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It does so by analysing both scientific and non-scientific texts published by the Swedish 
archaeologist Natan Valmin (1898-1967). Valmin undertook topographical research and 
excavations in the Greek landscape of Messenia, and treats in his texts the landscape, history 
and peoples of Messenia – both in ancient history and in modern times. The thesis 
acknowledges science as grounded in experience and combines Valmin’s travels as a Swedish 
archaeologist in Greece, during the mid-war period, with his archaeological results. It uses 
three teoretical perspectives within anthropology and literature, feminist epistemology, and 
archaeology in the close-reading of Valmin’s texts. Through the analysis of six published 
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1. Introduktion 

Mannen som pryder uppsatsens omslag är Natan Valmin – en av de svenska arkeologer som 
under mellankrigstid begav sig till Medelhavsländerna för att delta i den arkeologiska 
historieskrivningen. Pådriven av Axel W. Perssons guldfynd, kronprins Gustaf VI Adolfs 
arkeologiska intresse och med de äldre arkeologiska succéerna i Mykene och Troja ringande i 
öronen, var möjligheterna oändliga. Men det gjorde också konkurrensen med de svenska 
kollegorna stor. Valmin genomförde egna utgrävningar av en bronsåldersakropol och fyra 
tholosgravar i det grekiska landskapet Messenien och skrev om dem, men den akademiska 
karriären uteblev. Han fick aldrig en professur, fler utgrävningar blev det inte och karriären 
slutade som lektor i klassiska språk. Under återstoden av sitt liv skulle han dock fortsätta att 
skriva om Greklands historia och samtid, och i text återvända till Messenien, 
bronsåldersakropolen och människorna han mött där. 

Den här uppsatsen analyserar en arkeologs relation till sitt objekt, studerad genom hans 
texter. Den fokuserar på hans möte med landskapet, platserna, historien och människorna, 
beskrivna såväl i hans vetenskapliga som litterära publikationer. Valmin beskriver både det 
antika och det moderna Grekland i sina populärvetenskapliga, akademiska och 
självbiografiska texter. Landskapet, människorna och tiden förenas i de historiska analyserna 
samt upplevelserna av det samtida Grekland. Uppsatsen diskuterar hur, när och varför det 
moderna och det antika möts i texterna. Texterna förmedlar kunskapen som Valmin bar med 
sig i sin vetenskapliga bakgrund, och upplevelserna då han bedrev sin forskning. Den 
kunskapen spred han ut i olika genrer, och till de olika läsekretsarna som han skrev till. 
Därför blir de vetenskapliga och de icke-vetenskapliga texterna lika viktiga.  

Valmin reste till Grekland som aspirerande fältarkeolog med sikte på forntiden, men såg 
ett modernt Grekland utan någon synlig anknytning till antiken. Samtidigt mötte han ett 
tidlöst Grekland avsevärt apart från mellankrigstidens akademiska Sverige. Intill en messensk 
by utan rötter i antiken fann han sitt homeriska Dorion som blev den stora utgrävningen. Men 
i det mötet skapades ett spänningsfält i hans förhållande till Grekland, mellan å ena sidan det 
objektiva, vetenskapliga, arkeologiska och akademiska, och å andra sidan det subjektiva, 
självupplevda, moderna och litterära. Det är i relationen till Grekland och mötet mellan det 
vetenskapliga och det känslosamma, mellan det moderna och det historiska, som uppsatsen 
fokuserar för att förstå Valmins arbete. 

1.1. Syfte 
Föreliggande uppsats lyfter fram arkeologen som subjekt mellan det vetenskapliga och det 
litterära genom att undersöka relationen till forskningsobjektet. Studien gör det genom att titta 
på dennes livsgärningar – hans texter. Undersökningen tar med vetenskapliga såväl som icke-
vetenskapliga källor för att visa på deras relevans i (åter)skapandet av den grekiska forntiden. 
Temat ämnar öppna upp för en tvärvetenskaplig analys där den strikta vetenskapen inte kan 
hållas åtskild från den litterära och det icke-vetenskapliga. 
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1.1.1. Frågeställningar 

Frågan som uppsatsen söker besvara är hur man kan nå en förståelse om Valmins relation till 
sitt forskningsobjekt. Detta görs i första hand direkt genom Valmins texter, och i andra hand i 
en diskussion som lyfter fram texterna i ett större sammanhang. Delfrågorna som behandlas 
för att nå denna förståelse är: 
 

1. Hur presenterar Valmin landskapet Messenien i sina vetenskapliga och 
populärvetenskapliga texter? 

2. Hur beskriver Valmin människorna, både i det förgågna och i hans samtid? 
3. Hur behandlas relationen mellan det moderna och det forntida Grekland? 
4. Hur kan Valmins resultat förenas med det vid tiden vetenskapliga klimatet inom svensk 

antikforskning och hur togs hans texter emot? 

1.2. Material 
Det är Valmins egna texter som är källmaterialet i undersökningen. Texterna betraktas som 
produkten av hans arkeologiska arbete – både på ett vetenskapligt plan och ett känslomässigt. 
Ett urval för uppsatsen har gjorts gjorts som representerar de genrer som Valmin skrev i: 
arkeologiska publikationer (Tholos tombs; Messenia expedition), memoarer (La grecque; 
Vinrött hav) och resehandböcker (Underbara Grekland; Turist). Dessa skildrar, på olika sätt, 
Valmins upplevelser av Messenien. Nedan beskrivs de sex böcker som tillsammans utgör 
uppsatsens källmaterial. En fullständig förteckning över Valmins publikationer återfinns i 
Bilaga B. 

1.2.1. Tholos tombs 

Valmins första publicerade text om upptäckterna i Messenien gavs ut för Kungliga 
Humanistiska samfundet i Lunds årsberättelse 1926-1927 (från vilket han även fick sitt första 
stipendium). Artikelns syfte är att presentera arbetet för Lunds Universitet, för Kungliga 
Humanistiska Samfundet och för professor Nilsson. Den senare hade hjälpt Valmin att få 
stipendiet från Kungliga Humanistiska samfundet. I en not tackar han även Axel W. Persson 
och Asine-expeditionen för att han har fått låna instrument och expertis.1 Artikeln är en 
presentation av arbetet som Valmin gjorde med hjälp av stipendiet, men också ett sätt för 
honom att göra sig ett namn inför fortsatta arbeten och en möjlig karriär. Artikeln rör de två 
första kupolgravar som Valmin hittade i Messenien 1926, men han nämner möjligheterna till 
fler gravar och framtida utgrävningar. Han sammanfattar Messenien som rikt på antikviteter 
och möjligheter i att ge svar i hur övergången från mykensk till geometrisk tid gick till. Han 
skriver att han hoppas kunna återvända och undersöka östra Trifylen.2 

1.2.2. La grecque 

1932 arbetade Valmin fortfarande i Messenien, på sin utgrävning av Malthi. I inledningen 
beskrivs boken som dagboksblad från ”fem somrar och trenne vintrar”.3 Oavsett om det 
verkligen är dagboksanteckningar eller en efterkonstruktion så är den utgiven samtidigt som 
utgrävningarna pågick. Då ingen dagbok har publicerats blir La grecque så nära man kan 

                                                
1 Tholos tombs, 54. 
2 Tholos tombs, 89. 
3 La grecque, Företal. 
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komma. Som titeln anspelar på beskriver boken hur man lever ”som en grek bland greker”, 
och framhäver därmed Valmins förmåga att ta sig fram i landet. 

Boken är uppdelad i essäer som beskriver självupplevda händelser, ofta i form av 
anekdoter. Samtliga upplevelser äger rum i Grekland, och några tar plats i Messenien 
och/eller är förknippade med utgrävningarna. De som inkluderas i analysen är kapitlen 
”Greklands Skåne”, ”Fredsdomaren”, ”Fylaxen”, ”Den siste Karagiosis” och ”Skatten på 
Malthiberget”. De är skämtsamt skrivna och fokuserar främst på det exotiska och främmande 
i att arbeta och bo som svensk arkeolog i Messenien. La grecque beskriver Valmins möte 
med Grekland genom dessa tidiga inblickar i den messenska landsbygden. Människor och 
kulturella företeelser är skrivna på ett ofta överdrivet sätt men kan tänkas bygga på schabloner 
och fördomar som redan existerade i Valmins medvetande och hos den svenska läsekretsen. 

1.2.3. Messenia expedition 

1938 utgavs den vetenskapliga publikation som sammanfattar Valmins undersökningar i 
Messenien, ett år efter den sista säsongen där. Även om Valmin spenderade många säsonger 
vid utgrävningen av Malthi så inkluderar publikationen, som titeln avslöjar, egentligen hela 
Messenien. Valmin gjorde även omfattande topografiska undersökningar av i princip hela 
Messenien. Dessa sammafattas i Messenia expedition tillsammans med de arkeologiska 
utgrävningarna i skilda kapiel. Utgrävningen av Malthi upptar 398 av bokens 477 sidor, men 
då ingår även resultaten av de fyra kupolgravar som Valmin ansåg tillhöra Malthi. 
Publikationen förenar därmed Valmins ambitioner om en topografisk presentation av 
landskapet med de arkeologiska utgrävningarna, men trots det är det Malthi som indirekt blir 
publikationens fokus. Det är en spegling av mängden arbete och tid som Valmin lade ned vid 
Malthi. 

Liksom i Tholos tombs tillägnas även Messenia expedition professor Nilsson som 
fortfarande spelade en roll som Valmins mentor och bidragsgivare. På ett akademiskt plan var 
syftet med publikationen att presentera och slutföra ett arkeologiskt arbete som 
förhoppningsvis skulle hjälpa honom in i en karriär inom klassisk arkeologi. Samtidigt som 
Valmin gjorde sin undersökning av Messenien fanns det flera svenska, unga arkeologer som 
arbetade med egna projekt i Medelhavsområdet och Valmin konkurrerade med dem om 
framtida professurer. Inte minst Einar Gjerstads The Swedish Cyprus expedition från 1934 
blev en succé, och Valmins Messenia expedition anspelar troligtvis på Gjerstads titel. På ett 
känslomässigt plan avslutade Messenia expedition ett elva år långt projekt som under vissa år 
hade hållit Valmin helt borta från Lunds föreläsningssalar. Det här var hans sätt att värdesätta 
och använda sig av alla år i Grekland. 

1.2.4. Underbara Grekland 

Valmins första reselitteratur gavs ut 1939, ett år efter den arkeologiska publikationen av 
Malthi, och ett år innan den italienska invasionen av Grekland. Underbara Grekland ingår i 
en serie som Natur och Kultur publicerade med namnet ”Böcker om länder och folk”. Den 
fokuserar på det moderna Grekland, utan hans arkeologiska arbete i fokus. Tvärtom är 
projekten modest beskrivna, och på de få ställen de nämns görs det endast med kommentarer 
som ”en lundensisk expedition” eller ”de svenska grävningarna”.4 Genren är svår att 
definiera, det är som en geografisk beskrivning av Greklands förutsättningar, där det ingår 
ekonomi, politik och etnografiska beskrivningar av det grekiska folket. Grekland var under 
den här tiden ett för svenskar relativt okänt och svårtillgängligt land. Syftet med boken verkar 
vara att presentera vad en turist kan förvänta sig att möta på grekisk jord, utan att vara en 
resehandbok. Den är riktad mot en allmän, svensk publik som inte nödvändigtvis har en 
akademisk bakgrund. Därför kan man säga att boken speglar svenskars förväntningar och 
                                                
4 Underbara Grekland, 15, 137. 
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förkunskaper om Grekland. På flera ställen plockar Valmin upp allmänna uppfattningar om 
greker och Grekland som han antingen framhäver eller motsätter sig. 

Även om Valmins personliga betraktelser och upplevelser har i den här publikationen 
lagts åt sidan så var det ett sätt att använda kunskaperna om Grekland. Han kunde ytterligare 
värdesätta sin tid där, på ett annat plan än det privata eller det vetenskapliga. 

1.2.5. Vinrött hav 

Valmins memoarer gavs ut av Natur och Kultur år 1944, precis tjugo år efter det att han 
upplevde Grekland för första gången. Både han själv och världen hade förändrats. Boken är 
högst nostalgisk och introvert. Den beskriver endast perioderna vid Medelhavet och 
innehåller vackra och romantiska skildringar av dessa. Beskrivningarna av Messenien är i 
retrospektiv och det är en svunnen tid han beskriver. Då boken skrevs var Valmin inte längre 
aktiv inom akademin och hade inte kunnat återvända till Messenien sedan den sista säsongen i 
Vasiliko 1937. Memoarerna skrevs under det förödande grekiska inbördeskriget. Det 
Grekland som Valmin beskriver utifrån sina minnen hade på ett dramatiskt och smärtsamt sätt 
förändrats. Frånvaron från Messenien och utgrävningarna var både på ett fysiskt och 
känslomässigt plan. Frustrerad och avlägsen sina drömmar om arkeologiska utgrävningar var 
boken på ett personligt plan ett sätt att återvända till hoppfullare och lyckligare tider. Valmins 
sorg över sin karriär och situation likställs därmed med sorgen över ett förstört Grekland, som 
under skrivandets stund befann sig i krigstillstånd. 

Precis som La grecque grundar sig boken på dagböcker och anteckningar från Messenien 
och är uppbyggd i essälika kapitel.5 Den är därför lösryckt skriven, med kapitel som rör sig 
kring teman eller händelser och följer alltså inte en kronologi. Alla kapitel rör inte just 
Messenien-projekten men de som är relevanta för den här uppsatsen är ”Nordmännens raseri i 
Vasiliko” och ”Den lyckligaste sommaren”. Den är därför i sin form lik La grecque. 

Vinrött hav återutgavs 1953 och har blivit en av Valmins mest uppskattade böcker. 

1.2.6. Turist 

1954 gav Valmin ut sin första resehandbok om Grekland. I sitt förord skriver han nästan 
varnande att det är ett enkelt land som skiljer sig från Sverige, och att han i boken vill visa för 
turisten vad man kan vänta sig. Han skriver fortsättningsvis att boken bygger på hans egna 
upplevelser efter år av vistelse i landet.6 Boken är förstås utgiven decennier efter Valmins 
utgrävningar i Messenien, och det mesta i texten kan härledas till intryck från den tiden. 
Däremot hade Valmin vid det här laget återbesökt Grekland och man får förmoda att 
information gällande transport, hotell och så vidare är hämtad från de senare besöken.  

Andra världskriget och inbördeskriget hade förändrat Grekland sedan Valmins första 
vistelse där och hade hållt honom, och övriga besökare, borta från landet. Bokens publicering 
är därför ett tecken på ett Grekland som åter står öppet för de svenska turisterna, men ännu 
uppfattat som fattigt och exotiskt. Texten är därför ömsom varnande över de extrema 
förhållanden som svensken kan mötas av, ömsom uppmuntrande med positiva beskrivningar 
av det grekiska folket. De beskrivs som gästvänliga och välkomnande. Det är fokus på den 
arkeologiska sidan av Grekland, vilket inte bara speglar Valmins intresse utan de svenska 
turisternas. Precis som i Underbara Grekland beskriver Valmin sina egna utgrävningar 
sparsamt, och då i de flesta fall på ett neutralt sätt som inte placerar honom själv i fokus, utan 
istället som ”en svensk utgrävning” och så vidare. Boken återutgavs två gånger 1956 och 
1963. Tillsammans med en resehandbok som han skrev för ett annat förlag 1957, och som 
kom ut med en andra utgåva 1962, blev dessa turisthandböcker det sista som Valmin 
publicerade. 
                                                
5 Vinrött hav, 6. 
6 Turist, 5. 
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1.2.7. Övrigt material 

Annat material som har använts är brevkorrespondens mellan Valmin och två av hans 
förebilder inom akademin – professor Martin P. Nilsson i Lund och Axel Boëthius, 
föreståndare för Svenska Institutet i Rom, senare professor i Göteborg. Korrespondensen med 
Nilsson består av 177 brev från Valmin och sträcker sig från 1924 till 1958. De finns att tillgå 
hos Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Korrespondensen med Boëthius 
består av 89 brev från Valmin mellan 1926 och 1953. De förvaras hos Göteborgs 
Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Breven är öppna och vänskapliga. Valmin verkar 
ha haft en bestående relation under de många år av brevkontakt som har bevarats. Det som 
börjar med rådgivning och med frågor angående stipendier och dylikt, går med tiden över till 
en känslomässigt öppen och personlig kontakt. Breven ger en inblick i Valmins introduktion 
till Messenien. De ger också en beskriving av Valmins liv under expeditionerna både på ett 
känslomässigt och vetenskapligt plan. Tillsammans med grävdagböckerna ger de en 
kronologi över arbetet i Grekland, särskilt under de perioder där grävdagböckerna fattas eller 
där informationen i publikationerna är knapphändig. Annan korrespondens som har använts 
finns i Uppsala Universitets handskriftsavdelning, bland annat en med Axel W. Persson. Men 
breven är långt ifrån så utsträckta kronologiskt och personligt som de med Boëthius och 
Nilsson. Även Natan Valmins arkiv på Svenska Institutet i Aten har undersökts, vilket 
innehåller främst fotografier och vykort. 

Sigtuna-stiftelsens arkiv där 37 recensioner av Valmins publikationer förvaras har också 
använts. Samtliga är utklipp från dagspressen. De är recensioner på Valmins 
populärvetenskapliga litteratur, skrivna av recensenter både inom och utanför akademin. 
Recensioner på Valmins vetenskapliga litteratur däremot, finns presenterade i dylika 
internationella vetenskapliga tidsskrifter där några finns tillgängliga på den digitala databasen 
Jstor. Mottagandet av Valmins litteratur utgår därför till viss del från vad som har funnits att 
tillgå i dessa arkiv. 

En sammanställning av samtliga arkiv som har använts i uppsatsen finns under Bilaga C. 
Källorna från arkiven har använts som en bakgrund till Valmins liv och person, men har inte 
använts i analysen annat än i kommentarer. 

1.3. Teori 

Uppsatsens syfte är att undersöka arkeologens relation till sitt objekt genom att titta på hur 
Valmin presenterar valda aspekter av Greklands forntid och samtid. Det är ett sätt att närma 
sig antikforskning ur ett historiskt perspektiv vilket förenar arkeologens roll som både 
forskare och författare. De populärvetenskapliga texterna, som på ett vetenskapligt plan ofta 
förbises, är i den här frågeställningen lika viktiga då deras syfte är att förmedla kunskap och 
intryck för allmänheten istället för akademin. Därför är dessa två kategorier av källor, 
vetenskapliga och litterära, kärnan i uppsatsens teori. Den här föreningen av vetenskap och 
litteratur är synonymt med Valmins relation till Grekland, som både en offentlig och 
personlig upplevelse. Vetenskaplig litteratur måste presenteras efter vissa normer, och därför 
är det i den populärvetenskapliga litteraturen som Valmin skrev friare och kom det personliga 
närmare. Han skrev för olika läsekretsar, med olika förförståelse av ämnet, och därför speglar 
Valmins författarskap även samtidens förväntningar och vetenskapliga förutsättningar. 

Tre teorier från olika vetenskapsfält ligger till grund för uppsatsens ansats. Den första 
hämtar näring från feministisk filosofi och behandlar känslornas roll i vetenskapen. Den andra 
undersöker de olika genrer som vetenskapsmannen publicerar sina upplevelser genom och 
kommer från en kombination av litteraturvetenskap och antropologi. Den tredje teorin 
kommer från arkeologin och påvisar tidens betydelse för arkeologerna i deras möte med det 
moderna och forntida Grekland. De tre perspektiven presenteras nedan under varsin rubrik. 
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1.3.1. ”Love and knowledge” 

Alison M. Jaggar har behandlat föreningen förnuft och känsla inom vetenskap i sin artikel 
”Love and knowlede: emotion in feminist epistemology”. Hon gör det i ett försök att fjärma 
sig från positivismens syn på vetenskap som avskilt från känslor.7 Istället bejakas känslorna 
och hon menar att de kan utnyttjas som källor. Traditionellt sett har vetenskap, förnuft och det 
manliga hållts avskilt från det kvinnliga, ”den andre” och irrationella känslor. Fältet mellan 
förnuft och känsla kan emellertid användas som en väg till förståelse, menar Jaggar.8 Känslor 
brukar ses som ett passivt svar på världen, men Jaggar hävdar motsatsen – att känslor är ett 
sätt att engagera sig i den.9 Valmins texter som bejakar en känslosam attityd (hans memoarer 
och hans populära publikationer) blir därför en källa till förståelse.  

Jaggar tar också upp individuella upplevelser som kollektiva upplevelser.10 Med det 
menas att känslorna som upplevs är en del av en kollektiv förväntan inom ens sociala 
bakgrund, tillhörighet och identitet. I denna anda kommer Valmins bakgrund att tas i 
beaktande. Hans upplevelser av svensk arkeologi i Grekland under mellankrigstid är både 
personliga och kollektiva. 

Jaggars teori visar hur arkeologen behandlar sitt objekt genom en reflexiv analys som 
tittar på arbetets känslosamma och självupplevda aspekter som betydelsefulla element inom 
vetenskapen. Uppsatsen förenar akademi och litteratur genom att ta upp motsatsparet 
vetenskap och känslor, för att förstå texten som en upplevd produkt. 

1.3.2. ”The two books” 

I Far Afield: French anthropology between science and literature gör filologen Vincent 
Debaene en studie i franska antropologers publikationer av sina expeditioner. Perioden som 
han studerar är mellankrigstid, alltså samma period som för den här uppsatsen. Han ser 
periodens institutionalisering av antropologi som ett avståndstagande från tidigare 
exotiserande reseskildringar.11 På samma sätt kan man tolka Sveriges institutionaliserande av 
den klassiska arkeologin under samma period, och alltså göra en liknande jämförelse av texter 
publicerade av svenska arkeologer utomlands.  

Debaene fokuserar på franska antropologers trend under mellankrigsperioden att 
publicera två böcker från samma expedition – en vetenskaplig och en litterär, och det är i den 
relationen som hans undersökning görs.12 I den här uppsatsen är det både de vetenskapliga 
och de litterära publikationerna som undersöks, och därför blir Debaenes studie relevant. 
Precis som de franska antropologerna befann sig Valmin i en situation där han ledde en 
expedition i ett för honom främmande land. Somliga upplevelser och insikter från resorna 
förväntades han publicera i sina vetenskapliga resultat, medan andra upplevelser inte var 
lämpande för den vetenskapliga formen – därav de litterära eller populärvetenskapliga 
publikationera. Hos Debaenes antropologer gjordes den här andra, privata, publikationen som 
en direkt avspegling av den vetenskapliga – exakt samma expedition återberättades, men i 
dagboks- eller memoarform. Han beskriver det som ett shamanistiskt återvändande av en 
plats, som etnografen måste göra vid hemkomsten för att kunna lämna platsen bakom sig. 
Hos Valmin däremot, finns de här böckerna inte lika tydligt dubblerade. Däremot skrev han 
om sina projekt i Messenien både i vetenskaplig form och i memoarform samt till viss del i 
resehandböcker. 

Debaene spekulerar inte kring ämnena etnografi och litteratur, och blickar inte tillbaka på 
tiden med ett slags modernt facit, utan låter relationen mellan de båda fälten förkroppsliga 
                                                
7 Jaggar 1989, 155. 
8 Jaggar 1989, 153. 
9 Jaggar 1989, 159 
10 Jaggar 1989, 158. 
11 Debaene 2014, 6. 
12 Debaene 2014, 7. 
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relationen mellan vetenskap och litteratur.13 Debaene förklarar litteraturens roll på ett 
idéhistoriskt plan som en slaskhink där allt som inte kan uttryckas vetenskapligt åsidosätts 
under ”litteratur”. Uppdelningen av vetenskap och litteratur har kallats för ”division of labor”, 
men Debaene kallar den för en ”division of thought” där litteraturen får definiera 
antropologernas personliga reflektioner.14 Debaene menar att de personliga reflektionerna inte 
behöver vara det vetenskap inte är, utan snarare det som föranledde den. Genom att förklara 
upplevelsen som gjorde vetenskapen möjlig valideras den. Det är inte en mindre trovärdig 
sanning som presenteras i den andra boken, utan snarare en annan del av sanningen, vilket 
möjliggör en diskussion om vilka sanningar som kan anförtros vilken typ av retorik. Mötet 
med antropologens objekt, som efter tid utvecklas till en relation där subjekt och objekt flyter 
ihop, syns inte i de vetenskapliga publikationerna. Eftersom relationen redan är fastställd och 
föregiven så kan den bara förklaras i antropologernas andra böcker.15 Hos Valmin speglar den 
här relationen den till Messenien och dess människor. 

1.3.3. ”The past-still-present” 

Ytterligare ett sätt att nå relationen mellan arkeologen och sitt objekt kan göras genom att 
undersöka hur arkeologen behandlar och inkluderar det moderna landskapet i sitt arbete. I sin 
artikel ”Modernity and the past-still-present: politics of time in the birth of regional 
archaeological projects in Greece” analyserar Michael Fotiadis projektet The Minnesota 
Messenia Expedition (MME). Det genomfördes under 1960-talet i, intressant nog, samma 
område som Valmins expeditioner. MME var pionjärer inom landskapsarkeologi där ett stort 
område undersöktes interdisciplinärt, bland annat genom etnoarkeologi. Fotiadis artikel är en 
kritik mot arkeologernas sätt att se på den förflutna tiden med nutiden som utgångspunkt.16 
Han menar att nutid och dåtid flöt samman för arkeologerna, där nutiden fastnade i dåtiden i 
de etnoarkeologiska undersökningarna som jämförde det dagliga Messenien med det 
arkeologiska materialet. De moderna byarna blev som levande fossil.17 Fotiadis metod är att 
plocka ut de passager där tiden i texten explicit jämförs nutid och dåtid emellan, eller då 
betydelsen av kontinuitet spekuleras kring.18 Samma metod kan tillämpas på Valmins texter. 
Hur, när och på vilket sätt som Valmin gör analogier mellan det moderna och det antika 
Grekland blir ett sätt att exemplifiera och förstå Valmins relation till sitt objekt. 

Fotidadis är i sin artikel kritisk mot MME och dess sätt att närma sig den messenska 
befolkningen som tidlösa reliker från en svunnen tid. Problematiken är att de behandlas som 
passiva objekt. Etnoarkeologins sätt att skapa analogier mellan moderna människor och 
forntida, skalar av deras identitet som moderna individer. Föreningen och problematiseringen 
av arkeologens objekt i föreliggande uppsats samspelar med Fotiadis diskussion, men ger inte 
en kritisk bedömning. Tiden i sig kommer inte bara att tas upp, utan i den även Valmins 
beskrivningar av den lokala befolkningen för att förstå varför en analogi mellan moderna och 
forntida greker var logisk.  

1.4. Metod 
Valmins relation till sitt objekt nås genom hans texter. Därför är textläsning den metod som 
har brukats. Nedan presenteras några teman som har lett läsningen. Temana beskrivs av 
Valmin på olika ställen, både i de vetenskapliga och litterära texterna, och förenas för att ge 

                                                
13 Debaene 2014, 11. 
14 Debaene 2014, 315 f. 
15 Debaene 2014, 320 ff. 
16 Fotiadis 1995, 74. 
17 Fotiadis 1995, 62 
18 Fotiadis 1995, 64. 
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en bild av Valmin beskrivning av Grekland. Det är ofrånkomligt att vissa teman är mer 
närvarande i somliga typer av publikationer än i andra, vilket är en intressant faktor i sig. De 
olika infallsvinklarna fungerar som platser där de olika formerna av litteratur möts. 
Publikationernas olika kontexter beaktas där det behövs. De ovanstående teorierna har varit 
styrande i valet av teman, och diskuteras inte i analysen men kommer att förenas med 
analysens resultat i den avslutande diskussionsdelen. 

1.4.1. Upplevelser och vetenskap 

Temat känsla och vetenskap är uppsatsens kärna i analysen av Valmin. De båda uttrycken av 
upplevelser berikar förståelsen av Valmins produktion. Debaenes teori om de två böckerna 
diskuterar uppdelningen känsla och vetenskap som olika slutresultat av samma upplevelser. 
Jaggars teori bejakar känslorna i vetenskapen som en upplevd produkt. I den här uppsatsen 
samlas känslorna och vetenskapen i de gemensamma fenomen som Valmin beskriver, men på 
olika sätt. 

Medan vetenskapen visar den extroverta sidan av Valmins arbete visar litteraturen en 
introvert och upplevd sida av arbetet där intrycken istället förmedlas. Men vedertagna 
sanningar ovh en förförståelse av Greklands forntid hägrade i Valmins medvetande i mötet 
med det moderna. Vice versa är Valmins vetenskap full av personliga åsikter och intryck, 
medan hans litteratur förhåller sig till allmäna fördomar och förväntningar speglade utav 
samtidens vetenskapssyn. Allmän vetenskap blir personligt upplevd samtidigt som privata 
intryck blir en kollektiv upplevelse. Vetenskapen och känslorna kan därför inte sättas i två 
olika läger, som de gör i uppdelningen av genrer, utan istället i en gråzon där dessa flyter 
ihop. 

1.4.2. Landskapet 

Landskapet är ett viktigt tema för Valmin i hans upplevelser av Grekland. Debaenes teori om 
de två böckerna är förknippad med resande, hemkomst och fysisk förflyttning. I Valmins 
texter kommer den relationen att analyseras med hänvisning till landskapet Messenien.  

Valmins vetenkapliga intresse låg i Messeniens topgrafi. Hans initiala möte med 
landskapet gick ut på att försöka hitta arkeologiskt material att publicera. Han lade ned stor 
tid på att sondera och kartlägga landskapet. Doktorsavhandlingen som gavs ut 1930, Etudes 
topographiques sur la Messénie ancienne, behandlar Messeniens topografi som även tas upp i 
Messenia expedition. 

På ett känslomässigt plan medförde Messenien som landskap ett helt annat liv än det han 
levde i Sverige. Han kände stor kärlek inför Messenien, och skrev om det. För honom var det 
ett paradis och en tillflyktsort. Eftersom han inte bedrev egna utgrävningar på andra platser 
koncentrerades alla hans arkeologiska upplevelser dit. Hans plats i landskapet och hur han 
levde i det tas också upp i analysen. På ett vetenskapligt plan spelade landskapet en stor roll i 
utgrävningsresultaten. Han sammanlänkade sina fynd med landskapets förutsättningar och 
påverkan. I den samtida vetenskapssynen var landskapet en viktig faktor i människors och 
kulturers lynne och karaktär, någonting som är tydligt då Valmin skriver om dem – både 
under bronsåldern och i modern tid.  

1.4.3. Människor 

Valmins relation till den lokala befolkningen lyfts fram för att exemplifiera hans självbild och 
människosyn. Det gäller människorna som hjälpte till fysiskt på plats, som finns med som 
markägare, viktiga maktpositioner och statliga representanter. Deras funktion i texterna 
analyseras, både på individnivå och i större grupperingar. Hur Valmin beskriver dem i sina 
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texter och hur han positionerar sig jämte dem påvisar hans syn på arkeologens roll mot den 
lokala befolkningen som en del av relationen han har till dem. 

De vetenskapliga skildringarna av Messeniens människor tar Valmin främst upp genom 
beskrivningarna av de människor som bebodde Malthi under bronsålder. Men samma 
vetenskapliga bas ligger till grund för hur Valmin beskriver de moderna människorna i 
området. Den samtida människosynen är därför viktig i det här temat av Valmins texter. Hur 
Valmin beskriver dessa och förstår samhällsstrukturen samt människornas val och status 
speglar hans syn på sitt forskningsobjekt. Människorna och landskapet är två teman som är 
förknippade i sin ömsesidiga relation av påverkan och beroende. I det temat förenas Valmins 
upplevelser mot en vetenskaplig bakgrund som i Jaggars teori. Samtidigt förenas nutiden med 
dåtiden genom människorna, såsom Fotiadis undersökning. Dessutom är det även Debaenes 
två böcker som här relaterar till människor som både subjekt och objekt i en publikation. 

1.4.4. Tiden 

En annan aspekt av relationen som Valmin har till sitt forskningsobjekt är hur han behandlar 
tiden. Det inkluderar hur han relaterar till landskapet och till människorna genom de analogier 
han gör mellan det Grekland som han upplever och det som han arkeologiskt analyserar. 
Genom att titta på hur Valmin ser på den förflutna tiden i Messenien kan undersökningen 
närma sig hans forskning och slutsatser. 

Hur tiden har förflutit är en faktor som gör att det arkeologiska Messenien verkar 
påtagligt likt det moderna. På olika sätt kan inte Valmin avskärma sig från sina upplevelser i 
de arkeologiska slutsatser som han gör. Tiden är också den aspekt som tas med i Valmins 
tillbakablickar av sina expeditioner i Messenien, som på olika sätt påverkar hans minnen och 
beskrivningar. 

På ett vetenskapligt plan är tiden en del av den samtida vetenskapssynen på hur kulturer 
och folkgrupper förändras eller påvisar en kontinuitet. På samma sätt är tidens och 
människornas relation det som ligger till grund för etnoarkeologin som Fotiadis skriver om 
och kritiserar. Valmin skriver inte själv att han bedriver en form av etnoarkeologi i sina 
analogier till det moderna Messenien, men hans tillvägagångssätt kan jämföras med det. 

1.5. Tidigare forskning 

Arkeologihistoria är ett växande men relativt nytt ämne inom arkeologi och framförallt 
Antikens kultur och samhällsliv (AKS). Som med alla gränsöverskridande ämnen kan det 
vara svårt att definiera. Tidigare har arkeologihistoria behandlats som ett populärhistorisk 
tema vars syfte länge varit att presentera biografier över de större namnen inom ämnet. 
Ämnet AKS i Sverige är inte heller så gammalt, och det är egentligen inte förrän 1894 med 
Sveriges första utgrävning i Medelhavsområdet och senare ämnets första professur 1909 som 
den svenska klassiska arkeologihistorien börjar. Den förhållandevis nära historien kanske har 
gjort den svår att undersöka. Det gör naturligtvis inte ämnet mindre viktigt eller relevant. 
Inom svensk AKS verkar ett intresse ha ökat sedan 2000-talet som lyfter fram specifika 
frågor. Johannes Siapkas har varit drivande i att behandla och presentera vetenskapssynen i 
Sverige inom svensk arkeologi i Medelhavsområdet med framförallt idén om raser i begrepp 
som ”kulturer” i fokus.19 Under den tidiga perioden diskuterades inte teorier eller 
vetenskapssynen av arkeologerna själva, och Siapkas undersökning ger en oss en förståelse 
för komplexiteten i det som då ansågs som självklarheter. 

Hur ämnet har växt fram och fungerat institutionellt är någonting som Frederick Whitling 
har behandlat genom det svenska institutets i Rom grundande och utveckling.20 Det påvisar 
                                                
19 Siapkas 2003; 2013; 2014; 2017. 
20 Whitling 2010. 
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vad svensk arkeologi har betytt på en internationell och diplomatisk nivå genom olika 
perioder. Han har även stått som redaktör för en publikation som förenar forskning kring den 
svenska fältarkeologins framväxt i Medelhavsområdet med den drivande Gustaf VI Adolf i 
fokus.21 Ingrid Berg är en av författarna och hon har undersökt grundandet av svensk 
arkeologi utomlands genom att göra en kulturhistorisk undersökning av den första 
arkeologiska expeditionen gjord av svenskar – Kalaureia 1894.22 Hon har undersökt de 
sociala och institutionella förutsättningarna för de svenska arkeologerna. En annan form av 
institutionaliserande av ämnet har Niklas Hillbom och Eva Rystedt gjort genom att presentera 
de 100 år av AKS som har bedrivits vid Lund.23 Hillbom och Rystedts arbete har gett den 
mest direkta historiska bakgrunden till Valmin, som verkade inom Lunds Universitet. 

I jämförelse med andra ämnen inom svensk humaniora ges den historiska delen av ämnet 
liten plats inom den klassiska arkeologin. Relevansen i de äldre utgrävningarna är högst 
aktuell – svenskar är fortfarande aktiva arkeologer i Medelhavsområdet. Många av de 
utgrävningar som påbörjades under början av 1900-talet är idag aktiva och genererar nya 
resultat kombinerat med utbildning. Kalaureia, som Berg har undersökt, både på ett fysiskt 
och ett teoretiskt plan, är ett exempel på det. I skrivande stund undersöker Michael Lindblom 
från Uppsala Universitet utgrävningen av Malthi – ett bevis på att Valmins forskning 
fortfarande är vetenskapligt intressant.  

Övriga Europa har visat större intresse för den klassiska arkeologins historia. Här har Ian 
Morris handbok i arkeologisk forskningshistoria varit ledande.24 Även Susan E. Alcock har 
presenterat den historiska sidan av arkeologin i studiet av det grekiska landskapet, 
tillsammans med antropologerna Susan Buck Sutton och Anna Stroulia.25 Också diskussionen 
i klyftan mellan arkeolog och lokalbefolkning har tagits upp på olika sätt med nationalism, 
identitetsbyggande och kolonialism som utgångspunkt. Detta har diskuterats i en publikation 
utgiven av Paul Graves-Brown, Siân Jones och Clive Gamble där bland andra Margarita 
Díaz-Andreu och Marek Zvelebil medverkar.26 Andra som har skrivit om västvärldens 
intresse för de antika lämningarna är Leslie G. Kaplan, Ian J. KcNiven, Lynette Russell och 
Richard Stoneman.27 Klassisk arkeologihistoria som ett eurocentriskt ämne där Sverige inte 
alltid inkluderas kan förklara de övriga europeiska nationernas intresse i den klassiska 
arkeologins historia. Innan Kalaureia tog Sverige knappt plats bland tyskarna, engelsmännen 
och fransmännen på den arkeologiska fronten. Men det betyder inte att ett arkeologiskt 
intresse inte existerade i Sverige. Inom svensk AKS brukar den arkeologihistoriska delen av 
forskningen hänvisas till de europeiska handböckerna eftersom Sverige då följde de övriga 
nationerna i ämnets utveckling. 

Föreliggande uppsats lyfter fram arkeologi som ett humanistiskt ämne där arkeologens 
roll som förmedlare av fornhistorien belyses. Arkeologens dubbla roll som både 
vetenskapsman och författare står här i fokus. Innan Grekland blev ett turistmål var 
arkeologen en av få personer som upplevde och berättade om det grekiska landskapet, de 
grekiska människorna och den grekiska historien. 

 
 
 
 
 

                                                
21 Whitling 2014. 
22 Berg 2016. 
23 Hillbom & Rystedt 2009. 
24 Morris 1994. 
25 Alcock 2001; 2002. Stroulia & Sutton 2009. Sutton 2000. Sutton & Stroulia 2010. 
26 Díaz-Andreu 1996. Jones 1996. Zvelebil 1996. 
27 Kaplan 2010. McNiven & Russell 1995. Stoneman 1987. 
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2. Valmin och litteraturen 

Som lundastudent med betyg i Klassisk fornkunskap och antikens historia hade Valmin de 
båda välkända antikforskarna Martin P. Nilsson och Axel W. Persson som lärare och 
förebilder. Som professor bistod Nilsson Valmin med stipendium och stöd åt slutsatser och 
projektplaner. Persson introducerade Valmin till Grekland och arkeologiskt fältarbete genom 
att låta honom bli en av de studenter som assisterade honom i Asine. Första året som Valmin 
följde med till Asine var 1924, och det är då som brevväxlingen med Nilsson börjar. Året 
därpå följde Valmin med igen, och då blev han även medlem i École française d’Athènes, 
samma skola som Persson hade tillhört. På den tiden utgjorde franska skolan ett substitut för 
ett ännu inte inrättat svenskt institut i Grekland. Genom franska skolan fick Valmin följa med 
till Delphi och bearbeta inskrifter från teaterområdet. Dessa skulle han sedan få publicera i 
Fouilles de Delphes-serien. Den vintern stannade Valmin i landet mellan terminerna och 
följande vår, 1926, deltog han återigen i Asine, men fortsatte även att göra 
rekognoseringsresor för École française d’Athènes. Tankar om ett eget arkeologiskt projekt 
väcktes redan under tiden på franska skolan, vilket kan utläsas i breven till Nilsson.28 Den 
spirande tanken skulle bli verklighet då Valmin besökte Messenien för första gången. 

Under Asine-säsongen 1926 reste Valmin till Messenien för att undersöka landskapet. 
Där och då sökte han efter inskriptioner att få publicera på egen hand.29 Valmin hade rest med 
några vänner från Asine och tillbringat påskveckan i Kalamata och Meligala. Tåget, på väg 
till Olympia, hade stannat till vid tågstationen Dorion och Valmin hade gått av för att fortsätta 
färdas på egen hand, till fots.30 På påskdagen hade Valmin nått byn Vydissova (idag 
Drosophigi) där han mötte skolmästaren Sotiris Papandanopoullos. Han hade ett ”ivrigt men 
amatörmässigt intresse för arkeologi”.31 Skolmästaren introducerade Valmin till två 
kupolgravar i dalgången Soulima norr om byn Bodia, strax öster om Vydissova. Det är dessa 
kupolgravar som Valmin presenterar i Tholos tombs. Läraren Sotiris och byn Bodia blev 
Valmins första kontakt med det som kom att bli hans arkeologiska epicentrum. Påskdagen 
1926, då han ensam kom till Soulimadalen och mötte den lokale läraren, ges särskild 
betydelse i flera av texterna. På ett ödesmättat vis berättar den om hans första möte med sin 
framtida, arkeologiska karriär. 

Valmin avslutade Asine-säsongen och spenderade början av sommaren vid École 
française d’Athènes men planerade samtidigt en utgrävning av kupolgravarna. Med hjälp av 
både Persson på plats i Asine och med Nilssons stöd från Lund kunde Valmins planer 
realiseras ekonomiskt och formellt med stipendier och grävningstillstånd. I samband med att 
arbetslaget i Asine förberedde sig för att påbörja utgrävningen av kupolgraven i Dendra, som 
skulle komma att bli en arkeologisk succé, reste Valmin till Messenien. Händelsen betonas i 
texterna – hans kamrater sökte tillsammans lyckan i Dendra, medan han ensam gav ut på 
outforskad mark. Under tiden som de första kupolgravarna undersöktes fick Valmin reda på 
att det på toppen av den intilliggande bergsryggen Ramovouni låg rester av husgrunder och 
murar. Han fick denna information av en annan lokal person, Papa-Gregoris, en präst från 
”grannbyn ett par kilometer upp i berget” som blev en ”ivrig påskyndare” i arbetet.32 

                                                
28 Valmin till Nilsson, 11.11.1925. 
29 Tholos tombs, 53. 
30 Valmin 1958, 115. 
31 Tholos tombs, 53. 
32 La grecque, 82 f. 
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Ramovounis lämningar var naturligtvis Malthi, och Valmin behöll tanken om lämningarna 
uppepå Ramovouni som en möjlig utgrävning då han fortsatte att undersöka landskapet. 

Efter utgrävningen av kupolgravarna övervintrade Valmin återigen i Medelhavet. Denna 
gång i Italien. Han fick ett stipendium som sekreterare för det nyöppnade Svenska Institutet i 
Rom (SIR) i början av 1927. Det var i och med det som han började brevväxla med Axel 
Boëthius, dåvarande direktör för institutet. Den sommaren återvände Valmin till Messenien 
för att fortsätta sina topografiska undersökningar. Han hittade ytterligare två kupolgravar som 
han grävde ut det året. Han gick även upp på Ramovouni och började tillsammans med några 
lokala arbetare att gräva ut en liten del av bosättningen. Varför det ens skedde just då är en 
annan ödets nyck som Valmin skriver om i sina publikationer, men framförallt i breven. 
Valmin berättar om den nya utgrävningen för Boëthius: 

 
Jag sitter högt under himlakupan, c.a. 720 m. över havet o. har det ganska varmt o. skönt. 
Omkring mig hålla mina gubbar på att hacka fram 3 mykenska hus. Jag hade först tänkt 
börja med den där kupolgraven men så blev jag hindrad av en jäkel från järnvägen, som 
påstod, att jag måste ha speciellt tillstånd från έταιείαν o. det tar ett par dar att få det. 
Därför satte jag genast igång här uppe på akropolen. Den visade sig vara ofantligt mycket 
rikare än jag vågat hoppas.33 
 

Stycket sammanfattar Valmins relation till Malthis akropol. Arbetet skulle ändå ha satts igång 
så småningom, och antingen sköt Valmin upp det för att han anade projektets skala, eller så 
trodde han inte på det alls. I vilket fall som helst tog Valmins arbete en ny vändning då 
fylaxen från järnvägen hindrade honom från att påbärja den planerade utgrävningen av en till 
kupolgrav. Dittills hade han ännu bara grävt ut två kupolgravar, och att själv leda en 
utgrävning av denna storlek måste ha varit hisnande. Men i steget som Valmin tog mot 
akropolen riktade han om sitt fokus vilket präglade de fortsatta år som han spenderade i 
Grekland. Det som från början fokuserade på Messeniens topografi handlade efter sommaren 
1927 mer och mer om Malthi. 

Efter att ha spenderat hösten 1927 i Rom, reste Valmin hem till Lund igen. Han gav ut 
sin artikel om de två första gravarna, Tholos tombs, och gav ut en till året därpå, Continued 
explorations in eastern Triphylia för 1927 års undersökningar. Året därpå reste Valmin inte 
ner till Medelhavet då han hade kurser att ta igen. 

1929 fick Valmin ytterligare ett stipendium att resa till Messenien på. Denna gång 
tillsammans med ett par andra studenter som han hade lärt känna både i Lund och vid École 
française. Han fortsatte sina topografiska undersökningar, och identifierade resterna av ett 
tempel vid Hagios Floros som han lade till på listan av fortsatta utgrävningar. Han hittade 
även en mosaik vid Korone som han kunde börja undersöka med hjälp av sina assistenter. 
Tillbaka i Soulimadalen började han på ett mer metodiskt sätt att gräva ut Malthi. Året efter, 
1930, disputerade Valmin på Messeniens topografi med Etudes topographiques sur la 
Messénie ancienne och kunde alltså fortsättningsvis fokusera uteslutande på de arkeologiska 
projekten.  

1930-32 saknade Valmin de ekonomiska möjligheter som krävdes för att att fortsätta 
arbeta i Messenien, men från 1933 återvände han varje sommar. Varje säsong fick han hjälp 
av olika assistenter från de svenska universiteten för att undersöka templet och framförallt 
fortsätta utgrävningen vid Malthi. Samtidigt tjänstgjorde han som tillförordnad professor både 
vid Lund och Göteborg under terminerna. De perioder som Valmin arbetade vid utgrävningen 
bodde han i stationssamhället Vasiliko vid Ramovounis norra fot, alltså nedanför Malthi. 
Valmin och utgrävningen skapade därmed ett särskilt starkt band till Vasiliko varifrån de 
flesta av arbetarna kom. De hjälpte Valmin med mat och husrum samt förvaringen av Malthis 
fynd. 1935 invigde invånarna i byn ett arkeologiskt museum för fynden och som Valmin 
hjälpte till att inrätta. I och med det blev han hedersmedborgare i byn. Museet blev 

                                                
33 Valmin till Boëthius 18.06.1927. 
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Messeniens första arkeologiska museum, och det är anmärkningsvärt att det inte placerades i 
den betydligt större staden Kalamata. Istället gjordes det som ett regionalt museum på den 
plats där den första utgrävningen av en bosättning i området gjordes. Två år efter en sista kort 
säsong 1936 publicerade Valmin resultaten av Messeniens topografi, samt kupolgravarna, 
templet, mosaiken och Malthi i Messenia expedition. Valmin återvände sedan inte till 
Messenien förrän 1952. Istället skrev han om det i olika former av litteratur under hela sitt liv. 

2.1. Landskapet i texterna 
Ett tema som analysen undersöker är presentationen av landskapet. I Valmins möte med 
Grekland och Messenien uttrycks landskapets utseende, användning, möjligheter och 
förutsättningar. De olika texterna speglar olika uttrycksformer, men grundar sig i samma 
upplevelser. I dem blandas Valmins förförståelse av Messenien, uppgiften som han antog i att 
vara där, och personliga betraktelser. På olika sätt påverkades landskapet av honom, och han 
av landskapet. 

Relationen till det messenska landskapet fyller flera funktioner på både ett vetenskapligt 
och känslomässigt plan i Valmins texter. I beskrivningarna möts den vetenskapliga topografin 
tillsammans med de personliga intrycken. I de vetenskapliga texterna står generellt landskapet 
som en bakgrund till Valmins praktiska förutsättningar och resultat. I memoarerna målas 
istället landskapet upp som en exotisk bakgrund för minnerna. I resehandböckerna riktas 
landskapet till en läsekrets som i de flesta fall aldrig hade upplevt ett landskap så annorlunda 
från Sveriges. I dessa tre genrer delas intryck och reflektioner över det messenska landskapet. 

2.1.1. Topografin 

Valmins topografiska arbete i Messenien förenade arkeologiska lämningar med historia och 
landskapet. De topografiska beskrivningar som Valmin gjorde av Messenien följer egentligen 
hans eget sätt att närma sig landskapet. Det var topografin som först intresserade honom i 
sökandet efter lämningar och potentiella utgrävningar. Undersökningar av landskapet blir 
därför den naturliga introduktionen till relationen med Messenien och de påföljande 
arkeologiska utgrävningarna. 1927 skriver Valmin att han upplever en ”våldsam kärlek till 
Messeniens topografi”.34 I samma brev beskriver han att han är stressad över att inte ha 
doktorerat ännu. Doktorsavhandlingen om områdets topografi växte fram ur sökandet efter ett 
ämne att doktorera på och var inte självklart från början. Det framgår i breven till både 
Nilsson och Boëthius som fick verka rådgivare.35 All den information som Valmin hade 
samlat under genomsökningen av Messenien efter intressanta inskrifter eller lämningar att 
publicera, fick således ett utlopp. Resultaten från inskrifterna och det lilla av Malthi som han 
dittills hade undersökt var alltför knapphändiga som underlag. Dessutom beskriver han i 
breven att han inte vill trampa Persson eller Boëthius på tårna genom att skriva om 
kupolgravar, vilket var ett område de båda hade specialiserat sig på.36 Messeniens topografi 
blev därför ett sätt att för Valmin att fördjupa sig i det landskap som tilltalade honom både på 
ett vetenskapligt och personligt plan, samt att nischa sig inom ett eget område. 

Landskapet ges en stor plats i Valmins vetenskapliga skrifter där de arkeologiska 
områdena presenteras. Möjligheterna för fortsatta arkeologiska projekt fastställs i hans 
arbete.37 I Tholos Tombs beskriver han Soulimadalen som ”rikt på antikviteter” och det blir 

                                                
34 Valmin till Nilsson 5.6.1927. 
35 Valmin till Nilsson bl.a. 5.6.1927; 7.8.1928 och 18.8.1928 samt Valmin till Boëthius 1.7.1928. 
36 Valmin till Nilsson 25.6.1928 och Valmin till Boëthius 14.6.1928 
37 Tholos tombs, 58 & 89. 
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hans syfte att presentera dessa.38 I Messenia expedition skriver han att området är rikt på 
antika lämningar från olika perioder.39 Hans egna utgrävningar av gravarna och senare 
templet, mosaiken och Malthi blir exempel på dessa. Hans positiva kommentarer av 
landskapets möjligheter är inte specifika och pekar på att det finns mer att hämta än vad han 
själv har gjort. En topografisk undersökning förutsätter för Valmin ett landskap som är 
”outforskat”. På flera ställen påpekar han det outforskade Messeniens möjligheter och därav 
intresset för potentiella utgrävningar. I de vetenskapliga publikationerna höjer det 
undersökningens status och relevans genom att Messenien ”verkade som ett bra och 
outforskat område för framförallt förhistoriska undersökningar”.40 Han nämner att han har läst 
om Messenien, men att inga arkeologiska upptäckter finns publicerade. Han skriver att de få 
resenärer som har varit där inte har gjort mer än ytliga beskrivningar.41 Även i sina memoarer 
beskriver Valmin syftet med sitt arbete där genom att lägga betoning på Messeniens historia 
som ”mestadels oskriven”, någonting som han kom att ändra på.42 

Det orörda landskapet får betydelse även för Valmin personligen. Han beskriver 
Messenien som ”Greklands präktigaste provins, det feta, saftiga, jungfruligt orörda 
Messenien”.43 Orört, i den här meningen, behöver inte betyda orört av arkeologer, utan orört 
av urbanism, industrialism och modernitet. Det kan också betyda orört av västereuropéer 
överhuvudtaget, och för Valmin möjligheten att gå längs en okänd stig. För självbilden 
skapade det en roll för honom som ”pionjär”. Betydelsen att vara först överskrider betydelsen 
att vara bäst eller störst, någonting som följer berättelsen om Valmin som den som lämnade 
gruppen i Asine för sina egna projekts skull. 

Hans särskilda status i att vara först gäller även hans status på plats. Genom att lyfta fram 
att han är den enda arkeologen i området och den ende som lokalborna har mött, ges han ett 
särskilt anseende. Han beskriver i La Grecque hur han reser till Messenien som ”den förste 
europée” som gjort utgrävningar där. Därför blir hans uppdrag även den inverkan han gjorde 
på lokalbefolkningen genom att berätta deras historia för dem. Han ger arbete åt befolkningen 
och gör byn framgångsrik och berömd, för ”det är just vad varje grekisk by drömmer om.”44 

De topografiska möjligheterna tar plats i Valmins litteratur genom de människor som han 
träffade i Messenien. Han gör nödvändigtvis inte upptäckterna på egen hand, utan han får 
hjälp av lokalborna. Då Valmin beskriver sin metod som resande arkeolog, framhäver han 
lokalbefolkningens betydelse eftersom de besitter kunskaper om området, även om de inte 
alltid förstår de arkeologiska detaljerna.45 I La Grecque beskriver han Messenien som det 
landskap som har mer sägner och historier om gamla skatter än något annat område i 
Grekland.46 Historier om turkar som gömmer skatter under gamla ekar och i ruiner möter 
honom, men det är upp till honom att hitta dem. I Vinrött Hav beskriver Valmin hur han med 
tiden får ett så gott rykte att folk från alla omkringliggande byar söker sig till honom med tips 
på fyndplatser och föremål att visa.47 Det kan delvis tolkas som Valmins framhävande av sin 
egen kapacitet att få kontakt med lokalbefolkningen, men också som ett sätt att löjliggöra 
messenierna som kommer med dessa historier, utan att ha letat efter skatterna själva förrän 
Valmin dyker upp. I topografin ingår lokalbefolkningens sägner och vittnesmål som en metod 
till att hitta lämningarna, liksom en karta till det förflutna. 

                                                
38 Tholos tombs, 89. 
39 Messenia expedition, 2. 
40 Messenia expedition, 2. 
41 Messenia expedition, 2. 
42 Vinrött hav, 116. 
43 Vinrött hav, 103. 
44 Vinrött hav, 113. 
45 Vinrött hav, 116. 
46 La grecque, 82. 
47 Vinrött hav, 119. 
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2.1.2. Fotspår 

I kontrast mot den moderna befolkningen, litar Valmin på antika spår i sitt sökande efter 
lämningar. I Pausanis välkända text Periegesis som är en rundresa genom Grekland där antika 
ruiner och tempel presenteras, beskrivs Messenien i bok IV. Valmin sökte efter Messeniens 
ursprung, och därför blir källorna viktigare, ju äldre de är. För det mesta föredrogs de antika 
källorna framför den moderna befolkningens kunskap. En by med namnet Aëtos identifierar 
Valmin som Messeniens antika huvudstad och hittar där intressanta murar och 
kolonntrummor. Det är den plats som en av hans inspiratörer, W. Woodhouse kallar för 
Dorion efter Pausanias texter.48 Men Dorion heter i själva verket en annan av byarna i 
området, och då Valmin besöker platsen utan att hitta några lämningar, menar han att 
invånarna ”låtsats” att det är deras by som är Dorion.49 Istället identifierar Valmin Malthis 
akropol som Dorion, kanske som ett sätt att höja dess status. 

Templet som Valmin hittar vid Hagios Floros tolkas också med hjälp av Pausanias. Den 
antika källan nämner inte templet, utan floden Pamisos som rinner strax intill. Eftersom 
Pausanias skriver att människor offrar i floden, tolkade Valmin det som att han inte såg själva 
tempelbyggnaden eftersom han tog en annan väg.50 Valmin ger floden en lika central roll i 
dag som i forntiden, eftersom flodens betydelse bland den moderna befolkningen korrelerar 
med det antika templet.51 Valmin väljer att tro på Pausanias skildring av användandet av 
Pamisos som offerplats, med eller utan tempel, och förenar templet med en Pamisos-kult i 
sina resultat. 

I Messenia expedition leds Valmin även av andra än Pausanias och han nämner E. 
Dodwell, W.M. Leake och K.O. Müller som skrev reseskildringar av Messenien under 1700- 
och 1800-talet.52 I Vinrött hav hänvisar han istället till ortsnamnens etymologiska betydelse 
som för honom tyder på antikt eller förhistoriskt ursprung.53 Trots att Valmin ofta blev hjälpt 
av lokalbefolkningen så var deras lokalkännedom byggd på kunskaper om vad de har sett 
eller hört talas om, men inte nödvändgtvis en djupare historisk kunskap. Undantagen är 
skolmästaren Sotori Papanadopoullos och byprästen Papa-Gregorios som båda är intresserade 
och pålästa, och som Valmin därför visar särskild uppskattning av i sina texter.54 

Valmin konkurrerade med andra utgrävare i Grekland om den akademiska 
uppmärksamheten, och för att säkra en anställning måste han placera sig själv på kartan 
genom att koppla sitt arbete till de andra. Valmins arbete hade stora influenser från Perssons 
arbete i Asine som också var hans enda praktiska tillämpning av arkeologi innan 
undersökningarna i Messenien. i Messenia expedition beskriver han sina undersökningar av 
Messeniens topografi som sökandet efter ”det messenska Asine”.55 Dessutom hittade han 
flera kupolgravar, vilket placerar honom i samma vetenskapliga intressesfär som Persson. 
Med tanke på att Valmin i sina vetenskapliga publikationer hoppfullt beskriver Messenien 
som ett arkeologiskt paradis fullt av lämningar så har han samtidigt gjort ett val i vad han har 
velat undersöka vidare. 

2.1.3. Resandet i landskapet 

Valmin beskriver sig som den ensamt resande vagabonden i de populärhistoriska texterna, 
framförallt i memoarerna. Hans arkeologiska vinningar översätts i texterna till personliga 
vinningar. Vagabonden är de populärvetenskapliga texternas svar på pionjären och är också 
                                                
48 Tholos tombs, 57. 
49 Tholos tombs, 57. 
50 Messenia expedition, 464. 
51 Messenia expedition, 419; Vinrött hav, 118. 
52 Messenien expedition, 9. 
53 Vinrött hav, 108. 
54 La grecque, 83; Tholos tombs, 53; Messenia expedition, 1. 
55 Messenia expedition, 469. ”… where the Messenian Asine is to be looked for.” 
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förknippad med resandet, vilket är precis det som Valmins undersökningar gick ut på. I 
Vinrött hav kallar han sig själv i sitt kringflackande för ”arkeologisk luffare”, ”farande 
arkeolog”, ”vandrande fältarkeolog” och ”kringresande arkeolog”.56 Han argumenterar att 
samtliga arkeologer bör ta ett år och resa runt på egen hand i Grekland som vagabonder för att 
lära sig att tala med befolkningen och klara sig själv.57 Valmin sätter sig själv som exempel 
för andra arkeologer, och legitimerar samtidigt sina metoder. 

I inledningen till Messenia expedition nämner Valmin att han bodde i en herdestuga i sex 
veckor.58 De vetenskapliga texterna inleds ofta med en berättelse om hur Valmin tog sig till 
sina upptäckter och det är här som berättelsen om exempelvis påskdagen kommer upp. De 
blir en del i hans resor mot de arkeologiska målen. Berättelserna om Valmins resande har, i 
egentlig mening, ingenting att göra med själva utgrävningarna men berättar om bakgrunden 
till dem. Att den slutgiltiga arkeologiska publikationen har ordet ”expedition” i sin titel är 
också i en klar linje med resandet som metod. 

Hur själva resandet gick till är ett annat tema för Valmin. I framförallt de 
populärvetenskapliga texterna beskrivs färdmedel och vägar utförligt. Det är ett tema som 
försätter Grekland och Messenien i den exotiska roll som den svenska publiken under den här 
tiden förväntade sig. Genomgående är det de dåliga och illa underhållna vägarna som läggs 
fram, tillsammans med de antika och spännande åkdonen i form av oxkärror och åsnerygg.59 
Bilden av Grekland som orientaliskt, fattigt och outvecklat förstärks i de här 
beskrivningarna.60 I Valmins pionjärskap och idé om att vara först så är det svårtillgängliga 
det som lockar Valmin och den här typen av äventyrliga roller. 

Otillgängligheten nämns i Valmins resehandböcker som ett sätt att förbereda svenskarna 
för en obekväm miljö. Ett genomgående tema är att de vackraste platserna också är de mest 
mödosamma och otillgängliga, någonting som generellt gäller hela Grekland för Valmin. I 
resehandböckerna påminns man om att man måste ha en tränad kropp för att klara av 
strapatserna, särskilt de som innebär alldeles särskilt vackra vyer eller upplevelser.61 I 
Underbara Grekland är den storslagna passagen över Taygetos mellan Messenien och Sparta 
väl värt mödan, men bara om man orkar sitta på en åsna eftersom det är enda sättet.62 Vasiliko 
och ”de svenska utgrävningarna och museet där” nämns i Underbara Grekland men då med 
den förvarnande texten att ”om man inte anser sig ha tid eller intresse” så föreslås man åka 
vidare med tåg direkt till Olympia istället.63 Messenien beskrivs som särskilt svårtillgängligt, 
framförallt på grund av att människorna, enligt Valmin, är konservativa. I Messenia 
expedition skriver han att ”de enda transportmedlen är den lilla järnvägen eller åsnestigarna” 
och detta trots att de är relativt välbärgade.64  

Det landskap som Valmins kände sig särskilt dragen till, var också bland de mest 
svårtillgängliga – någonting som ingår i Valmins äventyrliga självbild. Det obekväma 
Grekland är viktig i hans självbild som ”benägen” genom att han härdar ut i det spartanska 
levernet och den stränga miljön. I brev till Nilsson diskuterar han möjliga medhjälpare till 
sina utgrävningar, och dömer dem utefter deras förmåga att klara av miljön och den fysiska 
ansträngningen.65 Trots detta beskriver han i brev återkommande feberanfall då han befinner 
sig i Grekland – någonting som inte nämns i publikationerna.66 

                                                
56 Vinrött hav, 103, 105 & 113. 
57 Vinrött hav, 113. 
58 Messenia expedition, 2. 
59 Underbara Grekland, 26. 
60 Underbara Grekland, 130. 
61 Underbara Grekland, 15. 
62 Underbara Grekland, 15. 
63 Underbara Grekland, 141. 
64 Messenia expedition, 12. 
65 Valmin till Nilsson 8.5.1927 och 26.8.1934. 
66 Valmin till Nilsson 7.8.1927 och 10.9.1927. 
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2.1.4. Idyll 

Kärleken till landskapet är ett starkt tema för Valmin i framförallt memoarer och 
resehandböcker. I memoarformen manifesteras den till ren privat och till och med possessiv 
funktion. Messenien är hans. I Vinrött hav kallar han Messenien för ett ”personligt reservat” 
och en plats där han kan uppnå de resultat han vill. Han delar det med Sverige som sitt 
hemland, skriver han.67 

Även i de vetenskapliga texterna beskrivs landskapet som positivt för Valmin utöver de 
topografiska möjligheterna. I Messenia expedition kallas Messenien för ”charmigt”.68 I 
Tholos tombs beskrivs Soulimadalen som ”ett av de mest ljuvligaste landskapen i hela 
Grekland.”69 Att landskapet är underbart beskrivs genom klimatet. I Messenia expedition 
beskriver han att Messenien har ett ”vältempererat klimat” som är ”förtjusande att leva i”. Till 
skillnad från stora delar av landet som är torrt och alldeles för varmt, upplever Valmin i 
Messeniens svala berg och bördiga dalar ett paradis, inte bara för en arkeolog utan i ren 
allmänhet. I Underbara Grekland visas en bild på ett närmast tropiskt landskap medan 
bildtexten lyder ”en talande bild från Messenien.”70 Odlingsmöjligheterna, den bördiga jorden 
och tillgång till vatten är tillgångar som han lyfter fram.71 På åtskilliga ställen både inom 
vetenskapen och litteraturen kallar han Messenien för en trädgård av den anledningen.72  

I både de vetenskapliga och i litterära texterna är byarna härliga, charmiga, förtjusande, 
lummigt idylliska och små.73 Språkbruket kan karaktäriseras som diminutivt. Det ger ett 
oskyldigt och naivt intryck. Det skapar även ett avstånd mellan Valmin med sin akademiska, 
kosmopolitiska bakgrund och de små oskyldiga öarna på den messenska landsbygden. 
Genomgående i Underbara Grekland använder han ordet ”idyll” såväl i beskrivningen av 
landskap som på människor – då ofta förknippat med traditionellt hantverk eller jordbruk.74 
Byarna är gamla också i de vetenskapliga texterna.75 Deras ålder spelade roll för Valmin i att 
fastställa om de hade någon historisk relevans för hans undersökningar. Även i 
reselitteraturen Underbara Grekland används åldern på byarna som exempel på framtida 
utgrävningar. Byn Kyparissa beskrivs där som en plats ”med urgamla anor” vars namn nämns 
i Homeros.76 I de populärvetenskapliga texterna blåses åldern i byarna upp från någonting 
historiskt relevant till det mer skämtsamma ”halvt utdöda”, eller till och med, som i Koronis 
fall ”den mest utdöda” och ”ålderdomssvaga” som sätter ett exempel för de ”döende städer, av 
vilka Grekland har så många”.77 I det avseendet används åldern för de grekiska byarna som 
någonting exotiskt och spännande. Det följer turistens förväntan av ett antikt, men även 
sömnigt, världsfrånvänt och konservativt land. 

Byarna beskrivs också som fattiga.78 Fattigdomen försätter byarna i underläge där 
Valmin själv som en person med pengar antar en ledarposition. Fattigdomen förstärker också 
Valmins och sin samtids bild av ett Grekland som behöver räddas. I Valmins personliga 
uppdrag ingick det att anställa arbetare och hjälpa byarna att stärka sitt rykte för omvärlden 
för att kunna locka med turister och fler arkeologer. I Vinrött hav beskriver han därför 
Messenien som en plats som han kommer att ”taga hand om”.79 Fattigdomen som präglar 
Valmins beskrivningar av Grekland är inte bara en ekonomisk, utan en slags andlig eller 
                                                
67 Vinrött hav, 102 f. 
68 Messenia expedition, 2. 
69 Tholos tombs, 89. 
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72 Underbara Grekland, 29 & 118; Messenia expedition, 11 f. 
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kulturell fattigdom i ruinerna efter den högklassiska perioden. De moderna grekerna verkade 
för Valmin okunniga eller ointresserade av sin historia. I Underbara Grekland skriver han att 
”Grekland är ett av naturen fattigt land.”80 I den framställningen är det som om Grekland 
alltid har, och alltid kommer att vara, fattigt eftersom det i sin natur, sin karaktär och identitet 
är det. I den framställningen finns det ingen plats för ett Grekland som kan, eller vill, mäta sig 
med de ekonomiska förutsättningar som övriga Europa möter. Det är ett land som står stilla. 

2.2. Människorna i texterna 
Det var inte bara landskapet som tedde sig ovanligt och anmärkningsvärt för Valmin. 
Människorna i det var också ett föremål för betraktelser och ett behov att skriva om. Ett 
kapitel i Underbara Grekland bär titeln ”Folket” med underrubriken ”Rasfrågor” och är 
kanske den mest talande vad gäller Valmins (och samtidens) syn på de moderna grekerna.81. 
Utseende och sätt presenteras, tillsammans med bilder på grekiska bönder och herdar samt 
människor i folkdräker. Beskrivningarna tydliggör vad den svenske turisten kanske 
förväntade sig eller tyckte var spännande och exotiskt. Det idylliska Grekland lyftes fram i 
dessa traditioner och upphöjdes kontra den moderna globaliseringens utslätande och fördärv. 

Att resa verkar ha varit en studie i ”människotyper” och att fascineras över dessa. Bland 
annat beskrivs Megalas kvinnor som speciellt vackra och som man kan ”studera vid de stora 
påskfesterna.”82 Då Valmin beskriver tågresan som man kan ta till Aten genom Jugoslavien, 
rekommenderar han att stanna till i Budapest, Beograd eller Saloniki så att man ”får i gengäld 
för den minskade komforten nästan bättre tillfälle att på nära håll studera Balkantyperna.”83 
Begreppet ”folktyper” indikerar ett gemensamt lynne som antingen hänvisas till en inre 
biologisk gemenskap eller landskapets påverkan. 

2.2.1. Antikens ättlingar 

I avsnittet ”Rasfrågor” i Underbara Grekland diskuterar Valmin huruvida de moderna 
grekerna är direkta arvtagare till de antika eller inte. Han inleder med ”Få Europeiska folkslag 
ha i alla tider i så hög grad varit föremål för studier och allmänt intresse som det grekiska.”84 
Valmin diskuterar frågan och kommer fram till att människorna på Kreta och de Egeiska 
öarna är ”renrasiga” men att de i övrigt har blivit ”utsatta för inblandning av främmande 
rasers blod”. På många ställen påträffas ”folktyper, som slående erinra om vad vi vant oss att 
anse som klassiska.”85 Här är kopplingen mellan de antika grekerna och de moderna en fråga 
om en biologisk ras snarare än en konsekvent använd kultur eller identitet. Språket är också 
en indikation på kontinuitet som Valmin tar upp när han skriver att på särskilt avlägsna trakter 
kan det höras en typ av grekiska som inte avviker från den klassiska.86 Å andra sidan skriver 
han om de första forntidsmänniskorna i Grekland att de ”redan tillhörde olika ’raser’ och 
kommit från olika håll”.87 

Valmin benämner aldrig de forntida människorna som han antar bebodde Malthi som 
”messenier”, utan som ”greker”. Messenien som politiskt område och landskap är inte ett 
modernt koncept, utan någonting som används i Pausanias. Valmin verkar inte ha kunnat 
sammanföra de moderna messenier som han bodde och levde hos med de skelettdelar och 
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arkeologiskt material som utgrävningarna gav. Samtidigt ser Valmin en kontinuitet mellan 
forntidens greker och de moderna i deras karaktär. Han beskriver Messeniens landskap som 
formgivare för de moderna messenierna. Hans logik följer att om landskapet inte har 
förändrats, så kan inte människorna ha gjort det heller. En viktig punkt för Valmin är att 
Messenien är avskärmat rent fysiskt av omkringliggande berg. Just därför blir det också 
lättare för Valmin att tala om den messenska befolkningen som inneslutna i en bubbla sedan 
urminnes tider, eftersom Messenien är isolerat. På det sättet är det därför inte svårt för honom 
att se de moderna messenierna som ättlingar till de forntida grekerna. 

Karaktärsdrag är det som Valmin använder sig av för att koppla samman moderna och 
forntida människor i sina texter. En återkommande beskrivning är den gästfrihet som Valmin 
möter i Grekland. Han beskriver i Underbara Grekland som ”den grekiska folkkaraktärens 
urgamla grunddrag”, och fortsätter sedan med att beskriva att just den här gästfriheten är i 
andra stater sedan länge ”utdöd”.88 I Vinrött hav gör han istället en mer populär koppling 
genom att hänvisa messeniernas gästvänlighet till Homeros.89 Det är som om det är djupt rotat 
i generna. Ett motstridigt karaktärsdrag som även det syns hos Homeros beskriver Valmin 
som en individualism som kan slå över till egoism, med hänvisar det istället till landskapets 
påverkan.90 

En egen strävan efter sitt forntida arv beskriver Valmin att grekerna också själva har. Han 
skriver att de moderna grekerna har ”en stolt och ibland mycket självsäker dyrkan av fädrens 
gärning och forntidens minnen.”91 Dels legitimerar det Valmins arkeologiska arbete i att lyfta 
fram Greklands forntidshistoria, eftersom det skulle ligga i grekernas intresse. Dels framhäver 
det den konservatism som Valmin tycker sig se på den messenska landsbygden. Såsom 
Valmin upplever människorna idag, kan läsas i de antika texterna, och om människorna har 
varit sådana sedan antiken då har de förmodligen varit sådana även innan dess, följer Valmins 
logik. Det behåller människorna i den förenklade och oförändrade form som behövs för att 
kunna studera dem. 

2.2.2. Landskapets påverkan 

I La Grecque jämför Valmin inte bara moderna och historiska greker, utan messenier med 
skåningar i kapitlet ”Grekland Skåne”.92 Jämförelsen är visserligen menad humoristiskt, men 
även i humorn ger den en beskrivning av Valmins uppfattning av messenierna. Valmin, som 
var från Blekinge, använder den här jämförelsen för att förklara sin egen samhörighet till 
landskapet och messenierna.93 I jämförelsen Skåne-Messenien beskrivs både landskapet och 
folkkynnet.94 Tanken om ett folk rotad i en plats som är ömsesidigt påverkade av varandra 
kan här läsas ut, och blir därför relevanta i hans syn på hur de grekiska människorna fungerar. 
Eftersom det är det tuffa landskapet som skapar människorna utgår Valmin i Messenia 
expedition utifrån de grova, enkla men nödvändiga föremål som han hittar vid Malthi. Han 
skriver att de har varit ”simpla landsmän, vilket syns på deras redskap.”95 Utifrån de ben- och 
hornobjekt som Valmin hittar konstaterar han att de illustrerar ”en liten landsbygds liv och 
behov, en landsbygd i vilken det levde grova jägare och enkelt kvinnofolk.”96 

Valmins känslomässiga relation till människorna i Messenien är förknippad med den 
idyll som han upplevde där. Idyllen är också någonting som med åren övergick till en 
nostalgi.  I resehandboken Turist lyfts den nostalgiska idyllen upp som en orsak att uppskatta 
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Grekland som resemål.97 Då modernitet beskrivs, så görs det ofta på ett antingen negativt sätt 
eller på ett sätt som förminskar utvecklingens betydelse. Ett avsnitt ägnar Valmin åt den 
moderna kulturen i Grekland. Han kan inte sammanföra den moderna kulturen med sin 
beskrivning av landet, och gör det istället i ett separat avsnitt. Där beskrivs grekerna som 
nyfikna på nymodigheter, och snabba på att anamma dessa. Samtidigt måste resenärerna bege 
sig långt ut på landet för att få se traditionella kläder och leverne som förr även existerade i 
städerna.98 De beskrivs som ”enkla” på ett sätt som gör dem rena och oskyldiga från den 
moderna västvärlden.99 Valmin oroar sig för industrialiseringens avfolkning av byarna och 
beskriver det som ett ”flyktförsök”.100 I avsnittet sammanfattas även de arkeologiska 
expeditionerna som har skett där under 1900-talet.101 Det är som om de arkeologiska 
bedrifterna är ett positivt steg i en modern riktning genom deras välvilja att ta emot utländska 
arkeologer. Den utvecklingen har skett utifrån, från Västeuropas initiativ och kontroll, men 
inte från grekerna själva. 

Eftersom landskapet inte har förändrats har grekerna i grund och botten behållt sina 
levnadsvanor, trots vissa teknologiska och idémässiga framsteg, skriver Valmin i Turist.102 
Grekerna är därmed fast i sitt landskap och kan inte utvecklas tillsammans med resten av 
världen, även om de försöker. Grekerna som stillastående i tiden med Valmin som den 
utomstående kraften som förändrar förutsättningarna för kunskap och jobb försatte Valmin i 
den maktposition som han befann sig i. Därför gynnade det Valmin att låta grekerna stanna 
kvar i sin utveckling.  

2.2.3. Sociala roller 

Valmin lyfter fram enskilda indvider både bland forntida invånare av Malthi, och bland de 
fysiska personer som han möter. Deras roller kan man utläsa i personernas funktion och 
position där också Valmin själv har en klar roll. Hur Valmin placerar människorna i ett socialt 
strata förenar hans syn på människorna i samhället då som nu. Den bild av det antika Malthis 
samhällsstruktur som han ger, bygger på den samhällsstruktur som han levde inom under sina 
år där. 

För det första leds samhällena av en person, alltid i form av en man. Vid Malthi ges den 
här personen olika titlar i Messenia expedition – kung,103 hövding,104 prins105 eller helt enkelt 
ledare106. I nära samklang med dessa beskriver Valmin också en ledande familj107, ledande 
klass108 med tillhörande krigare109, lorder110 och heroer.111 Termerna lämnas mer eller mindre 
odefinierade och tydligare begrepp eller förklaringar till hur systemet fungerar diskuteras 
aldrig. Det avslöjar dels tidens intresse, men också Valmins antagande att ett sådant feodalt 
samhällssystem fanns vid Malthi – ett system som var välbekant och vedertaget. Det liknade 
på många sätt det moderna samhälle som Valmin såg i Messenien. Bevisen för Malthis ledare 
såg Valmin i den monumentala arkitektur som han hittade vid Malthi och som han kallade för 

                                                
97 Turist, 10. 
98 Underbara Grekland, 136. 
99 Underbara Grekland, 117 & 132 ff. 
100 Underbara Grekland, 126. 
101 Underbara Grekland, 137 f. 
102 Turist, 34. 
103 Messenia expedition, 407, 130, 140 f. & 464 ”kings”. 
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105 Messenia expedition, 221 ”princes”. 
106 Messenia expedition, 53 f.,140 f. & 190 ”rulers”. 
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palats, eller bättre byggda kvarter.112 Han jämför dessa typer av centralpalats med de i Tiryns, 
Thebe och Knossos.113 Han ser också de ledande personerna/familjerna/klasserna i materialet 
som han fann, då i form av bättre tillverkade verktyg och vapen.114 I de gravar som Valmin 
undersökte, både nere i Soulimaslätten och uppe vid själva Malthibosättningen, fann han 
också skeletten av ledarna.115 Invid en grav med ett skelett och en med flera i, undersöktes två 
altare och Valmin föreslår att dessa användes för att hedra och tillbe kungen och de fallna 
krigarna som begravdes intill.116 Även i Resa används samma retorik då Valmin beskriver 
Grekland under bronsåldern som ett mansdominerat samhälle lett av kungar och hövdingar 
som levde i palats.117 

Då Valmin beskriver Soulimadalens rikedom i dess bördiga jord, Malthis placering uppe 
på Ramouvouni, och akropolens planläggning så gör han det direkt genom ledarens vision – 
placeringen är strategiskt valt och den som härskar över Malthi, härskar över hela slätten.118 I 
Messenia expedition beskriver Valmin det som att det här kungariket eller samhället är skapat 
utifrån sjlva ledaren.119 Han är alltså i Messenia expedition i viss mån även den som skapar 
samhället. Vad gäller templet vid Pamisos skriver Valmin att det ”är lockande att tro att det 
var heroon som lärde invånarna som levde vid sankmarkerna att gräva diken”.120 Invånarna 
kunde alltså inte på egen hand skapa utvecklingar eller tekniska framgångar. Valmins egen 
position som ensam arkeolog, med en utbildning och kapital som de flesta i Messenien 
saknade, försatte även honom i en ledarrroll. Uppe vid utgrävningen var det han som ledde en 
grupp av arbetare, likt Malthis kung över sina undersåtar. De som fick mer ansvar vid 
utgrävningen var antingen kollegor från Västeuropa, lika honom själv, eller särskilda lokala 
personer. Messeniernas behov av honom understryks i hans självutnämnda uppdrag att hjälpa 
byborna ur sin isolation, fattigdom och okunskap.121 

Andra typer av ledare fanns för Valmin också i Messenien. Talande är att dessa inte var 
egentliga ledare i form av ministrar eller eforer – dessa fanns bortom den lilla Soulimaslätten 
i de större orterna och styrde på avstånd. De som verkligen styrde på plats, i det konservativa 
och i viss mån laglösa samhället, var de män som på ett eller annat sätt ingav respekt. För 
Valmin var det hans kunskaper och bakgrund som gjorde det. Bland de lokala var det 
framförallt prästerna och skollärarna som ingav den respekten på ungefär samma grunder.122 
Valmin fick dessutom en stark kontakt genom just dessa personer, och lyfter fram dem i sina 
texter. De uppmuntrar inte bara hans arbete, men de besitter också viktiga kunskaper om 
området.123  I Vinrött hav skriver han om Papandanopoullos att ”jag var den man, han 
behövde”.124 I själva verket var det nog motsatsen, och Valmins vänskap med dessa två 
patriarker kan ha varit ett medvetet val för att kunna inleda ett samarbete med resten av byn. 
Genom dessa respektingivande män fick Valmin den respekt som behövdes för att leda 
byarna under projektet. Att det just är prästen och skolmästaren som höll de här positionerna 
uppmuntrade också Valmins syn på det messenska samhället som mansdominerat och 
uppbyggt på vem som har kunskap. De två karaktärerna är viktiga medhjälpare och krydda i 
Valmins självbild som den ”resande arkeologen” som tar sig runt med hjälp av 
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lokalkännedom;125 Men i de populärt skrivna böckerna är de en exotisk schablon och exempel 
på det konservativa grekiska samhället.126 Valmins status är högre än bybornas, eftersom det 
ligger i hans makt att göra dem berömda, någonting som de underförstått inte kan klara av på 
egen hand. Hans agerande rättfärdigas genom att lokalborna behöver honom. Det beskriver 
han också i sina memoarer genom att förklara hur hindrad han blir i sitt arbete av alla nyfikna 
greker som flockas kring honom.127 

En annan typ av ledare eller makposition finner Valmin i de som äger marken. Som 
arkeolog har detta naturligtvis stor betydelse eftersom det kan vara det som avgör om en 
utgrävning kan göras eller inte. Valmin lyckades infinna sig själv i rollen som ”ägare” då han 
faktiskt köpte loss själva Malthiområdet från lokalborna för att kunna genomföra grävningen 
då inte en ägare kunde hittas.128 Av någon anledning nämner han bara detta i Vinrött hav som 
en lustig parantes, och i brev till Boëthius på ett beklagansvärt sätt över hur krävande hans 
arbete kunde vara ibland.129 Utifrån brevet verkar inte köpet ha gjorts särskilt högtidligt eller 
med större viktighet eftersom platsen inte hade använts för någonting annat än en slags 
gemensam betesmark för byarnas getter. Svårare blev det för Valmin i de lägen då marken i 
fråga hade något ekonomiskt värde, exempelvis som odlingsmark. Så var fallet med några av 
kupolgravarna, templet och mosaiken. I dessa fall motsatte sig markägarna och Valmin 
förklarar i de vetenskapliga publikationerna hur han gick tillväga för att övertala dem att 
gräva, ibland med hjälp av någon från det grekiska arkeologiska rådet; ibland med ekonomisk 
ersättning.130 Historierna beskriver Valmins tillvägagångssätt sakligt och korrekt, men 
uppvisar också hans kunnighet i området. Det visar också lokalbornas okunskap och ovilja att 
uppmuntra de arkeologiska projekten, någonting som frustrerade Valmin. Han såg 
vetenskapen som triumferande över allt annat vilket markägarna också skulle förstå, om de 
visste mer. Vetenskapen vann också över okunskapen i och med att Valmin fick igenom sina 
grävningar till slut. I de populära publikationerna beskrivs de här ovilliga markägarna på ett 
skämtsamt sätt, för att lyfta fram deras dråplighet.131 

En stor grupp arbetare fanns under ledarna vid det antika Malthi i Valmins texter. I 
Messenia expedition är bevisningen för detta naturligtvis svagt, men Valmin utgår från att 
”det måste vara så” eller ”uppenbarligen”.132 Precis som för ledarna hittar Valmin arbetarna i 
arkitekturen. På ett ställe skriver han visserligen att den sociala statusen hos människorna i 
arbetarkvarteren är hypotetisk.133 Men å andra sidan har han redan konstaterat att det finns en 
grupp människor som urskiljer sig som arbetare, och textstycket avslutas med att han föreslår 
att de skulle kunna vara slavar åt ledaren. Han hittar dem även i utgrävningsmaterialet i form 
av enklare gjorda föremål, ofta verktyg eller odekorerad keramik. Valmins teori är att de både 
tillverkades och användes av den här gruppen av människor, som också var ursprungliga i 
området.134 Han konstaterar att ”undersåtarna var förmodligen av samma sort som de som 
lever i de moderna byarna runtom Malthis bergsrygg”.135 

Valmins stora massa ”folk” i det moderna Messenien består av de arbetare som han leder 
under sina utgrävningar där. De beskrivs i plural och är ofta nyfikna men helt oförstående för 
det han gör.136 I Messenia expedition beskriver Valmin den grävmetod som de använde vid 
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Asine som brukar rekommenderas av nordiska arkeologier, men som han insåg är kostsamt 
och gör arbetarna slöa och ouppmärksamma.137 Men han beskriver också att arbetarna gjorde 
kampanjen ideal genom att vara ”robusta och fogliga”.138 Han beskriver deras arbete som 
”med glöd och uthållighet”.139 Han tackar dem och skriver att de ”många gånger glömde 
hunger, törst och hetta” för hans skull.140 De idealiska arbetarna verkar alltså ha varit 
underlägsna och följande, såväl vid det forntida Malthi som under den moderna utgrävningen. 

En annan sak som skiljer de ”vanliga” arbetarna är deras brist på expertis. Vid det 
arkeologiska Malthi poängterar Valmin, utifrån de olika typerna av verktyg som hittades att 
Malthis arbetare var mångsysslare.141 Han kontrar det med ”specialister” jämför de enkla 
yxorna som han hittar vid Malthi med finare exemplar som har hittats i övriga Grekland.142 I 
den lokala keramiken ser Valmin att keramikerna har försökt kopiera utomregional och ofta 
bättre eller finare keramik, med varierande resultat.143 I Malthis arkitektur ser Valmin 
influenser från den vetenskapligt uppskattade mykenska kulturen.144 Influenserna ser han i det 
här fallet inte som lokala kopior, utan från de fysiska människorna som byggde ”originalen” i 
form av arkitekter, byggherrrar eller ingenjörer. De lokala, enkla människorna leddes av de 
som kom utifrån med bättre idéer och tekniker. I samma tankegång beskriver Valmin hur det 
moderna Vasiliko fungerar, genom att de familjer som har högst position i samhället kommer 
”från andra trakter, där jorden var bördigare och getaveln högt uppdriven”.145 Det följer idén 
om att maktpositioner och succéer inte kan komma inifrån, utan måste komma som en extern 
kraft. Det lokala står stilla i sitt landskap medan det är omvärlden som förändras och på olika 
sätt tränger sig på. 

2.2.4. Det forntida i det samtida 

Genom att låta förändring och ledarskap ske genom utomstående kulturer och människor, är 
det den underlägsna och följande gruppen som därmed utgör kontinuiteten mellan då som nu. 
Vad landskapet och människorna har att erbjuda för en utomstående har alltså varit samma 
genom alla tider. Valmin jämför livet i Malthi med en modern, liten landsbygd, där invånarna 
framförallt sysslar med jordbruk. Att platsen även skulle ha fungerat som ett 
tillverkningscentrum för handelsvaror, syns idag i det messenska landskapet.146 Malthi som 
en passande plats för ett produktionscentrum bekräftas i de närliggande byarna, där han 
påpekar att tillverkning av framförallt keramik har pågått sedan antiken och pågår än idag.147 

Valmin använder keramiken för att påvisa en kontinuitet även i den forntida 
populationen.148 Genom att datera de äldsta fynden, daterade han även grekerna själva, och 
menar att ”de måste ha varit lika gamla som konsten att tillverka keramik.”149 Valmin finner 
även att den lokala keramiken inte har så stor variation. Orsaken, understryker han, beror inte 
på bristande ekonomi, kunskap eller smak, utan på ”en lokal, kanske ras- eller kulturbetonad 

                                                
137 Messenia expedition, 4. ”… such a method very often causes waste of time and money and renders the 
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138 Messenia expedition, 3. ”… sturdy and docile.” 
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konservativism.” 150 De vaser som han stötte på, både moderna och förhistoriska, gjorda i den 
lokala leran liknade varandra ända in till den ”metalliska klang” som hördes när man 
knackade på dem. Keramiken som grävdes upp kändes igen i det som fortfarande 
producerades i de omkringliggande keramikdistrikten. Det var inte bara formen men också 
dekorationen som liknade den mellanhelladiska. Just därför, tolkar Valmin det vidare som, 
var det inte förvånansvärt om keramiken inte förändrades markant ens då, från de allra 
tidigaste skeenden i Malthi. I kontakten med den lokala keramiken och de yttre influenserna 
såg Valmin en ”orginalbefolkning” som inte övergav sin egen keramikstil men som samtidigt 
var öppen för andra trender.151 

Valmin tog hjälp av de moderna messeniernas kunskaper då han hittade konstruktioner 
eller föremål som han inte förstod, som en tidig, etnoarkeologi. Till exempel grävde han fram 
en byggnad som inte verkade ha haft ett tak, och tolkade det som en fålla av den sort som han 
såg herdarna använda.152 Ett annat exempel är en anordning för att kontrollera flödet i en 
akvedukt som han såg vid Malthi och sett de moderna messenierna använda nybyggda 
versioner av.153 Valmin hittar järnmalm uppe på Malthi och de omkringliggande bergen och 
hans arbetare säger att de fortfarande används som källa till framställning av järn.154 Han 
hittade resterna av en ugnsliknande konstruktion med flera öppningar men konstaterar att det 
inte kan ha varit en ugn, eftersom man i varenda by i det moderna Grekland använder sig av 
liknande ugnar, men då med bara en öppning.155 I Underbara Grekland nämns också ugnar, 
men som oförändrade sedan förhistorien.156 Angående ovanliga handtag på krukor som 
Valmin hittar jämförs de med moderna grekiska kökskärl.157 Han gräver också upp stenskivor 
som finns placerade uppe vid takbjälkarna på de moderna husen, och anser därför att de 
uppgrävda skivorna skulle kunna tolkas som en liknande funktion.158 Andra föremål som i 
förbifarten nämns utan värderingar och som han ser användas fortfarande i modern tid är 
amuletter,159 brynstenar,160 leksaker av benknotor161 och herdestugor.162 Till och med 
utseendet på en tamgris som han gräver fram i form av en bronsstatyett stöter han på i byarna 
i sin levande form.163  

I vissa avseenden gör korrelationen mellan nutida och forntida objekt att Valmin ser en 
kontinuitet. Men i andra förstärker det hans bild av Messenien som konservativt och 
outvecklat, eftersom de moderna grekerna inte har lämnat de tekniker och typer av föremål 
som enligt honom är utdaterade. Han hittar varptyngder vid Malthi som han ser de moderna 
messenska kvinnorna använda motsvarigheter av, trots att de är klumpiga och primitiva.164 
Verktygen som de moderna messenierna använder sig av, menar Valmin, är sådana som man 
kan se på etnografiska museer, eller beskrivna i antika texter.165 Han skriver inte bara det i 
sina arkeologiska publikationer, utan även i de populära handböckerna om Grekland. Bilden 
av det forntida Grekland som primitivt, till skillnad från den klassiska perioden, ursäktar 
Valmin med att det bara är så i byarna. Människor lever under liknande omständigheter, 
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användande liknande föremål som de arkeologerna gräver upp.166 I Underbara Grekland 
beskriver Valmin lantbruket som särskilt gammeldags.167 En bild på en mulåsna som driver 
ett hemmagjort uppfordringsverk beskrivs som ”en talande illustration till den grekiska 
teknikens efterblivenhet”.168 Det konservativa lynnet ser Valmin även i de många stenverktyg 
som han hittade vid Malthi, tillsammans med så lite metall vilket påvisade att malthiborna 
under hela sin tid levde ”i vissa avseenden, som stenåldersmänniskor.”169 Vad gäller det 
grekiska fisket skriver Valmin att det är någonting som kustbefolkningen har sysslat med 
sedan ”urminnes tider” men att metoderna och redskapen är så primitiva att det inte är särskilt 
framgångsrikt. Istället är det deras”medfödda och i årtusende uppövade vana vid havet och 
dess hantverk som gör det möjligt för dem att existera.”170 Landskapet och människornas 
naturliga anpassning av det är större än den teknologiska utvecklingen. 

Kvinnornas roll verkar inte ha förändrats i området sedan bronsåldern för Valmin. I 
Turist förklarar han den forntida arbetsfördelningen som att kvinnorna ”naturligtvis” lagade 
maten medan männen var jägare, herdar, fiskare och krigare.171 I La grecque beskrivs det 
moderna samhället som särskilt primitivt och Valmin menar att kvinnorna sköter boskapen 
och allt annat, prästerna ligger i året om och männen gör inte mycket alls - ”en sådan liten 
bergsby uppe i Taygetos är säkerligen lika primitiv i sin arbetsfördelning som vilken negerby 
som helst.”172 Kvinnornas arbete, skriver Valmin, är hårt och evigt och han poängterar att 
”ständigt snurra de flitigt samma enkla slända, som man ser avbildad på antika vaser”.173 Det 
är alltså inte bara arbetsfördelningen som är primitiv, utan verktygen som används med den. 
En bildtext ur Underbara Grekland föreställer en äldre kvinna som spinner, och beskriver att 
”den enkla” sländan som hon använder har ”exakt samma konstruktion som den var för fyra 
tusen år sedan.”174 I Turist understryker Valmin att sländan är ”mänsklighetens äldsta och 
ända in i vår moderna tid praktiskt taget oförändrade kvinnoredskap. Framförallt är den 
föregångaren till spinnrocken, någonting som de grekiska kvinnorna inte verkar vara bekanta 
med.175 På samma sätt som de är konservativa i sina könsroller, är kvinnorna även 
konservativa till sättet då de använder sig av gamla tekniker. I det moderna Messenien 
föredrar kvinnorna att laga sin mat i lerkrukor, trots att moderna, billiga och funktionella 
metallkastruller finns att tillgå.176 

I den här uppdelningen är det kvinnorna, i hemmet och i en lägre maktposition som är 
mindre benägen till utveckling. Istället är det i den manliga, ledande sfären med kontakt till 
den yttre världen som förändring kan ske. Familjelivet, för Valmin, har ingen orsak att 
förändras på det sätt som politik eller ekonomi gör. Det är också så som Grekland överlag 
beskrivs – politiken och ekonomin må ha förändrats i det globala perspektivet, men i det 
grekiska hemmen, på landsbygden, har tiden stått still. Uppdelningen speglar också två andra 
sfärer i Valmins värld – vetenskapen över känslan. 
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3. Valmin och vetenskapen 

Med Messenia expeditions publikation 1938 stannade Valmins arkeologiska arbete av. Han 
gav ut ett par texter till med vetenskaplig anknytning – de flesta rester av hans arkeologiska 
arbeten som han inte tidigare hade haft tid att färdigställa eller som av andra anledningar inte 
hade kunnat ges ut tidigare. Åren efter att Messenienprojektet hade publicerats präglades av 
ett allt större utanförskap från den akademiska världen. 

När Malthi var klart och ihoppackat återvände inte Valmin till Messenien igen förrän 
1952. Han försökte dock att resa tillbaka för att fortsätta sina utforskningar och framförallt 
återvända till de potentiella utgrävningar som han hade på sin lista. Flera faktorer gjorde det 
svårt. Dels ekonomiskt, eftersom Valmin fick svårt att få de stipendier som han behövde för 
att kunna påbörja nya projekt. I breven till Boëthius kan man läsa om Valmins förhoppningar 
som vänds till besvikelser över sitt sökande av stipendierna.177 Mellankrigstiden innebar för 
Sverige guldår för arkeologi utomlands med framförallt Axel W. Perssons utgrävningar på 
Peloponnesos och Cypernexpeditionen som gav spektakulära resultat. Valmins projekt 
klarade inte konkurrensen.178 Succéerna inom svensk arkeologi var också pådrivna av Gustaf 
VI Adolf, men som aldrig stödde Valmins projekt. 

Åren strax efter Malthis slutgrävning blev också avgörande i varför fler projekt inte blev 
av i Grekland för Valmins del – andra världskriget bröt ut. Effekterna var förödande för 
Grekland även efter freden, vilket påverkade möjligheterna till arkeologiska projekt där. 
Relationen till Sverige bibehölls relativt god, särskilt tack vare hjälpinsatserna med Röda 
Korset som bland andra Axel W. Persson och hans fru Elsa Segerdahl, överläkare, var 
delaktiga i. I brev till Boëthius beskriver Valmin sin sorg över Messeniens öde under 
krigsåren, och berättar nyheterna som han fått från Vasiliko efter kriget, där Vasiliko blivit 
ockuperat av både italienare och tyskar och fått museet plundrat.179 Idag är museet fortfarande 
ur bruk och förfallet, även om ett visst lokalt intresse fortfarande finns. 

Tillbaka till innan kriget. Karriären efter utgrävningarna såg initialt ljus ut för Valmin. 
Grävningssäsongerna till projektet lades för det mesta på somrarna för att spendera 
terminerna åt att studera och sedan åt att undervisa, både i Göteborg och i Lund. Under och 
efter grävprojekten tjänstgjorde han som vikarierande ämnesföreträdare i Lund och Göteborg, 
en tjänst som i Lund varade i fem år.180 Han hade strävat efter en professur redan innan 
disputationen, kan man utläsa i breven.181 Men hans ambitioner fick sänkas gång på gång då 
professurerna gled honom ur händerna och han ständigt valdes bort. Valmin hade vid det här 
laget en växande familj att försörja och då inga andra karriärsmöjligheter i Lund och 
Göteborg gavs, accepterade han till sist en lektorstjänst i Hudiksvall. En flytt han inte såg 
fram emot. Åren i Hudiskvall präglades av bitterhet och isolation, vilket han öppet ventilerade 
i breven.182 Han glömde dock inte sina projekt och planer i Messenien, trots att han nu var så 
långt från sina chanser som han någonsin kunde komma att få återvända. Det var under de här 
åren som han började skriva populära böcker om Grekland istället – sina memoarer Vinrött 
Hav, om antika personligheter och teman, och till sist resehandböcker. Valmin kom aldrig 
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tillbaka till akademin. När han äntligen fick lämna Hudiksvall var det för en lektorstjänst i 
Växjö där han arbetade fram till sin pension. Hans populärhistoriska böcker är dock de som 
han är mest ihågkommen för. I tidningsartiklar om honom och i hans dödsrunor är det 
framförallt eleverna från Hudiksvall och Växjö som beskriver sin tacksamhet och hågkomst 
av lektor Natan Valmin. 

3.1. Mottagandet 
Ingrid Berg skriver att prestigen i lämningarna som blir kvar efter en utgrävning ligger hos 
nationen, akademin och personerna som grävde ut den.183 För Valmins del betyder glömskan 
att prestigen försvann, eller inte längre ansågs som tillräcklig. Det vetenskapliga värdet ligger 
till viss del hos det kollektiva intresset. Malthi som turistmål hamnade sist på svenskarnas 
prioriteringslista – dels i konkurrensen bland de mer spektakulära utgrävingsplatser som 
gjordes under tiden, men också i otillgängligheten. Högt upp på ett berg vid en liten by mitt i 
Messenien ligger Malthi långt ifrån turiststråken. Den kollektiva glömskan av bosättningen 
kan ha påverkat den vetenskapliga. Istället kan Valmins texter sägas ha tagit över den 
vetenskapliga hågkomsten av Malthi, där den känslosamma och nostalgiska sidan av 
Messeniens människor och landskap tog över de vetenskapliga resultaten. Efter att Valmin 
vände sitt fokus från Soulimadalen och upp på Malthi, vändes den ned igen i det messenska 
landskapet och Vasiliko. Den vändes från det materiella och forntida till det mänskliga och 
nutida. Valmins kanalisering av sin messenska expedition till populära texter kan ha varit ett 
sätt att bibehålla relation mellan sig själv och Grekland ockå på ett offentligt plan snarare än 
ett personligt.  Debaenes uppdelning av de båda böckerna ökade också hans publik och 
signifikans. 

Vad gäller de vetenskapliga texterna bemöttes de väl av kritikerna. Under sin tid verkar 
alltså Valmins vetenskapliga arbete uppskattat – i Sverige såväl som utomlands. Valmins 
arbete ansågs som banbrytande och intressant.184 Den kritik som möter Valmins 
vetenskapliga arbeten, handlar om språkliga fel och ibland förhastade slutsatser, men verkar 
enligt skribenterna vägas upp av det vetenskapligt intressanta och nogranna arbetet bakom. 
Det var inte förrän senare, på 1960-talet, som Valmins teorier ifrågasattes då fler utgrävningar 
i området gjordes som kunde jämföras med hans. I publikationen som Minnesota Messenia 
Expedition gav ut lyfts Valmin fram som en föregångare till undersökningen av Messeniens 
landskap, men hans slutsatser ansågs som vetenskapligt oanvändbara.185 Det är med en 
besvikelse som de inte kan använda sig av hans teorier, men de framhäver hans metoder som 
genomarbetade och bra för sin tid. 

Valmins vetenskapliga metod är också en slags genrebestämmelse över hur han 
presenterar sin vetenskap. Liksom som för Debaenes antropologer grundar den sig delvis i en 
äldre form av reselitteratur. Valmin hänvisar till några av dem i Messenia expedition och 
Tholos tombs. I den tidiga reselitteraturen är det också topografin som är i fokus. Valmin 
följer den topografiska vetenskapssynen, och tilldelar även sin doktorsavhandling en 
topografisk titel. Den äldre reselitteraturen och Valmins topografiska undersökningar lägger 
tyngd på den ensamme vetenskapsmannen. Valmin framhäver sig själv som just det, och det 
är i den rollen som pionjären och vagabonden befinner sig i. I det borgerliga 
manlighetsidealet från 1800-talet var det en populär bild som gavs av arkeologens 
självtillräcklighet.186 Historikern Felix Wiedemann diskuterar narrativet i de arkeologiska 
publikationerna under olika perioder. Han lyfter fram reselitteraturens huvudkaraktär – 
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äventyraren.187 I den försätter arkeologen sig själv i cetrum för undersökningarna. Han är 
ensam, och uppfyller den tidens manlighetsideal om uthållighet, äventyrslystna och koloniala 
tillvägagångssätt. I 1700- och 1800-talets reselitteratur förenas vetenskapen och de personliga 
betraktelserna till en publikation till uppoffring för de vetenskapliga teorierna. Men ändå är 
det arkeologen som besitter kunskap i området och är den som är rebellisk och går emot 
strömmen.188 

Men Messenia expedition med sin förening av hela Messenien med de arkeologiska 
undersökningarna är snarare en tidig form av landskapsarkeologi.189 Valmins goda 
mottagande får delvis hänvisas till att han är en av de första att undersöka landskapet i sin 
helhet tillsammans med arkeologiska utgrävningar. Det var inte förrän på 1950-talet, som 
MME bedrev sin innovativa undersökning av Messenien som landskapsarkeologi som metod 
blev en vetenskap.190 I MME suddades den ensamme, äventyrande arkeologen ut och ersattes 
mot ett team på flera experter inom olika områden, bland annat antropologi. Föreningen av 
arkeologi och etnografi var banbrytande i MMEs gränsöverskridande metod, men resultatet 
blev, precis som för Valmin en generation tidigare, att de messenska bönderna fastnade i en 
stillastående antik tid.191 Valmins vetenskapliga metod befinner sig i det avseendet mellan 
den äventyrliga topografen och den vetenskapliga landskapsarkeologen. Även i Debaenes 
dubbla böcker har Valmin inte lyckats bryta sig ut helt från en tradition som bygger på ett 
personligt ideal, och kan inte istället helt hänge sig åt en professionaliserad form av arkeologi. 
Undersökningen av de dubbla böckerna som ett brott efter institutionaliseringen av de 
humanistiska ämnena är inte så enkelt. Det handlar snarare om en övergång där båda 
traditionerna på olika sätt används i en gråzon. Valmins kontakt med den äldre reselitteraturen 
och topografin skedde nödvändigtvis inte som en kanalisering av hans upplevelser, utan som 
en bakgrund till dem. 

I sökandet efter ett eget forskningsområde att kunna specialisera sig på drogs Valmin till 
Messenien. Landskapet var hemligt på båda planen – vetenskapligt då lite hade skrivits om 
det, och personligt då han här hade ett helt landskap, utan turister, andra arkeologer eller 
institut. Messenien blev helt och odelat hans. Det gjorde också att hans ledtrådar blev färre. 
Pausanias fick inta en stor plats som guide, och så även den äldre reselitteraturen. 
Blandningen av topografi och landskapsarkeologi var ett resultat av Valmins sökande efter en 
plats och i insamlandet av information. Utgrävningarna räckte inte till. Valmins regionala 
kunskaper efter många vandringar i området var tvungna att ingå i resultaten. Föreningen av 
de regionala och de arkeologiska resultaten speglar en förening av regionala och arkeologiska 
upplevelser, där Valmins reseupplevelser av landskapet togs med även i de arkeologiska 
publikationerna, istället för att isoleras i en reselitteratur. I det avseendet lyckas Valmin 
förena det personliga resandet med sina arkeologiska resultat. 

Vetenskap och litteratur är egentligen förenade som textuella arbeten. Hur Valmin än 
skriver om Grekland – genom en vetenskaplig eller en litterär genre – så skriver han om det. 
Skrivandet i sig blir den aktivitet som förenar de två idésfärerna. Hans idé om Grekland är 
grunden till hans hantverk, och kan därför jämföras och diskuteras samman med de litterära 
genrerna. Narrativet är det som är förenat med temat Grekland, och oavsett genre följer 
Valmin samma narrativ om och om igen, på det schamanistiskt återvändande manér som 
Debaene beskriver, men kanaliserar det ut till olika media. Narrativet som idé följer på tanken 
att sammanföra spridda idéer eller händelser i ett mönster, som är konstruerat av författaren. 
På ett vetenskapligt plan är det en arkeologisk teori om historiska skeenden som logiskt följer 
på varandra. Inom memoarerna får händelserna som Valmin upplever istället betydelse i 
narrativet genom öde och mening. Och i resehandböckerna sker det på ett metaplan där 
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egentligen hela hans arbeten, i backspegeln, är en del av ett större skeende där det är Grekland 
som är i fokus, och Valmin som en liten länk i kedjan i dess betydelse.  

Valmins litteratur fick, till skillnad från de vetenskapliga, blandad kritik. I positionen 
mellan vetenskap och litteratur tog texterna sig inte bara uttryck i hur upplevelserna 
presenterades utan i vilken genre de presenterar. Det var inte bara upplevelsera från en och 
samma expedition som Valmin ville förmedla i sin litteratur, utan sin egen samhörighet till 
Grekland. Genom sin position som Greklandskännare ville han ge den svenska läsekretsen en 
genomgående berättelse om Grekland. Och för att förmedla sina egna känslor, räckte det inte 
med memoarerna – fascinationen inför den klassiska historien och mer populära teman, 
såsom det klassiska Aten och kända personligheter. 

Valmins självreflekterande och reseskildrande böcker verkar ha mött störst uppskattning. 
Vinrött hav nådde stor framgång, och likaså den tidigare La grecque, men även 
resehandböckerna som också återutgavs flera gånger. De båda memoarerna beskrivs i 
dagspressen som reselitteratur och uppskattas som sådana – La grecque för insikten i ett 
svårtillgängligt Grekland som inte många reste till då, och Vinrött hav som en vacker 
kontemplation över ett Grekland innan krigets förödelse.192 Hans vackra beskrivningar och 
djupa kunskaper av landet uppskattades. 

Den kritik som föll hårdast på Valmin var inte mot den litteratur som har analyserats i 
föreliggande uppsats, utan mot hans populärhistoriska texter. Här är det främst Alexander den 
store, förhistoriens största frihetskämpe (1942), Hannibal, en stormakts fall (1943) och Det 
doriska problemet (1946) som i dagspressen mötte hård kritik. Kritiken berodde framförallt 
på slarvigt och svulstigt språk, dåligt presenterade källor, lösryckta teorier, personliga 
reflektioner och icke fungerande analogier mellan då och nu.193 Den hårdaste kritiken kom 
från akademin, en läsekrets som framförallt inte intresserade sig åt dessa böcker. Dessutom 
skrevs de under samma period då Valmin befann sig i Hudiksvall. Han kände sig bitter och 
bortglömd och hade egentligen inte tiden att skriva. I breven förklarar han kritiken som att 
manusen var hastigt skrivna.194 Han hade heller inga kontakter med universiteten utöver 
kontakten med Boëthius och Nilsson. Under och efter andra världskriget hade också klimatet 
förändrats i vad man fick skriva om. Valmins hyllningar till envåldshärskare som Hannibal 
och Alexander den store klingade illa under ett samtida, krisande Europa. Men vad som är 
intressant med den här kritiken är att den faller mellan litteratur och vetenskap. Det är 
egentligen det som särskiljer vetenskaplig från litterär tradition, och användandet av ett par 
stilgrepp verkar därför för Valmin ha varit problematiska. I åtskiljandet av vetenskap och 
litteratur – som i motpolerna reselitteratur och arkeologiska publikationer. Men i mötet som 
poulärhistoria gör, så verkade det inte ha fungerat. 

För det första kräver språket i den vetenskapliga traditionen en återhållsamhet. När 
Valmin släpper på det fungerade det i resehandböckerna – men inte i de populärhistoriska 
texterna. För det andra riktas kritiken mot de dåligt presenterade källorna tillsammans med de 
lösryckta teorierna och personliga reflektionerna – alla saker som accepteras och till och med 
uppmuntras i en litterär tradition. Den vetenskapliga sidan av populärvetenskapen saknas. För 
det tredje kritiseras Valmins tidsperspektiv. I Valmins vetenskapliga publikationer görs inte 
analogierna mellan det forntida Malthi och det moderna Messenien som ett resultat, utan som 
en metod. I reselitteraturen och memoarerna är den analogen given och uppskattad då 
kontemplation över det dagliga livet ständigt jämförs med det antika, det uråldriga eller det 
tidslösa. Det är också den bilden som den svenska publiken förväntade sig, och uppskattade 
utav Grekland. I de populärhistoriska böckerna däremot försöker Valmin göra samma 
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kopplingar genom att exempelvis jämföra politiska omvälvelser under det klassiska Aten med 
dagsaktuella politiska omvälvningar i Europa (som under 1940-talet dessutom befann sig i en 
stor politisk kris). Valmins försök att aktualisera historien mötte istället motstånd bland 
Valmins recensenter. Analogierna var inte längre en vetenskaplig metod eller romantiserande 
önskan, utan en slutsats med politiska konnotationer. 

Valmins konkurrerande med de många andra svenska arkeologer under perioden efter 
sensationella och intresseväckande projekt, samtidigt som han på det inre planet sökte efter 
äventyr och prövningar hämtade från den topografiska litteraturen. Den akademiska karriären 
var svårare att nå än vad han hade räknat med, och i Messenien fann han ett personligt paradis 
som avskärmat från verklighet och vardag. Samtidigt var det hans guldgruva – först 
vetenskapligt och sedan litterärt i det att hans upplevelser nedtecknades på alla de olika sätt 
som han kunde tänka sig. Det personliga paradis som han fann byggde på en idé om ett limbo 
– en tidlöshet och en evighet på samma gång. 

I Valmins analogier mellan det forntida och det samtida återvände han till den upplevelse 
som han först kände i Messenien där det nutida var präglat av det forntida, både arkeologiskt 
och kulturellt. Funktionen av Debaenes dubbla böcker är återvändandet till en plats som har 
lämnats fysiskt och som måste även på ett terapeutiskt sätt lämnas inombords.195  Uppbrotten 
med Grekland blev för Valmin särskilt starkt i kombinationen av att inte kunna leva ut den 
arkeologiska karriär som han hade tänkt sig, och att inte kunna återvända till ett Grekland som 
förändrades drastiskt i kriget och hans frånvaro. Det absolut sista och avslutande steget som 
görs i en utgrävning är publikationen av den – men om den bara rör fynd, konstruktioner och 
vetenskap så lämnas den oavslutad på ett personligt och känslomässigt plan. Då allt annat 
hade skrivits om Messenien på det sätt som inom hans värld, akademin, är acceptabelt, så 
fanns bara känslorna kvar. Det enda som han hade tillgång att forska om var hans egna 
minnen och känslor. Skrivandet var hans sätt att bibehålla relationen med Grekland när han 
inte fysiskt kunde göra det. Det shamanistiska återvändandet som Debaene beskriver behöver 
inte vara ett farväl till platsen i sig, utan snarare till resandet och det andra livet. 

3.2. Kontakten med landskapet 
De två världar som Valmin befann sig i under dessa år som arkeolog i Grekland och samtidigt 
som student och vikarierande ämnesföreträdare i Lund innebar två väldigt olika miljöer. Han 
levde två olika liv på de här platserna som kan delas in på samma sätt som dubbelheten i 
vetenskap-litteratur. I Sverige levde han efter helt andra regler, och framförallt efter fler 
regler, än vad han kunde göra i Grekland. Trots att det var i allra högsta grad akademiska 
projekt som Valmin sysslade med i Messenien, så var det inte förrän i Sverige och i Lund det 
akademiska blev påtagligt. Det var där som de vetenskapliga texterna till största delen skrevs 
– i Messenien gjorde han allt det äventyrliga fältarbetet på egen hand, men det var i Sverige 
som han fick sitta ned och skriva slutrapporten på den. I Messenien var det han som 
bestämde, över sitt schema, sina projekt och över de människor som var på plats med honom 
– både lokala och andra från akademin. Han fick en helt annan status där än i Sverige, särskilt 
med tanke på den akademiska karriär som han aldrig fick. I Messenien fick han istället 
bekräftelse genom sina projekt i lokala tidningar, genom att bli hedersmedborgare, genom 
andra arkeologer som han träffade och diskuterade sina projekt med och genom faktumet att 
han var där och fick fortsätta.196 Även den speciella kontakt som han fick med Nilsson och 
Boëthius som breven avslöjar, och orsak att brevväxla med dem blir någonting som skiljer 
hans position i Sverige åt den i Messenien. 

Valmins relation till sitt objekt är framförallt påtagligt i att det är en relation som inte 
skedde i hemlandet, utan i ett avlägset land som inte var särskilt bekant under de första 
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undersökningarna av Messenien. Upptäckten av de arkeologiska lämningarna var således 
också en personlig upptäckt av en ny del av världen. Den klassiska arkeologins relation till 
sitt objekt är väldigt speciellt, och nära etnologin i och med dess starka koppling till resandet i 
sitt arbete. Hela poängen med den klassiska arkeologin är blicken bortåt från västeuropa till 
central- eller östeuropa, men samtidigt med en bibehållen relation till det bekanta. Resandet, 
med allt vad det innebär på ett personligt plan är därför högst centralt i de vetenskapliga 
framställningarna. I Valmins kontakt med och fascination för det antika Grekland, inte som 
en historisk idé utan som en fysisk plats i världen, följde han en gammal tradition och en 
gammal relation till Grekland från ett västeuropeiskt perspektiv. Grand Tour-resenärernas 
relation var en omaka sådan, och försatte den lokala befolkningen i en helt annan position än 
de själva. De västeuropeiska resenärerna tog kontakt med Grekland i sökandet efter antiken, 
och det gjorde de också genom att följas av de antika texterna. 

Pausanias var den kanske mest använda källan. Ett återkommande tema inom 
antikforsknigen är diskussionen av Pausanias påverkan som guide, och hur han formade hela 
västvärldens syn på Grekland. Både Susan Buck Sutton och Susan E. Alcock har diskuterat 
Pausanias roll i bemötandet av det grekiska landskapet. De första resenärerna använde hans 
text som en guidebok till de antika ruinerna. Problemet med Pausanias, är att han skriver 
precis det han själv tycker är intressant, och ger därför endast hans bild av antiken.197 
Pausanias intresse låg i spektakulära byggnader från den klassiska perioden, och på det sättet 
skapade läsningen av Pausanias en dubbel bekräftelse i att resenärerna följde Pausanias som 
en autentisk källa, som råkade skriva om exakt det som de redan var intresserade av.198  Han 
var den perfekta medresenärern för det första intresset i Messeniens topografi.199 Det 
Pausanias skrev om, uppsöktes. 

 Också i Pausanias historiska beskrivningar av Messenien påverkades Grand Tour-
resenärna såväl som Valmin. Pausanias kapitel om Messenien är egentligen inte särskilt 
fullständig som guide. Han ägnar bara 20 % i bok IV åt att berätta om de faktiska 
lämningarna och de resterande 80 åt Messeniens historia.200 Berättelsen om Messenien 
fokuserar på messenska krigen som utspelades mellan Sparta och Messenien cirka 700-600 
f.Kr., vilket Messenien förlorade.201 Johannes Siapkas har undersökt Pausanias inverkan på 
västeuropas uppfattning av den messenska befolkningen. Bland annat menar han att det 
Pausanias kan skyllas för vad gäller den statiska synen på Messeniens utveckling. Spartas 
kontroll över Messenien gjorde att messeniernas identitet uppfattades som underlägsen och 
oförändrad i sitt underlägsna tillstånd.202 Därför skriver Pausanias heller ingenting 
överhuvudtaget om den tid då Messenien faktiskt var självständigt.203 Valmins fokus på 
bronsåldern var delvis en del av hans influenser från Persson, men också ett sätt att söka efter 
det ursprungliga Messenien, innan det var en ”koloni” under Sparta. Fokuset på Messenien 
som erövrat av Sparta gjorde att perioderna under Spartas styre negligerades av Valmin, 
vilket istället gav plats för ett intresse för bronsåldern.204 Då var Messenien eget och äkta. 

I rollen som en koloni skapades en bild av ett folk som underordnat, statiskt och passivt i 
fokuset på Spartas dominans.205 Även om Valmin inte nämner Sparta i sitt material, så gör 
han det i den moderna befolkningen genom att framhäva messeniernas fientliga inställning 
mot grannskapet Sparta.206 I bilden som Valmin och andra resenärer skapade genom 
Pausanias förstärktes Messeniens roll som stillastående efter Spartas dominans med ett nästan 
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3000-årigt agg och oförmögna att utvecklas på egen hand. Den bilden liknar Valmins 
behandling av de lokala messenierna – både i de kontemporära i sin oförmögenhet till 
modernitet men också vid Malthis undersåtar som följde den kultur som var ledande, och 
fortsatte göra så under hela dess historia. Fotiadis kritik mot MMEs etnoarkeologiska 
tillvägagångssätt att försätta den moderna messenska befolkningen i ett tidslöst limbo kan 
alltså hänvisas tillbaka till textläsningen av Pausanias.207 

Genom att använda sig av Pausanias följde Valmin, liksom de tidiga Grand Tour-
resenärerna det materiella. De tidiga topografiska undersökningarna gick då ut på att hitta och 
identifiera de arkeologiska lämningar som nämns i Pausanias.208 Därför blev det arkeologiska 
intresset helt och hållet beroende på vad det är som Pausanias skriver om eller inte. Valmin 
använder sig av Pausanias fördomar då han nästan helt negligerar vissa områden, bland annat 
kusten, som enligt honom är tråkig eftersom Pausanias knappt beskriver den.209  Pausanias 
hänvisar återigen till Spartas kontroll över Messenien, och menar att spartanerna använde 
kusten som betesmarker, och alltså aldrig byggde några viktiga bosättningar eller försvarsverk 
där.210 Ett annat exempel är då Valmin identifierar templet vid Pamisos, och gör det efter 
Pausanias beskrivning av en kult utan att nämna ett tempel.211 Valmin förenar i alla fall 
beskrivningen av kulten med det fysiska templet. De historiska källorna i form av Pausanias 
texter stod på så vis över de materiella i formandet av Messeniens historia.212 Topografin gick 
ut på att verifiera Pausanias snarare än att faktiskt skriva Messeniens historia.213 

I sitt sökande efter unika platser att undersöka siktade Valmin in sig tidigt på Messenien. 
Det svårtillgängliga, men också det outforskade skulle ge ett stort försprång att åtminstone 
vara unikt. Valmins relation till Messenien som ”hans” i possesiv bemärkelse kunde därför 
också ohämmat florera. Det skulle komma att få den fortsatta betydelsen som Messenien fick 
även på en känslomässig nivå där Messenien längtas tillbaka till i memoarerna och där 
Grekland beskrivs av denna sanna ”Greklandskännare”. Relationen till Messenien förstärktes 
också i hans akademiska utanförskap. Han delade heller inte utgrävningarna i Messenien med 
andra utgrävningar, eftersom dessa var de enda arkeologiska projekt som han gjorde. Vid 
projektets början var Valmin i sin formningsprocess och hade inte fått den höga posten eller 
titeln som exempelvis Persson hade, och inte heller delade Valmin sitt projekt med andra 
inom akademin såsom Gjerstad gjorde. Det gjorde också att relationen koncentrerade till en 
mellan Messenien och Valmin som ungdomlig och orörd, precis som han beskriver 
landskapet. Valmins låga position som en under dog är också relaterbart med Messenien som 
bortglömt och mindre intressant. Till skillnad på den höge Persson som höll hov och som stod 
över alla andra i sin omgivning för sin positions skull, kunde Valmin samverka på 
lokalbefolkningens nivå. Fortfarande som en högre befattad akademiker, men ändå på 
marknivå. Till en början tog han kanske Messeniens lägre position som ett lättare landskap att 
arbeta i och samtidigt ett landskap att hjälpa – han blir på det sättet viktigare för dem än för 
de mer arkeologiskt uppskattade delarna av Grekland. Bara faktumet att museet som byggdes 
blev Messeniens första och att det dessutom kunde placeras i ”hans” by skulle förmodligen 
inte kunna ha hänt i Argolis eller Attika. Men senare, efter publikationerna kanske den här 
känslan vändes till att Valmin kunde relatera till Messeniens bortglömda position på ett 
personligt plan. I Jaggars beskrivning av vetenskapen som en personlig upplevelse är det 
högst påtagligt i relationen med utlandet. Samtidigt är den kollektiva upplevelsen tydlig. Det 
fanns en förväntan i hur Grekland skulle uppfattas, och vad läsekretsen ville läsa om. 

Valmins textuella förförståelse genom Pausanias gjorde att hans bild av Messenien 
skiljde sig avsevärt från befolkningens, som i de allra flesta fall inte delade den textbaserade 
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kunskapen. Undantagen är de två lärde äldre som Valmin leddes av under sin introduktion till 
Messenien i form skolläraren Papandanopoullos och prästen Papa-Gregoris, men dessa ges 
särskild betydelse av Valmin i hans texter. Folklivsforskaren Leslie G. Kaplan använder 
uttrycket blick (gaze) för att förklara hur personer ser på sin omgivning utifrån sin kulturella 
bakgrund.214 Hon kallar den blick som de tidiga västerländska resenärerna och Valmin hade 
för den litterära blicken (the literary gaze) som jämfördes med den lokala befolkningens, 
vilka inte delade den blicken.215 I det avseendet hade de tidiga resenärerna och arkeologerna 
helt skilda blickar från den lokala befolkningen. Stroulia använder tillsammans med Sutton 
begreppet landskapsdissonans (landscape dissonans) för att beskriva de skilda uppfattningar 
av landskapet som sker mellan arkeologer och lokalbefolkningen.216 I de västeuroeiska 
resenärernas sökande efter de antika lämningarna utestängdes de lokala i beskrivningarna av 
Grekland, eller på sin höjd porträtterades som ignoranta och vårdslösa med sitt antika arv.217 I 
den framställningen förstärktes Valmins expertis över de lokala, och hans särskilda roll över 
dem i deras oförmåga att ta hand om det antika arvet själva.  

Men i sökandet efter antiken använde sig Valmin av den lokala befolkningen. Kaplan 
beskriver det topografiska fokuset som vände från det litterära hos de västeuropeiska 
resenärerna för den arkeologiska blicken (the archaeological gaze).218 Den involverade den 
lokala befolkningen, eftersom det var de som satt på lokalkännedomen. Det krävdes ett 
samarbete mellan arkeologer och lokala i utgrävningarna, men de lokalas och arkeologernas 
sätt att se på landskapet förenades inte för det.219 Valmins framhävande av de lokala 
arbetarnas oförståelse berättas genom hur olika de ser på materialet och arbetet. Också i 
igenkänningen av det arkeologiska materialet från de lokalas sida som liknande det som deras 
förfäder använde sig av, till skillnad från Valmins arkeologiska begrepp och tolkningar 
bekräftar deras kulturella bakgrunder. Valmins vetenskapliga kunskaper står i kontrast mot 
messeniernas relation till sina förfäder.  

I de olika blickarna och kulturella bakgrunderna mellan Valmin och lokalbefolkningen 
har ett kolonialt tillvägagångssätt förklarats av den arkeologhistoriska forskningen. Sättet som 
de västeuropeiska arkeologerna tog till sig det grekiska landskapet i sökandet efter det antika 
arvet är någonting som Berg tar upp. Hon använder sig också av en blick, den koloniala 
blicken (the colonial gaze), med vilken tidiga, svenska arkeologer fokuserade på landskapets 
möjligheter.220 Det grekiska landskapet bar på tillgångar som arkeologerna ville använda sig 
av. Det beskrivs ofta som orört och vilt, och markägarna tar lite plats i det.221 På det sättet 
uppfattas det som öppet för arkeologerna att utnyttja som de vill. Att Valmin söker sig till 
landskapet och påbörjar sina undersökningar i med ett tydligt mål med att han ska publicera 
arekologiska fynd redan innan han har hittat dem, är också ett sätt att närma sig landskapet på 
ett kolonialt sätt. Berg beskriver hur de tidiga arkeologerna vid Kaleuria hade den koloniala 
blicken då de bestämde sig för att göra en utgrävning i Grekland, innan de visste var.222 Precis 
som under 1700- och 1800-talets kolonialism användes vetenskapens betydelse som ett 
argument för exploateringen.  

I samklang med den koloniala blicken, den arkeologiska och den litterära utnyttjades 
Grekland som ett personligt reservat. Valmins dragning till Grekland som hans och som ett 
personligt reservat följde egentligen en längre tradition av uppskattning av Grekland. 
Antikvetaren Richard Stoneman har studerat sökandet efter det klassiska Grekland och menar 
att det pittoreska Grekland började med 1700-talets Grand Tours fokus på antika lämningar 

                                                
214 Kaplan 2010, 79. 
215 Kaplan 2010, 88. 
216 Stroulia & Sutton 2009, 127. 
217 Stroulia & Sutton 2009, 128. 
218 Kaplan 2010, 88. 
219 Kaplan 2010, 89. 
220 Kaplan 2010, 89. 
221 Berg 2016, 203. 
222 Berg 2016, 164. 



 

 

38 

som en bildskön upplevelse.223 I den meningen hade lämningarna inte egentligen med 
vetenskap att göra, som med den personliga upplevelsen. Men i intresset även för den antika 
historien förhöjdes det pittoreska landskapet, som blev ännu mer intressant med lämningarna 
som fanns i det.224 Det finns en till blick som förklarar de tidiga resenärernas syn på det 
grekiska landskapet, och Berg kallar den för den eskapistiska blicken (the escapist gaze). Den 
beskriver arkeologens syn på expeditionerna till Grekland som en exotisk och personlig 
tillflyktsort.225 Den grekiska landsbygden blev en lugn kontrast mot städernas och 
västvärldens arbete och jäkt, och således förstärktes även på det här sättet det tidlösa i 
Grekland.226 Kopplingen till antiken av landsbygden skapade ett avstånd från städerna och 
akademin. De blev tidlösa och fanns varken i antiken eller i modern tid.227 Den klassiska 
arkeologin som ett resande ämne följde i den tanken och präglade uppfattningen av den antika 
kontexten. Alcock, som också specialiserar sig på minnen inom arkeologi beskriver dem som 
inkapslade i en kontext på samma sätt som arkeologiska artefakter är inbäddade i sin 
matris.228 Uppfattningen av materialet sammankopplades mer eller mindre medvetet i det 
landskap som de grävdes upp ur. 

Den grekiska identiteten skapades således utifrån västvärldens användande av Grekland 
som den personliga tillflyktsorten, även i vetenskapens namn. Arkeologins roll i skapandet av 
den europeiska identiteten är ett ämne som arkeologen Marek Zvelebil har undersökt. 
Intresset för jordbruk under 1800- och 1900-talen var en del av den europeiska identiteten 
som man ville framhäva i det arkeologiska materialet över jägar-samlare-samhällen.229 Man 
romantiserade livet på landet som det ursprungliga Europa.230 Valmins sökande till den 
grekiska landsbygden och romantiserande över det konservativa livet över moderniteten följer 
bilden av det ursprungliga Europa. 1900-talets reseguider förhärligade lokalbefolkningen som 
älskar vin, ouzo, dans och lever långsamt med folklig visdom från antiken – men den nämner 
inte nationella eller internationella politiska och ekonomiska system.231 Valmins reseböcker 
skrivs på samma sätt. Även om ekonomiska och politiska system diskuteras i hans texter 
tillsammans med beskrivningen av modernitetens roll, så görs det i separata avsnitt och ges 
inte samma fokus som landsbygden. Bilden av Grekland som fast i tiden skapades i 
resenärernas sökande efter ett orört paradis. Men även om Valmins roll som arkeolog hade 
utgått från en resetradition, så vände han sina texter mot nya generationer av resenärer. Deras 
sökande efter Grekland byggde på samma tradition som arkeologernas – sökandet efter det 
ursprungliga och gamla, efter spektakulära byggnader och romantiska ruiner. Valmins 
resehandböcker var på ett sätt sina egna upplevelser kanaliserande mot en förväntansfull 
läsekrets som inte intresserade sig för Grekland för de ekonomiska och politiska systemens, 
eller det moderna livets, skull. 

3.3. Kontinuitet 
I föreningen mellan landskapet som en lantlig idyll som är frånvänd tiden och människorna 
som statiska i sina kulturer, uppstår den typen av tidlöshet som Fotiadis kritiserar i sin artikel 
om MME. Det tidlösa Messenien har två sidor – det tidlösa i Valmins vetenskapliga 
beskrivningar som likställer de moderna grekerna med de antika, och den känslomässiga 
flykten som gör Grekland till en tidlös oas som är en kontrast mot den urbaniserade och 
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jäktade västvärlden. Båda har sina rötter i betydligt äldre traditioner, både inom den 
vetenskapliga och den litterära världen. Men i det tidlösa finns också en tanke om en 
kontinuitet. De båda uttrycken kan beskriva Greklands situation som både charmigt 
stillastående, eller envist konservativt. Men kontinuiteten är snarare upphöjandet av den 
grekiska historien på ett nationalistiskt sätt – som grunden till Europas demokrati. Tidlösheten 
däremot kan snarare ses som den negativa aspekten då det jämställdes med outvecklad och 
”lägre” än arkeologens. Grekland uppfattades i den andan som att det inte kan, har, eller vill 
förändras. 

Fotiadis dåtid i nutiden är påtaglig och komplicerad hos Valmin. Kontinuitet och 
tidlöshet är egentligen samma men två helt skilda mönster eller idéer. I det första fallet bygger 
principen på en linje som dras mellan då och nu där det är samma människor, kultur, folk 
eller idéer som har existerat under årtusenden. Tidlösheten står egentligen i bjärt kontrast till 
kontinuiteten eftersom det bygger på en tanke som står helt still, oförändrad, outvecklad. Men 
i Valmins vetenskapssyn förenas detta. Kontinuiteten som upplevs mellan det forntida 
Grekland och det moderna är inte genom en utveckling. Linjen som dras mellan då och nu är 
inte i en utvecklingsbåge, utan i ett rakt, oförändrat streck. På så sätt blir kontinuitet och 
tidlöshet egentligen samma sak. Det är som om tiden i Messenien har kapslats in och färdats 
genom årtusenden medan det är resten av världen som har förändrats. 

Men känslan för tidlösheten är också ett uttryck för sökandet efter en kontinuitet. I det 
kulturhistoriska paradigmet som var det dominanta under Valmins tid var ursprunget kärnan i 
människornas identitetstillhörighet.232 Materialet utgick spegla de sociala förändringar som 
skedde inom kulturen. Lika material betydde enhetlig grupp, och förändringar i material 
speglade effekten av externa influenser som migration eller övertagande av andra kulturer.233 
Siapkas använder sig av uttrycket primordialism (ursprunglighet) för att beskriva det 
vetenskapliga sökandet efter kulturernas ursprung. Arkeologins topografiska sökande efter det 
kulturella materialet var ett sätt att bevisa kulturers kontinuitet.234 Materialet plottades ut 
geografiskt och kronologiskt för att följa kulturens spår. Spåren efter de messenska kulturerna 
noterades för att jämföras med messensk etnicitet och kontinuitet, men behövde inte ge en 
djupare förklaring.235 Det kulturhistoriska paradigmet fokuserade enbart på etnisk tillhörighet, 
inte variation. Eftersom slutmålet var ursprunget, var kontinuiteten i materialet viktigare än 
förändringarna.236 Lika material spårades tillbaka så långt det gick som en kontinuerlig och 
obruten linje av generationer. Det gjorde att det inte var svårt att se ett samband i material, 
oavsett period, eller om det fanns luckor i materialets kronologi.237 Idén om kontinuitet följd 
idén om kulturer som stadiga krafter som bara kan förändras i kontakten med mer avancerade 
kulturer. Problemen med ursprungligheten är att det gör samhällen statiska, oförändrade utan 
historisk eller social kontext varken för samhällena i sig eller för historikern.238  

I det arkeologiska materialet spårades varje etnisk grupp genom det partikulära i just 
deras grupp, vilket reducerade verkligheten till analytiska kategorier som blev viktigare än 
själva materialet.239 Valmin bygger sina topografiska undersökningar på de resultaten. 
Tolkningarna inom det kulturhistoriska paradigmet identifierade materialet för att fastställa 
den messenska etniciteten.240 Det är en etnocentrisk världsbild som kan hänvisas till 
Herodotos och vidare den västeuropeiska historieskrivningen.241 Resterna efter kulturerna 
användes som en markör över en närvaro som utifrån de skriftliga källorna kunde diskuteras. 
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Valmin använder sig av samma taktik då han exempelvis diskuterar kultutövandet i 
Messenien, och gör det inte utefter vilken grupp som har utövat kulten, utan att de har gjort 
det.242 Vad etniciteten betydde, däremot, var inte en intressant slutsats. 

Kulturhistorisk arkeologi och vetenskaplig rasism följer samma idé om att människors 
inre styrs av de yttre dragen som är statiska och uttrycks i kulturen.243 Materialets betydelse 
grundade sig i en rasbiologisk förklaring. Det vetenskapliga intresse för att identifiera etnos 
gjorde att den messenska identiteten blev den referenspunkt som användes för Messeniens 
historia.244 Pausanias hade redan gett sin beskrivning av den messenska befolkningen som 
underläsgsen och passiv, och materialet kunde användas för att konfirmera det. Förändring 
som skedde i kulturerna gjordes genom yttre inflytande. Tillsammans med en idé om 
samhällen styrda av politiska ledare som var i centrum i de textuella källorna blev kollektivet 
som det passiva och statiska förmedlandet av kulturen.245 Ledarna eller de yttre kulturerna 
som trängde sig på i de lokala blandades inte i ett spektrum, utan följde en idé och särskilda 
grupper. Samma roller spelade även arkeologerna i sitt möte med lokalbefolkningen. Kulturen 
ansågs stabil och avgjorde individers karaktär, men inte vice versa.246 Människorna var fast i 
sin kulturella tillhörighet på ett påtagligt sätt. Eftersom kulturen ansågs som statisk så var det 
arkeologiska sökandet efter artefakter en tillräcklig metod.247 

Den identitet som Pausanias hade gett messenierna i sina texter hade redan gett de tidiga 
arkeologerna en blick mot de forntida messenierna som passiva och underlägsna Sparta, utan 
eget material att ge. Arkeologen Ian J. McNiven och antropologen Lynette Russell tar upp 
den koloniala bilden av den lokala historien som de arkeologiska expeditionerna hade. 
Förändringen i det arkeologiska materialet utifrån kulturbegreppet byggde på en idé om stora 
folkvandringar. Bilden som gavs kunde bara liknas vid de stora förförflyttningar som skedde 
under den Europeiska kolonisationen under 1700- och 1800-talet.248 En annan idé som 
kolonialismen påverkade i synen på kulturmaterialet var nödvändigheten att utvecklas. 
Kulturer ansågs som konstanta utan kontakt med andra, och därför var kontakten med så 
kallade högre kulturer nödvändiga för enklare kulturer att bli mer avancerade.249 Det 
försvarade kolonialismens övertagande av regioner. 

Då man väl hade antagit en kontinuitet under forntiden som kunde pågå i sekler, var det 
heller inte svårt att involvera den moderna befolkningen i den kronologin. Som redan nämnts 
gjordes det för att söka efter antikens ättlingar. Men jämförandet med urtidsmänniskor och 
lokalbefolkningen vi utgrävningarna hade redan gjorts under mitten av 1800-talet. På ett tidigt 
etnoarkeologiskt sätt förhärligades antingen befolkningen som ”ädla vildar” (primitivism) 
eller förkastades som oädla vildar (anti-primitivism).250 Mottagandet av både landskap och 
människor i två motpoler som å ena sidan idylliskt, vackert och rent, kunde å andra sidan 
uppfattas som konservativt, besvärligt och apart. Det berodde helt på betraktaren, och vad 
betraktaren hade för agenda. Valmins beskrivningar av den tuffa naturen och svårtillgängliga 
landskapet följde en tradition om den manliga självbilden som benägen och äventyrslysten. 
Den rationella vetenskapsmannen skulle stå emot naturens vilda och känslosamma sida ur det 
borgerliga manlighetsidealet.251 Eskapismen i resandet till Grekland var någonting som 
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arkeologer skulle älska.252 Det hårda livet vid expeditionerna och det spartanska levernet hade 
under 1800-talet ansetts som karaktärsbyggande.253 

Arkeologen Michael Shanks har beskrivit uppfattningen av Grekland som tidlöst i ett 
sökande efter det urgamla.254 Kronologin är i den uppfattningen inte specifik, utan nöjer sig 
med det enorma avståndet mellan historia och en evighet. Genom att generalisera kulturer i 
sökandet efter ursprunget i det kulturhistoriska paradigmet, förenklades de till en ”ren” 
essens.255 I den försvann tid och blev istället en tidlös idé.  

Det ideologiska intresset för antiken i västeuropas möte med Grekland försatte 
lokalbefolkningen i en slags mytisk tid utanför den moderna historien.256 Det var framförallt 
och från början ett sätt att framhäva ett enat och självständigt Grekland innan nationen hade 
formats. Genom att söka efter paralleller mellan det antika och det moderna hävdades det 
antika arvet som levande.257 En förutsättning för det antika arvet är att det ska ha funnits en 
kontinuelig kultur från då till nu. Sutton använder sig av termen survivalism (överlevnad) för 
att beskriva tidlösheten i den grekiska befolkningen.258 Tanken om antika överlevare i det 
moderna Grekland involverade den moderna befolkningen i undersökningarna. Bevisen 
hittades i kulturella företeelser som liknade de arkeologiska undersökningar genom 
bruksföremål, jordbrukstekniker eller traditioner.259 Man vände sig bort från städerna som var 
för moderna och lika Västeuropa och istället till det lantliga Grekland och den idylliska 
tidskapseln. Landsbygdens uråldriga sätt att leva på förklarades som ett motstånd eller 
passivitet mot det moderna livet.260 Det var som om det var ett aktivt val, och en djuprotad 
konservatism i den grekiska folksjälen. På 1950-talet försökte antropologer förstå varför det 
lantliga Grekland inte förändrades, och sammanfattade de jordbrukande grekerna som envist 
traditionella och obenägna att slå sig in i den moderna världen.261 I fokuset på att hitta det 
antika i den grekiska landsbygden presenterades samma stillastående Grekland som Grand 
Tour-turisterna en gång hade romantiserat. 

Om kontinuiteten främst hänvisar till messeniernas historia, hänvisar tidslösheten snarare 
till den privata upplevelsen av Messenien som Valmins arbete gav. Igen blir Valmins relation 
till Messenien som sitt enda projekt viktig. Messenien kan därför kapslas in tillsammans med 
tiden som spenderades där. Valmins återvändande till Sverige och hans misslyckande i att 
resa tillbaka skapade en tidskapsel som innehöll alla upplevelser av inte bara projektet, utan 
Grekland, sin ungdom, sina drömmar, sin utveckling, sin karriär, sin frihet och sina resor. På 
det andra planet relaterades därför Grekland som idé till den här tiden, vilket gjorde det ännu 
mer sentimentalt i krigsårens fråntagande av det Grekland som Valmin än gång kände. Den 
possesiva relationen kunde i det förstärkas till ett Grekland som få hade fått uppleva, och som 
definitivit aldrig mer kommer att få upplevas efter att allt söndertrasades. Hans senare 
memoarer blir därför mer av en nostalgisk och nästan skrytsam överläggning i den ynnesten, 
till skillnad från de tidiga memoarerna som på ett mindre reflekterande sätt berättar om tiden 
där. 

I kontakten med de grekiska byarna bekräftades antiken för Valmin i en dubbel relation 
där förkunskapen om det antika arvet påverkade hans blick på den moderna befolkningen. I 
fokuset efter antiken var det det som stack ut i byarnas kultur och beteende, inte deras egna. 
Eftersom han använde sig av de moderna byarna i sina arkeologiska slutsatser på ett 
etnoarkeologiskt sätt bekräftades lokalbornas antika arv i den relationen, utan att diskuteras 
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ytterligare. Att lokalbornas antik-lika företeelser kunde hänvisas till någonting annat än en 
envis konservatism i den grekiska ”folksjälen” eller efter en kontinuitet av en slags antik ras 
var inte aktuellt. I relationen med Messenien ingick den forntida historian tätt sammanlänkade 
med antiken, och de forntida människor som Valmin bebodda Malthi med beskrevs med 
Vasilikos invånare som modell. För Valmin var dessa människor likvärdiga, då som nu. 

Arkeologen Chris Gosden framhäver antropologin och den klassiska arkeologins 
gemenskap i fältarbetet som centralt för arbetet.262 I sökandet efter det antika Grekland var 
det ofrånkomligt att arkeologerna skulle möta moderna samhällen. Det var vanligt att de 
tidiga svenska arkeologerna också skrev om det moderna Grekland.263 Det är en oundviklig 
relation som de klassiska arkeologerna upplevde till sina objekt. Historikern Serge Reubi 
lyfter fram relationen mellan historikern och sitt objekt som dubbel eftersom det rör sig både i 
nutid och dåtid.264 Men urskiljandet av nutid och dåtid påverkade inte bara arkeologernas 
uppfattningar av sin omgivning. Sutton och Stroulia beskriver det som att en arkeologisk 
närvaro påtvingas i urskiljandet av en arkeologisk plats.265 Då platsen har blivit etablerad, 
förloras all kontakt med den moderna tiden. De båda kronologiska platserna som tidigare varit 
sammanbundna i en kontinuitet förlorar en del av sin mening i avsaknaden av varandra.266 

Morris betonar arkeologin som ett humanistiskt ämne där det arkeologiska materialet inte 
är en passiv reflektion av en verklighet, utan ett skapande mellan individer och institutioner 
som påverkar materialets betydelse i sina intressen och förförståelse för objekten.267 
Vetenskapen är i det avseendet inte en envägskommunikation där arkeologen bygger sitt 
resultat enbart efter materialet. Det är i en dialog tillsammans med akademin som har pågått i 
sekler innan den specifika vetenskapliga publikationen. Arkeologen Jean-Claude Gardin 
framhäver vetenskapen som en skriven produkt, likställt med ett hantverk eller konstform.268 I 
den idén ses vetenskapen som en mottagen produkt, med en förväntan och en tillhörande 
retorik. Wiedemann förenar de litterära och vetenskapliga förväntningarna i skapandet av en 
vetenskaplig text. Han menar att medan den litterära retoriken följer samtidens 
vetenskapssyn, följer också vetenskapssynen en strävan efter ett begripligt narrativ.269 Genom 
att vilja förklara historien som en linjär berättelse med en början och ett slut, anpassades 
teorierna av det arkeologiska materialet efter det. Strävan efter en berättelse gör att 
vetenskapen följer ett narrativ, oavsett materialet.270 Vad som ingår i berättelsen följer också 
samtidens förväntningar och intresse. Wiedemann ser två narrativ på samma sätt som 
Debaenes två böcker – det arkeologiska narrativet, och sedan narrativet om hur arkeologen 
kom fram till slutsatserna.271 I de begreppen förenas de två böckerna i en och samma 
publikation, där den arkeologiska presentationen och rollen som arkeologen spelar tar olika 
plats beroende på period. I linje med Debaene kommer även Wiedemann fram till att 
arkeologens roll som en resenär, författare, äventyrare och detektiv förminskades i ämnets 
intitutionalisering och professionalisering.272 Där arkeologens närvaro i de vetenskapliga 
publikationerna klev tillbaka för att neutralisera berättelsen uppstod ett tomrum för 
arkeologen. Minnerna och upplevelserna skiljde sig inte avsevärt ifrån reselitteraturens 
äventyrare, det var bara uttrycket för dem som måste kanaliseras på annat sätt. 
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3.4. Slutsats 
Valmins relation till landskapet Messenien, till messenierna och i kronologin som han 
skapade med sitt arkeologiska arbete vid Malthi formar en triangel där uppfattningen av den 
ena, är beroende av de två andra. I formandet av relationen till sitt forskningsobjekt bar 
Valmin med sig en lång tradition av uppfattningar och förväntningar som formade hans blick. 
Den kulturella bakgrund som delvis skapade relationen kom inte bara från samtidens 
vetenskapssyn, utan även från äldre reselitteratur. Själva resandet som metod stod också som 
en influens till uppfattningen om Grekland. Det skedde inte nödvändigtvis på ett 
vetenskapligt sätt i diskussionen om etnos och ras, utan som en personlig upplevelse i att 
befinna sig på okänd mark med en självbild som förhåller sig till det.  

Svensk, klassisk arkeologi är i behov av att diskutera resandets karaktär. Även med 
professionaliseringen av ämnet kan resandet på många sätt fortfarande liknas vid den gamla 
reselitteraturen. Forskningsfältet kring den klassiska arkeologins historia är under utveckling 
och en förening med etnografisk forskningshistoria är enligt mig en punkt att framhäva. 
Vetenskap som en upplevd produkt är i Jaggars bemärkelse själva essensen i fältarbetet. 
Känslan i vetenskapen måste utforskas inom den klassiska arkeologin för att förstå ämnets 
betydelse – för arkeologen, för akademin, för Grekland och för samhället.  

I arkeologens relation med sin samtid, måste även ämnet undersökas utanför akademins 
publikationer. Genom populäravetenskapliga verk och självbiografier gavs en bild av ett 
forskningsområdet som skulle komma att influera kommande generationer av forskare. Det 
gjordes inte genom vetenskapliga teorier och metoder, utan genom känslan till ämnet – dess 
uppfattning och syfte för samhällets diskussion. Valmins relation till sitt ämne är därför ett 
nätverk av influenser både innanför och utanför akademin. Hans egna publikationer speglar 
försöket att göra sin historia relevant. I en avbruten karriär fann Valmin fortfarande 
tillhörighet till den klassiska arkeologin med sina memoarer, populärhistoriska publikationer 
och resehandböcker. 

Valmins relation till sitt studieobjekt förändrades under arbetets gång till ett 
studiesubjekt. Messeniens landskap och människor var inte längre under en vetenskaplig 
lupp. Då Valmin inte kunde återvända till sitt forskningsobjekt behövde inte tranformeringen 
som Debaene beskriver göras. Objekten kunde i Valmins känslovärld fortsätta att vara 
subjekt. Ett farväl till platsen och i resandet behövdes inte göras – relationen kunde bibehållas 
med skrivandets shamanistiska återvändande. 

3.4.1. Conclusion 

Through the analysis of the academic and literary production of the Swedish archaeologist 
Natan Valmin the thesis concludes that scientific results are intertwined in both scientific 
paradigms and personal experience of the greek country side. The personal side of academic 
work must therefore also be included in the search for the history of classical archaeology to 
understand what the results mean for the archaeologist, and also further for the science itself, 
for Greece and for the public. For Valmin, the culture historical paradigm together with the 
travel literature of the 19th century created a prejudice of a greek landscape stuck in a limbo 
between its ancient history and modern times. The personal experiences of Messenia together 
with the shamanistic returns in his literatur further enhanced the timeless space that the greek 
countryside had created for him. 
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Illustrationsförteckning 

Titelbladet: Natan Valmin vid Malthi, teckning av Oscar Antonsson. I privat ägo. 
 
Sid. 1:  Mellanhelladiskt kokkärl med inristad dekoration från Malthi, s.k. ”adriatisk  
  vara”; namngiven av Natan Valmin och använd inom     
  bronsåldersforskningen. 
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Bilaga A: Tidslinje över Valmins liv 

1898: Föds Mattias Natanael Svensson i Asarum, Blekinge. 
1917:  Börjar studera vid Lund. 
1921:  Tar ut en filosofie kandidat. 
1922: Tar ut en filosofie magister. 
1924: Deltar i utgrävningen av Asine för första gången. 
1925: Deltar i Asine för andra gånger samt blir medlem i École française d’Athènes. 
1926: Deltar i Asine för sista gången, upptäcker Messenien och gör en utgrävning av de två  
  första kupolgravarna. 
1927: Undersöker ytterligare två kupolgravar, gifter sig med Sys Poulsen och publicerar Tholos  
  tombs. 
1928: Tar ut en filosofie licentiat, får stipendium som sekreterare vid SIR och byter namn till Natan 
  Valmin. 
1929: Påbörjar utgrävningen av Malthi tillsammans med Carl Nisser och Eudore Derenne samt  
  identifierar templet vid Hagios Floros och mosaiken i Korone. 
1930: Disputerar på Messeniens topografi och påbörjar tjänsten som tillförordnad professor i Lund. 
1932: Publicerar La grecque och påbörjar tjänsten som tillförordnad professor i Göteborg samtidigt 
  som han fortsätter med tjänsten i Lund. 
1933: Fortsätter utgrävningen av Malthi och påbörjar utgrävningen av templet vid Hagios Floros 
  tillsammans med Arvid Andrén, Erik Wikén och Helge Finsen. 
1934: Fortsätter utgrävningen av Malthi och skiljer sig från Sys. 
1935: Vikarierar som ämnesföreträdare i Lund, inviger museet i Vasiliko och gifter sig med Lita 
  Wallin. 
1936: Avslutar projektet i Messenien. 
1938: Messenia expedition publiceras. 
1939: Professor Nilsson pensionerar sig och Valmin avslutar sin tjänst som tillförordnad professor 
  och påbörjar istället tjänsten som lektor i Hudiksvall. Han publicerar Underbara  
  Grekland. 
1944: Vinrött hav publiceras. 
1945: Påbörjar tjänsten som lektor i Växjö. 
1952: Återvänder till Malthi för en sista utgrävning. 
1954: Turist publiceras. 
1963: Pensionerar sig. 
1967: Avlider 69 år gammal. 
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Bilaga B: Valmins publikationer 

Samtliga av Natan Valmins publikationer, utom recensioner och artiklar publicerade i 
dagspressen presenteras här. Värt att nämna är att Natan Valmin är född Mattias Natanael 
Svensson, men bytte namn 1928. De publikationerna som är innan 1928 kan därför ibland ha 
variationer av hans namn. 
 
Monografier 
1930: Etudes topographiques sur la Messénie ancienne, Lund. 
1931: Aten genom tiderna, Stockholm. 
1932: À la grecque. Herde- och utgrävareliv i det moderna Hellas, Lund. 
1934: Dagligt liv i det gamla Aten (Vår underbara värld), Stockholm. 
1937a: Det moderna Grekland. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 393. 
1937b: Arbete och slaveri i antiken (Natur och kultur), Stockholm. 
1938: The Swedish Messenia expedition (Acta Regiae Societatis humaniorum litteranum Lundensis), 
  Lund. 
1939a: Demokratin i det gamla Aten (Natur och kultur), Stockholm. 
1939b: Das adriatische Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit (Lunds universitets årsskrift; första  
  avdelningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen), Lund. 
1939c: Det underbara Grekland (Böcker om länder och folk), Stockholm. 
1939d: Fouilles de Delphes. T. 3, Épigraphie, Fasc. 6, Les inscriptions du théâtre, Paris. 
1941: Hellensk horisont. Fordom - i dag – sedan? Stockholm. 
1942: Alexander den store: världsfredens förste förkämpe, Stockholm. 
1943: Hannibal: en stormakts fall, Stockholm. 
1944: Vid vinrött hav, Stockholm. 
1945: Det doriska problemet (Svenska humanistiska förbundet), Stockholm. 
1946: Demosthenes. Den athenska demokratiens samvete, Stockholm. 
1949: Resa till glömda öar, Stockholm. 
1953a: Forntidens Athen: människor och monument, Stockholm. 
1953b: Vid Vinrött hav, 2:a upplagan, Stockholm. 
1954: Turist i Grekland, 1:a upplagan, Uppsala. 
1956: Turist i Grekland, 2:a upplagan, Uppsala. 
1957: Att resa i Grekland, 1:a upplagan, Stockholm. 
1962: Grekland (Bonniers reseguider), 2:a upplagan, Stockholm. 
1963: Turist i Grekland, 3:e upplagan, Uppsala. 
 
Redaktör 
1923: Asarum-Karlskrona, ett bidrag till hembygdens kännedom, red. R. Jonsson, H. Witzell & N. 

Svensson, Karlshamn. 
 
Bidrag till antologier 
1939a: ”Messapisches in Messenien” i Dragma: Martino P. Nilsson A. D. IV Id. Iul. Anno 
   MCMXXXIX dedicatum (Series altera in 8o, 1), red. K. Hanell & M. P. Nilsson,  
  (Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom), Lund, 491-499. 
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1939b: ”Skoborstarpojkar i Aten” i Folkskolans läsebok, Geografi D2 Europa (utom  
  Sverige), red. G. Engström & G. Wilske, Stockholm, 258-262. 
1958: ”Bland grekiska herdebönder” i Mitt Grekland, red. R. Hentzel, Stockholm,  
  112-122. 
 
Artiklar 
1926: ”Eine byzantinische Inschrift aus Hebron, die Wasserleitung betreffend”, Bulletin de la  
  Société royale des Lettres de Lund 1925-1926, 65-72. 
1927: ”Two tholos tombs at Bodia in the eastern part of Triphylia”, Bulletin de la société Royale del 
  lettres de Lund 1926-1927, 53-89. 
1928: ”Continued explorations in Eastern Triphylia”, Bulletin de la Société royale des Lettres de 
  Lund 1927-1928, 171-224. 
1929a: ”Inscriptions de la Messénie”, Bulletin de la Société royale des Lettres de Lund 1928-1929, 
  108-161. 
1929b: ”Greklands Trädgård kallas med rätta det idylliska Messenien”, Jorden runt: magasin för 
  geografi och resor, årgång I band I, 116-128. 
1929c: ”Santorin. Ett besök på vulkanön under dess sista utbrott”, Jorden runt: magasin för 
   geografi och resor. Årgång I Band II, 407-421. 
1930a: ”Archaisierender Hermenkopf aus Kyparissia”, Bulletin de la Société royale des Lettres de 
  Lund 1929-1930, 1-5. 
1930b: ”Svensk arkeologi i Grekland”, Svensk tidskrift årg. XX, 188-203. 
1934a: ”Die Zeus-Stoa in der Agora von Athen”, Bulletin de la Société royale des Lettres de Lund 
  1933-1934, 1-7. 
1934b: ”Rapport préliminaire de l'expédition en Messénie 1933”, Bulletin de la Société royale des 
  Lettres de Lund 1933-1934, 9-24. 
1935: ”Rapport préliminaire de l'expédition en Messénie 1934”, Bulletin de la Société royale des 
  Lettres de Lund 1934-1935, 1-52. 
1936a: ”De stora utgrävningarna i Aten. Grekernas och tyskarnas utgrävningar”, Ord och bild, 
   fyrtiofemte årgången, 427-431. 
1936b: ”De stora utgrävningarna i Aten. Amerikanarnas utgrävningar”, Ord och bild, fyrtiofemte 
  årgången, 337-349. 
1936c: ”Notes d’epigraphie delphique”, Bulletin de correspondance hellénique, vol. 60 no.1. 118-
  134. 
1937a: ”Poids préhistoriques grecs de Malthi en Messénie”, Bulletin de la Société royale des Lettres 
  de Lund 1936-1937, 29-72. 
1937b: ”Céramique primitive messénienne”, Bulletin de la Société royale des Lettres de Lund 1936-
  1937, 133-160. 
1937c: ”Hundra år grekisk arkeologi. Till det grekiska arkeologsällskapets sekeljubileum”, Svensk
  Tidskrift, tjugofjärde årgången, 195-208. 
1939: ”Ein messeniches Kastell und die arkadische Grenzfrage”, Acta Instituti Romani Regni  
  Sueciae, V. 59-76. 
1940a: ”Främlingsproblemet i det gamla Aten”, Svensk Tidskrift, tjugosjunde årgången, 466-473. 
1940b: ”Hellas - det odödliga”, Svensk Tidskrift, tjugosjunde årgången, 608-611. 
1946: ”En fransk kulturgärning- École française d’Athènes fyller etthundra år”, Ord och Bild,  
  årgång fentiofem, sidnummer saknas. 
1953: ”Malthi-epilog, vorläufiger Bericht über die Schwedische Ausgrabung in Messenien 1952”,
  Opuscula Atheniensia I, 29-45.  
1955: ”Spätmykenische Steinreliefs aus Messenien”, Opuscula Atheniensia II, 66-74. 
1960: ”Minoische Seidlung in Messenien”, Deltion 16, 119-122. 
1965: ”Diobelia und Theorikon”, Opuscula Atheniensia VI, 171-206. 
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Bilaga C: Arkivposter 

Följande arkivposter har använts i uppsatsen: 
  
Bilder   Natan Valmins arkiv. Svenska Institutet i Athen. 
 
Boëthius brev  Brev till och från Axel Boëthius och Natan Valmin. Göteborg   
   Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen. 
 
Bohlin brev  Brev från Natan Valmin till Torsten Bohlin, Uppsala   
   Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen. 
 
Grävdagböcker  Framförallt ifrån Malthi. Lunds Universitetsbibliotek,    
   handskriftsavdelningen. 
 
Håstad brev  Brev till och från Elis Håstad och Natan Valmin, Uppsala  
    Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen.  
 
Nilsson brev  Brev till Martin P:son Nilsson från Natan Valmin. Lund    
   Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen. 
 
Ord och Bild brev Brev till och från Natan Valmin och Ord och Bilds redaktion, Uppsala  
   Universitetsbibliotek,  handskriftsavdelningen. 
 
Persson brev  Brev från Natan Valmin till Axel W. Persson, Uppsala   
    Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen. 
 
Recensioner Utklipp från dagspressen, recensioner av Natan Valmins litteratur,  

Sigtuna-stiftelsens arkiv. 
 
Rudberg brev  Brev från Natan Valmin till Gunnar Rudberg, Uppsala   
    Universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen. 
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Bilaga D: Recensioner 

Recensioner från dagstidningar, hämtade från Sigtunastiftelsens arkiv; samt recensioner ur 
vetenskapliga tidskrifter, hämtade ur det digitala biblioteket Jstor. 
 
À la Grecque. Herde- och utgrävareliv i det moderna Hellas 
Signaturen E.E, ”Studentikos syn på Grekland”, St.T.D [?], 12/12 1932. 

Skribenten förväntade sig en torr bok, men finner den är rolig, studentspexig och lik 
Mark Twains litteratur. Signaturen klassar den som reselitteratur, och berättar att boken 
beskriver det levande livet i Grekland. Det finns överdrifter, men karikatyrerna är nog 
träffsäkra, tycker skribenten. 
 
Signaturen A.A, ”Grekiska bilder”, Uppsala Nya Tidning 28/12 1932. 

Skribenten skriver att boken ger äkta glimtar ur det vardagliga grekiska livet som är helt 
oberört av den moderna tiden, och i novellform. Få turister reser dit och därför är den nyttig. 
Valmin är en kännare av modernt grekiskt liv tycker skribenten som känner belåtet igen sig.  

 
Alexander den store. Världsfredens förste förkämpe 
Signaturen T.H-d, ”Alexander den store”, Stockholms Dagblad 28/10 1942. 

Skribenten anser att det är negativt att Valmin skriver att Alexander är den störste av alla 
europeiska härskare och dyrkar honom genom att kalla honom halvgudomlig. Signaturen 
tycker också att Valmins jämförelser med dåtid och nutid görs lättvindigt och missvisande. 
 
Signatur saknas, ”Alexander den store”, Svenska Dagbladet 7/11 1942.  

Recensionen framhäver att Valmins undertitel ”Världsfredens förste förkämpe” är 
oriktig, och att Valmin boken igenom använder sig av drastiska ordalag. 
 
Ingemar Petterson, ”Fredsfurste eller inte?” Stockholmstidningen 14/11 1942. 

Petterson anser Valmins arbete som ohållbart. De teorier som Valmin lägger fram har 
redan visats tidigare av andra, och blivit omkullkastade. Valmins tidiga populärvetenskapliga 
böcker följer samma mönster, skriver Petterson som menar att han tar sig i kast med allt för 
svåra uppgifter med ”friskhet och oräddhet”. 
 
Sven Grauers, ”Världserövrare och riksgrundare”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
18/12 1942. 

Grauers tycker att boken är är lättläst och underhållande men att Valmin bör vara 
försiktig med att ”pusta in för mycken ädelhet och pacifism i Alexanders idé om ett enat 
rike”. 
 
Oscar Löfgren, ”En Alexanderbiografi”, SvM [?] 12/2 1943. 

Löfgren menar att Valmins syn på Alexander som fredskämpe är felaktig. Den kritiske 
läsaren saknar källhänvisningar och liknande, men den bredare publiken gillar nog den 
”fartfyllda och lättlästa” boken. Valmin skriver med ”livlig fantasi och tycker om starka, 
stundom allt för grella effekter”. 
 
 



 

 

52 

Geo Widergren, ”Alexander den store”, Bonniers litterära magasin, årgång XI december 
1942. 

Widergren kritiserar boken hårt och menar att Valmin misslyckas med att ge en bred bild 
av Alexander eftersom han aldrig diskuterar sina källor eller säger vad som är tillförlitligt 
eller inte. Han gör flera inkorrekta, anakronistiska krigstermer. Språket anser Widergren är 
slarvigt och han skriver med en ”gurglande, bombastisk stil” som använder sig av ”den 
nazistiska svulsten som stilmedel”. ”Arbetet borde ha förblivit oskrivet, åtminstone otryckt” 
menar Widergren. 
 
Signatur saknas, Stockholms-Tidningen 22/1 1945. 

Recensionen är främst ett svar på Geo Widergens sågning av Valmins bok, som är lite väl 
hård, tycker skribenten. Men Valmin är inte helt korrekt heller, menar hen, och förklarar att 
Valmin föredrar folkliga anekdoter än trovärdigare vittnesmål om Alexander. 

 
Arbete och slaveri i antiken 
Signaturen B.H-n, Arbetaren, 23/3 1932. 

Recensenten tycker att boken är nyanserad och ger en bra ”socialogiskt” orienterad 
historia. 

 
Demosthenes. Det athenska demokratiens samvete 
Ingemar Düring, ”Demosthenes”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 28/10 1946. 

Düring tycker att boken är lättläst och populärt skriven. Läsaren lämnas dock full av 
frågetecken på grund av att den är lättvindigt ihopkommen - såsom flera av Valmins tidigare 
böcker. Men det är första gången som en monografi över Demosthenes skrivs på svenska, 
understryker Düring. 
 
 
Axel Boëthius, ”Den siste atenaren”, Svenska Dagbladet, 9/11 1946. 

Boëthius skriver att boken är mer omsorgsfull och mognare än Valmins tidigare. Språket 
har en livfull framställning som grundar sig i Valmins upplevelse av forna tider. Ibland tar 
han till hårdhänta förenklingar och uttrycker sig realistiskt, personligt, respektlöst och 
slängig, men språket går rakt på sak och fängslar, menar Boëthius. 
 
John Landquist, ”Demosthenes och vår tid”, Stockholms-Tidningen, 16/2 1947. 

Landquist menar att språket är ovårdat, vulgärt, banalt, ovidkommande, 
osammanhängande och dumt. Boken är lättsinnigt och hastigt skriven. Den är inte så bra som 
man hade velat begära, tycker Landquist. 
 
Natan Valmin & John Landquist, ”Debatt om Demosthenes. Lektor Valmin bemöter John 
Landquist - och får svar”, Stockholms-Tidningen, 4/3 1947.  

Valmin tror att Landquist har hoppat på hans ”politiska inställning”, men Landquist 
menar att han inte har det. Valmin undrar om boken ska läsas som en roman eller i dess 
sammanhang och Landquist förstår inte vad han menar – bör inte en roman bedömas i dess 
sammanhang? Landquist sammanfattar med att understryka att han framförallt tycker att den 
är så fasligt illa skriven och är studentikost vulgär. 

 
Det doriska problemet 
Ingemar Düring, ”Greklands medeltid”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 6/3 1945.  

Düring ställer höga krav på Valmin eftersom han har gått ”Nilssons hårda skola”. Valmin 
lyckas inte med sin bok för att den är slarvig och full av förhastade slutsatser – han använder 
sin fantasi mer än ordentligt material, menar Düring. 
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Axel Boëthius, ”Doriska problem”, Svenska Dagbladet, 19/3 1945. 
Boëthius anser att det är en förfelad bok. Teorierna är svaga, forskningsläget är inte 

uppdaterat alls – framförallt är det ett hastverk med felaktigheter. Valmins stil är också ”friskt 
gåpåig” och han ”paraderar den vetenskapliga frilansens betydelse” genom att motsätta sig 
kritiken, hävdar Boëthius. 

 
Dagligt liv i det gamla Aten 
Signaturen S.N.N, ”Små böcker om antiken”, Nya Dagligt Allehanda, 8/10 1934. 

Serien är avsedd för ungdomar, belyser skribenten. Valmin jämför brytningstiden 400-
talet och jämför med vår egen tid och S.N.N. tycker att det är rätt – till viss mån, men 
hårdrager man liknelsen ”begår man vål på historien”. Valmins kunskap om antikens leverne 
utgår inte från psykologi, utan för att Valmin känner det moderna Grekland så väl. Grekerna 
är så konservativa att man kan uppleva antikens Grekland idag i landet, påpekar skribenten. 
Boken är färgstark därför att Valmin ”levde som en grek bland greker”, menar signaturen. 
 
Signaturen O.Lgn, ””Vår underbara värld” reagerar attiskt”, Svenska Dagbladet, 25/11 1934.  

Recensenten sammanfattar boken som lättförstådd och populär. 
 
Signatur saknas, Upsala Nya Tidning, 24/10 1934. 

Recensionen lyfter fram att stilen är något bunden, som gör den stel. Beskrivningen av 
gästabudet är onödigt osmaklig, anser recensenten. 

 
Das Adriatische Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit 
J.H. Gaul, ”Review of Das Adriatische Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit”, The Classical 
Weekly, 34 1 1940, 9. 

Gaul understryker att boken hör ihop med Messenia expedition. Valmins teori bygger på 
dateringen MH, vilket är svårbevisad enligt Gaul. Valmin gör en bra lista av fynd och 
fyndplatser men en teori om folkförflyttningar kan bara göras genom fullkomliga analyser av 
keramik, menar Gaul. 

 
Études Topographiques sur la Messénie ancienne 
Signaturen A.M.W., ”Review of Études Topographiques sur la Messénie ancienne”, The 
Journal of Hellenic Studies, 50 1930, 343–344. 

Skribenten är positiv till Valmin och menar att en genomgående topografi om Messenien 
behövdes. Valmins identifikationer av platserna är nya, tycker signaturen. 
 
W.A. Oldfather, ”Review of Études Topographiques sur la Messénie Ancienne”, American 
Journal of Archaeology, 35 4 1931, 484–486. 

Oldfather är väldigt positiv till Valmins arbete, och beskriver det som ”fully, modestly 
and done in admirably temper”. 

 
Forntidens Athen. Människor och monument 
Ingemar Düring, ”Forntidens Athen”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 27/4 1953.  

Düring sammanfattar boken som sakkunnig och redigt disponerad; välkommen, 
dagsfärsk och bekväm. Han understryker att den är skriven av en välkänd och framstående 
arkeolog, och att boken är oumbärlig som guide. 
 
Per-Erik Holmström, ”Vandring i Athen”, Alingsås Tidning, 16/5 1953.  

Holmström skriver att Valmin ”skildrar i bästa mening både populärt och vetenskapligt” 
och visar sin förmåga att delge en större publik sitt arbete. Den har en lättläst stil, är 
lättillgänglig men har en del språkfel, menar Holmström. 
 
Arne Furumark, ”En bok om Aten”, Dagens Nyheter, 12/6 1953. 
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Valmin visar obekantskap med modern forskning och har inte färska källor menar 
Furumark. Också egna hugskott, funderingar och underliga etymologiska spekulationer – som 
känns igen från tidigare böcker, hittar han. Han hittar även oriktiga sakuppgifter och 
elementära historiska fakta . Boken har även åtskilliga sakfel och dålig svenska kombinerat 
med slitna och falska klichéer, tycker Furumark som även skriver att Valmin gör konstiga 
jämförelser i texten. 
 
Axel Boëthius, ”Människor och monument”, Svenska Dagbladet, 19/7 1953. 

Bara här och där känner man igen författaren från Vinrött Hav, skriver Boëthius. Det är 
för lite människoskildringar och därför är undertiteln missvisande eftersom Valmin istället 
ger en arkeologisk skildring. Boëthius finner språket vardagligt och studentikost. En hel del 
smärre oriktigheter och förskjutningar av sakförhållanden hittar han även tillsammans med 
vårdslösa jämförelser. Men det är en van arkeolog som skriver, och ”däri ligger styrkan”, 
menar Boëthius. 
  
O. Broneer, ”Three Studies of Ancient Athens. Review of Forntidens Athen; The Ancient City 
of Athens; Aten och Delfi”, Archaeology, 7(4), 1954, 256–257.  

Valmins bok är addressed till den informerade resenären, understryker Broneer. Den är 
skriven i populär och snabb stil som för att rusa förbi den uttråkade läsaren, men är riktad till 
både amatörer, arkeologer och studenter. Slutsatserna är kraftiga och överdrivna även när de 
går emot andra teorier, menar Broneer, samtidigt som den är full av felaktigheter, överdrifter 
och oroväckande inkonsekvenser. Gamla teorier värms upp och presenteras istället för nya. 
Broneer tycker dock att det är synd att en så ambitiös bok är full av så många felaktigheter 
som skulle behövas revideras, översättas till engelska och komma i harmoni med uppdaterad 
forskning.  

 
Fouilles de Delphes III. Épigraphie. Fasc. VI. Les Inscriptions du Théâtre 
M.N Tod, ”Review of Châteaux Turcs du Bosphore (Mém. de l'Inst. franç. d'Arch. de 
Stamboul); Fouilles de Delphes III: Épigraphie. Fasc. VI. Les Inscriptions du Théâtre; 
Fouilles de Delphes III: Épigraphie. Fasc. III: Inscriptions depuis le Trésor des Athéniens 
jusqu'aux Bases de Gélon (Deuxième livraison); Fouilles de Delphes III: Épigraphie. Fasc. 
hors série: Chronologie Delphique”. The Journal of Hellenic Studies, 64 1944, 114–115.  

Tod erkänner arbetet som svårt på grund av det dåliga skicket på de flesta av 
inskriptionerna. Han beskriver Valmins introduktion som halvt ursäktande och han finner 
flera språkliga fel.  
 
H.R. Immerwahr, ”Review of Fouilles de Delphes, Tome III, Epigraphie, Fasc. VI, Les 
Inscriptions du Theatre”, American Journal of Archaeology, 50(3) 1946, 437–438.  

Immerwahr ger kritik på slarvigt utförande, till och med oläsbart och hittar 
oregelbundenheter och feltolkningar. 

 
Inscriptions de la Messénie 
M.N. Tod, ”Review of Inscriptions de la Messénie”, The Classical Review, 44 2 1930, 89–89. 

Tod menar att arbetet är noggrant utfört och ger ett värdefullt bidrag till Messeniens 
epigrafi och historia. 

 
Hannibal. En stormakts fall 
Sven Ulric Palme, ”En bok om Hannibal”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 22/11 
1943. 

Palme menar att boken är ”lättfattlig” och ”åskådlig” men kan inte rekommenderas. Den 
är slarvigt skriven på ”språkligt barbari” genom att använda sig av moderna termer. De 
historiska paralleller som görs då och nu är tvivelaktiga, skriver Palme. De är till och med 
farliga eftersom de förvränger det moderna Europa – och historien. Det politiska 
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sammanhang som jämförs fungerar inte, fortsätter han. Det finns någonting dunkelt i Valmins 
hyllning till både Alexander och Hannibal, och han använder sig av antisemitisk propaganda, 
tycker Palme. 
 
Oscar Wieselgren, ”Hannibal”, Svenska Dagbladet 2/12 1943. 

Trots att språket är frankt och opolerat tycker Wieselgren att Valmins vetenskapliga 
kapacitet gör den pålitlig. Men parallellerna mellan Hannibal och nutid hade kunnat utgå helt, 
menar han. 
 
Signaturen I.H, ”Kung David och Hannibal”, Dagens Nyheter, 3/12 1943.  

Skribenten tycker att språket är hafsigt och kliché-artat. Valmin gör kuriösa paralleller 
mellan historia och nutid och resultatet är att man kan använda vad som helst för att bevisa 
vad som helst, menar signaturen I.H. Den här historiska aktualiteten har blivit en ”fix idé” hos 
Valmin, fortsätter signaturen. Framförallt skriver I.H att Valmin är antisemit. 
 
Ove Morberg, ”Hannibal”, Arbetet, 11/12 1943. 

Morberg anser boken lättläst och rekommenderar den. Författarens egna reflektioner 
lyser dock igenom och kan sätta ut frågetecken, men hans jämförelser med historien och 
nutiden har ”boken enbart vunnit på”, skriver Moberg. I början då de tyska trupperna tycktes 
oövervinnliga var det vanligt att man i tyska och tysksympatiska tidningar använde referenser 
Rom-Kartago, upplyser Morberg, och det är inte så populärt att göra längre men Valmin gör 
det ändå. 
 
Sven Grauers, ”En bok om Hannibal”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 13/1 1944.  

Grauers är positiv och menar att boken är en ”välgjord, kritiskt präglad sammanställning 
av såväl den antika som moderna litteraturen i ämnet”. Dock tycker han att Valmins tes om 
att Hannibal skulle varit anhängare av ett ”internationellt samarbete” är oriktig. 

 
Hellensk horisont. Fordom – idag – sedan? 
Gösta Attorps, ”Hellensk horisont”, Stockholms-Tidningen, 13/6 1941. 
Attorps kallar Valmin som Greklandskännare och tycker att hans språk är uttrycksfullt. Han 
beskriver hur Valmin berättar om besöken hos de ”primitiva” och ”lurviga” herdarna men 
utan att skriva någonting turistfagert. 
 
Rapport préliminaire de l'expédition en Messénie 1934 
G. Klaffenbach, ”Review of Rapport préliminaire de l'expédition en Messénie 1934”, 
Gnomon, 13(2) 1937, 73–79. 

Klaffenbach gör en ingående förklaring på Valmins rapport utan att kritisera den. 
 

Resa till glömda öar 
Signaturen S.B-I, ”Sardinien och Korsika”, Stockholms-Tidningen, 22/6 1949.  

Skribenten anser att genren är en resehandbok, och att den hade kunnat ha ett ledigare 
språk. Valmin kryddar upplevelserna genom att hacka på Sverige, menar signaturen. Öarna är 
bortglömda så boken medför något nytt. 
 
Signatur saknas, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 27/8 1949. 

Språket är slarvigt och det irriterar väldigt, tycker recensenten. Man hade önskat sig mer 
arkeologi. 
 
Signaturen Hb, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 11/4 1949.  

Signaturen Hb anser att boken är rolig och lärorik samt att Valmin är en erfaren turist. 
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Messenia expedition 
H. Thomas, ”Review of The Swedish Messenia Expedition”, The Burlington Magazine for 
Connoisseurs, 75(437) 1939, 86–87. 

Thomas prisar Valmins teori att Malthi är övertygat identifierat som det homeriska 
Dorion. Han skriver även att arbetet är nogrannt gjort genom användande av stratigrafisk 
data”. Thomas anser också att planschera är de mest värdefulla i boken, men att texten ocks 
innehåller språkliga fel. 
 
S.S Weinberg, ”Review of The Swedish Messenia Expedition”, American Journal of 
Archaeology, 44(1) 1940, 156–158. 

Weinberg hittar motsägelser i dateringen av keramik. Modiga och tunga slutsatser tar inte 
undan recensentens intryck av Valmins verk som viktigt och noggrant gjort som öppnar ett 
viktigt fält inom grekisk arkeologi och att hans bevis kan bli en del av ett större projekt av 
utgrävningar i området, tycker Weinberg. Dessutom gjordes hans arbete otroligt snabbt, vilket 
är bra.  

 
Vid Vinrött Hav 
Signaturen L.B, ”På klassisk mark”, Aftonbladet, 12/10 1944.  

Resorna gjordes inte igår, men är fortfarande aktuella, tycker skribenten. Valmin 
återvänder till Grekland efter ”vissa storpolitiska utsvävningar tillsammans med Alexander 
den store och Hannibal”, men här är han underhållande och kunnig, menar signaturen L.B. 
som klassar boken som en reseskildring. 
 
Signaturen Prins Wilhelm, ”Från Medelhavsländerna”, Svenska Dagbladet, 12/10 1944.  

Skribenten tar upp Valmin som en av många arkeologer som grävde vid Asine och som 
lämnade en stor del av sitt hjärta kvar i Grekland. I första hand är det människan som skriver, 
i andra arkeologen, tycker recensenten. Nutiden sätts i kritisk relation till antiken som finns 
överallt. 
 
Anders Österling, ”Studier i Hellas”, Stockholms-Tidningen, 15/10 1944.  

Österling tycker att Valmin beskriver vackrast av alla om mellankrigstidens många 
svenska arkeologer. Det hugger till i hjärtat när man läser den, menar Österling, nu när så 
mycket är förstört efter kriget. 
 
Signaturen Gt, ”Med tonvikt på Grekland”, Arbetet 18/10 1944.  

Signaturen Gt anser att Valmin ger fina skildringar av det ”primitiva” Grekland, 
någonting som är viktigt nu efter kriget. Skribenten skriver att den har en ”personligt 
retrospektiv karaktär”. 
 
Sten Bergman, ”Kring Medelhavets stränder”, Dagens Nyheter, 25/11 1944.  

Bergman rekommenderar boken som han beskriver som en arkeologs resedagbok. 
Valmin reser överallt, och träffar alla och är överallt hemmastadd. Icke-arkeologer uppskattar 
den, skriver Bergman. 
 
Signaturen A.Rs, Stockholms-tidningen, 3/12 1953. 

Recensenten skriver om den nya utgåvan som har ett nytt kapitel om återvändandet till 
Grekland efter kriget. 


