decennier 
gått från att vara främst regional till att också kunna vara spe
cifikt lokal. Bebyggelsearkeologin hade tydligt visat att det i 
större delen av riket fanns komplext sammansatta centralbyg
der av olika slag. Den äldsta historien hade blivit ett geogra
fiskt allmängods. I forskningen ropades också allt högre efter 
en förändring av det kulturhistoriska perspektivet, där överhe
tens traditioner och föreställningar skildrades som om dessa 
utgjorde också idévärldens och historiens kärna. Många blev 
influerade av den franska historievetenskapens sätt att betrak
ta historiens invånare, där de stora massornas idéer om verk
ligheten är den motor som utgör historien. Beskrivningen av de 
religiösa idéernas fysiska utformning blev central för att förstå 
historien.

I oktober 1988 hölls ett seminarium - ”Gravfältsundersök- 
ningar och Gravfältsarkeologi” - vid Riksantikvarieämbetet. 
Sjutton år senare är det intressant att se på de kunskapsvisioner 
som presenterades av föredragshållarna. I två framträdanden 
formulerade Kristina Jennbert resp. Klas-Göran Sel inge olika 
visioner och forskningsbehov som de kunde identifiera kring 
gravar och gravskick. Gemensamt hade de visionen att den ar
keologiska verksamheten skall syfta till att belysa den forntida 
människans livsvillkor och idéer. Båda påpekade också att det 
fanns stora teoretiska såväl som metodiska problem som be
gränsar visionerna. Sett i backspegeln kan man nu 18 år senare 
mena att framväxten av det kontextuella forskningsparadig- 
met, och det utrymme för ”sannolikhetsarkeologi” som detta 
skapat, i kombination med att verksamheten blivit mångveten- 
skaplig och kommit att bruka teorier från religionsvetenskaper
na, kulturgeografin och socialantropologin som underlag för 
sina tolkningar inneburit att en stor del av visionerna som Jenn
bert och Selinge formulerade faktiskt uppnåtts. Avståndet både 
till den forntida människan respektive samtiden krymper.

Påtagliga exempel finns på kunskapsframsteg som skildrar 
människans idéer. Med ett förändrat anslag har undersök
ningar av stenålderns gravplatser visat oss att de idéer som var
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levande i denna vår äldsta historia var förankrade i ett mycket 
specifikt levnadsperspektiv. Den totala variationen i gravskicket 
och, får vi förmoda i föreställningarna, visar oss detta. Som jag 
redan nämnt har flera studier brukat ritualtorier från socialve
tenskaperna som analytisk metod. Förfarandet har bl.a. lett till 
att vi idag har en god uppfattning om hur man under brons- 
och järnåldern uttryckte religiösa föreställningar i relation till 
en ideologi och ett socialt system. Flera studier har behandlat 
bronsålderns föreställningsvärld utifrån fenomenologiska per
spektiv, där centrala begrepp som kult och plats analyserats och 
kunnat beskrivas som meningsspecifika i människans idévärld. 
De religiösa idéernas förändring i långtidsperspektiv har be
handlats både inom perioder och över perioder. Flera studier 
poängterar hur de religiösa idéerna är synonyma med organisa
tionen av ett landskap. Andra studier har visat hur kulten av 
förfäder och det förflutna var ett centralt tema i den yngre järn
ålderns religiösa föreställningar. Mer än något vill jag nämna 
att studiet av både bronsålderns och järnålderns gravplatser bi
dragit till att vi idag kan skildra en social och politisk historia 
som på många vis saknar den ideologiska linjaritet som utgör 
grunden för synen på samhällshistorien i ett kulturevolutionis- 
tiskt forskningsperspektiv. Arkeologin har blivit en röststark 
kommentar till den traditionella historieskrivningen. Studierna 
av just gravplatser har också visat hur man metodiskt kan bru
ka arkeologiska massmaterial för att skapa hållbar kunskap.

När jag nu nämnt några kunskapssteg är det lämpligt att 
påminna om att dessa endast är sådana jag kan identifiera. Ex
emplen kunde säkert vara helt andra. Detta är i sig intressant 
därför att det visar att UV-arkeologen inte längre kan gripa all 
den kunskapsutveckling som sker. Man får hålla sig till sin 
läst, vilket jag tror är bra. Det innebär att en tydlig spetskom
petens kan skapas inom specifika ämnesområden. Med spet
sigheten följer också att kontakterna med andra discipliner för
djupas. En tredje fördel är att UV gemensamt kan skapa pro
jekt som samlar en vid kompetens i relation till att lösa en 
specifik kunskaps- och samhällsuppgift.
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Positionsförskjutningen från det processuel la tänkandet till det 
kontextuella har haft stor effekt inom UV:s arkeologiska forsk
ning och jag vill påstå att forskningsresultaten kring frågor som 
rör den forntida människans idévärld har varit omfattande. Det
ta märks i hög grad också genom att arkeologins resultat kom
mit att på ett accelererande vis efterfrågas av forskare i andra 
discipliner. Konferenser där arkeologins och religionsvetenska
pens företrädare gemensamt närmar sig tolkningar av idéers 
struktur och bruk är vanligen förekommande. Denna perspek
tivförändring är givetvis av godo, samtidigt kan man notera att 
det mesta av all den nya kunskap som producerats stannat i for
skarvärlden. Kunskapen om dåtidens idéer har inte ännu fullt ut 
och medvetet brukats för att i en social- och miljöpolitisk strä
van påverka de föreställningar om historien och det främmande 
som finns i nutiden. Men jag är å andra sidan säker på att detta 
avstånd krymper snabbt just nu. Vår uppgift är att bruka god 
sakkunskap om det förflutna för att ständigt skynda på denna 
process. Vår uppgift är att minska avstånd.
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Följande text vill betona betydelsen av alternativa 
infallsvinklar på centraliteten och dess platser. Ett 
traditionellt perspektiv ovanifrån bör komplette
ras med den vanliga människans relation till cent
raliteten. En annan viktig aspekt hänger samman 
med vari det centrala bestod, där en variation och 
komplexitet framträder vad gäller karaktären på 
det centrala. Relationen till det omgivande land
skapet är viktig, men genom att ta utgångspunkt i 
landskapet, istället för i platsen, skapas en förståel
se för behov och förutsättningar för centrala funk
tioner i ett område. Dialektiken mellan tradition 
och förändring kan även tydliggöras utifrån ett så
dant perspektiv. I jakten på det goda och hållbara 
samhället inom nutida planering är denna dialek
tik lika uppenbar, varför den historiska/arkeolo
giska dimensionen kan ha mycket att erbjuda da
gens samhällsbyggande.

__________________________________



CEzNTRAUITEzTEzN 
OCH DEzEdSd RLATEdGzR

Centralitet kan uppfattas på många sätt beroende på perspek
tiv och vilken tid som åsyftas. Idag pågår en stark tillväxt i 
storstadsregionerna (urbanisering) trots globalisering med 
enorma möjligheter till kommunikation. Som urbana centrum 
framstår dessa platser som betydande, inte minst från ett eko
nomiskt perspektiv. Möjligheter till sysselsättning är starkt bi
dragande till den stora inflyttningen. Urbaniseringen förknip
pas dessutom ofta med en speciell livsstil. Den urbana livssti
len (urbanismen) har emellertid fått en vida spridning, varför 
vardagslivet på landsbygden inte behöver vara nämnvärt an
norlunda. Urbaniseringen och urbanismen kan därmed uppfat
tas som två, mer eller mindre samverkande, uttryck för en över
gripande urbanitet (jfr centralisering, centralism och centrali
tet). Urbaniteten eller centraliteten i sig har inte varit målet, 
utan den har tillkommit som en följd av en större, genomgri
pande samhällsutveckling.

Liknande tendenser kan även skönjas under medeltiden. 
Den medeltida staden har traditionellt betraktats som en cen
tralort där människor levt och samlats i betydande omfattning 
och där verksamheter med tydliga maktinslag har bedrivits, 
exempelvis ekonomiska, ideologiska, administrativa och judi- 
ciella. Den senare forskningen har diskuterat en urbanitet ut
anför de urbaniserade orterna, till platser med urbana drag el
ler till platser med institutioner som pekar mot en urbanitet. I 
det följande kommer dessa båda aspekter på centralitet att stå 
i fokus, dvs. platser där människor mötts och samlats och plat
ser där olika uttryck för makt framträder.
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Avstamp tas i situationen under historisk tid (från och med den 
yngre järnåldern), utifrån det nya arkeologiska forskningsläget 
kring städer och centralplatser. Upptäckten av järnålderns cen
tralplatser har bl.a. medfört ett vidgat perspektiv, där ett när
mande till den europeiska utvecklingen är tydlig. Var det under 
dessa omständigheter en urbanisering påbörjades, eller skedde 
det rent av ännu tidigare? Genom att anlägga ett bredare syn
sätt skapas förutsättningar för att studera centralitet i allmän
het. Med denna utgångspunkt kan centraliteten även studeras i 
ett både större rumsligt och längre kronologiskt sammanhang.

Syftet med denna text är att inspirera och mana till reflek
tion kring problematiken med sikte på ett nytt förhållningssätt 
till centraliteten och dess platser.

LANDbKAPET BOM ARENA
Landskap är ett komplext och svårtolkat begrepp, varför en en
tydig definition inte är möjlig. Landskapet har ofta förknippats 
med natur, vilket innebär att det betraktas som självklart och 
med en tydlig statisk karaktär. Detta synsätt har präglat den 
traditionella arkeologin under lång tid då landskapet främst be
traktats som ett fysiskt fenomen och därmed en passiv bak
grund. Bebyggelseutvecklingen stod i fokus, i första hand mot 
bakgrund av ett agrart perspektiv på landskapet. Ekonomiska 
frågor prioriterades på bekostnad av exempelvis sociala och 
kulturella dimensioner. Under senare år har emellertid dessa as
pekter fått ett större utrymme. Landskapet betraktas som en 
helhet där mänskligt handlande och sociala relationer är en 
viktig del, samt den drivande faktorn i landskapets utveckling. 
Detta har medfört att landskapet kan betraktas som en kultu
rell process, och därmed under ständig förändring.

Vilka relationer fanns 
i ett centralområde.
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Arkeologin har i hög grad präglats av utvecklingen inom an
dra discipliner. Ämnen som samhällsgeografi, kvartärgeologi 
och (ekonomisk) historia utvecklade en övergripande landskaps- 
uppfattning. Landskapets utveckling betraktades främst som 
ett linjärt eller evolutionärt förlopp, där den agrara utveckling
en betonades starkt. Arkeologin arbetade emellertid inte pri
märt med landskapskontexten, utan det var de enskilda platser
na som stod i fokus. Gårdar och bebyggelse har rangordnats 
utifrån storlek, monumentalitet och fyndens status. Det hierar
kiska betraktelsesättet har därmed haft en dominerande roll 
inom bebyggelseforskningen under lång tid.

Det var framför allt de enskilda platserna och den lokala 
kontexten som fångade det arkeologiska intresset. Men plat
serna, liksom människorna, har ingått i olika sammanhang, 
varför de måste relateras till varandra. Detta synsätt har också 
efter hand kommit att tillämpas inom arkeologin. Landskapet 
har bestått av olika rum och platser, vilka skapats av de natur
liga och de kulturella uttrycken samt de sociala relationerna. 
Därmed har landskapet inte varit en statisk, frikopplad bak
grund eller verklighet, utan bör betraktas som en process. Bak
om de avläsbara strukturerna av boende, produktion, kommu
nikation och maktförhållanden döljer sig en mångfald av soci
ala och kulturella relationer. Förändras mönstren innebär detta 
en omgestaltning av landskapet, vilket kan ses som ett uttryck 
för förändrade sociala strukturer.

Nya teoretiska inriktningar inom arkeologin har förändrat 
synen på landskapet. Detta har lett till en tydligare syn på 
landskapet som kulturellt betingat, där kognitiva och symbo
liska aspekter anses ha bidragit till den rumsliga ordningen. 
Människorna framträder därmed tydligare i sammanhanget. 
Landskapet kan alltså sägas vara format av de synliga fysiska 
uttrycken, den dolda kunskapen och de föreställningar detta 
genererat. De dagliga rutinerna som skedde i en platsrelaterad 
förgrund samverkade med den potential som den rumsliga 
bakgrunden tillhandahöll.
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CEiNTRAUT&T INOM ARKEzOLOOIN
Inom arkeologin har problematiken kring centra litet varit aktu
ell under lång tid. I första hand har det gällt frågor kring förhål
landet mellan centrum och periferi samt centralortsteorin med 
utgångspunkt i ett hierarkiskt modelltänkande. Diskussionen 
kring centrum och periferi förutsätter att det existerat en skill
nad dem emellan, men även ett tydligt samband. Inom arkeolo
gin har man i hög grad sysslat med antingen centrumbildning
arna eller periferin, och sällan försökt att se dem tillsammans.

Det är framför allt de arkeologiska platserna med centrala 
funktioner som stått i fokus. Utifrån förekomsten av statusrela- 
terade föremål, monument och anläggningar har platsens cen- 
tralitet formulerats. Förekomsten av centralorter har förutsatts 
implicera en existerande hierarkisk organisation. Avsaknaden av 
centralorter skulle därmed indikera en mera egalitär organisa
tion. Denna dikotomi har präglat den nordiska forskningen un
der lång tid. Långt fram i tiden ansågs de nordiska rikena utgått 
från ett jämlikt samhällssystem. En hierarkisk organisation me
nades under medeltiden ha ersatt ett mer egalitärt system. Det är 
först under de senaste årtionden som synen på järnålderns och 
den tidiga medeltidens stratifierade samhällen vunnit insteg.

Hierarkier förutsätter en organisation utifrån ett makt- el
ler ledarskapsperspektiv, och beskrivs ofta i pyramidform. Ut
märkande för en hierarki är att de olika rollerna legitimeras 
via deras funktioner för helheten. Makten har varit koncentre
rad till toppen av pyramiden, där en ledare, hövding eller kung, 
har styrt. Enligt centralortsteorin ansågs en centralplats ha en 
relativt central geografisk placering i relation till ett omland. 
Omlandet begränsades av räckvidden av centralplatsens infly
tande, vilket minskade successivt med avståndet. Den hypote
tiska och hierarkiska modellen förutsatte även att det fanns 
centralplatser på olika nivåer, från det regionala till det lokala. 
Centralortsteorin fick ett starkt inflytande på den moderna 
samhällsplaneringen i Sverige, vilket även kom att avspegla sig 
i den historiska forskningen.
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EdTADEtR
Synen på staden som arkeologiskt objekt har i nom forskning
en förändrats under senare tid. Den stadsarkeologiska forsk
ningen har tidigare utgått från problemområden som formule
rats utifrån det skriftliga källmaterialet. Samtidigt har likhe
terna och de gemensamma dragen mellan städerna betonats. 
Utifrån detta har främst ett perspektiv ovanifrån tillämpats. 
Kunskapsläget sammanfattades i projektet Medeltidsstaden, 
som avslutades under 1980-talet. En pågående teori- och me
todutveckling har lett fram till en förändrad syn och nya in
fallsvinklar, bland annat genom att ett tydligare arkeologiskt 
perspektiv har utvecklats. Detta har medfört att stadsutveck
lingen ges ett mera dynamiskt förlopp både vad gäller rumslig 
struktur och över tid. Variationerna inom och mellan olika 
städer har medfört en uttalad betoning av de enskilda städer
nas specifika karaktär vid olika tidpunkter. Det formella stads- 
begreppet och dess betydelse har även diskuterats. Ett antal or
ter med stadsprivilegier har visat sig vara tämligen tomma på 
innehåll, medan andra orter som saknat privilegier har visat 
hög grad av urbanisering. Det arkeologiska perspektivet har 
även medfört en starkare betoning på vardagslivet och de soci
ala relationerna i städerna. Frågor kring urbanismen som livs
form har därmed aktualiserats. Utifrån ett perspektiv underi
från kan även den enskilda människans roll för urbaniseringen 
studeras. En förändrad syn på städernas omgivning har även 
vuxit fram. Tidigare har man utgått från den existerande sta
den för att identifiera ett omland. Genom att vända på per
spektivet och ta avstamp i landskapet ges möjligheter att inom 
ett område skapa förståelse för urbaniseringen, vilken i högre 
grad präglats av en dynamik i tid och rum.

CENTRAUPUATEdEzR
Under senare tid har kunskapsläget för centralplatser föränd
rats radikalt genom åtskilliga arkeologiska undersökningar av 
”nya” centralplatser, framför allt från den yngre järnåldern.
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Utmärkande är i första hand förekomsten av hallbyggnader, 
statusföremål, specialiserat hantverk och kult.

Inom arkeologin framstår benämningen centralplats som 
ett tämligen omfattande begrepp och många olika typer av 
platser ryms under etiketten. Benämningen har främst kommit 
att användas för järnålderns centrala platser. Vad som uppfat
tas som centralt är relativt och i hög grad beroende av valt pers
pektiv. Ett generellt drag inom järnåldersforskningen är emel
lertid det tydliga sambandet mellan manifesta storgårdar och 
benämningen centralplats. Genom att tillskriva en plats central 
betydelse skapas en relation till människor och platser inom ett 
omgivande område. Ofta förutsätts ett centripetalt förhållande 
utifrån ett beroende omland.

Synen på den yngre järnålderns centralplatser har förändrats 
på motsvarande sätt som för städerna. En tidigare fokusering på 
själva platsen har förändrats mot ett mer kontextuellt förhåll
ningssätt. En ”multifunktionell centralitet” kan inte enbart sö
kas på den enskilda platsen, utan inom ett större område. Ett 
framträdande stöd för dessa centralområden har erhållits uti
från ortnamnsforskningen. En multifunktionell centralitet kan 
till stor del förklara den variation som framträder inom den sto
ra grupp centralplatser som utpekas inom den arkeologiska 
forskningen. Ett strikt hierarkiskt perspektiv blir därmed inte 
tillämpbart, utan centraliteten framstår som mer komplex där 
relationer på olika nivåer har samverkat. Detta gäller både eko
nomiska och sociala relationer samt ideologiska förhållanden.

MÖTEbPLATStR
Människornas rörelser och handlingar i ett landskapsrum har 
under alla tider skapat mer eller mindre avläsbara mönster. 
Rörelserna har genererat kommunikativa noder där människor 
mötts och samlats. Förutsättningarna för dessa mötesplatser 
kan sökas i de funktionella och naturtopografiska förutsätt
ningarna, men även i föreställningar om det förflutna och i ex
isterande ideologiska förhållningssätt. Landskapets nyttjande



med tillhörande vistelser har genererat en mängd rumsliga och 
mänskliga relationer. Inom tidsgeografin talar man om trajek- 
torier för de rörelsemönster över tid som uppstår. Rörelserna 
har givit upphov till kommunikationsleder eller vägar, både 
inom rummet och mellan olika rum. Bebyggelse och aktivite
ter har knutits samman. Ett infrastrukturelit perspektiv fram
står som viktigt. Vägar, förbindelser och gränser har i hög grad 
påverkat mötesplatsernas lokalisering.

Tradition och historia har varit viktiga referenspunkter för 
mänskliga relationer. Inget landskap är ett nytt landskap, utan 
bär med sig delar, mer eller mindre medvetet, från det förflut
na. Återkopplingen till det förflutna kan grundas dels på prak
tiska, funktionella orsaker, dels på ideologiska och mentala or
saker. Bosättningars lokalisering har naturligtvis en funktio
nell förklaring som kan sökas i odling och annan tillgång på 
resurser. De investeringar som detta medfört har självklart 
skapat incitament för reproduktion. Till mötesplatserna har 
gemensamma funktioner varit förbundna, exempelvis ideolo
giska och judiciella angelägenheter. Gemensamma begravnings
platser och tingsplatser kan förmodas ha varit förlagda till rum 
som disponerades gemensamt av kollektivet.

Mötesplatser kan även ha uppstått mellan olika rum eller 
bygder, vilket medför att dessa platser inte med nödvändighet 
måste ha haft en central placering eller roll inom ett rum. Li- 
minala platser med centrala funktioner har uppmärksammats 
i den senare forskningen, men ska inte alltid ses i ett avgrän
sande perspektiv, utan bör även betraktas utifrån en samman
länkande synvinkel. Ett behov av gemensamma kontaktytor 
mellan flera rum har säkerligen förelegat, och en lämplig place
ring av dessa kontaktytor har många gånger varit i mellanrum
men. Kustbundna handelsplatser kan exempelvis ha varit sam
manlänkande flera rum eller bygder med en yttre marknad, 
och därför fått en mera neutral placering. Den traditionella sy
nen på handelsplatsen som port in i eller ut ur ett specifikt rum 
behöver inte ha varit allmänt giltigt.
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MAKTfcNBRLATBBR
Centralitet och makt är intimt förknippade med varandra i forsk
ningen. En viktig fråga, som ofta lämnas därhän, är hur enskilda 
personer eller grupper gått tillväga för att tillskansa, upprätthål
la och utöka sin maktställning. Tillgång till materiella resurser 
har varit intimt förknippat med makt. Förfogandet över jord var 
en viktig resurs att bygga en maktbas kring. Konkurrensen om 
jorden ledde ofta till konflikter, varför militära resurser måste 
betraktas som ett viktigt redskap för maktställningen. Tillgång 
till en militär organisation öppnade även möjligheter för en ex
tern tillägnelse. En yttre tillägnelse genom våld och hot förstärk
te också den sociala och ideologiska statusen. Handel och utbyte 
anses även ha skapat förutsättningar för en maktbas. Genom att 
kontrollera de kommersiella aktiviteterna på handelsplatser har 
både den sociala och ekonomiska ställningen stärkts.

Makt kan även grunda sig på icke-materiella resurser. Hur 
denna makt vuxit fram är svårare att precisera, men kan för
modligen hänföras till ett socialt och ideologiskt kapital. Tradi
tionen har legitimerat en personlig status ur flera aspekter. Sta
tusen kan vara förknippad med exempelvis kulten/ritualen, 
rättskipning och arv. Betydelsen av personliga relationer har 
lyfts fram under senare tid. Vänskapsband, allianser och släkt
skap framstår som viktiga, kanske de viktigaste, för upprätt
hållandet av en maktbas. Dessa relationer har emellertid varit 
instabila till sin karaktär; relationer har kunnat brytas och nya, 
för tillfället mer intressanta, har upprättats. De relationer som 
gynnat de personliga intressena har stått i centrum, vilket har 
lett till sprickor även inom släkten. De sociala nätverken har 
spelat en avgörande roll.

Det vertikala, hierarkiska perspektivet, vilket hittills haft 
en framträdande roll, förutsätter en övergripande organisation 
som utgår från en överhet, där makten delegeras nedåt. Under 
senare år har även maktens horisontella band lyfts fram. Bety
delsen av en delad eller sanktionerad makt har tidigare inte 
uppmärksammats i någon större utsträckning. Detta innebär



att makten kan ha haft en mer komplicerad struktur bland 
samhällets elit.

Makten har emellertid varit föränderlig över tid, inte minst 
ur ett landskapsperspektiv. Själva fundamenten för maktutöv
ningen har varierat. Detta framgår tydligt av utvecklingen un
der äldre medeltid. Övergången från personella maktstruktu
rer till territoriella och institutionella innebar en genomgri
pande samhälls- och landskapsforandring. Maktrelationerna 
kom att i allt högre grad regleras utifrån rent sakligt-ekono- 
miska relationer.

EzTT LÅNC.T TOBREREdPEzKTIV
På ett övergripande plan framträder ofta områden som attra
herat bosättningar under mycket lång tid. Från neolitikum och 
framåt tycks människorna i hög grad ha utnyttjat samma om
råden för sin vistelse. Den gemensamma bakomliggande fak
torn är troligtvis att söka i en grundläggande jordbruksekono- 
mi med gjorda investeringar. Samhället anses ha haft en tydlig 
agrar prägel långt fram i modern tid, och de hårt utnyttjade 
slättområdena har betraktats som de centrala bygderna. Där
med inte sagt att det föreligger kontinuitet. Jordbrukssamhäl
let har varit föränderligt och påverkats av olika strategier inom 
den rådande samhällsordningen och den tekniska utveckling
en. Sambandet mellan senmedeltidens centralorter och den 
omfattande godsbildningen är exempelvis inte uppenbart.

Ett utvecklingsförlopp innebar både förändring och beva
rande. Endast begränsade delar av samhället omvandlades, 
medan merparten framstod som oförändrat. Återkopplingen 
till äldre samhällen kan därmed vara mer eller mindre medvet
na. För exempelvis en runsten eller ett gravröse var referenserna 
bakåt viktiga, men initiativet pekade framåt och gav legitimi
tet för denna utveckling. Ur ett maktperspektiv hade ”nya” 
makter att förhålla sig till äldre strukturer och platser. Detta 
kunde ske genom att anknyta till dessa eller att på olika sätt 
försöka neutralisera dem genom att manipulera landskapet.

64



Ofta förekommer manifesteringar från olika tider inom ett be
gränsat område. Att studera de centrala funktionerna och 
makten över tid blir därmed viktigt.

I ett långt tidsperspektiv har infrastrukturen haft stor bety
delse. Under senare år har vägar och förbindelser i allt högre 
grad uppmärksammats inom arkeologin. Vägsträckningar har 
lokaliserats genom fysiska lämningar, men även mer indirekt 
genom stråk av lämningar och monument. Vägarna i sig upp
fattas som monumentala manifesteringar.

Ekonomi, tradition och infrastruktur kan betraktas som 
fundamentala och övergripande storheter ur ett långt tidspers
pektiv. Detta ska emellertid inte ses som uttryck för ett statiskt 
förlopp. Utvecklingen har varit dynamisk och genomsyrats av 
mentala förändringar. Likaså har enskilda händelser påverkat 
utvecklingen. Ett sätt att närma sig denna utveckling på flera 
nivåer är att anlägga ett rumsligt perspektiv.

Utifrån ett långt tidsperspektiv kan svängningar i samhälls
utvecklingen konstateras. Uppgångar har avlösts av återkom
mande ”kriser” eller diskontinuiteter. Förändringars avläsbar
het är naturligtvis perspektivberoende och avhängig vald skal
nivå. En viktig fråga är vem krisen påverkade. Var det endast 
en del av samhället, exempelvis eliten, som drabbades? I ett 
långt tidsperspektiv framstår vanskligheten att tillämpa ett 
alltför strikt teleologiskt synsätt. Fanns det över huvud taget 
ett samband mellan 700-talets och 1100-talets herravälden, 
och i så fall på vilket sätt?

VARIATION OCH MÅNGFALD
Landskapet utgör arenan för en mängd olika relationer. Rela
tionerna mellan människor och platser har varit mångriktade 
och överlappande. I detta nätverk av relationer har utifrån va
rierande förutsättningar och behov olika former av ”centrali- 
tet” uppstått, antingen samlade till en plats eller med en sprid
ning i landskapet. Med ett sådant perspektiv bör utgångspunk
ten tas i landskapet för att spåra en eventuell centralitet, och

65



inte tvärt om. Det är i landskapet som förutsättningarna för de 
centrala platserna funnits, och inte centralplatserna som pri
märt format landskapet, även om de kommit att påverka sin 
omgivning.

Den senare forskningen har pekat på förekomsten av cen
tralområden, inom vilka ett flertal centrala funktioner med ett 
varierat tidsdjup samlats. Ofta koncentreras manifestationer 
och nedslag av makt till samma områden över en längre tid. 
För relationen inom och mellan olika centralområden har be
greppet heterarki kommit att användas som ett alternativ till 
centralortsmodellen. Ett heterarkiskt perspektiv bygger på att 
platser och företeelser är orankade eller rankade korsvis sinse
mellan utifrån olika aspekter. Makt och styrkeförhållanden 
kan därmed befinna sig i balans. Heterarki utesluter inte hie
rarki, utan ofta finns det påtagliga samband. Vad som uppfat
tas heterarkiskt utifrån en skalnivå eller dimension kan fram
stå som hierarkisk ur en annan. Härav följer att avgränsning- 
arna mellan olika områden eller strukturer blir otydliga och 
överlappar varandra. Detta ger även utrymme för en mångfald 
av centraliteter av olika betydelse eller dignitet.

Förutsättningarna i landskapet har varierat. På ett övergri
pande plan har förutsättningar för olika näringar påverkat be
byggelsebilden. Kultursfärer präglade av mobilitet har till viss 
del haft andra behov av centralitet än de som funnits i mer ut
präglade jordbruksbygder. Infrastrukturen har i detta sam
manhang varit en viktig faktor.

SAMHÄLLE OCH CfcNTRALITtT
Vilken betydelse har då samhällets organisation haft för cen- 
tralitetens uttryck? Att det föreligger samband kan tyckas 
självklart, men dessa är långt ifrån alltid uppenbara. I ett stra- 
tifierat samhälle har det varit viktigt för eliten att kontrollera 
rumsliga fokusar förknippade med bl.a. ekonomi, ideologi och 
administration. Detta kommer tydligt till uttryck i det medel
tida samhället när det nått en tillräcklig grad av organisation
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under högmedeltid. Ett framträdande exempel är den kyrkliga 
organisationen med ett heltäckande sockennät. Uppbyggnaden 
har naturligtvis tagit en viss tid, men denna nätverksorganisa
tion har haft föga gemensamt med de äldsta uttrycken för en 
kristenhet. Sockenindelningen måste betraktas som en ny rums
lig diskurs. Detta har även präglat nätverket av städer. Den 
yngre järnålderns ”städer’Vcentralplatser, de tidigmedeltida stä
derna, 1200-talets (köp)städer, 1600-talets fästningsstäder och 
industrialiseringens städer har representerat olika diskurser i 
samhällsutvecklingen. Förändringarna har inneburit att somli
ga platser omvandlats, helt eller delvis, några nya har tillkom
mit, medan andra äldre har fallit ur.

Grovt sett har det funnits två typer av centralitet. Det hand
lar om de endogent framväxta centraliteterna dvs. en inre, till 
karaktären spontan utveckling. I dessa fall har det till stor del 
handlat om mänskliga relationer och rörelser. Den andra typen 
kan beskrivas som exogen centralitet, vilket har inneburit ett 
betydande inslag av styrning. Kontroll och politisk styrning 
har varit viktiga inslag. Gränsen mellan de båda typerna kan 
många gånger vara diffus och i flera fall har de samverkat. En 
endogent framvuxen centralitet kan även efterhand ha formats 
genom en extern kontroll och styrning.

Inom den europeiska stadsutvecklingen har också skillna
den mellan centralortsystemet och nätverkssystemet framhål
lits. CentralortensZ-platsens funktion har byggt på centripeta- 
la relationer, dvs. ett tydligt beroendeförhållande med den när
maste omgivningen. Nätverksplatsens relationer har istället 
varit centrifugala, där omlandet spelat en mindre roll för or
tens existens.

Graden av samhäl lelig organisation har i betydande utsträck- 
ning påverkat centralitetens utformning. Det utvecklade med
eltida samhället karakteriserades av en tydlig institutionalise
ring med förankring i städerna. För makthavarna blev staden 
en viktig arena för representation. Den ekonomiska maktbasen 
för denna elit byggde dock på en ekonomi och ställning med 
förankring utanför stadsmurarna. För dessa var en tudelad

67



68

Det förflutna i skuggan av 
moderniteten.

FO
TO

 T
H

O
M

A
S 

H
A

N
SS

O
N



lokalisering eller representation viktig. De egentliga stadsbor
na, de som levde i och upprätthöll vardagslivet i staden, har 
fått en alltför undanskymd plats i historieskrivningen trots att 
de utgjorde ett betydande inslag i stadslivet. En jämförelse med 
dagens situation visar på stora likheter. De större städerna el
ler kommuncentrumen uppvisar en liknande strukturell och 
social uppdelning. Städernas centrum är uppbyggda kring in
stitutioner, handel och service. I anslutning till dessa kärnor 
finns bostadsområden som karakteriseras av lägre inkomster, 
högre arbetslöshet, större ohälsa, lägre utbildningsnivå m.m. 
På ett något längre avstånd från stadskärnan framträder den 
motsatta bilden, dvs. bostadsområden på en högre social och 
ekonomisk nivå (exempelvis Helsingborg).

ARKEzOLOCjI OCH CEzNTRACrTfcT 
— NVA PERSPEKTIV
Centraliteten och dess platser i ett historiskt perspektiv framstår 
som ett komplext forskningsområde. Forskningen har främst 
fokuserat på de enskilda platserna under historisk tid. Senare 
års arkeologiska undersökningar av centralplatser från den yng
re järnåldern har emellertid förändrat och vidgat perspektivet 
kring problematiken. Detta innefattar även ett tydligare tvärve
tenskapligt inslag där bl.a. kulturgeografi och språkforskning 
har en framträdande roll. Landskapets betydelse som förståelse- 
grund för centraliteten har också lyfts fram. Genom att studera 
centraliteten över en längre tid kan ett historiskt perspektiv på 
nutida samhällsplanering ges. Ett ökat samarbete mellan arkeo
logi och samhällsplanering kan bidra till en hållbarare samhälls
utveckling med förutsättningar för goda livsmiljöer. Det hand
lar inte om att återskapa miljöer, men att även beakta den histo
riska dimensionen vid förändringar av landskapet och den 
byggda miljön. De arkeologiska och historiska erfarenhetsrum- 
men kan direkt omsättas i den framtida planeringen

Uppdragsarkeologins möjligheter att studera och öka förstå
elsen av centraliteter är uppenbara. Mängden av och storleken
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på de arkeologiska undersökningarna ger oanade perspektiv på 
problematiken. Framtida undersökningar utifrån nya perspek
tiv och ett nytt förhållningssätt samt mot en bakgrund av en re
dan omfattande kunskapsproduktion kommer att öka och för
djupa kunskapen inom forskningsområdet. Här kan framför 
allt nämnas landskapsanalyser och ett långt tidsperspektiv.

Inom Riksantikvarieämbetet/UV har en intensiv arkeolo
gisk forskning kring centraliteten och dess platser bedrivits un
der senare år. Flera centralplatser har undersökts och genom 
förtätning av stadskärnorna har stadsarkeologin åter tagit fart. 
För att möta denna nya situation har UV initierat ett brett 
forsknings- och utvecklingsarbete. Detta sker tvärvetenskap
ligt med museer samt universitet och högskolor, och i samarbe
te med samhällsplaneringen.

För den framtida arkeologiska verksamheten och forsk
ningen inom UV innebär detta att nya frågeställningar och 
perspektiv kommer att utvecklas. Avsikten är att detta nytän
kande, på ett bättre sätt, kan svara mot samhällets behov av 
centralitetsforskning.

Den traditionella forskningen har i hög grad tillämpat ett per
spektiv ovanifrån. Arkeologins förutsättningar för att studera 
människans agerande i relation till centralitet har inte fått nå
gon framskjuten plats i forskningen. Individers och gruppers 
vardagsliv bör också ställas i relation till centraliteten. Genom 
att tillämpa ett perspektiv underifrån utifrån handlingsmöns
ter och materiella lämningar kan människornas agerande ana
lyseras. En större uppmärksamhet bör även ägnas människor
nas mötesplatser och mentala centrum i landskapet.

De centrala platserna har haft olika karaktär och en stor 
variation har förekommit. Benämningen centralplats används 
för att beteckna allt från lokala storgårdar till internationella 
handelsplatser. Detta ger ett tämligen onyanserat förhållnings
sätt till platserna som uppvisar en stor mångfald. För att kun
na bestämma platsens karaktär och betydelse måste de centra
la funktionerna klargöras. Avgörande är exempelvis om plat
sen varit en centralplats eller varit nätverksbaserad. En viktig
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aspekt hänger samman med att platsers karaktär kan ha för
ändrats radikalt över tid. Innebörden av centralitet kan även 
ha förändrats över tid. Vissa funktioner framträder med större 
tydlighet och har ofta givits tolkningsföreträde. Samtidigt har 
forskningen i hög grad präglats av ett teleologiskt synsätt. Uti
från kännedomen om vad platsen blev, har det ofta förutsatts 
att detta var intentionen redan från början och att detta präg
lat platsens utveckling. Ett icke-linjärt betraktelsesätt bör allt
så i högre grad beaktas.

Utifrån ett landskapsperspektiv kan centraliteten ha tagit 
sig många uttryck. Relationerna mellan platser och rum har 
inte varit enkla utan präglats av dynamik. Förutsättningarna 
och behovet av centrala funktioner har varierat både rumsligt/ 
geografiskt och över tid. Områden utan påtagliga centrala funk
tioner har hittills ägnats liten uppmärksamhet, men kan ge nya 
perspektiv på centralitet. Ett hierarkiskt synsätt, vilket domine
rat forskningen, bör kompletteras med andra perspektiv på 
landskapets organisation. Beroende av infrastruktur kan olika 
lösningar ha existerat parallellt. Komplexitet och mångfald har 
skapat förutsättningar för variation och alternativa lösningar.

Alla landskap har formats utifrån äldre landskap och har 
därmed ett stort tidsdjup. Samtidigt har ständiga förändringar 
genomsyrat utvecklingen. Varaktigheter med olika längd och 
referenser har avlöst varandra. Landskapet har därmed präg
lats av både tradition och förändring och denna dialektik har 
varit avgörande för landskapet gestaltning.

LITTERATUR
Andersson, H. 1990. Sjuttiosex medeltidsstäder - aspekter på 

stadsarkeologi och medeltida urhaniseringsprocess i Sveri
ge och Finland. RAÄ/SHM Rapport Medeltidsstaden 73.

Anglert, M. & Lindeblad, K. 2004. Nya stadsarkeologiska ho
risonter. RAÄ FoU-projekt 2003. UV Syd Rapport 2004:4. 
Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska under
sökningar.

71



Aronsson, P. 2004. Historiebruk - att använda det förflutna.
Berglund, B.E. (ed) 1991. The cultural landscape during 6000 

years in southern Sweden - the Ystad Project. Ecological 
Bulletins No 41.

Bradley, R. 1993. Altering the earth. The origins of monu
ments in Britain and continental Europe. The Rhind lectu
res 1991-92.

Brink, S. 1996. Political and social structures in early Scandi
navia. A pre-study of the central place. Tor 28.

Callmer, J. & Rosengren, E. (red) 1997. ”...gick Grendel att 
söka det höga huset...” Arkeologiska källor till aristokra
tiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Hal
lands Länsmuseers Skriftserie No 9 / GOTARC C. Arkeo
logiska Skrifter No 17.

Chapman, J. 1997. Places as Timemarks - the Social Construc
tion of Prehistoric Landscapes in Eastern Hungary. Semio
tics of Landscape: Archaeology of Mind. Nash, G. (ed) 
BAR International Series 661.

Christaller, W. 1933. Die Zentralen Orte in Süddeutschland.
Crumley, C. L. 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex 

Societies. Heterarchy and the Analysis of Complex Societi
es. Ehrenreich, R. M., Crumley, C. L. & Levy, J. E. (eds) 
Archaeological Papers of the American Anthropological 
Association Number 6.

Det är möjligt! Inspirationsbok för attraktivt och hållbart sam
hällsbyggande. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2004.

Eco, U. 1971. Den frånvarande strukturen. Introduktion till 
den semiotiska forskningen.

Ersgård, L. &c Hållans A-M. 1996. Medeltida landsbygd. En 
arkeologisk utvärdering - Forskningsöversikt, problemom
råden, katalog. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska un
dersökningar Skrifter No 15.

Gramsch, A. 1996. Landscape archaeology: of making and 
seeing. Journal of European Archaeology Volume 4.

7*



Hermanson, L. 2000. Släkt, vänner ock makt. En studie av eli
tens politiska kultur 11100-talets Danmark. Avhandlingar 
från Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 24.

Hirsch, E. 1995. Landscape: Between Place and Space. The 
Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and spa
ce. Hirsch, E. & O’Hanlon, M. (eds)

Hohenberg, P.M. &c Lees, L.H. 1985. The Making of urban 
Europé 1000-1950.

Ingold, T. 1993. The temporality of the landscape. World Ar
chaeology Volume 25 No 2.

Larsson, S. 2000. Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins 
förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom prax
is för källmaterialproduktion 1890-1990. Archaeologica 
Lundensia Investigationes de antiqvitatibus urbis Lundae IX.

Lefebvre, H. 1991 (1974). The Production of Space.
Olivier, L.C. 1999. Duration, memory and the nature of the ar

chaeological record. Glyfer och arkeologiska rum - en vän
bok till Jarl Nordbladh. Gustafsson., A 8c Karlsson, H. (red) 
GOTARC Series A vol. 3..

Rudebeck, E. 2002. Vägen som rituell arena. Plats och praxis 
- studier av nordisk förkristen ritual. Jennbert, K., Andrén, 
A. & Raudvere, C. Vägar till midgård 2.

Söderberg, B. 2005. Aristokratiskt rum och gränsöverskridan
de. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 
600-1100. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersök
ningar, Skrifter No 62.

Tilley, C. 1994. A Phenomology of Landscape Places, paths 
and Monuments.

Widgren, M. 1998. Kulturgeografernas bönder och arkeologer
nas guld - finns det någon väg till syntes? Central platser - 
Centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En 
vänbok till Berta Stjernquist. Larsson, L. & Hårdh, B (red) 
Uppåkrastudier 1. Acta Archaeologica Lundensia Series in 
8°, No. 28.

73



Arkeologin, inte minst uppdragsarkeologin, är i 
hög grad förknippad med det moderna samhällets 
framväxt. Moderniteten som fenomen har däre
mot inte studerats arkeologiskt i någon större ut
sträckning och det finns en tendens att släppa de 
senaste århundradena till andra forskare. Där
med missar man till en del det långa tidsperspek
tiv som är så utmärkatide för vår disciplin. Mo
dernitetens framväxt överbryggar emellertid just 
de sekler som sällan studeras med arkeologisk 
metod. Ett studium av modernitetens materiella 
kultur kan därmed ge en ökad förståelse av mänsk
lig verksamhet i såväl dåtid som nutid. Därmed är 
det en angelägen forskningsuppgift för UV fram

gent.

_____



ARKEzOCOCJ och 
MODEzRNITEzT

Det samhälle vi idag lever i präglas i hög grad av uppfattning
en om det moderna. De flesta av ser oss som moderna männis
kor, som lever och verkar i ett modernt samhälle. I detta ligger 
ofta en positiv värdering - ett effektivt sätt att ta avstånd från 
en kultur eller ett samhälle, vars värderingar förefaller obe
gripliga, är att definiera det som ickemodernt, omodernt.

Idén om det moderna kan betraktas på en rad olika sätt. 
Man kan se den som en social strategi, ett sätt att visa sin till
hörighet till en viss klass och därmed sitt hemmahörande i ett 
givet socialt rum. Eller man kan se den som en struktur i Gid
dens anda, som något som både påverkar och påverkas av vårt 
sätt att handla i olika situationer. Man kan också se den i ett 
politiskt sammanhang, som en del av kapitalismen och kanske 
en förutsättning för dess framgång som politiskt system.

I det följande kommer jag främst att betrakta moderniteten 
som en ideologi. Med ideologi menar jag här sådana föreställ
ningar som används i syfte att göra världen begriplig och som 
avgör hur man handlar i olika situationer. Ideologier kan ock
så användas för att förvränga världen genom att vissa företeel
ser ignoreras eller tonas ned. En ideologi är dessutom i allmän
het knuten till en social grupp och fyller funktionen att legiti
mera och definiera gruppen och dess handlingar i förhållande 
till andra grupper. Flera olika ideologier kan alltså existera 
samtidigt inom ett samhälle.

Om man ser moderniteten som en ideologi så får man ock
så räkna med att det finns andra ideologier som utgör ett mot
stånd mot det moderna. Detta motstånd finns förvisso och kan
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ses i olika slag av civilisationskritik och avståndstagande från 
det moderna, inte minst mot den form av modernisering som 
den tekniska utvecklingen innebär. Delar av miljörörelsen kan 
ses i detta sammanhang, liksom den tillsynes växande rörelse 
som framhåller frivillig enkelhet, självförsörjning och olika 
lågtekniska lösningar i vardagslivet och därmed ett minskat 
beroende av det omgivande samhället.

Att definiera och studera modernitetens uppkomst/framväxt 
innebär alltså att man ger sig in i ett ideologiskt laddat sam
manhang. Det handlar inte bara om moderniteten som begrepp, 
det handlar också om oss själva och vår uppfattning om oss som 
moderna och verkande i ett modernt (eller måhända postmo
dernt) samhälle. Likaså handlar det om vårt förhållningssätt till 
det nyligen timade, till det samhälle där våra föräldrar och far
föräldrar levde, med dess drag av kvardröjande ”ålderdomlig
het”, dåliga bostäder, dåliga arbetsvillkor, stora klasskillnader 
- eländesskildringar vi inte alltid vill kännas vid.

För vad är det egentligen som är modernt? Det som för våra 
föräldrar eller morföräldrar framstod som oerhört modernt är 
i dag tämligen omodernt. I det modernas natur ligger att det, 
likt kvantfysikens elementarpartiklar, förändras i takt med att 
vi studerar det, kanske också genom att vi betraktar det. Vårt 
sätt att studera det moderna är ju i högsta grad präglat av att 
vi själva uppfattar oss som moderna. Därmed blir den kritiska 
distansen inte särskilt stor.

Att definiera moderniteten är som att försöka avgränsa en 
amöba - den flyter ut åt alla håll och kanter. Men några av in
gredienserna i moderniteten kan definieras och diskuteras.

Det kanske främsta inslaget i moderniteten är att den bara 
kan tänkas inom ramen för ett specifikt tidsmedvetande, lineär 
tid som oåterkalleligt flyter framåt. Känslan av ”tid omöjlig att 
upprepa” är central. Häri ligger ett motsatsförhållande gente
mot ett icke-modernt samhälle, där tidsuppfattningen tenderar 
att vara cyklisk. Tanken på det obönhörliga framåtskridandet 
och en ständig förändring mot det bättre hänger samman med 
den linjära tidsuppfattningen och därmed evolutionismen som
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ideologi och vetenskaplig modell, något som ju i högsta grad 
präglar vår egen disciplin. Genom dessa delvis outtalade evolu- 
tionistiska tankegångar uppstår en syn på historien som den 
oundvikliga vägen fram till dagens samhälle, en väg som sta
digt leder fram mot något allt bättre.

Begreppet tolkas på olika sätt inom olika discipliner. Med
an idéhistorikern kan se moderna inslag i de diskussioner med
eltidens lärde förde kring via antiqua och via moderna, vill his
torikern gärna se renässansen som en genombrottsperiod för 
moderna idéer, ibland också 1700-talet med upplysning och re- 
volutionstankar. Etnologen, å andra sidan, kan se 1800-talets 
industrialisering eller mellankrigstidens sociala ingenjörskonst 
som modernitetens verkliga genombrott. Därtill kommer de 
moderna idéerna inom konst och litteratur, som huvudsakligen 
hör hemma i det sena 1800-talet och 1900-talet.

Man kan dessutom tveklöst hävda att det också i dagens 
moderna (postmoderna?) samhälle finns gott om inslag som 
kan uppfattas som icke-moderna. Det är knappast möjligt att 
entydigt definiera ett samhälle som modernt, däremot kan man 
betrakta ett samhälles mest uttalade ideologi som modern eller 
icke-modern.

Det moderna samhällets födelse kopplas ofta samman med 
en rad välkända historiska och mentalitetshistoriska föränd
ringar. Övergången från ett feodalt till ett kapitalistiskt sam
hälle, tron på förnuft och rationalitet, frambrytandet av den 
vetenskapliga världsbilden, sekulariseringen och demokratins 
genombrott är kanske de viktigaste ingredienserna. Industria
liseringen med en tilltagande massproduktion och dito kon
sumtion hör också till moderniseringsprocessen. Kanske skall 
vi också föra Norbert Elias idé om en civilisationsprocess, med 
en tilltagande självkontroll vad gäller starka känsloutbrott, lik
som ett ökat avståndstagande från kroppen och dess funktio
ner, till det moderna, även om hans tankar starkt ifrågasatts.

Uppfattningen av människan som en självständig individ är 
en del av moderniteten, liksom tanken att varje människa har två 
sidor, en yttre, kroppslig och en inre, själslig. Självreflektionen
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och tanken på att ”arbeta med sig själv”, att förbättra och för
ädla sig själv genom att analysera sitt inre - psykoanalysen är 
kanske det mest tydliga uttrycket för detta - blir därmed också 
ett inslag i moderniteten. Även i arkeologin finns sådana tanke
gångar, att de yttre händelser vi kan iaktta också har ett ”inre”, 
ett slags mening som det faller på vår lott att söka efter.

Genom hela den moderna perioden finns det dessutom ro
mantiska idéer med naturdyrkan, nationalromantik, glorifiering 
av det förflutna och liknande tankar som en kraftig underström. 
Och liksom de flesta strömningar under den moderna tiden är ju 
också denna ytterst påtaglig inom arkeologin. Ju närmare man 
granskar det, desto tydligare blir det hur arkeologisk teori och 
praktik är oupplösligt förenade med moderniteten.

Under 1900-talet kan moderniteten som ideologi klart kny
tas till vissa grupper i samhället; politiker, arkitekter, formgi
vare, ”samhällsingenjörer” - en utbildad medelklass med makt 
och inflytande. I stor utsträckning är vi som idag är aktiva 
inom kulturmiljövård och samhällsplanering arvtagare - men
talt och ibland också bokstavligen - till denna grupp männis
kor. Vi förvaltar samma kulturella kapital, är delaktiga i likar
tade samhällsprocesser och rör oss i samma sociala rum.

Det innebär också att det som kanske är allra svårast för 
oss att diskutera är just det moderna. Att studera ett förhisto
riskt eller medeltida samhälle innebär att vi har en kronolo
gisk, men också en ideologisk distans - studieobjekten är ”de 
andra”, de som inte är vi. Men att studera det moderna sam
hället och vägarna dit innebär att vi studerar oss själva. Det 
kräver måhända ett annat betraktelsesätt än det vi oftast an
lägger på ett forntida samhälle - framför allt kräver det en hög 
grad av medvetenhet om de ideologiska och teoretiska under
strömningar som ligger bakom och under våra tolkningar.

I det moderna ligger också att det ses som den enda goda 
livsstilen, att den moderna människans livsstil och värderingar 
egentligen är de självklara för alla människor (även om de inte 
alltid inser det själva). Det är svårt att se (och acceptera) att an
dra människor har och har haft livsstilar som är ytterst olika
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vår egen, utan att de för den skull eftersträvat något annat, mer 
likt vårt levnadssätt. Begrepp som individ, familj, samhälle 
och en rad andra används på ett sätt som antagligen skulle va
rit komplett obegripliga i de kulturer som studeras. I moderni
teten ligger alltså en risk att man överdriver likheterna mellan 
vår kultur och sådana som är oss avlägsna i tid och rum. ”De 
andra” blir alltför gärna spegelbilder av oss själva - moderni
tetens glasögon visar vrångbilder av det förflutna.

Moderniteten som forskningsområde har under de senaste 
åren börjat uppmärksammas av arkeologin. Ett uttryck för detta

Industrins rationella byggna
der möter det förmoderna kul
turlandskapet i utkanten av 
Kungsbacka. I förgrunden ar
keologernas schakt - jakten på 
nya fornlämningar pågår. Blir 
den moderna lagerlokalen nå
gonsin en fornlämning?
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nya intresse är UV:s nätverksgrupp Modernitet och materiali
tet. Ämnet börjar också få egna sessioner i konferenssamman
hang, som Nordic Tag 2001 och 2005. Som så ofta, finns det 
redan en pågående diskussion kring detta ämne inom flera an
gränsande discipliner, t.ex. historia, litteraturvetenskap, konst 
och etnologi. Arkeologin kan naturligtvis hämta inspiration 
från dessa diskussioner och ämnet lämpar sig i hög grad för 
tvärvetenskapliga studier. Men om modernitetsbegreppet skall 
hli användbart i en arkeologisk diskurs, så måste vi också för
söka definiera hur moderniteten uttrycks i det specifikt arkeo
logiska källmaterialet, de materiella lämningarna.

DET MODERNAS MATERIELLA UTTRYCK
Som vi sett är det antagligen meningslöst att försöka definiera 
en tidpunkt för ”modernitetens uppkomst”. Däremot kan vi 
fundera kring hur moderniteten tar sig materiella uttryck och 
dessa kan naturligtvis diskuteras i kronologiska termer. Vi kan 
undersöka hur moderniteten uttrycks i olika sociala grupper 
under olika tider och vilka medel man använder för detta. Vi
dare kan vi fundera kring modernitetens betydelse - varför 
väljer man ett ”modernt” förhållningssätt? Det kunde också 
vara fruktbart att leta efter motståndet mot det moderna och 
försöka se vilka materiella uttryck detta tar sig.

Moderniteten som begrepp och frågeställning i ett upp- 
dragsarkeologiskt sammanhang definieras alltså rimligtvis ut
ifrån dess materialitet. I det följande skall jag diskutera några 
ämnesområden där moderniteten som infallsvinkel kan ge nya 
möjligheter att förstå den materiella kulturens uttryck under 
framför allt nyare tid.

MASSPRODUKTION OCH 
MASSKONSUMTION
När förankringen i ett traditionellt lokalsamhälle bryts upp, 
tar sig identitetsskapandet nya former. En sådan kan vara kon
sumtion. Ett av de karaktäristika för moderniteten som togs
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upp ovan var just massproduktionen, d.v.s. framställningen av 
stora mängder likartade föremål, ofta av ett relativt lågt eko
nomiskt värde. Produktionssättet medger också snabba stilis
tiska förändringar - nya modestilar kan snabbt omsättas i nya 
föremål.

En stor del av massproduktionen tycks röra den husliga och 
kroppsliga sfären - kammar, keramik, enkla smycken, husge
råd är några exempel. I och med att dessa ting var ekonomiskt 
överkomliga för stora grupper av människor så kunde de ock
så användas för att uttrycka olika slags social och ekonomisk 
tillhörighet.

Inflyttningen från landsbygd till stad är en del av det moder
na samhällets framväxt och masskonsumtion av föremål har 
förknippats med städer redan från tidig medeltid. Frågor kring 
modernitet har dock inte diskuterats i den stadsarkeologiska 
verksamheten i någon nämnvärd utsträckning, men de borde 
kunna utgöra ett fruktbart angreppssätt på såväl bebyggelse 
som föremålsfynd och därmed ge nya infallsvinklar på frågor 
kring urbaniseringen under såväl medeltid som nyare tid.

Samtidigt är de nya konsumtionsmönstren inte begränsade 
till städerna. Ett ruralt exempel kan hämtas från en serie bo
uppteckningar gjorda i en liten halländsk by från mitten av 
1700-talet till mitten av 1800-talet. De olika gårdarna har oli
ka ekonomisk och social status, vilket är klart synligt i de tra
ditionella statusföremålen så som de tas upp i bouppteckning
arna. Vid 1800-talets början blir de massproducerade tingen 
mer synliga och intressant nog verkar de finnas i ungefär sam
ma utsträckning i olika miljöer. Flintgodstallrikar, t.ex., åter
finns samtidigt såväl i backstugan som på den största gården 
och dessutom i ungefär samma mängder. Det är uppenbart att 
dessa ting följer ett annat mönster än de traditionella statusföre
målen, som textilier och silver.

De massproducerade tingen kan också i hög grad vara bä
rare av ideologisk mening. En intressant studie har gjorts på 
engelskt flintgods, där man kontrasterade servisernas framställ
ningar av ”merry old England” mot den betydligt bistrare verk
lighet som rådde under 1800-talets intensiva industrialisering,
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Modernt jordbrukslandskap i Vall- 
da i norra Halland vid 1800-talets 
mitt. Industrialiseringen och de nya 
redskapen möjliggjorde utdikning 
och uppodling av ny åkermark.

liksom hur keramikmönstren avspeglade den nationaliserings- 
process som Storbritannien genomgick under samma tid. Det 
vore onekligen intressant att studera spridningen av olika ser
vismönster i olika sociala sammanhang i vårt eget land och 
vad de kunde tänkas uttrycka.

TO OCH FRITID
Med framväxten av en modern syn på tiden kommer också be
hovet av att mäta den. Tiden blir ideologiskt laddad, det blir 
viktigt att ”passa tiden” och i och med industrialiseringen kom
mer den reglerade arbetstiden, med fabriksvisslan som en tydlig
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symbol. Max Weber har definierat denna nya tidsuppfattning 
som en del av en ”kapitalistisk anda”, där uppfattningar om 
just tiden är särskilt betydelsefulla, ”tid är pengar”, ”punktlig
het är en dygd” och liknande tankar.

Offentliga klockor förekommer i urbana miljöer redan un
der senmedeltiden och kan ses som en symbol för den framväx
ande borgarklassen som bärare av denna kapitalistiska anda. 
Däremot dröjer det ett bra tag innan klockor i det lilla forma
tet, som fickur och armbandsur, börjar bli allmänt använda. 
Att studera klockornas användning är samtidigt ett sätt att 
studera modernitetens framväxt.

Ett intressant exempel är fyndet av ett litet bärbart solur av 
elfenben som gjordes i ett hantverkarkvarter i Uppsala. Det 
härrör från senare delen av 1500-talet och visar att också en 
hantverkare vid denna tid tagit till sig ett nytt sätt att se på ti
den. Exakt hur han såg på sitt solur vet vi förstås inte. Kanske 
var det en symbol för en ny syn på att utnyttja tiden eller ett 
sätt att skaffa sig makt över den och inte längre vara hänvisad 
till kyrkan och dess indelning av dygnet genom klockringning. 
Men under alla omständigheter är det tecken på något nytt.

□EzN MODERNA HYCJEiNfcN
I det slutande 1800-talet blir hygien och renlighet alltmer vik
tiga begrepp och de kommer också, kanske särskilt under 
1900-talets förra hälft, att kopplas till det moderna projektet. 
Den rationella och effektiva människan är också en ren män
niska - den gamla dikotomin rent/orent knyts nu ihop med 
modernitet och framstegsanda. Offentliga hygienarrangemang 
som vattenledningar, kommunala avlopp och gaturenhållning 
blir allt vanligare. I bostäderna börjar man sakta men säkert 
installera vattenklosetter, gasspisar och så småningom elek
triskt ljus. Bostäderna blir ljusare och renare.

Men det går långsamt och den nya hygienen är länge förbe
hållen de högre samhällsklasserna. När Lubbe Nordström på 
1930-talet reser runt och dokumenterar ”Lort-Sverige” återstår
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i hans ögon ännu mycket att göra. De inledande orden i boken 
med samma namn är ett tydligt exempel på hur hygienfrågan 
kopplas ihop med det moderna projektet:

»Med denna benämning», sade jag, »menar jag icke, att 
Sverige är lort, långt därifrån, men att Sverige har lort inom 
sina gränser, för mycket lort för att kunna med lugn tolereras 
och att denna lort skall bort så fort och så grundligt som möj
ligt, och detta icke bara för den nationella prestigens skull 
utan, vad som är vida viktigare, för den nationella effektivite
tens. Vi ha inte råd att ha så mycket lort i det nationella ma
skineriet.»

Under efterkrigstiden och miljonprogrammets genomföran
de försvinner de sista spåren av Lort-Sverige, inte minst de ur
bana slumområdena. I allmänhet rivs de; i något fall lever de 
kvar för att under 1980-talet yuppifieras och bli bostäder för 
en välbeställd medelklass - Haga i Göteborg och Nöden i Lund 
är två exempel. Den rurala slummen - torp och backstugor - 
får förfalla eller förvandlas till sommarstugor.

Förvandlingen av de urbana slumområdena skedde med tyd
liga ideologiska förtecken. De representerade ett nyss förflutet, 
som många knappt vill kännas vid. Samtidigt försvann med det
ta en kollektiv minnesbank av konkret materiellt slag. Idag lever 
minnet endast i form av en uppfattning om nöd, elände och 
vägglöss. Men vad vet vi om det liv som levdes där, om strategier 
för att upprätthålla en fungerande tillvaro, om konsten att leva 
ett värdigt liv i det som utifrån bara betraktades som elände?

I Chester, England, gjordes en undersökning av ett sådant 
slumkvarter, där man kunde ge en betydligt mer nyanserad 
bild av dessa områden än den gängse. I vår uppdragsarkeolo- 
giska verksamhet har det dock länge funnits en tendens att be
trakta de översta lagren i urbana sammanhang som ”sentida 
störningar”. Ofta är det fråga om nedgrävningar i äldre kul
turlager i form av Höganäsrör, ledningsschakt, husgrunder 
och avfallsgropar. Frågan är dock om inte dessa förbisedda 
lämningar rymmer en stor mängd kunskap om den urbana till
varon under en tidsperiod när moderniseringsprocessen var
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som kanske mest intensiv. När ser vi de första arkeologiska un
dersökningarna i Sverige av sekelskiftets urbana slum?

Till den nya hygienen hör också uppfattningen om kroppen 
och dess funktioner. Under tidigmodern tid kan man se ett ökat 
avståndstagande från de kroppsliga funktionerna hos de mer 
välbeställda samhällsklasserna. Den fysiska åtskillnaden mel
lan människor ökar, man slutar att äta ur gemensamma fat, to
alettbesöken blir privata, olika kroppsljud blir opassande etc.

Senare, främst under 1900-talet, kan vi se att kroppen åter 
sätts i fokus, då med den starka, vältränade och välnärda krop
pen som ideal. Vår egen tids dyrkan av den starka, vältränade 
kroppen hänger också nära samman med den ökande fritiden 
och därmed möjligheterna att systematiskt träna och sola sig 
till det rådande kroppsidealet.

En väg att följa denna förändrade syn på kroppen in i vår 
egen tid är att studera kroppsvårdens alla föremål. Toaletter
nas förändring är ett exempel, det tilltagande utbudet av tvål, 
tandborstar, munvatten, rakvatten m.fl. hygienprodukter som 
följer på den tilltagande massproduktionen är étt annat. Vem 
använder dessa produkter?

Privatiseringen av de kroppsliga funktionerna, med nattpot
tor och separata toaletter, är också något som lämpar sig väl att 
studera med arkeologisk metod, liksom måltidens förändring, 
där ätandet ur ett gemensamt fat ersätts med individuella tallri
kar, gaffeln vinner intåg och nya sätt att tillreda maten avspeg
las i keramikkärlen och i det osteologiska materialet.

Bostadens segregation kan studeras som en del av samma 
process, från en bostadskultur där de flesta av hushållets med
lemmar sover, äter, lagar mat och arbetar i det enda uppvärmda 
rummet, till dagens synsätt, där t.o.m. spädbarn förutsätts be
höva ett eget sovrum och där olika funktioner - sömn, matlag
ning, umgänge o.s.v. - fördelas ganska strikt på olika rum.

Struktureringen av bostaden har en parallell i hur gården - i 
staden eller på landsbygden - struktureras. Ett exempel är går
den Aplared i Sjuhäradsbygden. Den anläggs på ett medeltida 
gårdsläge någon gång vid 1500-talets början. Från denna tid och
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Gården Apiared, utanfor Borås, innan den revs 
2003. Bostadshuset ligger på en hög stenterrass, 
åtskilt från ekonomibyggnaderna.

fram till laga skifte 1860 ligger av allt att döma bostadshus och 
fähus som ett sammanhang runt en gårdsplan, det normala 
mönstret vid denna tid i stora delar av södra Sverige. Men i sam
band med laga skiftet sker en påtaglig förändring. Ladugård och 
andra ekonomibyggnader ligger kvar ungefär i sitt äldre läge med
an bostadshuset flyttas upp på en bergknalle ovanför resten av 
gården. En vällagd stenterrass markerar platsen för det nya huset 
och visar tydligt hur det nu är avskilt från ekonomibyggnaderna.
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ett drag i det moderna är att religionen inte längre är en ange
lägenhet för alla i gruppen utan närmast en privatsak.

I en grupp där religionen är en angelägenhet för hela grup
pen och man har en gemensam andlig dimension som förklarar 
tillvarons mysterier, finns det ingen större anledning för den 
enskilda individen att manifestera sin religiösa tillhörighet. 
Men i ett modernt samhälle där kollektiva manifestationer, ge
mensamma för hela gruppen, saknas får vi stället individuella 
uttrycksmedel. Dessa förenar oss dels med andra med samma 
religiösa inriktning, dels markerar de vår egen inriktning gen
temot andras.

I den protestantiska reformationen kan vi se en begynnan
de modernitet i och med dess betoning på det individuella, oför
medlade förhållandet till Gud; detta till skillnad från medelti
dens katolska lära. Detta individuella Gudsförhållande kan se
dan ses ännu tydligare i den framväxande frikyrkligheten och 
avståndstagandet från statskyrkan främst under 1800-talet, 
vilket i sin tur åtföljs av sekulariseringen under 1900-talet.

I de här religiösa förändringarna finns det naturligtvis ma
teriella uttryck som kan göras till föremål för arkeologiska stu
dier och det torde vara fullt möjligt att följa förändringar i 
människors religiositet som inte är omedelbart synliga i andra 
källor. Gravar och gravskick är ett etablerat arkeologiskt forsk
ningsområde och dessa källor säger oss också en del om mo
dernitetens framväxt.

Ett exempel på hur förändringar i gravskicket kan knytas till 
frågor om modernitet är ett gravmaterial från domkyrkans kyr
kogård i Linköping. Där var det tydligt hur ett enhetligt gravskick 
under 1500- och 1600-talen förändras under slutet av 1600-talet 
mot en mycket större individuell variation, med t.ex. klädesplagg 
i stället för svepningar och flera slags småföremål nedlagda i gra
varna. Man kan se detta som ett uttryck för att man lade en stör
re tonvikt vid individen, kanske också som ett tecken på en min
dre enhetlig, mer personlig tro, möjligen under inflytande från 
pietismen. Resultaten är mycket intressanta och ger en utgångs
punkt för liknande studier på andra gravmaterial från nyare tid.
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Förändringar av gravskicket kan också kopplas samman med 
den moderna uppfattningen om hygien som diskuterades ovan. 
Från 1800-talet och framåt har man i allmänhet slutat använ
da de gamla, inte sällan medeltida, kyrkogårdarna inne i stä
derna och börjar i stället bygga nya begravningsplatser i deras 
utkant. De gamla kyrkogårdarna uppfattades som ohygieniska 
och ersattes av moderna och funktionella sådana.

Samtidigt ersätts jordbegravningarna i stor utsträckning av 
eldbegängelse. I allra nyaste tid försvinner ibland t.o.m. den in
dividuella gravplatsen och minneslundar börjar användas. Här 
kan vi följa en lång förändringskedja från det begynnande in
dividualiserandet av begravningsskicket vid 1600-talets slut 
fram till vår egen tid.

Ett lite annorlunda exempel är de materiella spåren efter 
magi i olika former. Traditionen att placera magiska föremål i 
en byggnad har gamla rötter - s.k. husoffer har iakttagits re
dan under förhistorisk tid. Men traditionen har fortsatt långt 
in i nyare tid, med åskviggar, inmurade skor, katter, mynt och 
annat. I USA har man kunnat belägga traditionen in i 1900-ta- 
let med invandrargrupper från Östeuropa.

Den här typen av ”vardagsmagi” kan ses som ett motstånd 
mot moderniteten. Moderniteten har bland annat beskrivits så, 
att det som är möjligt att tro har fått ett begränsat utrymme i 
förhållande till det som är möjligt att veta. Men i vardagsma- 
gin ser vi ett avståndstagande från det rationella, förnuftiga ve
tandet och ett förlitande på det som kan tros. Ett arkeologiskt 
forskningsområde kunde då vara vardagsmagins materialitet 
och den sociala och politiska kontexten kring dessa handlingar 
- kan de knytas till några speciella omständigheter som förkla
rar att man tar sin tillflykt till uttalat icke-moderna handlingar 
i ett samhälle som i huvudsak kan betraktas som modernt?

MODERNFTETEN OCH 
EORNLÄMNINCjEBECjREPPET
Det finns en tydligt försvårande omständighet när man diskuterar 
möjligheterna att studera det moderna inom uppdragsarkeologins
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verksamhet. Denna omständighet är ett närmast reflexartat 
motstånd inom arkeologin och delvis också hos allmänheten 
mot att studera det moderna med arkeologisk metod. Den se
dan en tid pågående diskussionen om torpens eventuella status 
som fornlämningar är en del av detta. Det tycks också finnas 
ett behov av att definiera en främre tidsgräns för arkeologin 
”hit men inte längre” - vare sig nu denna gräns sätts i 1700-ta- 
let eller i 1900-talet.

Kanske finns det något i det moderna som gör att vi värjer 
oss mot att studera det? Som arkeologer är vi vana vid att stu
dera det i tid avlägsna. Det som kommer alltför nära oss blir 
svårhanterligt. Det blir svårt att ha ett ”de andra”-synsätt på 
det alltför näraliggande

Motståndet, eller ointresset, hos allmänheten rör ofta det 
som finns ”i mannaminne”, det vill säga sådant som berör en 
själv eller ett par generationer bakåt i tiden. ”Den där gamla 
ladan byggde min farfar. Det är väl inget att gräva ut”. Man 
uppfattar (den egna) minneskunskapen som det väsentliga och 
ser inte att det kan finnas annan kunskap dold i det arkeologis
ka materialet. Eller - man anar att det kan finnas en annan 
kunskap som man inte vill kännas vid och som kan röra ”fa
miljehemligheter” av olika slag. Därför finns det också speciel
la etiska aspekter på ”mannaminnearkeologin” (i huvudsak 
1900-talets lämningar) som berör efterlevande, vilka ännu har 
minnen av de människor vilkas lämningar man undersöker.

Samtidigt kan det nyligen timade uppfattas som mycket vik
tigt att undersöka, eftersom man genom de materiella lämning
arna kan lyfta fram förhållanden som inte nämns i den offent
liga diskursen. Det skall understrykas att man hos allmänheten 
också kan möta ett mycket starkt intresse för att undersöka i 
vårt tycke ”sena” lämningar, inte minst torp och liknande. I 
mångas ögon kan det synas viktigare att undersöka en torp
lämning än en stenåldersboplats.

I kulturmiljölagens tillämpning/praxis sätts vanligen en 
gräns kring mitten av 1700-talet. Denna gränsdragning medför 
att frågan om hur man inom den uppdragsarkeologiska verk
samheten skall kunna studera sådana aspekter av moderniteten
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som industrialiseringen och den tilltagande massproduktionen/ 
konsumtionen blir något problematisk.

Gränsdragningen tycks, något förenklat, bottna i en upp
fattning att det historiska källmaterialet för yngre tidsperioder 
är så pass omfattande att den arkeologiska kunskapen är över
flödig, åtminstone sett i relation till de kostnader det innebär 
att ta fram den. Här har uppdragsarkeologin en viktig uppgift 
i att visa på det arkeologiska källmaterialets självständighet i 
jämförelse med andra källor och dess förmåga att bidra med 
ett annat perspektiv, ett annat slags kunskap.

Relationen mellan arkeologiska och skrifthistoriska källor, 
mellan ”ting” och ”text” är en i högsta grad aktuell fråga i den 
historiska arkeologin och den är väl genomdiskuterad. En 
ståndpunkt som idag intas av många är att källmaterialen inte 
kan rangordnas med avseende på deras förmåga att berätta om 
det förflutna. De berättar om olika saker, de är tillkomna i oli
ka sammanhang och med olika syften.

Vårt källmaterial är ofta det bortvalda, det som förbruka
des, kasserades och kastades bort. Det är sådant som inte gick 
att återanvända till något eller som var så värdelöst att det var 
meningslöst att spara. De skrivna källorna har i stället tillkom
mit med syftet att dokumentera, värdera, registrera och spara 
för eftervärlden. Det är därför knappast möjligt att göra enkla 
jämförelser mellan dessa typer av källor. Däremot kan de oli
ka bilder som källorna ger användas i spännande analyser, där 
inte minst kontraster och motsägelser avslöjar förhållanden 
som annars varit osynliga.

Arkeologins berättelser kan naturligtvis handla om en rad oli
ka aspekter på det dåtida samhället. Men kanske kommer vårt 
material särskilt till sin rätt när det gäller att skildra samhället ur 
ett underifrånperspektiv. De fattiga och underordnade är i de 
skrivna källorna främst betraktade uppifrån, från ett myndig
hetsperspektiv. Vi har möjlighet att studera deras konkreta 
materiella lämningar och genom dessa fundera kring hur man 
använt den materiella kulturen för att skapa, förstärka och för
handla en identitet som kanske inte alltid överensstämde med 
den man pålagts uppifrån.
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Underifrånperspektivet är fruktbart också när det gäller mo
derniteten som studieobjekt. Det verkar som om moderna före
mål och idéer kom att anammas i olika sociala grupper på ett 
sätt som man kanske inte alltid kunde förvänta sig. T.ex. verkar 
fattiga och obesuttna ha tagit till sig delar av den moderna ma
teriella kulturen tidigare än de besuttna bönderna. Kanske sågs 
de moderna tingen som uttryck för ett avståndstagande från 
den etablerade allmogekulturen, med dess tydliga materiella ut
tryck som de obesuttna inte var fullt ut delaktiga i.

Därmed kommer vi in på frågor kring makt och motstånd, 
kring alternativa ideologier. Även dessa lämpar sig väl att stu
dera genom de arkeologiska källorna. Ovan framhöll jag att 
moderniteten kunde betraktas som en ideologi. Med den ut
gångspunkten kunde man söka efter materiella ting som kan 
ses som uttryck antingen som ett anammande av denna ideolo
gi eller som ett avståndstagande från den. Här borde arkeolo
gins ting-perspektiv kunna visa på förhållanden som är myck
et svåra att se i andra källor.

URRDRADEARKEOLOOI och modernitet 
— VAREÖR DET DÅP
Ovan har jag tagit upp en rad exempel på hur moderniteten 
kan studeras i olika sammanhang. Det börjar bli dags att kom
ma till den springande punkten - varför skall vi egentligen stu
dera modernitet i ett uppdragsarkeologiskt sammanhang? 
Uppdragsarkeologin är i sig en del av det moderna projektet. 
Den hänger samman med samhällsplanering och exploatering 
och inte minst med en uppfattning om att det visserligen finns 
ett värde i att bevara fornlämningar (lagens egentliga inne
börd) men i de fall (de flesta) där fornlämningarna anses utgö
ra ett hinder för exploatering av ett område så får de tas bort, 
låt vara med erforderlig dokumentation. Alltså: det moderna 
projektet är viktigare än bevarandet av äldre tiders materiella 
lämningar. Vilket naturligtvis ligger i dess natur.

En aspekt på detta att studera moderniteten är alltså att vi 
kan få ett perspektiv på vår egen verksamhet. Samtidigt är detta
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argument knappast tillfyllest sett i ett större samhälleligt sam
manhang, även om det öppnar intressanta inomvetenskapliga 
perspektiv.

Jag vill i stället hävda att moderniteten som studieobjekt 
ger oss ökade möjligheter att förstå de processer som har re
sulterat i det samhälle vi idag lever i. Många fenomen i dagens 
samhälle har förvisso rötter långt tillbaka i tiden. Men mycket 
av det vi lägger vikt vid och betraktar som modernt (och där
med implicit ”gott”) har uppkommit och/eller vuxit sig starkt 
från 1700-talet och framåt. Diskussioner kring demokrati, 
jämställdhet, delaktighet i det offentliga samtalet, bostads
standard, hygien, utrotandet av fattigdomen och mycket annat 
hör hit. Så gör också mycket i vår uppfattning om materiella 
ting och konsumtion

Det relativt sett unga ursprunget för dessa frågor medför 
att de i allmänhet faller bort i dagens uppdragsarkeologi, där 
materiella lämningar från 1800- och 1900-talen normalt inte 
kommer att undersökas. Därmed avhänder vi oss möjligheter
na att använda arkeologisk metod och teori för att belysa vä
gen fram till vår egen tid, en delvis självpålagd begränsning 
som knappast är motiverad, sedd i ett större perspektiv.

Samtidigt är moderniteten inte begränsad till de två senas
te seklen. Att använda den som en vetenskaplig utgångspunkt 
kan med all sannolikhet ge nya infallsvinklar också på studiet 
av äldre tidsperioder, där de materiella lämningarna dessutom 
spelar en relativt sett större roll, då andra typer av källmateri
al är mer sparsamt förekommande.

Modernitet är naturligtvis bara en bland en rad intressanta 
aspekter som kan läggas på ett arkeologiskt källmaterial. I vis
sa sammanhang är det emellertid just den aspekten som kan 
hjälpa oss att förstå en lämning och dess betydelse som en del 
i det moderna projektet. Om vi samtidigt börjar förstå något 
mer om oss själva och vår egen verksamhet så är det ju en icke 
föraktlig bonus
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BORTOM DET MODERNA
Arkeologin föddes som en del av det moderna projektet men 
skall nu inlemmas i det postmoderna. Vår roll är inte längre att 
stötta en officiellt sanktionerad historieskrivning om framsteg, 
samhällsutveckling och nationell enhet. I stället förväntas vi 
delta i det offentliga samtalet kring mångfald, integration, kul
turarv och historiebruk. Vi förväntas skriva berättelser om det 
som varit och vara öppna för en rad olika slags berättande och 
tolkande bortom det traditionellt akademiskt accepterade. 
Fortfarande är vi dock i högsta grad statens förlängda arm, det 
är bara innehållet och terminologin i direktiven som föränd
rats.

Ändå är kanske det postmoderna perspektivet en förutsätt
ning för att studera moderniteten. Betoningen på mångfalden 
av berättelser, på det specifika och individuella kan ge oss möj
lighet att dissekera moderniteten och iaktta dess materiella ut
tryck på en rad olika sätt.

Ett postmodernt förhållningssätt innebär samtidigt, nästan 
med nödvändighet, en kritisk hållning gentemot det moderna. 
Vi kan med en liten aning av distans studera det moderna pro
jekt våra föräldrar och morföräldrar såg som det självklart rät
ta - därmed har vi också förutsättningarna för att skriva dess 
historia, i vårt fall då utgående från dess materiella lämning
ar.

BLUTUOEN
I detta forskningsprogram presenteras och utvecklas flera te
man som kan ligga till grund för en uppdragsarkeologisk ve
tenskaplig produktion. Alla dessa har rötter långt ned i tid men 
sträcker sig också in i dagens samhälle. Detta långa tidsper
spektiv är något av det mest karaktäristiska för arkeologin. Vi 
har möjlighet att följa centralitetens materiella uttryck, land
skapets omvandling, tekniska förändringar och den rituella

93



Postmodernt landskap i Kinna i 
Sjubäradsbygden. Resultatet av 
1800-talets intensiva nyodling 
är idag igenväxande åkermark. 
Det moderna jordbrukslandska
pet försvinner medan vi tittar på 
det...

praktikens många uttryck från urminnes tider till idag. Mo
derniteten kan ses i alla dessa företeelser. Städer och tömda 
glesbygdsbyar, blomstrande industrier och ruinerna efter de 
nedlagda, det moderna jordbrukets monokulturlandskap och 
drömmen om de gamla hagmarkerna, kyrkogårdar och min- 
neslundar - alla bär de på spår av moderna idéer.

Det är inte så många decennier sedan medeltidsarkeologin 
var kontroversiell och ifrågasatt. Detsamma gäller den tidigmo
derna tidens arkeologi. Idag är både dessa forskningsinriktningar
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väl etablerade, också i den uppdragsarkeologiska praktiken. 
Det som nu återstår är att knyta ihop trådarna mellan det för
flutna och det som händer i vår samtid. Att studera modernite
tens arkeologi blir därmed en viktig och förhoppningsvis frukt
bar uppgift för UV framgent.
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Teknik bar varit och är ibland fortfarande separe
rad från sin kontext och studeras utifrån ett tekno
logisk perspektiv. Det är dock av största vikt att 
försöka förena studier av olika tekniker med stu
dier av de samhällen de förekommer i, så att män- 
niskan-samhället-tekniken blir en naturlig enhet. 
Det enda sättet att få detta att bli en realitet är att 
vi lär oss att ha ett tvärvetenskapligt förhållnings
sätt i vår forskning. För att kunna behandla och 
analysera teknisk innovation- och förändringsbe- 
nägenhet i sociala system krävs t ex att man sam
arbetar med olika discipliner vars 7tietoder, analy
ser och tolkningar är nödvändiga delar i förståel
sen av företeelsen.



TEKNIK I FÖRÄNDRING,

Den arkeologiska periodindelningen bygger i mångt och myck
et på teknologiska förändringar. Mycket av det vi företar oss 
innehåller dessutom någon form av teknik och vår kunskap 
om detsamma är teknologin. Detta tema behandlar således, 
lite förenklat, allt från stenålderns stenteknologi till 1800-ta- 
lets industriella revolution. Men samtidigt är det lika aktuellt 
idag. Mekanismerna sedda över tid är i stort sätt desamma och 
handlar om vilka möjligheter vi har och hur vi tillgodogör oss 
och accepterar nyheter utifrån givna sociala, ekonomiska och 
maktstrukturella ramar. Vi slukar idag ny teknologi med en 
svindlande hastighet allt från datorer, mobiltelefoner till doku
mentationssystem vilket således kanske inte är ett så nytt för
hållningssätt som vi tror utan kanske är en gammal tradition.

I Sverige och internationellt finns en lång forskningstradi
tion när det gäller studier av teknologiska system. Inom huma
nistisk forskning är de flesta modeller uppbyggda av händelser 
utan egentligt intresse för varför de inträffar eller inte inträf
far. Man är inte heller särskilt intresserad av innehållet i dessa 
teknologiska system bara att de är och finns. Detta gör att den 
dimension av samhället som innehåller kunskapen om och hur 
olika tekniker brukas, inte utnyttjas på ett optimalt sätt i tolk
ningen av de olika samhällsprocesser av vilka de är en del.

För att försöka råda bot på detta kan man arbeta utifrån inn
ovationsprocesser vilket förutsätter att man förstår de teknolo
giska systemen och teknikerna. Allt detta medför att man måste 
ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i forskningsprocessen. 
Många metoder inom t ex naturvetenskap och teknik är utveck
lade för att behandla och lösa frågor kring moderna material och
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Dös i dagens kultur
landskap, Skåne.

tekniker. Befintliga metoder och påföljande tolkningar måste 
därför oftast anpassas eller så måste nya metoder utvecklas för 
att kunna vara ett hjälpmedel i en historisk kontext. För detta 
krävs insikt från båda håll för att resultatet skall bli lyckat.

Ett problem som lätt kan uppstå har med inomvetenskap- 
ligt språkbruk och kunnande att göra. Man kan se det som 
skillnaden mellan att veta vad en dator är bra till och för men 
inte nödvändigtvis veta hur den tekniskt fungerar eller veta hur 
dess mjukvara är konstruerad. Olika discipliner har olika språk 
och språkbruk. För att inte ett utanförskap skall uppstå måste 
man bygga en gemensam plattform både i form av språk och i 
form av förståelse för varandras discipliner. Dessutom måste 
det finnas ett genuint intresse för den andra disciplinen utan 
att man för den skull menar sig vara specialist inom den andres 
område. Det måste finnas en grundkunskap hos företrädarna 
för de olika ämnena för att ställda frågor och givna svar skall 
kunna analyseras och tolkas in i den arkeologiska/historiska 
kontexten. Detta betyder att vi d v s arkeologin behöver bro
byggare mellan arkeologin och andra discipliner och tvärt om. 
Inom UV finns detta delvis redan och det har medfört att ut
tolkningen av arkeologiska material blivit mer fullödig och 
dessutom lett fram till nya slutsatser och idéer. Men det gäller 
att finna nya vägar och hela tiden hålla ”grytan kokande”. Ing
et är så bra att det inte hela tiden kan förbättras och nyfiken
heten och vetgirigheten är i detta sammanhang otroliga driv
krafter.

Idéer och forskning kring innovation, spridning och uppta
gande sker på flera håll i samhället idag. Som exempel kan 
nämnas Tema T vid Linköpings universitet, Institutet för Fram
tidsstudier, och dessutom inom historisk kulturgeografi där 
Torsten Hägerstrand i mitten på 1900-talet inledde en mycket



framgångsrik forskning på området. ISKA (Industrisamhällets 
kulturarv) är ett EU:s finansierat ramprogram, ägt av Väster- 
norrlands Landsting där Mitt universitetet medverkar, som 
också berör problematiken kring innovationer och dess konse
kvenser. Centrum för tvärvetenskapliga studier vid Göteborgs 
universitet har studerat växelspelet mellan människans kultur 
och tekniken. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets 
akademien har också stött denna typ av forskning genom att 
anordna konferenser med påföljande utgivning av föredrag. 
Jernkontorets Bergshistoriska utskott arbetar också delvis med 
denna problematik genom att bl. a. ha en tvärvetenskaplig sam
mansättning där teknikförändring och organisation är en vik
tig del av arbetet.

Att studera hantverk i förändring och dess relation till sam
hället har en tämligen lång tradition inom svensk arkeologisk 
forskning. För att försöka kanalisera och samla denna forsk
ning startades en nationell period- och ämnesöverskridande 
workshop om hantverksspecialisering, där forskningen under 
informella former skulle presenteras och diskuteras i semina
rieform. Initiativet till dessa möten togs av Debbie Olausson 
och Carole Gill is och det första mötet 1997 hölls i Göteborg. 
Det visade sig vara ett fruktbart sätt att diskutera denna pro
blematik. Mötena har hittills lett fram till en problematisering 
kring hantverkets roll, vilket var viktigt för en fördjupad för
ståelse av innovationsförlopp i olika samhällen. Inom etnolo
gin finns det också en innovationsforskning och som exempel 
kan nämnas Mats Rehnberg där bl a hans avhandling ”Ljusen 
på gravarna” behandlar just hur en nyhet tas upp och införli
vas i samhället. Men här finns också etnologer som behandlar 
bl. a mattraditioner, husbyggnadskonst på ett likartat sätt. 
Detta är endast ett axplock men via dessa är det lättare att ta 
sig vidare i den vetenskapliga diskussionen.

Vad är det då som driver fram nya tankegångar, uppfinnan
de och införandet av nya teknologier - ny teknik i sociala sys
tem? Hur påverkar - påverkas nya teknologier och ny teknik 
av samhällens maktstrukturer/sociala system? Hur balanseras



innovation/förändring och tradition? Detta är frågor som rör 
både nuet och historien men där vi har det stora privilegiet att 
kunna studera dessa processer utifrån ett långtidsperspektiv i 
vitt skilda samhällssystem och utifrån helt olika teoretiska in
gångar. Det ger t ex helt olika resultat om man studerar pro
cessen utifrån ett genusperspektiv eller ett historiematerialis- 
tiskt perspektiv. Det är således viktigt när man arbetar med 
processer som dessa att de kan vara välstuderade ur en synvin
kel men inte i en annan. Detta gör att ”gammal kunskap” kan 
bli nya aha-upplevelser utifrån ett nytt betraktelsesätt.

TEzKNOLOCjI OCH TEKNIK — EN DEFINITION
Oftast används begreppen teknologi och teknik felaktigt som 
synonymer. Teknologi är den kunskapen som krävs för att till
verka något. Teknik är handhavande av t ex redskap. Att hug
ga träd med en järnyxa är t ex. teknik under det att kunskapen 
om hur man framställer järn är teknologi. Det betyder att över
gången från sten till brons och brons till järn är introduktion 
av nya teknologier. Intressant i detta sammanhang är att vid 
övergången från sten till brons kommer föremålen först dvs 
tekniken men när järnet kommer, kommer det som ett paket d 
v s teknologi och teknik följs åt. Införandet av masugnen är in
förande av ny teknik, inte ny teknologi. Vi kan ta ett annat ex
empel, övergången från användningen av stående till liggande 
vävstol är införande av ny teknik. Däremot är kunskapen om 
vävkonsten och olika sätt att väva på teknologi.

En annan problematik är; vad är högteknologi och i förhål
lande till vad? Vi kan hämta ett exempel från järnproduktio
nen. Blästbruket när det är som mest välutvecklat måste ses 
som högteknologi för sin tid. Däremot kan man tydligt se att 
detta produktionssätt delvis blir marginaliserat när masugnen 
introduceras. Masugnen får på tämligen kort tid sedan mycket 
stor betydelse för produktionen av järn. Här är det troligen be
hovet och de ekonomiska resurserna som styrt. Efterfrågan på 
järn ökade lavinartat under tidig medeltid genom framväxten
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av städerna, kyrkobyggen etc. Men istället för att se saker uti
från dåtidens perspektiv utgår vi ifrån oss själva och vår tid som 
vi ser som högteknologisk och den tidigare teknologin ses som 
primitiv eller lågteknisk. Men är det verkligen så vi skall se det? 
Är det inte just tidens perspektiv vi skall anlägga i det här fal
let. Om jag får svara själv är svaret ett oförbehållsamt ja.

EdTUDIET AV INNOVATIONENS INNEBOENDE 
DYNAMIK I RELATION TILL RÅDANDE 
SAMHÄLLSSYSTEM
Hur studerar man och får en förståelse för olika typer av tek
nikförändringar och införandet av nya teknologiska system. 
Viktiga frågor blir:
• på vilket sätt/hur sker de?
• varför sker de?

Vi studerar samhällen ur ett långtidsperspektiv där starka för
ändringar under vissa perioder gör det möjligt att studera hän
delseförlopp och förändring. Globalt och ur ett europeiskt per
spektiv, ligger t ex. Skandinavien och Sverige i periferin, och ur 
ett diffussionistiskt perspektiv, sist i kedjan att ta upp nyheter. 
Samtidigt kan man inom det nuvarande Sveriges gränser se 
samma mönster fast på ett mer lokalt plan dvs samma meka
nismer är verksamma både globalt och lokalt. Diffusion, som 
kulturgeografen Torsten Hägerstrand redan 1953 såg det, be
höver inte nödvändigtvis definieras som ringar på vattnet uti
från ett centrum eller rättare sagt ska inte definieras så eftersom 
kunskap om en företeelse inte behöver leda till acceptans dvs 
kunskap om men utan acceptans ger inga' spår. Det som styr 
upptagande och införlivandet av nya kulturelement/tekniker, 
teknologiska system, kan vara likartade i vitt skilda områden 
och samhällssystem, vilket ger en osammanhängande sprid- 
ningsbild dvs rumsliga och socialt styrda innovationsförlopp 
tillskillnad mot diffusion. Man får en fyndbild med olika cent
ra, vilket skulle kunna uppfattas som om innovationen/erna
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uppkommit oberoende av varandra. Detta behöver inte vara 
fallet utan det vi ser som ”samtida” tidiga spridda koncentra
tioner kan istället vara tidiga upptagningsområden som sedan 
i sin tur blir spridningscentra. Det finns en mängd faktorer 
som kan fördröja spridningen av kunskap och de kan variera 
mellan individer och regioner. Det är med andra ord så att oli
ka samhällen tar upp nyheter efter behov och intressen och att 
även maktstrukturen spelar en stor roll.

En aspekt är att försöka förstå innovationens inneboende 
dynamik i relation till rådande samhällssystem. Innovations
dynamik uppstår vid möten och kan liknas vid kemiska reak
tioner. Modeller för tekniska innovationer måste ha sin ut
gångspunkt i ett socialt och kulturellt sammanhang. I detta 
sammanhang skall också sägas att människans nyfikenhet är 
en mycket pådrivande faktor samtidigt som spridning, accepte
rande och upptagande är mycket beroende av samhällssyste
met förhållningsätt till vem eller vilka som har rätten att ac
ceptera eller avvisa en innovation dvs hur pass tillåtande sys
temet är. Tyvärr, som redan ovan omtalats, består mycket av 
forskningen kring just detta av i första hand teknologiska sek
venser d v s en rad händelser utan analys av varför de händer 
och får därmed inte heller någon samhällsanknytning d v s på 
något sätt tycks man tro att teknik och teknologi lever ett helt 
eget liv vilket är totalt omöjligt.

För att få förståelse för innovativa processen dvs innova
tion - spridning - upptagande - accepterande måste frågor ana
lyseras och sättas i relation till varandra:
• innovationsbenägenhet (där nyfikenheten och kunskapen 

spelar en stor roll)
• maktstruktur - ”social energi/behov”
• vilken eller vilka grupper i samhället som haft möjlighet 

och intresse av att acceptera eller avvisa en innovation
• stor- eller småskalighet
• manligt - kvinnligt
• innovationens komplexitet
• den tekniska utvecklingsnivån
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• innovationens status
• behov
• tillgång på råmaterial

Men för att kunna göra detta måste kunskap om de enskilda 
processerna/produktionskedjorna samt dessas status och rela
tion till ledarskapet finnas. Olikheten ligger i att olika sam
hällsformer tar upp nyheter på olika sätt och är olika innova- 
tionsbenägna. En teori är att ju kortare det är mellan beslut 
och verkställande i ett ”tillåtande” samhälle ju snabbare sker 
upptagande. Således har ett samhälle där idéer och handling 
får utlopp och där nyfikenheten inte hämmas, troligen större 
möjligheter att vara innovativa och skapa nya tekniker och nya 
teknologiska system än ”toppstyrda byråkratier” eller ”rigida 
krigararistokratier ”, som t ex faraonernas Egypten, den my- 
kenska palatskulturen eller som hallstattprinsarnas Central- 
och Västeuropa med tiden blev.

MEzTODEzR
Gemensamt för alla tiders teknik, är att det finns en produk
tionskedja eller som det i vissa forskningssammanhang kallas, 
chaine opératoire. Det var den franske forskaren Leroi-Gour- 
han som först lanserade detta arbetssättet inom arkeologin. 
Det skapades för processen kring tillverkningen av stenföre- 
mål. Det hela handlar om hur man kommer från ett tillstånd 
till ett annat. Där riktningen är både framåt och bakåt och här 
ingår bl.a. metoder som refitting. Detta synsätt är också an
vändbart i analysen av arbetsprocessen där människors villkor 
och möjligheter belyses.

För att kunna behandla och analysera övergripande fråge
ställningar angående teknikförändringar behövs eller krävs i 
första hand kvalitativa analyser av och ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt till materialen där olika discipliners metoder 
och analyser är ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna kopp
la teknik- och samhällsförändring. Kunskapen om de olika
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teknikerna och deras produktionskedjor, allt från lokalisering 
och framtagning av råvaror till färdiga produkter, är ett måste 
för att kunna arbeta med teknikförändring och samhällens 
förhållningssätt till dessa.

Hur studerar vi en produktionskedja och dess tekniker? 
Vilka delar är ett måste för att en förståelse för helheten skall 
framkomma:
Råvaror
• tillgång

• vilken teknik används
• tillgänglighet

• ägandestruktur
• terrängförhållanden

Tillverkningsteknik

Produktionsanläggningar
• processanläggningar

• byggnadsteknik

Redskap/verktyg 

Komplexitet
• komplicerade - okomplicerade operationer
• heltid - deltid
• status

Produkter
• typ av produkter

• vardagsvara
• statusföremål

• kvaliteter

Transporter
• typ av

• byggnadsteknik
• land - vatten
• nära - långväga
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Arbetsorganisation
• storskalig-småskalig
• fri - i beroende förhållande - ofri arbetskraft
• män - kvinnor - barn

Avnämare
• eliten
• specialister
• övrig befolkning

Produktionskedjor kan och bör således skapas för olika tekno
logiska system där hänsyn tas till de olika ingående faktorerna. 
Därefter kan man undersöka respektive system över tid och på 
så sätt se förändringar och nytänkande både på ett lokalt, re
gionalt och globalt plan. Utan tidsperspektivet och studier av 
kunnande, kvalitet, status e t c., är det svårt att studera föränd
ring och innovation. Det är således viktigt att vi analyserar tra
ditionen för att kunna se förändringen och för att därmed ock
så kunna länka den till dess sociala system och maktstruktur.

MÄLARDALbYXORNA bOM fcN DtL 
I EzN INTRQDUKTIONbPRDCtbb
En del studier är små pusselbitar andra är mer långtgående 
funderingar och resultat i och omkring innovationsprocesser. 
Nedanstående studier visar hur ett tvärvetenskapligt arbetssätt 
med ett otal ingående analyser av olika typ kan medverka till 
förklaringar på kontakter och allianser som i sin tur är viktiga 
ingredienser i kunskapen om i det här fallet järnteknologins in
troduktion i Sverige.

Bakgrunden är att när jag skrev min avhandling i början av 
1990-talet var jag av den uppfattningen att mälardalsyxorna var 
tillverkade i Ryssland eftersom det i Sverige inte fanns några 
gjutformar till dessa men till övriga holkyxtyper fanns det gjut
formar. Dessutom finns det många fler typer på ryskt område. 
Ca 6 år senare uppenbarades en möjlighet att få göra analyser på

108



dessa yxor. Undersökningen utfördes på ett lösfyndsmaterial av 
yxor från Uppland både av den nordiska typen och mälardalsty- 
pen vilka finns i Museet för nordiska fornsaker. Först fastställ
des huruvida det rörde sig om originalmetall eller ej, därefter 
undersöktes typen av legering. Det visade sig att de 8 undersök
ta mälardalsyxorna bestod av originalmetall och de nordiska 
yxorna avvek mycket tydligt från mälardalsyxornas samman
sättning. De sistnämnda var också mycket skickligt tillverkade 
och metallurgiskt av mycket god kvalitet. Mälardalsyxorna var 
således tillverkade av en originalmetall, vilket bl. a. kunde ses i 
renheten och legeringens standardisering. Detta resultat med
förde att det var möjligt att göra en blyisotopanalys. Eftersom 
denna analys endast ger en proveniensbestämning av blyet så 
måste man veta var i legeringen blyet sitter, dvs till vilken me
tall i legeringen blyet är knutet eller om det är tillsatt. Det visa
de sig att blyet med största sannolikhet satt i kopparen vilket 
gjorde att en isotopmätning kunde göras för att få fram koppa
rens proveniens av vilken mälardalsyxan var tillverkad. Mät
ningen gav ett svar som visade att metallen skulle ha kommit 
ifrån brittiska öarna, Tyskland eller Spanien. Nu visade det sig 
dock att detta enkla sätt att tolka diagrammet inte nödvändigt
vis är rätt. En specialist på området, Christer Sundblad, som vi 
denna tid fanns på Trondheims tekniska universitet, meddelade 
att denna isotop, om man studerade den närmare, inte kunde 
vara så ung som de föreslagna malmerna. Den hade en ”krusta” 
som tydde på att den troligen bildats under arkaisk tid och som 
hade reaktiverats flera hundra miljoner år senare p g a vulkanisk 
aktivitet och en del andra aktiviteter som urlakning, omdisposi
tion och sedimentering hade också påverkat isotopen. Denna 
geologiska situation kan inga platser i Europa tillfredställa. Ett 
möjligt område var dock Karelen men där finns en kombination 
med cobolt och järn som inte finns i de undersökta yxorna. Där
för uteslöts Karelen. Däremot fanns en mycket god samstäm
mighet med området i västra och sydvästra Ural samt delar av 
Kazakstan. Det är också här i västra Ural som kopparen till de 
ryska mälardalsyxorna, de s k akosinsko-melarskiyxorna, har



brutits. Nu kommer vi till klon. Förutom mälardalsyxorna som 
uppenbarligen kan ha tillverkats i Ryssland finns det ytterligare 
indikationer på att kontakter har funnits med detta metallur
giska center, nämligen den strimmiga keramiken som börjar 
uppenbara sig i mitten av bronsåldern i Sverige. Dessutom är ut
bredningen av strimmig keramik och mälardalyxor i stort sett 
densamma som utbredningen av de tidigaste lämningarna efter 
järnteknologin. Mälardalsyxorna i Ryssland förekommer en
dast i krigar- och hövdingagravar och är stridsyxor. Med andra 
ord har vi att göra med ett manligt högstatusföremål och införd 
keramikteknologi, det sistnämnda med all sannolikhet är ett 
kvinnligt attribut. Vad säger oss nu detta? En möjlig förklaring 
kan vara giftermålsutbyten mellan lika parter på elitnivå. Hur 
kommer då järnteknologin in i detta? I de båda områdena med 
i stort sett samma utbredning som den strimmiga och textilin- 
tryckta keramiken finns det en järnproduktion. Till saken hör 
att järnteknologin kommer till östra Mellansverige som ett pa
ket. Det är mycket troligt att de nyss omtalade kontakterna är 
källan till kunskapen om den nya teknologin. Men som jag för
ut påpekade så betyder inte kunskap om något att det tas upp 
och accepteras. Upptagande och spridande av teknologi påver
kas av maktstrukturen, behov och råvarutillgång samt den me
tallurgiska förförståelsen, d v s i det här fallet kunskapen i 
bronsmetallurgin och dess produktionssätt. Denna undersök
ning kan således vara en möjlig ingång till kunskapen om järnet 
och järnmetallurgins introduktion i Sverige.

JÄRNERAMSTÄLLNINGfcN I RÖDA JORDtN 
BOM fcN INDIKATION PÅ PULL ACCEPTANB
För att kunna diskutera spridningen och upptagandet kan loka
la och regionala förhållanden studeras. Röda Jorden ligger i 
Västmanland vid Riddarhyttan. Det är ett område med en om
fattande järnframställning från äldre järnålder men där gruv
brytning och metallframställning fortsatt in i vår tid och många 
av människorna har stark anknytning till denna tradition. Vid



senare undersökningar av 7 nya lokaler deltog också folket i 
bygden vilka har stor kännedom om skogen och dess lämning
ar. Undersökningarna utfördes inom det riksbanksfinansierade 
projektet ”Järnet en lyckad innovation - från brons till järn i 
Norden och Grekland”, och visade att detta område började 
utnyttjas för järnframställning redan under 700-talet f Kr. Det 
skall påpekas att de första indikationerna på järnproduktion i 
Sverige kan dateras till tiden 1100 till 1000 f. Kr. och härrör då 
från bl. a. Uppland. De metallurgiska undersökningarna visade 
att man redan vid denna tidpunkt kunde framställa olika typer 
av kvaliteter däribland kolstål som ju är ett perfekt material till 
eggar. I Röda Jordenområdet finns förövrigt inga kända bo
platser trots att specialinventeringar gjorts i flera omgångar. 
Ett mycket intressant resultat erhölls också genom de 20-talet 
vedartsanalyser som gjordes på material från dessa järnfram- 
ställningslokaler. I området växte vid denna tid en urskog do
minerad av tall. Analyserna visade att man hade tagit ut i stort 
sett enbart 30-40-åriga raka tallar och använt som bränsle. 
Detta skulle kunna betyder att man redan under sen bronsål
der börjat prospektera efter järnmalm och goda bränsletill
gångar. Detta i sin tur kan betyda att järnteknologin vid den
na tidpunkt var helt inkorporerad i samhället och dess teknik 
kunde börja påverka nytänkande inom andra områden som t 
ex jordbruket.

TEzKNIKSKIFTE
En intressant problematik är att det också har visat sig att järn
framställningen i området avslutas helt abrupt under början av 
300-talet e. Kr. trots att god malm i form av rödjord fortfaran
de fanns att tillgå i tämligen stora kvantiteter. Finns här ett 
teknikskifte? I Fullerö strax nordost om Uppsala och daterat 
till 2:a århundradet efter Kristus finns tydliga indikationer på 
att man började använda bergmalmen som råvara i blästbru- 
ket. Kan det vara så att bergmalmen som ju finns i områden 
runt omkring Röda Jorden istället blev råvaran. Om det är så
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finns det kanske ett teknikskifte som inte är lokalt, knutet till 
Uppland utan har en mer regional prägel.

PRODUKTIONBORCjANIBATION
Organisationen av produktionen är också en del i forskningen 
om spridningen. Om man studerar det på ett lokalt plan kan 
man t ex arbeta med olika detaljer i de tekniker som används. 
I exemplet nedan utgår man från tekniska detaljer rörande ugns- 
väggslerans sammansättning och hur analyser av byggnads
materialet kan skilja ut olika producenter. Dessutom kunde 
man också fastställa vid vilken årstid som ugnarna byggts, vil
ket också är en del i produktionens organisation.

På ömse sidor om en liten bäckravin i kanten av Vibysjön i 
Närke låg två klungor av blästugnar med samma dateringar. 
Ugnarna var konstruerade på samma sätt och slaggarnas sam
mansättning indikerade att processen var mycket likartad och 
att samma malmtyp hade använts. Vad som verkligen skilde 
dem åt och som gjorde att man kunde tolka dem som två sam
tidigt verksamma grupper var att den ena gruppen magrade sin 
ugnslera med tagel tillsammans med kvartsmaterial under det 
att det inte fanns några som helst spår av tagel i den andra grup
pens ugnslera. I ett område längre västerut fanns ett område 
med gropar av olika storlek. Vid undersökning av lermaterialet 
i groparnas kanter, deras storlek, beräkning av leråtgång och 
rekonstruktion av ugnarna kunde konstateras att många av 
groparna kunde kopplas ihop med byggnadsmaterialet till de 
båda gruppernas ugnar både vad gäller storlek och material. 
Dessutom var det möjligt att ta reda på vid vilken årstid som 
ugnarna byggts eftersom de vidjor som använts visade sig ha ta
gits tidigt på våren precis när saven stiger i träden.

BUJTOF5D
Som avslutning kan anföras att allt kan inte med en gång län
kas in i stora tankesystem men om man har målet framför sig



och riktningen uttagen dvs har syfte, teori, metod och mate
rial klara för sig kan målet/slutsatserna komma att förändrar 
vår syn och därmed kan nya perspektiv och teorier uppkom
ma. Men det vi gör måste vara angeläget för fler än oss själva 
och ha en förankring hos människor. För många är det viktigt 
med länken bakåt som t ex Röda Jorden för folket i Riddarhyt- 
tan liksom Falu Gruva för Faluborna men där inte bara veten
skap, som vi ser det, är av vikt utan också skrönorna är och 
måste vara en del av kulturarvet.
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Landskapet är ett tvärvetenskapligt och i det när
maste oändligt forskningsfält. Därför bör en land- 
skapsinriktad arkeologi inte ses som en specialise
ring utan snarare som en breddning som kan öpp
na upp den arkeologiska forskningen och ge den 
nya kontaktytor. I landskapet kan UV möta den 
naturvetenskapliga forskningen och även möta de 
många människor och grupper som engagerar sig i 
frågor som rör växter, djur och natur. Deras idéer 
och intressen kan i sin tur fungera som vitaminin
jektioner till våra egna projekt, genom att generera 
nya frågeställningar och infallsvinklar. Fokus på 
landskap, växter och djur ger oss också möjlighet 
att knyta an till miljödebatten och därmed öka 
UV:s samhällsengagemang och aktualitet. Det finns 
alltså mycket att vinna på att göra'UV:s arkeologi 

lite grönare.



CjRÖN ARKEOLOCjI

Uppdelningen i natur och kultur är ett klassiskt diskussionsäm
ne. Gränsdragningen är svår och mycket subjektiv, men ändå 
finns den där någonstans i spänningsfältet mellan det mänskli
ga och det vilda och opåverkade. På många sätt kan natur och 
kultur ses som relativa begrepp som är beroende av varandra - 
något som är tydligt inte minst när det gäller landskap. Till och 
med starkt kulturpräglade landskap som betesmarker och skogs
planteringar duger bra som natur när stadsbor en ledig söndag 
vill göra en familj eutflykt ”ut i naturen”. Och trots att vi vet att 
allt igenom naturliga landskap knappast existerar längre, och 
att nästan all natur i snäv bemärkelse därför är att betrakta 
som kultur, så finns naturen ändå där som en motpol och som 
ett väl förankrat begrepp i vårt medvetande.

Klyftan mellan natur och kultur finns på många håll och vi 
möter den på ett praktiskt plan bland annat i den traditionella 
gränsdragningen mellan naturvård och kulturmiljövård. I policy- 
dokument har det slagits fast att dessa två sektorer bara är två 
sidor av samma mynt och att de ska samverka, men ändå finns 
uppdelningen kvar. Den är djupt rotad, inte bara i en uppdel
ning i vilka företeelser och landskapskomponenter som hamnar 
på vilket bord i handläggningen, utan också i olika identiteter, 
arbetsplatskulturer, forskningstraditioner och så vidare. På sam
ma sätt finns det på universiteten en klyfta mellan naturveten
skap och humaniora. Till viss del går den tillbaka på ämnenas 
karaktär, men till stor del upprätthålls den genom yttre attri
but, som skilda undervisningsformer, publiceringstraditioner 
och meriteringssystem. Här kan vi se att arkeologin på de fles
ta universitet väljer att tydligt profilera sig som humaniora.
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Men var står då uppdragsarkeologin i allt detta? Den moderna 
uppdragsarkeologi som bland annat UV bedriver försöker lyf
ta blicken från enskilda artefakter och fornlämningar till ett 
vidare landskapsperspektiv. Idag har de flesta större arkeolo
giska projekt frågeställningar och vetenskapliga ambitioner 
som inte bara rör forntidens människor och deras materiella 
kultur utan också de landskap de levde i och som de påverka
de och formade. Också metodiskt har uppdragsarkeologin i 
många fall breddats så att man i projekten kombinerar natur
vetenskapliga metoder med humanistiska och samhällsveten
skapliga.

Utvecklingen mot ett bredare landskapsperspektiv är posi
tiv och stimulerande och ger oss möjlighet att nå ut till en ny 
och bredare publik. Med landskapsperspektivet får vi också 
tillfälle till intressanta möten med andra vetenskapliga discipli
ner, intressegrupper och forskningstraditioner som alla har 
landskapet som gemensam arena. Som jag ser det så har vi här 
stora möjligheter som vi hittills till bara liten del tagit till vara. 
En stor utmaning ligger i vad man skulle kunna kalla en grö
nare arkeologi, det vill säga en arkeologi som öppnar upp sig 
mot naturvetenskaplig forskning och mot den miljöpolitiska 
diskussionen och kanske framför allt mot alla de som vi i dag
ligt tal kallar naturintresserade. Men för att klara det kommer 
vi inom UV framöver att behöva utveckla våra möjligheter att 
arbeta och tänka tvärvetenskapligt. Samtidigt måste vi bli mer 
medvetna om vår speciella kompetens som ger oss goda möjlig
heter att komma med bidrag till landskapsforskningen och till 
debatter och diskussioner som rör landskapet och miljön.

Liksom natur och kultur är ordet landskap vittomfattande 
och svåravgränsat och egentligen kan väl den allra mesta arke
ologin på ett eller annat sätt beskrivas som någon form av 
landskapsarkeologi. Som en avgränsning väljer jag här att dis
kutera den landskapshistoriska arkeologins möjligheter som 
jag ser dem utifrån mina egna intressen, erfarenheter och fun
deringar. Min bakgrund har jag framför allt inom paleoekologi 
och agrarhistoria och jag kommer i denna text att fokusera på



FO
TO

 PE
R L

A
G

ER
Å

S

Spår i landskapet. Böljande plogfåror 
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landsbygd, markanvändning och ”natur”, och annat som dessa 
ord möjligen kan associera till. Andra i och för sig intressanta 
aspekter på landskap, som till exempel stadslandskap och men
tala landskap, går jag inte närmare in på.

LANDSKAP, ARKEOLOGI OCH 
TVÄRVtTENSKAP — EzN KORT HISTORIK
Om vi försöker teckna en kort historisk bakgrund så kan vi till 
att börja med konstatera att ett tvärvetenskapligt perspektiv på 
människor och landskap fanns med redan tidigt i arkeologins 
historia. Lundaprofessorn Sven Nilssons arbeten från mitten 
av 1800-talet kan nämnas som inspirerande exempel. Senare 
med typologins framväxt utmejslades arkeologin som en egen 
disciplin med sin egen metodik, fornsakerna i sig kom i cent
rum och den så kallade knappologin etablerades. Denna situa
tion karakteriserade svensk arkeologi under första hälften av 
1900-talet. Samarbete med naturvetenskaper förekom, men 
dessa hade då en tydlig roll som hjälpvetenskaper. Så användes 
till exempel pollenanalys framför allt som ett dateringsinstru
ment och så gott som aldrig för några mer detaljerade tolk
ningar av landskapet, något som de dåtida pollenanalyserna 
heller knappast dög till. Analyserna vid denna tid innefattade 
bara trädpollen och den rådande uppfattningen var att skogs- 
utvecklingen, så som den kunde tolkas ur diagrammen, helt 
och hållet styrdes av klimatet.

Kunskapen om pollenbestämning gick emellertid framåt 
och vid mitten av seklet kunde utöver trädpollen även en del 
pollen från kulturmarksväxter identifieras. Därmed stod det 
klart att dessa analyser inte bara kunde teckna en naturlig bak
grund till arkeologin, utan att de också kunde spegla männis
kors handlande i landskapet och på ett direkt sätt användas för 
att belysa arkeologiska och kulturhistoriska frågor. Viktiga 
pionjärarbeten var de danska studierna av sambandet mellan 
almfallet och neolitiseringen - ett problemområde som allt se
dan dess varit föremål för livlig tvärvetenskaplig diskussion.



Också i Sverige började pollenanalysen från och med 1950-talet 
att inriktas på kulturlandskap och markanvändning, vilket så 
småningom ledde fram till en övergripande syntes över kultur- 
landskapsutvecklingen, publicerad av Björn Berglund 1969. En
ligt denna gick det att utifrån ett antal regionala pollendiagram 
definiera agrara expansionsfaser som var samtida över stora de
lar av Sydskandinavien. Syntesen - eller expansion/stagnations- 
modellen om man så vill - fick stor betydelse inom både paleo
ekologin och arkeologin och gav den tvärvetenskapliga forsk
ningen kring landskapsutveckling en rejäl puff framåt.

Det intresse för landskapsutveckling som följde inom svensk 
arkeologi under 1970-talet var inte bara en följd av framsteg 
inom pollenanalysen, utan i minst lika hög grad ett utslag av 
den så kallade Nya arkeologin. Med sina försök till ekonomis
ka och ekologiska förklaringsmodeller ledde den till ett ökat in
tresse för studier av landskapet ur ett resursperspektiv. Ytterli
gare en viktig faktor var 1960- och 1970-talets framväxande 
miljörörelse, som följde på Rachel Carsons Tyst vår. Miljörörel
sens pessimistiska syn på samhällsutveckling och miljöpåver
kan fångades upp inom arkeologin som lyfte fram tidiga jägar- 
samlarekonomier som ekologiska föredömen.

Stort inflytande, inte minst på svensk arkeologi, fick vid 
denna tid också Ester Boserups teori om befolkningsökningen 
som den viktigaste drivkraften bakom agrar utveckling. Enligt 
denna drev en växande befolkning fram alltmer arbetsintensi
va agrara system - en stegvis utveckling som kunde kopplas till 
kulturlandskapets framväxt så som den framgick av pollendia
grammen. Vare sig man accepterade Boserups modell eller inte 
så ledde den till ett ökat intresse för den långsiktiga samhälls- 
och landskapsutvecklingen, vilket ytterligare knöt samman ar
keologi och paleoekologi.

Ur denna diskussion föddes 1980-talets tvärvetenskapliga 
projekt kring landskapsutveckling, av vilka det så kallade Ystads- 
projektet fått störst betydelse. Det engagerade forskare från ar
keologi, medeltidsarkeologi, historia, kulturgeografi och paleo
ekologi, och satte genom sin storlek, bredd och kvalitet en ny
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standard för tvärvetenskaplig landskapsforskning, inte bara i 
Sverige utan även internationellt. Projektet pågick under lång 
tid - närmare tio år - och genomgick en utveckling från en en
kel expansion/stagnationsmodell till en mer komplex syn på 
landskapsutvecklingen och de bakomliggande orsakssamban
den. Ystadsprojektet följdes av liknande projekt i mindre ska
la, bland annat på småländska höglandet. I dessa sattes den lo
kala variationen i fokus, och detaljerade pollenanalyser från 
små sjöar och torvmarker användes för en nära rumslig kopp
ling till arkeologiskt undersökta miljöer. Från Berglunds sam
manställning 1969 till idag kan vi därmed se en tydlig trend 
inom den paleoekologiska forskningen. Det tidigare intresset 
för korrelering och betoning av regionala likheter har gradvis 
ersatts av ett intresse för lokala detaljer och rumslig variation. 
Förändringen är en naturlig följd av mer detaljerade data, ökad 
kunskap om pollenspridning och om hur vi ska tolka pollen
diagrammen och kanske framför allt bättre kronologier. Men 
förändringen ska nog inte bara förklaras som resultatet av en 
metodisk utveckling. Den kan också ses mot bakgrund av en 
mer allmän vetenskapshistorisk trend, inte minst inom arkeo
login, där intresset flyttats från övergripande, schematiska 
sammanställningar och försök att teckna Sveriges förhistoria, 
till att lyfta fram geografisk och kulturell variation, mångfald 
och lokal särart.

Det var också i denna veva som röjningsröseområden upp
märksammades - något som skulle få stor betydelse för forsk
ningen kring landskapshistoria och inte minst för uppdrags- 
arkeologin. Efter det att Leif Gren med flera mot slutet av 
1980-talet visat att röjningsrösen kunde vara förhistoriska, 
vidtog under 1990-talet en intensiv undersökningsverksamhet. 
Agrara lämningar från förhistorisk tid var i och för sig kända 
sedan tidigare, men de var i stort sett begränsade till Öland och 
Gotland och till stensträngsbygderna i Östergötland och Upp
land. Med upptäckten av röjningsrösen fick vi en ny fornläm- 
ningstyp som visade sig vara mycket vanlig i de flesta skogsbyg
der i södra och mellersta Sverige. Vetenskapligt väckte rösena
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många frågor och från antikvariskt håll efterfrågades kun
skapsunderlag för bedömn ingen av bevarandevärden och skydds- 
status. Det satte press på uppdragsarkeologin att på kort tid 
formulera frågeställningar och utveckla metoder, och genom 
några stora undersökningar av röseområden vid mitten av 
1990-talet fick UV en viktig roll i den snabba kunskapsupp
byggnaden. Undersökningarna fick tidigt en tvärvetenskaplig 
inriktning med viktiga bidrag från kulturgeografin och paleo
ekologin. Frågeställningar och diskussioner har mest kretsat 
kring kronologi och agrar teknik, men även hur röseområden 
ska tolkas i termer av bebyggelseutveckling, regionalitet och so
cial organisation. För UV:s del har projekten kring röjningsrö- 
sen på ett avgörande sätt drivit fram ett mer tvärvetenskapligt 
arbetssätt och ökat intresset för en landskapshistoriskt inriktad 
arkeologi.

Delvis sammanlänkat med upptäckten och undersökning
arna av röseområden etablerades utmarksarkeologin som en 
egen nisch inom svensk arkeologi. I fokus för denna i och för 
sig mångfacetterade inriktning finns framför allt skogsbygdens 
arkeologi, och många av dess frågor kretsar kring kolonisa
tion, marginalt-centralt, skogsbruk, fäbodar, svedjor och torp. 
Utmarksarkeologin har på ett välbehövligt sätt lyft fram sko
gens fornlämningar, såväl historiska som förhistoriska, och vi
sat på dess potential som komplement och alternativ till den 
traditionella slättbygdsarkeologin.

Under senare tid har det också växt fram en landskapsarke- 
ologi som tar avstamp i 1980-talets postprocessuella teoribild
ningar. Inom denna inriktning betonas ofta upplevelsen av land
skapet, både i nutid och i dåtid. Man lyfter fram betydelsen av 
naturliga landskapskomponenter, som till exempel suggestiva 
bergssilhuetter, utkikspunkter och liknande, men också av grav
högar, långhus och andra mänskliga inslag i landskapsbilden. 
En idémässig utgångspunkt är att landskapet har använts och 
fortfarande används i första hand som ett medel för social kom
munikation. Därför visas inte något större intresse för land- 
skapsformande processer, som jordbruk och klimatutveckling,
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även om deras betydelse kanske inte direkt förnekas. Om man 
bortser från extrema uppfattningar - som att förhistoriska kul
turlandskap är allt igenom religiösa avtryck, medvetet gestalta
de som en avbild av gudarnas värld - så borde det vara möjligt 
att i högre grad än hittills kombinera studier av landskapets 
sociala dimensioner och av de landskapsformande processer
na. Det ligger ingen motsättning i detta. Ett röjningsröse som 
har anlagts för att åkermarken behövt röjas på sten, och som 
vi kan tolka som en del av ett agrartekniskt system, kan samti
digt ha haft en kommunikativ funktion, genom att manifeste
ra en arbetsinsats och signalera hävd och dispositionsrätt. Ge
nom sin likhet med gravrösen kan det också ha förstärkt den 
symboliska kopplingen mellan sådd och skörd, liv och död.

TVÄRVtT&NEaKAP PÅ UV 
— HINDfcP OCH MÖJLIOHCTCR
Som jag har försökt visa med den kortfattade historiken ovan 
så har den landskapshistoriska forskningen blivit alltmer tvär
vetenskaplig och mångfacetterad, och den utvecklingen kom
mer antagligen att fortsätta under överskådlig tid. Det kan ska
pa många givande möten som leder till nya frågeställningar och 
synsätt, och det är bland annat därför som den landskapsinrik- 
tade arkeologin är så spännande. Men ser vi till den praktiska 
sidan av saken så kan den tvärvetenskapliga trenden också ge 
vissa organisatoriska problem, eftersom den får de traditionella 
disciplinerna och ämnesindelningarna att kännas otillräckliga 
och begränsande. Detta är tydligt inte minst på universiteten. 
Även om det inom Ystadsprojektet och flera andra projekt har 
gått bra att samarbeta över institutionsgränserna så har man nu 
på flera håll velat gå ett steg längre genom att skapa nya uni- 
versitetsämnen och institutioner med en uttalat tvärvetenskap
lig profil. Som exempel kan nämnas Agrarhistoriska avdelningen 
vid SLU i Uituna och Landskapsvetarprogrammet vid Högsko
lan Kristianstad.

Fria från universitetens traditionella institutionsindelning 
har vi inom UV goda grundförutsättningar för tvärvetenskap.
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UV har dessutom, liksom övrig svensk uppdragsarkeologi, en 
väl inarbetad tradition av att komplettera den arkeologiska 
metodiken med naturvetenskapliga analyser. Flera naturvetare 
och andra med specialkompetens utanför arkeologin är an
ställda inom organisationen och ytterligare förstärkningar och 
specialkompetenser anlitas utifrån och knyts till projekten. Ex
empel är paleoekologer, mineraloger, osteologer, kulturgeo
grafer och historiker. Denna tillgång till olika metoder, tekni
ker och källmaterial är utan tvekan en styrka, men den är ing
en garanti för ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Visst har 
positionerna för en tvärvetenskaplig landskapsarkeologi flyt
tats fram under det senaste decenniet, inte minst genom de sto
ra projekten kring röjningsrösen och annan fossil åkermark, 
men fortfarande är verksamheten uppbyggd enligt en gammal 
struktur kännetecknad av en uppdelning i arkeologisk kärn
verksamhet och hjälpvetenskaper. Numera har benämningen 
specialister (vilken inte heller är särskilt lyckad eftersom de 
flesta arkeologer också är specialister) ersatt den gamla be
nämningen analyspersonal, men fortfarande finns det en fixe
ring vid metoderna snarare än vid de vetenskapliga frågorna 
och infallsvinklarna.

Vår målsättning framöver måste vara att arbeta mer pro- 
blemorienterat och låta frågeställningarna i högre grad styra 
valet av metod - något som i alla fall blir nödvändigt om vi vill 
fortsätta vara en del av en dynamisk landskapshistorisk forsk
ning. För att uppnå detta krävs framför allt två saker. Det ena 
är att vi utnyttjar en bred tvärvetenskaplig kompetens redan 
vid projektplanering och problemformulering. Här har stora 
framsteg skett, men ambitionerna skiftar mycket mellan olika 
projekt och mellan de olika regionkontoren. Det andra är att vi 
försöker frigöra oss från den stereotypa bilden av hur en arke
ologisk undersökning ska se ut (ja, ni vet: avbaning, inmät
ning, profilritning, datering, några jordprover till analys, och 
så vidare). Genom en mer tvärvetenskaplig ingång i projekten 
kan vi kanske komma bort från ett reflexmässigt grävande, och 
därmed få fram fler och mer intressanta resultat utan att för 
den skull tappa kopplingen till de berörda fornlämningarna.
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Tyvärr verkar tvärvetenskap ofta vara förbehållet de stora pro
jekten - de som har budget nog att pynta den arkeologiska un
dersökningen med analyser och andra specialstudier - men det 
borde inta vara så. Som jag ser det behöver ett tvärvetenskap
ligt arbetssätt inte göra uppdragsarkeologin dyrare, snarare 
borde det uppfattas som en effektivisering. Med en större pa
lett av metoder och vetenskapliga infallsvinklar att kombinera 
och välja bland skulle vi kunna komma längre utan att för den 
skull göra projekten dyrare.

Men samtidigt som jag propagerar för tvärvetenskap så vill 
jag också passa på att betona just den arkeologiska aspekten 
inom landskapsarkeologin. Röjningsrösen, stensträngar och 
andra agrarhistoriska lämningar kan studeras med historiska, 
kulturgeografiska och paleoekologiska metoder, men de måste 
först och främst ses som fornlämningar och som ett arkeolo
giskt källmaterial. Insprängt bland dem ligger dessutom ofta 
gravar, skålgropsblock, bebyggelsespår, etc. Det handlar alltså 
om komplexa fornlämningsmiljöer, både från förhistorisk och 
från historisk tid, som borde attrahera fler än de med special
intresse för odlingshistoria och agrar teknik. Sedan röseunder- 
sökningarna kom igång för drygt tio år sedan har de snabbt ut
vecklats till en egen nisch inom arkeologin. Visst kräver ett röse- 
område i stenbunden skogsmark andra undersökningsmetoder 
än en järnåldersboplats på slätten, men i frågeställningar och 
tolkningar är det ändå viktigt att vi inte överdriver skillnaderna. 
Till exempel tyder mycket på att ett likartat odlingssystem lig
ger bakom järnålderns röseområden på småländska höglandet 
och de samtida så kallade vandrande åkrarna på Själland, trots 
att landskap och fornlämningsbild skiljer. Slättbygdsarkeolo- 
gin har därför en hel del att tillföra skogsarkeologin och vice 
versa - att stimulera överbryggande forskning dem emellan 
kan kanske också ses som en typ av tvärvetenskaplig ansats.
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Svensk uppdragsarkeologi har alltid varit en i huvudsak inhemsk 
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annat genom UV:s deltagande i internationella projekt - men 
fortfarande är det alltför få av våra intressanta resultat som 
når utanför landets gränser. En ökad internationalisering av 
vår publicering skulle inte bara ge nya läsare, utan också ge oss 
själva en stimulans då våra resultat och tankegångar når ett 
bredare forskningssamhälle och sätts in i större geografiska 
sammanhang. Det internationella perspektivet kan alltså vita
lisera den inhemska arkeologin och leda till nya frågor och tolk
ningar. Genom att publicera i internationella tidskrifter med 
peer-review-system, får vi dessutom en extern kvalitetsgransk
ning. Den landskapsinriktade uppdragsarkeologin skulle här 
kunna ge ett viktigt bidrag genom sin tvärvetenskapliga inrikt
ning. Naturvetenskaperna har en tradition av internationell 
publicering som saknas inom arkeologin, och mötet dem emel
lan kan driva på en internationalisering också av den arkeolo
giska förmedlingen.

En annan sak som är viktig att lyfta fram är att landskaps
historisk forskning i Sverige har enastående goda förutsättning
ar att komma med väsentliga bidrag i ett internationellt pers
pektiv. Orsakerna till detta är flera. Först och främst kan vi 
konstatera att vi har ett fantastiskt källmaterial ute i landska
pet. Det gäller de talrika och välbevarade områdena med röj- 
ningsrösen och stensträngar, där den höga bevarandegraden till 
stor del kan förklaras med den utbredda förekomsten av skog 
och morän. Men det gäller också rikedomen på sjöar och intak
ta torvmarker, som ger oss ovanligt goda möjligheter till pollen
analyser och andra paleoekologiska undersökningar av land- 
skapsutvecklingen. Som en tredje kategori av källmaterial kan 
nämnas den stora skatten av historiska kartor, som är i det när
maste unik ur ett internationellt perspektiv.

Utöver ett gott källmaterial har Sverige också en gedigen tra
dition av landskapshistorisk forskning att falla tillbaka på. Det 
gäller kanske framför allt inom paleoekologi och kulturgeogra
fi. Pollenanalysen som metod introducerades av svensken Len
nart von Post i början av 1900-talet och fortfarande är Sverige, 
tillsammans med bland annat Danmark, England och USA, 
bland de ledande länderna på området. Också den historiska



kulturgeografin har en stark tradition, allt sedan David Han- 
nerbergs pionjärarbeten på 1950-talet och Staffan Helmfrids in
ternationalisering av forskningsperspektivet på 1960-talet.

LANDSKAPET CCR OSS NVA 
MÅLGRUPPER OCH KONTAKTYTOR
Hittills har jag mest uppehållit mig vid de vetenskapliga utma
ningar som följer med en landskapsinriktad uppdragsarkeologi. 
Jag har betonat tvärvetenskapens betydelse, eftersom landska
pet är en arena där många olika discipliner och forskningstra
ditioner möts. En annan intressant aspekt är hur landskaps
perspektivet påverkar våra möjligheter att nå ut till allmänhe
ten. Också här kan vi beskriva landskapet som en arena där 
många olika intressen och samhällsgrupper möts.

Genom en landskapsinriktad arkeologi kan vi dra nytta av 
det utbredda intresse som finns för natur och landskap och 
fånga uppmärksamheten hos personer som annars kan vara 
svåra att nå. Det rör sig om individer och grupper som kanske 
inte betraktas som kulturkonsumenter i snäv bemärkelse, men 
som har ett djupt engagemang och intresse för det landskap de 
bor och vistas i. De har också stor kunskap om detta landskap 
att delge oss. För många ger landskapet dessutom en stark iden
titet, och kanske mer än i många andra länder kan landskapet 
och naturen sägas utgöra grunden för någon slags nationell ge
menskap, där inte minst Allemansrätten har stort symboliskt 
värde. Även utifrån är bilden av Sverige starkt knuten till det
ta, och en betydande del av de turister som kommer hit - bland 
annat från Tyskland, Holland och Danmark - gör det i första 
hand för naturen och landskapet.

En tvärvetenskaplig landskapshistorisk arkeologi ger oss allt
så möjlighet att nå ut till människor och grupper som normalt 
inte räknas till museernas självklara målgrupper. Ett försök att 
namnge dessa grupper ger till exempel jägare, svampplockare, 
jordbrukare, sportfiskare, naturvårdare, fjällvandrare, kano
tister, fågelskådare, naturskolor, slåttergillen, byalag, trädkra- 
mare, landskapsmålare, eko-turister, skogsarbetare..., listan
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kan göras mycket längre. Även om dessa etiketter är förenkla
de, så kan namngivningen i sig, med de associationer den för 
med sig, stimulera oss till nya sätt att popularisera och förmed
la våra resultat.

Genom de senaste årens satsningar på agrarhistoriska läm
ningar och en allt intressantare mix av arkeologi, paleoekologi 
och kulturgeografi, har vi fått goda möjligheter att nå ut till 
bland annat jordbrukets aktörer. Visningar och föredrag om 
äldre tiders markanvändning och vegetationshistoria kan ge 
många jordbruks- och skogsintresserade positiva uppfattning
ar om vad arkeologin kan berätta. Dessa möjligheter har ock
så till viss del tagits tillvara, även om här fortfarande finns 
mycket att utveckla och förbättra. Kontakten med jordbruket 
kan kännas självklar genom de agrara fornlämningarna, och 
detsamma kanske kan sägas om skogsbruket, åtminstone i de 
fall då vi får möjlighet att undersöka kolmilor, tjärdalar och 
liknande. Men andra intressegrupper är mer oprövade. Hur 
möter vi till exempel jägarna? Eller svampplockarna?

Om vi tar jägarna som exempel, så kan vi förvänta oss att 
de är intresserade av hur jakten bedrevs förr, vilka villebråd 
som fanns och vilken ekonomisk, social och kulturell betydel
se jakten hade. Samtidigt kan de med sin kunskap om vilteko
logi och populationsdynamik ge oss förslag på hur vi kan tolka 
vårt förhistoriska material. Här finns en dialog mellan jägare 
och arkeologer, men så gott som enbart inom den mesolitiska 
arkeologin. Jakten under senare perioder belyses väldigt säl
lan, trots att den haft fortsatt stor betydelse, inte minst socialt. 
Genom att lyfta fram jaktens roll i bondelandskapet - och då 
inte bara under förhistorisk tid utan också under medeltid och 
senare - kan vi nå nya målgrupper för arkeologin.

Knutet till jakten finns också brännande aktuella frågeställ
ningar som skulle kunna belysas. I det arkeologiska och fauna
historiska materialet finns inte bara människans vapen och 
jaktteknik dokumenterade utan också utdöendet av en stor 
mängd djurarter. I många fall är det frågan om ett direkt sam
band, det vill säga att jakten lett till utrotning. Uroxens för
svinnande från Sverige redan för åtta tusen år sedan kan tolkas
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på detta sätt (liksom naturligtvis dess slutliga försvinnande på 
1600-talet i Polen), och under senare perioder har det mesta 
klövviltet i Sverige genom ett hårt jakttryck stått på utrotning
ens rand. Utifrån ett arkeologiskt och historiskt perspektiv kan 
vi ställa frågor om människans roll och dominans i naturen 
och hennes förhållande till vilda djur. Kanske kan vi också bi
dra med ett kulturhistoriskt perspektiv på den känsliga vargde
batten och på det rovdjurshat som man kan få intryck av är 
starkare här än i en del andra länder.

I anslutning till jakt är det alltså lätt att ge arkeologin nu
tidsrelevans, men hur är det med svampplockning? Svamp
plockare kan tjäna som ett bra exempel på en målgrupp som är 
stor men diffus - många är roade av svampplockning men knap
past någon har det som huvudsaklig syssla - och som känns 
mycket svårfångad för att inte säga omöjlig ur ett arkeologiskt 
perspektiv. Men liksom andra intressegrupper i landskapet kan 
också svampplockarna nås genom en landskapshistoriskt och 
paleoekologiskt inriktad arkeologi. En ingång skulle förslagsvis 
kunna vara att gammal kulturskog ofta innebär bra svampmar
ker. Den sentida landskapshistorien blir därför av intresse. En 
annan intressant ingång kan vara att svampförekomsten till 
viss del speglar försvunna landskap, eftersom svampmycel i 
marken byggs upp under mycket lång tid och därför inte nöd
vändigtvis är i fas med den nutida vegetationen. På så vis kan 
svampar liksom hamlade träd och torpens bondsyrener räknas 
till vårt biologiska kulturarv. En annan spännande fråga är de 
stora kulturella skillnader som finns i hur svamp utnyttjats i oli
ka områden och antagligen också under olika tidsperioder.

Med dessa två slumpvist valda exempel har jag velat visa att 
ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv gef oss nya målgrup
per och kontaktytor, som i sin tur - vilket är minst lika viktigt - 
kan leda till att nya frågor ställs till det arkeologiska materialet. 
Det gäller att utnyttja dessa möjligheter till nya vägar inom ar
keologin. På det stora hela kan man säga att den landskapsin- 
riktade arkeologin skiljer sig från flera andra arkeologiska in
riktningar genom att den, både vetenskapligt och förmedlings- 
mässigt, innebär en breddning snarare än en specialisering.
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Jakt engagerar och upprör.
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LÄNKEN MELLAN NU OCH DÄ
Knuten till frågan om förmedling och nya kontaktytor är vår 
möjlighet att undersöka och lyfta fram också den sentida land
skapshistorien. De så kallade sentida lämningarna har visat sig 
vara ett känsligt ämne och har under senare år diskuterats fli
tigt utifrån olika infallsvinklar. På ett teoretiskt plan kan dis
kussionen handla om vad det arkeologiska perspektivet kan 
tillföra då vi studerar lämningar från vår egen tid och vår egen 
kultur. Dock har den bitvis heta diskussionen mest kretsat 
kring praktiska frågor som fornlämningsbegreppet, vilka läm
ningar som har skydd enligt kulturmiljölagen, samt hur olika 
uttolkningar av samma lag leder till sinsemellan olika praxis 
på länsstyrelserna. Praktiska och juridiska frågor av den här 
typen kan tyckas ha relevans endast för uppdragsarkeologin, 
men eftersom det är inom uppdragsarkeologins ram som den 
mesta arkeologiska forskningen i Sverige idag sker, får de bety
delse för den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden och diskus
sionen också på ett mer generellt plan.

Ur ett landskapshistoriskt perspektiv är det värt att betona 
de sentida lämningarnas stora pedagogiska värde. Att landska
pet ständigt förändras och att landskapsbilden är en spegling, 
inte bara av naturliga processer, utan framför allt av männis
kors beslut och handlingar, är långt ifrån känt hos en bredare 
allmänhet. För många känns naturen som evig och oföränder
lig och just ”naturlig”. Texter och pollendiagram som beskri
ver annorlunda landskapstyper än de nutida blir därför abst
rakta och svåra att relatera till. Här spelar de sentida lämning
arna en mycket viktig roll som konkreta och oftast lättbegripliga 
påminnelser om landskapets föränderlighet och kulturella prä
gel. Mest slående är kanske torpgrunderna och odlingsrösena 
som vackert mossbevuxna slumrar i granskogens dunkel. Det 
är genom denna typ av lämningar som vi kan väcka ett intres
se för landskapets historia och för en landskapsinriktad arkeo
logi, och även på ett mer känslomässigt plan skapa respekt för 
svettiga dagsverken, ambitioner och drömmar hos generatio
ner före oss.
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De sentida lämningarna ger oss också möjlighet att berätta en 
omvänd landskapshistoria - från nu till då - men denna möj
lighet utnyttjas sällan. I en sådan omvänd kronologisk berät
telse kan vi utgå från dagens landskapsbild och förhållanden, 
gå vidare till de synliga sentida lämningarna och sedan fortsät
ta bakåt i tiden till allt äldre och därmed mer svårbegripliga 
tidsperioder. Med ett sådant perspektiv skapar vi en stark länk 
mellan nutid och dåtid och framför allt ger vi det nutida land
skapet en historisk innebörd och ett värdefullt tidsdjup.

ANDBLÄONA F-RÅDOR 
OCH POUTIEdK debatt

Ytterligare en positiv effekt av en mer landskapshistoriskt inrik
tad arkeologi är att den möjliggör intressanta kopplingar till 
den ständigt pågående miljödebatten. Miljöfrågorna har sedan 
sextiotalets gryende miljörörelse flera gånger ändrat karaktär 
och fokus, men de har ändå hela tiden engagerat och oroat. I 
grova drag har vi sett en förskjutning från lokala och konkre
ta problem till mer globala och svårgripbara. Välkända exem
pel på det senare är växthuseffekten och skadorna på ozon
skiktet. Men också de lokala frågorna spelar en fortsatt viktig 
roll, och därför inbegriper dagens diskussioner och engage
mang ett brett spektrum från lokalt till globalt, från ekologisk 
mjölk till Kyotoprotokoll. Det har också växt fram en medve
tenhet om att de globala miljöproblemen inte löses enbart ge
nom storskaliga tekniska lösningar, utan snarare genom för
ändringar av attityd och livsstil hos miljontals individer. På så 
vis är dagens stora miljöfrågor i minst lika hög grad sociala 
och kulturella som naturvetenskapliga och tekniska.

Vår inhemska debatt och miljöpolitik speglar också denna 
bredd, det vill säga ett lokalt engagemang kombinerat med en 
strävan till att bidra till lösning av de globala problemen. Mer 
konkret utgår den nuvarande svenska miljöpolitiken från 15 
uppsatta miljökvalitetsmål som i huvudsak ska vara uppnådda 
år 2020 och som ska leda till en hållbar utveckling. Flera av dem 
- som till exempel Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och
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God bebyggd miljö - har en självklar koppling till kulturmiljö
frågor. Detsamma gäller i högsta grad också det föreslagna sex
tonde miljömålet - Ett rikt växt- och djurliv - som rör biolo
gisk mångfald.

I Sverige liksom i många andra länder var naturvården 
länge inriktad på det vilda och det storslagna - ett vildmarksi
deal som kan spåras tillbaka till de första nationalparkerna i 
början av 1900-talet. Men gradvis har en ökad förståelse och 
uppskattning av kulturlandskapet vunnit terräng. Här har den 
paleoekologiska forskningen haft betydelse, genom att den 
med pollenanalyser kunnat lyfta fram en markanvändnings- 
historia till och med i så kallade urskogsområden. Detsamma 
gäller den senare tidens forskning kring röjningsrösen, vilken 
har förstärkt bilden av omfattande tidig markanvändning ock
så i de mest avlägsna skogsbygder. Numera är man inom natur
vården väl medveten om denna starka kulturpåverkan i land
skapet, åtminstone på ett politiskt plan. Det framgår bland an
nat av Regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik, där 
det slås fast att all natur i Sverige är mer eller mindre påverkad 
av människan och att det är nödvändigt med ett fördjupat sam
arbete mellan naturvård och kulturmiljövård. I praktiken lever 
dock urskogsparadigmet kvar på många håll inom naturvår
den och det är fortfarande en klyfta mellan naturvård och kul
turmiljövård såväl kulturellt som i handläggning och forsk
ning.

I denna situation kan uppdragsarkeologins tvärvetenskap
liga undersökningar av landskapets och markanvändningens 
historia spela en viktig roll. Att arkeologin utvecklats och att 
våra projekt i mycket större utsträckning än tidigare tar ett 
helhetsgrepp om landskapet, är dock lite känt utanför den ar
keologiska kretsen. Fortfarande ser vi också att den gamla 
strukturen med en uppdelning i natur- och kulturmiljövård le
ver kvar i hanteringen på länsstyrelserna. Uppdragsarkeologis- 
ka rapporter och publikationer, med bland annat tolkningar av 
vegetationsutveckling, odlingslämningar och faunahistoria, 
hanteras av länsantikvarien och når endast i undantagsfall na
turvårdens handläggare några rum bort i korridoren.
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Inom den landskapsinriktade uppdragsarkeologin bör vi försö
ka minska gapet mellan naturvård och kulturmiljövård, bland 
annat genom att söka oss utanför den arkeologiska forskning
en och handläggningen. Ett viktigt led är då att inte bara mis
sionera ett ensidigt budskap, utan att också ta till sig delar av 
naturvårdens perspektiv, liksom de miljömål och andra ram
dokument som styr naturvården och den miljöpolitiska debat
ten. Det handlar om att tillgängliggöra de arkeologiska resul
taten, men också att lägga upp undersökningar på ett sådant 
sätt att de kan belysa förhållanden och processer som är rele
vanta för dagens miljödiskussion. Av stor betydelse är då vil
ken skala vi arbetar med - både i tid och rum - och att genom 
”det nyss förflutna” knyta an till dagens landskap. I gengäld 
kan vi räkna med att arkeologin kommer att berikas med nya 
perspektiv, frågeställningar och vetenskapliga utmaningar. 
Möjligheterna till nya aktuella frågeställningar är i det när
maste oändliga. Hur undersöker vi övergödningens, stormska
dornas och den biologiska mångfaldens historia?
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EPILOG,

Denna bok innehåller inga konkreta mål som skall vara upp
fyllda före en viss tidpunkt. Dess målsättning är att vara en in
spirationskälla för UV:s arkeologer i deras dagliga regionala 
verksamhet och att stimulera till ytterligare diskussion kring 
ett antal teman som är aktuella inom UV-organisationen idag. 
Därmed är inte sagt att varje arkeolog skall känna sig tvingad 
att knyta an till just de fem temana, som ovan nämnts, i arbe
tet med sin enskilda undersökning. Däremot bör det vara ett 
mål att alltid söka anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv som 
höjer sig över den begränsade regionala kontexten eller krono
logiska epoken.

För dem som inte arbetar på UV är denna bok en demonst
ration av organisationens vetenskapliga inriktning under 2000- 
talets första decennium och av ett antal ämnen som just nu är 
föremål för en arkeologisk diskussion. Kan föreliggande text 
bidra till att denna arkeologiska diskussion blir en angelägen 
del av ett allmänt humanistiskt samtal om människors livsvill
kor i nutid och dåtid har den uppnått ett av sina huvudsyften.
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Svensk uppdragsarkeologi kartlägger varje år nya lämningar 
efter äldre tiders bosättningar, gravplatser, odlingsmarker etc. 
Hur går vi tillväga för att detta arbete också skall kunna resul
tera i intressant kunskap om det förflutna, kunskap som kan 
bli angelägen och efterfrågad i dagens moderna samhälle? Det
ta är ämnet för denna vetenskapliga programskrift från UV, 
Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersök
ningar. Boken vill:

• Formulera en ny forskningsstrategi med syfte att tydliggöra 
uppdragsarkeologins roll i dagens samhälle

• Manifestera en gemensam vetenskaplig identitet för avdel
ningens sex regionkontor

• Vara en inspirationsskrift för avdelningens arkeologer

• Presentera ett antal arkeologiska teman som avdelningen 
för närvarande arbetar med

Riksantikvarieämbetet
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