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Förord

We join the animals
not when we fuck

or shit
not when tear falls

but when
staring into light
we think

(Heroic Sculpture. Frank O’Hara 1974)

Frank O’Hara (1926-1966) var en av USAs mest uppburna undergroundpoeter. 
Han dog efter att ha blivit påkörd av en strandtaxi på semesterön Fire Island 

utanför New York (Harding 1987:6). O’Haras dikt Heroic Sculpture vänder upp-

ochned på våra föreställningar. Den allmänna uppfattningen är att vi är djur,  inte 

när vi tänker,  utan när vi utför för oss människor livsavgörande sysslor, som att 

äta, dricka eller sova, men framför allt är vi djur när vi reproducerar oss1.  Vad 

O’Haras dikt snarare understryker är att vi är djur enbart när vi tänker oss själva 

som djur. Vi är alltså inte djur eftersom vi har förmåga att tänka och eftersom vi 

har historia. På samma sätt som vi kan tänka oss vår historia kan vi också tänka 

oss som djur (Nietzsche 1998:25)

 Att sätta ett likhetstecken mellan människa och djur är på många sätt en ve-

tenskaplig kanon. Från ett anatomiskt och genetiskt perspektiv har människan 

förvisso likheter med många olika djurarter. Men tillskillnad från djuren kan vi 

tänka oss den likheten. 

 Det var under upplysningstiden (därav O’Haras ”staring into light”) som man 

mer systematiskt började snitta upp kroppar – både djur och människor – i ett 

försök att identifiera gemensamma funktionella fenomen bakom de skilda yttre 

karaktärsdragen. Paleontologen George Cuvier (1769–1832) inspirerades av ana-

tomin och har ansetts som en av den moderna biologins förgrundsgestalter 

(Foucault 1991:268f). Ur ett biologiskt perspektiv förekommer, bakom de yttre 
karaktärsdragen, således vissa bestämmande och grundläggande fenomen. Om 

dessa fenomen överensstämmer kan vi också påtala släktskap mellan både indi-

vider och arter. Det är det som O’Hara gör en poäng av, men han understryker 

samtidigt den viktiga skillnaden, nämligen att vi människor har förmåga att tänk 

oss detta släktskap. Vi kan alltså tänka oss som djur genom att påtala genetiska 

eller anatomiska likheter,  samtidigt som vi kan tänka oss som radikalt annorlun-

da djuren. Förmågan att tänka oss själva ömsom som djur, ömsom som männi-

1 Människans förmåga att gråta spelar en viktig roll i den s.k. vattenteorin, alltså den teori 
som förts fram som ett alternativ till den s.k. savannteorin. 



skor med kultur och vetenskap, utgör en förutsättning för arkeologin, det vill 

säga läran om det gamla. Inom arkeologin tänker vi oss stundom som djur och 

stundom som människor, framför allt tänker arkeologer att andra än dem själva 

är mer djur än människor. Även om det var länge sedan som den svenska zoolo-

gen och arkeologen Sven Nilsson (1787–1883) påpekade att människan under 

stenåldern stod nära en art av naturtillstånd, är perspektivet än idag gällande. 

Inom den koloniala retoriken har afrikaner, aboriginer,  nordamerikanska indianer 

etc, etc uppfattats och beskrivits snarare som djur än som människor. Allt detta 

har tänkts och tänks fortfarande inom ramen för den arkeologiska diskursen.

 I någon mån spelar O’Haras dikt en viss roll i den här boken. På olika ställen 

i texten kommer jag att diskutera den i mitt tycke ofta tveksamma analogin mel-

lan människan och djuren,  men framför allt handlar den här boken om hur vi 

tänker oss exempelvis en sådan koppling och konsekvenserna av ett sådant tän-

kande. Utöver O’Haras dikt utgör Joseph Conrads bok Mörkrets hjärta en fond 

till de diskussioner jag för i texten. De återkommande citaten från Conrads bok 

skall läsas som kritiska kommentar till arkeologins narrativ, en kritik som jag 

försöker tydliggöra i den diskussion som sedan följer i respektive kapitel eller 

avsnitt.  Det föreligger också en viss koppling mellan Conrads bok och den histo-

ria som jag till viss del berör i den här boken. Det förhåller sig nämligen så att 

min morfars far arbetade som läkare i Belgiska Kongo under ett par år under 

1890-talet.  Joseph Conrad var i Kongo i ett halvår 1890. Min morfars far var 

alltså en del av den koloniala makten och dess ansträngningar. Han var svensk 

liksom skepparen på den båt Conrad reste med uppför floden och han arbetade i 

anslutning till järnvägsbygget, eller som Conrad skriver: “They were buildning a 

railway. The cliff was not in the way or anything: but this objectless blasting was 

al the work going on” (Conrad 1987:42). Jag kommer inte att nämna Ludvig 

Moberg (1866-1935)  igen, men hans historia och inte minst de föremål som han 

tog med sig hem, finns i min värld och påminner om ett diffust och enigmatiskt 

ursprung till den personlighet som utvecklats inom mig, en personlig referens 

som jag till och från arbetar med i föreliggande text.

 Den här texten har följt med mig på tok för länge. Arbetet med den tog sin 

början redan sommaren tjugohundra. Tanken var då att analysera den skandina-

viska bronsåldersforskningens olika narrativ.  Vissa delar av den analysen finns 

kvar i texten. Efterhand tog dock andra frågor över.  Framför allt började jag in-

tressera mig för arkeologins och praktikernas existentiella problematik. Det som 

intresserad mig var frågan varför arkeologin och praktikerna är meningsfulla i 

vår samtid. Jag insåg efterhand att det finns existentiella nivåer i arkeologins 

narrativ, vilket vill säga att det vi tänker och säger om förr, samt den praktik som 

vi utövar, har en personlig existentiell mening som är relaterad till en samhälls-

social politisk existentialism. Vi, liksom samhället, existerar som en konsekvens 

av en process,  en process med ett tydligt telos men med ett diffust arche, tycks 
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denna existentialism mena. Det är alltså narrativen om denna process som utgör 

arkeologins och praktikernas nerv, deras existentiella meningsfullhet.  Men jag 

frågar mig återkommande i den här boken om berättelserna alltid är så kloka och 

välgrundade. Utgör narrativen verkligen, undrar jag, goda grunder för en existen-

tialism?

 I texten försöker jag dra en tydlig gräns mellan arkeologi och praktik. Arkeo-

login har, menar jag, en potential att bli ett teoretiskt, analyserande och intellek-

tuellt ämne. Arkeologin, som en lära om det gamla, har potentialen att på ett 

djupsinnigt sätt diskutera människans vara och därmed bidra till en förståelse av 

den mänskliga tillvaron och människans vara i världen. Men mycket av denna 

möjlighet skyms av praktikerna, tveksamma analogier,  bristande teoretiska refe-

renser och inte minst av en stundom klart dubiös människo- och kulturuppfatt-

ning och för den delen ett tänkande som särskiljer och kategoriserar mänsklighe-

ten på ett inte sällan tvivelaktigt sätt.  Jag skyller inte denna brist på praktikerna, 

men praktikernas omedelbara relation till ett empiriskt nu tenderar att leda till 

allt för enkla och ogenomtänkta slutsatser, vilket i sin tur skymmer möjligheterna 

till en vidare och mer komplex diskussion. Jag vill återigen göra läsaren upp-

märksam på att jag alltså drar en gräns mellan arkeologi och praktik. Om man är 

omedveten om denna gräns kan det ibland bli svårt att följa med i mitt resone-

mang.

 Slutligen några ord om mitt val av rubriker och teman. Den här texten skulle 

alltså till att börja med handla om den skandinaviska bronsåldersforskningen. 

Efterhand kom den dock att sprida sig i olika och andra riktningar. Det berodde 

till stor del på en utgrävning som jag blev engagerad i redan sommaren tjugo-

hundraett. Utgrävningen genomfördes på en husgrund från 500-talet e. Kr i Vam-

lingbo socken på södra Gotland. I ett tidigare skede hade jag med något som man 

skulle kunna beskriva som en rapport över utgrävningen i den här texten. Jag har 

tagit bort den delen av två skäl. För det första blev texten alldeles för lång och 

komplex. För det andra kom rapportinslaget att i allt för hög grad att beskriva ett 

handhavande, det vill säga en praktik, och därmed tenderade den att just skymma 

den diskussion som jag egentligen ville föra, nämligen den om arkeologins nar-

rativ. Jag kommer däremot, och i ett annat sammanhang, att i detalj redovisa våra 

förehavanden i Vamlingbo. Om jag i föreliggande text alltså fokuserar på arkeo-

login, kommer jag att fokusera på praktiken i en framtida text. 

 Nåväl. En del teman i den här texten söker alltså sin utgångspunkt i den ut-

grävning som jag var engagerad i. De övriga teman som förekommer i texten är 

mer eller mindre relaterade till dessa teman. I vissa fall är kopplingen tydlig i 

andra fall mindre tydlig. 

 Det är inte omöjligt att läsaren kommer att finna att mina exempel och min 

diskussion då och då är både prosaisk och trivial. Det prosaiska och triviala är 

nämligen ett viktigt tema i den här texten. Anledningen är att det prosaiska och 
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triviala på ett tydligt sätt kan illustrera de existentiella bristerna, men också de 

existentiella möjligheterna, i arkeologin och för den delen inom praktikerna. Ur-

sprungligen var syftet att hålla hela texten på en sådan nivå, men det blev till slut 

omöjligt. Delar av det försöket finns emellertid kvar i texten och förhoppningsvis 

och inte mints för min egen skull är vi överens om vilka avsnitt det handlar om. 

 Med den här texten har jag gjort ett försök att skriva en annan sorts arkeologi. 

Jag vill förhålla mig till historien, till de historiska lämningarna och till de män-

niskor som verkade förr, men jag vill också förhålla mig till samtiden och inte 

minst vill jag förstå de arkeologiska narrativens meningsfullhet i vår samtid.

 Det är samtidigt med en djup känsla av osäkerhet som jag lämnar ifrån mig 

boken. Texten är i viss mån splittrad mellan olika tanketrådar och berättelser. Det 

är medvetet gjort, men det är också ett experiment som jag har haft stora problem 

med. Men är inte livet just problematiskt, osäkert och splittrat. Och försöker vi 

inte, liksom inom praktikerna och inom en stor del av arkeologin, att ständigt få 

ordning på en stundom kaotisk tillvaro. Den här texten har levt sitt liv genom 

mitt eget kaotiska liv.  När jag sakta föll som människa föll också texten.  När jag 

nu successivt återskapar mig själv som människa börjar också texten att träda 

fram. På samma sätt som jag lagt ett kollapsat jag bakom mig, har också det mes-

ta som speglade detta jag successivt redigerats bort. Att lämna detta jag bakom 

mig är lika lite en förlust för mig som det är en förlust för dig som läsare. 

 För mig får aldrig arkeologin eller praktikerna bli en trygg hamn där jag kan 

finna säkerhet i en annars ogripbar och turbulent samtid. Men jag tror att arkeo-

login och praktikerna spelar just den rollen för många idag och då menar jag inte 

bara för oss inom professionen utan också för allmänheten. När kulturarvet och 

historien upplevs som en trygg och säker plats är vi farligt ute.

 Tillåt mig att avslutningsvis ägna mig åt ämnet för ett förord, det vill säga att 

uttrycka min tacksamhet.

 Till historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet vill jag rikta ett 

tack, ty förutan fakultetens anslag hade jag aldrig givits möjligheten att skriva 

den här texten, eller,  för den delen, ingå i ett projekt av den art som jag nu fått 

göra. Det projekt jag talar om hade titeln Att konstruera bronsåldern. Projektet 

gav mig tillfälle att samarbeta med professor Gullög Nordquist. Jag skulle mer 

än gärna samarbeta med henne igen. Fredrik Andersson anställdes som dokto-

rand inom projektet, ett val vi aldrig behövt ångra. Gullög och Fredrik har ställt 

upp med en väl avvägd distans till mina idéer, önskemål och bekymmer. De har 

varit berikande samtalspartners och inte minst Fredrik har lojalt schaktat sig fram 

genom den gotländska forntiden.

 Familjen Hansén i Vamlingbo och familjen Bartman-Hägglund i Stockholm 

har en alldeles särskild plats i den här texten. Detta med Gotland leder osökt vi-

dare till de fonder som generöst finansierat vårt arbete på ön.  Åke Wibergs Stiftel-

se och Gunvor och Josef Anérs Stiftelse har varje gång vi frågat också beviljat, i 
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varje fall den mer realistiska delen,  av våra stundom ganska kostsamma önske-

mål. Här vill jag också passa på att nämna Ulf-Erik Hagberg, som alltid stött 

gotlandsprojektet. Berit Wallenbergs Stiftelse och De Badande Wännernas Stif-

telse har vid var sitt tillfälle tilldelat oss medel. Att få anslag från DBW  fick mig 

att känna en speciell glädje. Även E Hellgrens Stiftelse för Kulturminnes- och 

Naturvård har generöst bidragit till projektet. 

 Detta förord uttrycker emellertid enbart ett avslut när det gäller det fakultets-

finansierade projektet. Vad gäller Gotland och utgrävningen där är förordet just 

enbart ett förord, ty det tar en evinnerlig tid att frilägga forntiden! Jag hoppas 

alltså återkomma med en mer ingående analys av våra praktiska förehavanden på 

Gotland. Samtidigt vill jag understryka att hela den här essän hade varit fullstän-

digt omöjlig om vi inte hade engagerat oss i Vamlingboutgrävningen.  

 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse gjorde, genom ett ytterst frikostigt bidrag, 

det möjligt för mig att på allvar utforska den digitala tekniken. Magn. Bergvalls 

Stiftelse möjliggjorde en projektresa till Grekland.  Den resan, med Gullög som 

ojämförbar ciceron, kommer jag sent att glömma. Resan påminner om vikten av 

att arbeta över ämnesgränserna. Det hade tagit mig lång tid att på egen hand 

skaffa mig de insikter som denna resa förde med sig. 

 I enlighet med traditionen (min) vill jag rikta ett ohämmat tack till personalen 

på Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm. Jag vill också passa på att tacka 

Birgitta Johansen på Riksantikvarieämbetet. Genom hennes försorg fick jag un-

der tjugohundrafem en möjlighet att pröva en del av mina tankar. 

 Huvuddelen av arbetet med den här boken har bedrivits vid Institutionen för 

arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. En alldeles särskilt uppskat-

tande tanke riktas till alla kära vänner: egyptologer, arkeologer, antikare och ”af-

rikaner”. Det har alltid varit lika glädjande att mötas i korridorer, över luncher 

eller i kafferum, men också i samtal om arkeologi. 

 Till Birgitta Karlsson vill jag uttrycka ett varmt tack för tålmodig behjälplig-

het. Maria Lunds flexibla intresse för digitala komplexiteter har underlättat mitt 

arbete. 

 Ett speciellt tack till Frands Herschend – professorn som tänker fortare än 

han talar – för att han alltid lyckas hitta tid att ögna igenom en text och komma 

med välgrundade påpekanden. 

 Om inget annat anges är bilderna i boken tagna av mig.

 I projektets skälvande elfte timme kom Anna till min undsättning. Därmed 

vändes en allt mörkare tillvaro, inte enbart i arkeologisk mening, till något hopp-

fullt…

Ingenstans, den 5 augusti 2007

Förord

13





 Kapitel 1

Afrikansk filosofi

The source of the stench is the rotting corpse 
of a particular complex 
multifaceted, projected (self-)image, 
that of the Greco-Roman/European ’rational man,’ 
a self-image raised to the level of paradigm 
through the efforts of dominant figures in Western philosophy 
to identify human essence (…’philosophical anthropology’), 
whose death has been brought about 
by the struggles of Africans (and others) 
for indipendence from European demonation 
(Outlaw 1987:13).

I slutet av 1990-talet började jag läsa afrikanska filosofer.  Ett skäl bakom beslu-
tet var att filosoferna diskuterade ett än idag och för arkeologin högaktuellt pro-

blem. Frågan har fått benämningen det afrikanska dilemmat och jag har berört 

ämnet även i ett annat sammanhang (Hegardt 2000). Då liksom nu utgick jag i 

första hand från Kwame Gyekyes bok Tradition and Modernity (1997).

 Jag har alltså för avsikt att återigen ta upp frågan om det afrikanska dilemmat 

och målsättningen är att även nu problematisera arkeologins förhållande till det 

förgångna. Det här inledande kapitlet kommer att utgöra en diskussionsfond för 

de nästkommande kapitlen. Det bör påpekas att mängden litteratur på temat afri-

kansk filosofi har ökat under de senaste åren. En mycket stor del av litteraturen 

är relaterad till poststrukturalistisk och postkolonial teori, alltså brännande teori-

bildningar, fortfarande mer eller mindre negligerad inom svensk arkeologi.

 Den afrikanska filosofin och studiet av traditionell afrikansk filosofi började 

ta form under slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet, framför allt i länder 

som Ghana och Nigeria. Senare kom frågan även att dryftas i länder som Ugan-

da, Kenya, Zaire, Rwanda och Sydafrika. 

 Den afrikanska filosofin var en reaktion mot det västerländska tankeprivile-

giet och utgångspunkten för diskussionen var frågan om de afrikanska folken 

hade förmågan att formulera något som kunde uppfattas som filosofi. Samtidigt 

hade problemkomplexet en djupare och på många sätt mer tragisk bakgrund. Det 

bottnade nämligen i en diskussion som hade sina rötter i de västerländska kolo-

nialmakternas syn på afrikanen, ett perspektiv som Outlaw har kallat för det 

Greek-cum-European paradigm (Outlaw 1987:19). Utifrån det perspektivet ställ-

des frågan, huvudsakligen av västerländska vetenskapsmän och filosofer, om 

afrikanen verkligen kunde betraktas som en fullvärdig människa. Det är kanske 

symptomatiskt att man idag menar att den afrikanska filosofin togs sin början i 



samband med att den belgiske prästen Placide Temples 1945 publicerade boken 

Bantu Philosophy. 

 Den afrikanska filosofin är idag uppdelat i olika riktningar. Med afrikansk 

filosofi kan man mena det traditionella afrikanska tänkesätten, det vill säga den 

förståelse och logik som ligger till grund för människornas handlande (Mbiti 

1990:2, 6). Begreppet etnophilosophy har använts i det här sammanhanget.  Etno-

filosofi är ofta en kombination av antropologi och filosofi i huvudsak formulerad 

av afrikanska filosofer. En viktig uppgift för etnofilosofin är att utarbeta en onto-

logi,  alltså en vara- eller verklighetsförståelse, och därmed bidra till den kulturel-

la och politiska utvecklingen i Afrika. I det här sammanhanget har man tillägnat 

sig den franske filosofen Michel Foucaults kritik av den västerländska övertron 

till logos och hävdat att denna övertro är ett specifikt västerländskt fenomen, 

irrelevant för afrikanska förhållanden. Etnofilosofi eller afrikansk filosofi har 

därmed kommit att bli en filosofi formulerad av afrikaner för afrikaner. Därmed 

uppstår ett annat dilemma, i vilket vi skulle kunna skönja en tendens till en occi-

dentalisk uppfattning, det vill säga ett allmänt förakt för allt vad västerlandet står 

för. Men så är knappast fallet eftersom i varje fall dagens globala postkoloniala 

teori, den (västerländska) poststrukturalistiska kritiken och den afrikanska etnofi-

losofin snarare gör gemensam sak i sin kritik av den västerländska övertron till 

just logos.

 Den västerländska övertron till logos började växa sig allt strakare under det 

sena 1800-talet. I linje med denna kunskapsuppfattning kom synen på den afri-

kanska filosofin och de afrikanska religionerna att präglas av den västerländska 

evolutionismen (exempelvis E B Tylor 1871). Ofta kunde frågan om den afri-

kanska filosofins och religionens vara eller inte vara diskuteras av missionärer 

eller av forskare som aldrig varit i Afrika. Den allmänna uppfattningen var att de 

afrikanska religionerna och filosofin var primitiv. Både religionen och filosofin 

uppfattades som både ursprunglig och barbarisk och man menade att emotionella 

drag och fantasi saknades. Den brittiske antropologen Herbert Spencer ansåg i 

sitt arbete Principles of Sociology (1885) att de vilda folken ofta förknippade 

döda släktingars själar med vissa föremål. Den afrikanska etnofilosofen John 

Mbiti förnekar inte att förfäder fyller en viktig roll i många afrikanska religioner. 

Samtidigt menar han att det är felaktigt att beskriva religionen enbart som förfä-

dersdyrkan och att begreppet "dyrkan" förövrigt är högst missvisande (Mbiti 

1990:8f). Men för Spencer var dessa grova generaliseringar viktiga eftersom de 

visade de afrikanska religionernas primitivitet och deras plats i det evolutionära 

systemet. 

 I andra sammanhang har religionsutövandet förståtts i termer av magi och 

uppfattats som ett primitivt sätt att uttrycka orsakssamband. Tron på magiska 

orsakssammanhang bedömdes också som ett förstadium till religionen (jämför 

Frazer 1937; Durkheim 1915; Malinowski 1944). Ur det västerländska logos-
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perspektivet tycktes det som om religion och magi uppträdde sida vid sida. Detta 

vittnade om, menade de västerländska forskarna, att den afrikanska kulturen och 

filosofin inte hade utvecklats till den nivå då religionen separerades från magin 

(Mbiti 1990:9; Carew 1987). 

 Den afrikanske filosofen G. Munda Carew frågar sig därför om det verkligen 

”make sense to dismiss alien cultures as meaningless and unitelligible simply 

because they cannot satisfy the narrow positivistic criteria of meaningfulness?” 

(Carew 1987:101). Men inom ramen för den västerländska övertron till logos var 

det just det här det handlade om. Vidare ifrågasätter Carew Frazers tanke att 

människorna missuppfattat empiriska orsakssammanhang (Carew 1987:101). 

Men för Frazer handlade evolutionen om en utveckling av förnuftet, en utveck-

ling som löpte från magi via religion till vetenskap (Frazer 1925).  Men magin 

och vetenskapen var samtidigt besläktade på ett plan, menade Frazer. Båda förut-

satte nämligen att det förekom allmänna lagar i naturen. Magins misstag låg inte 

i en antagen lagbunden ordning i händelseförloppen, utan i det faktum att de la-

gar som styr denna ordning missuppfattades (Frazer 1925:67), ett perspektiv som 

Carew således starkt ifrågasätter.

 Afrikanska filosofer menar att den afrikanska religionen och filosofin har 

feltolkats, missuppfattats och därigenom kommit att beskrivas som primitiv och 

outvecklad, vilket i sin tur har resulterat i att de avfärdats,  föraktats och till slut 

förlöjligats (Mbiti 1990:10). Men afrikanska filosofer har även de ställt frågan 

om en afrikansk filosofi kan beskrivas och vad den i sådana fall handlar om (se 

exempelvis Outlaw 1987).  Outlaw, som är en tydlig postkolonial kritiker, svarar 

själv på frågan: ”Thus, any discussion of African philosophy involves, necessa-

rily, confronting this privileged self-image” (Outlaw 1987:35). Den privilegiera-

de självbild Outlaw här talar om är naturligtvis det västerländska tankeprivilegiet 

och dess förnuftsideal, det vill säga dess övertro till logos. 

 I sin kritik av det västerländska tankeprivilegiet tar Outlaw bland annat fasta 

på vad den amerikanske pragmatikern Richard Rorty skriver. Rorty är inspirerad 

av den postmoderna kritiken och kan beskrivas som konstruktivist eller antifun-

dationalist.  För honom är all kunskap en mänsklig konstruktion och därmed situ-

erad, det vill säga att kunskapen kommer från människan och har en viss rikt-

ning. Rorty ifrågasätter därför ett sådant tänkande som gör gällande att männi-

skan kan nå en fullständig och total kunskapsbild av naturen,  moralen och män-

niskan själv. Det finns ingen sanning där ute och bortom oss själva, som ligger 

där och väntar på oss. Vi kan alltså inte nå bortom språket till en punkt där vi kan 

se världen som den verkligen är. Alla sådana försök leder oavkortat till en etno-

centrism, menar Rorty. Därför skriver han philosophy med stor bokstav (Ph) när 

det handlar om den dominanta västerländska filosofin, en filosofi som han menar 

är just etnocentrisk. En mindre dominant och betydligt mer självreflekterande 

filosofi skrivs istället med små bokstäver (ph) (Outlaw 1987:11). Foucaults och 
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Rortys kritik ger Outlaw de verktyg han behöver för att bryta ned den väster-

ländska eurocentriska etnocentrismen och dess övertro till logos, en övertro och 

en centrism som resulterat i att afrikanen beskrivits på ett nedlåtande, primitivi-

serande och exotiserande sätt. 

 Afrikanska filosofer försöker undvika att arbetat på samma sätt som många 

västerländska antropologer och filosofer.  Trots det resonerar afrikanska filosofer 

ofta på ett liknande sätt när det gäller det traditionella. Inom den västerländska 

filosofin och antropologin försöker man identifiera och avgränsa en traditionell 

primitiv – ursprunglig – mentalitet. 

Järnåldersfynd eller 
"…a collection of spears, assegais, shields, knives…" 

(Conrad, s. 53)2

Den västerländska uppfattningen är att det traditionella tänkandet bygger på en 

metafysisk verklighetsförståelse och att tänkandet därför skiljer sig från den väs-

terländska rationalismen, som anses ha vänt metafysiken3 ryggen. Även många 

afrikanska filosofer resonerar alltså på det här sättet och hävdar stundom att det 

traditionella måste förkastas om de afrikanska nationerna skall bli moderna. In-

om etnofilosofin har ordet “pre-scientific” använts för att definiera det traditio-

nella samhället.

Samma resonemang har förts i väst. Exempelvis syns det tydligt Edmund Hus-

serls4 uppsats Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin (2002) som byg-

ger på ett föredrag Husserl höll 1935.
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 Inom den västerländska antropologin har ofta det traditionella betraktats som 

utvecklingens förstadier. Något sådant har dock aldrig hävdats av afrikanska filo-

sofer,  även om vissa har menat att det traditionella Afrika bör skyddas från väs-

terländskt inflytande och utvecklingsideal och därmed också tillåtas gå sin egen 

väg.

 Oberoende av vilken uppfattning som försvaras och oberoende av om det rör 

sig om en västerländsk antropolog eller afrikansk filosof måste det traditionella 

tänkandet ges en explicit definition, om vi överhuvudtaget skall tala om det. 

Tradition och modernitet

I boken Tradition and Modernity (1997) placerar den ghanesiske filosofen 
Kwame Gyekye sin undersökning i skärningspunkten mellan det traditionella 

afrikanska samhällssystemet, kolonialtiden och framtiden. Som jag nämnt finns 

det en tydligt resultatinriktad tendens inom delar av den afrikanska filosofin, i så 

motto att filosoferandet skall leda till ett bättre samhällsklimat i det postkoloniala 

Afrika (Gyekye 1997:5). I det postkoloniala Afrika handlar det om att handskas 

med nationalstater och samhällsstrukturer som är ett arv från kolonialtiden. Filo-

sofen blir en politisk filosof och frågan är hur en modern afrikansk stat skall ska-

pas, som inte bygger vidare på kolonialismens strukturer eller återgår till en tra-

ditionell metafysik. En sådan metafysik anses nämligen hindra framväxten av en 

modern stat. Enligt Gyekye måste förändringen genomföras med respekt och 

känsla.  Men det betyder inte att man inte skall göra upp med sådana traditionella 

perspektiv som står i vägen för en moderniseringsprocess, en process som ofrån-

komligen fordrar ett offer, nämligen allt av traditionell natur som inte kan assimi-

leras med det moderna.

Ideologi

I sin redogörelse för den positivistiska filosofin talade den franske filosofen Au-
guste Comte (1798-1857) om ett nytt filosofiskt språk (Comte 1979:39).  Comte 

var aktiv som filosof och sociolog under den första halvan av 1800-talet, alltså 

under den period då kolonialismen kom att effektiviseras och implementeras. 

Idag är det positivistiska språket allt annat än nytt. Snarare dominerar det på gott 

och ont våra vetenskapliga narrativ och kan förstås som herrens och maktens 

språk, som Derrida uttrycker det (1999:94). Vi bör ta Derridas påstående bok-

stavligt, ty Comte talade explicit om ett radikalt maskulint förnuft (Comte 

1979:17) som skulle föra den västerländska människan in i den moderna civilisa-
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tionen. För att en sådan radikal förändring skulle komma till stånd krävdes en 

uppgörelse med teologin och metafysiken. Den oundvikliga utvecklingen gick 

därför, enligt Comte, från teologin via metafysiken till det positiva stadiet.  I det 

sista stadiet fick det mänskliga förnuftet sin slutgiltiga reglering, menade han. 

Det är alltså denna förnuftsideologi som idag inbegriper en övertro till logos och 

det är inom denna ideologi som man talar om förvetenskapliga stadier. Enligt 

Comte och en därpå kommande positivistisk ideologi måste det traditionella och 

metafysiska tänkandet rensas ut om moderniseringsprocessen skall genomföras.

 För G. Munda Carew är det just detta sätt att tänka som resulterar i ett sam-

manbrott i kommunikationen mellan en västerländsk självbild och världen utan-

för (Carew 1987:111), vilket förstås var syftet. Sammanbrottet har sin grund i 

den västerländska antropologins och filosofins ovilja till dialog. Orsaken till ovil-

jan finner Carew i den västerländska vetenskapens bristande förmåga att förhålla 

sig till främmande livsvärldar (Carew 1987:102), eller som Outlaw uttrycker det: 

"The deeper issue is one with much higher stakes: it is the struggle over the mea-

ning of 'man' and 'civilized human', and all that goes with this in the context of 

the political economy of the capitalized and Europeanized Western world" (Out-

law 1987:11). Mot bakgrund av vad Comte hävdade bottnar alltså problemet i 

synsättet att det enbart är i den västerländska vetenskapen som ett rationellt och 

förnuftigt tänkande förekommer (Carew 1987:107). Ur det västerländska per-

spektivet överförs därmed en mänsklig verklighet till ett objectum, det vill säga 

att världen objektiveras. Det så kallade traditionella tänkesättet är ett sådant ob-

jekt, som kan klassificeras och analyseras utifrån den moderna vetenskapens idé 

om logos. Det moderna är däremot inget objekt utan en given och essentiell 

grund på vilken den förnuftiga västerländska människan står. Den västerländska 

etnocentrismen, dess förnuftsideal och kunskapsideologi objektiverar världen 

utanför denna ideologiska konstruktion, klassificerar den och hierarkiserar den. 

Som vi sett menar alltså Rorty att det handlar om en konstruktion, som måste 

förstås som en ideologisk konstruktion med en viss riktning och syfte. Ett pri-

märt syfte har varit att rasera allt som kan uppfattas som metafysik. I linje med 

den målsättningen kollapsar dialogen mellan den västerländska etnocentrismen 

och andra livsvärldar. Utifrån det västerländska sättet att tänka går det alltså inte 

att uppehålla en dialog mellan olika perspektiv och ideologier, vilket alltså är 

poängen med herrens språk.

 För att råda bot på det här problemet bör man, menar Carew,  snarare utgå 

från tolkning och hermeneutik.  Tolkning är en form av översättning medan her-

meneutik är vetenskapen om tolkningarna (Carew 1987:111). Lösningen finner 

vi således i hermeneutiken och Carew söker sig till Husserl och Heidegger (Ca-

rew 1987:112ff), vilket leder honom till något han kallar "A new approach in 

social science" (Carew 1987:108f). Även om både Husserl eller Heidegger kan 

anklagas för att framhäva västerlandet och det västerländska tänkande så har de 
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samtidigt riktat en sträng och explicit kritik mot den västerländska vetenskapen. 

Husserl kallar den naiv (Husserl 2002). Det finns således ett kritiskt djup i Hus-

serls och Heideggers tankar och det är naturligtvis denna kritik som Carew åsyf-

tar. Martin Heidegger har förövrigt spelat en betydande roll för poststrukturalis-

men, dekonstruktionen och sedermera också för den postkoloniala teorin. Det är 

inte heller förvånande att en pragmatiker som Richard Rorty har låtit sig påver-

kas av just Heidegger.

 Man kan hitta inspiration från de här perspektiven även hos Gyekye, som 

noterar att ideologi är ett socialpolitiskt fenomen och inte en västerländsk upp-

finning. Han understryker också, att ideologi är "associated from the outset with 

an explicit program of social and political action" (Gyekye 1997:165f).  Det be-

tyder att politik är ideologins praktik. I sin kritik av ideologibegreppet understry-

ker Gyekye vidare att misstron mot termen uppstått på grund av de kontroverser 

som omgärdar begreppet. Kontroverserna uppkommer eftersom ideologi handlar 

om hur vi uppfattar etiska, sociala och politiska frågor (Gyekye 1997:165). 

 När vi närmar oss forntiden, det traditionella afrikanska samhället eller någon 

annan samhällsordning som inte är västerländsk, kommer vi i kontakt med an-

norlunda ideologier. En förment neutral analys av dessa ideologier eller ett för-

dömande av dem, genom ett vetenskapligt filter av exempelvis positivistisk na-

tur, är en politisk handling och därför också ett uttryck för både ideologiska och 

politiska maktambitioner.  Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå varför 

mötet mellan den västerländska förnuftsideologin och andra världsbilder ofta 

resulterar i ett förtryck, hierarkisk distinktion, diskriminering och bedömning. 

Men det är också här som det komplicerade och ofta brutala brottet mellan de av 

den västerländska vetenskapen definierade traditionella samhällsformerna och de 

så kallade moderna civilisationerna uppstår. Den här kollisionen och bristen till 

dialog är inte ovidkommande för arkeologin utan snarare av fundamental bety-

delse.  Arkeologin har ett syfte och en riktning, som går ut på att inom ramen för 

moderniteten rekonstruera det som moderniteten raserat,  men man skall inte för-

ledas att tro att det i någon mån handlar om ett återupprättande. Snarare handlar 

det om en rekonstruktion anpassad till arkeologins plats i det moderna samhället. 

Rekonstruktionen är alltså en assimilering, en anpassning av det annorlunda och 

andra till det moderna.
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Gyekyes målsättning

Gyekyes målsättning påminner i viss mån om arkeologins. För Gyekye handlar 
det om att tydliggöra hur de afrikanska samhällena skall utvecklas mot stabila 

demokratier med en god ekonomisk och teknologisk bas. Det finns, menar han, 

värden i det traditionella Afrika som man kan bygga vidare på, men det före-

kommer också sidor som är hindrande. Inom ramen för det traditionella, alltså 

det icke-moderna, förekommer således beståndsdelar som motverkar framväxten 

av det moderna. Gyekye understryker till och med att alla samhällen har en kul-

tur, men alla samhällen är därmed inte utvecklade. Det betyder, menar han, att 

alla kulturer inte har de rätta förutsättningarna för utveckling (Gyekye 

1997:240). Alla företeelser som motverkar utveckling bör därför avlägsnas 

(Gyekye 1997:242). Moderniseringsprocessen kräver alltså ett offer. När denna 

utrensning skett kan en rekonstruktion ta form, antingen av arkeologisk natur 

eller som i Gyekyes fall av en realpolitisk natur. Men det kan först ske när man 

fått ordning på sådana element som utgör ett problem eller ett hinder för moder-

niteten.

 Gyekyes projekt kan alltså ses som ett led i en förändringsprocess, det vill 

säga den modernistiska, positivistiska och vetenskapliga radikalitetens anti-meta-

fysiska telos.  Men Gyekye förkastar inte allt av traditionell natur. Istället försö-

ker han identifiera betydelsefulla karaktärsdrag inom det traditionella som kan 

ligga till grund för det moderna afrikanska samhället.  

 Kolonialtiden slog sönder det kommunkulturella systemet, sammanhållning-

en och afrikanens historia. Det kunde ske genom att det afrikanska tänkandet 

betraktades som metafysiskt och falskt.  Gyekye frågar sig hur ett framtida post-

kolonialt Afrika skall kunna möta det,  både på gott och ont, allt mer stegrande 

västerländska trycket och hur den oundvikliga afrikanska nationalstaten skall ta 

form utan politiskt förtryck, korruption och etniska konflikter? Vidare har inte 

västerländsk vetenskap och teknik fungerat bra i de postkolonial afrikanska sam-

hällena (Gyekye 1997:26). Den koloniala mentaliteten har också framkallat en 

efterapning som undergräver originalitet och kreativitet, eftersom människor 

söker efter mening utifrån snarare än inifrån (Gyekye 1997:27). Inom postkolo-

nial teori brukar man tala om mimikering, det vill säga att man får en kopiering 

och efterapning av den överordnande maktens gester och uttryck.

 Genom att visa att det förekommer demokratiska element i det traditionella 

förkoloniala afrikanska samhället, argumenterar Gyekye för framtida afrikanska 

nationalstater, som inte är uppbyggda på koloniala institutioner eller icke demo-

kratiska postkoloniala afrikanska styrelseskick. Han menar att framtida statsskick 

måste förankras i dessa traditionella demokratiska värderingar. Vidare riktar han 

hård kritik mot de afrikanska ledarna för att de har försummat att ta till vara på 

den traditionella afrikanska demokratin (Gyekye 1997:121, 138). 
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 Av detta förstår vi att det modernas själva livsnerv kräver ett offer. Moderni-

teten är huvudsakligen en positivistisk konstruktion och dess upplysningsideal 

och förnuft bygger sin identitet på det som denna ideologi kan peka ut som oför-

nuftigt och oupplyst. Vi ser till och med exempel på det i vårt språk, där bland 

annat prefixet "ur" har en oerhörd kraft att förpassa det som inte passar in i den 

moderna förnuftsideologin till historiens mörker. Gyekye och andra afrikanska 

filosofer och med dem många postkoloniala teoretiker har insett problemet. Det 

är därför som man söker andra kunskapsteoretiska vägar, som exempelvis her-

meneutik och dekonstruktion. Trots det ser vi vilken oerhörd makt modernise-

ringsprocessen har över det som definieras som traditionellt.  Moderniteten tole-

rerar inte allt för stora avvikelser från dess ideologiska norm. 

Förhållandet mellan afrikansk och västerländsk filosofi

Förhållandet mellan afrikansk och västerländsk filosofi är viktigt i relation till 
en postkolonial teoribild. Gyekye är också medveten om den västerländska filo-

sofins specifika relation till de västerländska demokratierna och deras kulturer. 

Han visar vilken betydelse filosofin haft och understryker att filosofi även bör ha 

betydelse för afrikanska samhällen. Samtidigt handlar det om frågeställningarna. 

Dessa bör vara relaterade till situationen och ett givet samhälles problem, menar 

Gyekye (1997:24). Det betyder att Gyekye inte lyfter över ett västerländskt poli-

tiskt system och dess filosofiska struktur till en afrikansk kontext. Genom att 

undersöka det traditionella systemets filosofiska och demokratiska natur, försö-

ker Gyekye och andra med honom, snarare synliggöra strukturer i de traditionel-

la systemen, som kan komma till användning i demokratiseringsprocessen i det 

postkolonial Afrika. Men det anses också viktigt att de influenser som kommit 

till Afrika från andra kulturer,  inte minst från väst, tas på allvar, om de afrikanska 

samhällena skall förändras i demokratisk riktning. Det kan också förekomma 

många faktorer i de afrikanska kulturerna som förhindrar en sådan förändring. 

Därför bör de traditionella institutionerna undersökas ur ett kritiskt perspektiv 

(Gyekye 1997:36). 

 Det är alltså i denna skärningspunkt som Gyekye placerar sig.  Förutsättning-

arna är goda för att vi genom Geykeys ansträngningar skall kunna skapa oss en 

bild av

hur ett från ett västerländskt perspektiv annorlunda system fungerar. På så sätt 

föreligger en möjlighet till en dialog. Låt oss börja med marxismen.
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Marxismen och det traditionella systemet

Afrikanska politiker och filosofer har ofta talat om en afrikansk socialism som 
de ansett har sin grund i ett traditionellt afrikansk samhällssystem. Därmed har 

uppfattningen framförts, att socialismen hade stöd i det ursprungliga afrikanska 

samhällssystemen (Gyekye 1997:144). Exempelvis menade Léopold Senghor att 

Afrika hade uppnått socialism långt före det att européerna nådde kontinenten 

(Gyekye 1997:146; Senghor 1964). Gyekye stöder inte denna uppfattning, men 

inte heller den kritik som riktades mot synsättet från både västerländska och afri-

kanska marxister. Marxisterna ifrågasatte idén om en afrikansk socialism och 

hävdade att det inte kunde finnas en specifik afrikansk socialism lika lite som det 

kunde finnas en afrikansk matematik. Marxismen har betraktats som ett veten-

skapligt projekt och betecknats som en vetenskaplig socialism med universell 

giltighet (Gyekye 1997:145). Utifrån det perspektivet kan marxismen ses som en 

ytterst radikal gren av moderniteten och dess förändrings- och utvecklingsideo-

logi,  det vill säga att allt måste raseras om en universell och utopisk marxism 

skall bli möjlig, alltså ett hammarslag mot allt av traditionell natur.

 Gyekye understryker vidare att förespråkarna för en afrikansk socialism neg-

ligerade att föreställningen om en egalitär struktur i det traditionella samhället 

motsades av det faktum att samhället i mångt och mycket var hierarkiskt (Gye-

kye 1997:159). Däremot genomsyrades det traditionella samhället av en huma-

nistisk etik, i den meningen att samhällets medborgare värnades (Gyekye 

1997:159, se också Mbiti 1990:219)

 Det afrikanska samhället har förvisso varit organiserat på kommunala grun-

der, men, påpekar Gyekye, denna kommunalism är mer en socialetisk doktrin än 

en ekonomisk och politisk lära i socialistisk mening. Det innebär att den roll som 

en modern Afrikansk socialistisk regering har, i egenskap av markägare, skiljer 

sig ifrån den roll som "ledaren" hade i det traditionella samhället, i den mån han 

överhuvudtaget ägde någon mark. De socialistiska ledarna krävde absolut ägande 

av marken, vilket inte var fallet i det traditionella samhället (Gyekye 1997:148). 

En annan väsentlig skillnad är att ledaren i det traditionella samhället kunde bli 

avsatt, vilket knappast de socialistiska ledarna kunde.

 När de afrikanska makthavarna talade om en afrikansk socialism, som de 

förankrade i det traditionella kommunala systemet,  misstolkades således detta 

system. För det första bortsåg de ifrån, förtalade eller ignorerade de individuella 

och privata aspekter som existerade i det traditionella kommunala systemet. För 

det andra betraktade de det traditionella systemet som ett allt igenom ekonomiskt 

system, som enkelt kunde föras över till ett modernt socialistiskt ekonomiskt 

system (Gyekye 1997:149). Därigenom visade de prov på en ofullständig histo-

risk kunskap och en ovilja att förstå det traditionella afrikanska samhällsystemets 

organisation (Gyekye 1997:157). 
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 Den marxism som har formulerats i Afrika har utsatts för kritik även från 

annat håll. Eboe Hutchful har i artikeln Marxist Responses to the Challenge of 

Gender Analysis in Africa (1997) påpekat att afrikanska marxister negligerat 

eller medvetet uteslutit genusfrågorna (Hutchful 1997:192). Bakgrunden ligger i 

den kritik den västerländska feminismen förde med sig, bland annat uttryckt i 

kravet på kvinnans frihet och sexuella rättigheter.  Här skiljer sig, menar 

Hutchful,  manliga afrikanska marxister knappas från afrikanska män i övrigt – 

pryda när det gäller kvinnans sexuella frihet men libertiner när det gäller den 

manliga (Hutchful 1997:193).  Ett återfall till någon sorts traditionalism torde 

vara en viktig faktor bakom negligerandet av genusfrågor inom afrikansk marx-

ism, ty, vilket Hutchful understryker, varken Marx eller Lenins resonemang ute-

sluter en analys av kvinnans roll och ställning i samhället (Hutchful 1997:193). 

Trots det reagerade många afrikanska män, inte enbart marxister, starkt på infö-

randet av västerländsk feminism. Män från olika politiska, ideologiska och även 

vetenskapliga fraktioner förenades i sin kamp och ibland till och med terror mot 

synsättet (Hutchful 1997:193). Ett annat skäl till den starka reaktionen rör själva 

grunden för den marxistiska analysen, nämligen produktionsfaktorerna och klas-

sanalysen (Hutchful 1997:197). Här formulerar Hutchful en insiktsfull analys 

och visar hur det koloniala systemet inte bara skapade grunden för just en klas-

sanalys, genom att proletarisera de afrikanska männen, utan hur det också till-

handahöll verktygen för denna analys. 

 Som vi såg ovan har afrikanska marxister hävdat att det inte kunde finnas en 

specifik afrikansk socialism lika lite som det kunde finnas en afrikansk matema-

tik.  Snarare ansågs den vetenskaplig socialism ha universell giltighet (Gyekye 

1997:145). Det samma har, som vi sett och kommer att se, hävdats när det gäller 

filosofin. Gyekye med flera här diskuterade teoretiker har dock visat att detta 

knappast kan anses vara fallet. Hutchful sätter fingret på denna problematik när 

hon skriver att "Gender has not merely added yet another 'object of study' to the 

social sciences; on the contrary, it has transformed the very paradigms and lan-

guages through which the sciences of society expresses itself” (Hutchful 

1997:215).

Universalism och partikularism

Distinktionen inom västerländsk filosofi mellan universella och partikularistiska 
filosofiska ståndpunkter utgör en viktig fråga för Gyekye. Enligt det partikularis-

tiska ställningstagandet är filosofiska ståndpunkter kontextuellt bundna och kan 

därför inte tillskrivas en universell mening. Det innebär exempelvis att den afri-

kanska filosofin saknar rationalitet och logik i västerländsk mening, eftersom den 

inte bygger på samma premisser.  Därför är den också irrationell och ologisk och 
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sålunda ofilosofisk. Gyekye ifrågasätter ett sådant synsätt och påpekar att även 

om tänkandet inte bygger på den västerländska rationaliteten betyder inte det att 

afrikansk, eller för den delen annan icke västerländsk filosofi, saknar rationalitet 

och logik. Snarare rör det sig om en annan logik och det traditionella afrikanska 

tänkandet skulle aldrig ha överlevt utan förekomsten av en rationalitet (Gyekye 

1997:29). Att Gyekye överhuvudtaget diskuterar detta, visar vidden av den väs-

terländska filosofins hegemoniska anspråk, alltså hävdandet av en oändlig tanke 

eller en universalitet som vi exempelvis sett marxisterna ge uttryck för.  

 Partikularisten menar således att filosoferandet är bundet till en viss kontext. 

Det kan därför inte förekomma någon universalitet i de filosofiska ställningsta-

gandena. Universalisten menar däremot, att vissa betydelsebärande aspekter 

mycket väl kan överskrida filosofens kulturella och historiska gränser,  förutsatt 

att filosofen är medveten om dessa gränser. Att så är fallet utesluter naturligtvis 

inte att ett visst ställningstagandet har stor kulturell eller historisk betydelse,  men 

inte heller att perspektivet är ovidkommande eller obegripligt över tid eller i and-

ra kulturella kontexter. Så till vida är de av universell betydelse (Gyekye 

1997:30).

 Enligt Gyekye arbetar filosofin med mänskliga problem, snarare än med spe-

cifikt afrikanska, västerländska eller asiatiska och därför rör filosofin universella 

mänskliga spörsmål (Gyekye 1997:30). Detta utesluter emellertid inte att mänsk-

liga problem ofta kontextualiserats. Vidare har ju olika folk, kulturer och natio-

ner förändrats i olika riktningar. Därför kan inte, menar Gyekye, universalismen 

anses vara helt igenom berättigad (Gyekye 1997:30). Men att hårdra den partiku-

laristiska ståndpunkten är att förneka att en tänkare från en viss kultur kan förstå, 

uppskatta och känna sig övertygad av vad en filosof från en annan kultur har 

framfört. Partikularismen klarar därför inte av att handskas med gränsöverskri-

dande lån mellan olika kulturer, menar Gyekye (1997:31). 

 Gyekye väljer den universella uppfattningen eftersom han förfäktar åsikten 

att vissa grundläggande etiska aspekter gäller för alla människor (Gyekye 

1997:32). Den uppfattningen är också en förutsättning för att hans politiska filo-

sofi skall fungera, en filosofi som ju i mångt och mycket bygger på förhållandet 

mellan västerländsk filosofi och traditionellt afrikanskt tänkande. Koppling vore 

otänkbar utifrån en inskränkt partikularism, men samtidigt meningslös utifrån en 

oklar universalism. Därför förtydligar han sin universalism och talar om två for-

mer: essentiell universalism och slumpartad universalism. Essentiell universa-

lism omfattar sådana värden som är av fundamental betydelse för människor och 

därför allmänt förekommande. Gyekye är fullt medveten om subjektiviteten och 

relativiteten hos de flesta värden, men menar att ingen kan förneka att smärta, 

respekt för livet, lycka, kunskap och vänskap är universella värden (Gyekye 

1997:32).
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 Jag är beredd att hålla med Gyekye,  förutsatt att vi har klart för oss att han 

talar om demokrati och mänskliga rättigheter. Så till vida kan vi näppeligen 

reducera smärta åsamkad av exempelvis tortyr till ett relativt och subjektivt pro-

blem, även om olika människor har olika smärttrösklar. Inte heller kan respekten 

för livet förkastas som ett grundläggande värde, även om vi anser att denna re-

spekt är överspelad i exempelvis en krigssituation eller har klart för oss att re-

spekten för livet historiskt sett varierat. Vänskap, lycka och kunskap är naturligt-

vis relativa företeelser, men i sin kontext alltid av grundläggande betydelse för de 

berörda.  Av sådana frågor har vi alla erfarenheter och vi kan således också tala 

om dessa erfarenheter. Gyekyes poäng är att dessa värden är viktiga för alla 

människor och att vi därför bör bygga samhällen som tillgodoser dessa värden. 

Gyekye understryker också att ett samhälle inte kan överleva som ett humant 

samhälle om det inte uppfyller respekten för livet. Essentiell universalism rör 

således vissa fundamentala mänskliga värden.

 Med slumpartad universalism menar Gyekye exempelvis en filosofisk idé 

eller ett kulturellt värde, en handling eller en institutionsprincip,  som kan anses 

betydelsefull och som därmed också kan adopteras av den övriga världen. Skill-

naden mellan dessa två universella aspekter ligger i att den förstnämnda utgår 

från människan och den andra från den kultur där idén först fick fäste.  Den afri-

kanska filosofin har därför både en partikulär och universell mening (Gyekye 

1997:33).

 Allt detta som jag just har diskuterat kan föras tillbaka till kritiken mot idén 

att något kan vara i sig självt. Detta är ett svårt problem för essentiellistiska per-

spektiv, vanliga inom arkeologin. Men vi ser här också ett uttryck för situerad 

kunskap. Till skillnad från den essentiella tanken öppnar situationsteorin för ett 

möte mellan olika situerade kunskapshorisonter. Samtidigt föreligger alltid en 

risk att en viss situerad kunskapshorisont tillåts dominerar en annan. Dialogidén 

och en etisk, eller i varje fall ansvarsfull kunskapsproduktion, kan eliminera den-

na risk.

Traditionella politiska idéer, värden och handlingar

Det koloniala systemets institutioner fungerar inte på ett tillfredsställande sätt i 
den postkoloniala staten,  vilket resulterar i politisk förvirring, instabilitet, osä-

kerhet och frustration (Gyekye 1997:115). En orsak till det är, menar Gyekye, att 

det är skillnad mellan det västerländska koloniala systemets strukturer och det 

traditionella afrikanska (Gyekye 1997:138). En motsvarande skillnad finner vi i 

förhållandet mellan det moderna västerländska statsskicket och dess föregångare. 

Ett exempel är upphävandet av kungens oinskränkta makt och idén att kungen är 

underställd Gud. Sådana metafysiska föreställningar har raderats ut från det mo-
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derna västerländska stadsskicket.  Det är därför vi talar om moderna demokratier. 

Gyekyes konstaterande antyder således en likhet i problemet, men med den på-

tagliga skillnaden att det västerländska systemet skapades av västerlänningar i 

syfte att upphäva ett äldre och i deras mening metafysiskt system. I det afrikans-

ka fallet pådyvlades afrikanerna ett system som de själva inte var med om att 

skapa. Det bör också tilläggas att kolonisatörerna knappast kan jämföras med 

demokratiskt strävande rörelser i Västeuropa.  Vad jag istället försöker understry-

ka är kopplingen mellan idén om en modernt utvecklad stat och tanken på ett för-

modernt metafysiskt statsskick eller samhällsform. Det rör sig alltså om två sy-

stem där det första eftersträvar att upphäva det andra.

 Poängen med Gyekyes studie blir därmed att rekonstruera resterna av ett tra-

ditionellt Afrika, alltså det som modernitetens koloniala aktiviteter lagt i ruiner. 

Målsättningen är att ur askan återskapa de traditionella afrikanska politiska sy-

stemen och peka ut sådana mekanismer som kan betraktas som demokratiska. 

Syftet är att harmonisera dessa demokratiska element med det politiska system 

som de afrikanska staterna övertagit från kolonialtiden (Gyekye 1997:116). För 

att lyckas med det måste Gyekye förhålla sig till västerländska och i synnerhet 

koloniala antropologer (Gyekye 1997:116f). Han måste alltså lita på antropolo-

ger som i andra sammanhang kritiseras hårt av afrikanska filosofer. För att inte 

helt uppslukas av denna antropologi tar han hjälp av "the traditional Akan system 

of Ghana" (Gyekye 1997:116). Gyekye har egna erfarenheter av och kunskaper 

om systemet. Utifrån detta ganska komplexa källäge skapar Gyekye sedan en 

modell av det traditionella afrikanska statskicket. 

 Gyekye visar att det traditionella statsskicket bygger på vissa populistiska 

principer, i den meningen att ledaren måste styra i enlighet med folkets vilja. 

Misslyckas han med det blir han avsatt (Gyekye 1997:117). Men det betyder inte 

att det politiska systemet i det traditionella Afrika5 bygger på ett folkstyre. Leda-

ren väljs inte av folket utan av speciella representanter som alla kommer från 

olika kungliga släktled.  Inte sällan är de politiska systemen både hierar-

kiska, ojämlika, sexistiska och gerontokratiska (bygger på ålder) (Gyekye 

1997:119). Men det utesluter inte att de är demokratiska. Även de västerländska 

systemen kan kritiseras för liknande brister, men ingen ifrågasätter om de är de-

mokratiska. I båda systemen finns demokratiska element, men också företeelser 

som kan ifrågasättas. I Geykeys mening förekommer därför aspekter inom de 

traditionella afrikanska samhällssystemen som kan användas när dagens mång-

kulturella afrikanska stater skall demokratiseras (Gyekye 1997:120). På så sätt 

får hans antropologiska och historiska tolkning en politisk och social mening i 

samtiden. 
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 Betraktar vi dagens västerländska demokratier som sprungna ur 1800-talets 

explicita moderniseringsprocess, måste vi också anta att vi med denna strategi 

tagit avstånd från något annat. Dagens västerländska demokratier bygger alltså 

på en explicit kritik av ett tidigare tillstånd och kan därmed betraktas som en 

negering. Det samman gäller förhållandet mellan det traditionella Afrika och det 

moderna Afrika. Tendens har varit att i västerländsk mening bryta med det tradi-

tionella arvet.  Gyekye föreslår istället användandet av vissa traditionella aspekter 

i demokratiseringsprocessen (Gyekye 1997:120).  Begreppet vissa utgör här ett 

nyckelord. Med vissa syftar Gyekye givetvis på sådant som gagnar en framtida 

demokrati och moderniseringsprocess. Allt som inte gör det måste alltså bort.

 Det som måste bort är allt som inte kan uppfattas som förnuftigt och funktio-

nellt. Men för Gyekye handlar det inte omedelbart om sådant som i västerländsk 

mening kan uppfattas som funktionellt och förnuftigt.  Istället beskriver han ett 

politiskt system som avviker från det västerländska utan att för den skull sakna 

logik,  förnuft och demokratisk funktion. Den västerländska logiken och förnuftet 

är alltså inte allenarådande. 

 Om vi däremot enbart betraktar världen utifrån det västerländska förnuftet 

kommer andra samhällen att upplevas som oförnuftiga och irrationella.  Det för-

nuft och den rationalitet som förekommer betraktas som en falsk rationalitet, 

obegriplig och metafysisk. För att undkomma allt detta nonsens inriktar sig den 

västerländska antropologen eller arkeologen mot sådana strukturer som anses 

vara universella, oberoende och underliggande, som exempelvis demografi, pro-

duktion eller teknologisk funktion. Dessa är explicit definierade i vårt eget sam-

hälle och utgör ofta grunden för politiska beslut som i sin tur är avgörande för 

vårt eget samhälles organisation. När vi överför de västerländska förnuftsprinci-

perna på forntida eller samtida, men avvikande samhällssystem, som inte bygger 

på den västerländska anti-metafysiken, upphäver vi eller negligerar vi de synsätt 

och det tänkande som genomsyrar dessa samhällssystem. I Gyekyes fall handlar 

det om två skilda och således partikularistiska och situerade kunskapssystem, 

som dock måste samordnas om moderna demokratier skall växa fram i Afrika. 

Denna samordning måste ske utan att ett av systemen blir lidande. Det är därför 

han vill skapa en afrikansk variant av demokratin. Grunden för denna variant av 

demokrati är vissa universella värden, som respekt för livet, utbildning, vänskap 

och så vidare. Dessa värden måste förankras i det afrikanska samhällslivet och 

ges ett explicit afrikanskt innehåll. Däremot måste allt som är hämmande i de 

koloniala strukturerna avlägsnas. Denna mix, alltså raserade hämmande kolonia-

la strukturer samt framhävandet av traditionella värden, betydelsefulla för samti-

den, kan sägas utgöra ett postkolonialt perspektiv. Ur askan av raserade traditio-

nella system och koloniala strukturer försöker Gyekye alltså argumentera för en 

ny form av demokrati, som inte kopierar dagens västerländska demokratier, men 
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som inte heller faller för frestelsen att bygga upp ett traditionellt Afrika igen eller 

fall till föga för gamla koloniala strukturer. 

 Slutsatsen man kan dra av Gyekyes resonemang är att det är meningslöst att 

rekonstruera det forna. Det är också lika grundlöst att spegla nuet i det traditio-

nella eller att försöka argumentera för nuets överhöghet över det som varit. Som 

arkeologer är vi inte inkastade i samma situation som Gyekye, vi har ju inte för 

avsikt att ändra en samhällssituation. Men samtidigt är det just det vi gör när vi 

skriver en historia betraktad utifrån våra förnuftsideal. Därmed kommer det his-

toriska samhället att ändras i enlighet med dessa ideal och dess principer att för-

nekas. Så till vida är arkeologin identisk med den modernitet som skapade ämnet 

och därmed också identisk med det koloniala idealet. Vad det alltså handlar om 

är att försöka ta problemet in i den postkoloniala situationen.

En postkolonial stat

Den postkoloniala stat som Gyekye alltså vill se förverkligad är en stat som 

bygger på vissa traditionella demokratiska värden, men som samtidigt är upp-

byggd på moderna sociala och teknologiska premisser. Han kritiserar det afri-

kanska samhällets metafysiska kunskapstradition, inte för att den är falsk,  utan 

därför att den inte är öppen (Gyekye 1997:245). Han menar således att det före-

kommer ett förnuft, en rationalitet och en funktion i det traditionella samhället 

som inte kan förkastas som metafysiskt och falskt.  Snarare bör detta förnuft kriti-

seras för att det är organiserat på ett stängt och icke dynamiskt sätt.

 Enligt Gyekye har polariseringen mellan tradition och modernitet resulterat i 

att antropologer och sociologer uppfattat det traditionella samhället som ett för-

vetenskapligt samhällsfenomen, oförmöget att ta till sig förändring och innova-

tioner och bundet till en idé om det förflutna. Redan Husserl gav luft åt ett sådant 

perspektiv, när han talade om en för-vetenskaplig och ändlig kunskapshorisont 

samt en oändlig vetenskaplig eller fenomenologisk uppgift, vilket vi alltså skall 

se exempel på i kapitel fyra. Det moderna samhället skulle således vara veten-

skapligt,  innovativt,  framtidsorienterat,  industrialiserat, urbaniserat och kulturellt 

dynamiskt (Gyekye 1997:217). Denna uppfattning är inte helt korrekt, menar 

Gyekye, bland annat därför att förändring förekommer inom alla samhällsformer. 

Ett samhälle där förändring sker långsamt behöver inte vara statiskt, oföränder-

ligt, eller oförmöget till förändring (Gyekye 1997:217). 

 Inom den västliga kunskapstraditionen har vi ständigt försökt omdefiniera 

modernitetsbegreppet och därmed befria oss från en konserverande barlast.  Se-

dan 1800-talet och under en stor del av 1900-talet har den västliga traditionen i 

hög grad handlat om att ifrågasätta metafysiska och traditionsbetingade inslag i 

samhällskroppen. Inte minst i Skandinavien har det moderna definierats i förhål-
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lande till historiska, antropologiska och etnologiska aspekter av både det egna 

samhället och andra samhällsformer. Sådana perspektiv har använts i syfte att 

tydliggöra den negering som krävdes för att rättfärdiga det moderna samhälls-

bygget.

Inventering på Gotland eller 
”…all that mysterous life of the wilderness…in the jungles,

in the hearts of wild men” (Conrad, s. 31).

Enligt Gyekye är tradition "any cultural product that was created or pursued by 

past generations and that, having been accepted and preserved, in whole or in 

part,  by successive generations, has been maintained to the present" (Gyekye 

1997:221). Med det nuvarande (present) menar Gyekye en viss tidskontext och 

inte nödvändigtvis vår samtid (Gyekye 1997:221). Det innebär att begreppet tra-

dition inte kan användas för att beteckna ett icke västerländskt samhälle.  Vi kan 

inte tala om traditionella samhällsformer eftersom alla samhällen bygger på tra-

ditioner, exempelvis den moderna traditionen. En traditions överlevnadsförmåga 

bygger på dess normativa betydelse (Gyekye 1997:229ff).

 Jag menar dock att det i det västerländska sättet att förhålla sig till traditioner 

förekommer en politisk och ideologisk aggressivitet, en aggressivitet som utgör 

en bärande poäng i det moderna tänkandet. Vi påtvingas ett ständigt omdispone-

rande av samtidens ordning. Naturligtvis döljer sig här även en bestickande pa-

radox eftersom vi samtidigt utgår från en tradition och också bibehåller vissa 

kulturella, ekonomiska och sociala traditioner. Modernitetens själva poäng och 

överlevnad ligger, som det verkar, i dess förmåga och uppgift att driva igenom 

små revolutioner som ständigt uppdaterar och omdisponerar en rådande ordning. 

Modernitet handlar alltså om makten över initiativet, det vill säga själva funda-

mentet till varjehanda omstrukturering.

 Inom det västerländska samhället har förändring blivit ett självändamål och 

det ideologiska och politiska klimatet har skapats och återskapats på dessa grun-
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der. Det västerländska samhällets aggressivitet gentemot andra samhällsformer 

och utpekandet av dessa som traditionella är ett resultat av den moderna idén om 

förändring och denna idés fruktan för metafysik och ursprunglighet, det vill säga 

tradition. I västerländsk mening är därför tradition likvärdigt med primitiva (ur-

sprungliga) värden. Dessa värden är metafysiska, det vill säga översinnliga, och 

saknar därför mening i en pragmatiskt och funktionellt grundad världsbild.  Inom 

moderniteten förekommer således en vilja att göra allt till det samma, att uppda-

tera, eller införliva,  att avfärda eller förändra,  men alltid inom ramarna för de 

som har makten att omstrukturera, det vill säga de som talar herrens språk. Arke-

ologin har spelat en viktig roll i denna förändringsprocess, i linje med det kolo-

niala arv som ämnet bär på.

 Den postkoloniala stat som Gyekye och idag många med honom söker, byg-

ger inte på modernitetens negering och anti-traditionella utvecklingstänkande. 

Snarare handlar det om en stat som har förmåga att kritiskt granska men samti-

digt bejaka en större pluralitet.  Gyekyes studie visar hur komplex en sådan pro-

cess är och hur svårt det är att navigera i dagens plurala situation. Varken förr 

eller det andra/de andra kan idag användas för att rättfärdiga den västerländska 

världsbilden.

Revivalists and antirevivalists

Så här långt har vi sett hur moderniteten uppvisar en tydlig tendens att tränga 
undan allt sådant som inte passar in i idén om vad som är modernt. Kolonialis-

terna gav för det mest uttryck för en vulgär idé om det moderna och det väster-

ländska,  men det går inte att bortse ifrån det offer som moderniteten kräver. Där-

vidlag var kolonialisterna varken bättre eller sämre än andra modernister. Vi har 

också sett hur Gyekye försöker manövrera inom denna komplexa problematik. 

Han gör återkommande försök att balansera sådant av traditionell karaktär mot 

det moderna.  Frågan eller problemet understryks ytterligare om vi granskar två 

starka strömningar inom afrikansk politisk filosofi. Gyekye kallar dessa ström-

ningar för "the cultural revivalists" och "the cultural antirevivalists" (Gyekye 

1997:233). Anhängarna av den förstnämnda inriktningen kräver en återgång till 

äldre förkoloniala traditioner, vilket inte bara inbegriper en uppgörelse med ko-

lonialismen utan givetvis också med moderniteten. Inom den andra gruppen fö-

respråkas ett fullständigt avståndstagande från dessa traditioner, vilket sålunda 

innebär ett fullständigt bejakande av allt som moderniteten för med sig, men som 

också medför ett avståndstagande från kolonialismen. 

 De som argumenterar för en återgång till äldre förkoloniala värden hävdar att 

dessa värden är viktiga för den kulturella identiteten.  På så sätt kommer männi-

skorna att få en möjlighet att frigöra sitt tänkande från den koloniala tidens dik-
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tat. Det handlar om att återta äldre och mer moraliskt stabila värden och få bukt 

med den degenerering som den koloniala eran bidragit till. Utvecklandet av det 

postkoloniala Afrika skall,  enligt denna åsiktsriktning, bygga på Afrikas kulturel-

la traditioner (Gyekye 1997:233ff), vilket till viss del leder till occidentalism, det 

vill säga ett smutskastande och nedvärderande av västvärlden och västerländska 

värderingar.

 De som argumenterar för motsatsen menar att ursprungliga kulturella tradi-

tioner inte är förenliga med den moderna och på vetenskapliga principer grunda-

de samhällsformen. Förespråkarna för denna linje hävdar att om Afrika skall 

hinna i kapp de industrialiserade länderna måste Afrikas stater ta avstånd från sitt 

kulturhistoriska arv, ett förvetenskapligt arv som enbart kan producera en primi-

tiv och enkel teknologi (Gyekye 1997:235). Enligt denna åsiktsriktning kan det 

moderna enbart komma till stånd om det traditionella överges.

 Enligt Gyekye skapar denna polarisering ett kaotiskt, ambivalent och oklart 

läge, vilket gör det omöjlig att klargöra vad som är användbart och väsentligt och 

vad som är oanvändbart och oväsentligt i den traditionella samhällsformen. De 

som vill återgår till äldre samhällsformer kan inte urskilja vad som är bra och vad 

som är dåligt. Istället framställs allt som bra. De som däremot vill förkasta det 

förflutna kan inte urskilja det som eventuellt är användbart (Gyekye 1997:237). 

För dem är tradition och modernitet två motsatta poler (Gyekye 1997:238, 239). 

I bägge fall utnyttjas emellertid det förflutna för egna politiska strategier. I det 

förstnämnda exemplet romantiseras det förkoloniala afrikanska samhällsskicket. 

I det andra fallet slår modernitetsmyten igenom och andra levnadssätt är ofören-

liga med utvecklingen av det på västerländska vetenskaper grundade moderna 

samhället. 

Kunskap och erfarenhet

Relationen mellan det traditionella och det moderna är således ytterst komplext. 
Det framgår också tydligt att det moderna tar ut det traditionella och att en sådan 

negering har haft förödande konsekvenser för många människor inte minst i 

samband med koloniseringen. Vi har också återkommande kunnat konstatera att 

skillnaden mellan det traditionella och det moderna har motiverats genom att 

man påpekat att det handlar om en utveckling av kunskapen och kunskapsteorin, 

en utveckling från en förvetenskaplig kunskap, ofta betraktad som metafysisk, 

sluten och ändlig, till ett modernt kunskapsperspektiv som är öppet och oändligt. 

Men vi har även hört röster som på goda grunder och på ett djuplodande sätt för-

söker navigera i denna komplexitet,  som exempelvis Outlaw och Carew. Gyekye 

å sin sida påpekar att observationer och erfarenhet utgör en viktig kunskapskälla 

i det traditionella afrikanska samhällena. Exempelvis har de empiriska kunska-
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perna en omedelbar påverkan inom områden som jordbruk eller när det handlar 

om växters medicinska möjligheter (Gyekye 1997:242f). Samtidigt är det en van-

lig uppfattning bland många med insyn i den traditionella afrikanska livsföringen 

att denna präglas av ett religiöst och spirituellt patos och att människorna alltså 

saknar förmåga till empiriska överväganden. I sin bok African Religions and 

Philosophy understryker exempelvis John Mbiti redan på den första sidans första 

rad att afrikaner är notoriska i sin religiositet. Han påpekar samtidigt att en filo-

sofi är skönjbar bakom dessa religioner (Mbiti 1990:1).

 Gyekye menar emellertid att ett sådant antagande inte riktigt stämmer. Snara-

re handlar det om en empiriskt grundad världsbild, även när det gäller mer meta-

fysiska problem, som exempelvis gudsuppfattningen (Gyekye 1997:243).  Gye-

kye slår således hål på myten om att det skulle finnas en ursprunglighet med en 

metafysisk världsbild och visar att människorna snarare har ett förnuftigt, empi-

riskt och rationellt tänkande. Mbiti däremot står fast vid att de traditionella reli-

gionerna genomsyrar allt. Det förekommer ingen formell distinktion mellan en 

profan och en sekulariserad del av livet eller en religiös och en sakral del, eller 

mellan det spirituella och det materiella för den delen. Religionen är alltså inkor-

porerat i själva varat (Mbiti 1990:3). Men, menar Mbiti,  allt håller på att föränd-

ras genom de moderna omställningar som successivt tar form (Mbiti 1990:2).  En 

tydlig kil har förts in mellan det religiösa och det sekulariserade livet, en diko-

tomi okänd i det traditionella systemet (Mbiti 1990:215).

 Men Gyekye ser alltså en empiri redan i det traditionella afrikanska tänkan-

det. Men det empiriska förhållningssättet har aldrig, menar Gyekye,  resulterat i 

ett mer djuplodande teoretisk betraktelsesätt. Den empiriska kunskapen har alltså 

inte omsatts i en vetenskapsteoretisk grundad ontologi. Förvisso förekommer en 

viss vetenskaplighet i varje form av kunskap, men den har aldrig resulterat i nå-

gon omfattande vetenskaplig och teknologisk specialisering eller vetenskapliga 

förklaringar (Gyekye 1997:243f).

 Gyekyes konstaterande får enbart mening i jämförelse med den västerländska 

teknologin och dess vetenskapsteoretiska bakgrund. Inom den västerländska 

epistemologin har man också riktat skarp kritik mot en alltför ytlig empirism. 

Empirin har förvisso av många setts som kunskapens källa, men kunskapspro-

duktionen får inte stanna vid empiriska satser utan den måste bottna i en mer 

komplex teori om kunskapen som sådan och förutsättningarna för denna kun-

skap. Ur Gyekyes perspektiv är problemet viktigt därför att han eftersträvar att 

formulera grunderna för ett modernt afrikanskt statskick. I en sådan kontext 

krävs en välgrundad vetenskaplig apparat. Ur vårt arkeologiska och idéhistoriska 

perspektiv är Gyekyes resonerande viktigt eftersom vi återigen, och ur ett mo-

dernt västerländskt perspektiv, kan se ett exempel på den konstruerade åtskillna-

den mellan det s.k. traditionella metafysiska tänkandet och det s.k. moderna ra-

tionella och anti-metafysiska tänkandet. 
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Kausalitet

Inom de traditionella afrikanska kulturerna finns en klar uppfattning om kausali-
tet, menar Gyekye. Men kausaliteten är för det mesta förstådd som en spirituell, 

mystisk eller religiös kraft (Gyekye 1997:244). Jag har tidigare visat att Frazer 

drog snarlika slutsatser. Både Frazer och Gyekye menar alltså att försöket att 

finna kausala kopplingar mellan orsak och verkan överges till fördel för en för-

ståelse byggd på övernaturliga förklaringar (Gyekye 1997:244). Därför, menar 

de, lider den traditionella kunskapen av stora brister. Detta moderna sätt att be-

trakta s.k. traditionell kunskap på ligger fullt i linje med den anti-metafysiska 

traditionen och talet om för-vetenskaplighet.

 Det är alltså tydligt att om det moderna perspektivet på orsak/verkan skall 

gälla kan inte magins förhållande till orsak/verkan bibehållas. I det ögonblicket 

ger vi Frazer rätt.  Utvecklingen går från magi över religion till vetenskap! Även 

Gyekyes perspektiv måste förstås mot en sådan bakgrund. Moderniteten kräver 

alltså en utvecklingsideologi och i dess spår följer ett offer – något måste offras 

om utvecklingen skall kunna fullföljas.

 Även om vi utgår från den funktionalistiska tanketraditionen inom den väs-

terländska anti-metafysiken, förstår vi att övernaturliga förklaringsmodeller,  kon-

textuellt sett, fyller en funktionell roll. Däremot blir de infantila utifrån ett väs-

terländskt värderingsperspektiv, eftersom sådana ståndpunkter, med utgångs-

punkt i vårt sätt att se, inte fyller en meningsfull och därmed funktionell roll.  Så 

kallade övernaturliga förklaringsmodeller förhindrar en modern teknologisk ut-

veckling. Just därför har vi i väst bannlyst sådana aspekter från vetenskapen och 

det offentliga rummet. Och just därför har vi föraktat varje metafysisk tendens i 

andra samhällsformer. Vi har skapat en utvecklingsfilosofi där det primitiva, in-

fantila och oförlösta betraktats som det första steget.

 Förvisso är Afrika av idag inkastat i ett globalt förändringsmönster vars driv-

kraft är teknisk produktion. Sannerligen lider många afrikanska nationer av poli-

tiska problem, resulterande i svåra umbäranden för befolkningen. Vem eller vad 

har skulden till det? Det är,  som synes, just denna fråga som den afrikanska filo-

sofin försöker lösa, eller, mer tydligt utryckt, det handlar om att lösa kontinen-

tens problem. Emellertid skall inte denna gigantiska fråga avhandlas här. Vad vi 

dock kan sluta oss till är att det inte är den afrikanska metafysiken som utgör 

problemet utan snarare anti-metafysikens hegemoniska tendens. Det betyder inte 

att metafysiken är god, att den är rätt och att anti-metafysiken är ond och orätt. 

Men konflikten mellan dessa två ställer till svåra problem, som Gyekye och and-

ra med honom också med all önskvärd tydlighet konstaterar. I väst har striden 

resulterat i att hela den världsbild som uttryckts inom den s.k. metafysiska tan-

ketraditionen har placerats på museer och på så sätt skilts från en anti-metafy-

sisk,  funktionell och modern verklighet.  I väst utgör museerna en sorts narrspe-
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gel, eller ett mausoleum över ett metafysiskt förflutet, en plats där man kan be-

grunda mänsklighetens barndom och naiva spekulationer.  Jag kommer att åter-

komma till museernas roll längre fram i boken.

 Följdenligt konstaterar Gyekye att det inte finns något som hindrar att en 

religiöst troende person också är vetenskapsman (Gyekye 1997:245). Oförmågan 

att skilja dessa åt är, menar Gyekye, det traditionella Afrikas problem (Gyekey 

1997:245). Det är just denna separation, dikotomi och slutligen skillnad som 

utgör anti-metafysikens och modernitetens grundläggande budskap. I väst har vi 

drivit ut metafysiken ur de politiska, ekonomiska och teknologiska systemen. 

Metafysiken har givits en speciell och avskild men samtidigt bestämd plats i 

samhällssystemet. 

 Gyekye påpekar också att religion i grunden är ett subjektivt fenomen efter-

som de religiösa satserna inte kan prövas efter vissa objektiva (kollektiva) mal-

lar. Vetenskapliga utsagor är emellertid öppna och kan prövas av vem som helst, 

vilket leder till att de kan ifrågasättas (Gyekye 1997:245). Det afrikanska dilem-

mat är, menar Gyekye (1997:245), att man sammanblandar religion (metafysik) 

och kunskap (erfarenhet), att man låter metafysiken infiltrera anti-metafysiken 

(erfarenheten av orsak och verkan).  Det resulterar i att kunskapen (erfarenheten 

av hur vissa saker skall lösas) är i händerna på enskilda individer som inte tillåter 

någon kritisk (objektiv) granskning. Kunskapen blir således esoterisk och per-

sonlig snarare än exoterisk och opersonlig (Gyekye 1997:245). 

 Sådan esoterisk och personlig kunskap går förlorad när den som besitter den 

avlider. En kritisk och öppen granskning av vetandet skulle däremot och i vissa 

fall demonstrera att kunnandet hade vetenskaplig betydelse och att den därmed 

också hade kunnat utvecklas (Gyekye 1997:246).  Varför har man då inte gjort 

det? Gyekye försöker finna svar (1997:247).  Frågan saknar emellertid betydelse 

för oss i det här sammanhanget, men ett ganska givet svar är att kunskapen i kon-

textuell mening har varit fullt tillräcklig. Det är enbart i mötet med den väster-

ländska tanketraditionen som ett djupt problem uppstår. Vi bör minnas att det 

som vi betraktar som vetenskap har en mycket speciell och säregen historia var-

ken bättre eller sämre än det afrikanska kunskapssättet. Vetenskap och kunskap 

är inga självständiga fenomen utan de är snarare integrerade i den sociala kontex-

ten. De är konstruktioner.  Den västerländska vetenskapen är i mångt och mycket 

både esoterisk och uppbyggd på makt och skiljer sig därvidlag inte i någon större 

utsträckning från den traditionella afrikanska kunskapsproduktionen. Här räcker 

det att nämna genusfrågan.

 Gyekeys strävan att förstå det "afrikanska dilemmat" och skapa förutsättning-

ar för framväxten av den moderna afrikanska nationalstaten leder honom in i 

situationer där han måste formulera sig i dikotomier och således ta ställning för 

eller emot skilda perspektiv. På så sätt tydliggörs det modernas problematik vil-

ket i sin tur ställer honom öga mot öga med postmoderniteten. 
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Modernitet och postmodernitet

Begreppet modernitet har diskuterats under de senaste hundra åren och de flesta 
samhällen i världen har också strävat mot ett modernt samhällssystem, påpekar 

Gyekye (1997:263).  Det är inte helt enkelt att definiera begreppet modernitet, 

vilket beror på, menar Gyekye, att begreppet inbegriper vissa moraliska problem. 

På så sätt är konceptet nära sammanlänkat med kultur, idéer, principer och ideal 

och omfattar en hel räcka av olika aktiviteter. Begreppet är också djupt förankrad 

i den västerländska kulturen, dess filosofi och historia (Gyekye 1997:264). Även 

om moderniteten genomsyras av metafysisk spekulation har kritiken mot dessa 

spekulationer utgjort en viktig nerv i det moderna projektet. 

 Gyekye menar att moderniseringsprocessen på intet sätt är genomförd, trots 

att många intellektuella i väst talar om en postmodern era (Gyekye 1997:265). I 

sin diskussion om postmodernismen gör Gyekye vissa misstag.  I modernistisk 

anda kräver han exempelvis att postmodernismen måste utgör ett fullständigt 

brott med modernismen och på så sätt skapa ett nytt paradigm för att man skall 

kunna tala om ett postmodernt synsätt (Gyekye 1997:265).  Han påpekar dock att 

den postmoderna kritiken är riktad mot det speciella sätt som förnuftet har fram-

ställts på och att man understrukit att moderniteten befinner sig i en "kris" (Gye-

kye 1997:266). Men att uppfatta kritiken som ett försök att detronisera förnuftet 

och ge andra aspekter,  som exempelvis känslan, lika stort utrymme, vilket Gye-

kye påstår (Gyekye 1997:266) är att missförstå djupet i den postmoderna kriti-

ken. Gyekye kräver också att postmodernismen måste skapa nya fenomen, sy-

stem eller betraktelsesätt för att man skall kunna betrakta den som något nytt 

(Gyekye 1997:267). 

 Gyekye är inte ensam om att kritisera eller i varje fall inte fullt ut ta till sig 

den postmoderna teoribildningen.  Även afrikanska feminister har av politiska, 

intellektuella och kontextuella skäl uppfattat den postmoderna teoribildningen 

som problematisk, bland annat på grund av relativiseringen eller förnekandet av 

totalitära strukturer och regimer. Detta medför,  har de menat, att imperialismens 

och kapitalismens förtryckande strukturer relativiseras (Hutchful 1997:209). Inga 

seriösa postmoderna teoretiker har någonsin ställt sig bakom sådana perspektiv 

och postmodernism är inte heller en allomfattande term. Det finns dock några 

fält där postmodernismen är tydlig och det är inom arkitektur, inredning, littera-

tur och konst. I samtliga fall finner vi dess storhetstid under 1980-talet. Poängen 

med denna postmodernism ligger i dess lekfulla stilblandning och respektlöshet 

mot det modernistiska arvet och dess stränga traditioner. Ytterligare ett viktigt 

inslag inom postmodernismen är viljan att utforska gränser eller konfrontera di-

kotomier.  Postmodernisterna gäckade modernismen, narrade dess präktighet, 

bröt sönder dess pompösa strukturer och avslöjade en beklämmande och unken 

dubbelmoral. Ideologierna rasade samman. 
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 Emellertid hade postmodernismen knappast varit en så omtalade företeelse 

om det inte vore för den poststrukturalistiska filosofin. Poststrukturalisterna har 

ifrågasatt modernismen på ett betydligt mer komprometterande sätt än vad 

många postmoderna kritiker lyckades med. Vi kan inte sätta ett likhetstecken 

mellan feminism, postkolonialism, genusteori, queerteori, dekonstruktion, etik 

samt andra väsentligt kritiska perspektiv och postmodernismen. Snarare finner vi 

deras rötter i den poststrukturalistiska kritiken. Utan denna genomarbetade kun-

skapsteoretiska kritik skulle dessa kritiska perspektiv inte innehålla samma 

grundläggande kritik av vår samtid och modernitetens historia, som den gör idag.

 En viktig poäng med poststrukturalismen är oviljan att falla i modernismens 

revolutionära fälla. Genom sin kritik av det modernistiska förnuftet öppnar post-

strukturalismen för ett vidgat perspektiv på verkligheten vilket i sin tur också 

skapar möjligheter i den postkoloniala världen, möjligheter som var uteslutna 

under modernismens teknologi- och förnuftsprinciper. 

 I sin uppsats African "Philosophy". Deconstructive and reconstructive chal-

lenges (1987) tydliggör Lucius Outlaw den poststrukturalistiska kritikens bety-

delse för den afrikanska filosofin. Här handlar det verkligen inte om en relativi-

sering av imperialismens eller kapitalismens förtryckande strukturer. Poängen 

med dekonstruktion är, skriver Outlaw, att kritisera och omdisponera den absolu-

tistiska metafysiska epistemologi som anses skapa rationell och axiomatisk kun-

skap. Genom dekonstruktionen framgår det att all filosofisk systematisering 

handlar om strategier vilka låtsas vara byggda på ett fulländat system av självkla-

ra och transcendentala axiom. Emellertid måste dessa strategier förstås som kon-

struktioner och som sådana vilar de på historisk, institutionell och textuell grund. 

Att dekonstruera dessa strategier är således att tydliggöra dem och inordna dem i 

den historia ur vilken de skapats.  Det är, och Outlaw citerar, en fråga om "'the 

unmaking of a construct'" (Outlaw 1987:11, se anförd litt.). Detta konstaterande 

leder naturligtvis Outlaw vidare till Derrida (Outlaw 1987:12).

 Derrida har, menar Outlaw, öppnat för en inriktning, eller ett kritiskt resone-

mang, som riktar sig mot begreppen logos och nous. Utifrån dessa begrepp på-

börjar Outlaw en granskning eller dekonstruktion av den diskussion som pågått 

sedan dess att Tempels publicerade sin ovan nämnda bok och som genererat föl-

jande frågor: 

1: Finns en afrikansk filosofi? 2: Har traditionella afrikaner haft en filosofi? 3: 

Kan det existera något som kan kallas afrikansk filosofi? 4: Vad är afrikansk filo-

sofi? (Outlaw 1987:9). På dessa frågor formulerar Outlaw följande konstateran-

de: "Philosophy has been (and continues to struggle to be,  in the rear-guard ac-

tions of various incarnations) one of the most privileged of disciplines, especially 

in its self-appointed role as guardian of the self-image of the brokers of Western 

history and culture" (Outlaw 1987:35). Om så inte vore fallet, understryker Out-

law, skulle det inte heller förekomma en debatt om afrikansk filosofi. 
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 Varje diskussion om en afrikansk filosofi måste alltså samtidigt konfrontera 

den västerländska filosofins självbild och privilegium. En sådan konfrontation 

medför att begreppet "Afrikansk" problematiseras, alltså det begrepp som före-

kommer före filosofi, vilket i sin tur medför en dekonstruktion av skillnaden 

mellan begreppen Afrikansk och Europeisk. Kontentan av denna dekonstruktion 

blir enligt Outlaw följande: "The fraudulent Greco-European monarchy philoso-

phia is no more" (Outlaw 1987:35). Dock måste något rimligtvis resa sig ur den-

na ruin. För Outlaw handlar det om att vi måste lära oss mötas under andra for-

mer än de som bestämts av den självspeglande och förnuftsdyrkande väster-

ländska filosofin. Ett viktigt skäl härvidlag är att mänskligheten utgörs av en 

prisma, som den europeiska filosofin emellertid, och i sin strävan efter hegemo-

ni, försökt utplåna genom att göra allt till det samma, eller och för den delen för-

sökt inkorporera under konsensusbegreppet.  Outlaw talar själv om konsensus, 

men han ser ordet ur ett annat perspektiv än det hegemoniska västerländska per-

spektivet. För honom kan konsensus enbart uppnås genom att diskursiva hand-

lingar och målsättningar alltid förstås som trevande, som ett resultat av phronesis 

(Outlaw 1987:35). 

 Ordet phronesis kräver sin definition. Ordet härstammar från Aristoteles och 

ingår i den uppsättning begrepp som Outlaw använder sig av, som exempelvis 

logos och nous. Även orden techne,  episteme och sophia tillhör detta samman-

hang. Som vi förstår av Outlaws utläggning skiljer sig begreppet från ord som 

nous, logos, techne och episteme.6 Begreppet phronesis syftar på ett vettigt sätt 

att diskutera det som kan uppfattas som bra eller dåligt för människorna. Det rör 

sig om handlingar snarare än om tillverkning/techne,  om det partikularistiska 

snarare än det generella/episteme,  om det vardagliga snarare än det högsta/sophia 

och om det tillfälliga som enbart kan upplevas snarare än om ett kalkylerande 

förnuft/nous (Morris,  M. se Länkar). Outlaw önskar sig alltså en dialog mellan 

skillnader och en framtid utan den västerländska filosofins hegemoniska anspråk.
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”The prehistoric man was cursing us, praying to us, 
welcomin us – who could tell?” (Conrad, s. 68)

Gyekyes försök att återupprätta eller försvara modernismen ställer mot denna 

bakgrund till med vissa problem. Exempelvis måste han ge begreppet en vidare 

definition än vad som är vanligt. Modernitet blir synonymt med förändring och 

samtid. Han försöker också föra tillbaka begreppet längre än vad som är brukligt. 

Det vanliga är att man sätter modernitetens begynnelse till det tidiga 1800-talet 

eller det sena 1700-talet. Att moderniteten i viss mån söker sina rötter i 1600-ta-

let och det tidiga 1700-talet betyder inte att denna tid kan betraktas som en del av 

moderniteten. Det viktiga och ytterst medvetet formulerade brottet sker snarare 

under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. 

 Gyekye uttrycker också själv en väsentlig poststrukturell tanke, när han un-

derstryker att moderniteten inte kan uppfattas som något som är överlägset andra 

kulturella lösningar (Gyekye 1997:270). Men modernismen har genom sin anti-

metafysik alltid utpekats som överlägsen varje annan form av kulturellt uttryck. 

Det är också därför som Gyekye kan säga att de flesta länder har sökt sig till det 

moderna samhällssystemet i syfte att upphäva den koloniala stämpeln som ett 

primitivt samhällssystem. Därmed öppnar han också dörren till en radikalisering 

av den art som Outlaw uttalar, en radikalisering som leder vidare mot dagens 

poststrukturalistiska kritik och postkoloniala teori. Det innebär att vi inte längre 

kan förlita oss på modernismens löften och den kunskapsgrund som ledde fram 

till moderniteten. Dagens postkoloniala och globala kontext kräver annorlunda 
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verktyg om vi vill analysera den och förstå den, vilket givetvis får konsekvenser 

för arkeologin.

Kommentar

All Europe 
contributed to the making of Kurtz…
…the International Society 
for the Suppression of Savage Customs
had entrusted him
with the making of report
(Conrad s. 86) 

Även om jag använder orden metafysik och anti-metafysik genom hela boken är 
begreppen givetvis mer komplexa än vad som uttrycks i texten. Tillåt mig ändå 

att kort beskriva hur jag använder begreppen. Metafysik betyder översinnlig och 

i en klassisk distinktion kontrasterar metafysiska spekulationer mot empiriska 

observationer och konstaterade lagbundenheter (jämför Comet 1979). Med meta-

fysik menar jag alltså ett sätt att förstå världen som vi inom västerlandet och en-

ligt vårt sätt att tänka uppfattar som exempelvis oförnuftigt, ologiskt,  icke mät-

bart eller irrationellt. Begreppet metafysisk är alltså ett eurocentriskt begrepp. 

Detta eurocentriska perspektiv brukar också benämnas västerländskt för att där-

med inkludera även andra nationer än de europeiska.  Inom det globala och post-

koloniala systemet har perspektivet kommit att bli mer eller mindre världstäck-

ande och vi har sett hur Gyekye försöker formulera en speciell form av afrikansk 

anti-metafysik. 

 Jag använder således begreppet metafysik för att markera den skiljelinje som 

dragits av många mellan ett västerländskt och ett annat – inte sällan icke väster-

ländskt – förnuft. Begreppet metafysik är ofta synonymt med ord som primitiv 

eller förvetenskaplig och det ligger alltså en tydlig värdering i ordet. 

 Det är samtidigt värt att notera att kritiken mot metafysiken även syns i da-

gens dekonstruerande filosofi. Men nu handlar det inte om att döma ut andra icke 

västerländska samhällen utan om en kritik mot den kunskapsteori som ligger till 

grund för just detta dömande. Här kan både poststrukturalistisk kritik och post-

kolonial teori nämnas.  Kritiken har visat att metafysiken fortfarande genomsyrar 

det tänkande som klassificerar världen i underutvecklade/utvecklade, oförnuft/

förnuft, förvetenskap/vetenskap etc. Dekonstruktionen har alltså visat att metafy-

siken ligger dold bakom en vetenskaplig filosofi som tappert försökt bli kvitt 

den. 

 Jag försöker således att använda begreppen metafysik och anti-metafysisk för 

att närma mig det västerländska förnuftet och dess möte med andra samhällen. 

Utifrån det anti-metafysiska perspektivet har man således gjort gällande att andra 
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icke västerländska samhällen är konstruerade på ett irrationellt, primitivt och 

ologiskt förnuft. Låt mig redan här understryka att jag på intet vis stödjer ett så-

dant perspektiv. Snarare vill jag hävda att vi möter ett annorlunda konstruerat 

förnuft, ett förnuft som moderniteten systematiskt raserat för att sedan rekonstru-

era och klassificera i olika utvecklingsskalor. 

 Som vi sett ligger det i modernitetens natur att radera allt som inte kan passas 

in i dess formel. Arkeologin är således ett ämne som har till uppgift att rekon-

struera det som moderniteten raserat.  Likt sörjande kommer arkeologerna till 

undsättning och försöker ställa allt till rätta. Men eftersom arkeologin är en pro-

dukt av moderniteten kan arkeologen enbart återställa det raserade utifrån de 

instrument som moderniteten själv tillhandahåller. Rekonstruktionen blir ett mu-

sealt fenomen, som understryker skillnaden mellan då och nu och som på så sätt 

befinner sig utanför den moderna sociala kontexten samtidigt som rekonstruktio-

nen bidrar till modernitetens självbild. Rekonstruktionen är givetvis inte en sann 

bild av hur det var förr, utan enbart en bild av det forna som framstår som logisk 

och vettig inom ramen för den moderna logiken och dess förnuftsuppfattning. 

 Men som vi sett menar Gyekye att modernitet inte står i ett direkt motsatsför-

hållande till tradition (Gyekye 1997:273). Han påpekar vidare att modernisering-

en av Afrika inte automatiskt betyder en västernalisering. Afrikanska länder har, 

menar han, i viss mån västernaliserats utan att de för den skull har moderniserats. 

Japan har moderniserats, men har inte helt och hållet västernaliserats. Därför är 

kopplingen mellan modernisering och västernalisering enbart empirisk och inte 

konceptuell.  Gyekye vänder sig därför mot den logiska koppling som många 

gärna gör mellan modernisering och västernalisering. Han menar att denna logis-

ka koppling inte utgör en självklarhet (Gyekye 1997:274f). På så sätt kan han 

också argumentera för att vissa värden, typiska för de traditionella afrikanska 

samhällena, kan bibehållas även om samhället genomgår en modernisering. Afri-

ka behöver därför inte förvandlas till en västerländsk kontinent. För Gyekye är 

modernism snarare likvärdig med en sorts ethos (Gyekye 1997:280). Med det 

menar han att det i det moderna samhället förekommer ett mycket starkt och 

explicit definierat engagemang för innovationer.  Sådana innovationer har som 

syfte att i progressiv mening förändra den mänskliga kulturen i riktning mot ett 

samhälle som är bättre för människan att leva i: ”The cultivation of the innovati-

ve spirit or outlook is the most outstanding feature of the notion of modernity: it 

can be said to define modernity” (Gyekye 1997:280). Modernitet uppstår därför i 

mötet mellan traditioner som är värda att bevara och innovationer som leder till 

ett bättre liv för människorna.

 Men samtidigt innebär moderniseringen att samhället tar steget in i en ny era, 

menar Gyekye (1997:281). Modernitet är således likvärdigt med ett nytt stadium, 

men inte fullt ut. Vissa värden måste behållas. Men det nya stadiets själva essens 

bygger på vetenskapliga och teknologiska innovationer. Därför måste de afri-
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kanska folken anta en ny mental riktning: ”a new and sustained interest in scien-

ce to provide a firm base for technology, and a new inetellectual attitude toward 

the external world uncluttered by mysticism, superstition, and the ’personaliza-

tion’  of knowledge” (Gyekye 1997:281) Även om Gyekye försöker nyansera 

förhållandet till modernismen, i den meningen att han vägrar acceptera att man 

gör avkall på sådana traditionella värden som är av godo för människorna, är det 

nödvändigt att varjehanda metafysiskt incitament stryks från den sociala ord-

ningen. Metafysiken i det traditionella afrikanska samhället är således ett hinder i 

moderniseringsprocessen.

 Arkeologins uppgift har varit att samla ihop spillrorna av det traditionella,  av 

allt det som moderniseringsprocessen lämnat efter sig, för att sedan klassificera 

det i enlighet med den logik som är orsaken till raseringen. Resultatet av dessa 

rekonstruktioner och klassificeringar har varit en förstärkt modernitet.

 Genom att problematisera eller dekonstruera rekonstruktionen – the 

unmaking of a construct – och låta den få liv i samtiden kan vi alltså analysera 

modernitetens självbild och människouppfattning.  Analysen kan vara oss 

behjälplig när vi skall försöka komma tillrätta med den postkoloniala samtiden 

och vårt sätt att förhålla oss till den värld vi idag lever i. Genom att analysera 

arkeologins rekonstruktioner kommer vi alltså åt en modernitet som idag inte 

bara bidrar till en orättvis världsordning utan som också är på väg att brytas 

sönder. Globaliseringen och den postkoloniala tidens problem och frågor har 

visat att den världsbild och självbild som vi i väst så länge hyllat inte längre är 

lika given.  En arkeologi som står fast vid en föråldrad och dubiös 

människouppfattning kommer ofrånkomligen att till slut marginaliseras och fasas 

ut. Det är, som vi sett, modernitetens egen logik.  
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Kapitel 2

Reflektioner

Often far away 
there I thought of these two, 
guarding the door of Darkness
(Conrad, s. 37) 

I Nordisk familjebok (Uggleupplagan 1905) ges en mycket kort definition av 
begreppet arkeologi. Jag läser att ordet stammar från grekiskans archaios (gam-

mal) och logos (lära), alltså läran om det gamla. Därefter följer en hänvisning till 

fornkunskap (Nordisk familjebok, Uggleupplagan,  1908), där en mer djuplodan-

de definition finns. Under början av det 20:e århundradet betecknade således 

begreppet fornkunskap den verksamhet som vi idag kallar arkeologi.

 Fornkunskapens representanter var, i vidsträckt mening, sysselsatta med 

människosläktets utveckling under äldre tider.  Med äldre tider menades perioder 

från vilka skriftliga källor saknades. Det förkunnades – vilket är särdeles väsent-

ligt – att fornkunskapen i huvudsak skulle ägna sig åt bevarade rester av mänsk-

lig kultur. Den metod som var förhärskande benämndes den komparativt-typolo-

giska metoden och fornforskarna jämförde olika typelement hos de bevarade 

resterna från mänsklig kultur.

 Slår vi istället upp begreppet fornkunskap i Nationalencyklopedien finner vi, 

föga förvånande, en notis anmärkande att det rör sig om en äldre svensk term för 

arkeologi. En mer utförlig definition finner man istället under ordet arkeologi. 

Någon egentlig metod, som i det föregående fallet, presenteras emellertid inte.

 Dagens arkeologi är inte lika upptagen vid en typologisk bestämning av ob-

jekten som fornkunskapen var. Det är genom denna objektsfokusering som forn-

kunskapen utmärker sig. Betraktar vi fornkunskap, bevarade rester och typele-

ment utifrån objektfokuseringens perspektiv,  blir en arkeologi, som exempelvis 

Oscar Montelius7  representerade, begriplig och meningsbärande. Objektet och 

dess kronologiska plats, är således det betydelsebärande elementet i det sena 

1800-talets och det tidiga 1900-talets “fornsaksutvecklingskunskap” (Herschend 

1989:35). 

 För en fornforskare av Oscar Montelius rang, verksam kring sekelskiftet nit-

tonhundra,  borde arkeologi ha betytt just läran om det gamla. Om denna lära, 

som vid denna tid enbart vagt kunde skönjas, närmare skulle tilldelas en praktik 

och ett fält, måste dess riktning preciseras. Begreppet fornkunskap uppfyller ett 

sådant preciserande krav och säkerställer därmed praktiken. Inom det här av-

7 Montelius roll inom arkeologin kommer successivt att klarna.



gränsade och preciserade fältet talades det om typelement utifrån ett komparativt 

typologiskt perspektiv. Fornforskningen kom härigenom att ange ramverket för 

hur en mer preciserad kunskap om “det gamla”, byggd på studier av ett stort em-

piriskt material, skulle kunna uppnås. Om läran om det gamla var vag,  så var 

“det gamla” ännu vagare. Syftet med fornforskningen var att ta steget bort från 

en vag och allmän lära om det gamla till en preciserad praktik. Därigenom skulle 

de bevarade resterna kunna tilldelas en säker plats i tid och rum. För att synliggö-

ra den preciserade praktiken bildades museisamlingar. I dessa samlingar skapa-

des den eftersträvade ordningen och Montelius betraktade följdriktigt denna ord-

ning som konstgjord (Montelius 1885:84, Hegardt 2001:10).

Rekonstruktion

Fornforskningen sysslade alltså inte med forntiden,  utan uppehöll sig med de 
bevarade resterna från en förgången tid. Såtillvida höll fornforskaren hårt fast vid 

empirins regler. Museets rum blev till en plats för denna praktik och tiden fram-

stod som avläsbar i de i typenliga serier utlagda föremålen. Det innebar att tiden 

och typologin, genom ett cirkelresonemang, kom att bekräfta varandras riktighet. 

Här skiljer sig också fornforskningen radikalt från arkeologin. Läran om det 

gamla, i den meningen att det handlar om en berättelse om hur det var förr, blir 

ju i detta sammanhang något teoretiskt och synnerligen vagt, medan fornforsk-

ningen framträder som en preciserad praktik. Tiden var också avläsbar genom 

hela samlingens blotta synlighet. De bevarade resternas närvaro påminde om en 

frånvaro och därigenom om tidens gång och mänsklighetens utveckling. Därmed 

var arkeologin, som övergripande teori och lära, trots allt framträdande i forn-

forskningen och utgjorde på så sätt en fond mot vilken fornforskarna kunde 

gruppera och omgruppera sig.

 Genom att betrakta arkeologin som en förlängning, eller kanske till och med 

som en utveckling, av fornforskningens praktik orienterar sig många av dagens 

arkeologer fel. Det är, som vi sett, en betydande skillnad mellan arkeologi och 

fornforskning. Arkeologi kan på många sätt förknippas med den så kallade nya 

arkeologin8 och dess kritik av fornforskningen, en kritik som sökte näring i forn-

forskarnas ovilja att tala om den plats i historien varifrån de bevarade resterna 

emanerat,  det vill säga ett specifikt sociokulturellt ursprung.  Det är samtidigt 

tydligt att många, långt innan den nya arkeologin gjorde sitt inträde, famlade 
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efter möjligheter att gripa tag i denna förflutenhet och dess kontext. Begreppet 

arkeologi, med sin teoretiska potential, framstod som en outforskad möjlighet för 

många fornforskare. Men fornforskningen stannade vid sin empiriska uppgift att 

ta tillvara, bevara och typologisera de bevarade resterna, det vill säga de rester 

som blivit kvar, eller framkommit, i modernitetens kölvatten. 

 Under 1960-talet och 1970-talet började man i allt högre grad att rekonstruera 

det svunna, ett svunnet som blev allt tydligare i modernitetens spår. I och med 

den nya arkeologin kom arkeologi att bli synonymt med rekonstruktioner av 

forntida kontexter, just de platser som fornforskningen vägrade att befatta sig 

med. Därmed har vi försökt åstadkomma en forntid,  som i vetenskaplig mening 

skall vara sann och inte konstgjord. Efterhand kom också ett namnbyte till stånd 

från det äldre “nordisk och jämförande fornkunskap” till “arkeologi, särskilt 

nordeuropeisk”. Trots detta namnbyte vidhåller många arkeologer fortfarande att 

arkeologi är en praktik. Därmed är vi tillbaka i fornforskningen genom att läran 

om det gamla disciplineras och riktas mot handhavandet som den primära prakti-

ken. Detta är emellertid fullt i linje med västerlandets teknikideal (se ex. Kemp 

1992:7). På så sätt har arkeologins teoretiska potential, som tidigare betraktades 

som en möjlig utväg ur fornforskningens tillkortakommande,  återigen kommit att 

skymmas av praktiken. Arkeologi är således fortfarande för de flesta synonymt 

med handhavandet. Därmed är det möjligt att påstå att den kunskap som arkeo-

login genererar inte bör uppfattas som sann utan alltjämt som konstgjord.

 En lära kan emellertid aldrig förstås som enbart praktik. Michel Foucault 

(1993:29ff) har påpekat att inom en lära ifrågasätts både yttrandet och det talande 

subjektet. I läran om det gamla görs detta idag utifrån föreställningen att prakti-

ken är lärans norm. Den föreställningen måste i sin tur hämta näring från prakti-

kens motsats, nämligen från “det gamla” som en teoretisk möjlighet.  Praktiken 

skymmer återigen, liksom i fallet med fornforskningen, arkeologins teoretiska 

potential. Jag menar att “det gamla” snarare bör förstås som en appell. I appellen 

ligger alltså en stor teoretisk potential, som förnekas av en disciplinerad arkeolo-

gi som huvudsakligen är orienterad mot handhavandets empiri. 

Att lära sig glosorna

Som vi har sett bygger ordet arkeologi på de grekiska orden archai’os (gammal) 
och lo’gos  (lära), eller tydligare archaiologi’a (fornkunskap) av archai’os (ur-

gammal, forntida) och logi’a (lära, vetenskap) av lo’gos (ord). Vi har i det före-

gående kapitlet sett hur den afrikanske filosofen Lucius Outlaw förhåller sig till 

begreppen logos och nous, det vill säga – i Outlaws ord – “reason” och “rationa-

lity” (Outlaw 1987:13), alltså förnuft och rationalitet.
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 Tre viktiga beståndsdelar utkristalliserar sig här: gammal, lära och ord. 

Gammal är viktigt i motsats till något modernt eller själva nuet,  men också i för-

hållande till framtiden. Ordet ord är liktydigt med vokabel eller glosa.  Vokabel 

eller vokabler är lösryckta ord ur ett språks ordförråd, det vill säga glosor. Dessa 

glosor behöver ett sammanhang, genom att de sätts in i ett system, ett språk. En 

lära kan också beskrivas som ett system. Det finns dock inget som säger att det 

“språk” som skapas kring en lära inte kan vara ett galet språk. Ett språk av denna 

art kan exempelvis löpa risken att bli,  som Derrida har påpekat och vilket vi ock-

så sett uttryck för i det föregående kapitlet, herrens språk eller de nya herrarnas 

språk (Derrida 1999:94).

 Definitionen av begreppet arkeologi är inte fullständig förrän orden gammal, 

lära och ord har tydliggjorts. Att översätta begreppet arkeologi med “läran om 

det gamla” är därför inte helt tillfredsställande. Betydligt tydligare blir det om vi 

förstår arkeologin som ett “språk” bestående av glosor, som måste förklaras ge-

nom ett lärosystem. Nu är dock vår läras språk inte rent (i den mån man över 

huvud taget kan tala om rena språk), utan uppblandat. Arkeologins glosor räcker 

inte för att fullständigt täcka det gamla. Därför blandas vokabler in från vårt all-

dagliga språk och ord från andra discipliner som huvudsakligen uppehåller sig 

vid nutida problem. På så sätt konstrueras en berättelse om hur det var förr, med 

ord och begrepp som alla hör hemma i vår samtid.  Hur vi än vrider och vänder 

på problemet kan vi inte undvika att konstatera att dessa ord och begrepp place-

rar berättelsen och därmed dess mening i den samtid där narrativet artikuleras.

 Arkeologins glosor är i huvudsak ostensiva, det vill säga utpekande,  vilket är 

ett arv från fornforskningen. De definierar sådant som vi erfar. Skulle vi be en 

icke-arkeolog hämta ”en grövre, håleggad och en tunnbladig, svagt håleggad 

flintyxa”9  bland en uppsjö andra förhistoriska föremål skulle personen få pro-

blem. Orden “grövre” och “svagt” är tagna från det språk som uppehåller sig vid 

vår vardagliga samtid: “börsen steg svagt idag”, eller “jag vill ha en grövre lim-

pa”.

 De arkeologiska begreppens ostensiva och vardagliga karaktär skulle nog 

hjälpa vår försöksperson att komma på vilka föremål det rörde sig om. Dessutom 

skulle begreppet flintyxa vara vägledande. Både flinta och yxa är ju ord som vi 

alla känner till.  Emellertid hade personen utan problem hämtat föremålet om 

denne lärt sig glosorna. Det finns alltså ett för arkeologin specifikt språk bestå-

ende av en ganska stor uppsättning glosor eller begrepp som arkeologer, men 

framför allt praktikerna, måste lära sig. Dessa ord kittar fast mot de ting som vi 

definierar som gamla.

 De flesta håller nog med om att arkeologin, eller snarare praktikerna, har sin 

utgångspunkt i “de materielle levn”, “material remains” eller, som vi tidigare sett 
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det uttryckas, de bevarade resterna. I varje fall är det denna definition eller moti-

vering vi stöter på om vi i olika uppslagsverk söker en verksamhetsbeskrivning 

för arkeologin (i detta fall Politikens Danmarkshistorie. Arkeologi Leksikon, 

Hedeager & Kristiansen, 1985 och The Oxford Companion to Archaeology, Fa-

gan, 1996). Det är om de bevarade materiella lämningarna som det arkeologiska 

språket uttrycker sig.

Håleggad flintyxa10

Ordet lämningar antyder att det funnits en helhet som brutit samman, dock enbart 

till viss grad. Lämningarna är således ett spår efter något gammalt och det är det 

gamla som vi riktar oss mot när vi talar om lämningar, ty det gamla appellerar till 

oss. Appellen tycks ha en koppling till modernitetens övertrumfande karaktär. 

Appellen verkar komma från något svagt och svunnet, något som tycks ha förlo-

rat sin mening och som tycks försvinna i glömska genom den riktning som mo-

derniteten har.  

 Våra ostensiva begrepp överskrider implicit de gränser de sätter upp.  En “hå-

leggad flintyxa” är ett sådant begrepp och därmed implicit något annat än en 

håleggad flintyxa. Den är också en materiell lämning eller bevarad rest av en 

svunnen värld och som sådan en symbol eller ett tecken för det gamla. Därför 

skiljer sig denna yxa från ett vanligt alldagligt stämjärn. Det arkeologiska språ-

kets syfte är alltså att förflytta tingets inneboende mening till en svunnen tid. Vi 

inser naturligtvis att tinget som sådant inte kan förflyttas. Istället måste vi tänka 

oss denna förflyttning, en tanke som övergår i handling när vi uttrycker oss. Ar-

keologin blir därför en form av metafysik. Om det inte vore så blir arkeologin 

meningslös,  ty arkeologin är ett språk om det gamla och genom detta språk upp-

rätthålls illusionen om det gamla som något vi kan tala om.
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Två generationer stämjärn

Självkritik

Hur blir arkeologisk kunskap till och varför angår den oss? Vilken roll spelar 
individens egen historia i kunskapstillblivelsen och engagemanget?  Anledningen 

till att jag ger mig i kast med dessa frågor är att jag vill öka förståelsen för arkeo-

logins samtidsbetydelse, alltså den mening och betydelse arkeologin kan tänkas 

ha i vår samtid och då givetvis för människorna. Fokus måste därför riktas mot 

ett berättande Ego och förutsättningarna för arkeologins narrativ och Egos roll 

som ett berättande jag tydliggöras. Innan det finns en Annan finns jag själv, som 

Peter Kemp har noterat (Kemp 1992:25). Något pretentiöst kan det konstateras 

att livet står i centrum. Det går inte att försumma den existentiella aspekten av 

arkeologin och berättandet, även om ett sådant perspektiv och en sådan fråga inte 

är enkel att belysa. Hur som helst har jag i efterhand noterat att livets dilemman 

har följt som en röd tråd i de flesta av mina texter. Redan i min C-uppsats spela-

de livet en viktig roll. Där skrev jag bland annat att “graven kan ses som en sym-

bol för livet…” (Hegardt 1986:4). En grav är ett uttryck för både livet och döden, 

kanske ett uttryck för existensens temporalitet, dess tidslighet.  När vi som arkeo-

loger står inför gravens existentiella uttryck, detta verklighetsnära fenomen, står 

vi inför något storartat, nämligen den unika individens existens i världen och i 

tiden. Förhållandet till livet är det djupaste och verkligaste problem vi har.  Jag 

kan naturligtvis inte vara säker, men misstänker att många med mig stundom 

upplever livet som ett djupt dilemma.

 Frågan är varför vi inte relaterar våra arkeologiska värv till denna verklig-

hetsproblematik. Vad är det vi upplever under ett arkeologiskt fältarbete? Är det 

vetenskapen, tingen, platsen, eller är det vår egen tillvaros tidslighet som blir 

påtaglig? För att vi skall kunna tänka oss en sådan temporalitet krävs det att vi 

förstår tiden på ett visst sätt och att vi samtidigt och inom ramen för denna tids-

förståelse också kan inse och uppfatta vår egen tidslighet. Kanske är det därför 

inte bara den forntida tillvaron som utgör fokus för vårt intresse. Förhållandet 
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mellan vår högst personliga tillvaro, vår prosaiska stund på jorden och den and-

res värld kanske också har betydelse i sammanhanget.

 Det är en fantastisk värld vi västerlänningar lever i. Det är en förnuftig, mo-

dern värld som vet att skilja sig från det primitiva och outvecklade, från vår his-

toria. Även vi, som kallar oss arkeologer, lever i denna värld. Arkeologi är en av 

de möjliga eller omöjliga, accepterade eller mörka läror som frodats under den 

moderna epoken. Den mest givande kritiken mot moderniteten ligger möjligen i 

självkritiken. Det är inte svårt att i ordet självkritik läsa in något suspekt. Den 

moderna tanken härleder ordet från narcissismen, som enbart kan sluta i tankens 

återvändsgränd. Är självkritik en vettig ingrediens i vetenskapen? Jag tror det, 

även om jag föreställer mig att självkritik inte nödvändigtvis måste resultera i 

något konstruktivt i ordets allmänna mening.

 Självkritik kan jämföras med fördjupad källkritik. Vi borde alltså förhålla oss 

kritiska till vår förmåga att värdera källorna och vår förmåga att fördjupa de ve-

tenskapsteoretiska perspektiven. Samma frågor som riktas till studiematerialet i 

källkritiskt syfte bör vi rikta till oss själva. I annat fall finns det risk för att vi 

formulerar en egologi, en lära om Ego som ofrånkomligen omvandlar det Andra 

till det Samma (Kemp 1992:33f). Men det kanske allra viktigaste med självkriti-

ken är att lyfta fram och ganska våra förutfattade meningar,  det vill säga att 

granska allt det som gör det möjligt för oss att närma oss annanheten. Som jag 

ser det tar den här sortens arkeologi ämnets teoretiska potential på allvar.  Vi är 

därmed långt borta från fornkunskapen eller den på fornkunskapen grundade 

teoretiskt naiva arkeologin. Men samtidigt kräver en arkeologi som just tar äm-

nets teoretiska potential på allvar en explicit självkritik. Jag erkänner villigt att 

det är en svår uppgift.

 De arkeologiska praktikerna är ofta grundade i en positivistisk eller en empi-

ristisk epistemologi.  Självkritisk reflektion ingår i dessa vetenskapsteorier, men 

saknas allt för ofta inom praktikerna. Dessutom finns den poststrukturalistiska 

arkeologin som helt bygger på kritisk självreflektion. Således är arkeologin 

splittrad mellan de forskare som anser att självkritik och reflektion är viktigt och 

de forskare som snarare försöker neutralisera Ego. De arkeologer som försvarar 

empiristiska eller positivistiska perspektiv befinner sig alltjämt i diskursens cent-

rum och de fortsätter att frilägga ”det gamla” i sitt koloniala segertåg in i fornti-

den. Sådana projekt syftar nämligen till att skriva in de moderna empiristiska 

eller positivistiska perspektiven i forntidens berättelser och därmed impregnera 

dessa berättelser med våra egna,  fullt i linje med den rekonstruerande uppgiften. 

Jag anser att historien och inte minst livet är betydligt mer problematiskt och jag 

vägrar erkänna vår tids stundom brutala historiesyn. För att råda bot på en sådan 

historiesyn menar jag att vi istället bör undersöka den problematik som uppstår i 

mötet mellan olika verklighetsperspektiv och livsinställningar. Det är, menar jag, 

ett ämne för en verklig lära.
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Att tydliggöra det personliga

Kan vi nå kunskap om något som inte finns? Är det överhuvudtaget möjligt att 
tala om något som inte finns? Arkeologen, eller snarare praktikern, definierar sig 

och sitt ämne i relation till ett källmaterial. Praktikern gör så eftersom källmate-

rialet påminner om den egna fysiska existensen, det vill säga att det är något som 

går att erfara. Men vad är det egentligen vi talar om? Säger vi verkligen enbart 

det som källmaterialet tillåter oss att säga?

 Författare brukar ofta hävda att de skriver vidare på en enda bok, trots att de 

producerar nya och ibland påtagligt avvikande böcker. Böckerna har en gemen-

sam grundtanke, en svårfångad utgångspunkt, ett vagt ämne. Ett sådant skriftvä-

sen eller kraft emanerar ur författaren själv. Världen är full av ämnen, ändå skri-

ver författaren vidare på samma berättelse. 

 Som arkeologiska vetenskapskvinnor och -män skriver vi på ett liknande sätt. 

Även vi utgår ifrån en grundföreställning, som våra verk kretsar kring.  Vi brukar 

säga att vi har mutat in ett forskningsområde. Men vad är det som får oss intres-

serade av just detta område? Vetenskapernas objektivitetskrav döljer svaret för 

oss.

 Varje ämne, berättelse eller fält tenderar att tillskrivas ett “ursprung”. Berät-

telsen övergår successivt från en relativt begränsad praktik, det vill säga ett 

handhavande och en beskrivning av detta handhavande, till en allt mer omfattan-

de teori. Det finns också en tendens till att ju mer teoretiskt ämnet blir, desto 

skarpare blir dess fokus. Exempelvis tenderar de första berättelserna att omfatta 

allt medan de senare koncentrerar sig på detaljer. Vi vet att arkeologins narrativ 

först formulerades under 1800-talets början och att berättelsen sedan dess brutits 

upp i allt fler divergerande narrativ. Vissa berättelser har tystnat fullständigt me-

dan andra lever kvar. Det måste innebära att vi kan välja bland många olika äm-

nen och berättelser. Varför väljer vi ett visst ämne framför ett annat?

 Vi vetenskapskvinnor och -män försöker dölja orsakerna till våra ämnesval 

och förnekar en personlig drivkraft medan författare av skönlitteratur kämpar för 

att hitta och uttrycka en personlig ton. Våra vetenskapliga arbeten kan därför 

uppfattas som tafatta försök att undfly oss själva och vår världsbild, medan för-

fattarens arbeten beskriver ett sökande efter det samma. Frågan är vilken linje 

som är mest lämplig i ett vetenskapligt narrativt sammanhang, det vill säga i ett 

sammanhang där berättandet är av största vikt.
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Ego i fält11

Min tanke är att vi bör försöka fånga denna personliga drivkraft och tydliggöra 

anledningen till vårt ämnesval. En vetenskap med etiska förtecken och med hu-

manistiska och filosofiska ambitioner bör inte bara tillåta utan också eftersträva 

ett sådant tydliggörande. Läsaren av våra texter avkräver oss en förklaring och vi 

själva önskar förstå. Vi bör därför försöka identifiera och diskutera våra intentio-

ner.

Den vardagliga vetenskapen

Den till synes oglamorösa vardagen kan ses som ett resultat av vetenskap. En 
tågresa är exempelvis betydligt mer komplex än den till synes verkar vara. Tåg-

resan är ju inte bara ett sätt att färdas, utan också en del av samhällsekonomin, 

stadsplaneringen, individens rörelser, olycksrisker och arbetsplatser. Infrastruk-

turförändringar kan leda till omfattande arkeologiska fältprojekt.  Allt detta är 

beroende av vissa vetenskapsteoretiska perspektiv och finns där eftersom vi tän-

ker i dessa termer. Den triviala sysslan att åka tåg kan alltså relateras till veten-

skapen. Vår vardag är således en konsekvens av vetenskapen och vetenskapen är 

Johan Hegardt

52

11 Foto: Professor Gullög Nordquist.



en konsekvens av vardagen. Vi handlar och uppträder i mångt och mycket som 

ett resultat av olika vetenskapliga direktiv.

Böcker

Det här går att spegla i arkeologin som tvivelsutan tillhör vetenskaperna. Sålunda 

borde forntiden framträda i samma skepnad som vår egen vetenskapligt fram-

ställda vardag. Följaktligen borde vardagen också vara av största betydelse för 

den skepnad forntiden antar. Så långt sträcker sig sällan en arkeologisk analys 

eftersom det motsägs av den empiriska och positivistiska epistemologin. 

 Vetenskapsteoretiskt bör vi därför snegla mot hermeneutiken, det vill säga att 

vetenskapen och personen utgör en enhet på alla nivåer i forskningsprocessen 

(Andersson 1979:94). Det föreligger alltså en enhetlighet mellan berättelsens 

form, innehåll och mening,  personligheten och vetenskapen. Även om vetenska-

pen är av positivistisk natur,  det vill säga hävdar att det föreligger en strikt åt-

skillnad mellan vetenskap och person, torde den hermeneutiska aspekten gälla 

eftersom även den empiristiskt eller positivistiskt orienterade arkeologen väljer 

sitt ämne utifrån personliga drivkrafter. Här framträder ett stort problem för den 

positivistiskt orienterade arkeologin och dess praktiker.  Ur ett positivistiskt per-

spektiv verkar det som sägs alltid gälla andra, men inte just den som uttalar tan-

ken. Svaren på våra frågor flyttas på sätt alltid framför oss och bollas aldrig till-

baka till oss själva. Det är ur ett sådant berättande som traderingarna växer fram. 

Romanförfattaren placeras däremot alltid inom fiktionens ramar och det som där 

sägs uppfattas enbart som fantasi, även om en verklighetsanknytning är alldeles 

tydlig.

 Hermeneutiken hjälper oss att förstå och utreda förutsättningarna för de arke-

ologiska narrativen,  deras kunskapsinnehåll och Egos roll som berättande jag. 

När vi granskar våra egna intentioner och ambitioner finns alltid en överhängan-

de risk att en sådan forskningsuppgift resulterar i en imploderande text. En text 

som söker en kritik av självet måste också,  för att bli meningsfull, rikta sig utåt 

och undersöka hur ett nedmonterat själv handskas med det historiskt Andra. 
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En odisciplinerad arkeologi

På ett plan anser jag att det är viktigt att en ospecificerade och odisciplinerade 
arkeologi disciplineras och specificeras. På ett annat plan inser jag faran, som 

ligger i risken att lärans inbyggda ifrågasättande av subjektet och talet lyfts fram 

och att jag därmed bidrar till ett begränsande.  Därför vill jag vända på problemet. 

Genom att tydliggöra arkeologins gränslöshet, skönhet och teoretiska potential 

vill jag påpeka att vi fortfarande söker efter en öppen och utmanande lära om det 

gamla. En sådan öppen och utmanande lära om det gamla måste i någon mån 

tillåtas att vara personlig. En sådan arkeologi är inte farlig, men inte heller opro-

blematisk eller okritisk. Genom en personlig arkeologi tänker jag mig ett annor-

lunda engagemang. En personlig arkeologi ställer andra krav. Kanske inte direkt 

större vetenskapliga krav, men däremot krav på att engagemanget framställs i 

mer explicit dager.  Kan det egna livet på så vis gestaltas genom arkeologin? En 

praktik och ett handhavande måste ju förutsätta ett levande väsen. Denna gestalt 

tänker sig “det gamla” som lära och tolkar läran som praktik.  Läran och det gam-

la blir här sammanfogade som tanke. Före praktiken finns därför en passion, ett 

engagemang.  Kanske bottnar engagemanget och passionen i historiens implicita 

appell. Om engagemanget saknas, vad kan då arkeologisk kunskap tillföra oss? 

Och vad kan få oss att bry oss, om vi negligerar passionen?

 I någon mån vill jag försöka utreda dessa frågor i föreliggande text. Men jag 

tror inte att texter av en sådan art ger det uttömmande svar som vetenskapen för-

väntas göra. Tillåt mig att illustrera detta med ett trivialt exempel.

 Spräckjärn används bland annat för att klyva kubb. “Kubb” är en virkessor-

timentterm som betecknar kort rundvirke avsett för sågning. Förr användes kubb 

som golv- och gatubeläggning. Kubbstolar har använts från förhistorisk tid fram 

till 1800-talet,  särskilt i Norge och angränsande svenska landskap. Under arbetet 

med den här bokens kapitel om barn, läser jag Louise Hagbergs uppsats Seder 

och tro i barnets liv (Hagberg 1949). I uppsatsen finns en beskrivning av hur det 

i Norge stundom slogs in mjölktänder i kubbstolar. Nåväl. Vetenskaplig problem-

lösning kan liknas vid just kubbspräckning. Likaledes bör frågor ges uttömman-

de svar. I bägge fallen söker vi ett förändrat sakläge. 

 Frågan skall alltså besvaras och problemet lösas, vilket också innebär att 

“kubben” inte längre finns. Det vetenskapliga svaret inbegriper alltså en handling 

och tekniska hjälpmedel. Orden är omedelbart förbundna med ting och handling. 

De frågor som en mer personligt reflekterande text diskuterar kan inte ges ett 

sådant uttömmande svar. Det går inte att knäcka nöten eller, som här har antytts, 

spräcka kubben och därmed få frågorna ur världen. Frågorna kommer att förfölja 

oss även i framtiden, om än kanske i andra skepnader.  Reflekterande texter be-

höver inte göra det,  men de kan ta sin utgångspunkt i prosaiska situationer som 

kan förstås som engagemang. Kubbexemplet har sin grund i en sådan trivial om-
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ständighet. I mitten av augusti tjugohundraett ägnade jag avsevärd möda åt att 

hugga upp cirka fem kubikmeter kubb. Våra vardagliga intressen och sysslor 

påverkar våra arkeologiska tankar och tolkningar. Jag vill här passa på att på-

minna om att många arkeologer har hävdat att arkeologin borde behandla den 

forntida vardagen (se exempelvis Nilsson 1835:XXI, 1875:70; Hildebrand 

1872-1880:18; Almgren 1955:97; Binford 1972:199; Hodder 1982:10f; Miller & 

Tilley 1984:13).

 Ego har givetvis en central roll i alla vetenskapliga sammanhang. Trots det 

saknas ofta en tydlig röst i arkeologiska texter. En anledning är positivismens 

åtskillnad mellan vetenskap och person. Jag är säker på att vetenskapligheten på 

intet sätt går förlorad om vi bryter mot denna regel.  Subjektiviteten och existe-

randets unika situation förmedlar vetenskapens narrativ. Det innebär att det exi-

sterande väsendet, alltså gestalten som föregår objektiveringen och nedtystandet 

av rösten, utgör själva förutsättningen för praktiken och dess berättelser och 

därmed, inte minst,  för arkeologin. Emellertid finns en tendens att praktiken och 

berättelsen bildar en enda verksamhet där själva handhavandet står i centrum. 

Det här handhavandet förutsätter en betraktare, som i sin egenskap av neutralt 

subjekt uppfattar allt som neutrala objekt. Denna verksamhet är både trubbig och 

aggressiv. 

 Att berätta är ett verb. Att leva är också ett verb, eftersom att leva är något vi 

gör. Jag kan alltså berätta om mitt liv. När vi berättar om livet, utför vi något i 

relation till något vi har gjort. Det går också att ha framtidsplaner, men planer är 

inget verb. Att planera är emellertid ett verb. Alltså kan vi även göra framtiden 

till en berättelse. Vi berättar således både om vad vi har gjort, vad vi gör och vad 

vi kommer att göra (eller i varje fall har tänkt göra).  Historievetenskaperna är 

riktade mot framtiden. Det rör sig om en process som tar sin utgångspunkt i en 

frågeställning och en plan för hur man skall gå till väga för att få svar på sina 

frågor. Ju tydligare denna plan är, desto enklare är det att genomföra processen. 

Inom de arkeologiska praktikernas narrativ återberättas denna process, det vill 

säga man redovisar processen från fråga till svar och berättar sålunda vad man 

gjort. Till punkt och pricka följer man sitt handhavande. Resultatet och därmed 

framtiden är given redan innan undersökningsprocessen satts igång.

 Jag drar mig till minnes en kommentar fälld av en god vän och kollega, som 

menade att det förekom en betydande brist i de humanistiska disciplinernas tex-

ter. De tenderar,  menade han, att innehålla en implicit vädjan om förståelse. Vi 

som läsare skulle under själva läsningen hjälpa författaren att tydliggöra det han 

eller hon försökte uttrycka. Därmed dömde han ut mycket av det som har skrivits 

inom humaniora.  Jag håller med honom, dock inte i hans fördömande, utan i 

hans analys. Humanistiska texter måste vara öppna och kommer därmed alltid att 

framstå som öppna för kritik samtidigt som de kommer att inbegripa en vädjan 

om förståelse. Som jag ser det är detta en väsentlig och angenäm krydda i den 
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humanistiska texten, som ger läsaren ett stort utrymme till tolkningar och associ-

ationer. Om vi alltså snävar in och i allt för hög grad disciplinerar våra texter 

kommer också de arkeologiska narrativen att så sakteliga att ta död på sig själva. 

För vem är egentligen intresserad av en hårt disciplinerad arkeologisk berättelse 

om vad arkeologen har gjort? Och vem är egentligen intresserad av en arkeologi 

som utan samtidsrelevans och i en strikt handlingsordning berättar om hur det 

var förr?

Referensens betydelse för berättelsen

Stundom kan jag uppleva att kravet på referenser tvingar in mig i ett narrativ 
som jag inte vill tillhöra.  Efterhand tenderar de texter jag själv har författat att 

förlora sig i kartotekens labyrintiska system och trassla in sig i varandra på ett 

oöverskådligt sätt.  Det behövs bara en handfull texter för att man skall tappa 

kontakten med referenserna och materialet i dem. Tittar man tillbaka upptäcker 

man snart att de egna texterna innehåller i princip samma referenser och att de, i 

stora drag, uttrycker ungefär samma sak. De egna texterna är med andra ord i 

någon mån tautologier. Att sammanföra sina texter kan leda till att man finner en 

linje ut ur tautologin. Kanske är det möjligt att punktera en eller annan texts 

sammanhangsbetydelse och därigenom skicka ut den ur den egna produktionens 

sammanflätningar och kronologiska relationer. I ett annat fall kanske det blir 

möjligt att föra fram en text ur det fördolda och fördjupa dessa menings- och 

betydelsebärande innebörd. Att kritiskt granska sin egen textproduktion kan så-

ledes bidra till att klargöra vad man egentligen har försökt säga under alla år.

 Måhända har jag vid det här laget plågat läsaren tillräckligt med mina funde-

ringar, men jag vill ändå berätta om ett tillfälle när jag gjorde ett försök att bryta 

mig ut. 

Utan tvekan är vi idag inkastade i flertal beklagliga parallella linjer. Det handlar 
om en "backlash" och en disciplinering av den kritiska arkeologin samt ett full-
ständigt teoretiskt haveri när det gäller att kritiskt belysa arkeologin signifikans. 
Genus- el. genderteorin disciplineras allt mer genom politiska diktat och genom 
en egen inneboende mekanism, en sorts diskursens ordning (………;………etc). 
Begreppet postprocessuell arkeologi är det ingen som använder längre. Postpro-
cessuella arkeologer skriver ironiska böcker eller befinner sig i cyberspace i ett 
sökande efter egen vinning (………;………etc). "Backlash"-linjen består av new 
archaeology inspirerade arkeologer som utan minsta kritiska tänkande och utan 
minsta hänsyn till två decenniers mördande kritik fortsätter sitt kolonialistiska 
segertåg in i det förgångna (………;………etc). Slutligen finns det ett flertal 
drömmare som lever fastnitade i en narrativ historia, som fortsätter att tro att fö-
remålen har en egen mening och lever sina egna liv (………;………etc).
 Inom konsten seglar curatorer upp som hjältar och lägger ut beställ-
ningar till konstnärer. Curatorerna skapar utställningar till vilka konstnärerna pro-
ducerar förbeställda verk (………;………etc). Sak samma inom arkeologin 
(………;………etc). Allt fler självutnämnda domare bestämmer vad som publice-
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ras och vad som förtigs, till vilka pengar skall fördelas och vilka som skall stå 
utanför. Och vi anpassar oss, eller hur?
 Om läsaren har fokuserat på mitt sätt att referera och inte uppmärk-
sammat mina retoriska påståenden föreslår jag att läsaren återvänder till styckena 
här ovan…
 När det gäller mitt sätt att referera har det sin förklaring i att jag 
gärna ser att läsaren placerar in sina egna referenser i mina parenteser. Jag kom-
mer att fortsätta på detta sätt genom hela texten. I vissa fall är jag fullt medveten 
om vilka referenser jag önskar ha med. I andra fall inte. Jag tror att även läsaren 
har sina preferenser när det gäller referenser. 
 Vad försöker jag då säga med denna artikel? 

Längre än så kom jag inte och det var förstås bra,  för texten har sina övertydliga 

brister och idén hade inte blivit bättre av att texten redigerades. Innehållet är 

emellertid inte det viktiga. Viktigare är frågan varför vi använder referenser.  Ge-

nom att referera placerar vi in vår text i ett större och historiskt betingat narrativ, 

en berättelse som vecklar ut sig bortom vår egen berättelses horisont. Ett annat 

svar, betingat av det första,  är av etiska skäl. Vi uppfinner inte på egen hand det 

ämne vi är engagerade i, utan det kommer till oss genom en intersubjektiv (inter-

textuell) dialog. Trots detta skriver vi, som vi tidigare sett,  vidare på samma äm-

ne och använder inte sällan i princip samma referenser. Det är alltså viktigt att vi 

redovisar varifrån vi får vår inspiration. I textutkastet ovan försökte jag, genom 

att utelämna mina egna referenser, ge läsaren en möjlighet att placera in sina 

egen intersubjektiva och intertextuella associationer och referenser i texten. Vad 

jag förhoppningsvis lyckades visa är att vi måste förstå refererandets problema-

tik.  Varför refererar vi ibland till oss själva? Vilka referenser väljer vi? Sådana 

frågor är viktiga eftersom referensen inte skall fungera som ett argument och inte 

heller har referensen som uppgift att disciplinera diskursen. Referensen är snara-

re en tillgång, som gör det möjligt för oss att söka nya linjer i vårt tänkande och 

hitta nya texter i syfte att berika vårt ämne. Narrativet kräver referenser och så 

bör det också vara. Emellertid bör vi inte underskatta berättelsens makt.  När refe-

renser saknas brukar jag misstänka att området inte bör beträdas,  eller just därför 

bör uppsökas, ty i dess bortglömdhet eller i tystnaden kanske det döljer sig en 

skatt.

 I sitt förord till bronsåldersdelen av Upplands bebyggelsehistoria (1921) 

tackade Gunnar Ekholm två riksantikvarier (Oscar Montelius och Bernhard Sa-

lin), tre professorer (Oscar Montelius, Oscar Almgren och geologen A.G. Hög-

bom), chefen för bronsåldersavdelningen på Statens Historiska Museum (Otto 

Frödin), kartredaktören vid Generalstabens Litografiska Anstalt (löjtnant Bror 

Thordeman), ett flertal präster, statshydrografen fil. d:r J.V. Eriksson och ett antal 

andra personer med lägre titlar. Den enda kvinna som tackades var fröken Amy 

Wästfelt. Hon stod för renritning av kartor, inläggning av fynd samt tabeller. 

 Avtackandet är en viktig del av det vetenskapliga författandet, framför allt om 

man är en yngre forskare. Liksom i Ekholms fall garanterar personerna som av-

Reflektioner

57



tackas att arbetet håller hög akademisk klass. För Ekholm var det dessa personer, 

framför allt Montelius,  som lade grunden för bronsåldersforskningen i Sverige 

(Ekholm 1921:1). 

 Under rubriken Historik berör Ekholm den framväxande bronsåldersforsk-

ningen i Uppland. Det var, skriver han, Oscar Montelius som med sin uppsats 

Bronsåldern i norra och mellersta Sverige (Montelius 1870-1873) först samman-

ställde de fynd som hade gjorts inom landskapet. De narratologiska strategierna i 

Montelius uppsats förutsätter i sin tur hänvisningar till aktörer som i någon me-

ning bidragit till hans texts innehåll. Det handlar om andra forskare och deras 

arbeten, men också om personer vars samlingar har betydelse. Så till vida berörs 

Sven Nilssons bok om bronsåldern (Montelius 1870-1873:181, 186, 205, 216). 

Nilssons bok om bronsåldern (Nilsson 1872) utgör ett steg mot ett allt mer di-

sciplinerat narrativ (Hegardt 1997). Referenser till äldre forskning, hänvisningar 

till olika länders föremålssamlingar (ex: s. 207ff i Montelius 1870-1873), samt 

inslaget av berättelser: "Berättelsen om öppnandet af ett annat stenkummel i Sö-

dermanland förekommer uti årgång 1848 af 'Runa' (sid.  9)" (Montelius 

1870-1873:198), eller "Berättelsen om detta fynd är af stort intresse…" (Monte-

lius 1870-1873:196) är komponenter i en sammanhållen och allt mer discipline-

rad narrativ tradition där referenserna fyller en synnerligen viktig diskursiv roll. 

 Den berättelse i berättelsen som referenserna skapar är viktig av flera skäl. 

Naturligtvis fyller en sådan berättelse sin prydliga disciplinära roll, men den ut-

gör också en viktig del i själva traderingen, genom att äldre berättelse inkluderats 

i de efterkommande och på så sätt ges en möjlighet att överleva in i framtidens 

narrativ.

 Ekholms förord och forskningshistorik beskriver en position bestående av två 

fundament. Det ena utgörs av sådana personer vars namn garanterar Ekholms 

egen forskning. Det andra fundamentet rör empiriskt belagda företeelser,  som 

landskapet och fynden i landskapet. Ekholms forskning, eller hans berättelse, 

vilar på en empirisk och social grund. Grunderna upplevs som trygga och fasta 

och Ekholm kan, utan större besvär, bygga sin studie över den uppländska brons-

åldern försäkrad om att grunden kommer att bära, något som styrks av hans inle-

dande ord i det första kapitlet: 

Sedan den nordiska fornforskningen i och med treperiodsystemets framläggande 
under 1830-talet fått sin vetenskapliga grundval, fortgingo dess representanter i 
arbetet med att närmare studera det förhistoriska materialet och att kartlägga de 
fasta och lösa fornminnenas kronologi (Ekholm 1921:3). 

I citatet finner vi förhållandet mellan det empiriska och det sociala. Den empiris-

ka variabeln, praktiken, är något som har lärts ut och traderas.  Genom narrativets 

ostensiva karaktär kan Ekholm avläsa landskapet. Narrativets sociala fundament 

utgörs av utpekarna, vars ord formulerar konturerna av landskapet.
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 Ekholm fortsätter och konstaterar att Jens Jacob Worsaae var den som delade 

in bronsåldern i en äldre och en yngre period i uppsatsen Om en ny Deling af 

Sten- og Bronzealderen (1859). Därefter för Ekholm fram Montelius typindel-

ning och noggrannare klassificering i arbetet L'age du bronze en Suède (Monteli-

us 1875) som en för bronsåldersforskningen viktig hörnsten. År 1885 publicera-

de Montelius Om tidsbestämning inom bronsåldern och lade därmed, enligt Ek-

holm, en fast grund för bronsåldersforskningen (Ekholm 1921:3).

 Kort efter det att treperiodsystemet hade vunnit vetenskaplig legitimitet var 

man igång med att förtydliga och fördjupa systemet, genom att precisera varje 

periods identitet.  Detta gjordes genom ett fastställande av kronologin. Objekten 

tilldelades en ordning i rummet, ett rum som inte var ett förhistoriskt rum utan, 

vilket jag antytt tidigare, ett abstrakt eller ett konstgjort rum.

 Ekholm var också noga med att påpeka att man hade släppt tanken på ett in-

vandrande bronsåldersfolk, en åsikt som bland annat hade formulerats av Sven 

Nilsson.  Snarare tyckte man att fynden visade att den yngre stenåldern och den 

äldre bronsåldern inte stod emot varandra utan beskrev en successiv övergång. 

Det gjordes till och med klart att de äldsta bronsåldersformerna var de primiti-

vaste (se Montelius 1880) och att vissa av dessa anknöt direkt till stenredskapen. 

Det klargjordes också att bronsåldern hade föregåtts av en kopparålder (se Mon-

telius 1893). Vidare hävdades det att den Skandinaviska bronsålderns äldsta pe-

riod hade ett nära samband med Italien och Centraleuropa (Ekholm 1921:4). Den 

nordiska bronsålderns äldsta period borde dock, tyckte man, ges en självständig 

plats och en betydande tidslängd. Perioden karaktäriseras inte enbart av import 

av bronsföremål utan även som förberedande för den följande glansperioden. 

Ekholm är noga med att påpeka att det rika fyndmaterial som härrör från denna 

period redan hade beskrivits av Sophus Müller (Müller 1914). Efter denna ut-

blick återvänder Ekholm till Uppland (Ekholm 1921:5).

 Ekholm inleder sålunda med att nämna de personer som gjort betydande in-

satser inom den uppländska bronsåldersforskningen samt beskriva fynden och 

landskapet. Därefter utvidgar han sin berättelse och omnämner den europeiska 

och orientaliska bronsålderns topografi och de forskare som gjort insatser för 

denna forskning. Angreppssättet är retoriskt effektivt, så till vida att läsaren får 

uppfattningen att Ekholm inte bara behärskar den empiriska sidan av problemet, 

utan att han också har goda kontakter med de ledande forskarna och är väl insatt 

i deras forskningsresultat. På så sätt placerar han sig i diskursens centrum och 

ger legitimitet åt sin egen forskning. Det uppländska materialet får en likvärdig 

ställning som det europeiska och sydskandinaviska.

 Varken forskningen eller materialet är begränsade till rummet. De historiska 

sambanden och ytterst själva utvecklingen utgör en viktig del av analysen. Här 

laborerar Ekholm med två variabler: vetenskapsmannen och föremålen. För Ek-

holm utvecklas föremålen och därmed tycker han sig också se en utveckling un-
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der forntiden liksom inom vetenskapen. Därför menar Ekholm att den ökande 

vetenskapliga erfarenheten efterhand resulterar i att tidigare dominerande idéer, 

till exempel invandring eller import som förklaring till förändring, överges (Ek-

holm 1921:3). Det rör sig om en gradvis övergång från en äldre uppfattning till 

en yngre på samma sätt som stenåldern gradvis övergår i bronsåldern. En viktig 

föremålsgrupp för Ekholm är bronsyxorna, som uppvisar en "betydande utveck-

ling" genom flera stadier (Ekholm 1921:5). Denna utveckling är definierad som 

en förändring av yxornas sidokanter, som under loppet av bronsåldern blir allt 

mer påtagliga (Ekholm 1921:5ff).

 På de första tio sidorna har Ekholm formulerat de teoretiska grunderna för sin 

forskning, dock inte explicit. Snarare smyger han fram sina ståndpunkter genom 

att med referenser hänvisa till traditionen och till sitt och andras empiriska sinne-

lag. Referenserna bildar således grunden för en tradition som garanterar berät-

tandet, alltså bronsålderns eget narrativ. Vidare ser vi att själva berättelsens kro-

nologiska struktur,  det vill säga dess förlopp från A till Ö utgör en viktig be-

ståndsdel.

 Oscar Montelius ger oss ytterligare ett exempel på betydelsen av berättelsens 

kronologi. På sidan sjuttionio i uppsatsen Spännen från bronsåldern och ur dem 

närmast utvecklade former får vi helt plötsligt en förklaring till varför Montelius 

har skrivit det han har skrivit på de föregående sjuttioåtta sidorna. Här står: 

"Hvad åldern af de nu omtalade italienska spännena beträffar, synes det mig 
vara klart att, om vi fästa oss endast vid hufvuddragen, typerna i allmänhet 
hafva följt efter hvarandra i tiden ungefär i samma ordning, hvaruti de här 
behandlats. Hvarvid bör dock ihågkommas, att de båda serierna fig. 28–75 och 
75–99 till större delen äro samtida" (Montelius 1880-1882:79).

Montelius överför spännenas följd till berättelsens följd.  På så sätt låter han själ-

va berättelsen bilda en illustration till spännenas kronologi. På samma sätt som 

spännena är utrustade med extravaganser och utsmyckningar, smyckar Montelius 

sin text med utflikningar och anspelningar,  såsom evolutionsteoretiska stånd-

punkter och beundran för teknologiska fullträffar. Men det är "hufvuddragen" 

som är det viktiga. 

 Just ”hufvuddragen” är essensen i varje narrativ. Det är dessa karaktärsdrag 

som fastställer diskursen och disciplinerar berättelsen, naglar fast den i en tradi-

tion och pekar ut dess riktning.  Förvisso kan perifera delar av narrativen på sikt 

brytas loss så att en berättelse med en annan riktning kan påbörjas. Ett ämnes 

representanter håller dock ofta flankerna under uppsikt just för att förhindra att 

hufvuddragen,  den historiskt betingade kärnan,  går förlorad, alltså ett essens som 

byggts upp, befästs och som försvarats genom referensernas, glosornas och nar-

rativens logik.
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 Kapitel 3

Systematisering

Thus this man had 
verily accomplished something. 
And he was devoted 
to his books, which were 
in apple-pie order 
(Conrad, s. 46)

Typologin är den praktik där systematiseringskravet kommer tydligast till ut-
tryck.  Ofta utesluts sociala och kulturella faktorer ur den typologiska praktiken. 

Trots det måste varje arkeologisk berättelse, även inom systematiseringens logik, 

innehålla sociala kopplingar. Oscar Montelius påpekade exempelvis att ett visst 

spänne var ”: ett mästerstycke i tekniskt hänseende” (Montelius 1880-1882:23). 

Notera hur satsen följer efter ett kolon, vilket, vill jag mena, understryker det 

ytterst medvetna i formuleringen. Man väntar sig nästan ett utropstecken i slutet 

av meningen. Montelius påpekade även följande: 

Erfarenheten från södra Europa visar emellertid, såsom vi sett, huru på ett visst 
utvecklingsstadium af spännet nålen städse [alltid] har en benägenhet att frigöra 
sig, tydligen emedan det på detta stadium möter svårigheter att göra nålen af 
samma stycke som spännet, utan att försvaga det hela (Montelius 1880-1882:30). 

I det första citatet jämför han med andra spännen, av sämre teknisk kvalitet. Han 

hänvisar implicit till en hantverkare och i förlängningen till ett samhälle med 

nödvändig kapacitet och teknikkunnande för att åstadkomma ett sådant mäster-

stycke.  Det andra citatet inleder han med det laddade ordet erfarenheten, ett 

nyckelord inom systematiseringskonstens empirism. Begreppet fyller en retorisk 

funktion och understryker att Montelius verkligen har sett det han talar om, eller 

kanske ännu mer tydligt: Han har haft spännet i sin hand och han har hanterat det 

typologiskt! Man kan, om man uttrycker sig något målande,  konstatera att det 

under denna tid förekom en kamp mellan forskarna om vem som hade den dju-

paste erfarenheten. 

 Systematisering, teknikkunnande, samt själva erfarenheten leder vidare mot 

begrepp som utvecklingsstadium, som vi återfinner i citatet ovan. Här uttrycks en 

ovilja att tala om människorna bakom föremålen.  Istället är det nålen och spännet 

som har problem. Följden blir att nålen på ett visst utvecklingsstadium alltid har 

en benägenhet att frigöra sig och att det, alltså spännet,  möter svårigheter när det 

skall till att tillverka nålen i samma stycke som sig själv (”utan att försvaga det 

hela”).



 Det står alltså klart att Montelius inte kunde eller ville erfara den forntida 

människan. Montelius skulle med största sannolikhet hålla med om att spännet 

tillverkats av människor, men han ser inga, erfar inga, och därför kan han inte 

tala om dem. Systematiserings-epistemets narrativ kräver att inget skrivs som 

inte kan beläggas genom den omedelbara erfarenheten. Att systematiskt utesluta 

eller enbart implicit förhålla sig till människan är fortfarande en självklar del 

inom praktikerna.  I samma stund som människan utesluts negligerar vi den ap-

pell som vi samtidigt uppenbarligen erfar. Ty om vi inte erfor en sådan appell, 

skulle vi inte så tydligt kunna vända oss ifrån människorna. Exemplet från Mon-

telius text tydliggör de problem som uppstår när ett episteme, såsom systematise-

ring och teknikkunnande, tar över och skymmer tänkandet. Vi får ett narrativ 

som i ett annat ljus ter sig märkligt och till och med ologiskt, vilket i sin tur är en 

paradox, eftersom systematiseringsidealets episteme och dess anti-metafysiska 

essentialism just eftersträvade och fortfarande eftersträvar en tydlig och univer-

sell logik. 

Den montelianska paradoxen

Det övergripande syftet med Montelius uppsats Bronsåldern i norra och mel-
lersta Sverige (1870-1873) tycks ha varit att visa var och när olika föremål hade 

hittats, hur de hade framkommit, samt vad det rörde sig om för föremål.

 För en praktiker och systematiker som Montelius framstår "fyndbeskrifning-

en" (Montelius 1870-1873:175) som det centrala. Berättelsen kretsar kring fyn-

dets särart, fyndplatsen och fyndförhållandena. Varje nyupptäckt föremål fram-

ställs både som apart men också som typiskt. Själva begreppet berättelse finns 

också, som vi tidigare har sett, explicit uttryckt i Montelius texter. Han skriver 

bland annat: ”Berättelsen om detta fynd är av stort intresse…” (Montelius 

1870-1873:196). Berättelsen leder till ett igenkännande: "Man känner med viss-

het många stenkummel som inneslutit grafvar från bronsåldern…" (Montelius 

1870-1873:196). Så snart ett nytt stenkummel dyker upp måste själva begreppet 

prövas mot det nya och okända: 

Med stenkummel mena vi här sådana, endast av sammanhopade stenar, utan 
någon jord, bildade grafminnesmärken, som annars även benämnas stenrör, 
griftrör o. dyl. (Montelius 1870-1873:196). 

Förförståelsen styr således praktikern och det som erfars kan antingen inordnas i 

det typiska eller tilldelas en ny definition. Stenkummelbegreppet i Montelius text 

syftar på något som han har stått inför, betraktat och erfarit. Begreppet stenkum-

mel är på ett plan en intrycksrelaterad och tidsneutral term, ty definitionen är 

enbart relevant i förhållande till en individs direkta erfarenhet av ett specifikt 
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stenkummel. Men samtidigt är termen historiskt syftande och således även fram-

tidshänvisande, eftersom begreppet måste kitta fast vid det fenomen som åsyftas, 

oberoende av den som erfar fenomenet eller när det sker. Att vi idag talar om 

röse snarare än om stenkummel antyder samtidigt – och kanske något paradoxalt 

– samtidskontextens betydelse för begreppen. Begreppen betyder samma sak och 

har samma mening i språket. 

 Begreppet stenkummel eller för den delen röse, är alltså enbart en empirsikt 

betingad term så länge det inte tilldelas en tidsangivelse, som till exempel brons-

ålders(röse). Först då överförs fenomenet till en konstgjord förfluten kontext. 

Syftet med prefixet är att tidsmässigt särskilja likartade fenomen från varandra, 

vilket alltså understryker att begreppen stenkummel eller röse inte i sig innehål-

ler någon tidsangivelse. Snarare hänvisar det till den rådande erfarenheten. För-

flyttningar i tid och rum sker således med tankens hjälp. 

 Montelius ville alltså inte tala om det som inte omedelbart kunde erfaras. 

Därför var han fornforskare. Idag berättar arkeologer gärna om det de inte kan 

erfara utifrån det de erfar.  På så sätt skiljer sig arkeologer från praktiker, som 

huvudsakligen berättar om det han eller hon har för handen. Praktikerna uppehål-

ler sig således med det som han eller hon direkt erfar, medan arkeologen försöker 

utsträcka sitt narrativ.  Arkeologer intresserar sig för det som inte finns, men som 

de antar en gång fanns och således i någon mening borde finnas, i varje fall som 

en plausibel tanke. Det fångar arkeologens intresse att något har funnits, och det 

uttrycks i frågor som: hur var det förr? Eller: vad gjorde de förr? Genom försö-

ken att besvara sådana frågor eftersträvar arkeologen att fylla tomrummet [finns 

inte] med mening och på så sätt tilldela det ett vara [finns].

 Hur bär vi oss åt när vi sträcker ut tiden? Hur överflyglar vi vår egen begrän-

sade erfarenhetsräckvidd? När vi berättar om det förgångna, vad är det då vi me-

nar och försöker uttrycka? Det spelar ingen roll hur avancerade instrument vi 

använder, det forntida sammanhanget är för alltid och oåterkalleligen borta.  Vi 

tror stundom att våra instrument gör det möjligt att överbrygga klyftan mellan 

finns och fanns, mellan fenomenet stenkummel som materialiserar sig inför oss 

och dess förgångna kontext.  Men det är en naiv tro, ty instrument kan inte åter-

uppväcka de döda och kan således inte heller skapa ett myllrande liv i ett fornti-

da sammanhang.

 Dolt bakom arkeologens eller praktikernas uttalanden döljer sig ett vagt sam-

förstånd, nämligen idén om att människor alltid finns. Inte att de har funnits, utan 

just detta att de alltid finns, oberoende av om de fysiskt sett är döda. Det finns 

således en immateriell andlighet förborgad i vårt tänkande, en metafysik som 

överskrider begrepp som stenkummel och bronsålder. Vi kan välja att närma oss 

denna andlighet eller avskärma oss ifrån den. Montelius valde det sistnämnda.

 Inom metafysiken accepteras uttalanden som inte omedelbart kan föras ned 

till generella empiriska realiteter, som känslor eller intryck, eller till och med 
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moraliska och etiska antaganden. Allt detta angår oss, inte eftersom det finns 

som något som vi alla kan stå inför och erfara, utan för att det finns i eller hos 

oss. Att det angår oss pekar mot det faktum att allt sådant i någon mån redan 

finns närvarande hos oss. Men det arkeologer berättar om finns överhuvudtaget 

inte. Arkeologer berättar således om det som inte finns. Hur det var förr är natur-

ligtvis en omöjlig fråga att besvara i någon absolut mening eller i den meningen 

att svaret skulle, på något sätt, överensstämma med förr. 

 Det som inte finns, finns just genom sin intighet.  Därför är det möjligt att tala 

om det, dock inte som något empiriskt närvarande, utan som något som just inte 

går att erfara. Vi kan tala om det som tomhet, frånvaro, saknad, fanns, eller har 

varit, men inte som helhet, tillgänglighet, eller närvaro.  Här har vi kärnan i Mon-

telius beskrivning av nålen som på egen hand utvecklar sig. Systematisering och 

teknikkunnande rör nuet och riktar sig mot det som finns. Samtidigt är ju syftet 

med fornforskningen (implicit) och arkeologin (explicit) att besvara frågan om 

hur det var förr. Till och med inom praktikerna försöker man – dock implicit – att 

besvara den frågan. Montelius vägrar att tala om det som inte finns, men låter 

samtidigt påskina att fornforskningen har något att säga om forntiden, det vill 

säga just det som inte kan erfaras. Montelius fornforskning bör därför förstås 

som en paradox. Skälet till det är att han ansåg att det existerar en ursprunglig 

mening som vi kan tala om. Men samtidigt negligerade han frågan om hur man 

kan tala om en ursprunglig betydelse när denna betydelse inte längre är närva-

rande. Den eventuella ursprungliga meningen måste då ges en annan mening. 

Kanske är det egentligen den förgångna handlingen bakom tingen vi önskar tala 

om. Om det förhåller sig så är inte vårt tal också att betrakta som en handling, 

eftersom varje handling uppenbarligen också sätter mening till saker och ting? 

Däri ligger den montelianska paradoxen.

 Dagens arkeologi har ett långt mer drivet narrativ,  som för att bli möjligt för-

utsätter att vi kan föreställa oss.  Förmågan att föreställa sig hör inte bara samman 

med tidigare kunskap och narrativ, utan också med empati. Narrativet finns 

egentligen bara till för att hjälpa oss på traven, för att föra fram plausibla anta-

ganden om det som har varit.  Narrativets möjlighet är begränsad till vår förmåga 

att föreställa oss.  Det förgångna finns alltid närvarande inom oss som en empa-

tisk känsla, eller som en appell. Det är en känsla eller vädjan som vi både av-

skärmar och disciplinerar, men som också underbyggs av olika narrativ och deras 

historia. När vi närmar oss det förgångna, är det med en vilja att besvara eller 

tydliggöra dess intighet eller svunnenhet. Denna vilja bör förstås som en önskan 

att bemästra. Frågor utan svar, eller med en mängd olika svar, reduceras till säkra 

konklusioner. 
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Arkeologi och praktik

De ting vi kallar artefakter befinner sig inom erfarenhetens räckvidd och är där-
för tillgängliga för systematisering.  Vi erfar och namnger dem, vilket är viktigt 

eller till om med avgörande för praktikerna, ty utan sina namn vore tingen främ-

mande för praktikerna. Själva namngivandet skapar ordning och på så sätt upp-

häver praktikern främlingskapet. Men även utan beteckning befinner sig tingen 

inom erfarenhetens ramar. Genom namngivandet avgränsar och tydliggör prakti-

kern ramen.  På så sätt skapas en hierarki där de korrekta namnen ingår i den för-

nämsta kategorin. Denna begreppskategori anses vara viktigare än alla de andra. 

 Praktikerna genererar kunskap om gamla ting i vår värld, inte om nya ting i 

den andres värld. Beteckningen gamla placerar tingen inom en typkategori som 

särskiljer dem från våra egna ting. Gamla ting uppfattas som obegripliga och 

därmed passiva.  De måste reaktiveras genom att tilldelas namn och föras in i 

språket. Först när de är talbara blir de begripliga, och först då kan de bilda kom-

ponenter i en aktivitet som en praktik, det vill säga att först då får den sin explici-

ta mening inom moderniteten.

 Den komparativa typologins konstgjordhet (Montelius 1885:84) antyder allt-

så att vi har att göra med något konstruerat.  Det rör sig om ett system vars upp-

gift är att skapa ordning i det som finns och som därför samtidigt konstruerar 

eller snarare rekonstruerar det som en gång har funnits, men som gått förlorat. 

Forntiden fångas in av moderniteten och lyfts liksom upp ur ett historiskt djup. 

Namn och begrepp ger kontur åt en diffus förflutenhet samtidigt som förfluten-

hetens spår, det vill säga det bevarade resterna, ordnas på ett övertygande sätt.  

 Det är emellertid inte tingen vi försöker förstå,  även om praktikerna kan för-

leda oss att tro det. Snarare är det tiden och inte minst livet som engagerar oss. 

Det är alltså livets – existensens – tidslighet vi försöker förstå,  och detta även om 

vi endast uppehåller oss vid tingen.

 Vi förstår genom arkeologin och handlar genom praktikerna. Naturligtvis 

genererar praktikerna en sorts kunskap, men det är en konstgjord kunskap.  Be-

grepp och namn, oberoende av om de är ensamma eller sammansatta till mening-

ar, ger ingen verklig kunskap. För verklig kunskap krävs andra saklägen. Mening 

uppnås emellertid när praktikerna integreras med en arkeologi, det vill säga en 

lära.

 Arkeologin liksom praktikerna avgränsar sitt källmaterial till gamla saker och 

ting,  som vi konstaterat är ur bruk och därigenom aparta. För det mesta, men 

idag långt ifrån alltid, krävs att dessa fenomen också uppvisar en hög ålder. Fe-

nomens ålder och deras ur-bruklighet är ämnet för arkeologin och praktikerna. 

Men är fenomenen verkligen inte i bruk när vi berättar om dem? Eller är det så 

att de är i bruk när vi talar om dem, fast i en annan mening? För praktikerna är 

tingen ur bruk och uppfattas därför, som Mats P. Malmer (1984:266) har gjort 
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klart, som fullständigt stumma, det vill säga tallösa eller infants – icke talande 

människor eller spädbarn.  Så må vara fallet, men i sådana fall understryks appel-

len ytterligare, ty här framträder den bortom talet och språket. Mer tydligt ut-

tryckt: Tingen framträder bortom det språk och de narrativ som nu är givna och 

används, men de framträder inte bortom talet och språket som sådant. Det kan de 

inte. Det finns alltså en möjlighet att skapa andra narrativ, en möjlighet att tala 

om tingen på ett annat sätt, ett sätt som mer bejakar arkeologins möjligheter, som 

idag är hårt kringskurna av praktikerna.

 Själva meningen med handhavandet är att få tingen i bruk, fast inte i sitt ur-

sprungliga bruk, utan i praktikernas nutidsbruk, det vill säga att de forna tingen 

måste brukas inom ett rum där deras bruk blir vettigt. För praktikern finns inget 

samband mellan narrativet och tingets bruk. Utifrån det perspektivet behövs ing-

en berättelse, utan tingen kommer i bruk genom handhavandet. Narrativet be-

skriver och förmedlar detta handhavande. Narrativet utgör alltså ett passivt för-

medlande av det aktiva handhavandet, och något försök att tydliggöra appellen 

förekommer således inte. Praktikernas narrativ blir därmed i existentiell mening 

alldeles tomt. Därmed kommer de också och alldeles självklart att skymma arke-

ologins teoretiska potential.

Bronsåldern och Montelius

Montelius påpekade alltså att typologin skapade en "konstgjord indelning" 
(Montelius 1885:84). Det står därför klart att både bronsåldern och dess indel-

ning i sex perioder utgör något syntetiskt.  Denna konstgjorda indelning gjorde 

det möjligt, enligt Montelius, att följa utvecklingen av ett betydelsefullt skede i 

den svenska kulturhistorien (ibid.).  Sambandet med kulturhistorien visar hur 

systematiseringen inte bara ägnar sig åt gamla ting utan hur systematise-

ringspraktiken också ägnar sig åt sådant som det egentligen inte skall gå att tala 

om, nämligen kultur och utveckling.

 Stenåldern flyter över i bronsåldern och bronsåldern flyter över i järnåldern. I 

bronsålderns centrum finner Montelius periodens egenhet. Det är den centrala 

egenheten som definierar det kronologiska sammanhanget,  vilket understryks av 

Montelius indelning av bronsåldern i en början, en mitt och ett slut (Montelius 

1885:2). 

 Frågan är vad det är för utveckling Montelius följer, och vad denna abstrakta 

indelning egentligen uttrycker. Det står klart att den inte är relevant för forntida 

förhållanden.  Människan under forntiden levde inte efter en konstruerad kultur-

utveckling, ty ingen kan väl mena att den forntida människan tänkte i termer av 

typologi, konstgjordhet,  linjär tid eller orsak och verkan? Sådana perspektiv är 

ytterst moderna, om vi skall tro exempelvis Gyekye.  Det finns därmed ingen 
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korrelation mellan Montelius systematisering och de forntida kontexter där fö-

remålen en gång hade skapats. Det var inte heller Montelius tanke. Därav konst-

gjordheten vars syfte är mångbottnad. I det här fallet handlar det om riktlinjer för 

kulturutvecklingen.  Fornforskningen blir till en arkeologi, det vill säga att den 

blir till en lära om den gamla kulturutvecklingen,  en utveckling som har existen-

tiell mening för människorna i Montelius samtid.

 I uppsatsen Den förhistoriska fornforskarens metod och material (Montelius 

1884) använder Montelius genomgående ordet fornforskare, eller förhistorisk 

fornforskare. På sidan tio förekommer orden “arkeologiska förhållanden”, och 

här talar Montelius i mer allmänna termer om länders hela (för)historia. Jag skul-

le vilja hävda att Montelius medvetet gjorde åtskillnad mellan arkeologi och 

fornforskning. Jag menar att “arkeologiska förhållanden” för Montelius innebar 

arkaiska förhållanden. Fornforskaren talade däremot om ett material orsakat av 

arkaiska aktiviteter men synligt i fornforskarens samtid. Det arkaiska är något 

som har försvunnit och som därmed inte kan nås.  Men det går att rekonstruera 

resterna från dessa svunna arkaiska tider genom olika samtidsrelevanta metoder, 

som exempelvis typologi. Det går att tänka sig det arkaiska inom en lära och det 

går samtidigt att förhålla sig till det arkaiska inom poesin. Vidare kan vi tänka 

oss det arkaiska som en appell. Både poesin och appellen har emellertid forn-

forskningen tagit avstånd ifrån (Notelid 2001a och b). Konstgjordheten i forn-

forskningen bör alltså förstås som ett fundamentalt annorlunda förhållningssätt 

än det som appellen och poesin representerar. Här synliggörs återigen distinktio-

nen mellan en praktik och en mer övergripande lära som har potential att ta oss 

vidare. 

 Det råder ingen tvekan om att Montelius talar utifrån ett visst narrativ när han 

daterar bronsåldern. Narrativet innefattar inte bara begreppet bronsålder, utan 

utgör även grunden för Montelius metod. Fyndkombinationernas förhållande till 

tid och rum är viktiga parametrar i detta narativ. Föremålens förhållande till his-

toriskt daterbara källor är en annan. Vidare är begreppet "den komparativa typo-

login" även det förankrat i narrativet, vilket understryks av typologins "konst-

gjordhet". På så sätt skapades ett system som alltjämt används för att ordna de 

föremål som inte längre är i bruk.

Universalbeslag

Den ostensiva karaktären är, som jag tidigare påpekat, ett viktigt inslag i de ar-
keologiska praktikernas narrativ och i Oscar Montelius texter upprepas ständigt 

den ostensiva terminologin. Arkeologins glosor är således i huvudsak utpekande 

och definierar framför allt föremål, men också olika konstruktioner. En utbildad 

praktiker har inga större problem att skilja ut föremål från andra typer av före-
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mål, som i mitt tidigare exempel med flintyxorna. Men praktikern använder sig 

även av tidshänvisande begrepp, som bronsålder,  dock utan att dessa begrepp är 

tidsmässigt absoluta eller exakta till sin karaktär.  Vidare förekommer platshänvi-

sande begrepp. Ordet bygd är ett sådant begrepp. Bygdbegreppet blir mer precist 

i tid, genom exempelvis tillägget bronsålder, alltså bronsåldersbygd. Men det går 

också att tilldela det allmänna begreppet bygd en mer exakt rumslighet, exem-

pelvis genom landskapsnamnet Medelpad, sockennamnet Njurunda och bynam-

net Å by.  Tingen kopplas till dessa namn, som exemplet ”en halsring från brons-

åldern funnen i Å by i Njurunda socken i Medelpad.” Just i Å by finns dess 

fyndplats och om fyndplatsen är sluten föreligger möjligheter att kombinera fyn-

det med andra fynd och med andra platsnamn och en forntida bygd kan fås att 

materialisera sig, exempelvis en bronsåldersbygd. Här har vi alltså berättelsens 

förutsättning, utgångspunkt och orientering. Jag har tidigare exemplifierat detta 

med följande citat: "Berättelsen om detta fynd är af stort intresse…" (Montelius 

1870-1873:196). Parar man samman citatet med citatet som nämner en halsring, 

ser vi tydligt hur narrativet är strukturerat.

 När jag sitter och skriver det här stycket dimper Biltemas gratiskatalog för 

hösten tjugohundraett/vintern tjugohundratvå ned genom brevinkastet och ham-

nar med en duns på hallgolvet. På sidan tvåhundrafemtio i katalogen kan man 

läsa om byggbeslag. Här finns stolpjärn, balksko, takåsfäste, universalbeslag, 

ankarspik, spikplåtvinkel och mycket mer. Ett universalbeslag används för sam-

manfogning av korsande balkar och är tillverkad av 2,5 millimeter galvaniserad 

stålplåt. Artikelnumret är 19-604 för vänstersida och 19-605 för högersida. Priset 

är 6.90 kr oberoende om det rör sig om en vänstersida eller en högersida. 

 Biltemas katalog är en förteckning över ting och i text och bild saluförs före-

målen. På ett likartat sätt är Montelius uppsatser fyllda med illustrationer av fö-

remål, gravar och gravplatser. Montelius sätt att förhålla sig till tingen leder till 

en benämning och inplacering av tingen i det geografiska rummet samt i en 

språklig eller textlig sfär. Många av Montelius uppsatser, som exempelvis Brons-

åldern i norra och mellersta Sverige, utgör en förteckning över föremål.  Katalo-

giserandet är kopplat till en diskurs, som har det uttalade syftet att sprida sam-

manställningar av föremål. Följdriktigt påpekade också Gunnar Ekholm (1921) 

att ingen före Montelius hade presenterat en katalog som motsvarade den som 

Montelius hade publicerat över mellersta Sverige. Det var alltså viktigt att kart-

lägga och publicera fyndens spridning i landet. Förtecknandet sammanföll med 

en vetenskaplig idé, det vill säga systematiserandet och för den delen rekonstruk-

tionen. Förteckningen blir betecknande och en del av verklighetsläran. 

 I Biltemas katalog över bildelar och byggbeslag saluförs produkter.  Katalo-

gen är samtidigt en förmedlare av mening, ty produkterna knyter an till sociala 

positioner och strukturer, till symboler för manligt och kvinnligt,  för rikedom och 

status, för händighet och gör-det-själv-trender. Montelius fyndbeskrivning knyter 
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också den an till sociala positioner och strukturer om än förpackade i en veten-

skaplig skrud, som bygger på idéer om förnuft, ordning och inte minst ett rums-

ligt och tidsligt tänkande.  För Montelius handlade det om tingens plats i en tids-

lig och rumslig ordningsföljd. Det var han noga med att understryka. Men att 

tingen därmed framträder i ett varande, att det varken rör sig om något sant eller 

falskt, rätt eller fel, utan om ett försök till en verklighetslära,  berör inte Monteli-

us.

 Universalbeslag fanns inte på forntiden, inte heller postorderkataloger. Skulle 

man foga samman korsande balkar fick man lösa problemet på annat sätt.  Prakti-

ker har försökt klura ut hur det gick till och exemplen på husrekonstruktioner är 

många. Därför exemplifierar jag vår förtingligade värld och vårt stora intresse för 

praktiker och deras värv med just byggbeslag.

 Även universalbeslagets tillblivelse, liv och omfattning kan utsättas för när-

mare granskning. Varifrån kom stålet? Vilka gruvarbetare var i tjänst den dag då 

malmen till detta beslag togs fram? Vad heter de och hur lever de och deras fa-

miljer? Vem stod vid maskinen när beslaget färdigställdes och vem körde lastbi-

len med lådan där beslaget låg då det forslades till det lager där det i dag ligger? 

Eller är det sålt, slängt? Var finns det? Har någon fogat samman balkar med det, 

slagit spik i det? Sitter någon och dricker kaffe i huset där beslaget numera är 

dolt av ett innertak, eller leker barn under detta tak? Kanske skulle man kunna 

kalla uppslaget för Universalbeslagets sociologi.  Det är fullt möjligt att skriva en 

uppsats om universalbeslagets historia och sociologi med hjälp av arkeologisk 

metodik och praktik. Men det är likaledes möjligt att typologisera och kronologi-

sera beslag av olika slag, att skapa konstgjorda indelningar och system. Det är 

just så praktikerna fungerar.  Ett litet föremål kan leda till stor tankemöda och 

Oscar Montelius skrev som bekant en hel uppsats om en sorts små spännen.

 I Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade former. Typolo-

gisk studie af Oscar Montelius (1880-1882) behandlas uteslutande spännen från 

södra och mellersta Europa. Bakgrunden är att Montelius som Letterstedtsk sti-

pendiat åren 1876, 1878 och 1879 gjorde omfattande resor i södra och mellersta 

Europa (Montelius 1880-1882:2). Redan i titeln understryker han att det handlar 

om en typologisk studie. Klargörandet är ingen tillfällighet. I en not på sidan tre 

konstateras att ”Sådana undersökningars vigt för den arkeologiska vetenskapen 

har egentligen först under sistförflutna årtionde blifvit erkänd, och det är i denna 

tidskrift,  som några af de första typologiska forskningarnas resultat offentlig-

gjorts” (ibid.). Här hänvisar Montelius bland annat till sin egen Bronsåldern i 

norra och mellersta Sverige samt till Hans Hildebrands Bidrag till spännets his-

toria. Han påstår vidare, att det enbart är i Norden som den typologiska forsk-

ningen vunnit genomslag och ger härmed uttryck för sin besvikelse över att typo-

login inte fullt ut accepterats.
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Universalbeslag12

Är en typologi över universalbeslag möjlig? Knappast, skulle nog de flesta säga. 

Inte heller skulle väl någon komma på tanken att skriva en universalbeslagens 

sociologi. Förvisso finns det personer som utvecklar beslag och som också, kan-

ske mest av ekonomiska skäl, intresserar sig för dem. Vi kan därför fråga oss 

varför dessa föremål överhuvudtaget finns omnämnda i en arkeologisk text. Möj-

ligen kunde vi utan vidare acceptera deras närvaro i texten om det handlade om 

forntida husbyggnation. Det finns alltså ett graderingssystem i vårt narrativ. I 

Biltemas katalog har varje föremål inte bara ett namn utan också ett nummer och 

en prislapp. Stundom förekommer även en kortare berättelse som förtäljer vad 

föremålet kan användas till.

 Ni invänder kanske mot kopplingen mellan Biltemas katalog och Montelius 

typindelning.  Återigen denna hierarki. Det måste naturligtvis föreligga en skill-

nad i intention bakom Biltemas katalog och de arkeologiska praktikernas katalo-

gisering. 

 På ett djupare plan tror jag inte att någon fundamental skillnad går att urskil-

ja. Katalogiseringen kan förstås som ett sätt att bemästra tingen, genom att in-

kludera dem i ett narrativ. Tingen är nära knutna till vår tillvaro och vi lever inte 

bara med dem, utan de tillåter oss också att ge uttryck åt våra tankar och idéer. 

Kan vi kontrollera tingen kontrollerar vi inte bara vårt eget liv utan också andras. 

Praktikernas katalogisering lägger grunden för en kontroll över fornfynden. 
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Biltemas katalog är ett försök från företagets sida att få kontroll över våra inköp 

och därmed våra livsmönster.

Böcker som ting

För några år sedan lyssnade jag på ett radioprogram som handlade om böcker. 
En forskare berättade att han enbart var intresserad av boken som ting, och inte 

av bokens innehåll. Boken är naturligtvis i mångt och mycket ett ting, en behålla-

re. När jag betraktar en bokhylla kan jag stundom överväldigas, inte omedelbart 

av böckerna, deras ryggar eller mängd, massan av böcker som förvisso kan verka 

imponerande, utan det som slår mig allt som oftast är tanken på vad som döljer 

sig inne i varje bok, som tyst står där i bokhyllan. Nu handlar det inte nödvän-

digtvis om det som boken, själva texten, har för avsikt att förmedla. Det rör sig 

alltså inte om andemeningen, utan om fliten, driften att skriva och det inflytande 

boken har över oss.  Det handlar om de krafter som driver och har drivit oss till 

att ägna en så betydande tankemöda åt att fylla böcker med berättelser, till exem-

pel Montelius text om de små spännena.

 Vad är det för behov som driver mig att skriva denna bok? I mångt och 

mycket är jag fast i en tradition som jag själv låtit mig upptas i, genom att accep-

tera de regler och förväntningar som traditionen förespeglar. Det är naturligtvis 

avslöjande, för i och med det tydliggör eller kanske snarare döljer texten min syn 

på världen. Jag kan inte vara alldeles tvärsäker på att mina rader inte förmedlar 

dolda betydelser, eller upprätthåller strukturer och hierarkier som jag, om någon 

tydliggjorde dem för mig, inte skulle vilja kännas vid.  Det finns dock en alldeles 

speciell tjusning i skrivandet, vars stimulans ligger i möjligheten till dialog med 

andra. Kanske är dialog inte det rätta ordet och inte heller ordet kommunikation 

passar bra. Snarare handlar det om ett bygge. Jag undrar om alla skulle hålla med 

om denna metafor. Är det kanske ett uttryck för ett manligt ideal? Genom att 

foga samman olika textdelar och förhålla sig till andras texter blir man i varje fall 

i någon mån medveten om sin existens.

 Drivkraften till att skriva går kanske att finna i utmaningen av sina förutfatta-

de meningar eller implicita föreställningar om existensen. Förvisso hör skrivan-

det också samman med moral, flit, intellektualism, auktoritet och ett behov av att 

synas, men man skriver trots allt utan någon som helst möjlighet att på förhand 

veta hur omvärlden kommer att bemöta texten.
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Beslagets funktion13

Vi skulle alltså kunna hävda att böckerna i bokhyllan, liksom denna text, är 

skrivna på spekulation, med förhoppningen att inkassera vinsten någon gång i 

framtiden. Men vi kan också läsa dem som ett försök från författarnas sida att 

tydliggöra den egna existensen med hjälp av andra, att helt enkelt ropa ut till 

omvärlden: "Så här tänker jag mig det hela!" Böckerna i bokhyllan kan på så sätt 

förstås som ett myller av rop som borde tas på större allvar än vad bokforskaren i 

radioprogrammet gav uttryck för. Bokforskaren borde vi titulera systematiker, 

eller varför inte typolog. Möjligen skulle denna bokforskare kunna skriva att 

bokens pärmar hade problem med att utveckla sig, som en parafras till Monteli-

us.

Det mänskliga i tinget

För många år sedan slängde jag en tändsticka i skogen efter det att jag hade tänt 
min pipa14. Den tunna lilla träbiten hade en stark utstrålning. Även om det var 

klart att jag själv slängt stickan och även om jag var medveten om att det var en 

tändsticka,  talade den till mig bortom dessa medvetandenivåer. Den uttryckte en 

mycket tydlig skillnad.
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 När en praktiker stöter på ett ting är det en liknande egenskap som gör det 

möjligt för honom eller henne att särskilja tinget från sin omgivning. Omgiv-

ningen fungerar som en apart fond.  Omgivningen är apart eftersom den kontex-

tuellt sett inte hör samman med föremålet. Tinget och omgivningen kommunice-

rar olikhet och på så sätt kan vi skilja ut tinget från omgivningen. Vid utgräv-

ningar är förhållandet ytterst tydligt.  Lägger vi vår sticka på storstadens trottoar 

kommer den även där att synas. På trottoaren, liksom i skogen,  har vi en fond 

som hjälper oss att urskilja tinget och varsebli det som något konkret.  Skulle vi 

placera den tidigare nämnda grövre, håleggade flintyxan i vår verktygslåda skul-

le även den urskilja sig.

 Vad är det då vi möter i skillnaden? Vad utgör själva skillnaden? En liten 

spenslig planta som arbetar sig upp genom gräset drar sällan till sig vår blick. 

Står den däremot i skarven mellan husfasaden och den plattbelagda trottoaren, 

kommer vi kanske att ägna den en tanke. Nog är fallet detsamma med vår sticka. 

Ser vi en tändsticka på trottoaren ägnar vi möjligen en indignerad tanke åt den 

ökande nedskräpningen i staden. Skulle samma sticka ligga i vår älskade svamp-

skog blir reaktionen säkerligen något skarpare, inte mints mot bakgrund av att 

stickan i det sammanhanget skulle vara betydligt mer synlig. Den skulle till och 

med kunna uttrycka ett visst hot. Tänk om den inte hade slocknat utan istället 

antänt hela skogen, vilken förödande skogsbrand det skulle ha blivit. Här hänvi-

sas till både moraliska, kulturella och naturliga medvetandenivåer. En planta 

växer i skogen och en tändsticka skall, liksom allt annat skräp, separeras ut enligt 

vissa regler, menar vi. Vi förstår alltså tingen som objekt och vi vet deras sam-

manhang. Vet vi inte det,  som exempelvis när det handlar om fornfynd, är vi 

snabba med att se till att tingen kontextualiseras, antingen i konstgjorda typolo-

giska serier eller i rekonstruerade sociala kontexter. Vi har dock inte förstått hur 

vi kan komma det mänskliga i tinget nära.

 Som arkeologer definierar vi gamla saker och ting som vi, innan de fått sina 

arkeologiska beteckningar, klart och tydligt har förstått som just mänskliga. Om 

vi gör det enkelt för oss kan vi säga att det gör vi eftersom vi så lärt.  Vi erfar med 

andra ord enligt vissa inlärda mönster. Så är säkerligen fallet för de flesta prakti-

ker, som nöjer sig med att manövrera i den redan på förhand och av andra defini-

erade objektsvärlden. I den världen är det mesta oproblematiskt – en buss är en 

buss och en del av vårt moderna nu och en flintyxa är en flintyxa och en del av 

förr i vårt moderna nu. Vill vi vara mer explicita har vi mer precisa definitions-

begrepp att ta till. Men frågan kvarstår alltjämt: Hur kan vi avgöra att något är 

framställt av mänsklig hand?
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Tändsticka

Om vi ägnar oss åt det vi redan känner till, det vill säga att så länge vi uppehåller 

oss vid det som redan är klargjort, kommer vi aldrig att rikta blicken mot något 

som ligger utanför eller bortom det trygga och klargjorda sammanhanget. Det är 

klargjort inom både fornforskningen och arkeologin att vi handskas med mänsk-

liga entiteter, även om fornforskare och dagens praktiker och för den delen även 

en hel del arkeologer envist vägrar befatta sig med de frågor som ett sådant kon-

staterande för med sig. För övrigt kan vi fråga oss hur och på vilket sätt det är 

klargjort att vi handskas med rester från mänskliga aktiviteter? Vi vet ju inte vad 

det är vi handskas med. Först när vi har givet företeelsen ett namn och noggrant 

analyserat det menar vi att vi vet vad det är vi har för handen. 

 Vi tvistar istället om entiteternas rumsliga och tidsliga sammanhang samt 

deras funktion. Eftersom det är möjligt att tvista i denna fråga kan det inte finnas 

någon ursprunglig och allenarådande mening, som vi kan vaska fram ur tinget. 

Kanske är det därför och trots allt det mänskliga vi försöker finna, även om vi 

går beklagliga omvägar och beträder återvändsgränder. Om så är fallet borde vi 

också närma oss tinget som något mänskligt. I den stund vi gör det är det inte 

objektet vi söker komma nära, utan dess inneboende mänsklighet. 

 Vi söker alltså den Andre i objektet, för att därigenom upprätta en relation 

mellan oss själva och det mänskliga i företeelsen. Begriplighet handlar om med-

mänsklighet, om empati och vidsynthet. Det handlar om att möta appellen.  Emel-

lertid är det just detta som stundom tycks skrämma oss. Trots att vi sedan länge 

har upphört med att tala om föremål som utvecklar sig ur sig själva är vi fortfa-

rande människofrånvända. Förvånas vi inte stundom över hur arkeologins prak-

tiker handskas med det mänskliga? Bör vi inte fråga oss om inte arkeologins 

praktiker främst drar till sig människor som önskar undkomma nutidens turbu-

lenta och svårhanterliga vardag? Det händer att jag själv emellanåt längtar till en 
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vetenskap där jag kan hitta en rutin och en uppgift bortom en krävande vardag 

och en till synes obegriplig världsordning. Jag kan förstå alla som i praktikerna 

och i idén om forntiden försöker hitta en väg bort från dagens turbulens. Men 

samtidigt kan varken arkeologin eller praktikerna användas för en personlig flykt 

från dagens situation. Det är alltså nödvändigt att både arkeologin och praktiker-

na börjar ta samtiden på allvar, istället för att försöka undfly den.

 Inom många praktiker kan vi alltså arbeta utan någon som helst hänsyn till 

människan. Det kan låta skönt,  men det uttrycker samtidigt ett djupt problem. 

När vi skyndar fram bland mikroskåp, magasin och undersökningsområden, eller 

föreläser om den mänskliga artens kulturella utveckling över sten-, brons- och 

järnålder har vi kommit något stort på spåren. Vi har nämligen lyckats uttrycka 

och känna empati utan att behöva möta den Andre. Det räcker alltså med att vi 

konfronteras med det minsta och mest obetydliga spår av den Andre för att starka 

empatiska krafter skall skölja över oss. Detta ligger immanent i appellen, ty det 

är appellens kraft som gör det möjligt för oss att skilja ut det mänskliga från det 

icke mänskliga. Att utforska denna möjlighet är ett ämne för en verklig lära.

 Vår förmåga att särskilja har således ytterst lite med funktion, moral,  kontext 

eller vetenskap att göra. Allt detta är sekundärt. Primärt är det empatiska och 

medmänskliga. Med den starka empatiska kraften kommer också rädslan. Räds-

lan för att avslöja oss som kännande människor, för att uttrycka empati och 

medmänsklighet, för att närma oss problematiken med den Andre, syns tydligt 

inom många praktiker och förklarar varför dessa har varit och fortfarande är så 

fokuserade mot naturvetenskapen. De naturvetenskapliga disciplinerna är fram-

för allt förknippade med en ytterst sträng objektivitet. Inom en sådan objektiv 

värld finns inget behov av att problematisera förhållandet till den Andre. Det 

djupa problemet med praktikerna och för den delen även med en del av dagens 

arkeologi är det medvetna avståndstagandet från det mänskliga, ett avståndsta-

gande som grundlades av bland andra Montelius och som många sedan fört fram 

som den rätta vetenskapliga vägen. 

 Vi kan inte finna en enda och allenarådande mening i tinget. Att tro att en 

allenarådande mening ligger förborgad i ett ting är att ge luft åt en farlig naivitet. 

Däremot kan vi uttrycka en empatiskt grundad mening om det, en mening som 

inte bara ger livsluft åt den egna existensen och dess problematik,  utan som även 

lyfter den forntida andre ur tystnaden och de fasta kategorierna.
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Planta

Spännen, nålar och broscher

Min farfars far ägde en kråsnål. Sådana nålar användes under 1800-talet för att 
fästa en veckad eller stärkt remsa av kambrik, nättelduk, tyll eller något av lik-

nande material utanpå herrdräktens linne eller skjorta. Till nålen hörde en pärla. 

När sedan min farfar och farmor gifte sig, fick farmor nålen och lät göra om den 

till ett halsband. Även pärlan togs tillvara. Jag har låtit en silversmed göra om 

halsbandet till en slipsnål. Pärlan har fått en central plats i den. Broschen är ett 

annat nålförsett föremål som var ytterst populär under 1800-talet.  Även säker-

hetsnålen spelade en viktig roll, om än i mer triviala situationer. 

 På första sidan av sin uppsats Spännen från bronsåldern hänvisar Oscar Mon-

telius till riksantiqvarien Hans Hildebrands uppsats Bidrag till spännets historia 

(Montelius 1880-1882:1; Hildebrand 1872-1880), som han både berömmer och 

kritiserar: 

…få taga kännedom om större delen af det material, som nu föreligger för utre-
dandet af denna vigtiga fråga, har jag trott det vara lämpligt att i korthet redogöra 
för min uppfattning häraf, så mycket hellre som min åsigt ej oväsentligt afviker 
från dem, som förut dels af Hilderbrand och andra forskare uttalats [hänvisning till 
italienarna Castelfranco och Pigorini, samt till Sophus Müller](Montelius 
1880-1882:2) 

Montelius menade att Hildebrand, under sina resor som Letterstedtsk stipendiat 

åren 1870-1871, inte hade tillgång till ett tillräckligt stort antal spännen, vilket 

begränsade hans studie. Montelius själv hade däremot kommit i kontakt med ett 

betydligt större antal spännen, vilket fick till följd:
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att typer, hvilka förr endast voro bekanta i ringa antal exemplar, och hvilka derför 
kunde betraktas såsom undantag utan någon egentlig betydelse, nu föreligga i 
större antal och visa sig vara af afgörande vigt för den fullständiga kännedomen 
om ’spännets historia’ och om de stora kulturhistoriska frågor, hvilka få en ny  och 
i många fall oväntad  belysning genom ett noggrant  studium af sådana till utseen-
det  obetydliga föremål som de små bronsspännena  (Montelius 1880-82:1). 

I citatet finner vi följande termer och begrepp: "typer", "ringa", "undantag", 

"egentlig betydelse", "fullständiga kännedomen", "spännets historia", "stora kul-

turhistoriska frågor", "ny",  "oväntad", "noggrant", "utseendet" samt "de små 

bronsspännena".  Det rör sig alltså om typ i pluralis. Vi förstår av hänvisningen 

att det handlar om de små bronsspännena. Dessa spännen utgör här typerna och 

fanns tidigare tillgängliga enbart i ringa antal,  och då inte som typer utan som 

exemplar.  Dessa tillgängliga exemplar hade för Montelius ingen egentlig bety-

delse.  Med egentlig torde Montelius mena för indelandet i typer. Som historiska 

dokument eller som andliga uttryck må de haft betydelse, men alltså inte som 

typer och således hade de ingen betydelse för fornforskningen. 

 Det är kanske därför som spännets historia har placerats inom citationsteck-

en, ty Montelius vill ju inte diskutera spännen utan typer. Eftersom spännen med 

tiden råkade föreligga i allt större antal, fick de i egenskap av typer en avgörande 

betydelse för den fullständiga kännedomen om spännets historia. Först när till-

räckligt många typer föreligger, får själva spännet och dess utseende betydelse. 

Det är således typologierna och inte spännena som besvarar Montelius stora kul-

turhistoriska frågor. Sådan är verklighetsläran som vi läser in i detta narrativ. Vi 

kan dra slutsatsen, att narrativet kräver något mer än ett antal fritt svävande fö-

remål, som exempelvis min farfars fars kråsnål. För att en berättelse skall ta form 

inom en praktik måste först tingen ordnas,  antingen som i detta fall i en typologi, 

eller efter någon annan ordningsprincip.

 Typer i följd har alltså större berättelsepotential än spännen i följd.  Skälet till 

att typer eller typen har en större berättelsepotential än spännet eller spännen är 

att typen neutraliserar eller upphäver det enskilda och specifika i spännet. Typ-

begreppet antyder en renodling av spännets väsen och Montelius söker en grund-

läggande begreppsbildning och ett tydligt ”urelement” hos spännet. Först när 

man känner ett föremåls väsen, dess essens, går det att omvandla ett föremål till 

en typ. Montelius påpekade att nästan alla spännen som var i bruk under brons-

åldern hade samma konstruktion (Montelius 1880-1882:2). Det är alltså kon-

struktionen som i första hand definierar spännet och därmed skiljer det från and-

ra föremål, eller typkonstruktioner. Föremålets, eller typens, essens ligger alltså i 

dess konstruktion och inte i dess form och det är konstruktionen och inte formen 

som gör det möjligt att typologisera ett föremål. Som vi har sett verkar nålen 

spela en central,  nästan metafysisk roll, när det gäller typologiseringen av spän-

nen.
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Slipsnål med kråsnålens ask. 
Ett ringa antal.

Även om berättelsen om en enskild persons specifika kråsnål kan vara nog så 

viktig och leda till en mängd reflektioner,  är det således inte det typologin söker. 

Den typologiska metoden syftar snarare till att ur föremålet vaska fram ett essen-

tiellt urelement, något som säkerställer fenomenets representativitet, dess univer-

salitet, dess egentliga oändlighet. Spännet måste alltså förflyttas från dess ändli-

ga plats i ett för-vetenskapligt stadium till vetenskapens oändliga typologi. En 

sådan rockad måste knyta an till en berättelse, även om vi läser narrativet i form 

av en rapport eller en beskrivning. Vad är det då som gör berättelsen om spännets 

historia, detta typnarrativ, till en relevant berättelse? Svaret finner vi i kråsnålens 

och liknande föremåls sociala betydelse och sammanhang i 1800-talets samhälle. 

Montelius fann alltså utgångspunkten för sitt intresse för spännets typologi i den 

egna världens föremålsuppsättning. Här kan vi kanske finna ett skäl till att vi 

uppfattar Montelius detaljerade intresse för nålar som något näst intill patolo-

giskt. Fornforskningen, arkeologin eller för den delen praktikerna inbegriper 

alltså alltid en samtidsrelevans. Våra tankar, ord och meningar har ingen betydel-

se bortom (kon)texten.

 Tillåt mig att avsluta detta kapitel med att i detalj följa Montelius i hans stu-

dier av nålar, broscher och spännen. 
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Begreppet ”omvexling” 

Ett sådant spänne i sin enklaste form är, såsom Hildebrand med rätta anmärkt, den 
ännu i dag brukliga säkerhetsnålen (fig. 1). Men denna enkla form är mäktig af en 
förvånande rik utveckling, hvarför knapt någon fornsaksgrupp erbjuder en större 
omvexling än spännenas samt i följd deraf är ett lämpligare föremål för typologis-
ka undersökningar och af större betydelse för fornforskningen (Montelius 
1880-82:3).

Jag nämnde i avsnittet ovan att Montelius ansåg att alla spännen byggde på en 
enhetlig konstruktion. Detta är betydelsefullt, men lika viktigt är att notera att 

knappast någon grupp fornsaker uppvisar en större omvexling än spännet. I följd 

deraf (alltså till följd av den stora omväxlingen) är det ytterst lämpligt för typo-

logiska undersökningar. Som synes är begreppet ”omvexling” av betydelse för 

typologin. Omväxling är synonymt med förändring men också med utveckling. 

Montelius menade således att enbart föremål som uppvisade stor ”omvexling” 

kunde användas för typologiska studier. Detta kan anses som självklart, eftersom 

ett föremål med konstant formspråk omöjligen kan sorteras i utvecklingsserier.

 De stora kulturhistoriska frågorna, som vi tidigare sett Montelius tala om, 

verkar således vara beroende av typernas omväxling över tid. Vi närmar oss en 

verklighetslära och vi inser att den syftar till att klargöra omväxlingens logik,  det 

vill säga de tänkta logiska mekanismer som anses göra det möjligt för typprakti-

kern att sortera materialet efter en idé om en i föremålen närvarande förändring. 

Den ontologi som Montelius ger uttryck för syftar således till att illustrera för-

ändring och i bästa fall förklara de logiska mekanismerna bakom denna föränd-

ring. En typlära är alltså synonymt med en förändringslära.

 På sidan två i Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade for-

mer talar Montelius om "öfvergången" mellan bronsåldern och järnåldern i södra 

Europa. Denna övergång är "så godt som omärklig". Med övergång menar han 

en växling mellan två stadier, det vill säga en om-växling. Det handlar alltså om 

en växling från bronsålder-stadiet till järnålder-stadiet.  Ordet övergång är mjuka-

re och också vagare än utveckling, men betyder samma sak. 

 Det kan alltså ske en övergång mellan stadier,  medan det mellan former och 

typer sker en utveckling: 

Emedan öfvergången från denna period [bronsåldern] till jernåldern i södra Euro-
pa är så godt som omärklig, är det emellertid nödigt att här också fästa afseende 
vid de former, som omedelbart utvecklat sig ur de rena bronsålderstyperna, äfven 
om de tillhöra en tid och ett folk, för hvilka jernet ej längre var okändt (Montelius 
1880-1882:2). 

På sidan tjugofem skriver Montelius vidare om bronsålderstyper att: "Denna typ 

förändrades sedemera ytterligare". Han rör sig med tre begrepp för att beskriva 

samma sak: utvecklat, öfvergång och förändrades. Alla dessa begrepp är av vikt 

för typologin eftersom de anknyter till begreppet omvexling. Det är på grund av 
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omväxlingen som tidsbestämningen (Montelius 1880-1882:3) både blir nödvän-

dig och faktiskt också sker. Genom tidsbestämningen fick man ordning på om-

växlingarna, det vill säga utvecklingen. De stora kulturhistoriska frågorna rör 

alltså utvecklingen av typerna. Det handlar om att finna och definiera den punkt 

där något växlar om från det ena till det andra. Det är således denna punkt som 

typologen söker. Punkten är inte vilken punkt som helst,  utan en tid-punkt.   En 

punkt i tidens linjära förlopp. Därför säger Montelius att: 

För ett fynd, i synnerhet om det tillhör en tid, då mynt ännu ej voro i bruk, 
är ofta ett spänne … af samma betydelse för tidsbestämningen, som ett 
mynt kunnat vara; förutsatt nämligen, att man förstår skilja de olika spän-
neformerna från hvarandra samt känner deras typologiska sammanhang… 
(Montelius 1880-1882:3f). 

Vi ser här återigen att det betydelsefulla inte behöver handla om just spännen och 

att det de facto inte handlar om spännen som spännen, alltså som något sorts 

föremål, utan om typerna. Eller ännu tydligare, det handlar om förändring och 

om det sena 1800-talets modeord utveckling. Spännena råkade bara passa bra när 

tidpunkterna skulle fixeras. Intressant att notera är också att Montelius hänvisar 

till en funktionsaspekt, alltså något som kan betraktas som ett spännes "organ". 

Här sluter Montelius sig till den tradition som startade med George Cuvier 

(1769–1832)  och som sedermera kom att bilda grund för den moderna biologin 

(Foucault 1991:268f; Hegardt 1997). Typologin behandlar således både tidpunk-

ter och inre funktionsrelaterade aspekter. Därför handlar typologi inte om kultur 

eller stora kulturhistoriska frågor, som vi förstår dem, utan om en form av orga-

nismer och deras utveckling. Typlogen är snarare en kronograf, en samordnare av 

tiden och dess punkter, det vill säga tiden och rummet. Men typologen är också 

biolog i den meningen att han söker inre funktionsförhållanden som kan ligga till 

grund för en säker artbestämning. Därför är det inte heller märkvärdigt att typo-

logen Montelius ofta hänvisar till naturvetenskapen och utvecklingsläran (Mon-

telius 1899). Eftersom tiden är avgörande blir tingen styvmoderligt och godtyck-

ligt behandlade. Tingen har ingen mening, vare sig som kulturbärare, uttryck, 

symboler eller tecken. De förmedlar inte intentioner, inte skönhet eller någon 

form av social funktion. De är enbart tidpunktsmarkörer och är som sådana iden-

tifierade genom sin inre funktion, som vi såg i exemplet med nålen som hade 

problem med sig själv. 

Nålen

Montelius menade att nålen var sällsynt både i Norden och i södra Italien under 
bronsåldern (Montelius 1880-1882:4). Nålen hade där ersatts av spännet. 
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Däremot var nålen vanlig i Mellaneuropa. Utifrån ett utvecklingsteoretiskt per-

spektiv ställde detta till problem för Montelius, som löste problemet genom att 

konstatera att nålarna ”tjenade till samma ändamål som spännena, ehuru på ett 

ofullständigare sätt” (Montelius 1880-1882:4). Nålen betraktades som föregång-

aren till den omoderna säkerhetsnålen, som i sin tur hade givit allt mer avancera-

de former av spännen, vilka slutligen resulterade i broschen. När vi idag beskri-

ver spännen eller broscher, talar vi således om en utsmyckad säkerhetsnål. Med 

säkerhetsnål torde vi mena en nål som är så tillverkad att den låser sig själv och 

därför till skillnad från vanliga nålar inte lika lätt kan glida ur klädesplagget. 

Säkerhtesnålen är alltså ett föremål som har tagit ett steg på utvecklingens bana. 

Frågan vi måste ställa till typologen är hur detta gick till?  Vilka krafter har för-

mått åstadkomma en sådan utveckling? Det kan ju inte vara människan som ge-

nom sina intentioner och sociala handlingar har förändrat och förädlat spännena? 

Människan är, som vi sett, exkluderad ur analysen. Den enda förklaring vi kan 

hitta är tiden och tiden blir därmed bäraren av utvecklingen. Tid är alltså syno-

nymt med utveckling. Allt utvecklas således, enligt typologen, med tiden.  För-

visso en märklig tidsuppfattning, men nödvändig för att typologin skall finna sitt 

arche, sitt telos och sitt logos.

Brosch eller spänne? 

På sidan tvåhundranitton i sin uppsats Bronsåldern i mellersta och norra Sverige 
(1870-1873) talar Montelius om ett spänne som han ger beteckningen "broche-

typ". Begreppet spänne låser betydelsen och markerar en tidlöshet även om ting-

et eller tingen som åsyftas förändras. Begreppet spänne betecknar alltså inte varje 

enskilt ting, utan fungerar snarare som ett tidlöst metabegrepp. Varje enskilt 

spänne fungerar emellertid – inom typologin – som en tidpunktsmarkör. Genom 

sin varierande förmåga att tjänstgöra som nyckeltyper innehåller vissa spännen 

en större potential som tidpunktsmarkör än andra.

 På sidan två i uppsatsen Spännen från bronsåldern (1880-1882) definierade 
Montelius begreppet spänne. Han påpekade att syftet med föremålet var att för-

hindra nålen från att glida ut ur klädedräkten. Han underströk också att begreppet 

spänne var att föredra framför det latinska ordet fibula. Han framhöll vidare att 

föremålet utanför fornforskarkretsar kallades brosch. Både Montelius 

(1880-1882:3) och Hildebrand (1872-1880:25; fig. 1) såg likheter mellan det 

forntida spännet och säkerhetsnålen och bägge använde samma illustration av en 

säkerhetsnål i sina uppsatser.  Montelius valde bildtexten "Modern säkerhetsnål", 

medan Hildebrand istället bestämde sig för "Modernt spänne".

 I Spännen från bronsåldern underströk Montelius alltså att spännen utanför 

fornforskarkretsar kallades för broscher (Montelius 1880-1882:2). Ordet spänne 
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var däremot ett begrepp för fornforskningen. Men begreppet ansågs ofullstän-

digt.  Det måste till ett prefix, en markör, för att det skulle förmedla en mer full-

ständig mening. Hildebrand talade exempelvis om bågspännen, germanska spän-

nen eller Hallstatt-gruppens spännen. Vi ser liknande exempel i andra praktikers 

terminologi, där begreppet spänne ofta föregås av ett prefix, till exempel dosfor-

mat-, djurhuvudformat-, prakt- eller motsvarande.  Begreppet spänne finns också 

med i spännbuckla.

 En viktig faktor i sammanhanget är,  som nämnts,  att broschen var mäkta po-

pulär under 1800-telet, vilket naturligtvis var ett skäl till att Montelius var försik-

tig med ordet brosch. Det kunde ge fel associationer. Samtidigt antyder detta att 

Montelius själv såg likheter mellan förhistoriens spännen och hans samtids bro-

scher samt att han också tänkte sig en utveckling från det enkla forntida spännet 

till det sena 1800-talets brosch. Men vilken roll spelade då den moderna säker-

hetsnålen?

 Ordet modernt sticker ut och antyder en viktig distinktion inom begrepps-

bildningen. För att begreppet modernt skall betyda något måste det kontrasteras 

mot det omoderna. Montelius (1880-1882:19f) talar stundom om grundformer 

för olika spännen  och här påtalar han också likheterna med säkerhetsnålen. Allt-

så måste Montelius i varje spänne ha uppfattat en urform eller ett urelement som 

hade uppenbara likheter med den moderna säkerhetsnålen. Det är detta urelement 

som gör det möjligt för honom att uppfatta tinget som ett spänne och som dess-

utom gör det möjligt att upphöja det till typ. Urelementet är alltså föremålets 

själva grundfunktion och dess inre bestämmande epitet.

 Säkerhetsnålen,  det moderna spännet, är samtida med broschen. I båda finns 

en anordning, ett urelement som både Hildebrand och Montelius ansåg sig kunna 

se, både i den moderna säkerhetsnålen, i spännet och i broschen. I relation till 

urelementet har säkerhetsnålen aldrig utvecklats och uppvisar således en ur-funk-

tion.  I våra dagar, skriver Hildebrand,  är säkerhetsnålen i allmänt bruk. Den finns 

i alla europeiska länder och anses inte vara betecknande för någon enskild kultur, 

påpekar han vidare (Hildebrand 1872-1880:25). Eftersom både Montelius och 

Hildebrand väljer att kalla sin samtids säkerhetsnål för modern måste vi också 

kunna tänka oss en omodern säkerhetsnål. Vidare måste vi förstå spännet som en 

omodern brosch, eller broschen som ett modernt spänne.
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Brosch eller spänne? 15

Detta leder till ett intressant kronologiskt problem, men också till en intressant 

begreppsproblematik som, i båda fallen, antyder hur narrativen konstrueras.  Vi 

skulle kunna tänka oss att beskriva kedjan enligt följande:

  nål � omodern säkerhetsnål � modern säkerhetsnål � spänne � brosch.

Nålen utgör alltså vårt urelement och broschen dess slutprodukt. Men vi kan 

också tänka oss det så här:

  omodern säkerhetsnål � spänne � brosch.

Den moderna säkerhetsnålen faller ur kedjan, en tanke som Hildebrand stödjer. 

Säkerhetsnålen skulle då alltså kunna betraktas som en primitiv och enkel remi-

niscens som levt kvar vid sidan av mer fulländade former.  Även Montelius stöd-

jer denna tanke: 

Ehuru dessa bronscelter således i anseende till typen torde böra hänföras till 
bronsålderns äldsta tider, visa dock åtskilliga förhållanden … att de i Norden fun-
na celter af denna form tillhöra senare delen af vår bronsålder. Man får således 
betrakta dem såsom ett af de många bevisen för, huru äldre typer bibehålla sig 
längre, äfven vid sidan af yngre, mer utvecklade former (Montelius 
1870-1873:180, kursivering i original).

Citatet visar också Montelius inställning till typbegreppet. Som synes har han 

kursiverat begreppet typen när han använder det första gången, vilket måste be-

tyda att han vill ge ordet en mer specifik mening, nämligen begreppets betydelse 

som meningsbärande komponent i artikelns struktur. Kursiveringen pekar ut ur 

artikeln i riktning mot den övergripande diskussion om typologin som metod. 

Montelius verkar dock först under den senare delen av 1870-talet ha börjat an-
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vända begreppet typ mer frekvent. I hans tidigare texter används istället begrep-

pet form (Gräslund 1974:203).

Det moderna16

Montelius och Hildebrand ansåg att säkerhetsnålen hade bibehållit sitt urelement, 

alltså sin urfunktion. Antagandet stärks om vi betraktar vad Hildebrand uttryckte 

i frågan: "Detta visar, huruledes ett föremål av en enkel form, så framt denna är 

särdeles lämplig, kan fortleva och således även förekomma i fynden vid sidan af 

andra, yngre former" (Hildebrand 1872-1880:26). Härmed når vi insikt i både 

tänkande och narrativ.  Så laborerar vi med tingen och begreppen för att skapa 

meningsbärande narrativ.

 Min genomgång antyder att jag söker efter en ursprungsideologi och något 

man skulle kunna kalla ett urbegrepp i Montelius och Hildebrands typologi. Vad 

vi emellertid ser, är inte mitt behov av att identifiera ett urbegrepp, utan berättel-

sens egen förmåga att framhäva det. Ty berättelsen kräver en fond mot vilken 

den kan skapa sin mening och broschen och säkerhetsnålen är just en sådan fond. 

Broschen utgör slutet, eller fulländningen på en utvecklingsprocess genom att 

den bärs av 1800-talets människor. I dess inre finns dock dess funktion, ett organ, 

som definierar den som ett spänne. Detta organ är tydligt i säkerhetsnålen, som 

är en typ som är evig,  men också konstant och därför varken gammal eller ny, 

utan snarare själva spännets typologiska men också på ett sätt spännets biologis-

ka essens. Genom att se det på detta sätt blir typologin begriplig,  men allt annat 

än oproblematisk. 

 Vi kan alltså sammanfatta vårt resonemang om spännen, nålar och broscher 

med att konstatera att Montelius diskuterar begreppet spänne eftersom han har 

inspirerats av 1800-talets broschmode. Den enda möjliga utgångspunkt vi har för 

våra analyser är dock Montelius texter. Det är absolut nödvändigt att vi förstår 

analysen i rent textliga termer. Mina tankar kan inte i någon mening kopplas 

samman med exempelvis en idé om att Montelius skulle ha fått sina typologiska 

insikter när han inhandlade en brosch till sin hustru. Snarare handlar det om en 
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mer omfattande problematik.  Broschen representerar, tillsammans med många 

andra föremål, det sena 1800-talets eurocentriska ontologi.  Men begreppet 

brosch kunde alltså inte användas eftersom det inte ansågs höra hemma i ett forn-

tida sammanhang. Broschen var helt enkelt ett alldeles för modernt föremål. Vi-

dare hänvisar ordet brosch till själva smyckningen, och till ett föremål som i hu-

vudsak skapats för sin skönhet och symboliska roll och inte som ett praktiskt och 

funktionellt föremål. Spännet kan däremot sägas vara både broschliknande och 

säkerhetsnålsliknande eftersom det är både funktionellt och utsmyckat. Ut-

smyckningen har emellertid en underordnad roll i sammanhanget, även om Hil-

debrand har antytt smyckningens betydelse (1872-1880:26).  Det är själva nålen 

som utgör det primära, det vill säga det grundelement som gör spännet till ett 

spänne. 

 Den montelianska praktikern,  det vill säga typologin och dess systematiska 

kronologi, antyder vikten av att både knyta an till arkeologin och till samtiden. 

Begreppen riskerar annars att sväva i ett meningslöst ingenmansland. Mening 

träder in i tinget via en kedja av explicita eller implicit associationsbanor. Typo-

login är en förutsättning för dagens kontextuella praktik, och får sitt uttryck 

bland annat i GIS-applikationer. Kontextrelaterad praktik är förvisso även analo-

girelaterad och arbetar med betydligt fler variabler än vad Montelius gjorde. Men 

utan typologins förgivettagna tidsuppfattning skulle den kontextuella praktiken 

framstå som obegriplig. Kontexten bygger ju som bekant på relationella analogi-

er utvecklade ur enskilda nycklar.  En kännedom om dessa nycklar är förutsätt-

ningen för att skapa kontexten. Som verklighetslära är Montelius typologiska 

tänkande därför oerhört viktigt om vi vill förstå dagens arkeologiska praktiker. 

 Inom typologins narrativ eftersöktes tidpunktsfixerare, det vill säga typer som 

anger fixpunkter i tidsflödet. För att finna sådana typer krävdes att något univer-

sellt och ursprungligt identifierades.  Den urfunktion som Montelius och Hil-

debrand talar om leder tankarna till arternas inre organ, som inom biologin har 

uppfattats som viktigare för artbestämningen än yttre karaktärsdrag.  Detta tän-

kande visar sig i dagens arkeologiska fixering vid tingens inre egenskaper, som 

till exempel ett föremåls kemiska sammansättning eller osteologins bestämningar 

av art, kön och ålder.  Vi kan också se det i arkeologins allt ökade intresse för 

DNA-tekniken. Vi kan alltså konstatera att en biologisk eller naturvetenskaplig 

variabel dominerar i typologins narrativ. En sådan tanke är inte gripen ur luften. 

Montelius har själv givit uttryck för det perspektivet i sin uppsats Typologin eller 

utvecklingsläran tillämpad på det mänskliga arbetet (Montelius 1899, se även 

Hegardt 1997). 
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Kapitel 4

Ursprungets metafysik

But these men could 
by no stretch of imagination 
be called enemies.
They were called criminals 
(Conrad, s. 43)

Under Christian Jürgensen Thomsens första verksamhetstid,  alltså under början 
av 1800-talet, förekom i Skandinavien ett intresse för klassiska och orientaliska 

minnen från forntiden samt deras historiska och filologiska innebörd (Hildebrand 

1937:59f). Samtidigt frodades nyklassicismen inom konst och litteratur. Den 

framväxande skandinaviska fornforskningen påverkades av dessa riktningar.

 Det innebar att man under denna tid började behandlade tingen på ett annat 

sätt än vad som tidigare var brukligt. Ledande fornforskare under mitten 1800-ta-

let kom därmed att hävda att de förhistoriska föremål, som hade insamlats under 

slutet av 1700-talet och under de första decennierna av 1800-talet, enbart hade 

behandlats som kuriosa.  De menade vidare att föremålen felaktigt hade förvarats 

i kuriosakabinett eller privata konstmuseer och inte, som borde var fallet, i ve-

tenskapliga samlingar eller museer (Thoms 1849:VI; Bruzelius 1850:8; Nilsson 

1856:41; Worsaae 1884:6f; Montelius 1888:7). Man hävdade emellertid att det 

förekom undantag från kuriositetsuppfattningen redan under 1700-talet. Killan 

Stobeaus (1690-1742) hade exempelvis så tidigt som 1738 försökt vederlägga 

den då och ännu långt senare vanliga föreställningen att flintföremål hade ned-

slungats av blixten. Stobeaus ansåg att föremålen snarare borde betraktas som 

bruksföremål vilka hade använts före kännedomen om järnet. Stöd för sina åsik-

ter fann han i berättelser om ”vilda” folkslags bruk av stenredskap (Montelius 

1888:7f).

 Det följer som självklart, att det under det nydanande 1800-talet ansågs att 

Stobeaus åsikter aldrig under 1700-talet fick den uppmärksamhet som de förtjä-

nade. Stobeaus påpekande till trots hade man fortfarande under 1800-talets bör-

jan endast en vag uppfattning om den skandinaviska förhistorien. Historiografins 

narrativ, inte minst under 1800-talet, gör alltså gällande att fornforskningen un-

der 1700-talet och under 1800-talets början präglades av spekulativa ståndpunk-

ter och godtyckliga historiska analogier. Det krävdes därför, menade man, en 

tydlig kursomläggning inom fornforskningen för att sådana föreställningar skulle 

försvinna. Thomsen och Sven Nilsson blev huvudmännen bakom denna nya rikt-

ning. Framför allt Thomsen anses fortfarande idag vara den som lade grunden för 

en modern praktik.  Skälet är att han drog upp riktlinjerna för den framtida forn-



forskningen och dess typologi och kom därmed även att lägga grunden till da-

gens praktiker.  Nilsson å sin sida var betydligt mer akademisk och man kan, med 

lite god vilja, säga att det är han som drar upp riktlinjerna för en framtida arkeo-

logi. 

 Historien om Stobeaus visar att fornforskningen, praktiken och även arkeolo-

gin kräver en viss verklighetsförståelse och en specifik lära. Allt som faller utan-

för kommer att betraktas som spekulativt och missvisande. Det gäller inte minst 

för en tydligt definierad lära om det gamla, men, vilket jag påpekat, läran har 

samtidigt en annan och mer komplex och odisciplinerad potential.  Den möjlighe-

ten saknas inom fornforskningen och inom praktikerna.

 Att det sker en kursomläggning under 1800-talets början är en vedertagen 

uppfattning. Till detta historiografiska perspektiv har även jag bidragit (Hegardt 

1988, 1997) och därför har jag också i viss mån understött ett exkluderande syn-

sätt. I det historiografiska perspektivet framträder nämligen en berättelse om 

berättelsen, ett narrativ som övertrumfar ett annat och dömer och bedömer dess 

betydelse. Ju starkare detta triumferande och historiografiska narrativ blir, desto 

tystare och mer diffust blir naturligtvis det som övertrumfats. Det är därför en 

illusion att arkeologins konturer blivit allt klarare och tydligare.  Snarare har läran 

blivit allt snävare och ämnet allt mindre vidsynt. Samtidigt har praktikerna blivit 

mer komplexa medan fornforskningen kommit att så sakteliga förlora sin bety-

delse.  En exkluderande tanketradition måste alltid försvara sin position genom 

att befästa gränserna. Den arkeologiska historiografin har i hög grad bidragit till 

att framställa arkeologins utveckling som enhetlig och uppbyggd kring ett antal 

viktiga manliga aktörer. Det är i deras fotspår som vi sedan bör gå. Andra tankar 

och åsikter, som försöker ta sig in, avvisas med besked. Redan i ämnets egen 

historiografiska profil skymtar alltså ursprungsmyten. 

Antropologi och etnografi

Inom den arkeologiska historiografin har det påpekats att etnografer och senare 
antropologer har spelat en viktig roll som modellmakare.  Redan fornforskarna 

under det tidiga 1800-talet (exempelvis Sven Nilsson) hade stor användning av 

etnografin. Långt senare, under 1960-talet och 1970-talet, skulle antropologin 

och dess medföljande analogier återigen komma att bilda stommen i en tilltänkt 

ny arkeologi. Jag är benägen att hävda att det är först nu som arkeologin blir ett 

faktum. Inom denna framväxande lära och inom antropologin riktades nu blicken 

mot den allt mer marginaliserade så kallade ursprungsmänniskan. Det är just 

denna människa som är modernitetens faktiska offer och som arkeologin och 

antropologin krampaktigt försöker bevara eller rekonstruera i sin iver att ge den 

moderna människan inblick i sig själv. Denna ursprungsänniska ansågs, i en im-
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plicit metafysisk mening,  vara bärare av forntiden. Det var som om tiotusentals 

år av mänskliga göromål fanns lagrade i ursprungsmänniskas blick. Ingen ville 

emellertid riktigt möta det forntida ögonkastet. Det ansågs nämligen att direkta 

etnografiska erfarenheter endast marginellt bidrog till överförandet av kunskaper 

från etnografins levande ursprungsmänniska till arkeologins utdöda och än mer 

ursprungliga människor. Därför betonades vikten av att blicken höjdes och att 

antropologins modeller innehöll hög generell betydelse om dessa modeller skulle 

ha en funktion inom arkeologin (Ucko 1969:262).

 Den över världen skådande nya arkeologen vägrade således möta den fornti-

da blicken. Kanske var det av rädsla för dess djup, eller kanske för att där inget 

fanns, annat än just denna människas vardaglighet. Istället blev arkeologens en-

gagemang så högtflygande att man enbart noterade det omedelbart synliga och – 

i linje med det västerländska perspektivet – det som ansågs vara det mest grund-

läggande i det mänskliga varat, nämligen teknik,  ekonomi och social komplexi-

tet. Från dessa höjder påbörjade arkeologer och antropologer en mödosamma 

rekonstruktion av mänsklighetens historiska fragment. I centrum för det rull-

trappsliknande tankebygget fanns processerna,  en sorts dynamik, en rörelse och 

dess generator.  Målet,  emellertid ofta underförstått, var att förstå de krafter som 

frambringat den samtida och moderna världen samt den egna existensen i den. 

 Arkeologins roll i detta världsomspännande projekt, var att bidra med infor-

mation om kulturrester, som kunde bekräfta det generella i antropologins model-

ler. Arkeologin skulle även formulera adekvata frågeställningar om människans 

utveckling, något som i sin tur krävde att data ordnades på ett komplext och hel-

täckande sätt (Binford 1972:49). Sammantaget handlade arkeologisk och antro-

pologisk kunskap om att mäta processuell utveckling och finna generella möns-

ter och lagar, vilka ansågs generera och reglera, men också systematisera mänsk-

ligt beteende och social evolution. Den nya arkeologins positiva ism kom att 

fixera sig vid mätbarhet och ekologisk determinism. 

 Inom den marxistiska riktningen inom den nya framväxande läran kom man 

emellertid att arbeta med modeller som skulle tydliggöra grundläggande ekono-

miska strukturer. Genom sin distinktion mellan en mätbar empirisk verklighet, av 

exempelvis ekologisk karaktär, och en gömd strukturell social verklighet, skilde 

marxistisk samhällsteori ut sig från den positivistiska och således också från den 

nya arkeologins huvudfåra (Kristiansen 1981:240). 

 I sökandet efter generella samhällsmodeller fanns utrymme för både en ma-

tematisk/positivistisk analys och den marxistisk strukturalism. Det handlade i 

bägge fall om identifierandet av grundläggande beståndsdelar, som samhällets 

kulturella och sociala organisation ansågs vila på. Så till vida försökte marxister-

na tydliggöra ekonomiska aspekter, som kunde förklara social differentiering 

alternativt social egalitet. Positivisterna försökte istället beskriva de ekologiska 

förutsättningarna för den sociala aktiviteten. 
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 När det gäller det vetenskapliga språket var målsättningen emellertid den-

samma. Det handlade om formulera och bruka grundbegrepp,  som exempelvis 

begreppet Elman Roger Service begrepp "chiefdom" (Service 1975),  en term 

som alla parter kunde använda i sina respektive modeller. Förhållandet mellan så 

kallade egalitära samhällssystem och mer differentierade samhällsformer har 

inom både den marxistiskt och den positivistiskt orienterade arkeologin betraktas 

som en betydelsefull fråga. Begreppet egalitet uppfattades dock enbart som en 

generell samhällsdefinition, eller en modell av en komplex och ogripbar verklig-

het och därmed rimmade modellen illa med den enskilda människans vardag, 

som ofta var allt annat än jämlik. Men att sociala skillnader mellan individer 

förekom och var fullt synliga, hade ingen större betydelse för systembyggandet. 

Vad som snarare intresserade forskarna, var det egalitära systemets avvikelse 

från det differentierade och därmed ett, som man menade, mer utvecklat sam-

hällssystem. Ett differentierat samhälle hade en stabilare social hierarki upp-

byggd på grupper av människor snarare än individer samt ett system som i större 

eller mindre utsträckning uppfyllde en betvingande kontroll över både grupper 

och individer, ansåg man. Egalitetsfrågan var alltså enbart betydelsefull i relation 

till andra samhällstrukturer.

 Om världen och dess historia skall delas in i olika samhällssystem, måste vi 

också tilldela varje system en plats i förhållande till de andra,  vilket kan illustre-

ras med följande bokstavskombination: A, B, C, D. Bokstavskombinationen visar 

en horisontell indelning av ett tänkt vertikalt förlopp och vi har därmed definierat 

skillnader. Vi har alltså i det här fallet att göra med fyra olika samhällsformer, 

som var och en utgör en enhet eller ett samhällsrum i en hierarkisk tidsordning 

där A är äldst och D yngst. Ekvationen bakom samhällsindelningen blir därmed 

följande: A+B+C=D. Det är vidare ganska uppenbart att den enda egentliga 

skillnaden mellan detta tänkande och det typologiska perspektivet är att spännen 

har bytts ut mot samhällen eller kulturer. På samma sätt som det sista spännet i 

en typologisk serie utgör utvecklingens topp17, utgör i det här fallet de sista sam-

hället toppen på utvecklingsprocessen. Det sista samhället är alltså det viktigaste. 

Alla andra former är enbart förberedande. Om det sista samhället inte vore det 

viktigast, vilken mening skulle då ekvationen ha? Frågan ställs på sin spets om vi 

inkluderar begreppet process, alltså ett förlopp från A till D. I ett försök till en 

arkeologi har praktikern Erik Nylén satt ord till frågan. Nylén menade att många 

av det moderna samhällets grundelement, bland annat det ekonomiska systemet, 

tog form och började utvecklas under förromersk järnålder (Nylén 1986-1987:6). 

 Att frågan gällde en sådan utvecklingsprocess underströks av den franske 

antropologen Claude Meillassoux, som spelade en central roll i min C-uppsats 

Ursprungets metafysik

89

17 Alla typologiska serier avslutas inte med en topp eller en krona. I vissa fall talar typolo-
gen också om degenerering. När typologin byter plats med mer socialt orienterade studier, 
talar man följdaktligen om social degeneration, förfall och kollaps. 



(Hegardt 1986). Meillassoux menade att det hierarkiska domestika samhället 

representerade, genom sin organisatoriska kapacitet till reproduktion och produk-

tion,  en integrerad form av social organisation som funnits sedan neolitikum 

(Meillassoux 1981:3). På så sätt kunde arkeologen och antropologen koppla 

samman de samhällen som fanns under neolitikum med dagens domestika sam-

hällen. Om vi jämför med ekvationen ovan finner vi att vi kan placera in både de 

neolitiska och det domestika samhället vid B. Meillassouxs resonemang får be-

tydelse för den nya arkeologin. Genom resonemanget kan vi identifiera en neoli-

tisk samhällsform i nutiden som vi kan kalla för stam Y. Den neolitiska sociala 

organisationsformen som identifieras i nuet kan sedan jämföras med de materiel-

la förhistoriska lämningarna från, låt oss kalla den för kultur X. Därmed får vi 

följande analogi: X = Y och ett schema har skapats som ger Y (B) = X (B) i både 

tid och rum. Vad som händer här är att tiden kontrolleras, genom att den på ett 

plan upphävs. På ett annat plan är tidsskillnaden närvarande. För att analogin 

skall bli verksam måste tiden ha stannat, för att använda en metafor ofta före-

kommande inom turistindustrin.  Tiden har stannat och människorna konserverats 

i en ursprunglig form, en ursprunglighet som vi själva tidsmässigt har utvecklats 

bort ifrån. Precis som i fallet med Montelius, ser vi här hur vi tvingas laborera 

med tiden och definiera olika tidsmarkörer. Antropologin ger arkeologin en mo-

dell som kan testas mot arkeologisk data, ett material som arkeologerna i sin tur 

ordnat på ett komplext och heltäckande sätt, för att just kunna passa in i antropo-

logins modeller. För att allt skall hänga samman, måste vi alltså laborera med 

tiden.

 Om vi nu jämför med Nyléns uttalande, finner vi att det moderna samhällets 

framväxt bör vara ett resultat av en växling som inträffade i skiftet mellan B och 

C. Det moderna samhället är alltså ett direkt resultat av en utveckling från C till 

D. På många andra håll i världen skedde, enligt denna modell, inte samma ut-

veckling, utan samhällena där nådde enbart fram till B-stadiet. Vad det alltså 

handlar om är en processuell växling från ett stadium till ett annat. Här kan vi 

återkoppla till Montelius och hans nyckelord "omvexling",  eller för den delen till 

det tänkande som vi sett Gyekye ge uttryck för. 

 Den komplicerade ekvationen A+B+C=D har hållit ett fast grepp om många 

arkeologer och antropologer under decennier. Även jag (Hegardt 1986) har en 

gång fallit för ekvationen och inte heller jag kunde då klargöra varför dessa stu-

dier var viktiga. Meillassouxs modell var i mina ögon fulländad och gav just de 

förutsättningar som behövdes för en komplett analogi med ett arkeologiskt mate-

rial. Men min C-uppsats,  som jag arbetade med i två år, föll samman som ett 

korthus. Jag mins tydligt den frustration jag kände när det gick upp för mig att 

ekvationen måste dölja något som jag inte kände till. Jag har fortfarande svårt att 

förstå hur många, kanske tusentals forskare världen över,  kunde och fortfarande 

kan ägna kraft och möda åt denna ekvation. Vad är det som gör den så viktig? 
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 Det måste handla om modernitetens behov av att kontrollera sin position som 

ledande samhällskonstruktion och jag har idag svårt att finna någon annan me-

ning i hela det här projektet än det handlar om ett etno- och eurocentriskt projekt. 

Om inte betydelsen låg i själva utvecklingstanken och ursprungsmyten – alltså 

ursprungets metafysik – samt den politiska och ekonomiska potentialen att do-

minera resten av världen, vilken mening har projektet i sådana fall? Det går för-

visso att hävda att det finns en samhällskritisk möjlighet i projektet, men den 

möjligheten är just samhällskritisk och så till vida har den ju som mål att förbätt-

ra tillvaron för den så kallade moderna och utvecklade människan. 

 Resultaten kan sedan förmedlas till samhällen som inte anses ha nått lika 

långt på utvecklingsstegen. Men dessa samhällen är ju redan definierade som 

underutvecklade inom ramen för den eurocentriska och etnocentriska utveck-

lingslogiken. Det är den här,  nästan moment-22-liknande situationen, som idag 

fortfarande håller stora delar av världens befolkning i fattigdomens järngrepp 

och som systematiskt bidrar till den västerländska dominansen. Det intressanta är 

att en forskare som Meillassoux inte ville annat än förbättra för världens fattiga 

och, som vi sett, en forskare som Gyekye vill inget annat än förbättra livet för 

Afrikas befolkning. Men hur sjutton skall dessa människor kunna göra något åt 

sin situation om de systematiskt utsetts för ett artilleri av alla de nedlåtande epitet 

som ursprungsmyten alstrar?

 I sin bok beskriver Meillassoux en modell, som utarbetats av både honom 

själv och åtskilliga andra. Modellen kan nog sägas ha hundrafemtio år på nacken. 

Meillassoux hade ett specifikt syfte med sin modell. Den skulle nämligen tjäna 

som utgångspunkt för en analys av dagens småskaliga jordbrukssamhällen i tred-

je världen och, inte minst, ligga till grund för ett verkningsfullt bistånd. Även om 

Meillassoux kan kritiseras, måste man säga att han i varje fall lyckades ge me-

ning åt sin studie och förankra den i samtiden. Emellertid pekar problematiken 

mot en biståndspolitik som uppenbarligen söker stöd i en utvecklingsteori. Det 

finns alltså en djup intertextualitet mellan ganska skilda ämnen som arkeologi, 

antropologi och till exempel biståndspolitik. I botten ligger ett systemtänkande 

som har sin grund i ett utvecklingsperspektiv utifrån vilket världen, historien och 

människan kan betraktas och studeras.

 Meillassoux ansåg, att den domestika samhällsform han diskuterade var 

sammansatt av individer som var självförsörjande genom sitt jordbruk. De in-

handlade inte varor på en marknad. De producerade och konsumerade tillsam-

mans, på allmän mark och deras tillgångar var underordnade medlemskapet i 

samhället. Samhällets medlemmar var alltså sammanlänkade genom ett ojämlikt 

personligt beroende (Meillassoux 1981:3).  Jordbruks- och hantverkstekniken var 

tillräcklig för att upprätthålla produktiviteten och därigenom också reproduktio-

nen av samhällsmedlemmarna och jordbrukscykeln. Andra inkomstkällor var 

enbart komplement, som inte tilläts inkräkta på jordbruksaktiviteterna. 
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 Marktillgångarna utnyttjades som ett "instrument of labour" till skillnad från 

jägare och samlare, som använde tillgångarna genom "subject of labour". Inve-

sterad energi gav först på sikt avkastning. Mänsklig arbetskraft var den huvud-

sakliga energikällan vid produktion och arbetet fördelades på individuella krafter, 

vilket enbart krävde individuell investering (Meillassoux 1981:34).  Även om 

samhällsformen gjorde dess medlemmar självförsörjande, var samhället för sin 

reproduktion beroende av ett vittförgrenat kontaktnät bestående av omkringlig-

gande och strukturellt likvärdiga samhällen. För att trygga samhällsreproduktio-

nen krävdes således mobilitet mellan grupperna. Allianser mellan samhällssy-

stemen byggde i högre grad på reproduktion än på handel och produktion (Meil-

lassoux 1981:13f). Samhällets ritualer kretsade följaktligen kring mobiliteten 

mellan och inom olika samhällsgrupperingar och sociala skikt. Samhällets släkt-

skapsstrukturer var, oberoende om det rörde sig om ett patrilinjärt eller ett 

matrilinjärt släktskapssystem, beroende av den politiska kapaciteten att organise-

ra ett fredligt mobilt utbyte av kvinnor mellan de icke självreproducerande enhe-

terna. För att upprätthålla denna utväxling, krävdes ett organiserat styre och ett 

komplext allianssystem. Enligt Meillassoux blev samhällena turbulenta och in-

stabila om de inte byggde allianser eller justerade sig. Som kompensation tving-

ades de konstruera komplexa sociala system i syfte att bibehålla ordningen. På 

sikt resulterade detta i att det skapades ett samhälle som byggde sitt reproduk-

tionssystem på våld. Sådana samhällen saknade instrument som skyddade dem 

från hot mot reproduktionen. De tvingades till aggressivitet för att upprätthålla 

reproduktionen, i annat fall riskerade de att gå under.  Dessa samhällen utsatte sig 

alltså för hot, genom exempelvis utarmande krig, som på sikt utgjorde en bestå-

ende fara för just reproduktionen (Meillassoux 1981:28ff).

 Reproduktionsfrågan dominerade således denna samhällsmodell. Modellens 

betoning på giftermål, äktenskapsinstitutioner, härstamning, fertilitet,  moderskap, 

förändringar i kvinnas sociala status beroende på hennes position i en fertilitets-

cykel och oron över utomäktenskapliga relationer, är tydliga exempel på detta. 

Ytterligare ett exempel på reproduktionsfokuseringen var att den sociala kontrol-

len över individen dominerade de sociala relationerna (Meillassoux 1981:38). 

Härkomst och arvföljd ligger här till grund för de mest betydelsefulla sociala 

ceremonierna, som begravningar och i viss mån dop och giftermål. Begravnings-

ritualerna och förfädersdyrkan samt en vördnad inför jordens produktiva (repro-

duktiva) förmåga träder fram som viktiga inslag i det domestika samhället.  Den 

sociala organisationen, uppbyggd som den var kring produktion och reproduk-

tion, förstärktes genom släktskapssystem, ledarskap och juridiska regleringar.

 Förfäderskult och begravningsceremonier var två symptom på dessa sakför-

hållanden, jordkulten ett annat. Brukandet av jorden var också en rituell handling 

och dess säsongsbundenhet ritualiserades således. Enligt Meillassoux var det 

domestika samhället stabilt,  eftersom det i huvudsak byggde på kollektiva 
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ägoprinciper. Detta gjorde det möjligt för utomstående grupper, så länge släkt-

skapsrelationerna var klara, att söka sig till och ingå i ett samhälle. Några hinder 

för medborgarna att lämna samhället förekom inte. Stabiliteten gjorde det möjligt 

för samhället att fördela arbetet mellan individer och grupper, vilket på sikt för-

bättrade produktionen. Man kunde på så sätt även understödja specialister som 

inte direkt var inblandade i produktionen. En ökad produktion ledde till allt mer 

specialiserade ceremoniella handlingar.  Av största vikt var alliansskapande åt-

gärder både inom och mellan samhällen.  På så sätt knöts och förstärktes banden 

allt starkare mellan de samhällen som var beroende av varandra för sin reproduk-

tion (Meillassoux 1981:53ff).

 Meillassouxs modell innehåller inte enbart en beskrivning av ett samhällssy-

stem, utan pekar också ut faktorer som skulle kunna förklara övergången från B 

till C. Men det allra viktigaste med hans studie är att den markerar ett tankesy-

stem som har varit förhärskande inom inte bara arkeologi och antropologi utan 

också inom de västerländska vetenskapssystemen. Systemet vilar tungt på ett 

kolonialt arv och utmärker sig genom dess stundom ganska tvivelaktiga och la-

boratoriemässiga människouppfattning och verklighetslära. 

 Meillassoux har visat oss att modellen är viktig som analogi. Om vi nu sam-

lar resterna från kultur X, eller snarare sammanställer det arkeologiska källmate-

rialet på ett tillräckligt komplext och heltäckande sätt,  bör vi följaktligen också 

kunna infoga, eller testa, data mot modellen. 

 Utgångspunkten för sammanställningen av data finner vi i treperiodsystemets 

grupper samt i den allt mer förfinade in- och uppdelning av källmaterialet som 

skett under det senaste seklet. Här är ordning. Skälet till ordningsbehovet kan, i 

varje fall för stunden, lämnas därhän. Emellertid utgör denna ordning inte bara 

en realitet utan den är också en "bild", ett intryck, eller ett medvetande som vi 

bär med oss. På så sätt är den en förutsättning för vårt val av modell. 

 Det är viktigt att notera minnesbilden och förstå den som något meningsbä-

rande, ty denna är i högre grad än källmaterialets realitet (det vill säga dess när-

varo i samtiden) den faktor som vi både utgår ifrån och vill ha bekräftad. Model-

len skärper medvetandet och ger den en mening som vida överstiger det vi erfar i 

källmaterialet, även om vi har sammanställt det på ett tillräckligt komplext och 

heltäckande sätt. Frågan är varifrån vi fått modellens intryck? Var finns dess ur-

sprung? Varför uppfattar vi modellen som meningsbärande?

 Kruxet är att det inte finns något ursprungligt medvetande. Snarare är vi 

ständigt i färd med att konstruera och omkonstruera medvetandet, med hjälp av 

etnografer eller antropologer, genom narrativ och historiografi. Arkeologin är ett 

sådant medvetande emedan praktikerna är det handhavande som ligger till grund 

för medvetandebildandet.

 Den arkeo-antropologiska modellen är något mer än en praktik, men är inte 

fullt ut antropologi, det vill säga en lära om människan. Modellen och det sam-

Ursprungets metafysik

93



manställda källmaterialet är resultat av praktiker inom två olika läror. Samman-

förda ger de effekten av en sammansmältning mellan arkeologin och antropolo-

gin. Det är ju också en sådan sammansmältning som arkeologerna, snarare än 

praktikerna,  eftersträvar när de söker sig till antropologin.  På så sätt har vi skapat 

en lära om den gamla människan, snarare än en lära om människan förr i tiden. 

Med den gamla människan menar jag alltså inte en gammal människa utan män-

niskan i en sorts ursprunglig form, en form som är gammal. Det handlar om en 

specifik form av antropologi, alltså en artegen form av läran om människan, där 

artegenheten just syftar på en säregen människoart, det vill säga den gamla män-

niskoarten.  

 Denna sammansmältning blir möjlig först i berättandet, det vill säga när vi 

berättar om den bild, eller föreställning, som vi har skapat om den gamla männi-

skan. Det är just det som den antropologiska analogin syftar till, alltså att skapa 

förutsättningen för ett berättande som bidrar till ett mer omfattande medvetande-

bildande än vad varje enskilt ämne på egen hand klarar av att frammana. Obero-

ende av våra argument sammanfogar vi resultaten av två olika praktiker. Med 

argument menar jag i detta fall marxistisk strukturalism eller logisk empirism, 

det vill säga de vetenskapsteorier som nämnts ovan. Bägge förutsätter dock ett 

narrativ. 

 I de ovan nämnda exemplen är modellen tydligt sammanförbar med arkeolo-

gin, eller med den bild vi har av det förhistoriska samhället, från neolitikum fram 

till den äldre järnåldern. Modellen är alltså fullt möjlig att testa mot ett källmate-

rial som är sammanställt på ett komplext och heltäckande sätt. Därmed bekräftar 

arkeologin, det vill säga lärorna om det gamla och människan, vårt medvetande. 

På så sätt ägnar vi oss åt att, genom olika narrativ, ständigt omkonstruera medve-

tandet i syfte att både bekräfta och upprepa minnesbilden. Det viktiga med mo-

dellbyggandet är alltså att bekräfta – men också omkonstruera – ett medvetande 

och en verklighetslära, manifesterat och artikulerat i berättelsen om förloppet 

från genesis (det vill säga A) till industrialismen och det moderna samhället (det 

vill säga D). Elman Roger Services bok hade, som vi alla minns, titeln Origins of 

the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution (1975).

 Sett i ett sådant ljus är det möjligt att förstå projektets vidd, att inse att det rör 

sig om en existentiell problematik. Ursprungets metafysik handlar om att rekon-

struera en ursprunglig existens som vi föreställer oss att vi har raserat i och med 

att vi antagit modernitetens utmaning. Men det är samtidigt en fråga om ett exi-

stensbekräftande med dubiösa undertoner. Tveksamheten framträder bland annat 

i oviljan att diskutera om denna ”existentialism” är en vettig grund för vårt exi-

sterande. 

 Borde vi inte stanna upp och fråga oss om en existentialism som inte tillåter 

att vi möter den Andres blick är en berättigad grund för vårt existerande? Borde 

vi inte också fråga oss hur vi skall förhålla oss till idén om ett fredligt mobilt 
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utbyte av kvinnor mellan de icke självreproducerande enheterna? Borde vi inte 

bli i varje fall lite misstänksamma när ett patriarkaliskt system så övertydligt 

reproducerar sig själv i historien?

 Att enbart beskriva sakförhållandet är meningslöst. Det måste alltså finnas en 

betydelse- och meningsbärande innebörd, som också måste relateras till en verk-

lighet, den verklighet som utgör förutsättningen för vårt existerande. Vidare och 

som en förlängning av detta, finner vi tveksamheten i bristen på analys av existe-

randets konsekvenser. Det vill säga, vilken människouppfattning emanerar ur 

denna existentialism och hur agerar vi när vi förstår människan på detta sätt? 

Bristen ligger för övrigt i att en analys av själva det arkeologiska berättandet och 

dess menings- och betydelsebärande aspekter aldrig har upprättats. 

 Utan en explicit analys av detta skapelsenarrativ och myten om ursprunget 

kan vi inte heller förstå dess mening, dess faror, fördelar eller nackdelar. En 

otydlig existentialism är således en synnerligen farlig grund för existerandet.

Keramiska kärl

Rester efter keramiska kärl utgör ett av de allra viktigaste forskningsobjekten för 
arkeologins praktiker. 

 Blomkrukorna på våra fönsterbräden ingår i en aktiv social kontext,  en både 

ordnad men stundom också kaotisk verklighet, och de kan därför fungera som 

illustration till en fördjupad verklighetslära. I vårt vardagsrumsfönster finns fem 

krukor. Tre har vit glasyr och två är oglaserade. En av de vita – den minsta – 

saknar växt. Den är tom, men står där ändå. Troligen för att den är vacker som 

den är.18 Varje kruka har sin historia, men inte bara den enskilda krukan utan 

också själva formen och vårt bruk av den har sin historia.  Men de kan också för-

stås som fristående ting och vi kan studera deras enskilda substanser,  deras or-

namentik, form och storlek.

 Låt oss frysa ögonblicket och ta det med oss. Vi lösgör fönstret och en del av 

den omgärdande väggen, fönsternischen och radiatorn samt en del av golvet. Vi 

tar allt detta med oss och ställer det i naturen. Där låter vi allt ihop stå i tvåtusen 

år.

 Kanske är exemplet absurt? Men om vi skulle genomföra en arkeologisk un-

dersökning på platsen, skulle förmodligen också vårt minne fräschas upp och 

varje skärva, färgflaga från fönstret eller de små bitarna från radiatorn framkalla 

hela sammanhanget i minnet. 
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 När vi, via de arkeologiska praktikerna, möter de forntida sammanhangens 

skärvor framkallar de också minnen, men inte minnen av en forntida kontext 

utan just minnen av inövade sammanhang. En människa som letar i ruinerna ef-

ter sitt hem letar inte efter en förflugen materiell rikedom, utan hon letar efter 

minnen, små spår efter det som varit. Alltså letar människan efter de avtryck som 

livet lämnat,  avtryck som konserverat livet och som gör det möjligt att minnas 

och därmed också betrakta livet som något större än stunden.

 Kanske är det just detta som praktikerna syftar till, nämligen att plocka fram 

små fragment som skall ge oss ett liv som är mer storartat än det vi äger i stun-

den, tilldela oss en gåva som gör det möjligt för oss att blicka längre än vad vi 

annars kunde.

 När vi står mitt i vår triviala tillvaro kan vi, med lite eftertanke, låta krukorna 

i fönstret vägleda oss vidare mot en tid som flytt.  Ty finns det inte en spegel av 

evighet i pelargonians blomma och borde vi därför inte,  i varje fall stundom, 

bryta med praktikernas upprepning av minnet? Gjorde vi det skulle kanske också 

arkeologins existentiella potential framträda i ett starkare ljus, i ett sken från det 

ontologiska och inte, som idag, från det epistemologiska. Bakom våra epistemo-

logiska försök och metodologiska perspektiv döljer sig frågor om varat, men de 

skyms av epistemologin. Existentiella frågor kan inte besvaras av epistemologin, 

i varje fall inte av den epistemologi som gör mycket av dagens arkeologi och 

praktikerna möjlig.  

Att närma sig det okända

För att övervinna de fysiska gränser som praktikerna sätter upp måste vi skapa 
ett språk eller ett narrativ. Ett sådant narrativ skulle kunna ge en djuplodande 

existentiell mening åt det förgångna. Med följande citat inledde jag min D-upp-
sats (Hegardt 1988): 

Metafysik och religion har varit mänsklighetens förbannelse alltifrån urtillståndet. 
Metafysik är gift. Det svävar som ett fint, farligt ibland osynligt stoffgrand över 
allt i kulturell atmosfär.
(Lars Ahlin, Tåbb med manifestet)

I samma uppsats skrev jag också: 

"Bli inte för metafysisk bara". Ungefär så uttryckte sig Hans Christiansson till mig 
vid ett tillfälle. I ärlighetens namn måste jag erkänna att jag inte riktigt förstod vad 
han menade. Metfysik och arkeologi? Genom en närmare granskning av den arke-
ologiska 1800-talsforskningen och några angränsande ämnesområden har bilden 
klarnat. 

Johan Hegardt

96



Ahlin skriver med en kritikers tonläge om det svenska 1930-talssamhället och 

beskriver det framväxande folkhemmets baksidor samt samhällets funktionalis-

tiska och anti-metafysiska ståndpunkter, vilket understryker hur djupt rotad den 

anti-metafysiska strategin är i Sverige. I motsats eller som kontrast till ett sådant 

samhällstänkande har den danske filosofen Peter Kemp påpekat att ontologin, det 

vill säga verklighetsläran, förutsätter passionens och etikens metafysik och inte 

tvärtom. Därmed skulle också etiken kunna betecknas som den första filosofin, 

menar Kemp (1992:41f). Det är naturligtvis inte ett oproblematiskt påstående. 

Jag föreställer mig emellertid att en sådan första filosofi skulle kunna utgöra en 

viktig länk mellan det förgångnas metafysik och vår samtids förnuft och anti-me-

tafysik.

 Genus- eller genderteorin är en vetenskaplig inriktning som försöker se bort-

om det vi erfar genom våra metoder och instrument. För ganska många år sedan 

nu publicerade Margareta Hallberg en intresseväckande artikel i Svenska Dag-

bladet (1997 12 07)19. Artikeln behandlade genusteoretikern Judith Butlers 

forskning och Hallberg konstaterade, i linje med Butler, att om kön är en effekt 

av genus så måste genus föregå kön. Genussystemen föregår således könskatego-

riseringen.

 Frågan är alltså om det är vettigt att ständigt upprepa påståendet att det enbart 

finns två kön. Frågan kan likställas med det kategoriska konstaterandet att det 

enbart finns en verklighet vari det enbart existerar två kön. Det är således tvek-

samt om vi överhuvudtaget kan tala om kön utan att samtidigt inkludera genus-

systemen. Vi skulle därför kunna säga att verkligheten inte kan finnas utan både 

passion och etik och kanske inte heller utan genuskonstruktionerna. Ett engage-

mang för verkligheten föregår alltså verkligheten. För att vi skall kunna närma 

oss något måste vi alltså först förhålla oss till det. Ur det perspektivet faller också 

det endimensionella tänkandet om en exklusiv vetenskaplig verklighet samman.

 Genussystemen är normativa och den synbart självklara normen är för oss det 

heterosexuella förhållandet där män och kvinnor betraktas som motpoler, en av 

varje kön.  Butler menar, understryker Hallberg,  att kön inte kan finnas i en ur-

sprunglig mening och någon sorts artens identitetsmärke. Istället är det alltid en 

konstruktion.  Det samma torde naturligtvis även gälla för verkligheten, som just 

därför kräver läror för att framträda som det verkliga. Könen, liksom verklighe-

ten och naturen, måste i någon mening vara en effekt av vår betraktelse av dem. 

Därmed bör de också vara en del av den sociala och diskursiva ordningen och 

inte en konsekvens av naturliga omständigheter bortom våra erfarenheter av kön, 

verkligheten eller naturen.
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 Men vad är nu detta genussystem med sin vidhängande diskurs? Varifrån 

söker den sin mening? Är det verkligen möjligt att beskriva ett genussystem ge-

nom att hänvisa till normativa konstruktioner samtidigt som dessa konstruktioner 

får belägga existensen av genussystem? Är detta inte att tala i cirklar? Min poäng 

är att vi inte talar om ett traditionellt vetenskapligt resonemang, med en objektiv 

och mätbar verklighet. Vad vi i stället talar om är en social och ideologisk ord-

ning eller med andra ord olika verklighetsbeskrivningar. Denna tolkningsakt är 

inneboende i själva varat. Butler, skulle man kunna säga, försöker återskapa ett 

metafysiskt sätt att tänka genom att ge svar på frågan ur vilka normer kön mate-

rialiseras. Dessa normer,  samt själva vara-akten, är inte knuten till någon biolo-

gisk determinism utan alstras ur det faktum att vi är i världen.  Vi är inte i världen 

i biologisk mening, eftersom den värld vi är i inte kan reduceras till biologi utan 

att upphöra att vara meningsbärande. Snarare handlar det om en metafysik, alltså 

något som vida överstiger biologin, vilket tyder på att vi har att göra med en ge-

nusbetingad verklighetsförståelse. Detta är något helt annat än en biologistisk 

tvåkönsindelning av verkligheten. 

 Verklighetsfrågan kan inte behandlas med en traditionell vetenskaplig metod, 

som exempelvis positivism. Inom positivismen är genus utan betydelse, eftersom 

den mänskliga kroppen och de sociala institutionerna endast är just kroppar och 

institutioner och utgör sålunda mätbara och stabila fenomen. Den mänskliga 

kroppen är enligt detta synsätt en fysisk företeelse och mänskliga handlingar av 

fysiologisk eller biologisk natur. Här ser vi en orsak till att etiker som Peter 

Kemp och Emmanuel Lévinas understryker att den Andres annanhet inte kan 

mötas på traditionella vetenskapliga vägar,  genom exempelvis biologi och socio-

logi,  utan enbart genom passion och etik (Kemp 1992, se även Hegardt 1997).  Vi 

kan förvisso närma oss det okända genom en positivistisk och empiristisk metod. 

Det okända kan göras känd genom anti-metafysikens normer, men vi hamnar i 

sådana fall ofrånkomligen i den situation som vi i den här boken första kapitel 

såg Carew och Outlaw kritisera.

 Genusteorin slår fast att kategorierna Man och Kvinna är diskursiva och soci-

ala konstruktioner.  Teorin bryter sig loss från den positivistiska vetenskapstradi-

tionen och de biologistiska verklighetskriterierna. De sistnämnda perspektiven 

har som sitt tydliga syfte att dölja den sociala kategoriseringen genom att påvisa 

en objektiv ordning och biologisk konstans.  Det är emellertid, ur ett etiskt per-

spektiv, tveksamt om det är möjligt att kategorisera över huvud taget, även ge-

nusmässigt. Ur ett etiskt verklighetsrelaterat perspektiv kan det varken finnas 

biologiskt eller genusdefinierade män eller kvinnor. Placerar vi den andre i ett 

genussystem utför vi en handlingsakt med inslag av övergrepp. Vi gör det efter-

som den andre ges en identitet i förväg utan möjlighet att påverka. Genusteorin 

föregår således mötet med den Andre. I en sådan mötessituation vet vi redan att 

vi kommer att konfronteras med ett genussystem. Det kanske inte är strukturerat 
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som vi tänkt oss, men trots det identifierar vi det som ett genussystem. Vi kom-

mer att uppfatta ett system där den andre ges en roll.  Genusteorin är på ett djupa-

re teoretiskt plan en form av sociologisk teori och inte helt olik andra former av 

vetenskapliga teorier med syfte att lägga verkligheten till rätta. På så sätt föregår 

teorin frågan om verkligheten och fixerar dess rum och inneboende aktörer innan 

både rum och aktörer konfronteras.

 Trots detta menar jag att genusteorin möjliggör en fördjupning av diskussio-

nen kring problemet med vårt förhållande till ett metafysiskt förflutet. En orsak 

är att genusteorin bryter med den positivistiska tankens begränsande verklighets-

förståelse, bland annat genom sin ovilja att sätta upp en gräns mellan person och 

vetenskap. En annan viktig aspekt är ståndpunkten att verkligheten och männi-

skan i verkligheten inte kan förstås fullt ut genom generella, biologiska, funktio-

nella eller universella perspektiv.

 Under våren tjugohundratvå besöker Judith Butler Stockholm. Det är första 

gången hon är i Sverige. Jag åker till Södertörns högskola för att lyssna till hen-

nes föredrag. Jag återvänder berikad. Vad jag varit med om är en inbrytning i 

mina förutfattade meningar och en belysning av förutsättningarna för mina ställ-

ningstaganden. Butler visade prov på samhällskritik när den är som bäst. Förvis-

so tillåter hon mig att fortsätta att tänka som jag gör, men jag kommer alltid att 

jagas av en gnagande ovisshet, ty hon visade tydligt att mina ståndpunkter inte 

på något sätt är självklara och att mina argument alltid riskerar att falla till mar-

ken. 

 Av något dunkelt skäl skriver Torbjörn Fagerström, prorektor vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, en debattartikel i Dagens Nyheter (2001 10 01) bara ett 

halvår före Butlers stockholmsbesök. Där ger sig Fagerström i kast med Butler 

och hennes sympatisörer. Fagerström inleder sin artikel med att citera Blandaren. 

Syftet med citatet är dels att visa att alla läsare,  i varje fall förr, höll med om att 

det finns två kön samt att ironisera över genusteoretiker i största allmänhet. Att 

tycka något annat än att det är självklart med två kön anser han som befängt. För 

att verkligen understryka det befängda i det hela använder sig Fagerström av 

gammal beprövad retorik: "Gurun i sammanhanget är tydligen den amerikanska 

filosofen Judith Butler, som citeras så ofta och i så vördsamma ordalag att ingen, 

kan man väl förmoda, vågar riskera sitt akademiska anseende genom att påpeka 

att kejsarinnan av allt att döma är naken." Han fortsätter: "När vi biologer stude-

rar…". Vad är det då biologer studerar,  jo naturen och dess invånare djuren. Helt 

följdriktigt – efter en lång rad exempel från djurvärlden – kommer Fagerström 

fram till slutsatsen att honor producerar få men näringsrika könsceller och hanar 

många och näringsfattiga könsceller. Frågan är vad vi skall använda den slutsat-

sen till i en diskussion om genusteoretiker som exempelvis Judith Butler?

 Med Don Juan som enda undantaget handlar samtliga av Fagerströms exem-

pel om djur. Han visar att det vimlar av olika könsroller inom djurvärlden. Det 
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finns helt enkelt så många, att biologerna inte kan få någon ordning på dem. 

Lösningen på den stora frågan om det finns två eller fler kön kan alltså inte avgö-

ras utanför könscellernas värld. För att slå fast att det enbart finns två kön måste 

vi alltså ner på cellernas nivå.  När jag läser Fagerströms artikel känner jag mig 

återkastad till typologins ur-värld, där spännen har problem med sina nålar, det 

vill säga just till ursprungets metafysisk.

 Vad kan det vara som driver Fagerström – och alla andra biologer, får man 

förmoda, men starkt betvivla, med tanke på hur Fagerström uttrycker sig – till 

denna intensiva ansträngning att slå fast tvåkönigheten? Reproduktion är det 

magiska ordet. Var det inte just vad Meillassoux också hävdade? Fagerström 

delar uppenbarligen perspektiv och värderingar med Meillassoux för vilka de 

tror sig ha stöd i vetenskapen. Idag lever vi en värld där cellforskningen är oer-

hört viktig, inte minst när det gäller att rädda människors liv.  I andra samman-

hang är den mer dubiös. Men det är inte alls det Fagerström vill visa med sin 

artikel.  Istället vill han understryka att det i den mänskliga världen finns två kön, 

ett manligt och ett kvinnligt. Jag har redan nämnt Don Juan, vilket alltså är ett 

exempel på hankön. Vad vinner vi med att fastställa att även människovärlden 

bör indelas i två kön, i det här fallet Don Juan och honor? Jo, reproduktion. Fa-

gerström understryker också hur viktig reproduktionen är, ur ett evolutionsteore-

tiskt perspektiv. Överför vi det evolutionsteoretiska perspektivet till människans 

sfär hamnar vi helt plötsligt i vårt samhälles könsindelningsdoktrin och politiska 

direktiv om ökat barnafödande.

 Låt oss nu återgå till diskussionen ovan där det slogs fast att kön förutsätter 

ett genussystem, liksom verklighetsläran förutsätter, eller i varje fall borde förut-

sätta, passion och etik, alltså engagemang. När vi frågar oss varför det är viktigt 

att veta något om näringsrika eller näringsfattiga celler inser vi snart att behovet 

av denna kunskap har sin grund i ett genussystem. Detta normerande maskulina 

och patriarkaliska system har skapat en uppsättning regler och instrument som 

bekräftar det man redan ansåg sig veta, nämligen att det finns två kön. Till och 

med de som låg bakom texten i Blandaren hade ju det helt klart för sig. 

 Vad Butler och många med henne frågar sig, är vilken mening detta två-

könstänkande egentligen bär på och förmedlar. Frågan är befogad, ty det måste 

ju finnas en mening med forskningen och också en möjlighet att ställa frågan om 

forskningens meningsfullhet. Här öppnar sig ytterligare en dimension i Fager-

ströms text. Butler har med all säkerhet gjort det och många med henne och kan-

ske har även studenter på Sveriges lantbruksuniversitet ställt sig frågan vari det 

meningsbärande i tvåkönstanken ligger. Det är mot alla dessa som Fagerström 

polemiserar på DN:s ledarsida. 

 Jag har inget emot biologi. I min bokhylla står åtskilliga böcker om fåglar, 

spindlar, fiskar och insekter samt böcker om svampar, mossor och träd. Har vi 

inte alla fyllt våra små privata bibliotek med sådan litteratur och har inte alla 
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föräldrar med glädje deltagit i sina barns upptäcktsfärder in i naturens minsta 

skrymslen? Vad jag däremot har problem med är när biologer, som exempelvis 

Fagerström, inte kan skilja mellan sitt eget ämnesområdes betydelsebärande 

räckvidd och andra ämnen. Naturvetenskapernas representanter har länge varit 

både omhuldade och upphöjda, vilket medfört att de tillåtits uttala sig om både 

politik och moral, men utan andra referenser än deras specifika ämne. Men det 

synes mig som om många naturvetare idag insett att naturvetenskaperna enbart 

kan göra pragmatiska anspråk och därmed bör avhålla sig från universella och 

oändliga sanningsanspråk. Idéhistorien visar tydligt att sådana pretentioner näs-

tan alltid varit av dogmatisk och hegemonisk natur med klart dubiösa undertoner. 

Det är en djup klyfta som öppnar sig mellan Fagerström och Butler. Det råder 

ingen tvekan om att Butler har betydligt bättre koll på Fagerström än vad Fager-

ström har på Butler. Butler har ett tydligt budskap där ståndpunkter av Fager-

ströms karaktär inkorporeras på ett explicit sätt. Fagerström döljer däremot sitt 

budskap, ty i hans text finns ett dolt muller och en vass udd riktad mot allt som 

inte följer vissa, av honom och andra,  fastställda normer. Fagerström odlar ur-

sprungets metafysik medan Butler dekonstruerar denna metafysik. 

I moralens tjänst 

Historia och arkeologi har på ett eller annat sätt alltid varit förbundna med na-
tionalism, politik och moral. I sin kritik av den arkeologiska forskning som före-

gick honom hävdade Jens Jakob Rasmusen Worsaae att man ägnat alltför stort 

intresse åt historiens politiska sidor. Man hade negligerat folkens ”indre Livsytt-

ringar”, det vill säga handel, industri och konst. Worsaae ansåg att sådana områ-

den var viktigare för förståelsen av ett lands utveckling än krigs- och hjältehisto-

ria (Worsaae 1853b:121). Samtidigt var det tre stora krig som förde med sig ett 

ökat intresse för historia och arkeologi i Danmark. Dessa var kriget mot England 

i början av 1800-talet (Worsaae 1846b:7) och krigen mot Tyskland 1848 och 

1854 (Worsaae 1865). Arkeologi och historia förstärkte nationens självkänsla och 

hade på så sätt en betydande politisk dimension.

 Den arkeologiska forskningen hade förstås betydelse även i andra samman-

hang än vid militära konflikter. Man hänvisade även till ämnet vid diskussioner 

om moral och social utveckling inom landet, ett fenomen som inte var specifikt 

för Danmark. Ofta rörde det sig om en gränsdragning mellan det som ansågs som 

”primitivt” beteende, och det som betraktades som ett upplyst uppförande. Det 

gällde sålunda att påvisa det moderna samhällets fördelar och den ”upplysta” 

människans moraliska överlägsenhet jämfört med den primitiva förhistoriska 

människan. Ett slående exempel på det är följande ord av den svenske fornfors-

karen Axel Holmberg:

Ursprungets metafysik

101



Den i bergsskrevor boende dvärgen eller pysslingen, med sin vanmakt, sin skygg-
het, sin krypande feghet för menniskorna, det vill säga våra förfäder, men med sin 
afundsamhet, sitt hemndbegär, list och behändighet, och hvilka varelser spelar en 
så betydande roll uti våra urgamla, på allmogens läppar ännu qvarlefvande 
folksägner, är väl från början ingen annan, än den äldsta urinvånaren (Holmberg 
1854:8)

Citatet har följt med mig länge. Det fanns med i min D-uppsats och i min av-

handling, framför allt som exempel på ett synnerligen befängt tänkesätt. Emeller-

tid döljer raderna något mycket mer bestickande än ett uttryck för en befängd 

ståndpunkt formulerad av en 1800-talsforskare. Låt mig börja med att återknyta 

till det citat som inledde detta kapitel. Är det inte samma obehagliga människo-

uppfattning vi skymtar i Conrads rader som vi också ser i Holmbergs, alltså ”But 

these men could by no stretch of imagination be called enemies. They were cal-

led criminals”  (Conrad, s. 43). 

 De kallades för kriminella eftersom kriminella var samhällets mest vidriga 

avskum. Under 1800-talet betraktades det mesta som inte följde den borgerliga 

normen som avvikande och på gränsen till kriminellt.  Trots det är det begreppet 

ur vi skall stanna upp vid, ett prefix som vi finner hos Holmberg i begreppen “ur-

gamla” och “ur-invånaren”.  Men prefixet finns som bekant även med i ord som 

ur-tid, ur-sprung, ur-berg, ur-skog, etc.  Prefixet ur betyder ut från, ut av eller ut 

ur. Av det förstår vi att exempelvis ordet urskog inte syftar bakåt, utan framåt 

mot det som är aktuellt idag. En urskog skiljer sig därför från en skog genom att 

en skog är något vi lever med idag,  det är så att säga en skog av vår tid, medan 

urskogen är en skog ur vilken dagens skog stammar. En urinvånare är alltså en 

invånare som inte lever i vår tid utan som tillhör urtiden, alltså den tid från vil-

ken vår tid härstammar. Således är urinvånaren ursprunget till det som är sprung-

et ur denna tid, nämligen vi själva. Den korrekta synonymen till ursprung är pri-

mitiv. Emellertid har ordet primitiv också en moralisk klang och syftar, för 

många av oss,  på något barbariskt eller outvecklat, ord som i sin tur har sin egen 

etymologi. 

 Vi förstår också tydligt, mot denna bakgrund, vad Holmberg menar med 

"qvarlefvande folksägner". I dessa – primitiva kan vi förmoda – sägner, lever 

alltså berättelser om ur-tiden kvar. Han talar tydligt om det barbariska och det 

outvecklade och han gör det mot en fond skapad av vår tidsuppfattning och vårt 

utvecklingstänkande.  Ordet utveckling passar bra in här, ty prefixet ut hänvisar 

som synes till ur.  Vi har alltså tagit oss ut ur urtiden och vi är därmed ut-veckla-

de. Vår kraft att påverka är numera oändlig och inte inskränkt till vår egen tid 

och omgivning, som den var för den primitiva ur-människan. Återigen kan vi 

alltså återkoppla till den här bokens första kapitel och den diskussion som vi 

mötte där. Det blir riktigt smärtsamt om vi för resonemanget ett steg vidare och 

placerar in vår tids ord i Holmbergs meningar:
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Den i Afrika boende jägaren eller samlaren, med sin naturlighet, det vill säga våra 
förfäder, är väl från början ingen annan, än ursprungsmänniskan.

Kanske skulle ingen skriva en sådan mening idag, men icke desto mindre lever 

de allra flesta av oss västerlänningar med den varje dag. Ty förutan denna me-

nings hela tankegods blir arkeologin och dess praktiker på många sätt menings-

lös. Arkeologin är ju en lära om detta ur och den successiva ut-veckling som vi 

anser oss vara ett resultat av och som vi tycker oss kunna spåra i de historiska 

processer vi studerar.  Låt oss bara kort se tillbaka på Holmbergs skrift. Så här 

står det för övrigt där: “Detta utmärker hos alla nationer ett barndomstillstånd – 

ett tillstånd, som ligger närmast djurets, hvadan man ock kallar det det vilda, och 

till följe hvaraf vi ock hädanefter vilja benämna Nordens äldste, eljest namnlöse 

urbebyggare den Skandinaviske vilden (Holmberg 1854:6). Observera att Holm-

berg understryker närheten till djuret. 

 Det arkeologer och antropologer för bara något decennium sedan ansåg sig 

kunna fastställa, det vill säga ursprunget och utvecklingen, tyckte sig även 

Holmberg kunna säkerställa. Han påstod sig ha funnit en kvarleva av den första 

skandinaviska ”urbefolkningen” på Malmön i Bohuslän. Det rörde sig om en 

oskyldig öbefolkning som utpekades som lågväxta, ha ”polarstammens” huvud-

form, ett obehagligt ansikte, gnällande uttal, vara folkskygga och ha svaga själs-

förmögenheter (Holmberg1854:9). Det handlade alltså om ett ur-folk med låg 

moral helt i linje med den koloniala diskursens ontologi och dess vetenskapliga 

fundament.

 Holmberg var inte ensam. Worsaae, som var politiskt konservativ men i ve-

tenskapliga sammanhang liberal, näst intill radikal (Kristiansen 1981:2), kritise-

rade den romantiserande och nationalistiska bilden av förhistorien och ifrågasatte 

dem som hävdade att den förhistoriska människan var moraliskt och fysiskt över-

lägsen artonhundratalsmänniskan. Han hävdade att arkeologiska fynd, som ex-

empelvis skelettmaterial, visade på det motsatta (Worsaae 1861:23f).  Inte heller 

kunde den forntida människan, som stod på lägre kulturnivåer, mäta sig med 

nutidens Européer i mod och uthållighet, menade han vidare. Det var snarare så 

att den kristna tron var överlägsen den hedniska och den kristna människan var 

därför både modigare, uthålligare och moraliskt starkare. Worsaae hävdade också 

att 1800-talets människor var friskare än ”de vilda folken” som dog tidigt, sitt 

sunda liv till trots. Dessa hedniska folk hade inga möjligheter att skydda sig mot 

sjukdomar, som därför kunde utplåna hela folkgrupper. Det hade visat sig, påpe-

kade Worsaae, att indianstammar vid kontakt med européer, utan att man aktivt 

verkat för detta, utplånades på grund av sjukdomar. Renlighet var en civilisa-

tionsfrukt! (Worsaae 1861:23f, se även Hegardt 1997). Worsaaes fördrag var ett 

brandtal för Danmark och för den industriella tidens befrielser, som givit männi-

skorna civilisationen,  som i sin tur medfört bättre bostäder, friskare luft, juridisk 
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trygghet och materiellt högre standard. Begreppet eller prefixet ur syftar således 

till att skapa skillnader.

 Vårt behov av ursprung och ordning tar sig sålunda uttryck i en tvivelaktig 

människouppfattning som måste näras genom en ständig uppdatering av perspek-

tivets själva fundament, det vill säga skapandet av skillnader. Prefixet ur är alltså 

ett nyckelbegrepp i ursprungets metafysik och dess narrativ. Det är också denna 

ur-sprungsmetafysik som Fagerström hamnar i när han hävdar ur-cellernas me-

ningsföreträde.

”Kronofobi”

I sin bok Kronofobi (2002) ger sig litteraturvetaren Martin Hägglund i kast med 
en serie närläsningar av både klassisk och sentida litteratur. Även om bokens 

första essä är väsentlig för hela hans studie, väljer jag att här diskutera bokens 

andra essä.  I denna essä utgår Hägglund från Derridas dekonstruktion och den 

kritik Derrida riktar mot Emmanuel Lévinas etik. 

 I min avhandlings (Hegardt 1997) sista kapitel lyfte jag fram Lévinas och den 

etik som han framfört. Under arbetet med avhandlingen kom jag aldrig i kontakt 

med Derridas dekonstruktion av Lévinas etik, trots att Derrida vid ett flertal till-

fällen diskuterat frågan. Det understryker svårigheten att söka sig utanför det 

egna ämnets strukturer och söka inspiration från ett annat håll. Det kommer alltid 

att finnas luckor i sådana försök.  Även i föreliggande text förekommer förstås 

sådana luckor,  otydligheter och säkerligen både missuppfattningar och direkta 

felaktigheter. Men samtidigt är sådana utvikningar nödvändiga, men förstås ock-

så alltid problematiska. 

 I den här bokens första kapitel stötte vi på Edmund Husserl. Husserl spelar 

också en viktig roll i Hägglunds essä. Han gör det eftersom Derridas dekonstruk-

tiva studier kretsar kring Husserls fenomologi. Som vi också sett tidigare påver-

kade Husserl Heidegger, även om Heidegger successivt kom att bryta med sin 

läromästare. Både Heidegger och Husserl utövade i sin tur stort inflytande över 

Lévinas. Den här sortens kopplingar är mycket vanliga inom filosofin. Det är 

tydligt hur en filosof tar avstamp hos en annan för att därur utveckla sin egen 

filosofi. Filosofin är på många sätt en komplex väv av tanketrådar och det är för 

en lekman som jag nästan omöjligt att orientera sig i denna sammansatta tanke-

värld. 

 Men för lekmannen spelar ändå filosofin en avgörande roll. Jag skall inte här 

försöka definiera filosofins olika riktningar, men jag vill dock påpeka att filoso-

fin utgör förutsättningen för arkeologens och praktikerns möjligheter att söka 

kunskap och argumentera för den. Det viktiga med filosofin är alltså att den löper 

som en röd tråd genom allt det vi uttrycket inom arkeologin eller inom praktiker-
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na. Det är värre att vara okunnig om eller totalt negligera de kunskapsteoretiska 

bakgrunderna, diskursernas problematik och de etiska problemen än att försöka 

tydliggöra dem, även om man stundom går bort sig i tänkandes skog. En explicit 

relation till dessa perspektiv gör det enklare för utomstående att följa arkeologins 

och praktikernas resonemang och därmed bidra till diskussionen.  

 Även om många fornforskare, praktiker och arkeologer tydliggjort sina filo-

sofiska referenser är det än idag allt för få som gör det. Både den bakomliggande 

kunskapsteorin och de teorier som tolkningarna bygger på är för det mest impli-

cita inom arkeologin och praktikerna. Utan en explicit filosofisk referens är det 

dessutom näst intill omöjligt att förklara varför arkeologin eller praktikerna har 

relevans för oss idag. Risken med en sådan brist är att arkeologin och praktikerna 

fastställer en problematisk ursprungsmetafysik och en dubiös existentialism. 

 I Husserls essä Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin (2002) har 

jag fastnat för några av hans tankar. För det första riktar Husserl skarp kritik mot 

naturvetenskapens hegemoni inom det västerländska förnuftstänkandet och han 

skräder inte orden när det gäller att understryka vilket misstag det är. Samtidigt 

sitter Husserl själv fast i ett visst tänkande, framför allt när det gäller västerlan-

dets förnuftsutveckling och detta förnufts speciella position och självutnämnda 

överlägsenhet. Så här skriver han på ett ställe:

Den europeiska mänsklighetens andliga telos, i vilket de olika nationernas och de 
enskilda människornas särskilda telos ingår, ligger i det oändliga; det är en oänd-
lig idé, mot vilken hela det andliga skeendet så att säga strävar i det fördolda. Så 
snart man under utvecklingen blivit medveten om detta som ett telos, blir det med 
nödvändighet också ett mål för den praktiska viljan, och därmed har man kommit 
upp på en ny, högre utvecklingsnivå, som står under ledning av normer och nor-
mativa idéer (Husserl 2002:93).

Husserl ger tydligt uttryck för ursprungets metafysik och myten om utvecklingen 

och citatet summerar det tänkande som styr arkeologin och praktikerna och som 

också utgör dess förutsättning. Vi ser även en hel del i detta citat av vad jag, i 

olika skepnader, berört tidigare i föreliggande bok. 

 Två begrepp träder fram i citatet: telos och oändlighet. Som vi vet betyder 

telos ändamål.  Det finns således ett oändligt ändamål förborgat i det västerländs-

ka förnuftets själva mening och riktning. Just denna typ av resonemang leder till 

en diskussion om ursprung och framtid. Således tvingas Husserl att använda be-

grepp som primitiv och förvetenskaplig. Exempelvis understryker han att själva 

idén om sanningen i ren vetenskaplig mening skiljer sig från det förvetenskapliga 

livets sanning (Husserl 2002:97).

 Utomvetenskaplig kultur som ännu inte berörts av vetenskapen, skriver han 

på ett annat ställe, har en uppgift som fullgörs av den människa som befinner sig 

i det ändliga (Husserl 2002:98). Övergången – eller varför inte växlingen – från 

det förvetenskapliga till det vetenskapliga utgör således en avveckling av den 
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ändliga mänskligheten och samtidigt utvecklingen till en mänsklighet med oänd-

liga uppgifter (Husserl 2002:99). Förnuftet i västerländsk mening är således än-

damålsenlig och denna ändamålsenlighet är oändlig. I det första kapitlet i boken 

visade jag hur detta tänkande ställer till med enorma problem, som Gyekye för-

sökte lösa på olika sätt. Vi har också sett hur man inom typologin och inom sys-

tematiseringstänkandet under 1960-talet och 1970-talet hela tiden tvingades in i 

den här sortens utvecklingstänkande. 

 Vi har alltså att göra med en ursprungsmetafysik som uttrycks i ett telos och 

en idé om en oändlighet. Begreppet oändlighet är möjligen något svårtydbart i 

detta sammanhang. Vi kan läsa det som en enhetlig process utan slut, men ändå 

med en tydligt definierad uppgift, men vi kan också förstå begreppet i termer av 

återkomst, det vill säga att något ständigt börjar om på nytt.  Livet är i denna me-

ning oändligt, men då inte på det individuella planet. Även om ditt och mitt liv är 

ändligt börjar det mänskliga livet ständigt om och vi kan enbart i vår fantasi fö-

reställa oss mänsklighetens slut. Just den tolkningen leder oss tillbaka till hela 

det projekt som Fagerström så kraftfullt försökte försvara och som en forskare 

som Meillassoux så detaljerat försökte illustrera.

 Samtidigt bryter sig Husserl in i denna ursprungsmetafysik och in i detta för-

nuftsideal. Han menar att vi brustit på en radikalt viktig punkt, nämligen genom 

att ge det naturvetenskapliga tänkandet allt för stor utrymme. Han skriver sålun-

da: "Grunden för den rationella kulturens nederlag skall dock inte … sökas i ra-

tionalismens eget väsen,  utan endast i dess förytligande, däri att den förirrat sig 

in i 'naturalismen' och 'objektivismen'" (Husserl 2002:127). Vad vi med denna 

förirrelse missat är själva andens väsen, ty, som Husserl skriver, "själva anden 

allena är odödlig" (Husserl 2002:127). Vad är då "anden", frågar vi oss? Att be-

svara frågan är inte alldeles enkelt,  men jag föreställer mig att anden faktiskt är 

du och jag. Det är enbart du och jag som verkligen kan föra det förnuft och den 

rationalitet som Husserl hyllar till allt högre höjder. Men för att det skall ske 

krävs också en vi ägnar existerandets problematik betydligt mer kraft och att vi, 

om jag förstått Husserl rätt, inte låter oss förledas av naturalismen och objekti-

vismen inom naturvetenskapen. Men du och jag är ändliga så vi bör alltså förstå 

oändligheten i detta resonemang som en process som måste pågå oavsett om vi 

fortfarande har kraft att bistå den eller inte.  Så här understryker Husserl detta: 

"Anden och endast anden existerar i och för sig själv, är självständig och kan i 

denna självständighet, och endast i denna, behandlas på ett verkligt rationellt, 

sanningsenligt och i grunden vetenskapligt sätt" (Husserl 2002:124). 

 I sin andra essä inriktar sig Hägglund mot begreppen arkhe (arche alt. arché) 

och telos. Så här skriver han: "För det första handlar det om att underminera själ-

va idén om ett arkhe eller telos,  som förklarar begäret i termer av en ontologisk 

'brist' och hänför dess egentliga mål till ett självtillräckligt ursprung som skulle 

föregå de bräckliga banden till ändliga företeelser" (Hägglund 2002:212). Citatet 
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härstammar från en litteraturteoretisk diskussion, men är i hög grad relevant i 

relation till både Husserls förnuftssyn och i relation till arkeologin. Vad Hägg-

lund finner här är försöket att komma undan en, som han kallar det, konstitutiv 

(grundläggande) ändlighet. Detta innebär att begäret skulle emanera ur en brist i 

själva varat, en brist som alltså ursprungligen saknades. Begäret är alltså en kon-

sekvens av ändlighetens grundläggande natur. Vad vi ser här torde vara en om-

kastning av idén om en förnuftsutveckling, som alltså i begynnelsen var ändlig, 

men som efterhand och i händerna på den vita västerländska mannen – "Det rör 

sig om män som tillsammans och för varandra” (Husserl 2002:100) – utveckla-

des till ett oändligt ideal.20 När Hägglund talar om denna problematik,  utgår han 

från psykoanalysens idéer om just förlusten av ett fullödigt ursprung.  Begäret, i 

vilken meningen vi än väljer, skulle således vara en konsekvens av ett sådant 

ursprungs frånvaro. Det är just detta förhållande som dekonstrueras och istället 

framträder en "ursprunglig och irreducibel utsatthet" (Hägglund 2002:212),  det 

vill säga en utsatthet som alltid är närvarande och som vi inte kan undkomma. 

Husserls vilja att ge anden en oändlig uppgift skulle då kunna förstås som ett 

försök att undfly den egna ändligheten, kanske skulle vi till och med i detta finna 

en önskan att den möda han lagt ned på det fenomenologiska projektet skulle 

föras vidare i all oändlighet av en ande som ständigt återföddes i en manlig 

skepnad.

 Husserls oändlighetstänkande och dess förnuftsideal sammanhör med vårt 

arkeologiska värv och de förnuftsprinciper som detta värv bygger på. Mot bak-

grund av det ovan sagda skulle vi alltså kunna närma oss arkeologin och dess 

förnuftsideal och uppfatta dessa som ett försök att undfly en konstitutiv ändlig-

het, det vill säga en ändlighet förborgad i själva varat och dess relationer. I dess 

ställe har vi placerat en tillrättalagd och oändlig historisk process, som vi kon-

struerat genom bland annat ett förnuftsideal som hyllar det oändliga, men som 

samtidigt föraktar det ändliga, det vill säga det svaga, det bristfälliga, det oför-

nuftiga/primitiva och inte minst döden och vår egen utsatthet. Men, och som vi 

alltså förstår av detta, kan vi inte ersätta denna oändlighetsmetafysik med en idé 

om en primitiv ändlighet, med en idé om ett arkhe och sålunda ett telos. Vad vi 

istället förstår är att tillvaron och alla våra relationer alltid är utsatta för ett 

grundläggande hot om upplösning. Detta konstaterande angriper roten för Em-

manuel Lévinas etik. 

 I den korta och belysande essän Emmanuel Lévinas. En introduktion skriver 

Peter Kemp emellertid att Lévinas understryker att "jaget är skapat som själv-

ständigt subjekt med rätt att förbli sig självt" (Kemp 1992:39). Martin Hägglund 

påpekar i sin essä, genom Derridas läsning av Husserl, att "subjektet aldrig kan 

vara i sig självt" (Hägglund 2002: 170). Derridas dekonstruktion leder alltså till 
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ett ifrågasättande av Husserls föreställning om andens självständighet och Lévi-

nas självständiga subjekt. Att subjektet aldrig kan vara i sig självt återgår på just 

dess förgänglighet.

 Hägglund visar i sin essä hur Derrida dekonstruerar Husserls och Lévinas 

tänkande och hur han framför allt belyser en metafysik hos Lévinas, som under-

minerar en hel del av Lévinas etik.

 Det finns hos både Husserl och Lévinas en önskan, om jag får uttrycka mig 

så, att finna ett rättfärdigande. Hos Lévinas framträder detta i etiken och hos 

Husserl i andens oändlighet. 

 Vi ger alla uttryck för någon form av rättänkande. Vi när en dröm om absolut 

fred, om enighet, frid på vår jord och så vidare. Därför blir vi också förledda av 

både vetenskapliga framgångar och etiska, religiösa, politiska eller sociala postu-

lat om utopia. När vi författar våra uppsatser, skriver våra böcker eller gräver ut 

forntiden gör vi det i tron att vi tillfredsställer en framtid som i någon mån kom-

mer att vara mer klarsynt och därmed en bättre värld att leva i.

 Hägglund konstaterar i linje med Derridas tal om "det ursprungliga våldet" att 

vi alltid, för att kunna uppleva och varsebli något, också måste diskriminera 

(Hägglund 2002:188). Det innebär att det alltid kommer att vara tal om uteslut-

ning och sålunda om våld, även om våldet är ytterst mer subtilt än det våld vi 

söker undkomma. Diskrimineringens mekanismer drabbar oss alla. Vår önskan 

att tillfredsställa framtiden kommer således att vara diskriminerande. 

 Det "ursprungliga våldet" är inget som härstammar och som således söker sitt 

ursprung i en dunkel forntid. Det är alltså inget våld som vi kan infoga i en ve-

tenskaplig diskurs och på så sätt neutralisera. Det existerar alltså inget före och 

efter i den meningen att vi har att göra med exempelvis förvetenskap, primitivitet 

eller ursprung.  Snarare ligger "våldet" latent och förborgat i själva varat vilket i 

sin tur innebär att det alltid har funnits och alltid också kommer att finnas. Det 

innebär,  vilket Hägglund understryker, att alla försök att politiskt och etiskt orga-

nisera tillvaron också medför en fundamental dubbelhet, ty själva organisationen 

öppnar alltid för risken att undermineras (Hägglund 2002:188f). På samma sätt 

är vi själva utsatta för denna risk, ett risktagande som vi upplever varje stund och 

som vi också försöker undfly genom olika tillkämpade skydd. Själva vår levnad 

är alltså tillkämpad och således är det som vi uppnått ett resultat av organisation, 

en ordning som därmed alltid löper risken att undermineras och falla samman. 

Det gäller alla nivåer, från vårt fysiska välbefinnande till vår karriär,  kärlek och 

materiella rikedom och således också vår arkeologi. 

 Vad Hägglund alltså identifierar genom sin läsning av Derrida är en sorts våld 

som går tillbaka till "identitetens konstitutiva kluvenhet" (Hägglund 2002:189). 

Denna kluvenhet är förutsättningen för att någonting överhuvudtaget kan existera 

och som således också omöjliggör att någonting kan vara slutet i sig självt 

(Hägglund 2002:189). Det innebär vidare att det aldrig har funnits eller kommer 

Johan Hegardt

108



att finnas ett absolut fridfullt tillstånd, vilket i sin tur slår hål på myten om en 

förfluten tid då människan levde i större harmoni med sig själv och sin omgiv-

ning. Men denna tanke underminerar också idén om utvecklingen från något 

primitivt förvetenskapligt till en upplyst och harmonisk era och kommer också 

att underminera Husserls tankar om oändlighet. Derrida har alltså löst upp våra 

förutfattade meningar, våra önskningar och drömmar och avslöjar vetenskapens 

och filosofins anspråk på evigt liv och ett oändligt förnuft. 

 Inom arkeologin har som bekant en debatt om relativismen förekommit. 

Många är det arkeologer som idag tror sig förnöjt kunna luta sig tillbaka i tron att 

postmodernismens relativisering en gång för alla är över. Postmodernismens 

naiva och förytligade relativism må vara punkterad. Derridas dekonstruktion är 

emellertid mer aktuell än någonsin.  

 Att så är fallet visar Hägglund (2002:189) tydligt: ”Detta betyder emellertid 

inte, som vissa kritiker har påstått, att vi lika gärna kan ge upp försöken att orga-

nisera eller planera för framtiden.” Politiska kalkyler och strategier är nödvändi-

ga eftersom framtiden inte kan förutses. 

Mindre våldsamma gränsdragningar

Som vi alltså sett är tillvaron ett risktagande och Hägglund konstaterar att "En 
värld utan särskiljande markeringar vore ingenting och man kan bara förhandla 

med denna irreducibla diskriminering, i ett försök att göra mindre våldsamma 

gränsdragningar,  utan att det någonsin är möjligt att slutgiltigt avgöra om man 

lyckas med denna strategi (2002:172). Hur avgörs vad som är en mindre våldsam 

gränsdragning? Är det inte just detta som hela det filosofiska/vetenskapliga sy-

stemet syftar till? Är det inte just detta som demokratin försöker bidra till? 

 Det är frågor av denna art jag ställer mig när jag läser Hägglunds text. Ur 

detta perspektiv skulle Lévinas etiska resonemang kunna framkastas som just ett 

försök till mindre våldsamma gränsdragningar. Men Hägglund och Derrida vän-

der Lévinas etik mot honom själv och avväpnar denna möjlighet. De riktar in sig 

mot Lévinas tal om den Andre som en absolut Annan. Hägglund understryker 

vidare, att när Lévinas påpekar att jaget skall underkasta sig den Andre betyder 

detta att den Andre likaledes skall underkasta sig jaget, eftersom du är jag och 

jag du när vi står inför varandra. Vem av oss är den Andre? (Hägglund 

2002:198). 

 Denna du–jag–problematik skulle jag vilja stanna upp vid en stund. Peter 

Kemp citerar Lévinas: "Jag och du är inte individer under ett gemensamt be-

grepp. Varken ägandet eller antalets enhet eller begreppets enhet knyter mig till 

den andre" (Kemp 1992:66). I detta förhållande bör vi högre grad uppfatta en 

skillnad snarare än en likhet. 
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 Vem av oss är den Andre? Vem av oss avgör detta? Vem av oss skall bestäm-

ma vad som är en mindre våldsam gränsdragning? Problemet med Lévinas etik 

är att den, om jag förstått Hägglund och Derrida rätt,  hänvisar till det oändliga 

och absoluta och således i viss mån hamnar i en gudsmetafysik och självmotsä-

gelse (Hägglund 2002:199).

 Vi får vissa svar på vår fråga hur vi skall lyckas formulera mindre våldsamma 

gränsdragningar: "Det som möjliggör ansvarstagandet är därför det som omöjlig-

gör att ansvarstagandet någonsin kan vara fullständigt, utan måste vara mer eller 

mindre diskriminerande" (Hägglund 2002:205). Begreppet diskriminering blir 

här centralt, ty diskrimineringen är, som vi förstått, alltid närvarande i varje form 

av identitet eller gemenskap. Eftersom subjektet aldrig kan vara i sig självt 

kommer således även subjektet att i sin kluvenhet diskriminera sig själv. För 

Hägglund betyder det att vi enbart kan förhandla med diskrimineringens effekter 

genom att utarbeta strategier som praktiserar '"mindre våld"' (2002:205). Nu 

skall vi inte förledas tro att sådana strategier automatiskt leder till det önskade 

resultatet.  Vi kan nämligen aldrig på förhand känna en garanti, ty våra strategier 

kan likaväl leda till mer "våld" än vad vi egentligen önskade.

 Som jag nämnt läser alltså Hägglund och Derrida Lévinas mot honom själv, 

vilket resulterar i att hans etik just tenderar att skapa mer våld än vad som var 

tanken: "För Lévinas betyder detta att det tvärtom måste finnas en transcendent 

'sanning', som 'försluter' tillvarons öppenhet mot en kontingent framtid genom att 

'konvertera' det temporala till det eviga…På så vis kan vi återigen märka hur 

Lévinas religiösa förståelse av etiken återinför den totalisering som han utger sig 

för att vederlägga" (Hägglund 2002:199).

 På ett annat ställe påpekar Hägglund att Lévinas "potentiellt radikala tanke-

gångar desarmeras av att Lévinas i sista hand förstår alteriteten som ett spår av 

det gudomliga…'messiansk fred' som skall upphäva 'krigets ontologi'" (Hägg-

lund 2002:198).21 Denna önskan om det rättfärdiga syns även i det moderna pro-

jektets innersta essens med dess övertro till logos förmåga att leda oss rätt.

 Som vi sett menar den afrikanske filosofen Kwame Gyekye att det i det tradi-

tionella afrikanska samhället finns aspekter som är relevanta och sådana som inte 

är relevanta för det postkoloniala Afrika. Han lägger stor vikt vid de drag, som 

han menar är humanistiska, i det traditionella akanska samhället.  Dessa humana, 

sociala och altruistiska karaktärsdrag borde behållas när det afrikanska samhälle-

na vänder sig bort från sitt "förvetenskapliga" förflutna och tar steget in i det 

teknologiska moderna samhället (Gyekye 1997:260).  Gyekye ställer samtidigt en 

viktig fråga, nämligen med vilken rätt accepterar eller avfärdar vi traditionella 

värden, idéer, attityder och institutioner? (Gyekye 1997:260). Hans svar är att vi 
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måste föra fram sådan värden som är bra för människorna, exempelvis de huma-

nistiska draget i det traditionella samhället eller allmänna funktionella aspekter 

som fungerar tillfredsställande i det samtida moderna och snabbt föränderliga 

samhället. Andra värden, som förhindrar tillkomsten av ett för människorna bra 

samhälle,  bör ifrågasättas (Gyekye 1997:260f). Gyekye förfäktar således en tyd-

lig pragmatism. Det som är bra för människorna skall bibehållas, det dåliga mås-

te däremot bort. 

 Emmanuel Lévinas etik inbegriper,  så vitt jag förstår, inga kategoriska anta-

ganden. Kanske måste vi här undanta hans religiositet. Snarare problematiserar 

hans etik kategoriseringarna. Det innebär vidare att hans etik, istället för att på 

förhand fastställa vad som är rätt eller fel i en given situation, ger uttryck för 

självkritik.  Idén om den Andre och den Andres ansikte är en idé om något annor-

lunda och alltid nytt.  Genom Lévinas etik problematiseras mina förutfattade me-

ningar, det vill säga de meningar om den andre som jag bestämt på förhand, an-

tingen genom tidigare möten eller genom olika former av generaliseringar. På så 

sätt har Lévinas formulerat en aktiv etik som gör att vi aldrig kan slappna av eller 

luta oss tillbaka i tron att vi har omfattat och förstått allt. Det innebär att hand-

lingen återigen framträder. De arkeologiska praktikerna, men även narrativen, är 

handlingar och eftersom dessa handlingar till att börja med måste vara personlig, 

även om vi på ett senare stadium stryker bort det personliga, kommer våra hand-

lingar att riktas mot den andre.  Arkeologen liksom praktikerna riktar sig mot en 

specifik värld och kommer att i sin berättelse tydliggöra denna riktning. Intentio-

nen och riktningen är alltså allt annat än betydelselösa aspekter, eftersom detta 

att rikta sig mot något utgör en del av det personliga och vetenskapliga övervä-

gandet. Att rikta sig emot innebär att möta. Det betyder att det i varje möte finns 

en möjlighet till etiska överväganden, engagemang och reflektion,  alltså mindre 

våldsamma gränsdragningar. Om detta möte till sin grund inte är av personlig art 

utan enbart av vetenskaplig karaktär blir det svårt att omvandla det vetenskapliga 

till något av personlig betydelse. För att undvika detta och ge riktandet och dess 

konsekvenser mening insmyger arkeologin alltid en personlig aspekt i sin berät-

telse. Denna aspekt bör göras explicit. Det är alltså handlingen – det personliga 

engagemanget – som bör belysas i samma andetag som målet för handlingen, 

mötet med annanheten, också belyses. Det handlar om en dubbel reflektion, det 

vill säga en reflektion över reflektionen.
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Kommentar

They grabbed what they could get
for the sake of what was to be got
as is very proper for 
those who tackle a darkness 
(Conrad, s. 31)

The darkness är, vilket är alldeles bekant, en metafor för det okända, men också 
för det obildade, det grymma, det fasansfulla och finner sin motsats i "The En-

lightenment", som alltså är det kända, det odlade, det humana och det trygga. I 

detta finner vi också metafysiken, som framstår som något obehagligt, svårdefi-

nierat, kaotiskt och kanske också pluralistiskt. Kan det okända behålla sin karak-

tär av okändhet om vi närmar oss det? I vilket ögonblick övergår det okända till 

att bli något känt? Ytterligare en fråga måste ställas och det är hur vi skall närma 

oss det okända om vi nu alls måste göra det.

 Inne i våra kroppar döljer sig ett outforskat mörker som måste belysas. Våra 

gener styr oss och de måste därför utforskas för att vi skall kunna… Ja, vad är 

det vi skall kunna? Om det bara vore så enkelt, att denna forskning söker hjälpa 

oss i nöd och sjukdom. Vår historias okändhet måste göras känd, synliggöras och 

dras in vårt medvetande för att vi skall kunna… Ja, vad är det vi vill med detta? 

Våra sociala kön och de strukturer som gör dem möjliga måste blottläggas för att 

vi skall kunna… Ja, vad då? Om det vore så enkelt som för Conrads män, dessa 

"grabb and rush"-heroer som kämpade sig fram till rikedom. Nu är det inte så 

enkelt. Det finns ett långt mer komplicerat syfte bakom vårt behov av att lysa 

upp mörkret,  avmystifiera det mystiska,  göra det förtrollade till något ofarligt. 

Worsaae satte ord till detta, Nylén följd i hans spår och de stora arkeo-antropolo-

giska systemen under 1960-talet och 1970-talet gjorde sitt till. I detta ögonblick 

är vi farligt nära Conrads män, ty vi tar,  om än i vetenskapens namn, det som 

skall tas,  vi belyser det som skall belysas, vilket uppenbarligen är en ytterst 

självklar handling för dem som handskas med mörkret, med det okända. Det 

okända kan alltså erövras, det kan behandlas som en farsot som skall utplånas 

genom att upplysas, det innehåller rikedomar för den som vågar närma sig det. 

Men vad gör vi med blicken? "You could see from afar the white of their eye-

balls glistering", som Conrad skriver (s. 40). Han såg i varje fall ögon, men vi 

vänder oss bort och lägger bombmattor över mörkret – "firing into a continent" 

(Conrad, s. 41),  vi studerar från höga höjder, vi generaliserar och vi ger uttryck 

för våra ståndpunkter, vilka sakta blir en del av media,  ty det är där, dock utanför 

vetenskapens egen sfär, som våra tankar, idéer och slutsatser till slut avsätts och 

sålunda till slut också påverka människors självsyn och världsbild. Således finns 

det en mening i allt detta, en mening som alltså Worsaae och Nylén så tydligt 

visade.  När det okända har avklätts sin annanhet, eller när det okända blivit av-
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kläd sin mystik, sitt mörka rum, kommer också resultatet – det kända – att trium-

ferar i samtiden. Inte ens barnens värld och barndomen får längre utgöra ett frid-

lyst rum, utan även här skall vetenskapen bryta sig in. Diskussionen om mindre 

våldsamma gränsdragningar är allt annat än avslutad. 
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Kapitel 5

Riktning

Så länge vi tror att sanningen finns någonstans därute, 
färdig att hämta hem, som ett etiskt direktiv 
eller som en uppsättning normer eller påståenden, 
kommer vi att halka tillbaka till vad redan Schiller kallade en 
dogmatisk eller förnuftsbarbarisk position.
(Hans Ruin 2006)

Riktningen är viktig.  Likaså avgränsningen – stringensen. Man måste veta vem 
man skriver för, vad man vill ha sagt och hur det man försöker uttrycka uttalas på 

bästa sätt. Som arkeolog och praktiker har vi strama gränser och ramar att skriva 

inom. Där finns en norm, som inte bör överskridas. Men även om man ger sig i 

kast med att överskrida regelverket finns det andra regler och riktningar, som 

man bör ta hänsyn till. Det går helt enkelt inte att skriva hur som helst eller om 

vad som helst. Även de mest radikala försöken måste vara kommunikativa. 

 I tunnelbanan hösten tjugohundrasex förekom en kampanj för att stödja anal-

fabeterna och skolarbetet runt om i världen. Stort uppslagna texter skulle påmin-

na oss om att vi tar läsandet för givet. Det kunde se ut ungefär så här: AbHee. 

OsdtKlp. Det märkliga var att jag först läste texterna som någon sorts lösenord, 

alltså sådana ord som var och en av oss använder vid olika inloggningar. Men när 

jag tittade närmare fanns en annan text där också, som gick att läsa. Det stod 

något i stil med att det är så här den icke läskunnige uppfattar en text. 

 Jag har valt att spränga in det här korta kapitlet eftersom jag känner mig osä-

ker på om jag verkligen kommunicerar, eller om det är så att det som så här långt 

har nått läsaren inte är mycket annat än obegripliga tecken. Därför skall jag här 

försöka tydliggöra den här textens riktning. Vad Ruin konstaterar i citatet slår 

relativt hårt mot en arkeolog eller en praktiker, för var om inte därute söker arke-

ologen och praktikern sanningen? Intar vi därmed en dogmatisk och förnuftsbar-

barisk position? På den frågan är jag beredd att svara ja, men vad betyder egent-

ligen förnuftsbarbarisk? Är inte ordet problematiskt mot bakgrund av det som så 

här långt har konstaterats i föreliggande bok? Sammansatt som det är av begrep-

pen förnuft och barbarisk pekar förnuftsbarbariskt spikrakt i en riktning, nämli-

gen mot allt det som jag så här långt försökt diskutera. Vi har sett hur modernite-

ten kräver ett offer och också hur moderniteten använder sig av detta offer för att 

rättfärdiga sig själv.22 Offret utmålas som undermåligt, primitivt eller barbariskt 

och som sådant saknar det också ett logos, det vill säga ett oändligt förnuftsan-

22  Jag tror inte att moderniteten är ett väsen, men för enkelhetens skull skriver jag på det 
här sättet. Givetvis är det oss människor det i själva verket handlar om. 



språk. När vi missbrukar eller missar att ta hänsyn till vårt förnuft på ett genom-

tänkt sätt blir vi alltså omedelbart klassade i samma fack som barbarerna, de 

primitiva, de vilda och otyglade. Denna skymf, för det är vad det handlar om, 

kan enbart fungera i en kontext som historiskt sett bygger på ett perspektiv där 

de andra, de som inte tillhör modernitetens förnuftsperspektiv, är outvecklade, 

primitiva, barbariska, grova och brutala. Är man en förnuftsbarbar eller, som i 

citatet här nedan, en del av humanismens “barbari” återkastas man till en posi-

tion,  som man själv gjort allt för att ta sig ut ur genom att hänvisa till förnuftet 

och humanismen. Så här skulle man också kunna säga: “Du är inte mycket mer 

än en stenåldersmänniska!” Eller varför inte en grottmänniska, eller för den de-

len, som ofta sker med muslimer, hänvisa till medeltiden. I samtliga fall handlar 

det om en barbarisk människa, en ur-människa, som befinner sig alldeles ovanför 

djuren, något jag givit åtskilliga exempel på.

 Schillers metafor är alltså allt annat än en bra metafor för att beskriva pro-

blemet, ett problem som faktiskt är påtagligt och närvarande inom våra veten-

skaper och jag står tillfullo bakom Ruins kritik, men jag skulle mycket hellre 

vilja använda ordet brutal, det vill säga en dogmatisk och förnuftsbrutal position. 

Även här hamnar vi i ett etymologiskt problem, men ordet brutal hänvisar i varje 

fall till de lägre djuren och inte till människor. Även en så lyhörd och nyanserad 

filosof som Hans Ruin, låter sig således föras med i spelet mellan det modernas 

förnuftshyllning och det o-moderna, primitiva och barbariska,  ett spel som enbart 

har en vinnare, nämligen moderniteten, en vinnare som också har definierat 

samtliga spelregler, det vill säga att det är enbart (i det här sammanhanget) inom 

moderniteten som ordet barbar blir meningsfullt. Men denna meningsfullhet 

uppstår först i den stund när moderniteten kan jämföras med något annat,  det vill 

säga något som utgör modernitetens egenhändigt definierade motsats. 

 Edward Said kämpade med begreppet humanism. Så här skriver W.J.T  Mit-

chell i sin uppsats Secular Divination: Edward Said’s Humanism: 

Humanism for Said was always a dialectical concept, generating oppositions it 
could neither absorb nor avoid. The very word used to cause in him mixed fee-
lings of reverence and revulsion: an admiration for the great monuments of civili-
zation that constitute the archive of humanism and a disgust at humanism’s under-
side of suffering and oppression that, as Benjamin insisted, make them monu-
ments to barbarism as well (Mitchell 2005:99).

  
Moderniteten, förnuftet, bildningen liksom humanismen utmålas här alltså som 

något dubbelsidigt, en dubbelhet som vi tidigare sett Hägglund diskutera. Å ena 

sidan innehåller dessa begrepp en möjlighet och en riktning av stor betydelse för 

människorna. Å andra sidan finns här samtidigt en risk för en brutalitet,  som 

Ruin, Benjamin och Said uppfattar som barbarisk, det vill säga att det handlar 

om något som saknar kultur och civilisation, eller är extremt grym och brutal. 

Etymologiskt härstammar begreppet barbarisk från grekiskan och latinet och 
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betyder att man talar som en utlänning. Barbaren är den andre, den icke kultive-

rade, extremt grymma och brutala andre, som saknar civilisation och kultur. Det 

handlar alltså om en dubbel kritik. Förnuftet, liksom bildning och humanism, är 

något som inte bör missbrukas eller användas i  dubiösa sammanhang. Men sam-

tidigt kan vi förstå dessa begrepp som uttryck för något högre än allt vad männi-

skan åstadkommit i både historien och i samtiden. Den bildade, förnuftige och 

humanistiska personen måste alltså reflektera över sin situation och position och 

undvika att förfalla till primitivitet och barbarism, det vill säga att personen mås-

te undvika att kastas tillbaka till människans historiska position.

 Men om vi bortser från denna invändning uttrycker Ruin i en enda mening 

vad jag försöker säga i den här boken och jag får väl därmed nöja mig med att 

konstatera att det i mitt fall handlar om ett antal exempel på det som Ruin be-

skriver. Men riktningen då? Jo, i den nästkommande meningen, det vill säga den 

mening som följer på citatet här ovan, skriver Ruin vidare: 

Om vi däremot undanber oss varje anspråk på överordnad giltighet, till fördel för 
en skenbar rättvis fördelning av röster och tilltal, så flyr vi undan från den plats 
där bildningsarbetet – vad vi kanske nu ändå kan våga tala om som bildningsarbe-
tet – fortgår, nämligen i det i grunden okalkylerbara mötet med något bildande, 
med ett mått som bara kan ge sig till känna för den som också är beredd att låta 
det främmande i det egna få röst (Ruin 2006:52).

Frågan är vad detta kan tänkas betyda. För det första ser vi i stycket en tydlig 

kritik mot idén om det multivokala, som enbart leder till en skenbar rättvisa om 

multivokaliteten inte underordnas något. I det här fallet handlar det alltså om 

bildningsarbetet, men, och det är här som skon klämmer, bildningsarbetet hand-

lar inte om att finna en sanning där ute utan om att lyfta fram “det främmande i 

det egna” och ge det en röst,  det vill säga att inte okritiskt betrakta sig själv (jäm-

för för övrigt återigen med vad Hägglund understrukit). För mig betyder det att 

det handlar om en sorts dubbel reflektion, det vill säga en granskning eller en 

analys av det redan reflekterade, det vill säga en reflektion över den kunskap vi 

tycker oss ha och denna kunskaps strukturer. Det är ju den kunskapen och kun-

skapens narrativ som så att säga konstituerar arkeologin och praktikerna och som 

därmed hela tiden reproducerar vissa budskap. Om vi reflekterar över dessa bud-

skap och kunskapsnivåer finner vi ytterligare nivåer, som tyst och implicit bidrar 

till de befintliga och explicita narrativen. Dessa nivåer utgör inga förtryckta ni-

våer utan är alldeles avgörande för att de synliga narrativen skall bli meningsful-

la. Dessa nivåer är kanske inte ett bra exempel på det främmande i Ruins me-

ning, men de är samtidigt ett bra exempel på det outtalade och det tabubelagda, 

och i någon sorts freudiansk mening kan vi därmed tala om främmande och kon-

tradiktoriska nivåer, som vi undertrycker och vägrar att befatta oss med. Dessa 

nivåer är för övrigt nödvändiga strukturer i de arkeologiska narrativen och prak-

tikerna, samtidigt som de är obehagliga, främmande och motsägelsefulla i en tid 
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som försöker bryta med eller komma till rätta med modernitetens dubiösa männi-

skouppfattning, civilisationens, kulturens och humanismens dubbla problematik. 

 Om det finns någon riktning i den här boken pekar den alltså mot det “okal-

kylerbara möte med något bildande”, det vill säga att jag försöker lyfta fram och 

tydliggöra sådant som är oss främmande, motsägelsefullt och obehagligt i de 

arkeologiska narrativen och i praktikerna för att därmed öka vår kunskap om 

arkeologins och praktikernas narrativa problematik, för att på så sätt öka medve-

tenheten om arkeologins och praktikernas existentiella mening.

 Jag vill inte här formulera någon specifik sammanfattning av de föregående 

avsnitten, eftersom jag föreställer mig att de kan sammanfattas på en mängd oli-

ka sätt. Snarare handlar det om att peka ut en riktning, som för oss vidare mot ett 

antal av arkeologins narrativ, som jag diskuterar i de på det här avsnittet efterföl-

jande kapitlen. De arkeologiska narrativ som jag hädanefter berör, berör jag ef-

tersom de har en koppling till min livssituation. De betyder något för mig och 

berör mig, eller snarare borde dessa ämnen beröra mig och betyda något för mig.
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Kapitel 6

Över land och vatten

Paths, paths, 

everywhere: 

a stamped-in network of paths 

spreading over the empty land

(Conrad, s. 48).

I sitt stora arbete Varat och Tiden (del 2, kap. 5) berör Martin Heidegger forn-
lämningar. Heidegger placerar ordet fornlämningar inom citationstecken för att 

understryka ordets speciella betydelse i historievetenskap,  fornminnesvård och 

kulturgeografi (Heidegger 1993:180). Men han gör det även för att markera att 

han hellre använder ordet don än begreppet fornlämningar. 

Transportväg

Heidegger talar alltså om fornlämningar. Det rör sig huvudsakligen om sådana 

som förvaras på museum och som betraktas som husgeråd (Heidegger 

1993:180). Heidegger frågar sig i vad mån sådana don är historiska,  trots att de 

”ännu inte är förgångna?”

 Heideggers fråga är betydelsefull.  Men innan vi går vidare måste jag först 

beröra begreppet don. Översättaren Richard Matz påpekar brister i denna över-

sättning. Det tyska ordet synes vara Zeug, som betyder råmaterial m.m. Enligt 

Matz hade Heidegger plurala ambitioner med begreppet och ordet don fungerar 

som en pluralöversättning av begreppet Zeug, alltså egentligen doningar.  Be-

greppet kopplas vidare samman med det grekiska substantivet prágma, vilket 

betyder handling, angelägenhet, ting eller sak samt det grekiska verbet prátto, 



vilket betyder göra,  uträtta eller bedriva (Matz 1993:263). Fornlämningar är, i 

Heideggers ögon, någon sorts redskap eller utrustning, alltså något som man 

handskas med, kanske i ett rent praktiskt syfte.

 Låt mig efter denna förtydligande exkurs återgå till Heideggers fråga. Han 

vidareutvecklar resonemanget och konstaterar att ”De är ju visserligen fortfaran-

de klart bestämda bruksföremål” (Heidegger 1993:180). Heidegger intresserar 

sig alltså för klart bestämda bruksföremål av husgerådskaraktär som förvaras på 

museum. Men hur bär vi oss åt när vi tillskriver ett föremål en viss funktion, som 

exempelvis bruksföremål eller husgeråd? Detta är dock inget problem för Hei-

degger. Problemet är snarare att dessa don i sig själva är historiska samtidigt som 

de är för handen och finns på museum. ”Vad har de här tingen varit som de inte 

längre är?”, frågar sig Heidegger (1993:180).  Husgeråd, tänker vi! Men det är 

inte poängen. Är tingen historiska eftersom de inte längre är i bruk, undrar han 

vidare. Svaret han ger oss är att den ”värld inom vilka de, såsom hemmahörande 

i ett donsammanhang, påträffades såsom något tillhandsvarande och begagnades 

av en ombesörjande, i-världen varande tillvaro” inte är mer (Heidegger 

1993:180). 

 Det ombesörjande, det vill säga aktiva och i nuet (i-världen) varande sam-

manhanget är alltså inte mer. Vi skulle kanske till och med kunna säga att den 

ombesörjande människan inte är mer. Istället har dessa don hamnat i ett annat 

ombesörjande sammanhang, andra människor ombesörjer deras i-världen varan-

de: ”De ännu bevarande fornlämningarnas historiska karaktär har alltså sin grund 

i den tillvaros ’förgångenhet’, vars värld de en gång tillhörde” (Heidegger 

1993:180). Men en tillvaro kan inte vara förgången utan är i stället ”havande-va-

rit-till”, alltså en tillvaro som har varit men inte längre är: ”De fornlämningar 

som alltjämt är för handen har sin karaktär av ’förgångenhet’  och historia på 

grund av sin donmässiga tillhörighet till och härkomst ifrån en havande-varit-till 

tillvaros värld som är havande-varit” (Heidegger 1993:180).

 Det är just denna havande-varit värld, eller kontext som det heter i arkeolo-

giska termer, som arkeologen försöker rekonstruera och det är också donens 

bruklighet som arkeologen försöker ge en autentisk och ursprunglig mening. 

Återigen uppdagas alltså ursprungsmyten i den rekonstruerande moderniteten.

 Men det är inte tingen som förflyttas utan deras mening.  Det är det funktio-

nella i tinget – husgerådet – som skall återges sin forna glans och samtidigt bely-

sa en ”havande-varit-till” tillvaro. Detta betyder följande: ”Härmed fördjupas 

dock när allt kommer omkring den gåtan ännu mer, varför just ’förgångenheten’ 

– eller, adekvatare uttryckt, varitheten – i så övervägande mån  bestämmer det 

historiska, då ju dock varitheten tidsligt manifesterar sig lika ursprungligt till-

sammans med nuvaron och tillkommelsen” (Heidegger 1993:181).

 Den arkeologiska handlingen bestäms alltså i relation till ”varitheten” som 

uppenbarligen manifesterar sig i nuvaron och framtiden. Allt som har varit måste 
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såldes, för att kunna betecknas som förgånget, framträda i nuet och därmed också 

uppblandas med nuet. Om nuet skulle lösgöras från det som har varit kan det 

historiska inte pekas ut. Nuet blir härmed själva förutsättningen för historien. Det 

står därför klart att det rekonstruerande projektet inom arkeologin inte i någon 

mening kan återskapa det som har varit utan att samtidigt tillföra komponenter 

från nuet.  Vi rekonstruerar alltså inte historien i historien, utan konstruerar eller 

till och med rekonstruerar historien i nutiden. Det moderniteten först raserar re-

konstrueras sedan inom modernitetens egen meningshorisont. Rekonstruktionen 

är ju inte det samma som den ursprungliga konstruktionen och kan aldrig vara 

det heller. Men ursprungsmyten gör ändå gällande att det finns ett ursprung ur 

vilket allt är sprunget och myten gör vidare gällande att det går att rekonstruera 

varje led i den process som tagit sitt avstamp i ursprungets urelement. Men om 

det förhöll sig på det sättet skulle inte moderniteten, så som den definieras, vara 

en realitet. Moderniteten är snarare ett brott med en process som moderniteten 

själv konstruerat som sin egen, men ej med sig själv, sammanhörande historia. 

Varje avsnitt i den här processen är först och främst lagd i ruiner,  för att sedan 

rekonstrueras på ett sådant sätt att modernitetens brott med det gamla blir tydligt. 

Det som varit återuppstår alltså i en ny och rekonstruerad skepnad inom moder-

nitetens egen meningshorisont. 

 Men samtidigt är vi historiska och våra liv kretsar i hög grad kring det som 

har passerat, det som har varit. Detta innebär att vårt intresse för historia inte 

utgår från en allmän förgångenhet utan ifrån vår egen historiskhet. Vårt intresse 

för historia föregår själva objektifieringen av historien, det vill säga rekonstruk-

tionerna. Men vi avskärmar oss ifrån denna historia i samma stund som vi påbör-

jar dessa rekonstruktioner.  Det historiska blir det Historiska (se för övrigt An-

dersson 200523). Arkeologins praktiker är inte intresserade av vår egen historisk-

het utan av det Historiska som objekt: ”Ifall tillvarons vara principiellt sett är 

historisk, då förblir uppenbarligen varje factisk vetenskap förbunden med detta 

skeende. Historievetenskapen har emellertid därutöver på ett specifikt och kvali-

ficerat sätt tillvarons historiskhet som förutsättning” (Heidegger 1993:194). 

 På så sätt förstår vi varför vi finner mening i Historien, alltså vetenskapernas 

sätt att omvandla en obegränsad, diffus och plural förflutenhet till något som vi 

finner meningsfullt.  Samtidigt växer meningsfullheten fram ur vår egen histo-

riskhet. Men vi kan också,  mot denna bakgrund, förstå varför vi stundom finner 

oss alienerade.  Historien bildar en enhet med oss,  den ordnas och anpassas till 

vår vånda och ångest över tidslighetens nedbrytande kraft. Vi når insikt. Samti-

digt döljer sig här en splittring som vi inte alltid riktigt har klart för oss. Denna 

splittring syns mellan oss själva och Historien, det vill säga mellan det tillrätta-
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lagda, objektifierade och rekonstruerade och vår egen högst personliga historia. 

Vår personliga historia kan enbart ordnas och läggas tillrätta av oss själva och 

genom individuella tillbakablickar. Det finns alltså en djupt liggande koppling 

mellan vår personliga historia och det Historiska, det vill säga det vi rekonstrue-

rar.  Därför är det givet att allt det vi säger, antingen om vår egen personliga his-

toria eller om Historien, enbart kan vara meningsfullt för samtiden. 

Stambanan 

They were building 
a railway. 
The cliff was not 
in the way 
or anything: 
but this objectless blasting 
was all the work going on 
(Conrad, s. 42)

Sittandes på tåget mellan Stockholm och Uppsala, inser jag att landskapet också 
har en historia, men inte av den sort som arkeologer och historiker rekonstruerar. 

Landskapets historia föregår snarare denna historia och döljer sig, liksom tillva-

rons historia, innanför den rekonstruerade historien.

 Ofta står den där, framför allt på hemvägen, men även på morgonen. Den har 

sin plats på en klack av betong och utgör, genom sin profil och lägesval, ett mot-

stånd mot människans ambitioner. 

 Varje steg jag tar,  varje blick jag riktar, leder till dessa konstruktioner, som 

människan placerat i landskapet utan en tillsynes mening och ordning. Överallt 

dessa byggnader, vägar, master, diken och så en runsten omgärdad av ett enkelt 

träräcke. Vad gör runstenen här i vår värld och tid?

 Hägern står där, utan att tveka, på sin strategiskt valda plats av betong.  Den 

står där och väntar; obekymrad av tågtrafiken,  bilar och flygplan. Om den mot 

förmodan skulle oroa sig över sakernas tillstånd,  om den skulle fundera över 

hägrarnas historia,  visar den inte ett minsta tecken på det. Hägern är lika oberörd 

som runstenen torts att de båda har ringats in av vår tids teknik.  De har pekats ut 

som kvarlevor från det förflutna, kuriositeter eller tecken från det förgångna. 

Genom deras upphöjda lugn och bekymmerslöshet är de besvärande, men också 

meningsfulla som tecken på utveckling. De kontrasterar mot stambanans framru-

sande tåg, mot den strida strömmen av bilar och flygets inflygningsleder. 

 Hägern och runstenen får symbolisera naturens och historiens inneboende 

problematik och motstånd. De gestaltar en form av hot,  ty är inte historien i nå-

gon mening hotande och försöker inte naturen ständigt stjälpa och underminera 

våra ståtliga byggnadsverk. 
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 Kanske är det för att tygla vattnets krafter som klacken byggts och har inte 

runstenen stängslats in för att den inte skall ställa till med problem genom att 

komma till skada. Den står där med sina historierötter i myllan. Samtidigt och 

över allt dessa rottrådar,  växtlighetens fasta grepp om den egna tillvaron. Det 

krävs kraft att böka undan växtligheten, mycket kraft.  En så kallad "dumper", en 

av alla dessa maskiner som utför detta kraftprov och som ofta bistår arkeologins 

praktiker i deras verksamhet, skakar fram i fjärran.

 Vänder vi historien ryggen kommer vi inte att märka hur den sakta tar över 

och underminerar vår samtidsfokusering. Synliggör vi den kan den alltid hyllas 

och skyddas, flyttas eller bevaras, föraktas och förtalas. Den kan kringgärdas 

som runstenen. På så sätt kan historien, liksom naturen, kontrolleras. 

 Stambanans sträckning har historisk mening för mig. I snart tjugo år24  har jag 

rest mellan Stockholm och Uppsala. Idag tar det fyrtio minuter, för några år se-

dan tog resan femtio minuter. Att bortse från denna resa är att ignorera förutsätt-

ningen för den person jag successivt formats till, huvudsakligen genom dessa 

resors mål. Det är detta själv som skriver en arkeologi, god eller dålig, riktig eller 

oriktig, en arkeologi som trots allt finns publicerad och som i någon mån också 

ingår i det traderande narrativ och den arkeologiska diskurs som vi vidhåller. 

 De flesta människor pendlar till sina arbeten. Vissa människor kan gå eller 

cykla, men för de flesta rör det sig om längre resor med tåg, buss eller bil.

 Ibland när tåget står stilla uppstår ett gnällande ljud i den annars nästan kvä-

vande tystnaden. Jag har hört denna ton ofta och under flera år,  men först nu när 

jag närmare granskar mitt resande, kommer minnet av det fram och ljudet blir till 

en realitet. Jag hade inte tidigare, på en rak fråga, kunnat säga att det stundom 

uppstod ett ljud. Skulle någon fråga mig nu, kan jag med fasthet förklara att det 

uppstår ett ljud, som då och då drar till sig mitt intresse.

 Alla arkeologer eller praktiker har, föreställer jag mig, någon gång uppmärk-

sammat ett fenomen, vars mening de inte riktigt förstått.  Auktoriteter, huvudsak-

ligen inom praktikerna, tenderar att självsäkert påpeka att sådana förnimmelser 

med säkerhet är fornlämningar.  Något liknande var jag med om för åtskilliga år 

sedan när jag deltog i en exploateringsutgrävning. Den som var satt att leda ut-

grävningen slog med emfas fast att den stensamling jag stod och stirrade på var 

en grav. Sakta gick det upp för mig att så naturligtvis kunde vara fallet. När jag 

nickade medgivande fick jag ett ganska överlägset skratt som svar. Därefter tra-

vade utgrävningsledaren tillbaka till sitt skrivbord i baracken. Det visade sig 

emellertid snart att det inte var någon grav. Det var inte någon fornlämning alls. 

Det var ett naturfenomen.
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 En förnimmelse bygger på erfarenhet. Men det gäller att pröva sambandet. 

Förnimmelsen är en oprövad tillgång. Medvetenheten om vår omgivning verkar 

ligga på två plan.  Å ena sidan har vi en vilande medvetenhet,  som väller fram i 

stunder när vi av yttre källor påminns om den. Å den andra sidan har vi en stän-

digt aktiv medvetenhet. Dessa medvetandenivåers psykologiska innebörd kan jag 

inte fördjupa. Vad jag emellertid vill understryka är kunskapsbefästandet. 

 Länge har jag alltså förnummit ljudet, men aldrig lyft fram det. Ljudet har till 

och från funnits där i bakgrunden. Jag har hört det, men inte tänkt på det eller 

medvetandegjort det. När jag sedan sätter mig ner för att skriva om mitt resande 

uppmärksammar jag ljudet omedelbart och på ett annat sätt. 

 Som parktiker ställer vi ofta frågan "vad är detta?" när vi gräver. I sådana 

situationer prövar vi implicit olika hypoteser, genom att helt enkelt ta det var-

samt. Vi kan efterhand påbörja en mer explicit prövning av hypoteserna, allt ef-

tersom erfarenheten gör sig påmind.  Till att börja med arbetar vi efter en vilande 

medvetenhet. Det beror på att vi inte med säkerhet kan slå fast vad det är vi står 

inför. Det vi förnimmer är otydligt och osäkert. 

 Vi inser således att det vi förnimmer kan ha betydelse. Det meningsfulla i 

förnimmelsen träder successivt fram. Förnimmelsen är historisk. Liksom med 

ljudet i mitt exempel, skrider företeelsen således fram allt eftersom medvetenhe-

ten om vad det är vi står inför ökar. Till slut konstaterar vi: javisst ja, det är ju det 

det är!

 Ju mer vi koncentrerar oss desto tydligare framträder företeelsen. I vissa fall 

kan vi emellertid frammana en falsk medvetenhet. Sådant sker när vi, liksom i 

fallet med den självsäkra grävningsledaren i exemplet ovan, omedelbart och utan 

vidare prut hänvisar till vår egen auktoritet. Här hänvisar vi till en social erfaren-

het och inte till en empirisk. Vi menar att vår titel och position med automatik 

tydliggör innebörden i en förnimmelse och vi drar fel slutsats. 

 Ett annat vardagligt exempel på detta problem stötte jag på häromdagen. Jag 

arbetade med den här bokens andra kapitel och var framme vid avsnittet där jag 

behandlar vedhuggning. Här använde jag först orden yxa och kil. Jag föreställde 

mig att det verktyg vi klyver kubb med borde kallas för kil.

 Jag fick dock reda på annat när jag senare samma dag besökte en butik med 

produkter för aktivt uteliv. Några äldre män stod och undersökte yxorna, när en 

av dem sade att här har vi ett spräckjärn. Naturligtvis hade jag aldrig uppmärk-

sammat samtalet på det sätt som jag gjorde om det inte vore för att jag nyligen 

själv hade intresserat mig för verktyget, eller donet. Erfarenhet och kunskap 

sammanfaller således med ord eller begrepp och sammantaget bildar de förut-

sättningen för narrativ.

 En dag, på hemväg från Uppsala, ser jag när tåget passerar Rosersbergs sta-

tion,  min farmors och farfars gamla bil. Bilen hade sålts för länge sedan och nu 

stod den där. Den var övergiven och matt i lacken,  men det var deras bil! Denna 
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upplevelse passar väl in i berättelsen, om nu denna text hade varit en roman. Min 

iakttagelse håller enbart i litterär mening, även om den är alldeles riktig. Men 

den saknar generellt vetenskapligt värde,  det vill säga framskjutandet av mening-

en.

 Den vardagliga, personliga erfarenheten och dess referens skiljer sig från 

vetenskapens stränga analogislut.  Vi tvingas här skifta väg och ta steget in i käll-

kritikens värld. Bilmodellen stämmer förvisso till det yttre. Men är det samma 

årsmodell och är det i verklig mening mina farföräldrars bil? Ett igenkännande är 

inte tillräckligt för att bekräfta mitt påstående. Trots detta tenderar många av ar-

keologins praktiker att bestämma en företeelse på sådana grunder. 

 En skolad praktiker känner igen och bestämmer en företeelse genom sin min-

nesförmåga. Disciplinens terminologi hjälper till. På så sätt kan parktikern be-

stämma upplevelsen, definiera den och titulera den. När detta sker är källkritiken 

dock frånvarande. Som exempel kan nämnas fyndlistor eller artiklar där nya fynd 

redovisas, stora som små. Det tas för givet att källkritiken redan använts av tidi-

gare forskare. 

 Vi lever i en trivial värld. Vi åker tåg och gör små notiser där vi inte är allt för 

noga med sakläget, som mitt exempel med bilen.

 I vetenskapliga sammanhang måste man belägga sina yttranden. Jag har alltså 

påstått att jag såg min farmors och farfars gamla bil från tågfönstret. Detta var 

för mig en spännande och kuriös iakttagelse, inte minst med tanke på att den stod 

vid Rosersbergs station.  Cirkeln är i någon mån sluten. Jag skall förklara varför 

senare.  I vetenskapliga sammanhang övertygar man genom en cirkel eller åter-

kopplingar, där inledning och slutord knyter ihop berättelsen. Men det krävs ock-

så en serie beläggande illustrationer, experiment och begrepp. Slutligen måste 

påståendet kunna prövas av utomstående. Arkeologin och inte mints praktikerna 

klarar knappast att i sin helhet leva upp till dessa vetenskapliga krav,  även om 

vissa moment gör det. Därför befinner sig arkeologin i ett läge mellan narrativa 

aspekter och vetenskapliga. Arkeologi är till stora delar en pseudovetenskap, det 

vill säga inte en riktig vetenskap, eftersom de vetenskapliga perspektiven enbart 

blir meningsfulla i ett litterärt narrativ. Vi har tidigare sett Gyekye kritisera den 

s.k. traditionella kunskapen. Om man vill och det ville många inom New Ar-

chaeology, så kan man placera arkeologin någonstans mellan den traditionella 

och individbundna kunskapstraditionen och den prövningsbara naturvetenska-

pen. Och det är förstås också där arkeologin skall befinna sig, även om New Ar-

chaeologys anhängare inte på något sätt ville det. Arkeologi är ett ämne som be-

härskar konsten att berätta, men också om ett ämne som kan anklagas för att 

stundom föra fram berättelser som faktiskt är tvivelaktiga. 

 För att mina ord om bilen skall få vetenskaplig relevans måste jag kunna be-

lägga att just det exemplaret av den modellen har varit i min farmors och farfars 

ägo samt att det var just det exemplaret som stod uppställt i Rosersberg. Att bara 
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redogöra för dessa fakta gör emellertid ingen berättelse,  lika lite som en arkeolo-

gi värd namnet enbart kan bygga på allmänna fakta eller på en praktik. Således 

krävs ytterligare aspekter i texten, som exempelvis analyser, slutsatser och teori-

er. Det krävs också mening. Vi måste få reda på varför studien är intressant,  var-

för vi skall engagera oss? Framför allt är det viktigt om andra än de redan invig-

da, det vill säga andra än de som redan känner till sakläget,  skall förmås att ta del 

av det.  Narrativ utgör således en viktig del av både den vetenskapliga och popu-

lära förmedlingen. Berättelser har i sin tur föga betydelse för människor som 

sedan länge är döda. Därför och återigen har arkeologin och praktikerna enbart 

sitt värde i relation till oss som lever nu. 

Vikingarnas vattenvägar

En av de sista dagarna i november tjugohundraett beger jag mig till skärgården. 
Även om jag vistats där sedan barnsben och även om jag gjorde min militärtjänst 

i skärgården, har jag först under senare år insett att skärgårdsborna faktiskt lever 

ett liv på vatten. Många skärgårdsbor har exempelvis inget körkort. Vad skulle 

det tjäna till? Istället är det båten som utgör det huvudsakliga transportmedlet, 

eller tydligare uttryckt, det är vattnet som utgör själva infrastrukturen. Barnen i 

skärgården åker båt till skolan – skolbåt – och hydrokopter när isen har lagt sig.  

 Jag är i skärgården för att stänga av vattnet – sommarvattnet – och det känns 

som jag med detta också och slutgiltigt stänger av sommaren. Nu finns det ingen 

återvändo. Nu är det vinter och vi lämnar detta vattenliv för att övervintra i teg-

lets, asfaltens och rälsens infrastruktur.

 På vägen ut med skärgårdsbåten ringer öns jordbrukare, tillika skeppare på en 

av skärgårdsbåtarna och påtalar att han är på väg att hämta vår båt för vinterför-

varing.  Eftersom jag snart är i land svarar jag att det inte behövs och att jag kan 

köra över den till honom. När jag sedan skall köra över båten vägrar motorn star-

ta. Det spelar ingen roll vad jag gör – den startar inte! Båten får han istället ta på 

släp efter sin.

 Skärgårdsbor är, som sagt, ett båtfolk och det märker man inte minst när de 

skall lägga till med sina båtar,  stora som små. Ingen bilkörande sommarboende 

storstadsbo eller, för den delen landsortsbo, kan, oberoende hur mycket båt de 

kör om sommaren, handskas med en båt som en skärgårdsbo. En båt har,  med 

motorn på tomgång, en egen mjuk men också tung kraft, som det gäller att ut-

nyttja på rätt sätt. Skall man bromsa en båt krävs åtskillig motorkraft. Tvingas 

man driva fram båten vid tilläggningsögonblicket kommer manövern oavkortat 

leda till att båten slår i bryggan. Förståelsen för båtens egen tröghet är alltså me-

ningsbärande och utgör en tydlig skiljelinje mellan den som lever ett liv med 

båten och den som enbart nyttjar den för stunden. Vår båt bogseras bort, jag 
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stänger av vattnet och avslutar dagen med att beskära eken, en syssla som jag 

åter kommer att beröra senare i denna text, samt lägga granris över kryddlandet.

 Vinterstängandet är en vemodig syssla och jag överväldigas av en moll-

stämdhet. Prosaiska föremål som leksaker, öskar eller rep påminner om något 

bortom själva erfarenheten av deras roll eller plats i en verksamhet. De ligger där 

i sin vinterbädd. I minnet kan jag höra barnens skratt vid stranden, känna dofter-

na av gräs och blommor, höra fågelsången. Det är en känsla av dysterhet, även 

om själva minnesbilderna är ljusa, emanerande ur historien själv, ur en historisk 

ensamhet, ur tidsligheten. Det är inte det enkla faktum att ytterligare ett år passe-

rat som ger upphov till denna stämning utan just själva historien, att allt nu blir 

till historia, att sommaren passerat så obemärkt som just bara nuet kan göra. Jag 

har förlorat något.

 Stranden är täckt av uppblåst vass och gamla mörkna löv. En ensam svan, en 

årsunge med en obehaglig skada på halsen, kliver väsande, men samtidigt bö-

nande om mat, upp på stranden ända fram till mig. Över himlen rör sig tunga grå 

moln som färgar vattnet stålgrått. Det är tre grader varmt i luften och fem grader 

i vattnet.

Stålgrått vatten

Tillslut tar mörkret överhand och jag måste tillbringa den sista timmen inomhus. 

Med till skärgården tog jag boken Stockholms Skridskoseglarklubb, 1901-2001, 

en spegling av 100 år (Richard m. fl. 2001). Jag tyckte att den borde passa bra på 

skärgårdsstället. Sittandes i "Gula soffan" bläddrar jag i boken och hamnar i ett 

kapitel om vattenleder med rubriken Din skridskotur – en utfärd i vår historia 

författad av Lars Ihrfors (s. 171ff).

 Det var, hävdas det, längs vattenvägarna de första människorna började be-

folka östra Svealand för femtusen år sedan.  Därefter får läsaren i korta ordalag en 

presentation av landskapets förändring och samhällets utveckling. Här läser jag 
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om Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland, om Tacitus beskrivning av 

svinonernas skepp och inte minst om ledung och utrodd, om Svearike och Göta-

riket, om stormaktstid samt att vattenvägarna haft betydelse ända fram till 1900-

talet. Men det är inte detta som artikeln i huvudsak handlar om, utan den handlar 

om våra skridskofärder på de gamla vikingalederna. En karta visar var lederna 

gick och det är enkelt att se vilka stråk vi befar med våra skridskor, som exem-

pelvis Sjuhundraleden, Långhundraleden, leden Edsviken-Uppsala eller Kalmar-

sand-Uppsala och inte minst leden från Mälaröarna, förbi Sigtuna och till Uppsa-

la. 

 I trakterna kring Kungsängen nordväst om Stockholm har militären idag ett 

övningsområde. Mitt emot övningsområdet och på andra sidan vattnet ligger 

Rosersbergs slott. Nittonhundranitton köpte min farfars far gården Torsätra. Idag 

är den borta, sprängd i bitar av militären när övningsområdet anlades. Det har 

hänt att jag druckit en kopp kaffe på resterna av gårdens brygga, när jag passerat 

på mina skridskor. Farfars far roddes från denna brygga till Rosersbergs slott. 

Därifrån tog han sig till Rosersbergs station för att ta tåget in till Stockholm. När 

jag ser min farfars och farmors bil ståendes övergiven vid denna station skapas 

en historisk realitet svår att handskas med. Och så en dag när jag återigen reser 

förbi med Uppsalapendeln är bilen borta – såld,  skrotad? Vad vet jag. Så mycket 

förstår jag att symbolen för en historia och också en berättelse har försvunnit. 

Det ting till vilket berättelsen knyter an är borta och således också förutsättning-

en för ett narrativ.

 För alla långfärdsskridskoåkare utgör Birka en punkt att passera i mälarhavet.  

En bild i artikeln visar också en modell av vikingatidens Birka. Bilden är vald 

eftersom en skrinnare är på väg mot land. Naturligtvis finns också en artikel om 

forntidens skrinnare i Jubileumsboken. Artikeln har titeln Löpa islägg – en 

månghundraårig konst och är författad av Bo Svensson (s. 91ff).

 Här läser jag att mängder av benskridskor framkommit ur Birkas svarta jord, 

men att de även har hittats på öländska järnåldersboplatser och att de i dessa fall 

är daterade till perioden mellan det andra och det sjätte århundradet efter Kristus. 

Det konstateras vidare att fynd av isläggar gjorts i Norge, Tyskland, Nederlän-

derna, Polen, England, Ungern, men även i Balkanländerna. En benskridsko är 

tillverkad av ett avplanat mellanfotsben av häst eller ko. 

 I Olaus Magnus Carta Marina finns en bild – den första av sitt slag, hävdas 

det i artikeln – som avbildar två män som åker islägg över Finska viken. Islägg 

åker man bokstavligen,  eftersom fötterna aldrig lyfts från isen. Istället stakar 

skrinnaren sig fram med en broddkäpp. Författaren understryker, att isläggarna 

haft stor betydelse som transportmedel till och från Birka. De kom även till an-

vändning när fisk skulle klubbas under isen, eftersom man tyst kunde glida fram 

på läggarna. 
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 Till min förvåning läser jag också att Ulf Erik Hagberg under 1970-talet star-

tade ett isläggsprojekt med studenter från arkeologiska institutionen i Uppsala. 

Isläggar tillverkades och turer genomfördes bland annat nära båtgravfältet vid 

Tuna i Badelunda och vid Runsa fornborg. Några månader senare stöter jag på en 

kort artikel om detta isläggsexperiment. Artikeln heter Isläggar och pälsskinn – 

en frusen kulturhistorisk rapsodi och författaren är naturligtvis Ulf Erik Hagberg 

(2001). Här erkänner den likaledes ivrige långfärdsåkaren att han just genomför-

de det ovan omtalade isläggsprojektet under 1970-talet (Hagberg 2001:80). 

 När jag höll på med utgrävningen i Vamlingbo läste jag givetvis boken om 

Vallhagarundersökningen (Stenberger 1955), alltså det monumentala arbetet om 

utgrävningarna av den stora förhistoriska byn Vallhagar i Fröjel socken på södra 

Gotland. I samband med undersökningarna i Vallhagar fann man isläggar.  De 

uppfattades av arkeologerna som en del av en mer oseriös livsföring och ett ut-

tryck för nöje. Dock understryks det att de för det mesta användes vid isfiske, 

vilket också är den vanligaste tolkningen av isläggar (Klindt-Jensen 1955:857f). 

Till nytta och nöje alltså och vi tänker oss en lekfull och lättjefull gotlänning på 

jakt efter gädda en februaridag för si så där femtonhundra år sedan, eller varför 

inte en lekfull arkeologidocent som Ulf-Erik Hagberg experimenterandes med 

isläggar i nittonhundrasjuttiotalets Uppland eller författaren till föreliggande bok, 

som mer än gärna åker långfärdsskridskor. 

 Så är min dag i skärgården över. Jag låser och lägger nyckeln på det hemliga 

stället. Genom mörkret hör jag en båtmotor. Jag ser hur lantärnorna släcks. När 

jag sedan, på väg mot skärgårdsbåten, går längs med grusvägen uppfattar jag ljus 

som vajar fram och åter över åkern, men människorna kan jag inte urskilja. De 

går uppenbarligen på rad med var sin lykta. Ljuset syns mot den blöta åkern och 

skogens mörka djup, men det är bara själva ljuset från lyktorna jag uppfattar – 

staring into light we think – och så kan metaforen få stå för sig själv. 

 Där går människor som lever sitt liv på vatten, så som vikingen uppenbarli-

gen gjorde och som människan gjorde långt tidigare, inte bara enligt Stockholms 

Skridskoseglarklubbs (SSSK) berättelse utan även i det narrativ vi arkeologer 

presenterar och som reproduceras i årsböcker, romaner och allehanda andra nar-

rativ.

Långfärder

Om vintrarna åker jag alltså gärna långfärdskridskor. Mälardalen anses vara 
världens bästa åkområde. Det beror på topografi och miljö. Isen lägger sig efter 

ett visst schema.  Små och högt belägna sjöar lägger sig först. Därefter följer stör-

re och större sjöar.  Undantag finns. Vissa småsjöar kan ha svårt att lägga sig på 
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grund av vattenförhållandet. Exempelvis påverkar djup och strömmar islägg-

ningen. Därför kan stora, men grunda och stilla sjöar ibland lägga sig före mind-

re. Men generellt gäller regeln att små och högt belägna sjöar lägger sig först. 

Till slut lägger sig Mälaren och därefter följer skärgårdens isar.

 Långfärdskridskor kan man åka på många ställen i världen, till exempel har 

svenska skrinnare åkt skridskor i Turkiet, i Österrike, i Mongoliet men också på 

Antarktis. SSSK är Sveriges största klubb med över tiotusen medlemmar. Klub-

ben har en omfattande organisation av ideell karaktär. 

 På isen fungerar organisationen så att alla åkare delas in i eller delar in sig 

själva i olika grupper beroende på åkskicklighet och kondition. Varje grupp leds 

av en av SSSK utsedd ledare, som har en röd/vit flagga vajandes från ryggsäck-

en. Gruppernas storlek kan variera betydligt,  från några få åkare till fler än trettio 

stycken.  Det finns sju olika grupper, grupperna 1 till 5 samt grupp Upp till 39 

och grupp Efter 65.  Grupp 1 åker snabbast, längst och på de svåraste isarna. 

Gruppens åkare "badar" oftast.  Grupp 5 tar det lugnt och säkert.  Det gör också 

grupp Efter 65. Här måste man vara över sextiofem år.  I gruppen Upp till 39 bör 

man vara under trettionio år. 

 Åkning på naturisar kräver erfarenhet. Isen är aldrig den samma. På en fjärd 

kan det finnas mängder av olika isar, vissa bär andra inte. Små skiftningar i isen 

visar dess karaktär. Ispiken och känslan i fötterna avslöjar isens temperament. 

Men också isens egen ton talar om hur mycket den är villig att bära. Framför allt 

sötvattenisar tenderar att skrika allt högre ju tunnare de blir.

Båtens narrativ

Mitt första och ytterst trevande försök att författa en akademisk uppsats påbör-
jades och avslutades vintern nittonhundraåttiotre. Uppsatsen handlade om Hjort-

springsbåten.  När jag nu,  inspirerad av utgrävningen i Vamlingbo socken, mina 

skärgårdsutflykter och SSSK:s jubileumsbok, återvänder till båtarnas värld sker 

detta med viss förtjusning och förväntan. 

 Året 1929 publicerade Gunnar Ekholm en artikel betitlad Osebergshögen. 

Vikingatidens märkligaste gravfynd.  Artikeln är inte speciellt märkvärdig utan 

följer en populär tradition, vilket naturligtvis också torde ha varit syftet.  Den 

beskriver i nämnd ordning platsen, utgrävningen och tolkningen. Just tolkningen 

är av betydelse, ty den bygger på de fornnordiska berättelserna.  Tolkningen sak-

nar egentlig koppling till sakläget utan bör snarare betraktas som en berättelse i 

berättelsen, eller hur en berättelse fogas in i en annan för att ge denna legitimitet. 

Kanske var det så att källmaterialet saknade förmåga att ge ifrån sig sin informa-

tion.
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 Året efter publicerade Per Dahlgren sin uppsats Vikingatidens nordiska 

skeppstyper (Dahlgren 1930). När Dahlgren gav sig i kast att skriva om skepp-

styperna under vikingatid, saknades svensk litteratur i ämnet, i varje fall om vi 

skall tro honom (1930:470). Dahlgren konstaterar att flottan under vikingatiden 

bestod av en brokig uppsättning skepp eller båtar, eller som han uttryckt saken: 

"Nordmännen själva fjäskade inte med pedantiska systematiseringar…Man tog 

vad man hade" (1930:470). För egen del såg han dock det viktiga i att fastställa 

en typindelning (1930:470). Något annat var inte att förvänta.

 Som brukligt för denna tid plockar Dahlgren friskt och vågat ihop de källor 

han kan komma över och skapar en kompott av allt från hällristningar till 1800-

talets skeppsbeskrivningar. De skriftliga källorna spelar även de sin betydande 

roll.

 Ernst Klein har i sin uppsats Vikingaskeppens ättlingar i svenska farvatten 

bland annat konstaterat bristen på skeppsfynd i svensk jord, men också noterat 

Tacitus långa utläggning om de nordliga barbarernas båtar (1932:139), alltså 

samma källa som vi hittade i SSSK:s årsbok.

 Klein nämner i sammanhanget Valsgärdeundersökningarna, som vid denna 

tid just påbörjats och som Klein menade hade lämnat viktiga upplysningar om 

båtarnas konstruktion (1932:140). Båtgravar redovisas dock ofta utan någon som 

helst marinarkeologisk diskussion. När exempelvis Eva Weiler långt senare i 

Fornvännen diskuterar ett båtgravfynd från Botkyrka beskrivs fynden, men bå-

tens självklara sammanhang berörs inte (Weiler 1975:77ff). I boken Tuna i Bade-

lunda (Schönbäck 1994), alltså det Tuna där Hagberg en gång färdades på isläg-

gar, finns ett kapitel om platsens båtgravar (kap. 4, s. 87ff). Inte heller här finner 

jag någon båtarkeologisk diskussion. Snarare rör det sig om en monteliansk 

"fyndbesrifning". Dock slår det mig att samtliga här redovisade båtgravar verkar 

innehålla kvinnogravar (s.  106). Detta understryks ytterligare på sidan etthundra-

femtioett, där följande konstateras: "…framhävd av båtgravarnas kvinnor, få sin 

grav i närheten av den förnäma 'ättemodern' i sin dominerande grav" (Schönbäck 

1994:151). Schönbäck diskuterar vidare de gravlagda kvinnornas placering i 

båtarna och konstaterar att deras plats mitt i båten kontrasterar mot en generell 

tendens,  nämligen: "I männens båtgravar har den döde i allmänhet placerats i 

båtens aktre del" (Schöbäck 1994:152). Mannens placering i båtarna utgör här en 

normerande aspekt,  som alltså gör kvinnornas placering apart. Här är genuspro-

blematiken fullt synlig för oss idag, men då var den implicit samtidigt som den 

styrde forskningsperspektivet. Det märkliga är alltså, och det är inte jag som 

skriver detta utan Schönbäck, "att samtliga hittills undersökta båtgravar i det 

nuvarande Västmanland innehållit kvinnor, vilket tills vidare ger båtgravskicket 

här en speciell framtoning…" (Schönbäck 1994:155).  Det kan emellertid, menar 

Schönbäck, handla om en skenbild. Han säger detta trots att han senare konstate-
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rar att kvinnor i båtgravar är allt annat än ovanligt i fynd från övriga Sverige och 

Norge (Schönbäck 1994:155).

 Schönbäcks diskussion om båtgravarna är intressant, men vi borde kanske 

rikta viss kritik mot det förvånade anslaget när det gäller kvinnornas plats i båtar. 

Jag skall återkomma till berättelsen om båtar och deras sociala och metaforiska 

roll senare, men redan här kan konstateras att Schönbäck kopplar samman båt-

gravarna med social organisation. Schönbäck lämnar således helt båtarkeologin 

åt sidan och fokuserar istället på graven som social markör. Den store båtforska-

ren Erik Nylén är medförfattare till boken, men finner det uppenbarligen onödigt 

att uttala sig om båtarna ur ett båtarkeologiskt perspektiv. Kanske har detta sin 

grund i att båtarna var befolkade av kvinnor och att det därmed saknades en 

självklar koppling till exempelvis krampmacksseglatser. Jag undrar hur det hade 

förhållit sig om de åtta båtarna hade innehållit män, svärd och sköldar? 

 Nåväl. Syftet med Kleins uppsats var att beskriva de svenska allmogebåtarna 

och deras djupa historiska tradition (1932:142). En viktig inspiratör för detta 

skeppshistoriska narrativ torde den norske språk- och sakforskaren Hjalmar Se-

jersted Falk ha varit. Hans arbete Altnordisches Seewesen  (1912) omnämns både 

av Klein (1932:144) och Dahlgren (1930:470).

 Om Dahlgren snarare beskriver de olika båttyperna genomför Klein en mer 

ingående granskning av båtens konstruktion och båtbyggarteknikens historia.  Det 

är med viss glädje jag läser några korta rader om Hjortspringsbåten.

 Klein understryker i slutet av sin uppsats, att "…tiden går fram med motorfart 

i alla våra farvatten" (Klein 1932:158). Det innebär att tiden är knapp om de äld-

re båtarna skall hinna studeras och dokumenteras. Vad är det som sker? Tempora-

liteten kommer alltså att frånta oss företeelser och förpassa dem till minnets sfär, 

det vill säga till historien. Skall dessa företeelser behållas i nuet måste de också 

skyddas från tidsligheten och således inordnas i Historien. Tidsligheten är i det 

här sammanhanget synonymt med moderniteten, eller, som Klein uttrycker det, 

med motorfart. Som vi alltså förstår utgör Historien skyddet mot bräkligheten i 

varje farkost, dess tendens att brytas sönder och sakta tyna bort. Genom Histori-

en begär vi evigt liv åt farkosterna,  åt oss själva, men livet är inte livet som så-

dant utan ett rekonstruerat och framför allt konserverat liv. Det handlar om att i 

en rekonstruerad form bevara det som rycks bort av moderniteten.  För praktiker-

na blir rekonstruktionen Historien. För arkeologen blir narrativen Historien.

 Så här långt – bortsett från den lilla båtgravsexkursen – har berättelsen uppvi-

sat en tydlig vinkling åt det tekniska hållet, men också mot vida och svepande 

tolkningar, framför allt med hjälp av material hämtat från skriftliga källor. Där-

emot saknas en mer ingående diskussion om båtens roll i samhället och också en 

mer detaljerad tidsskala.

 Tar man del av Eirik Hornborgs inledande ord i uppsatsen Skandinavisk sjö-

fart under vikingatid och äldre medeltid (1935) börjar man hoppas. Hans inle-
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dande ord antyder ett svar på mina tankar från skärgårdsön: "Om vattenvägarnas 

utnyttjande under alla tider utgjort en oundgänglig förutsättning för den samfärd-

sel, den kulturella växelverkan, som varit den europeiska kulturutvecklingens 

främsta hävstång, så gäller detta icke minst beträffande Norden" (Hornborg 

1935:214). Tyvärr följer inte Hornborg denna ansats på ett för mig tillfredsstäl-

lande sätt och jag borde naturligtvis ha förstått det.  I stället finner jag en utveck-

lingsretorik där bland annat samerna får klä skott (Hornborg 1935:215). Därefter 

följer det jag redan hos Dahlgren och Klein läst,  men med ett betydligt sämre 

narrativ. Kanske skall jag inte klandra Hornborg för jag märker snart att detta 

utvecklingstekniska narrativ slår igenom med full kraft i boken Skeppet (Land-

ström 1961)  

 I rättvisans namn och om man vill tolka Landströms avslutande ord något 

konstruktivt går det att läsa hans sista meningar som en smärre kritik av utveck-

lingstänkandet. Dock presenteras de olika skeppstyperna i boken efter den sed-

vanliga utvecklingstekniska kronologin. Även båtar och skepp faller alltså in 

under ursprungsmetafysiken och modernitetens rekonstruerande narrativ.

Först under 1990-talet

Det är först under 1990-talet som ett mer regelrätt skeppsarkeologiskt,  mariti-
markeologiskt eller marinarkeologiskt narrativ tar form. Vad menas då med re-

gelrätt?  Vi kan med Christer Westerdahl se det ur följande perspektiv: "Men med 

en ökad koncentration av makt över de samlade rikedomarna blir kontaktbehovet 

och omfattningen av utbyte större.  Man måste byta varor som en del av den soci-

ala kontakten, till att börja med sådana som ger hög prestige och högre status åt 

de härskande" (Westerdahl 1994a:4). Notera att Westerdahl skriver till att börja 

med. Det finns även här ett ursprung således. Skeppet,  båten eller vad vi nu öns-

kar kalla fenomenet, infogas i en social teori och får sin förklaring därmed, ett 

tänkande som Westerdahl återkommer till i sin artikel Äldre maritim kultur och 

maritimt kulturlandskap (1995). Samhällets organisation kräver alltså transport-

medel och ju mer komplext samhället är desto mer komplexa blir skeppstyperna. 

Vi är med detta en bra bit ifrån Dahlgrens "Man tog vad man hade". 

 Som vi tidigare sett ansåg Dahlgren att det var viktigt att fastställa en typin-

delning, en uppfattning som även Carl Olof Cederlund långt senare givit uttryck 

för: "Sett ur ett teoretiskt perspektiv, marinarkeologens, skulle jag vilja ange ett 

fartygs eller en båts typ som en sammanfattning och definition av de drag i dess 

konstruktion och form som anger dess väsentliga egenskaper och ursprungliga 

användning. Således det ändamål för vilket den byggts och formats på ett visst 

sätt" (Cederlund 1980:33). 
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 Med särskild tydlighet framträder ett narrativ, som både är kronologisk/typo-

logisk och utvecklingsteoretisk till sin natur, ett narrativ inte alls främmande för 

exempelvis Mpntelius. Westerdahls uppsatser visar också vidden av berättelsen 

och behovet av begreppsbildning. Termen maritimt kulturlandskap betraktas som 

en ny term (Westerdahl 1995:14).

 Begreppet regelrätt har som bekant sin motsatts i regelvidrigt. Det går,  för-

modar jag, att segla regelvidrigt och det går också att förfara regelvidrigt inom 

arkeologin om skepp – båtarnas arkeologi. Christer Westerdahl tvingas slipa sina 

argument för en vetenskaplig maritim arkeologi i en artikel kallad Maritim arke-

ologi – båtarkeologi – i gungning? Kommentar till Rune Edbergs artikel "Låt det 

gunga om båtarkeologin" i Fornvännen 1995 (1996). Vad Rune Edberg före-

språkar är i mångt och mycket en regelvidrig båtarkeologi. "Vetenskapens upp-

gift är att söka sanningen, trots att man aldrig kommer att nå den", citerar 

Westerdahl (Westerdahl 1996:221) ur Mats P. Malmers Grunden till mitt arkeo-

logiska liv.

 Tio år tidigare skrev Carl Olof Cederlund en kritisk artikel om Arne Emil 

Christensens avhandling Boat Finds from Bryggen. Poängen med kritiken var att 

understryka bristerna utifrån "den empiriskt inriktade sakforskningen" (Ceder-

lund 1986:27, se också Christensens svar i Fornvännen 1987:132)

 Vad hade då Edberg påstått och som fått Westerdahl att reagera? I sin presen-

tation av Expedition Holmgård (Edberg 1995) redovisade Edberg färden med den 

nybyggda båten Aifur från Sigtuna till Novgorod. De av Nylén genomförda seg-

lingarna med Krampmacken var förebilden för denna expedition. Syftet med 

Krampmacken var synnerligen väl definierad, det handlade om att testa bildste-

narnas komplicerade segel och rigg. Vidare understryker Nylén att Krampmack-

en inte bara är gotländska för tångräcka utan också betyder "tvivelaktigt båtbyg-

ge" (Nylén 1995:508).

 När jag läser Edbergs artikel har jag inte svårt att förstå Westerdahls invänd-

ningar. Någon vetenskaplig expedition är det knappast frågan om, snarare hand-

lar det om ett äventyr för en grupp modiga män utan skägg och, av bilderna att 

döma, en eller annan likaledes modig kvinna.  Edbergs koppling till Krampmack-

en är kanske inte befogad, men det är också svårt att förstå hur segel och rigg kan 

testas på en båt som inte är omedelbart byggd just för denna rigg och detta segel.

 Edbergs tekniska beskrivning har ingen vetenskaplig relevans eftersom det 

aldrig varit syftet: "Aifurs byggprocess sågs således inte som något ändamål i sig 

och hade ingen annan inriktning än att skapa just den nämnda plattformen" (Ed-

berg 1995:148). Plattformens syfte var att tillgodose manskapet med en båt som 

hade goda egenskaper för ett färdexperiment (ibid.). Varje redovisad brist eller 

problem som projektet råkade ut för måste således förstås mot den bakgrunden. 

Det är ganska självklart att en sanningssökare av Westerdahls natur,  en man som 

också vandrar i den strikta empirikern Malmers fotspår,  snabbt uppfattar motsä-
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gelserna och det ovetenskapliga i dessa ståndpunkter. Till och med jag reagerar. 

Den information Westerdahl förmedlar gör mig kanske inte klokare, men den 

överför i varje fall en något mer plausibel bild av en svunnen värld. 

 Samtidigt måste vi förstå Edbergs önskan att koppla ihop sitt projekt med 

Erik Nyléns. I boken Vikingskepp mot Miklagård  (1987) inleder Nylén med någ-

ra rader som han kallar Om aktiv forskning.  Han skriver: "Här är nu en bok, som 

dels är tänkt som lustig läsning om strapatsfyllda och händelserika sommaräven-

tyr, dels som en redogörelse för det första realistiska vetenskapliga försöket att 

med ett från vrakrester rekonstruerat vikingaskepp pröva flodvägarna genom 

Europa till Istanbul…" (Nylén 1987).  Av vrakrester, skriver Nyhlén. Tiden går 

fram med motorfart skrev Klein och lämnar uppenbarligen vrakrester – material 

remains – efter sig, som ligger där och väntar på att rekonstrueras och införlivas i 

Historien. De ligger där i väntan på sin berättelse.

Kommentar

Watching a coast 
as it slips by the ship 
is like thinking about 
an enigma 
(Conrad, s. 39)

I den läsning jag här har ägnat mig åt framträder en berättelse med en tydlig 
fokusering på teknik,  båtbyggarteknik. Tid och rum utgör nyckelbegrepp,  det vill 

säga kronologi och typologi, alltså tidräkning eller dess lära samt läran om ty-

perna och deras bestämning. Detta tekniktänkande och teknikens kontextualise-

ring genererar ett behov av rekonstruktioner eller skapandet av repliker, som den 

marinarkeologiska termen lyder. Begreppet replik söker sig tillbaka till ordet 

re'plico vilket betyder återge, rulla upp eller veckla ut. Annars används ordet 

vanligast inom dialogen; någon har rätt att exempelvis replikera ett inlägg. Inom 

konsten fungerar repliken som en avbildning,  dock inte i detalj exakt lika, av ett 

äldre konstverk.

 Båtrepliken, eller rekonstruktionen, borde alltså förstås som "återge". Vad det 

handlar om inom marinarkeologin är således att återge båten dess form, eller och 

kanske tydligare, dess plastiskhet och dynamik. Frågan är vad det är som driver 

dessa män, för det är huvudsakligen män, att ägna kraft och möda åt sådana pro-

jekt.

 Christer Westerdahl ser det enbart ur ett vetenskapligt perspektiv (1994b). 

Men vad kan en replik lära oss? Att bygga en båt slarvigt eller efter noggranna 

regler, att segla, dra och ro dessa taftliga rekonstruktioner eller fullvärdiga repli-

ker, vad betyder det?  Jo, vad vi här ser är behovet att föra in den forntida världen 
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som praktik, sanning och myt i den egna kroppen genom att utföra forntiden i en 

samtidshandling.  Forntiden blir något som man har för handen. Man kan hands-

kas med den. 

 Mitt sökande går vidare.  Så långt har jag funnit ringa. Vad jag vet är att vrak 

förstörs av nyfikna sportdykare (Se ex. Cederlund, 1995 och Rönnby,  1995). Jag 

har förstått att den geologiska, ekologiska och ekonomiska aspekten bakom var-

jehanda skeppsfart kan tydliggöras (se. exempelvis Westerdahl, 1997 och Rönn-

by, 2001). Här har jag kommit i kontakt med begreppet det maritima samhället, 

en term som verkar ha formulerats av Christer Westerdahl, en term som kanske 

också beskriver dagens skärgård. Jag har även funnit att båtarkeologin, eller lä-

ran om gamla båtar, är en synnerligen märkvärdig och ytterst machoorienterad 

syssla, byggd på drömmar, föreställningar och myter eller varför inte fullt plau-

sibla antaganden. 

 Men så finner jag i en kort artikel, med begreppet det maritima samhället i 

titeln,  följande ord: "Skeppet som företeelse var så centralt i människornas med-

vetande och betydelsebärande, att det kom till användning som metafor då riket 

organiserades" (Larsson 2001:32). Det är symptomatiskt för hela detta narrativ 

att Larsson prompt måste koppla denna metafor till begreppet “riket”.  Hade det 

inte varit mer adekvat att tala om samhället? I sådana fall hade metaforen fått en 

betydligt djupare antropologisk innebörd. 

 Jag kommer samtidigt att tänka på några ord formulerade av Westerdahl: 

"Den avgörande insikten torde ligga i övertygelsen att den tid vi studerar och den 

tidens människor fundamentalt var annorlunda än nutidens" (1997:221), ord som 

i sin tur leder tillbaka till båtgravfältet Tuna i Badelunda med kvinnorna i sina 

båtgravar. Trots att det uppenbarligen finns gott om kvinnor i båtgravar och trots 

att en av de största och pampigaste gravarna i Skandinavien innehåller en grav-

lagd kvinna, finns det märkbart få kvinnor representerade i båtarkeologin, men 

det kan naturligtvis beror på att jag missat sådana texter eller kanske det beror på 

Westerdahl konstaterande – vi är allt för olika dem. Något måste jag dock göra 

för att undersöka detta närmare. Vitterhetsakademien har, som bekant, ett synner-

ligen välfyllt bibliotek. Detta bibliotek är försett med en lämplig sökmotor. Om 

man söker på ordkombinationen båtar/skepp + kvinnor får man fem nedslag, 

men det rör sig enbart om två titlar (Arwill-Nordblahd 1997; Schönbäck & 

Nylén 1994).

 Att använda skeppet som metafor måste vara ytterligare ett tydligt tecken på 

det Westerdahl säger, ty inte skulle väl vi använda lastbilen som metafor när vi 

organiserade vårt samhälle? Har jag kanske fel? Bygger vi ändå inte i mångt och 

mycket vårt samhälle runt infrastrukturen? Har vi inte en politisk organisation 

som i hög grad är skapad för att handskas med infrastrukturen och hävdas det 

inte att rörlighet är en förutsättning för tillväxt? Under tidigt 1600-talet liknade 

adelsmännen samhället vid ett hus. Huset var en noga sammanfogad konstruk-
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tion,  men med en något vinglig balans som måste skyddas från olika hot (Eng-

lund 1989:243f). Skepps- eller för den delen lastbilsmetaforen är således knap-

past långsökt. Snarare utgör både hus- och skeppsmetaforen ett uttryck för en 

poetisk beskrivning av samhället, medan min lastbilsmetafor snarare visar på vår 

tids otymplighet.

 Berättelsen förefaller svänga av och jag finner mig inkastad i en annan de-

batt, som Larsson enbart berör, men som verkar handla om hur denna skeppsliga 

samhällsorganisation egentligen var beskaffad. Påmind av Larssons referenser 

drar jag mig till minnes att jag för några år sedan av Björn Varenius fick hans 

bok Han ägde bo och skeppslid (Varenius 1998).  Utifrån denna bok skulle jag 

kunna gå vidare och väva ihop texten med en analys av huset och Frands Her-

schends hallmetafor (Herschend 1997). Emellertid väljer jag att låta kapitlet 

mynna ut i minnesbilden av de slocknande lanternorna och de i nattmörkret va-

jande lyktorna, doften av sommarens död, leksakerna i boden och det stålgrå 

havet. 
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 Kapitel 7

Berättelsen om barn

It's queer 
how out of touch with truth 
women are 
(Conrad, s. 39)

Ordet queer är ett etablerat begrepp inom kulturteorin. Queer betyder udda, av-
vikande eller utanför. I citatet är ordet synonymt med femininum, det vill säga att 

det feminina står främmande inför sanningen, förnuftet och således också inför 

vetenskapen. Vetenskapens uppgift är att söka sanningen, trots att man aldrig 

kommer att nå den, hävdade Westerdahl i det föregående kapitlet. Kvinnor, lik-

som barn, är “queer”, de är udda, avvikande eller utanför. Det blir udda eller av-

vikande, när kvinnor ligger begravda i båtar. Sanningstörsten ligger inte för 

kvinnor och de kan därför inte heller omfamna vetenskapen. Det var just det som 

Auguste Comte menade när han talade om det maskulina förnuftet. Det är också 

denna sanningstörstande maskulina vetenskap som talar om två kön eller betrak-

tar kvinnor som handelsvaror. Det är denna sanningstörst som bland annat ledde 

till kolonialismen. Vad är sanning, om vi aldrig kan nå den och vad är avsikten 

bakom användandet av ett begrepp som i själva sin betydelse både är ouppnåeligt 

och samtidigt uteslutande. Begreppet sanning är ett uttryck för en av metafysi-

kens25 sämsta sidor, men har gynnats för att det ger den som behärskar sanning-

ens retorik trumf och makt.

 Vi kan inte undgå de erfarenheter livet ger oss.  Vad vi finner meningsbärande 

i tillvaron samt i vår omgivning hör samman med de livserfarenheter vi bär med 

oss. Under de senaste åren har mitt liv kretsat kring barn. Barn påverkar tillvaron 

och tillför livet andra erfarenheter och perspektiv. Men att barn på något sätt 

skulle tillföra livet en ny dimension tror jag inte. Man är den samme med eller 

utan barn.  Samtidigt som barn på ett sätt berikar livet gör de livet torftigare på ett 

annat plan. Bostaden och dess omgivande miljö får genom barnens närvaro inte 

sällan en karaktär av rutin. Till slut glömmer jag bort att reflektera och utför sna-

rare rutinmässigt mina sysslor i ett försök att rationalisera det dagliga livet. Mitt 

engagemang i den arkeologi som här diskuteras söker alltså sina rötter i denna 

tillvaro. I annat fall hade jag kanske aldrig bemödat mig. Emellertid måste vi 

inse att vi alltid relaterar vår arkeologi till just tillvaron och de erfarenheter vi bär 

på. I den meningen är inte dessa ord annorlunda.

25 Här ger jag begreppet metafysik samma betydelse som kritikerna av objektivismen, 
scientismen och naturalismen givit det, nämligen att sanningsidealet leder till metafysik. 



Barnspår

Det har sagts att fönster är husets ögon. Det har också sagts att ögonen uttrycker 
människans själ. Således borde fönstret uttrycka husets själ. Den smala springan 

i en stridsvagn överensstämmer med revolvermannens kisande ögon; det stora 

runda fönstret med ett barns öppna blick.

 Samtidigt som min dotter skolas in på dagis,  i september tjugohundraett, läser 

jag i Spårboken.  Det är ett måttligt tummat exemplar som står i de äldre barnens 

bokhylla. Eftersom jag har bedrivit en arkeologisk undersökning av en husgrund 

på Gotland och deltagit i undersökningar av husgrunder på Öland, kan jag inte 

undgå att tänka på de gotländska och öländska husgrunderna från äldre järnålder. 

Hur var det för femtonhundra år sedan, var djurspåren i markerna radikalt annor-

lunda mot idag? I Spårboken stod det, drar jag mig till minnes när jag skriver 

detta någon vecka senare, att för en forntida jägare, eller den som lever av jakt 

och fiske, är kunskapen om djurens spår skillnaden mellan liv och död. 

 Det är en vacker väg vi följer till skola och daghem. Varje vardag går vi i 

samma spår. Först runt hörnet från en mer trafikerad gata. Sedan genom den lilla 

nyrestaurerade tjugotalsparken. Därefter genom valvet, upp för några trappor och 

över en gata. Till vänster blommar körsbärsträd om våren. Till högre finns berså-

er där duvor, gråsparvar och gamla tanter tjattrar i otakt.

 Därefter ser vi skolan och daghemmet.  Vi går genom en allé med utsökt tju-

gotalsarkitektur på bägge sidor. Det är en ytterst pittoresk miljö, med små låga 

hus och mycket grönska. Detta är jaktmarker för duvhöken, som då och då sve-

per in från Hagaparken. Spåren av hökens framfart ser vi inte bara i luften där 

duvslagen skräckslaget jagar fram, utan också på marken. En gång hittade vi en 

död duva, men det var nog inte höken som slagit den, utan dess död var mer tro-

ligt ett resultat av människans rörelser. Nej, spåren kommer istället ofta,  likt 

snöflingor faller fjädrarna, från taken när höken plockar duvans bröst för att nå 

dess varma innankrom.

 Även sparvhöken jagar i dessa trakter. Otaliga gånger har den svept förbi 

mig,  så nära att jag hört bruset från dess vingar. När jag som nybliven pappa 

återvände från BB, för att städa lägenheten, hörde jag ett “pip”. Det var faktiskt 

ett pip! När jag vände mig om såg jag hur sparvhöken hade satt sina klor i en 

gråsparv och “pipet” måste ha uppstått genom att luft pressades ut ur den lilla 

fågelns lungor.

 Det är inget nytt att djur hittar utrymmen i de av människan skapade bioto-

perna, så jagar exempelvis pilgrimsfalken bland New Yorks skyskrapor. I Fågel-

vännen (Nr 3, 2001) berättas att steglitsen nu börjat uppträda vid fågelbord i stä-

dernas villakvarter. Någon av människan opåverkad natur finns inte längre på vår 

jord och frågan är hur länge det varit så. Troligtvis betydligt längre än vad vi kan 

föreställa oss. 
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 Kunskap om spår är knappast avgörande för människans överlevnad, som det 

hävdas i Spårboken. Kunskap gör enbart jakten effektivare. För oss stadslevande 

människor, med snabbköpsbutiken runt hörnet, är kunskap också ett sätt att ef-

fektivisera vardagen och spara tid. Min butik byggde om och flyttade runt varor-

nas placering. Sakta men säkert lärde jag mig vilka varor som stod var. Men så 

flyttade de om allt igen och jag fick återigen börja lära mig var allt fanns. Jag vet 

inte varför de ständigt flyttar om, men misstänker att det har att göra med in-

handlandets psykologi. De försöker få mig att känna någon form av nyhetens 

behag, men kanske ännu mer tvinga mig att irra runt i butiken och därmed snap-

pa åt mig något jag annars inte skulle inhandla. Misslyckat är det hursomhelst. 

Jag vill veta var allt står och inte behöva snurra runt bland en massa varor jag 

ändå inte kommer att köpa. Jag vill gå i invanda spår.

 Alldeles före jul tjugohundratvå befann jag mig på ett större varuhus. Där 

hamnade jag i en zon jag sällan eller aldrig tidigare vågat mig in i. Här var jag 

främmande,  jag kände mig “queer”. Inget tecken gav någon ledtråd. Jag gick av 

och an, tittade,  läste och lyfte upp olika föremål som jag aldrig tidigare hade 

granskat närmare.  Som tur var hade jag med mig min dotter. Hon satt i barnvag-

nen. På något sätt gav hon mig ett alibi.

 Vid en hylla stod följande: “Herrdofter”. Vid en annan stod: “Damdofter”. 

Här fanns en skillnad som jag förstod. Men dessa två hyllor utgjorde en bråkdel 

av platsens alla hyllor. Tillslut fattade jag mod och grep tag i ett paket.  Valet föll 

på en låda med ett innehåll jag vagt kände igen. Kassörskan var ytterst förståen-

de, när det gällde mitt problem, men också mitt val. Vänligt erbjöd hon sig att slå 

in produkten och jag fick en känsla av att här fanns en dold förståelse kvinnor 

emellan – när en man handlar klappar av den här arten är det lika väl att en kvin-

na slår in den.  Jag tänkte på min järnaffär.  Att befinna sig bakom kvinnornas 

linjer är att träda in i en skog av okända varumärken, märkliga dofter och en 

uppsjö produkter med fullständigt främmande former. 

 Jägaren vet var djuren går,  vilka deras pass är och när de rör sig. Men liksom 

jag i min snabbköpsbutik har jägaren lärt sig allt det genom att fråga och pröva 

sig fram. I annat fall är vi ohjälpligt förlorade. Spåret finns alltid där. Finns in-

tresset går det ganska fort att lära sig följa det. Få människor vet att duvhöken 

jagar mitt inne i storstaden. Inte heller lär de se sparvhöken i alléträdet några 

meter över deras huvuden. De hör inte när gråtruten varnar och missar de flyende 

duvslagen.  Men skulle de bry sig om någon talade om det för dem, eller skulle de 

svara “så intressant” och vända sig bort mot närmaste skyltfönster?

 Vägen med barnen från hemmet till skolan och “dagis”, var en väg genom en 

plats där mitt liv tog gestalt.
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Sparvhök över Vasastan

Var de barn?

Fältkunskapen och förmågan att se – “läsa” – är att tyda spår, spåret av den forn-
tida andre. I denna stund talar vi dock om något helt annat än ett ett-plus-ett-för-

hållande. I det här fallet rör det sig om det komplicerade begreppet signifikans, 

alltså att något är menings- eller betydelsebärande.  Således måste narrativen 

hänga med, eller ta täten genom att berättandet leder till eftertanke. Grete Lille-

hammer har i sin artikel A Child is Born (1989:97) påpekat att det går att spåra 

en generationsväxling i Anne-Sofie Gräslunds artikel Barn i Birka (1973-1974).

 När jag lämnat barnen i skolan och på dagis undrar jag stundom vart tiden 

tagit vägen. Alldeles nyss var den framför mig, nu verkar den snarare uppträde 

som en skugga bakom mig, som mitt eget spår.

 Idéhistoriker har lyckats klarlägga när barn blev barn och därmed frångick att 

vara små vuxna (Lillehammer 1986:4;  Welinder 1998:185f).

 Jag återkommer igen till min tanke om husgrunden och den äldre järnåldern 

på Gotland. Hur levde barnen runt det som idag kallas för husgrunder? Hur levde 

de som en gång befolkade vad som idag är husgrunder i Vamlingbo socken på 

den sydligaste delen av ön. Det var alltså här som jag om somrarna genomförde 

en mindre utgrävning. Var de barn eller små vuxna, eller var det något annat? 

Gräslunds artikel antyder att de faktiskt var barn. Stig Welinder har påpekat att 

av de människor “som kröp,  gick, sprang eller stapplade runt en gård eller by” 

för tvåtusen år sedan var knappt hälften under femton år (Welinder 1995:18) och 

alltså barn enligt vår definition.

 Det låter fint det där att barn skall vara barn och inte små vuxna. Grete Lille-

hammer inleder till och med en artikel med frågan “…og var de barn?” (1986:3). 

Men tänker vi efter finns här en djupare meningsbotten än den mer synbara pe-
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dagogiska.  När barn är barn utgör de också en ålderskategori. Vi talar om späd-

barn, som är hemma med mamman. Hon har barnledigt vilket innebär att sam-

hället betalar henne en form av lön för att ta hand om barnet. Ganska snart blir 

barnet dock ett dagisbarn, för att sedan börja i grundskolan. Så pågår det tills 

barnet är myndigt. Någonstans klämmer fadern in några månaders pappaledighet. 

Därefter delas individens liv in i ytterligare ålderskategorier. Varje sådan kategori 

är utsatt för studier och statistiska schabloner,  som talar om för beslutsfattarna 

vad som krävs när samhällets institutioner skall planeras. Att barn är barn är inte 

enbart en vacker rättighet utan också en samhällspolitisk nödvändighet. Så är 

vårt samhälle organiserat och arkeologer, antropologer och etnologer har börjat 

finfördela ålderskategorierna under forntiden och i så kallade traditionella sam-

hällen (t.ex Kanvall 1995:10; Lillehammer 1989:93) ungefär som Montelius när 

han en gång började finfördela bronsåldern efter en allt noggrannare spännetypo-

logi.

 Bara sten, ingen keramik

Eleanor Scotts bok The Archaeology of Infancy and Infant Death (1999) utgör 

förvisso en spännande läsning, men den visar också tydligt kategoriseringens 

effekter. Scotts bok handlar om spädbarnet och är egentligen bara möjlig mot 

bakgrund av en ökad kategorisering och också mot bakgrund av en ökad offent-

lighet. Barnet är inte längre en angelägenhet enbart för hemmets kvinnor, utan i 

högre grad en angelägenhet för samhällets medborgare, män som kvinnor. Att det 

förhåller sig så beror på samhällets – i både politisk och kommersiell mening – 

inflytande över våra hem, upplösningen av könsrollerna och, inte minst, av att 

alla familjemedlemmarna numera befinner sig i arbete, oberoende om det rör sig 

om “dagis”, skola eller den vuxna människans arbetsplats. Det innebär naturligt-

vis också att möjligheten ökat markant för ett omfattande narrativ som beskriver 

dessa förhållanden. Kärnfamiljen har blivit en ekonomisk enhet, hårt exploaterad 

av kommersiella krafter, men också en viktig skattekälla och således en betydel-

sefull byggsten i samhällsstrukturen.  Just detta upplever jag när jag under en 

vecka i slutet av februari tjugohundrafyra bor på ett högfjällshotell. Här bor ett 
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antal kärnfamiljer,  perfekt organiserade och konsumerande. Jag ser alla detaljer-

na i denna konstruktion, men kan inte själv komma ur den. Jag liksom de andra 

är låsta i ett reproducerande mönster.

 Därmed kommer vi också åt vetenskapen. Om den inte vore formulerad för 

att handskas med sin egen samtid vad vore den då värd? Den vetenskapliga ekva-

tionen inbegriper inte bara världen utanför tjänsterummen och forskningslabora-

torierna, den inbegriper också själva vetenskapen. Samhälle och vetenskap lever 

i symbios och befruktar varandra. En av demografins viktigaste aspekter är att 

lägga grunden för framtidsplanering – hur många barn börjar första klass år så 

och så? Planering var grundplåten i positivismen och Comte skrev: “Den sanna 

positiva tanken består...framför allt i att iaktta för att förutse, att studera det be-

stående för att kunna sluta sig till framtiden, i enlighet med den allmänna tesen 

om naturlagarnas oföränderlighet” (Comte 1979:20f).26 

 När vetenskapen, detta speciella förnuft, utforskar andra samhällen, som ald-

rig har varit en del av den moderna vetenskapliga samhällskonstruktionen, kan 

det enbart sluta på ett sätt – barn blir barn och åldersklassificeras och analyseras 

efter dagens syn på och uppfattning om barn, även om vi som Scott (1999) väljer 

en mer kritisk infallsvinkel. 

 Arkeologin och praktikerna kan inte fullfölja sin uppgift om vi inte erkänner 

att uppdraget är att göra det historiska till något samtidsaktuellt. Återigen ser vi 

alltså hur moderniteten rekonstruerar det som raserats och gör det utifrån precisa 

kategorier, just sådana som dagens samhälle bygger på. Någonstans i denna ek-

vation eller praktik befinner sig du eller jag, med våra vardagliga bestyr, dröm-

mar och tillkortakommanden, det vill säga vår i-världen-varo. 
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Den arkeologiska berättelsen om barn

Barnrikedomen var i  gamla tider i allmänhet stor, och det ansågs som en lycka att 
ha många barn. Men barndödligheten var också stor, och de gamla nordbornas 
konst att förhjälpa barn till  världen  befann sig på ett primitivt  stadium. Man grep 
ofta till  magiska metoder för att underlätta förlossningen. Runorna tilltroddes  en 
övernaturlig makt, när det gällde att bistå en barnsängskvinna i  hennes nöd. Val-
kyrian Sigrdrifa kväder:

  Hjälprunor skall du kunna,
  om du hjälpa vill,

  och lösa livsfrukt från kvinnor.
  I handen skall du dem rista
  och om handlederna spänna

  och bedja diserna giva dig hjälp

Citatet inleder Louise Hagbergs uppsats Seder och tro vid märkestillfällena i 
barnets liv, publicerad i samlingsverket Nordisk Kultur 1949. I uppsatsens första 

avsnitt finner läsaren en förskräcklig,  men samtidigt torr och saklig beskrivning 

över hur utsättningen av barn kunde gå till under fornnordisk tid. I ett flertal av-

snitt påpekas, att ett nyfött barn alltid betraktades som “hedet” och att det var 

vanligt att “vaka hedning” innan barnet blivit kristnat (Hagberg 1949:25).  Det är 

bekant att hedendomen av kyrkan uppfattades negativt. Däremot har arkeologin 

aldrig kopplats till detta faktum. Jag skulle gärna vilja tänka mig motsatsen, men 

med ett visst obehag måste jag ställa mig frågan om inte vetenskapen och kyrkan 

i någon mån haft liknande syften när det hedniska kommit på tal. Har inte veten-

skapen liksom kyrkan systematiskt försökt utplåna det hedniska förnuftet? Mot 

bakgrund av kapitlet om den afrikanska filosofin ser jag inte att min fråga är obe-

fogad. Det står också klart att det under adertonhundratalet förelåg en koppling 

mellan Gud och idén inom västvärlden om den kulturella utvecklingen.27 Den 

kristna personen besitter en överlägsen förmåga att förstå förnuft och logik, ge-

nom sitt förhållande till Gud, ty det är Gud som ordnat världen på ett förnuftigt 

och logiskt sett.  Den kristna personen kan därför följa denna ordning genom sin 

närhet till Gud, en närhet som kan omformuleras i ett vetenskapligt narrativ. 

Även om Gud idag är sidsteppad finns denna koppling implicit kvar inom den 

västerländska idén om logos. 

 Även om Hagberg diskuterade barnens vara under fornnordisk tid gör hon det 

enbart ur ett arkeologiskt/etnologiskt perspektiv. Någon praktik refererar hon inte 

till. De arkeologiska praktikernas berättelser om barn tar istället sin början under 

1970-talet (Lillehammer 1989:89) och det är alltså här Lillehammer spårar en 

generationsväxling. I sin artikel Barn i Birka beräknar Anne-Sofie Gräslund 

barngravarna i Birka till omkring fyrahundra stycken. Hon ställer av fullt vettiga 

skäl frågan var gränsen mellan barn och vuxen går.  Puberteten, det vill säga vid 

15 års ålder, borde vara en rimlig gräns. Att så även var fallet under forntiden 
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torde vara klart, eftersom det i Upplandslagen slås fast att 15 år var gränsen för 

vuxen ålder, menar Gräslund (Gräslund 1972-1973:162). Informationen har hon 

hämtat från Louise Hagberg (Hagberg 1949:36). För att vara på säker mark tar 

Gräslund hjälp av osteologin, en mer exakt informationskälla än Hagberg. Även 

inom osteologin sätts gränsen vid omkring 15 år (12-14 år). Att 15 år satts som 

gräns är ganska begripligt. Det är ju då som könscellerna utvecklats och barnen 

kan därmed bidra till reproduktionen. Utifrån det perspektivet förstår vi tydligt 

vad sådana forskare som Meillassoux och Fagerström menade, men det är inte 

heller speciellt svårt att följa genusforskare som Butler i hennes kritik av de ve-

tenskapliga konstruktionernas sociala och politiska konsekvenser.

 Både Gräslund och Lillehammer lägger stor vikt vid praktiken, vilket styrks 

av Grete Lillehammers artikel Barna i Nordens forhistorie. Drøft metodegrunn-

laget og kildenes bærekraft (1986). Inom barnnarrativets egen tradition anses det 

att Grete Lillehammers arbeten från 1986 och 1989 utgör de klassiska texter, som 

öppnade slussportarna (Welinder 1998:186) för det barnarkeologiska narrativet. 

Jimmy Evans, Lennart Hedlund och Fredrik Lignell har i en mindre uppsats 

(1996) noterat att “Det är först under de senaste årtiondena som arkeologer … 

försökt formulera tankar och metoder som gör barn synliga” (Evans m. fl. 

1996:2), det vill säga att man försökt formulera både en arkeologi om barn samt 

en praktik som gör det möjligt att handskas med fenomenet.

 I Gräslunds uppsats insmyger sig en fin röd tråd, just en sådan tråd som skil-

jer praktikernas erfarenhets-bundna berättande från arkeologins ofta meningsalst-

rande narrativ. Det rör sig om en ansatts som tangerar Hagbergs beskrivning av 

det fruktansvärda i utsättandet av barn, men i detta fall är det inte en mörk och 

grymt primitiv forntid som målas upp. Istället handlar det om små barns leksaker 

funna i deras gravar. Det går också att läsa Gräslunds tankar som en kritik av 

exempelvis Montelius typologiserande syn på forntiden.

 Gräslund citerar ur K.E. Sahlströms och Nils-Gustav Gejvalls publikation 

Gravfältet på Kyrkbacken i Horns socken, Västergötland (1948). Stycket är 

ganska långt och Gräslund har valt att utelämna delar av det. Mitt i citatet står 

följande mening: “'Barnen har sålunda begravts med samma omsorg, på samma 

sätt och med samma växlingar i gravanordningarna som de äldre…'“  (Gräslund 

1972-1973:162). Här måste vi stanna upp och tänka efter.  Vad förmedlar denna 

mening? Ordet “sålunda” spelar en viktig roll och antyder ett utropstecken i slu-

tet av meningen. Att meningen lyfter fram barnen är tydligt,  men även de vuxna 

träder fram och inte minst deras sorg och omsorg. Kanske har vi att gör med ett 

påstående i polemik med en annan uppfattning, eller mot avsaknaden av en upp-

fattning överhuvudtaget. 

 Gräslunds artikel måste läsas noga och med viss lyhördhet. Gör vi det träder 

en vacker berättelse om barn – framför allt små barn – och om glädje och sorg 

fram. Läser man sig djupt in i texten framträder tidsligheten och därmed det 

Johan Hegardt

144



ständiga hotet mot alla de band vi knyter. Det handlar alltså inte om den sorg och 

den glädje vi känner, utan om sorg och glädje, i tidslig mening. Det handlar om 

ändlighet, om

Napp

förlust, om omöjligheten i det eviga och om diskontinuitet. Gräslunds diskussion 

om de bjällerförsedda skallrorna funna i Birkas gravar, är en berättelse om barn 

och deras öde som berör. Just detta lägger Grete Lillehammer stor vikt vid och 

hon betraktar Gräslunds uppsats som den första i sitt slag som direkt diskuterar 

barnen i det arkeologiska källmaterialet och som inte betraktar dem som något 

sekundärt i förhållande till den vuxna världens primära källmaterial (Lilleham-

mer 1989:97).

 Om Louis Hagbergs och Anne-Sofie Gräslunds uppsatser lyckas förmedla 

intryck från en svunnen värld kan jag näppeligen säga detta om Thomas Linde-

roths (1990) artikel Vart tog alla barnen vägen i Populär arkeologi. Här möter 

oss ett narrativ som varken besvarar titelfrågan eller berör. Att stapla meningar 

på varandra,  eller skicka iväg läsaren i olika riktningar med hjälp av frågor som 

saknar svar, leder berättelsen till en punkt där den faller samman. Att sedan tex-

ten är kryddad med ordet forskare, gör inte saken bättre. Hur som helst antyder 

Linderoth att det pågår ett sökande efter barngravar, något som också under-

stryks av Ingela Lundin och Marie Skoglund i deras artikel Gravfältens minsta. 

Om barngravar under förromersk järnålder (1995).  Artikeln har till och med en 

underrubrik som påminner om Linderoths: Var finns barnen i de arkeologiska 

materialen? Även Welinder har uppmärksammat förtjusningen i dessa retoriskt 

frågande rubriker (Welinder 1998:186).

 Hagbergs, Gräslunds och Linderoths texter faller tillbaka på tre narrativ, eller 

borde vi kanske tala om tre narrativa nyanser.  Att det rör sig om en diskurs står 
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klart, men vilken diskurs handlar det om – den arkeologiska eller den om barn i 

allmänhet? Om barn inte var barn under forntiden kan vi då tala om forntida 

barn?

 Sahlströms och Gejvalls ord antyder en problematik, som Gräslund försynt 

för vidare, en problematik som emellertid Linderoth utnyttjar i ett populärt syfte. 

“Vart tog alla barnen vägen?”, måste läsas som en retorisk fråga. 

 Oberoende om det är arkeologerna som tappat bort barnen eller om den forn-

tida människan inte bemödade sig att synliggöra dem har våra narrativ nu nått en 

punkt där barn uppmärksammas. Men, som antytts ovan och som även fortsätt-

ningsvis kommer att påpekas, har praktikernas roll i sammanhanget inte egentli-

gen angripits. Även om Gräslunds tankar pekade mot ett arkeologiskt narrativ 

tycks en redovisande och reflektionsfri praktik fortfarande råda trettio år senare.

 Under 1970-talet ökade samhällets inflytande och kontroll över våra barn, 

inte minst genom daghemsverksamheten. Samhällets representanter behövde 

kunskap om barn och deras behov för att driva dessa verksamheter. Vetenskapen 

och de politiska besluten följde således varandra. Evans m.fl. påpekar exempel-

vis, att barn blev föremål för ett eget forskningsområde, först när kvinnor började 

söka sig till den högre utbildningen under 1960-talets slut. De understryker också 

att nästan all arkeologisk forskning rörande barn har utförts av kvinnor (Evans 

m. fl. 1996:2). 

 Vetenskaperna har i hög grad varit styrda av män, som i många fall saknade 

kännedom om barn och dominerades av det positivistiska vetenskapsidealet. Ar-

keologin var inget undantag.  Att barn har varit svåra att urskilja genom den posi-

tivistiska vetenskapsteorins filter förvånar föga. Inom typologins narrativ fanns 

begränsat utrymme för människan överhuvudtaget. I ett sådant perspektiv är det 

uteslutet att barn skulle uppmärksammas. Det har slagits fast att arkeologin inte 

bara negligerade kvinnor utan även barn (se exempelvis Lövkvist 1998 och där 

anförd litteratur; Scott 1999:7). Det hävdas att den av män dominerade vetenska-

pen bär skuld till denna brist. Frågan är om männen bär skuld till detta eller om 

det är vetenskapsteorin och dess efterföljande narrativ som bör uppmärksammas. 

Om så är fallet, vilket jag både tror och menar, innebär det att även kvinnor neg-

ligerar barnen.

 Att genusforskningen skulle få en betydande roll inom vetenskaperna, är mot 

denna bakgrund emellertid självklar. Att genusforskningen sent omsider smög 

sig in i arkeologin överraskar inte. För att förstå och uppfatta barn på ett visst sätt 

krävs att vi talar om dem på ett visst sätt, eller som Scott uttryckt saken – “…to 

provide a narrative…”, som uppmärksammar kvinnan som en aktiv samhällsak-

tör och de arkeologiska och historiska beläggen för tidig barndom, en del av 

människans liv som är “especially marginalized from discourse” (Scott 1999:7). 

Det krävs alltså att fokus för vårt berättande justeras en smula. Det är också vad 

vi ser i Gräslunds artikel. Den fina tråd jag talar om kan uppfattas som ett försök 
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att utsträcka berättelsen så att den även omfattar barn. Det finns en implicit väd-

jan och en oro i Gräslunds artikel, som antyder en tveksamhet till ämnesvalet, 

men som också antyder ett behov av en epistemologi som gör det möjligt att tala 

om barn. Som noterats ovan har Grete Lillehammer också påpekat att Gräslunds 

artikel utgör en generationsväxling genom att forskningen riktas direkt mot bar-

nen och inte indirekt som i tidigare fall (Lillehammer 1986:6). Det torde också 

vara ur det perspektivet som vi skall läsa de av Gräslund citerade meningarna 

från Sahlström och Gejvall, det vill säga att vi bör förstå ordet sålunda mot denna 

bakgrund. Som en anekdotisk krumelur eller exkurs kan nämnas att Sahlström 

och Gejvall gav uttryck för sina tankar tre år efter det att Astrid Lindgren publi-

cerat boken om den olydige Pippi Långstrump.

 Flickan med de långa strumporna är en stor favorit för min, när detta skrivs, 

knappt tvååriga dotter.  När jag sjunger pippisången tar hon tag i håret med bägge 

händer och drar ut det för att på så sätt illustrera Pippis tofsar. På videon spelas, 

om och om igen, filmerna Pippi flyger i luften och Pippi är skeppsbruten. Här 

släpper jag denna tråd även om det frestar att löpa vidare, ty kan vi inte se Pippi 

som ett kritiskt uttryck för det moderna samhällets behandling av barn, men även 

som en tidig feminist? Och så dog hon, bara några månader efter att detta skrevs, 

allas vår Astrid.

 Att berättelsen om barn är problematisk, i den meningen att få verkar vilja ta 

den på allvar, eller att de som bär upp berättelsen tvivlar på omvärldens vilja att 

lyssna på dem, får vi återigen belägg för i Jimmy Strassburgs artikel Småskaliga 

samhällen (1995). Så här avslutar han sin text: “De av er, som tycker, att jag här 

gått för långt i mina hypotetiska funderingar bör betänka, att dessa egentligen 

inte på något sätt befinner sig på osäkrare mark, än vad tolkningar som befolk-

ningsökning, statusskiften, social stress och mycket annat brukar göra” (Strass-

burg 1995:27).

 Inom dagens arkeologi krävs explicita och relativt komplexa frågeställningar. 

Det viktiga är att rekonstruera kontexter och processer. Men varje enskild under-

sökning är samtidigt underordnad ett betydligt vidare perspektiv. Den enskilda 

platsen saknar mening om den inte kan inkorporeras i ett större sammanhang. 

Jämförelser blir avgörande. På så sätt skapas en tidshorisont inom vilken varje 

enskild lämning får sin mening, antingen som tidsmässigt relevant eller som 

tidsmässigt irrelevant. Därigenom är vi fast förankrade i Thomsens och Nilssons 

genialt enkla men samtidigt förödande logik, en logik som bär med sig en män-

niskouppfattning, som stigmatiserar och som ligger till grund för och befäster 

den koloniala världsordningen. 
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Metafysik och fysik

Metafysiken beskriver det översinneliga, det andliga, det tänkta, vissa skulle 
säga det spekulativa.  Metfysiken är den västerländska vetenskapens stora spöke. 

Inom vetenskapsteorin görs enorma ansatser för att formulera en metafysikfri 

epistemologi. Denna skräck och panik för metfysiken har resulterat i att andra 

kunskapssätt, exempelvis de som används i icke-västerländska kulturer, har 

kommit att klassas som metafysiska och dömts ut som otillräckliga, ja till och 

med primitiva. Arkeologin har också ansträngt sig för att undvika metafysik. 

Sedan arkeologin tog form under 1800-talets början har en sträng blick granskat 

eventuella inslag av metafysik. Ofta har resultatet blivit en mängd fascinerande 

paradoxer. En av dessa är oviljan att tala om den forntida människan. En annan 

är att vi kan tala om den forntida människans intentioner som om vi hade tillgång 

till relevant kunskap om den forntida agenten, som om den forntida människa 

och hennes världsbild gick att infoga i det anti-metafysiska normsystemet.

 Varje arkeologisk lämning framstår mer eller mindre tydligt i sin fysiska form 

och konstruktion. Till detta skall läggas en befintlig berättelse, som sedan länge 

beskrivit dessa rent fysiska fenomen, som för det mesta tydligt framträder i land-

skapet eller,  i de fall vi genomför utgrävningar, under markytan. Studerar man 

fornforskningens, praktikernas och arkeologins idéhistoria finner man hur dessa 

tre inriktningar inte sällan tränger undan mer folkliga perspektiv på historien. 

Inom arkeologin, praktikerna eller fornforskningen vet vi bättre. Men vad är det 

som bevisar– i en ren vetenskaplig mening – att vi har rätt? Frågan är kanske 

märkvärdig, men i vårt självsäkra konstaterande finns en metafysik, förförståelse 

och svag analogi. Samtidigt, eller kanske just därför,  blir fornlämningarna själv-

klarheter. 

 Därför är det inte svårt att utifrån ett specifikt narrativ föreställa oss hur det 

var förr. Vi kan med tankens hjälp föreställa oss hur en äldre något skäggig patri-

ark förklarar för oss att det här är hans hus. Vi bjuds in till husesyn. Där inne i 

mörkret ser vi efterhand, från härdarnas sken, hur huset är organiserat,  vi ser 

kvinnor och nu för tiden också barn. På en brits ligger en kämpe och tar igen sig. 

I sin vänstra hand har han ett stycke kött och på golvet framför honom står ett 

krus mjöd. Hans vassa svärd ligger i ett skönt dekorerat läderfodral. 

 Allt faller på plats, vi är säkrade, försäkrade, så här var det ju och nu är det ju 

just så vi sade att det var, men det vi ser stammar ur det vi berättat och den gamle 

patriarken är bara vår egen uppfinning. Trots det är huset och dess interiör så 

klart och tydligt. När vi sedan går över gårdsplanen beskriver patriarken var 

gravfältet ligger, hur ekonomin är organiserad, ja han förklarar – utan att egentli-

gen behöva – till och med trosuppfattningen. 

 Att beskriva en utgrävning är inte speciellt svårt. Naturligtvis kan vi missta 

oss på vissa data, ett misstag som kan korrigeras av andra. Besökarna följer med 
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och förstår när arkeologen eller praktikern beskriver de rätlinjiga schakten och 

berättar hur det var förr. När barn besöker utgrävningsplatser blir de föremål för 

arkeologins och praktikernas narrativ. Upplysta lämnar besökarna platsen i sina 

bilar. De kör den ofta grusiga vägen till en större asfalterad väg. Sedan tar de av 

ut på motorvägen. Snart är de hemma i nutiden.

 Men som vi återkommande sett prov på är arkeologen liksom praktikern en 

utpräglad aktör inom det moderna projektet. Arkeologen och praktikern rekon-

struerar det som moderniteten raserat. De arkeologiska lämningarna är en konse-

kvens av människors handlande i en för-vetenskaplig, ändlig, metafysisk och 

primitiv värld,  i varje fall enligt modernitetens retorik. Fornlämningarna är alltså 

rent metafysiska och inbegriper en meningshorisont som vi har svårt att handskas 

med inom ramen för vår anti-metafysiska ambition. Därför vet vi till att börja 

med inte vad de är,  vi kan inte sätta ord till dem och omedelbart inlemma dem i 

vår världsordning. Men efterhand blir konturerna allt tydligare.  Ju tydligare vi 

upplever en fornlämning desto vagare måste dess betydelse bli för den forntida 

människan om denne fick ta del av våra beskrivningar och förklaringar. Vissa 

fornlämningar har vi svårare att handskas med än andra. Det beror givetvis på att 

graden av metafysisk komplexitet varierar i våra ögon. Sådana fornlämningar 

blir till något kultisk, esoterisk, dramatiskt, men fortfarande inte definierat.  Ord 

som kult och ritual förklarar ju inget. Vi använder dem i tron att de säger oss 

något, eller kanske just för att inget ha sagt men ändå för att vi måste säga något. 

 Vi laborera sålunda med två företeelser, en företeelse som är gripbar och be-

griplig och en företeelse som är ogripbar och obegriplig. Den första har stöd i ett 

äldre arkeologiskt narrativ medan den andra saknar det. Vad som måste ske är att 

den andra företeelsen inlemmas i det arkeologiska språket, definieras och förs 

fram som något begreppsligt begripligt och gripbart.  Först då kommer fenomenet 

att bli tillgängligt. Men eftersom det verkar vara ett uttryck för en metafysik 

kommer arkeologin eller praktikerna, genom sin anti-metafysiska karaktär,  aldrig 

att kunna närma sig fenomenet. Istället står vi oförstående inför det eller så 

tvingas vi tillskriva det en annan icke metafysisk mening, en mening som kom-

mer att vända sig mot fenomenets karaktär av metafysisk företeelse, metafysisk 

dock enbart i vår mening.

 De för oss givna fornlämningarna har inte samma tendens att komplicera vårt 

förhållande till historien som de mindre självklara. I båda fallen tydliggör de 

emellertid vårt sätt att tänka, vår egentliga ontologi. 

Berättelsen om barn

149



Ontologi och epistemologi

Rent epistemologiskt är en fornlämning, som fysisk företeelse, begriplig i vår 
värld.  Den blir också begriplig som ett historiskt fenomen i rent epistemologisk 

och fysisk mening. Den är essentiellt närvarande i tiden. Men så fort kontexten 

börjar bli komplex och så fort företeelser som vi inte med självklarhet kan 

handskas med dyker upp börjar den givna epistemologiska situationen att krack-

elera. Vi kan inte längre förutsättningslöst förhålla oss till objektet utan måste 

börja ställa oss frågor av en annan art, alternativt tillskriva objektet funktioner 

som ligger bortom det begripliga. I detta ögonblick övergår våra funderingar från 

frågan hur vi når kunskap i epistemologisk mening till frågan hur vi når en ontisk 

insikt i ontologisk mening. Inom ramen för denna arkeologiska ontologi, alltså 

läran om varat eller varandet, uppträder en stor mängd av de arkeologiska be-

greppen, som exempelvis kult, men också en stor del av våra längre analyser som 

exempelvis vår önskan att ge ett svar på frågan hur det var förr. Denna fråga är 

alltså inte epistemologiskt betingad, även om vi stundom tror det, utan ontolo-

giskt relevant.  Det är nämligen på det viset att epistemologin inte tillåter ett svar 

på en sådan fråga eftersom frågan är felställd inom ramen för den epistemologi 

som vi utgår ifrån.  Frågan hur det var förr kan inte ställas eftersom epistemolo-

gin motsäger en sådan fråga. Det är därför som vi alltid kommer att uppleva en 

problematik och en viss motsägelsefullhet i våra utsagor om hur det var förr.

 Låt mig exemplifiera detta närmare. Om vi exempelvis tänker oss att vi kun-

de nå kunskap om hur det var förr hur skulle denna kunskap gestalta sig? Skulle 

den stämma överens med den forntida människans uppfattning? Om den gjorde 

det, på vilken nivå skulle den överensstämma? Med vems uppfattningar skulle 

den stämma? Detta är naturligtvis orimligt. I denna boks första kapitel har jag 

tydliggjort orimligheten i tanken att vi kan nå kunskap om hur det var att leva 

förr,  genom att påvisa skillnaden i tänkande mellan det traditionella tänkandet 

och det moderna. Distinktion är inte enbart min, utan allas vår gemensamma. Det 

är vi som har skapat skillnaden. Utifrån vårt perspektiv kan alltså inte våra ord 

om forntiden överensstämma med forntiden, vilket understryks av den anti-meta-

fysiska epistemologin. Vi kan alltså enbart uttrycka oss på vårt sätt om forntiden, 

ett sätt som enbart är relevant för oss. Som vi också sett är denna relevans alltid 

flytande. Den har ingen fast botten, ingen essentiell mening,  utan forntiden är 

alltid öppen för omtolkningar.

 I relation till vår egen tid, vårt eget tänkande och naturligtvis till de männi-

skor som tar del av våra funderingar om hur det var förr, kan vi tänka oss att vi 

vet mer om en given epok under forntiden än vad människorna under denna epok 

gjorde.  Vi kan också tänka oss att vi vet en mängd saker om just denna epok och 

de människor som levde då, som dessa människor inte visste. Utifrån vårt per-

spektiv vet vi således en massa om en given historisk epok,  men att därmed häv-
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da att vi kan berätta om hur det var förr är således inte riktigt.  Om vi nu vet mer 

eller annat måste vi också inse att våra ord om en given epok inte är formulerade 

för den tidens människor utan för oss idag. Därmed inser vi att vi handskas med 

epistemologiska och ontologiska problem som angår oss. Men, vilket torde vara 

allmänt bekant, vårt uppdrag är att tala om hur det var förr. Här uppstår en grund-

läggande och ytterst komplext problem, som alltså i mångt och mycket tangerar 

lögnen. Vi bör sålunda sluta att hävda att vi beskriver ett förhållande som över-

ensstämmer med en given forntida epok och den uppfattning om tillvaron dessa 

människor hade.  Denna i-världen varande tillvaro är,  som Heidegger påpekade, 

inte mer. Vad vi än uttrycker om en given historisk epok kommer vi alltid att 

säga något annat, än vad som just då var på människornas läppar. Även om vi 

skulle pricka alldeles och särdeles rätt, kan vi ju inte veta det. Vem finns där för 

att bekräfta våra funderingar? Arkeologin liksom praktikerna är till för oss, vilket 

innebär att de har ontologisk relevans för oss och enbart för oss. Att så är fallet 

förenklar inte problemet. Snarare ställer detta faktum enorma krav på oss,  ty vad 

är det egentligen för föreställningar om tillvaron vi förmedlar? 

 Vi har länge försökt dra en tydlig gräns mellan epistemologin och ontologin. 

Under 1800-talets andra hälft diskuterades möjligheten att beskriva det förhisto-

riska samhället, men intresset för dessa frågor, som redan Sven Nilsson drivit 

hårt,  minskade efter hand. Istället ökade intresset för artefakternas typologiska 

relationer. Oscar Montelius gick i täten för denna inriktning och uttryckte under 

1880-talets mitt ett milt tvivel när det gällde fornforskningens förmåga att be-

skriva det förhistoriska samhället: 

Lockande äro frågorna om namnen på de folk, som under den förhistoris-
ka tidens olika skeden bebott vårt land; om de vägar, hvarpå de invandrat; 
om det sätt hvarpå de utbredt sig; om de tider de kommit hit, det kul-
turstadium, hvarpå de då stått, och de framsteg de sedan gjort i odling. 
Men man får ej tro, att tiden strax är inne att besvara dem alla, och många 
af de misstag och förlöpningar, som fornforskarne låtit komma sig till last, 
hafva just varit en följd deraf, att man låtit förleda sig till att besvara dessa 
frågor, innan ännu ett sådant material och sådana förarbeten förelågo, som 
gjorde det möjligt att erhålla ett säkert svar (Montelius 1884B:11). 

Montelius ansåg samtidigt att materialet "emellertid nu så vuxit och forskningen 

framskridit, att vi – om vi använda tillbörlig försigtighet – kunna börja behandla 

de flesta av de nämnda frågorna" (Montelius 1884B:11). Först och främst måste 

dock två viktiga frågor besvaras: "1) Hvilka af de inom hvarje område funna 

föremålen äro förfärdigade der; hvilka äro införda, och hvarifrån hafva dessa 

kommit? samt 2) Till hvilken tid hör hvart och ett af dessa föremål, inhemska 

eller främmande?" (Montelius 1884B:11). Fornforskningen styrdes således av 

behovet av en fungerande kronologi.

 Montelius menade att "Den relativa kronologien ger oss upplysning om, huru 

många perioder man kan urskilja under vår hednatid, samt hvilka typer höra till 
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hvarje period" (Montelius 1893:3). Med period menade Montelius enbart tidspe-

riod, det vill säga det relativa förhållandet mellan varje typologiskt avgränsad 

period.  Det var således inte Montelius mening att varje period "skall vara något i 

kulturhistoriskt hänseende afslutadt helt" (Montelius 1893:3). Det var också detta 

som utgjorde grunden för Montelius vetenskapliga verksamhet. Det var genom-

förandet av typologin som var hans huvudsyssla och inte socialevolutionistiska 

frågor.

 Rent epistemologiskt kan alltså arkeologin och praktikerna enbart skapa kun-

skap om det som är empiriskt tillgängligt.  Varje ansats att beskriva ett icke empi-

riskt förhållande, exempelvis hur tillvaron gestaltade sig under en viss historisk 

epok, är metafysisk.  Tid och rum utgör emellertid mätbara storheter, dock inom 

ramen för en specifik tidsuppfattning. Inte ens tiden och rummet kan bistå oss 

om vi vill ge ett svar på frågan hur det var förr. 

 Ska vi ta arkeologin dit vi så ofta önskar och strävar bör vi alltså fundera i 

betydligt djupare ontologiska banor. Därmed har vi öppnat för en diskussion om 

arkeologins betydelse som en ontisk företeelse, ett tankefenomen som angår oss i 

relation till vårt vara. I epistemologisk mening är arkeologin och praktikerna, 

men bara till viss del, avslöjad som ett ämne som påstår en sak, men som säger 

något annat. Praktikerna belastas inte av detta problem på samma sätt som arkeo-

login,  eftersom praktikerna huvudsakligen uppehåller sig inom ramarna för em-

pirin, exempelvis när det handlar om dokumentation, fyndhandtering, utgräv-

ningar o.s.v. Men en strikt praktik förekommer inte, utan även praktikerna uttalar 

sig gärna om hur det var förr. 

Barn, uppfostran om utbildning

“Vår tid är kritisk och experimenterande”, är en sats som vi gärna håller för 
riktig. Nu ingår emellertid denna mening i ett stycke författat adertonhundraåttio-

fyra, som i sin tur uppgår i skriften Om uppfostran hos nordboarne under hedna 

tid.   Författare var Gustaf J. Ch. Cederschiöld (1849-1928), inte minst känd för 

sina arbeten om de isländska sagorna.

 Under forntiden lekte små barn med samma slags saker som våra småtting-

ar28 ,  konstaterar Cederschiöld (1884:6). Vidare noterar han att en undervisning i 

vår tids mening inte förekom. Det undervisades inte i “läsa, skrifva och räkna” 

och inte heller var samhället uppdelat i “den nyare tidens omätliga massa af yr-

kenas, konsternas och vetenskapernas resultat…” (1884:10). Snarare lärde “gos-

sen, hvad han behövde kunna som man,  flickan, hvad som fordrades af den 
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mognade qvinnan” (1884:11), vilket naturligtvis betyder att pojkar och män äg-

nade sig åt manliga sysslor och flickor och kvinnor åt kvinnliga (1884:11ff). 

Dock, understryker Cederschiöld, finns inga spår av att pojkar och flickor avsikt-

ligt hölls åtskilda (1884:15). 

 Med anledning av vad som nämnts ovan får vi här en inblick i hur man under 

Cedeschiölds tid uppfattade den forntida köns- och ålderskategoriseringen. Att 

män uppfattades som män och kvinnor som kvinnor är tydligt. Hur uppfattades 

då barn? Cederschiöld konstaterar att om det i övriga fall förelåg en betydande 

likhet mellan det fornnordiska samhällets syn på män och kvinnor och det mo-

derna, var skillnaden påtaglig när det gäller synen på barn. Under den fornnor-

diska tiden “…betraktades barnet som väsentligen likstäldt med de äldre, med 

samma rättigheter och skyldigheter som de…(1884:17).

 Vart hän syftade Cederschiölds berättelse? Naturligtvis önskade han upp-

muntra till samt understryka “sjelfständighetskänsla och handlingskraft” hos 

männen. Den pedagogik som Cederschiöld tillskriver den fornnordiska tiden är 

en pedagogik som inte skiljer barn från vuxna, skapar handlingskraftiga män och 

tillskriver kvinnor makt över hemmet.

 Om vi återgår till Eleanor Scott (1999) och frågar oss vilken pedagogik hon 

frammanar i sitt narrativ, finner vi att hon beskriver ett mer komplext system, 

inte bara när det gäller forntiden, utan även när det gäller vår egen samtid, än vad 

exempelvis Cederschiöld gjorde. Men i samma andetag inser vi att hon också 

beskriver ett minutiöst organiserat samtidssamhälle med en uppsjö av “fält”, ett 

samhälle fjärran från Cederschiölds, även om de också såg på sitt samhälle ur 

denna vinkel, för hur skall vi annars förstå Cederschiölds tal om det “omätliga”.

 Även om Scott aldrig skulle komma på tanken – tror jag – att skriva något 

som motsvarar vad Cederschiöld skrev, har hon ändå lyckats komponera en text 

som avspeglar en “pedagogik”, eller samtidens syn på barn, ungdomar och vux-

na. Denna uppfattning bygger först och främst på kategorierna män, kvinnor och 

barn. Barn är ett samlingsbegrepp för framtidens män och kvinnor (i nämnd ord-

ning), vilket vi ofta får höra från våra politiker. Ur dessa tre kategorier har vi 

vaskat fram en mängd underkategorier. Det lilla barnet utgör en viktig kategori, 

en grupp människor som tidigare, för att tala med Cederschiöld, omhändertogs 

av kvinnorna i hemmen och därmed var “osynliga”. Det är vetenskapen och poli-

tiken, som möjliggjort att barnen nu blir föremål för just vetenskapens intresse. 

Denna “politisering” och denna vetenskaplig objektifiering och inte minst kom-

mersialisering – genom vetenskap och politik – av de barnen måste belysas och 

kanske också i någon mån ifrågasättas.

 Anna-Carin Andersson har också påpekat att begreppen inte räcker till eller är 

fast förankrade i det moderna projektets förhärskande idétradition (1998:16). 

Detta innebär att dikotomierna manligt/kvinnligt fortfarande utgör förutsättning-

en för varjehanda kritik och därmed för både genusteori och feminism (1998:18).
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 Vad hon dock inte tar upp är att det i själva namngivandet döljer sig en kate-

gorisering och jag läser hennes text, inte bara därför att den handlar om genus, 

som en text författad av en kvinna, ty detta är vad namnet säger mig.  Kanske är 

det emellertid så att vi måste ta till namn för att befästa det naturliga i könet. Vad 

inträffar om jag fortsätter att vara just som jag är, men ger mig namnet Johanna 

Hegardt? Hur skulle omvärlden förstå en sådan person? Givetvis skulle jag be-

tecknas som queer. Tydligen är problemet omfattande. Inte blir det bättre av att 

min treåriga dotter säger att “det luktar bajs i ditt kök”. Jag kan ta det där med 

bajs, men “ditt kök” är svårare att fatta. Sedan när blev köket mannens? Långt 

senare blir jag tydligt detroniserad. Jag och Anna har ett äldre par på besök. 

Kvinnan talar hela tiden om Annas kök, inte om vårt gemensamma kök och 

överhuvudtaget inte om mitt kök. 

 Det är svårt att undslippa språkets och begreppens hierarkier. Överallt fram-

träder sålunda en sorts våld vars syfte är att befästa kategorier och därmed låsa 

positionerna. Är det inte just det problemet Hägglund diskuterar och är det inte 

just det dilemmat Gyekye försöker bemästra? Vi märker hur goda ansatser utan 

förvarning slår över i sin motsats, hur vi hastigt nyttjar upptäckten av barnet ge-

nom att föra in barnen i vår vetenskapliga diskurs. Vi reagerar över det orättfär-

diga i att vi inte talar om de forntida barnen, men vi reflekterar inte över vilka 

frågor och problem talet om barnen under forntiden för med sig. Sverige blir inte 

ett mer mångkulturellt samhälle bara för att arkeologer tycker sig finna spår av 

mångkultur i forntiden. Inte heller får barnen idag ett drägligare liv bara för att 

arkeologer uppmärksammar barn under forntiden. Det samma gäller för kvinno-

frågor. Kvinnomisshandeln minskar inte bara för att arkeologer är genusmedvet-

na feminister. Det krävs alltså ytterligare reflektioner och dekonstruktioner om 

dagens barn skall kunna tillgodogöra sig ett uppmärksammande av forntidens 

barn.

 Nåväl. Andersson berör också barn i sin artikel. Barn är utestängda ur den 

arkeologiska diskursen eller i varje fall underordnade kategorierna manligt/

kvinnligt (Andersson 1998:24). Poängen i Anderssons artikel är att föra fram 

annorlundaheten.

 Men frågan är om vi synliggör barn bättre när de indelats i kategorier, eller 

om vi enbart synliggör dem i linje med dessa kategorier.  Borde vi inte tala om 

det mänskliga, något som Andersson också poängterar (1998:19). Cecilia Lid-

ström-Holmberg har konstaterat följande: “A gendered practice is not fulfilled 

until the ’faces’ of the prehistoric agents have become visible” (in press). Jag har 

tidigare i den här boken varit inne på samma spår, men vad menar vi egentligen 

med detta? Vad är det för ansikten, som skall synliggöras. Det säger sig självt att 

dessa ansikten aldrig kan synliggöras, så vi måste förstå det hela som en metafor, 

en metafor för det mänskliga, det individuella, annorlundaheten eller det person-

liga, för att nämna några exempel. Men återigen måste vi fråga oss på vilket sätt 
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ett sådant bejakande blir betydelsefullt. Vad som här eftersträvas är möjligen en 

insikt i vårt sätt att behandla människor på, alltså vår tids uppfattning om männi-

skan. 

 Ingen av oss ser en kategori i det enskilda barnets blick, utan vi ser en unik 

individ och ingen av oss vill få vår egen blick kategoriserad. I romanen beskriver 

vi just den enskilde, men inom vetenskapen talar vi i kategorier. Jag skulle önska 

att vi talade ur skägget och i mer explicita ordalag definierade berättelsens sens-

moral och existentiella relevans.  Det ligger i arkeologins ansvar, till skillnad från 

praktikernas, att göra det. Här ser vi återigen det jag tidigare berört,  nämligen att 

vetenskapens uttalanden alltid befinner sig bortom uttalaren och också på många 

sätt bortom oss alla. Dessa uttalanden befinner sig snarare i ett spel tillsammans 

med andra generaliseringar, som egentligen aldrig fås att bottna i oss själva.

 En fråga som måste ställas är om det skall uppfattas som något positivt att 

barn har dragits in i vetenskap. Det verkar finnas en allmän uppfattning att arke-

ologins narrativ uttrycker något fördelaktigt och att det därmed skulle vara bra – 

i någon mening – att synas i dessa narrativ. Är det verkligen så? För vem är det i 

sådana fall fördelaktigt att närvara i arkeologins berättelser och framför allt för 

vem är det en förmån att befinna sig i dessa narrativ? Ytterligare frågor kan stäl-

las, som exempelvis den om vi i någon mån har närmat oss frågan om varat i 

dessa fall, en fråga som det faktiskt är värt att reflektera över mer än en gång. 

Barn, sjukdomar och blöjbyten

Barn blir sjuka och måste vara hemma från “dagis” och skola. En enda liten 
förkylning medför konsekvenser. En av föräldrarna stannar hemma med det sju-

ka barnet. Det blir konflikt inom familjen om vems tur det är att vara hemma. 

Familjens ekonomi drabbas. Barnet kommer efter i skolan och dagisbarnet kan 

ha svårt att börja om. 

 När jag skriver detta är min son magsjuk. Som tur är finns vattenklosetter och 

plasthinkar. Jag har en digital örontermometer som memorerar föregående mät-

nings temperatur, jag har telefon vilket gör att jag kan ringa en läkare närhelst det 

behövs, jag har fem minuter med taxi till Astrid Lindgrens barnsjukhus och när 

jag var där med min då pippiälskande dotter fick hon, till sin stora glädje, en 

pippidocka. Barnadödligheten i Sverige är förstås extremt låg,  vilket man kan 

läsa i Scotts bok (1999:30). 

 Annat var det förr,  när jag var liten.  Nej, barnadödligheten var låg då också, 

men doktorn kom på hembesök när trumhinnorna värkte. Värktabletter fanns inte 

och om de fanns hjälpte de knappast. Jag vill helst inte tala om termometern. 

Men min mamma var hemma och det var hon nästan alltid, även när jag var 

frisk.
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 Går vi längre tillbaka i tiden fanns ingen termometer,  dåligt med mediciner 

men många “mammor” och gott om tid att vårda det sjuka barnet.  Louise Hag-

berg har beskrivit något liknande: 

I hela Norden har förekommit seden att gifta hustrur ur grannelag och släkt samlat 
sig kring barnaföderskan och bidragit till att hjälpa henne med barnssängsmat 
under hennes svaghetstillstånd efter födelsen (Hagberg 1949:23). 

Även Cederschiöld anmärker att barn under de första levnadsåren omhändertogs 

uteslutande av modern och tjänstekvinnorna (Cerderschiöld 1884:6). Kanske var 

de inte lika hjälpsamma när barnet senare i livet drabbades av höstförkylning? 

Hur som helst ser vi att berättelsen om hur det var förr placerar kvinnan i en vår-

dande och hemmavarande position.  Genom att berättelsen tar form i samtiden får 

den också sin mening där.  Urpsrungsmyten ger sedan kraft åt perspektivet, så att 

vi förleds att tro att man förr i världen uppträdde på ett mer ursprungligt sätt. Vi 

tvingas därmed in i en situation då vi måste reflektera över reflektionen. Vad 

tycker vi egentligen om våra perspektiv? Var det bra, som det var förr,  eller var 

det mindre bra eller till och med dåligt? Utifrån ett modernistiskt perspektiv kan 

vi inte annat än tycka att det inte var speciellt bra förr i världen, men samtidigt 

kan vi just hävda det var alldeles för i tiden. Vi kan mena att det är just så här det 

måste gå till,  men i en mer modern form. Vi kan hävda att man förr levde nära 

människans essentiella och oförstörda natur,  ett levnadssätt som alltså är natur-

ligt. Det blir på så sätt naturligt att kvinnan är hemma med barnen under de förs-

ta levnadsåren. Men det blir också i förlängningen naturligt att kvinnan är hem-

ma med barnet när det senare i livet drabbas av en höstförkylning. Detta är ett 

exempel på de arkeologiska narrativens problematiska komplexitet. Därför måste 

vi ständigt granska den mening som narrativen förmedlar och på vilket sätt den-

na mening slår rot i vår samtid.
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Blöja

Kommentar

And from right to left
along the lighted shore
moved a wild and gorgeous apparition 
of a woman
(Conrad, s. 100) 

Vi har återkommande sett hur handhavandet, det vill säga praktiken,  inte i 
någon mån skiljer sig från vilken praktik som helst.  I den meningen är det 

ingen skillnad mellan undersökningar av lämningar efter vuxna människor 

eller lämningar efter barn. Vad som däremot skiljer sig är oviljan eller viljan 

att tala om barn.  Barn framträder sålunda först när vi väljer att tala om denna 

kategori.  Till följd därav skapas en kategorisering och ett narrativ som har till 

uppgift att beskriva denna kategori. Att “tala” är här något dubbelbottnat,  ty 

det engelska ordet infant söker sitt ursprung i latinets infantia, ett ord som i 

sin tur betyder oförmåga att tala (Scott 1999:1). Förmågan till tal är således 

likvärdigt med identitet och närvaro och barnet klassas efter dess oförmåga 

till tal. Under 1800-talet använde man ofta barnmetaforen när det primitiva 

skulle beskrivas och samhällsutvecklingen kom att betraktas på samma sätt 

som en människas, det vill säga att kulturerna befann sig till att börja med på 

ett barnastadium för att sedan utvecklas via ungdomen till den vuxna och 

mogna människan.  Den första människan var alltså oförmögen att tala och 

utan tal adlas ingen kultur, menade man. I det här ser vi också idén med en 

urtid, det primitiva, ursprunget och så vidare. Den amerikanske, och av Bin-

ford hyllade,  1800-tals-antropologen Lewis Henry Morgan menade att män-

niskan någon gång i historiens gryning enbart kommunicerat med tecken eller 

rörelser: 
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Human speech seems to have been developed from the rudest and simplest forms 
of expression. Gesture or signe language … must have preceded articulate lan-
guage, as thought preceded speech. The monosyllabical preceded the syllabical, as 
the latter did that of concrete words. Human intelligence, unconscious of design, 
evolved articulate language by utilizing the vocal sounds (Morgan 1964:12f).

Barn är alltså närvarande först när de är omtalade. Stig Welinder har i sin uppsats 

The Cultural Construction of Childhood följdriktigt en kategori som fått etiket-

ten “infant (0-1)” (Welinder 1998:198). Scott noterar emellertid att någon “ar-

chaeology of infancy” (1999:5) inte förekommer, vilket betyder att hon motsäger 

titeln på sin egen bok och en stor del av sin egen text. Dock kan man tänka sig att 

hon menar att själva praktiken saknas, det vill säga en praktik eller en epistemo-

logi,  som är explicit riktad mot forntidens barn och inte är den samma oberoende 

vad frågan kan tänkas gälla. 

 Tystnad eller oförmåga till tal och därmed oförmågan att hävda sig som något 

framträdande, frammanar en egen diskurs om barnet och kvinnan. I den av män 

dominerade världen,  eller i en värld dominerad av talande och sålunda framträ-

dande män, hörs alltså inte ropen från barnet eller kvinnan, rop som kanske en-

bart rör sig mellan barn och kvinnor och som därför aldrig varit riktade till de 

sinsemellan talande männen. Därför krävs att någon för in dessa rop och detta tal 

och till och med detta gurglande och jollrande,  pinglandet från barnets skallra,  i 

den arkeologiska diskursen, in i det arkeologiska samtalet, in i själva ämnets 

talande. 

 I varje fall verkar detta ha varit syftet med den av Jenny Moore och Eleanor 

Scott sammanställda boken Invisible People and Processes (1997), en bok jag 

här väljer att diskutera i sin helhet och avstår därmed att fånga upp tankar från de 

enskilda författarna. 

 I uppsats efter uppsats efterlyser författarna de förlorade eller osynliga barnen 

och kvinnorna i den av män dominerade diskursen.  Utan tvekan är boken, i varje 

fall till dess övervägande del, en särdeles relevant läsning, framför allt därför att 

den uppfyller kravet på samtidsrelevans. Ur det perspektivet framträder för mig 

två synvinklar. Den första är att texterna för det mesta, eller kanske till övervä-

gande del, behandlar vår samtid, inte bara det arkeologiska ämnet utan vårt sam-

hälles strukturer. Det andra är att texterna huvudsakligen, i varje fall får jag det 

intrycket,  behandlar synnerligen kroppsnära frågor. Det talas en hel del om bröst 

och kön, inte bara sociala kön, om barnafödande, men också om sociala kvinnli-

ga aktiviteter som tillskrivs betydelsefulla bidrag i det forntida samhället. Det är 

ett tydligt brott med den ofta kroppsfrånvända maskulina diskursen, en diskurs 

som snarare är inriktad på handlingarnas resultat, det vill säga vad man kan upp-

nå med teknikens hjälp. 

 Intressant är också att boken faktiskt spretar, från nedtonade och mer konven-

tionellt hållna artiklar till regelrätta angrepp mot de dominerande patriarkaliskt 
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betingade narrativen. Sammantaget får jag intrycket att boken i någon mån anty-

der slutet på ett sammanhållet narrativ, ett berättande som för många decennier 

sedan tog fart i samband med att de styrande började släppa ut barnen och kvin-

norna, eller, om vi så önskar, överförde dem från den privata till den offentliga 

sfären (Lillehammer 1989:89). Med slutet på ett narrativ menar jag naturligtvis 

inte att man nu kommer att sluta att tala om barnen och kvinnorna. Med ett av-

slutat narrativ menar jag snarare att narrativet är etablerat och således också 

kommer att söka många divergerande vägar och att berättandet också kommer att 

omfattas av en mer påtaglig inomnarrativ kritik. 

 I samband med att jag skriver det här har jag en nyligen framlånad bok fram-

för mig, vars innehåll jag hade tänkt granska för kapitlet om vattenvägar,  men 

finner att den snarare fyller sin plats här. Den heter Alla Östersjöns stränder 

(1994) och är framtagen av högskolan i Kalmar. Bakgrunden till boken verkar 

vara ett kulturprojekt om Östersjön och förordet är författat av Dan Isacson,  rek-

tor för högskolan i Kalmar samt Mörbylånga kommuns kulturchef Kerstin Olofs-

son. Boken är tryckt så sent som 1994. Den får spegla diskussionen i Moores och 

Scotts bok. 

 I Alla Östersjöns stränder framträder 12 författare, samtliga män. Ingen arti-

kel diskuterar barn eller kvinnors villkor längs dessa stränder. Istället är det män-

nens världar och effekterna av deras handlingar som belyses. Till och med Stora 

Allvarets djur berörs, men kvinnorna och barnen saknas. På sidan etthundraåttio-

ett hittar jag dock en bild av en kvinna, som, föga förvånande, befinner sig i en 

vårdande roll.  Hon heter Margit Lindmark och behandlar en benamputerad krig-

sinvalid, ett offer för det finska vinterkriget. Med detta inte sagt att artiklarna i 

sig själva skulle vara undermåliga, men boken beskriver i all önskvärd tydlighet 

det som understryks i Invisible People and Processes.  

 Jag sätter punkt för detta kapitel med hänvisning till boken Children and Ma-

terial Culture (Sofaer Derevenski 2000). Denna bok och Invisible People and 

Processe är tydliga exempel på hur vi med kraft och likt ett svart hål drar in allt i 

vetenskapen. Barnarkeologins narrativ, alltså berättelsen om barn, är nu en själv-

klar del av det arkeologiska systemet och dess undersökande blick.  Vad tjänar det 

till att borra sig in i barnens värld?  Vilken upprättelse är det vi söker å barnens 

vägnar? Vad är det vi försöker lära oss? Vilka är de krafter som tjänar på våra 

berättelser om barn? Svaret är naturligtvis beroende av intentionen. Personligen 

söker jag efter delad erfarenhet och en inblick i förhållandet mellan vuxna och 

barn samt en djupare existentiell belysning. Något sådant är svårt att hitta i arke-

ologins berättelser om barn.

 När Montelius en gång i tiden hittade platsen och påbörjade sitt iordningstäl-

lande av sina på typologin grundade fyndkataloger skapade han också en förut-

sättning för en kategorisering av forntiden. Ur detta perspektiv har barnet blivit 

en typ, eller i varje fall föremålet för en typindelning. Vi kan mycket väl tala om 
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Barnet (Spännet) från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade vuxna (for-

mer). Vi finner vår plats för våra barnarkeologiska studier, vi utvecklar våra de-

mografiska metoder och vi skriver våra debattartiklar och rapporter och även jag 

har min arkeologiska plats, men den befolkas inte av typer utan av nu levande 

barn, som sökte i schakten efter keramikskärvor men fann bara sten. Kanske 

skulle vi lämna barnen i fred,  ty vad är det vi försöker oss på när vi drar in bar-

nen – både de forntida och dagens barn – i dagens narrativ? Försöker vi inte trots 

allt fostra dagens barn i ett samtidstänkande och bilda dem för deras framtida 

vuxna liv? När vi inte en önskan att våra barn skall bli framgångsrika och dygdi-

ga samhällsmedborgare,  som kanske en dag för arkeologins narrativ vidare ge-

nom att finna sin plats i fornlämningarnas landskap? Kanske borde vi snarare 

dekonstruera våra föreställningar och ideal, våra vetenskapliga idéer och stånd-

punkter för att därigenom ge barnen en ontologi främmande från den vetenskap, 

politik och kommersialism som vill göra barnen till deras objekt och därigenom 

också i dem finna sin näring. 

Barnet kommer inte bara att vara en möjlighet för mig, 
utan också för en Annan, 

den Älskades möjlighet – alltså inte en möjlighet i logikens värld 
(Kemp 1992:79).
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Kapitel 8

Platsen

At that time there were many 
blank spaces on the earth 
(Conrad, s. 33)

Framförallt för praktikerna, men även för arkeologin,  är platsen av största vikt. 
Det finns alltid en mängd olika skäl till varför vi gräver där vi just gräver.  Van-

ligtvis brukar vi förknippa orsakerna bakom utgrävningar med exploateringar 

eller vetenskapliga frågeställningar, mer sällan brukar vi se ett samband mellan 

valet av utgrävningsplats och personliga och sociala faktorer. Den utgrävning 

som genomfördes i Vamlingbo socken åren tugohundraett till tjugohundrafem 

hade sin grund i både sociala och vetenskapliga motiv. Det finns alltså en hel del 

argument för att vi i högre grad än vad som är brukligt bör tydliggöra och disku-

tera frågan varför vi väljer en plats för våra utgrävningar framför en annan och 

inte minst på vilket sätt platsen lämnar efter sig minnen. I det här kapitlet kom-

mer jag bland annat att diskutera olika platsers betydelse för det arkeologiska 

narrativen och de praktiska processerna.

 Vi såg i Montelius uppsats Spännen från bronsåldern och ur dem närmast 

utvecklade former (1880-1882) att fyndplatserna fyller en viktig roll för det typo-

logiska projektet, vilket även gäller för Hans Hildebrands Studier i jämförande 

fornforskning. I. Bidrag till spännets historia (1872-1880). Fynden knyts till 

platser, såsom områden och länder, men också till museer eller andra samlingar 

och deras lokaliteter. Föremålen ges platsrelaterade namn, vilket även är fallet i 

Montelius uppsats Bronsåldern i norra och mellersta Sverige (Montelius 1870-

1873). 

 I den sistnämnda texten förutsätts redan i titeln att begreppet bronsålder är 

känt. I texten är ”Bronsåldern” ett självklart och oproblematiskt begrepp, men 

samtidigt utgör begreppet själva förutsättningen för allt det Montelius skriver i 

uppsatsen. Uppsatsen vore så gott som obegriplig utan detta specifika ord. Tex-

ten är alltså knuten till det abstrakta begreppet Bronsålder. 

 Mängden fynd är, enligt Montelius, proportionerligt i förhållande till befolk-

ningsmängden (1870-1873:173f). Det vill säga att stora mängder fynd är lika 

med många människor och således är små mängder av fynd lika med färre invå-

nare. En plats med många fynd idag måste alltså ha varit en plats med många 

människor förr. Här döljer sig ett ganska banalt men effektivt matematisk reso-

nemang. Kanske är det just så som typologin fungerar och är uppbyggd? Den 

matematiska kalkylen ger tyngd åt texten: "Men bygden i dessa trakter måtte då 



ännu hafva varit ganska obetydlig. Om vi nämligen jemföra antalet fornsaker och 

grafvar från bronsåldern i mellersta Sverige med den stora mängd sådana som 

finnas i Skåne och Danmark…" (Montelius 1870-1873:173). Montelius fullföljer 

resonemanget med en statistisk analys av mängden fornsaker per kvadratmil in-

om olika områden. Närmare människan än till begreppet "befolkningsmängden" 

kommer emellertid Montelius aldrig. Män, kvinnor och barn är fjärran kategori-

er, osynliga eller medvetet osynliggjorda. 

 Även om uppsatsen i huvudsak är en fyndkatalog, en sammanställning av de 

fynd som gjorts i mellersta Sverige, inflikar Montelius då och då kommentarer. 

Han skrev exempelvis följande: 

…våga vi dock framställa den frågan, om icke dessa 'glasögonformiga' 
bronsspännen uppkommit genom en utveckling…vara ursprunget till det flesta av 
våra bronsålders spännen…Vi skulle vilja uppställa de särskilda stadierna i denna 
utveckling på följande sätt… (Montelius 1870-1873:219f). 

I citatet finner vi exempel på vissa utmärkande markörer, ett skrivsätt som Mon-

telius i många andra sammanhang utnyttjar. Tanken med dessa inflikningar i 

fyndredogörelsens geografiska och typrelaterade logik, är att ge en förklarande 

och vetenskaplig tyngd åt texten. Det är naturligtvis inte en fråga om någon sorts 

falsk strategi. Snarare är det de narrativa aspekterna som kräver denna strategi. 

Utan dessa markörer, eller sammankittande resonemang, i den löpande texten 

skulle vi inte kunna orientera oss i texten.

 Längre fram i uppsatsen återkommer han till utvecklingsfrågorna: 

…att de ega något historiskt sammanhang med hvarandra, d.v.s. att den ena typen 
är utvecklad ur den andra [rör skaftcelter]. Men härvid möter oss det egendomliga 
förhållandet, att många af de simplare skaftcelterna visa sig vara samtid med, ja 
yngre än, flertalet af de vackra celter… (Montelius 1870-1873:318). 

Hur löser Montelius detta? Jo, så här: "Imellertid fortlefde – jag vill nästan säga 

enligt en för all utveckling gällande lag – den simplare typen vid sidan af den 

mera fulländade" (Montelius 1870-1873:319). Montelius hänvisar alltså till en 

lag, som gäller för all utveckling, det vill säga Utvecklingslagen.29 Denna lag 

gäller för människor, kulturer, djur och växter, enligt Montelius. Jag tror inte att 

jag närmare behöver kommentera det dubiösa i detta tänkande, men det tål att 

understrykas att resonemanget och världsbilden gäller även idag.  Underutveckla-

de människor liksom underutvecklade saker lever alltså sida vid sida med mer 

utvecklade former. Montelius, jag eller andra kulturforskare kan knappast tillhöra 

de underutvecklade, inte sant? Inte heller kan de sociala grupper som Montelius 

eller för den delen jag själv tillhör räknas till de underutvecklade,  enligt detta 

resonemang. Det betyder att de andra eller det andra är de/det underutvecklade, 
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enligt denna världsbild.  Allt utvecklingstänkande bygger sålunda på föreställ-

ningen att Ego redan är utvecklad, men att andra inte är det. Ego genomgår såle-

des igen utveckling, kan inte göra det och kommer aldrig att göra det. Ego är 

neutral. Typologin kuggar därmed på ett explicit sätt in i den världsbild som även 

förfäktades inom det koloniala projektet. Även platser dras in i detta tänkande 

och platser, exempelvis en bygd, kan alltså finnas sida vid sida med en mer ut-

vecklad plats eller bygd. På så sätt ordnas världen i underutvecklade och utveck-

lade kategorier och, vilket Montelius alltså understryker, det är en fråga om en 

för all utveckling gällande lag.

 Observera för övrigt  "jag vill nästan säga". Här avslöjar Montelius inte bara 

explicit sitt tänkande utan också en tydlig medvetenhet om detta tänkandes bety-

delse för berättelsen samt sin medvetenhet om dessa markörers narrativa vikt. 

Lägg speciellt märka till orden ”simplare” och ”vackra” i citatet som föregår 

citatet där “jag vill nästan säga” ingår. Vad gör dessa begrepp i ett narrativ som 

hävdar systematik, objektivitet och klar logik? Poängen är att de måste vara med 

för att göra berättelsen meningsfull. Montelius texter, liksom även vår tids så 

kallade objektiva vetenskapliga texter, är fulla med just sådana små, inte sällan 

fördomsfulla, men samtidigt avgörande begreppsliga markörer.

 Om det enbart hade handlat om att ge föremålen en geografisk identitet hade 

inte allt detta resonerande och argumenterande behövt tillföras texten. Typologin 

är något mer än en fyndbeskrivning. Det rör sig också om ett specifikt narrativ, 

en berättelse som förmedlar mening. Denna mening ligger i idén om utveckling-

en, i själva utvecklingsprincipen. Utan denna princip hade väldigt lite av berät-

telsen uppfattats som meningsfull och det är också denna princip som utgör för-

utsättningen för begreppet ”Bronsåldern”.

 Trots att det till största delen, som Montelius också själv konstaterar,  handlar 

om en "fyndbesrifning" (1870-1873:175) är det typologin, eller kanske ännu mer 

evolutionsläran, som höjer texten och ger den dess bestämda plats i den narrativa 

traditionen. Montelius uppfattade också Bronsåldern i norra och mellersta Sve-

rige som sitt första typologiska arbete (Gräslund 1974:168). 

 Ting är farliga, inte bara därför att de kan tillfoga oss skada, eller för att de 

kräver oerhörda energimängder för att framställas och transporteras,  utan också 

därför att de kan få människor att skriva om dem, överväldigas av deras kon-

struktion,  betydelse, funktion och mening. Ett ting kan kräva åtskilliga år av ef-

terforskningar för att bli eller framstå som meningsfullt.

 Vi ser inte bara hos Montelius hur tinget framträder ur platsen för sin histo-

riska vila och hur det integreras i ett allt mer invecklat resonemang. Resoneran-

det kretsar inte bara kring platsen utan lyfter sig och kräver ständiga tillägg för 

att berättelsen skall uppfattas som sammanfogad och vettig och därmed kommu-

nicera med en läsare som förväntas förstå.
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 Platsen är alltså viktig för arkeologin, men givetvis än mer för praktikerna. På 

sidan etthundraåttiotvå i Bronsåldern i norra och mellersta Sverige skriver 

Montelius: "…att Medelpad hade någon befolkning redan omkring Kristi födel-

ses tid." I denna mening finns tre nyckelord: Medelpad (plats), befolkning (sub-

jekt) och Kristi födelse (tid). Subjektet är alltid en vilande eller underförstådd 

tyst orsak/verkan aspekt i Montelius narrativ. Vi rör oss här med de aktörer som 

först inom den postprocessuella arkeologin skulle komma att lyftas fram som 

agenter, men som tidigare alltid passiviserats eller negligerats.

 Både vi och Montelius vet att Medelpad inte fanns vid Kristi födelse. Inte 

heller den miljö och det geografiska rum som vi idag ger beteckningen Medel-

pad. Att en befolkning fanns kan vi givetvis anse som sannolik även utan fynd, 

men var fanns denna befolkning om den inte fanns i Medelpad? Ordet måste till 

för att avgränsa platsen, men också för att fängsla läsaren. Platsnamnet är identi-

fierande och fäster läsarens uppmärksamhet vid den nutida platsangivelsen. Det 

finns idag en tydlig platschauvinism inom arkeologin och framför allt inom prak-

tikerna och då inte bara bland en hembygdsintresserad allmänhet, utan också 

inom akademierna. Denna chauvinism tar sig uttryck i uppsatser och avhandling-

ar bundna till de landskap varifrån forskaren stammar. 

 Kristi födelses tid?  Här har vi tidsangivelsen.  Föremålen orienteras i denna 

konstruerade värld av platser, tid, ting och subjekt. Medelpad är ett område för 

oss och vi frågar oss vad som fanns där under Kristi födelses tid, under en tid när 

Kristus inte var ett allmänt begrepp för de människor som levde där,  under denna 

tid då vår tideräkning inte var allmän. Genom denna tidsangivelse åker Medel-

pad som plats eller område bakåt i tiden,  som om tiden var ett par räls på vilka vi 

kan köra platserna fram och åter. Men Medelpad finns inte i verkligheten, vi kan 

inte erfara Medelpad. Vad vi erfar är möjligen dess substans. Snarare borde vi 

betrakta namnet som en abstraktion som vi fäster på ett likaledes abstrakt kart-

blad. Å by har vi däremot en större möjlighet att erfara. Å by är en plats i Medel-

pad och också en plats i Montelius berättelse. Vi kan gå mellan husen, prata med 

människorna, vilket också Montelius kunde och med största sannolikhet också 

gjorde.  Det svärd som Montelius nämner i det här sammanhanget och som hade 

hittats i Å by kan vi också erfara. Men hur bär vi oss åt när vi för tillbaka Medel-

pad, Å by och svärdet till Kristi födelse? Platsen, tinget och tidsangivelsen sam-

verkar på ett komplicerat sätt och skapar en relation till vår förförståelse, till vår 

förmåga att tänka denna enhet som en tid-plats-ting-relation. Återigen ser vi den 

metafysiska komplexiteten i narrativet.
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Biblioteket

Jag befinner mig i Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens biblio-
tek. Rummet är svalt.  Några fönster är öppna. Det är den 14 september år tjugo-

hundra. Solen skiner och jag är omgiven av böcker. I salen finns flera kvinnor, 

men inga män förutom jag.  Vi har alla små bärbara datorer. Biblioteksrummet 

har samlat många böcker, vissa nya, andra gamla. Här finns tidskriftsserier, upp-

slagsverk, monografier. Det finns också små träd här inne. Tänk om jag skulle ta 

fram en linjal och mäta upp rummet, mäta och väga alla böcker, rita av dem, ta 

bilder av dem. Jag kunde dela in dem i typer. Jag kunde dela in dem i olika färg-

typer och undersöka färgvalet, utröna varför vissa böcker är röda, gula, vita eller 

svarta. Jag kunde fråga mig varför några har många färger, andra bara två. Fram-

för mig ser jag fem röda volymer med guldtext. Vem är Vem står det på deras 

ryggar.  Men jag behöver inte sortera böckerna eftersom de redan är sorterade. 

Det finns en karta som visar var de olika böckerna står, dock inte exakt var varje 

enskild bok är placerad utan var jag hittar ett visst ämne. Kartan för tankarna till 

Medelpad, Å by och svärdet, men det är en tanke som jag får långt senare och 

som jag först då skriver ner, nämligen den åttonde mars tjugohundrafyra, efter-

som det är först då som jag läser Montelius text. Varje ämne har underavdelning-

ar. Arkeologi, till exempel. Här finns något som kallas "Ark. Sverige". Böcker 

och tidskrifter inom ämnet finns på hyllorna 29-31.  Jag går dit och räknar mina 

steg – tio steg. På hylla 29 under "Ark. Sverige" finner jag Antiqvarisk tidskrift 

för Sverige. Utgifven af Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien 

genom Bror Emil Hilderbrand. Tredje delen. 1870-1873. Stockholm. Det är i den 

volymen som Montelius artikel Bronsåldern i norra och mellersta Sverige finns. 

 Fornfynd är don, eller artefakter. De är föremål tillverkade och brukade av 

människor. I ett bibliotek har varje bok sin specifika plats och allt är ordnat efter 

ett sinnrikt system. Skillnaden mellan böckerna i biblioteket och fornfynden är i 

systematisk mening tydlig. Fornfynden kommer till oss på ett osystematiskt sätt. 

Böckerna däremot kommer till oss genom ett system. Det är meningslöst att för-

söka systematisera böcker i ett bibliotek eftersom de redan förhåller sig till ett 

system, men det är meningsfullt att systematisera fornfynd. Fornfynden är ju inte 

systematiskt ordnade, även om de tycks materialisera sig ur jorden efter en viss 

systematik, en utvecklingssytematik. Våra fornfynd systematiseras idag efter ett 

snart två hundra år gammalt system, nämligen treperiodsystemet. Det är oerhört 

viktigt att hålla ordning på fornfynden, i varje fall inom praktikerna. Kommer 

fornfynden i oordning blir de meningslösa. Böcker blir däremot inte meningslösa 

om de hamnar i oordning. Det blir kanske svårare att hitta en specifik bok, men 

man kan ju alltid välja en annan. Varför är det så att fornfynd blir meningslösa 

om de hamnar i oordning, men inte böcker?
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 Det intressanta med biblioteket – denna plats – är kanske ändå inte alla böck-

erna. Snarare alla människoöden. Varje ord, varje bokstav har någon placerat där 

som ett tecken. Någon gång påbörjade Montelius sin artikel om mellersta Sveri-

ges bronsålder. Vid ett givet ögonblick präntade han ner bokstaven D, kanske 

med bläck, kanske med blyerts eller på en skrivmaskin.  Därefter skrev han bok-

staven e. På så sätt skapade han ordet "De" vilket ledde vidare till en hel mening 

som började med orden "De fynd". Senare skall jag undersöka om det finns någ-

ra utkast till artikeln i Antikvarisk-topografiska arkivet. Här finns det mesta av 

Montelius,  som exempelvis brev och opublicerat material. Den åttonde mars 

tjugohundrafyra har jag ännu inte undersökt Montelius arkiv.  Det får bli i en an-

nan gång.

 Vem är Vem?

Ett bibliotek är inte bara en samlingsplats för böcker, utan även en plats där 

människor placerat sin tankar, kanske inte de ostrukturerade vardagliga tankarna, 

utan genomarbetade tankemödor, det vill säga självcensurerade och för narrativet 

anpassade tankar. På så sätt blir biblioteket ett minnes- eller tankemausoleum, en 

plast att vörda. De är nog därför det är så tyst på ett bibliotek.  Ungefär som på 

kyrkogårdar. Alla talar med små bokstäver för att inte störa varandra i själva 

minnes- eller tankeakten.

 Det är alltså den åttonde mars tjugohundrafyra och jag är återigen på plats i 

biblioteket. Jag sitter faktiskt på samma ställe och tittar in i samma bokryggar 

som jag gjorde för fyra år sedan. Jag tar fram min mobiltelefon och tar en bild av 

de röda böckerna, skickar över den till datorn genom Bluetooth, alltså Blåtand, 

en för arkeologer känd personlighet. Det är snabbt ordnat att infoga bilden i tex-

ten. Harald Blåtand finns inte med i dessa volymer, men väl i Nordisk Familje-

bok som står uppställd på den andra sidan av bokhyllan.

 Böcker kan vara oordnade, men inte fornfynd. Fornfynden måste ordnas i 

relationella mönster. Ett fornfynd söker alltså sin mening i relation till ett annat 

fornfynd. På så sätt skapas komplexa meningssystem där varje enskilt föremål 

utgör en kugge i den gigantiska systematiken. Systematiken är som svampens 
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mycelium. Den största levande organismen på vår jord idag lär vara just en 

svamps mycelium. Liksom svampens mycelium finns under jorden finner vi ofta 

fornfyndens system placerade i enorma underjordiska magasin. Här vecklar sy-

stemet successivt ut sig. På sås sätt har vi ordning på fornfynden.

Från plats till palats

Native mats 
covered the clay walls; 
a collection of 
spears, assegais, shields, knives 
was hung up in trophies 
(Conrad, s. 53)

I ett föredrag kallat Om Danmarks tidligste Bebyggelse (1861) uttryckte Worsaae 
en framtidstro som tycks ha präglat en stor del av forskningen under 1800-talet. 

Det var också under det århundradet som de flesta humanistiska ämnen grunda-

des. Även social- och samhällsvetenskaperna formulerades under detta sekel. 

Samtidigt kom stora delar av en äldre humanistisk tradition att utestängas genom 

en allt starkare disciplinering av det humanistiska tänkandet.

 Lärdom prisades och skapandet av, vad man ansåg, bättre och mer omfattan-

de museer följde på den andliga och politiska omvälvningen. Worsaae menade 

att det säregna för 1800-talet var de stora museer som upprättades för ämnen som 

naturhistoria,  antropologi, förhistorisk och historisk arkeologi, samt för industri, 

handel och postväsendet med flera områden (Worsaae 1884:2). 

 År 1809 hade Rasmus Nyerup uttalat ett första förslag till ett danskt natio-

nalmuseum. Syftet med museet var att illustrera Danmarks successiva utveckling 

och framgång inom kultur och vetenskap. Worsaae såg i Nyerups programförkla-

ring startskottet för ett kronologiskt tänkande som strakt kontrasterade mot det 

föregående århundradets virrvarr, kuriosakabinett och konstmuseer (Worsaae 

1884:8).

 Även etnografiska museer upprättades. Dessa hade som uppgift att illustrera 

mänsklighetens urstadier och påvisa hur andra, framför allt utomeuropeiska kul-

turer, stått stilla i utvecklingen under årtusenden, ungefär på samma sätt som 

vissa typer gjorde i Montelius system. Museerna fungerade, mot denna bak-

grund, som utomordentliga institutioner för komparativa studier, enligt Worsaae 

(Worsaae 1884:17f).

 Från 1800-talets mitt sprids arkeologin genom museer och andra folkbild-

ningskanaler i allt högre utsträckning. Den första populärvetenskapliga tidskrif-

ten lär ha grundats 1849 av engelsmannen W J Thoms och hade titeln Notes and 

Queries (Daniel 1950:112). Thoms översatte för övrigt en del av Worsaaes arbe-

ten, som exempelvis Danmarks Oldtid (1843, till engelska 1849). Kring 1860-ta-
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let ökade också arkeologins popularitet i Danmark, understött av bland andra 

Fredrik VII (Kristiansen 1981:26). Ett utbrett intresse för förhistoria var typiskt 

för 1800-talet. Ett exempel på det är att samhällsdebattören och skalden Viktor 

Rydberg skrev inledningen till Louritz Baltzers Hällristningar från Bohuslän 

(1881-1908). Rydberg visar i texten prov på stort kunnande om fornforskningens 

huvudfrågor. Rydberg var för övrigt bland annat professor i Kulturhistoria vid 

Stockholms högskola och samarbetade även med Oscar Montelius.

 En annan vedertagen sanning är att samhället förändrades i och med den in-

dustriella expansionen. Denna förändring återspeglades inte enbart i ekonomi 

och teknologi utan även inom vetenskaperna. Industrisamhället och en förändrad 

vetenskapssyn fick sociala och moraliska konsekvenser.

 En föråldrad arkeologisk-historisk forskning avlöstes av en arkeologisk-na-

turvetenskaplig. Utvecklingstänkandet och systematiseringen blev nya förhåll-

ningssätt.  Thomsen publicerade Ledetraad 1836 och Nilsson Skandinaviska Nor-

dens urinvånare 1838-1843. Bägge dessa skrifter markerar en startpunkt inom 

skandinavisk arkeologi. De utgör de historiografiska ur-texterna. 

 I sin artikel The development of the Three Age System. Archaeologys first 

pradigm (1981) påpekar Judith Rodden att naturhistoriska ämnen under Thom-

sens tid framför allt sysselsatte sig med att namnge, beskriva och klassificera 

objekten (Rodden 1981:52). I artikeln försöker Rodden blottlägga vad hon finner 

vara de viktigaste beståndsdelarna i Thomsens "Ledetraad". Hon utskiljer tre: 

aristoteliskt tänkande, etnografiska analogier och historiska källor. Det aristote-

liska tänkandet hade Thomsen gemensamt med en filosofisk diskussion som förts 

av historiker och vetenskapsteoretiker sedan Thomas från Aquinos dagar (Rod-

den 1981:55). Vad beträffar de etnografiska/etnologiska parallellerna utgick 

Thomsen i betydande utsträckning från form och funktionsanalogier bland verk-

tyg brukade i Danmark under hans verksamhetstid. Men han använde sig även av 

jämförelser med ”primitiva” kulturer (Rodden 1981:58). 

 En annan intresseväckande aspekt är att titeln på den konferensvolym, där 

Roddens artikel ingår, påpekar att konferensen är den första att behandla arkeo-

logihistoria (Daniel 1981). Vi har här alltså, återigen, en sorts ursprungsidentitet 

och avstampet för ett narrativ. Bo Gräslunds avhandling Relativ datering (1974), 

Ole Klindt-Jensens A History of Skandinavien Archaeology (1975) och inte minst 

Glyn Daniels A Hundred Years of Archaeology (1950) och senare hans utvidgade 

upplaga A Hundred and Fifty Years of Archaeology (1978) är exempel på den 

arkeologihistoriska diskursen, som under det senaste decenniet kulminerat i 

mängder av böcker, avhandlingar, uppsatser och artiklar,  både internationellt och 

i Sverige. 

 Det var ur den världsordning som Rodden beskriver och som tydligt syns hos 

Worsaae och hans kollegor, som Montelius tänkande växte fram och det var in-

om ramen för detta narrativ som Montelius granskade Medelpad och fann, som 
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den stora upptäckaren han var, en tingens plats och ordning och därmed färgsatte 

han kartans vita platser. Montelius förde sina fynd från platsen där de hade hittats 

till den systematiska ordningen i de snabbt framväxande palatsliknande museer-

na. 

Den datoriserade historien

När det gäller vår tids kommunikation har texten återvänt. Det skickas med 
största sannolikhet fler  textmeddelande mellan människor idag än det någonsin 

gjordes under den tid då brevet var det enda sättet att förmedla ett meddelande. 

Dagens sms, mms och e-post är några sätt att snabbt kommunicera både text, ljud 

och bild.  Detta skulle Frank O’Hara ha gillat.  O’Hara menade att han, efter att ha 

ätit lunch med poeten Leroi Jones, uppfann personismen. Idén med personismen 

var att överföra en dikt via telefon för att på så sätt få den att uppträda mellan två 

personer, snarare än mellan två boksidor. Efter hans död dök det upp hundratals 

okända dikter, troligen som en konsekvens av personismens diktförmedling 

(Harding 1969:80). Mobiltelefonens möjligheter med sms, mms och e-post pas-

sar utomordentligt bra in i personismens poetiska principer. O’Hara skrev exem-

pelvis en hel del dikter i samband med sina lunchpromenader. Genom mobiltele-

fonens försorg skulle han idag snabbt och enkelt ha kunnat förmedla dikterna till 

vem som helst, var som helst och när som helst.  Det finns många andra märklig-

heter förknippade med mobiltelefoner. Ta till exempel följande sats: “Jag sitter 

på bussen!”. Det är en sats som i princip aldrig hade yttrats före mobiltelefonens 

tid. Satsen är ju ett svar på frågan: “Var är du?”.

 Samtidigt kan man undra vad det är som får oss att så till den milda grad tän-

da på denna virtuella teckenvärld. Vi håller inte ett parfymerat brev i vår hand 

eller hör den andres röst. Istället håller vi en apparat i vår hand eller sitter fram-

för en dator.  I båda exemplen tittar vi på en skärm, där texten materialiserar sig 

som svarta punkter mot en vit bakgrund. Det digitala brevet finns inte som en 

egen företeelse, även om vi gärna talar om e-post eller ”mail”. Det är ju inte da-

torn eller mobiltelefonen vi får tillskickat oss, som hade varit fallet om det rört 

sig om ett brev. Brevet och texten hörde på något sätt tidigare ihop.  Men e-post-

meddelandet eller ett sms eller mms hör ju inte ihop med telefonen eller datorn. 

Samma dator eller telefon förmedlar mängder av vitt skilda meddelanden. Appa-

raten kan snarast likställas med den gamla tidens brevbärare. Inte ens tecknen har 

någon större betydelse och det spelar mindre roll vilket typsnitt vi använder. Inte 

heller tar vi gärna vår mobiltelefon till vårt bröst,  eller lägger datorn i en låda för 

att spara meddelandet.  Även om vi kanske skriver meddelanden som aldrig förr 

är materialiteten i våra meddelanden för alltid förändrad. Här skulle nog en prak-

tiker och möjligen även en arkeolog hävda att autenticiteten har gått förlorad, det 
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vill säga att meddelandet sanna och historiska betydelse har gått förlorad. Men 

det struntar vi i. Vi blir lika gripna av ett sms, ett mms, eller ett e-postmeddelan-

de som vi hade blivit av ett parfymerat brev. Om vi överhuvudtaget skall tala om 

autenticitet, ser vi i nämnda exempel att autenticiteten inte ligger i formen utan i 

det mellanmänskliga budskapet. Nu stöter både arkeologen och praktikern på 

stora problem eftersom ett ting aldrig kan vara autentiskt.

 Arkeologen liksom praktikern arbetar med teckenkommunikation. Som vi 

sett ovan skapades de första renodlade arkeologiska museerna, som ett brott med 

1700-talets kuriositetskabinett, under början av 1800-talet. Museerna bistod 

forskningen och visade allmänheten hur det industriella samhället successivt 

utvecklats ur primitivare samhällsformer. På så sätt propagerade man för det mo-

derna västerländska samhällets överhöghet och hegemoni. Museerna under 1800-

talet flödade av ting och montrarna var fyllda till bristningsgränsen. Genom den 

funktionalistiska estetiken befriades museerna under andra halvan av 1900-talet 

från detta överdåd. Istället prioriterades föremål som ansågs ha ett generellt il-

lustrativt värde i mänsklighetens tekniska och funktionsrelaterade utveckling. 

Montertexter och kartbilder fyllde en viktig roll. Dessa förklarade och visade 

fyndplatser och fyndens spridning i landet,  det vill säga platsen hamnade än mer 

i fokus än tidigare.

 Fixeringen vid tinget kom att kritiseras allt hårdare under 1970-talet. Nu skul-

le tinget placeras i ett rekonstruerat sammanhang. Olika föremål pekade mot 

olika funktionstekniska områden. I museerna byggdes rekonstruerade miljöer 

upp. De forntida människorna började framträda, om än i stereotypa adaptionsre-

laterade former, anpassade till och skapade av sin miljö, det vill säga den miljö 

som också rekonstruktionen av platsen visade.  Det var ett försök att ta ett steg 

bort från Montelius vaga tal om "befolkningsmängden". Man hävdade att man 

illustrerade det autentiska, det vill säga den sanna historien och inte den konst-

gjorda.  Men det räcker med att återkoppla till mina exempel från dagens text-

meddelanden för att vi skall förstå att det inte är tal om att visa upp en autentisk 

historia. Snarare  handlade det om att visa upp hur arkeologer och praktiker erfor 

denna historia,  det vill säga att fylla formerna, tingen och sammanhangen med 

ett innehåll som återkopplade till vår egen tids syn på historien. Det är något helt 

annat än det autentiska.
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Dator (föråldrad, utbytt)

I början av 1990-talet besökte jag tillsammans med ett flertal andra från den ar-

keologiska institutionen i Uppsala– alla inpackade i en minibuss – bland annat 

Viking Center i den engelska staden York. Museet var då, och är kanske fortfa-

rande, ett av de mer spektakulära exemplen på den rekonstruerande museipeda-

gogiken. Ljud, ljus och till och med lukter överraskade oss när vi, i varje fall då, 

i små automatiska vagnar tyst gled igenom en rekonstruktion av den vikingatida 

staden.  Det hela påminde om turisten som i en buss eller i en Land Rower åker 

igenom en asiatisk tempelstad eller en afrikansk by. 

 Museet i York hade lagt stor vikt vid den digitala teknikens möjligheter. Ge-

nom datorernas inträde i museerna har en ny möjlighet öppnats. Rekonstruktio-

nen kan nu ske i datorn och besökaren kan med datorns hjälp orientera sig i olika 

historiska riktningar och snabbt förflytta sig till olika platser. Genom datatekni-

ken har museerna fått radikalt nya möjligheter att rekonstruera förhistoriska, his-

toriska och antropologiska kontexter. I framtiden lär vi säkert också kunna kliva 

in i dessa miljöer och exempelvis leva stenåldersliv på ”riktigt”. Vi kommer att 

jaga mammut och knacka flinta,  klä oss i skinnkläder eller kanske fara i väg till 

andra världar som schamaner. Givetvis kommer det att handla om en virtuell 

verklighet.  Att resa som schaman i en virtuell verklighet är att nästan bokstavli-

gen överta schamanismens principer. Här skapas en situation som med emfas 

understryker metafysiken i mycket av det arkeologiska projektet. Att så är fallet 

accentueras ytterligare av att vi genom den virtuella verklighetens möjligheter 

också kommer mycket nära Montelius konstgjorda indelningar.

 Datorteknikens inträde är alltså långt ifrån problemfri. Det finns exempelvis 

inget i datatekniken som befriar oss från 1800-talets exotism. Tvärtom är det i 

hög grad på det exotiserande 1800-talsnarrativet som vi kommer att bygga dessa 

virtuella miljöer. Datatekniken förstärker både mytologiseringen och primitivise-
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ringen av historiens människor.  Historien målas upp i spektakulära och stundom 

till och med vulgära schablonbilder i ett ständigt och eskalerande försök att sti-

mulera besökaren. Dessa bilder ökar snarare än minskar den etnocentriska och 

logocentriska narcissism som sedan 1800-talet präglade bilden av dessa forntida 

samhällen.  Historiens betydelse som plattform för en kritiks granskning av denna 

samtidsnarcissism negligeras, eller används sporadiskt.

 Som jag ser det ligger inte historiens värde i historien, alltså den historia som 

vi i olika former försöker rekonstruera, utan i det faktum att vi diskuterar det 

förgångna. Denna diskussion blottlägger vår föreställning om oss själva, vilket 

kan uppfattas som narcissism, men det handlar inte om en självspegling, utan om 

ett ifrågasättande av just det narcissistiska draget i våra historiska analyser. Ge-

nom att analysera denna narcissism och de arkeologiska narrativen får historien 

sitt riktiga värde.  Fixeringen vid teknikens möjligheter omfördelar stora resurser 

från en sådan diskussion till en inte allt för sällan naiv och populistisk rekon-

struktion av det förgångna. Vi berörs alltså av budskapets innehåll, oberoende om 

det rör sig om e-post, sms, mms eller en virtuell verklighet.  Det spelar därmed 

mindre roll i vilken förpackning innehållet förmedlas. Det viktiga är vad som 

sägs. Skall våra narrativ fördjupas och bryta med den naiva historiska rekon-

struktionen måste vi alltså grundligt och självkritiskt reflektera över vad det är vi 

vill förmedla.

 Som vi sett skapades de stora museibyggnaderna under 1800-talet för att i ett 

kolonialt och imperialistiskt tidevarv visa hur västerlandet utvecklats, men även 

för att rättfärdiga en hegemoni och ett logos. Historia förmedlas av experter och 

en kunskapshierarki skapas på så sätt, som speglar samhällets allmänna hierar-

kiska struktur, uppbyggt på förhållandet mellan de som har makt över kun-

skapsproduktionen och de som skall förmås att ta till sig den. Frågan är om mu-

seerna kan klara av att dekonstruera narrativen och därmed ta sig hur detta histo-

riska arv och kan de klara av att stå upp mot förytligande politiska direktiv föran-

ledda av politiska och ideologiska idéer om kunskapsförmedling och inte minst 

höga publiksiffror, eller kommer museerna även fortsättningsvis att, om än i nya 

former, förmedla samma inte sällan dubiösa budskap?

 En annan problematisk fråga,  som explicit hör ihop med den ovanstående, rör 

museernas förhållande till barnen. Idag lever många museer av barngrupper och 

skolklasser och en hel del besökare har barn med sig. Barnen har inte bara kom-

mit att bli museets verkliga inkomstkälla utan också dess motiv.30 Att barnen 

tagit över museerna är inget bra betyg, men, som vi sett, barnen är idag allas in-

komstkälla. Vad har barnet för möjlighet att ifrågasätta? Barnen socialiseras allt-
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så effektivt in i ett narrativ och en social kunskapshierarki som söker sina rötter i 

ett etnocentriskt 1800-tal.

 Det är rummet, platsen, som måste återerövras om museerna skall återfinna 

en mening och en roll som inte bara bygger på att exploatera barnen, bekräfta 

samtidens förförståelse samt befästa en kolonial världsordning. Men det räcker 

inte med att anpassa innehållet eller bygga komplexa datatekniska utställningar. 

Snarare är det rummet, platsen, som behöver reformeras. Museets historia och 

motiv måste återkommande dekonstrueras för att vi på så sätt skall komma förbi 

alla dubiösa rester som döljer sig i strukturerna. Först då kan vi träda in i ett 

spännande rum som ger oss en existentiell belysning. 

 Mina funderingar kring museets roll kretsar inte kring någon specifik debatt, 

även om jag är fullt medveten om att det pågår en påtaglig och ganska omfattan-

de debatt kring museernas historia och framtid. Emellertid finner jag några böck-

er under början av tjugohundrafyra som verkar intressanta. I Lennart Palmqvists 

och Svante Beckmans bok Museer och framtidstro (2003) väcks frågor och rele-

vant kritik. Palmqvist skriver själv om museerna under rubriken ”Utställnings-

konst – science eller fiction.” Här redovisar han inte enbart sin egen kritiska syn, 

utan tar också akt på kritiken mot museerna ur ett historiskt perspektiv.

 Det synes mig, vid en ganska ytlig genomgång av boken, att museerna, obe-

roende vad för sorts museum det rör sig om, befinner sig inom sin egen berättel-

ses ramar. Kritikens huvudsakliga syfte är att försöka rekonstruera själva musei-

begreppet så att rummet mer effektivt kan utnyttjas som en plats för ett beskå-

dande av det andra.  Diskussionen kommer alltså att fortsätta att kretsa kring frå-

gan hur museet skall nyttjas. Även om blickens roll allt mer tonats ned till fördel 

för någon sorts totalupplevelse och ett mer påtagligt deltagande, kommer ändå 

blicken att utgöra det centrala i all museiverksamhet. Museet blir en plats för ett 

betittande och besökaren en tillfällig aktör i en annans värld, konstruerad eller 

rekonstruerad av forskare, utställningsproducenter och pedagoger.

 Hur som helst kan vi uppenbarligen inte spränga berättelsen och ta oss bort-

om texten. Att navigera inom texten verkar emellertid lika besvärligt. Det är så-

ledes på många sätt en historisk problematik som ligger bakom museets specifika 

identitet. Det är alltså innehållet vi måste åt. Det spelar därför mindre roll vilken 

form eller vilken teknik vi väljer om vi samtidigt reproducerar samma innehåll. 

Vi kommer inte närmare en existentiell förståelse av historien bara för att vi re-

konstruerar den i en virtuell verklighet om vi inte samtidigt också explicit relate-

rar våra utsagor om historien till ett existentiellt nu.
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Socialiseringens resultat. 
Föremålen är tillverkade av Ego som ung

Jag lämnar mina böcker och funderingar och också Vitterhetsakademiens biblio-

tek för att tillsammans med en alldeles speciell vän besöka den omtalade utställ-

ningen Making differences. Utställningen finns i Historiska museets salar, bara 

några våningar nedanför den plats där jag alldeles nyss satt och läste och skrev 

om just museet.  Det är på något sätt symptomatiskt att montrarna med sten- och 

bronsåldersföremål fått ge vika för denna samtidsaktuella utställning. När jag går 

genom salarna slår det mig att det är samtidsaktualiteten i en utställning som gör 

den meningsfull, det vill säga att det vi säger om förr enbart är av värde i samti-

den. Det betyder att en utställning om förr inte kan vara aktuell om den inte 

problematiserar förhållandet mellan det vi säger om förr och den samtidskontext 

där vi som uttalar oss om det forna befinner oss. Det slår mig för övrigt att det 

nog inte var en utställning av Making differences natur som Hans Hildebrand och 

Oscar Montelius tänkte sig när de en gång i tiden lade grunden till Historiska 

museet i det då nyuppförda Nationalmuseet. Inte heller verkar det som om en 

stor del av det arkeologiska etablissemanget ser någon poäng i en sådan utställ-

ning. Snarare höjs röster som gärna ser att vi arbetar vidare på den tradition som 

en gång Montelius och Hildebrand påbörjade. Frågan är om det verkligen är en 

vettig strategi?

Platsens roll

Platsen – fyndplatsen, biblioteksplatsen, museiplatsen – fyller en fundamental 
roll i det system som vävts av arkeologin, detta berättande om det som varit. 

Platsen utgör det viktiga rummet i vår linjära tidsuppfattning och vårt förhållande 

till orsak/verkan. Platsen rymmer det vi erfar, men utgör också ett rum för min-

net, ett rum där vi placerar det vi tidigare erfarit eller ett rum som vi kan rekon-

struera, återuppbygga med hjälp av minnet och erfarenheterna. Fornlämningens 

plats tas i besittning av forskaren och platsen utforskas och avslöjas sina dolda 
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hemligheter. Fyndplatsen ges en beteckning i rummet, där ort och landskap samt 

även själva det land där orten är belägen utgör viktiga orienteringsmarkörer. Nya 

platser konstrueras där fynden lagras eller där texter om fynden förvaras. På så 

sätt kan vi löpa fram och åter både i verkligheten och i tanken. Vi kan, via texten 

och fyndet, i tanken orientera oss tillbaka till fyndets ursprungsplats, men vi kan 

också färdas till fyndplatsen. Digitaliserar vi allt det här får vår tanke hjälp, men 

också vårt verkliga resande blir överflödigt, ty bilder och texter, illustrationer och 

beskrivningar kan användas för ett ”konstgjort” levandegörande. Detta att göra 

levande är för den delen särdeles märkvärdigt. Att levandegöra innebär ju att ge 

något dött liv. Det är en svindlande tanke att vi här påstår oss ha förmågan att 

återuppliva de döda. Men det är just det som en rekonstruerande arkeologi tycker 

sig göra.

 Det digitala rummet blir en plats i universum, en cyberplats. Det är mot den-

na bakgrund en ringa skillnad mellan det tidiga 1800-talets arkeologi och den vi 

ser idag. Samma märkvärdiga rum/tid-tänkande och platsorienterande principer 

styr nu som då. Det är först när informationen bryts sönder och omfördelar sig 

som något annat kan uppstå, något som bryter traditionernas – tidens – hämman-

de makt.

 Virtual Reality utgör gör ingen skillnad så länge det är samma historiska nar-

rativ som redovisas. Denna ”verklighet” är varken verkligare eller mer overklig 

än den historia som traderas inom mer konventionella kanaler. Inte heller uppstår 

någon skillnad om historien placeras inom konstens digitaliserade strukturer, så 

länge det enbart är den traderade historien som något skevas genom konstens 

språk. De historiska narrativen blir inte renade från sin inneboende problematik 

bara för att de tillförs ett spänningsmoment av skevad form, färgsprakande nyan-

ser, tredimensionella rum, återuppbyggs genom filmiska scenerier eller kryddas 

med mystisk musik. Historia blir inte annorlunda genom dimmaskinens tekniska 

förmåga. Den historiska konstruktionens problematik och tematik är fortfarande 

närvarande. Informationen och inte minst informatörens intention måste därför 

ständigt prövas. Det krävs att varje berättelse öppnas så att även dess intentiona-

litet – dess faktiska syfte – blir synligt. Vi måste förstå vart åt vi syftar och inse 

berättelsernas konsekvenser.
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En ek

Now letters went to the coast 
every week 
(Conrad, s. 59)

Brev, telefonsamtal och numera också e-postmeddelanden, sms och mms, har 
kommit och gått mellan arkeologer i fält och deras omvärld, deras nära och kära. 

En sådan kommunikation spär på myten om arkeologen som upptäcktsresande, 

en krigare i fronten mot det okända, en man, eller som idag en kvinna, långt bor-

ta från hemmets härd och den civiliserade världen. Även om den civiliserade 

världen och till och med hemmet är alldeles runt hörnet befinner sig arkeologen, 

när denne är i fält, på en plats långt från hemmet, kulturen och civilisationen. 

Begreppet ”fält” understryker detta med önskvärd tydlighet.  Även ordet ”arbete”  

antyder en betydelse, ett allvar, i denna aktivitet. I sitt fältarbete har arkeologen 

iklätt sig en historisk mantel, som både innehåller den västerländska kulturens 

hela sfär av upptäckande, kolonialisation, vetenskap och förnuft, men som också 

transformerat arkeologen till ett historiskt medium, en uttydare av den forntida 

andres tankar, liv och handlingar – en sorts schaman, eller en aktör i cyberrym-

den. 

 Det finns en ek på släktens sommarställe.  Kanske är det fel att kalla den en 

ek, snarare borde jag beskriva den som en ekbuske, ty någon har någon gång, när 

den var en obetydlig liten planta, knäckt dess stam. Kanske har en hare, ett rådjur 

eller någon insekt ätit en bit av den lilla plantan? Sakta har den hur som helst 

knotat vidare med sitt växande. Först brydde sig ingen om den. Efterhand upp-

märksammade jag den, eftersom jag skulle anlägga ett krydd- och blomsterland i 

dess närhet. Genom att eken mist sin huvudstam kom den att skjuta upp många 

stammar, eller snarare, ett flertal grenar hade bildat stammar.

 Det finns ett flertal olika ekarter i Europa: bergek och quercus dalechampii, 

quercus polycarpa och q.  mas; ek och quercus pedunculiflora; turkisk ek och 

quercus crenata, quercus ithaburensis (subsp. macrolepis) samt quercus trojana. 

Naturligtvis finns järneken också, fast det är ingen ek. Att så är fallet kan man 

läsa i boken Europas träd (Press 1993).  

 Vår ek är en vanlig ek. Inte speciellt spännande och inte ett träd som exem-

pelvis inte borde växa där. Men det spelar ingen roll.  Vi har tuktat vår ek.  Det är 

ett tråkigt ord som hör samman med ett visst tänkande. Naturen kan tuktas, den 

kan ordnas och utnyttjas. Min farfar,  som var bra på trädgårdar och expert på 

gräs, gillade inte heller ordet. Han hade, vilket jag också tidigare nämnt, fram till 

slutet av 1930-talet gården Torsätra i Västra Ryds socken i Uppland. Den hade 

han tagit över efter sin far, vilket jag tidigare berört. De runstenar som finns av-

porträtterade i Stenbergers bok Det forntida Sverige, är från samma socken. Har 

man ansvaret för en större gård lär man sig saker som för andra har ringa bety-
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delse.  Det finns alltid ett val, antingen tuktar man naturen eller så lär man sig 

andra och något mjukare sätt att förhålla sig till den. Jag har aldrig lärt mig något 

om gräs, men däremot en del om runstenar. 

 Vi har klippt bort en del grenar på ekens stammar så att busken liknar ett be-

tat träd.  Kronan sprider under sommaren ut sina blad ett par meter över marken. 

Stammarna tecknar sig i ett svart nätverk under den gröna kronan. På vintern, när 

snön fallit, bildar eken en pennteckning mot vitheten. 

 Ekar är i allmänhet ett eget litet ekosystem. I dess bark, blad och grenar myll-

rar det av liv. I Svenska Naturskyddsföreningens bok Liv och Lust – Inblickar 

och utflykter i naturen (Olsson 2002) berättas många vidunderliga historier om 

vår natur.  Här kan man bland annat läsa att Bredbandad ekbarkbock endast finns 

på Kungl. Djurgården i hela norra Europa, eftersom det finns gott om gamla gro-

va ekar där. Här står det också att eken är det viktigaste skalbaggsträdet och att 

sammantaget 521 olika arter av skalbaggar har observerats i ekar.

 Varje gång jag pysslar med eken tänker jag på Eke socken på Gotland. Kopp-

lingen är naturligtvis trivial, men mina tankar har sina skäl. Jag genomförde en 

utgrävning i Eke socken i slutet av 1980-talet. Vi undersökte en fornborgsmur 

och några gravar (Hegardt 1991). Varje gång jag besöker Gotland återvänder jag 

till fornborgen, bland annat för att studera hur mitt schakt sakteliga återtas av 

naturen. När jag återställde efter grävningen lade jag bara tillbaka stenarna från 

muren och röset. Jorden lämnades.  Att åter gräva på denna plats har länge varit 

ett mål. Tanken var också att så göra sommaren tjugohundraett. Men planerna 

ändrades och jag hamnade i Vamlingbo socken.

 Allt detta triviala och prosaiska jag just tecknat utgör bakgrunden till ett ar-

keologiskt fältarbete. Kanske kan man få intrycket att det saknas vetenskapliga 

ambitioner. Men kan vi inte blottlägga den egna livssituationen och dess vind-

lande och otydliga vägar,  kan vi säkerligen inte heller fördjupa oss i historiens 

mångbottnade problematik. Med detta inte sagt att läsaren lägger samma vikt 

som jag vid det jag här berättat. Emellertid utgår våra handlingar alltid från ett 

engagemang hur trivialt det än kan tyckas vara. Det är i mötet mellan dessa en-

gagemang som möjligheten till dialog öppnas, en dialog där vi söker varandras 

erfarenheter.

Vallhagar

Husgrunderna på Vallhagar, i Fröjel socken, har runda hörn, liksom det hus som 
vi undersökte i Vamlingbo socken.  De fint rundade hörnen på många av de got-

ländska järnåldershusen väcker till eftertanke. Varför valde man att bygga så, 

snarare än med skarpa hörn? Praktikern skulle nog svara att det gjorde man av 

konstruktionsskäl och för att man inte kunde bättre, men arkeologen nöjer sig 
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inte med ett sådant svar. Han eller hon börjar spekulera kring forntida metafysis-

ka föreställningar. Kanske handlade det om ett skydd mot andar som kom med 

vindarna, eller var kanske huset en symbol för det kvinnliga och därför skulle 

huset också ha mer rundade former, och så fortsätter det.

 Hursomhelst så växer det många olika grässorter på Vallhagars betade ängs-

marker. Vid husgrunden i Vamlingbo förekommer inte alls lika många olika 

grässorter. Det kan bero på att det runt husgrunden växer rikligt med hasselbus-

kar, som verkar göra det svårt för gräset att slå rot. Som sagt vet jag inte mycket 

om gräs och inte speciellt mycket om runstenar heller, om jag skall vara ärlig. 

Men farfar var alltså bra på gräs, så även mina vänner i Grötlingbo. En dag, un-

der första årets undersökning av husgrunden i Vamlingbo, alltså sommaren tju-

gohundraett, pratade jag med dem i telefon. De berättade att de hade varit ute 

kvällen före och flera kvällar innan för att studera ett ovanligt gräs som de hade 

hittat längst med Nyvägen, det vill säga den väg som tar av från den ålderdomli-

ga Kattlundsvägen och sedan leder spikrakt mot Grötlingbo kyrka. Vad det var 

för gräs fick jag aldrig veta. Under hösten drabbades sedan kvinnan av en svår 

hjärnblödning. Hon överlevde, men jag befarade att vi aldrig mer skulle tala om 

gräs en stilla sommarkväll. I skrivande stund, så här på våren tjugohundratvå, ser 

det emellertid ljusare ut och kanske kommer jag åter att få höra om märkliga 

grässorter längs med Nyvägens sträckning även denna sommar.

 När vi vandrar runt på Vallhagar, en regning dag sommaren tjugohundraett, 

har femtioett år passerat sedan de sista arkeologerna i Mårten Stenbergers styrkor 

lämnade platsen. När jag står på den idag väl betade och administrerade platsen, 

kan jag inte undgå att tänka på Mårten Stenbergers syfte med utgrävning, ett 

syfte som faktiskt på ett sätt överskuggar grävningarnas vetenskapliga betydelse. 

Historien om vallhagargrävningarna har alltså idag ett värde som i mångt och 

mycket överglänser själva platsens arkeologiska betydelse och det vill inte säga 

lite, ty Vallhagar är en synnerligen viktig arkeologisk plats. Dock måste man 

också se till intentionerna bakom grävningarna, som är att betrakta som ytterst 

motiverade. Kanske är vallhagargrävningarna en av få arkeologiska projekt som 

har ett tydligt samtidsmotiv och inte, som i så många andra fall, döljer samtids-

motivet bakom ett mer otydligt motiv.

 Det andra världskriget är för mig historia även om också jag har upplevt dess 

konsekvenser, fördröjda, men ändå närvarande.  Att min farfar var verksam inom 

Sveriges försvar under kriget är dock inget jag har någon omedelbar koppling till 

förutom det faktum att jag som barn lekte med en del av hans militära utrustning. 

Det rörde sig om en gasmask, en handgranatattrapp och en oslipad bajonett. Kri-

get har också lämnat andra spår, både som berättelser, i faktiska ting och männi-

skoöden som berör mig. Min morfar hade ett stort konstintresse och han och 

mormor var personliga vänner till ett flertal franska konstnärer. Under brinnande 

krig skickade de ett brev till en av konstnärerna med en förfrågan om han var i 
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behov av något. Penslar och skor, blev svaret. Skor och penslar skickades från 

Stockholm till Paris, genom granateld och fallande bomber, förbi lemlästade 

människokroppar och utbrända städer. Över samma fasansfulla vägar,  men i and-

ra riktningen, färdades som tack en mindre målning som mot alla odds nådde sin 

adressat. Tavlan hängs nu, efter ett strikt schema, i deras barns hem och historien 

om den återberättas med en viss vördnad.

 Många var de stridsflygare och bombplansbesättningar som fann nödhamn på 

svensk mark. En av dessa allierade fick under ett halvårs tid vila sin brända 

kropp i min mormor och morfars hem. Nu är det många år sedan jag senast träf-

fade honom, men jag mins fortfarande hans deformerade högerhand och hans 

berättelse om det brinnande bombplanet, besättningens kamp för att nå Sverige 

och den fruktansvärda smärta han kände i sin sönderbrända hand. Även jag, född 

långt efter det att kriget avslutats och i ett land som gjorde allt för att hålla sig 

utanför, har uppenbarligen påtaglig förankring i krigets verklighet och konse-

kvenser vilket i sin tur gör att intentionen bakom vallhagargrävningarna för mig 

framstår som motiverade.  Platsen, detta viktiga rum, kom genom utgrävningens 

syfte att berikas med många tolknings- och meningsbottnar vilket också givit 

möjlighet till ett flertal olika narrativ, som söker sig olika riktningar, liksom mina 

associationer när jag går över Vallhagars ängar. Vad Stenberger gjorde var att i 

krigets efterdyningar samla människor från Nordens alla länder. Det kom hund-

ratals arkeologer i olika omgångar, för att delta i utgrävningarna. Tanken var att 

stärka banden mellan nationerna och kanske också sträcka ut en hjälpande hand 

till alla de människor som hade plågats av krigets verkningar.  Så här i backspe-

geln och utan någon större inblick i vallhagargrävningarnas verkliga förhållan-

den ter det sig som en god tanke. Hur det verkligen förhöll sig må vara en annan 

historia, som säkerligen andra kan berätta betydligt sakligare än jag. Men även 

om jag här mer beskriver en myt, tycker jag att den är värd att beakta. Arkeolo-

gin och även i viss mån praktikerna, har en roll att fylla i ett humanistisk sam-

tidssamtal. 

 Vänner eller bekant börjar dö i förtid,  vilket drabbar mig med full kraft. Det 

är på många sätt svindlande när det händer. Även när äldre människor dör, drab-

bar det på ett annat sätt idag än vad det gjorde förr,  när jag var yngre. När gene-

rationen ovanför föräldragenerationen dog var det människor som befann sig i en 

annan sfär som avled. Värre är det när föräldragenerationen dör, vänners föräld-

rar.  Människor vilka jag har känt sedan barnsben. När jag skrev dessa ord visste 

jag inte att även jag snart skulle drabbas och för en dryg vecka sedan avled min 

far efter en längre tids sjukdom.  Det här ger en antydan om att även jag, inom en 

relativt överskådlig framtid, kommer att tillhöra den äldsta generationen och att 

jag inom sinom tid kommer att inta min plats i en osteologisk kategori, även om 

mina ben ännu är klädda.
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Kapitel 9

Husets narrativ

Vi lära icke för skolan
 utan för lifvet. 

Idag viner ett snöblandat regn förbi mitt fönster,  barnen är hemma då bägge är 
sjuka. När jag skriver det här är det den tjugosjunde februari tjugohundratvå. 

Sonen ser på inspelad naturfilm och dottern ger ifrån sig ljud som tydligt signale-

rar att det är dags för ett besök på skötbordet. Vi har arbetat två säsonger i Vam-

lingbo och våra schakt genom huset har blivit allt mer konkreta. Men nu är det 

vinter och jag ägnar mig åt att skriva om hus och språk.  Jag har valt hus eftersom 

vi arbetar med resterna från ett hus i Vamlingbo och språk eftersom arkeologin 

förutsätter språket, eller kanske bättre uttryckt. Arkeologin förutsätter talet.

 "Vi lära icke för skolan utan för lifvet." Orden finns bortom mitt vardags-

rumsfönster, på andra sidan gatan och är en devis bland många andra som kantar 

taket runt skolan mitt emot mig. Det hus jag bor i uppfördes 1919 och i en annan 

tid och av människor som hade andra förutsättningar. Lägenhetens disponering 

antyder inte minst detta, med de på tok för stora rummen, exempelvis, vilket gör 

det svårt att disponera ytan. Däremot ger stora rum en luftig volym. Jag försöker 

få ordning på bostaden, något jag gott kan göra när jag ändå är hemma. Men 

tingen är motsträviga idag, de vägrar att ordna sig och jag ger till sist upp och 

låter kaos ta över, inte minst i köket.

 I den stund när kaos infinner sig blir den egna historien i någon mån hotad. 

Hemmet är ju en arena för olika självbiografier, en text uttryckt i ting. När be-

sticken uppträder oordnat eller när alla viktiga papper,  från skola, banken och 

olika företag som vill ha betalt,  när alla dessa papper börjar sprida sig okontrolle-

rat,  ser vi också hur våra liv sakta uppgår i denna oordning.  Detta sker just nu 

och jag tar min tillflykt till datorn där jag kan överföra denna okontrollerbara 

tillvaro till kontrollerade tecken. 

 Kanske fann Montelius en tillfredsställelse i att ordna föremålen, ungefär på 

samma sätt som våra bestick borde vara ordnade. Det är en märkvärdig känsla att 

drar ut kökslådan och betrakta vardagsbesticken, de som saknar historia,  som 

ligger där i sina fack. I serveringsrummet döljer lådorna besticken med historia, 

de ärvda eller i varje fall de jag minns från min barndom. Det är självklart att det 

smärtar när allt detta börjar sprida sig på ett okontrollerbart sätt. Här kan vi själv-

fallet fråga oss vad jag menar med historia, för visst har även de mest vardagliga 

föremål sin historia. Så till vida har vardagsbesticken sin Ikeahistoria, exempel-



vis. Det finns en berättelse knuten till alla föremål. Det går att berätta om utflyk-

ten till Ikea och inköpet av bestick och glas. 

 Jag har tidigare citerat Welinder i det att han menade att av dem som kröp, 

sprang, gick eller stapplade runt en järnåldersgård var omkring hälften under 15 

år. Barn besöker arkeologiska utgrävningar som den i Vamlingbo, museer och 

inte mints fornbyar. Dessa barn söker i någon mån spåren efter de barn som en 

gång rörde sig i de forntida miljöerna, miljöer som arkeologin och inte minst 

praktikerna rekonstruerat. De är barn i andra barns spår.  Ljuden från dagens barn 

uppgår i ett historiskt eko. Tiden flyter samman,  ty barn är ju alltid barn, inte 

sant?

 Men är inte barn trots allt en konstruktion och sålunda bundna till sin tid. 

Därför kan barn, i en social mening, inte jämföras med barn. Under forntiden 

fanns ingen vetenskap, ingen demografi och ingen biologi. Inte heller fanns en 

arkeologi. Vi som lever inom modernitetens ramar har, som vi sett, klassificerat 

forntiden som en förvetenskaplig tid.  Historiska narrativ förekom självfallet, men 

ur vårt perspektiv kan de närmast betraktas som metafysisk spekulation,  vilket vi 

tydligt förstått i kapitlet om afrikansk filosofi och således kan vi slå fast att i den 

forntida människans värld fanns ingen framtid och inget förflutet i vår mening. 

Tillvaron var ändlig. Därför var det under forntiden – ur ett modernistiskt per-

spektiv – omöjligt att tala i de termer som vi gör idag. I varje fall är det den enda 

slutsats vi kan dra om vi står fast vid vår egen definition av det moderna. Kanske 

var det inte omöjligt att tala i termer som vi gör idag, men däremot skulle det inte 

vara meningsfullt. De narrativ vi idag producerar saknar alltså all betydelse och 

mening för en forntida människa. Det är också poängen med den moderna veten-

skapens egen retorik och självbild.

 Sålunda kan vi inte tänka oss det forntida barnet annat än inom ramarna för 

vårt eget etnocentriska och eurocentriska perspektiv.  När vi klassificerar barnet 

efter demografiska, biologiska eller arkeologiska aspekter för vi över det från 

den andra världen till den vetenskapliga, vi för barnet från en tid när allt detta var 

en fjärran framtid in i en tid där varje fenomen måste tillhöra en kategori definie-

rad i nuet och relevant för samtiden.  

 Barn som gräver, leker eller äter bullar vid en utgrävning gör det eftersom 

arkeologin eller snarare praktiken utgör en realitet. Men samtidigt som de är på 

plats som en konsekvens av denna praktik är de också på plats som barn, vilka 

inte har full kontroll över situationen. I skärningspunkten mellan den kontrolle-

rade praktiken och barnets något vaga och diffusa uppfattning av vuxenvärldens 

prioriteringar möts de, dagens levande och stimmande barn och de andra, histori-

ens barn. Men tanke är svindlande och obegriplig för varje vetenskap. Det är en 

metafysisk tanke som bara kan nås genom empati,  men omöjligen infångas av en 

vetenskap. Vi kan framför oss förnimma hur våra barn liksom går upp i fornti-
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dens barn och hur forntidens barn liksom går upp i våra barn och hur de möts i 

barnenens värld. Men den relationen

 Besticklåda

bryts genom både arkeologin och praktiken,  bland annat på grund av kategorise-

ringens principer och principen om förhållandet mellan tid och rum. Forntidens 

barn distanseras, mystifieras, klassificeras och inte minst ifrågasätts – var det 

barn? Möte är överspelat. 

 Det handlar alltså om att försöka förnimma möjligheten att tänka annanheten 

och förstå vidden i mötet med det andra. Först då kan vi också förstå andeme-

ningen av ett prosaiskt och trivialt resonemang.

Huset

Väster om Örebro ligger Latorps bruk. På denna gård föddes min farfar. I nitton 
år bodde han där. Nittonhundranitton sålde min farfars far gården och köpte Tor-

sätra vid Kungsängen, en plats omtalad tidigare i denna text. Farfar och hans 

familj återvände till Örebro under kriget. Nittonhundrafyrtiosju flyttade de slutli-

gen till Stockholm. 

 På kartan kan jag se Latorps bruk. Bruket ligger bara några mil nordost om 

den plats där jag är på besök. Från husets övervåning kan jag se Kilsbergen som 

en blåtaggig linje. Farfar pratade ofta om Kilsbergen, men bergen var då, för 

mig,  enbart en del av hans berättelse och historia. Nu när jag ser dem blir de en 

del av min historia och jag börjar skönja konturerna av en förflutenhet när jag 

växelvis tittar på kartan och mot bergen. Jag förstår hur jag dras med i ett magni-

fikt flöde utan någon början eller något slut. Hur vägarna genom landskapet, ja 

hur själva landskapet, utgör en scen för detta dynamiska flöde i vilket jag enbart 

är en virvlande partikel. 
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 Detta blir ännu mer påtagligt när jag tar med min dotter på en promenad. Hon 

sitter i sin vagn inbäddad i ett regnskydd. Hon somnar snart. Själv ser jag en falk, 

en lärkfalk tror jag att det är.  Lite senare följer jag tofsvipans försöka att jaga 

bort ormvråken. Fågelsången är intensiv och ett rådjur rör sig sakta genom en 

åker för att sedan följa en dikeskant. Djuret försvinner i den rikliga växtligheten 

för att sedan återigen bli synligt.

Lek med ”Gameboy” i en husgrund, 
Vamlingbo 2001

Jag och min dotter går på en ås, en så kallad drumlins. Ordet påstås vara av kel-

tiskt ursprung och syftar på, i dagens mening, bottenmoräner med flackt välvd 

yta. Det rör sig om mer eller mindre långsträckta kullar som löper i glacialräff-

lornas och isrörelsens riktning. Gårdarna ligger på dessa flackt välvda höjder, 

utkastade som solitärer. Jag ser i dessa gårdsformationer slutna rum som utan 

större ansträngning skulle kunna göras om till befästa gårdar. Min fantasi skenar 

iväg och jag ser framför mig ett vikingatida system av gårdar,  där vissa ligger i 

fejd med vissa medan andra har ingått allianser med varandra. Hålvägarna ge-

nomkorsar landskapet och ryttare, med sköldar och svärd, glänsande i sommar-

nattens ljus, rör sig i olika riktningar.

 Kopplingen är kanske något långsökt, men mina fantasier leder mina tankar 

till landskapet runt Peshawar i nordvästra Pakistan, alldeles på gränsen mot Af-

ghanistan, med det koloniala namnet North Western Frontier Province. Området 

är välkänt idag efter år av krig och elände.  Dagens Nyheters arkivsida 

(www.dn.se) har exempelvis tolv artiklar om Peshawar skrivna mellan den sjun-

de juli tjugohundratvå och den trettonde december tjugohundratre. På nätet 

(2004-01-03) hittar jag följande om området: 

The North-West Frontier Province, or NWFP, runs for over 1,100 kilometres (680 
miles) along the border with Afghanistan. Peshawar is its capital, and the Vale of 
Peshawar, fertile and well watered by the Kabul and Swat rivers, is its heart. This 
was also the heart of the ancient kingdom of Gandhara and is rich in archaeologi-
cal remains. The northern half of the province consists of five river valleys run-
ning roughly parallel, north to south: the Chitral, dir, Swat, Indus and Kaghan. 
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These valleys are on the northern edge of the monsoon belt, so are fairly green 
and partly wooded in their southern sections. Northern Chitral and the upper regi-
ons of the Indus Valley are mountainous deserts, where cultivation depends entire-
ly on irrigation. The NWFP south of Peshawar is below the monsoon belt and 
consists of low, rocky mountains and wide, gravelly plains. The warlike Pathans 
(or Pushtuns or Pukhtuns), who live in NWFP and the adjoining areas of Afghani-
stan, number about 17 million, making themselves a race apart, a chosen people, 
and no one has ever managed to subdue them. The Mughals, Afghans, Sikhs, Bri-
tish and Russians have suffered defeat at their hands. The Pathans are divided into 
numerous sub-tribes and clans, each defending its territory and honor. In addition, 
the Pathans serve as Pakistan's first line of defense along the Durand Line, the 
border drawn in 1893 by Sir Mortimer Durand, then foreign secretary of British 
India. (http://www28.brinkster.com/pakistan4ever/htmls/nwfp/nwfp.asp)

Citatet inkluderar oerhört mycket arkeologiskt tänkande, kanske inte så mycket 

om föremål och platser, även om vi också läser om sådant i citatet, utan snarare 

hela den historia som är arkeologins, med den koloniala dimensionen, den indo-

europeiska kopplingen och den nutida problematiken med en postkolonial värld 

av krig, terrorism och politik. Området är för övrigt välkänt för sin vapenindustri 

och när jag var där som tioåring imponerades jag av en pistolpennan, alltså ett 

vapen förklätt till en penna,  i en av alla de vapensmedjor som fanns och säkerli-

gen fortfarande finns i området. Citatet beskriver också just det som fick mig att 

minnas, nämligen: ”The Pathans are divided into numerous sub-tribes and clans, 

each defending its territory and honor.” I mitt minne finns lerfort,  små befästa 

gårdar, utspridda i dalarna och vi var, har jag fått veta efteråt, tvingade att lämna 

området före klockan sjutton, då inga lagar längre gällde efter detta klockslag. 

Det är denna våldsamma värld som jag tycker mig se när jag går på en av dessa 

drumlins.

 När jag studerade antropologi, för att bli en bättre arkeolog, kom jag i kontakt 

med Fredrik Barths Political leadership among Swath Pathans (1965). Swath är, 

har vi förstått, en av floddalarna i detta vilda område och där gjorde Barth antro-

pologiska fältstudier under 1950-talet. Själv fiskade jag, som tioårig grabb, öring 

i området bara något decennium senare. Antropologin smälter samman med bi-

ståndsarbetarens sons äventyr i ett område och bland människor,  som då liksom 

nu och som det också sades i Aktuellt den andra juli tjugohundratre, fortfarande 

till viss del lever kvar i medeltiden. Försök görs dock, underströks i inslaget, att 

utveckla Afghanistan till en modern demokrati (Aktuellt den 2 juli 2003).  Rele-

vansen i Gyekyes bok blir märkbart påtaglig när man hör eller läser något så-

dant…31
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konbarn. Det är den tredje januari tjugohundrafyra och jag skall träffa släkten för att fira 
min mormor, som skulle ha fyllt hundra år dagen efter. Hon var från England, ett land som 
aldrig lyckades erövra Peshawar. Jag köper en spegel och en penna på Indiska, Lego på 
Åhlens och passar även på att handla en flaska italienskt vin på Systembolaget. I denna 
stund flyter så mycket samman i en enhet; Indien, Pakistan, Sverige och Italien, minnen 
och historia, politik och samhälle, våra traditioner och vår konsumtion.



...Det moderna kräver att det traditionella offras, i det här fallet betecknat som 

medeltiden. Först när något sådant har inträffat kan en arkeologi bli möjlig. 

 Huset kan förstås som en arketyp, det vill säga en urbild. Bilden av huset, 

liksom bilden av barnet, finns hos oss alla och hos alla i alla kulturer. Det verkli-

ga huset eller snarare husen är naturligtvis något annat än arketypen, men en bild 

av "huset" är något vi alla bär inom oss, eller som Kaj Nyman påpekat i Husens 

språk: "Världen är full av hus. Alla människor har hus som de lever med. Erfa-

renheten av vad hus betyder för människor är utan gräns" (Nyman 1989:5)

 Den moderna, eller den förnuftige människan, homo sapiens sapiens, har 

funnits på vår jord i minst sextiotusen år. Det är allmänt vedertaget idag, till 

skillnad från exempelvis 1800-talets kultur- och människouppfattning, att männi-

skan då liksom nu bär på samma förutsättningar för ett förnuft och andlighet. Det 

är alltså "samma" människa som bygger skyskraps-hus idag eller bebodde tillfäl-

liga och säsongsbetingade hus för sextiotusen år sedan. Det är också "samma" 

människa som betraktar sitt barn. Men det är inte samma tänkande som idag 

blickar ut över världen,  som resonerar i arkeologiska termer,  som betraktar den 

primitive som ursprunget, som den kropp som finns i våra kroppar, som den själ 

vi idag sägs ha sprungit ifrån, det är ett annat tänkande, ett tänkande med sin 

specifika och utan överdrift blodsbesudlade mening, ett tänkande som skapat 

arkeologin, som skapat ett förnuft att använda mot den andre.

 Även om "huset" kan förstås som en urbild bör vi också förstå huset som ett 

begrepp, ett ord i ett språk. Med språkets hjälp orienterar vi oss i världen. Det har 

funnits tusentals språk och mångdubbelt fler dialekter på vår jord under de sex-

tiontusen år som människan vandrat här. Ordet "hus" har alltså uttryckts på en 

oändlig mängd sätt och naturligtvis har det funnits en oändlig mängd olika kon-

struktioner som kan kallas hus. Trots det,  eller kanske på grund därav, har huset 

kommit att bli en central företeelse i alla människors liv och i alla samhällen. 

Huset är alltså en grundläggande förutsättning för människan och våra hus är ett 

uttryck, både interiört och exteriört, för våra privata och offentliga behov, poli-

tiska och ideologiska värderingar och inte minst för vår trygghets- och säker-

hetslängtan.  Huset kan, som vi sett,  till och med fungera som en metafor för 

samhället.

Fiktioner

Marie Svedin har i en märkvärdig artikel (Svedin 1999) givit sig i kast med att 
skriva en arkeologi hon benämner "fictionalized Archaeology" och som i mångt 

och mycket syftar till att ge tillbaka den forntida människan sitt liv, ett liv som 

tagits ifrån henne av den förnuftsdyrkande imperialistiska arkeologin. I två berät-
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telser, som hon själv komponerat,  försöker hon måla en levande bild av livet på 

Vallhagar. 

 Fiktion betyder som bekant något uppdiktat, fantasiskapat eller den förvräng-

da uppfattningen att något overkligt är verkligt.32 Vad är verkligt i ett arkeolo-

giskt perspektiv? Svedin vet svaret. Det verkliga är vad vi brukar kalla "real evi-

dence" (Svedin 1999:51) eller "kalla fakta", alltså det som en praktik tillhanda-

håller. Sådana fakta är av empirisk natur,  det vill säga att fakta är något som 

framträder i den aktiva praktikerns samtid. För att praktikern och arkeologen, i 

sin roll som expert på dåtiden, skall bli tagen på allvar måste emellertid fakta 

fiktionaliseras, det vill säga att vi måste överskrida gränserna för erfarenheten 

och ta steget ut i metafysiken. 

Ego som ung. Med bössa

Fakta måste – kort och gott – vävas in i en fiktiv berättelse. Inom arkeologin 

brukar denna process beskrivas som en tolkning. Tolkningen måste, liksom em-

pirin, vara betydelsebärande för samtiden, den måste alltså vara menings- och 

betydelsebärande i en samtidskontext. Är den inte det blir det vetenskapliga pro-

jektet meningslöst, eftersom samtidsrelevansen helt enkelt saknas. Svedin lyckas 

tydliggöra varför hennes tolkning skall tas på allvar samt formulera ett intresse-

väckande narrativ. Svedin klarar det med hjälp av kritisk teoretisk litteratur häm-

tad från genusteori och annan kritisk arkeologisk teori, alltså sådana frågor som 

idag är högaktuella för vissa, men långt ifrån för alla. För mig blir Svedins text 
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intressant eftersom den ställer samtidsrelevanta frågor, men för andra som inte 

anser att sådana frågor är intressanta eller relevanta, blir texten säkert menings-

lös. Det är varken arkeologi eller praktik, kanske man hävdar. Snarare upplever 

man kanske texten som ett hot mot arkeologin, men framför allt mot praktiken. 

En sådan rädsla visar bara på en inskränkthet, vill jag hävda och något hot mot 

arkeologin är texten inte. Snarare är det arkeologi.

 Däremot kan jag inte undgå att reflektera över textens tendens till chauvi-

nism, ty ur texten växer det kvinnliga fram. Men kanske är det så att chauvinism 

enbart är en företeelse som vi kan slå i huvudet på män. Tar vi ett steg längre 

inser vi emellertid att chauvinism i mångt och mycket kan förstås som en egolo-

gi, det vill säga en lära om det egna egot och dess preferenser.

 Chauvinism bygger således på de egna erfarenheterna och chauvinisten ten-

derar att se dessa som norm. Det innebär att den manliga chauvinisten ser sig 

själv och den manlighet han hyllar som en allenarådande norm. Den kvinnliga 

chauvinisten gör således sammaledes dock med det kvinnliga som fokus och 

norm. Lokalchauvinisten ser sin lilla värld som den enda verkligt rådande värl-

den medan allt därute och bortom denna värld är dekadent och föraktat. Arkeolo-

gins fixering vid platser leder stundom till lokalchauvinism och tar sig tyvärr inte 

sällan uttryck i en forskning om den egna hembygden, det egna landskapet, den 

egna nationen och till slut det egna västlandet. 

Pseudohus 

Det arkeologiska huset är inget hus i verklig mening. Det är ett pseudohus, det 
vill säga ett inte helt riktigt hus. Inte heller framträder huset som ett riktigt hus i 

den oerhört rika floran av texter som behandlar det arkeologiska huset från tider-

nas begynnelse till sen vikingatid/tidig medeltid. 

 Det finns en hel del skrivet om hus. I Libris har jag 4773 träffar att välja mel-

lan under begreppet hus, men då är samtliga titlar inkluderade och inte enbart 

sådana av arkeologisk/historisk natur. Begreppet bebyggelse ger 1955 träffar och 

bebyggelsehistoria 559 träffar. I denna rika mängd litteratur om hus och bebyg-

gelse har jag kommit över några mer allmänt hållna arbeten som jag här kort 

skall beröra. I boken Långhuset i Gene (Edholm 1997) behandlas uppförandet av 

ett långhus i Gene fornby.  Syftet med projektet,  bland annat formulerat som bild-

text, var att "med uppbyggnaden av järnåldersgården i Gene fornby…skapa en 

levande bondgård från 500-talet e Kr. Bondgården ska användas för forskning, 

turism och pedagogisk verksamhet" (Edholm 1997:10). Återigen ser vi ordet 

levande komma till användning. Notera också hur ordet levande föregås av be-

greppet skapa. Att skapa en levande bondgård är givetvis att skapa en fiktion. En 
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sådan fiktion finner analog näring i exempelvis de ”medeltida” Swath Pathans. 

Begreppet levande hänvisar också till det förgångna eller tingen som represente-

rar det förgångna. De förgångna eller tingen är något som dött och som skall ges 

livet åter. Själva fornbysidén är vidare en sorts kritik mot det abstrakta i arkeolo-

gins narrativ. Det vetenskapliga narrativets abstraktion gör det elitistiskt och 

därmed enbart förbehållet några få icke för samhället representativa individer. 

Därmed är också berättelsen ”död” eller i varje fall marginellt kommunicerande, 

tycks fornbyskonstruktörerna mena.  Hur som helst är ordet levande märkligt, 

nästan patologiskt i sin önskan att ge liv åt de döda. Men det beskriver samtidigt 

vad mycket av arkeologin och framför allt praktikerna handlar om. Jag menar 

alltså att meningen med att skapa en levande bondgård med all önskvärd tydlig-

het understryker det moderna projektets rekonstruerande avsikt,  dess hybris,  dess 

metafysiska och mytologiserande tendens samt dess hegemoniska samtidsrele-

vans, allt byggt på idén om en successiv utveckling från det enkla till det moder-

na och avancerade, men också civiliserade samhället. Jag kanske bör understryka 

att Marie Svedins text till viss del faller in i det här tänkandet,  men bara till viss 

del eftersom den också tydligt skiljer sig från de förment vetenskapliga narrati-

ven. Styrkan i Svedins text ligger i dess kritiska perspektiv.  Hon faller alltså inte 

för frestelsen att rekonstruera.

 Boken om Gene fornby beskriver ingående arbetet med att genomföra en 

rekonstruktion av ett utgrävt långhus i Gene.  Här kan man lära sig det mesta om 

rekonstruktionsteknik och hur det gick till när projektet genomfördes. Edholm 

summerar resultatet: "Möjligheten att formulera helt nya frågeställningar som 

sedan kan testas på det arkeologiska materialet måste därför ses som de viktigas-

te resultaten av rekonstruktionsarbetet" (Edholm 1997:96). Mot bakgrund av 

idén om ett levandegörande innebär det att projektet genererade de tekniska för-

utsättningarna att injicera liv i det döda.

 Men det finns ett annat och minst lika viktigt syfte med projektet. Boken 

måste nämligen också betraktas som en rapport från ett projekt, vars mening var 

uppföra en rekonstruktion av ett hus och därmed öka turismen i trakten samt för-

bättra näringen för bensinmackar, restauranger och matbutiker (Edholm 1997:1). 

Kanske är det ändå mot den bakgrunden som vi skall förstå begreppet ”levande”. 

Det handlar inte om att levandegöra förr utan om att få liv i nuet,  om en levande 

hembygd och en lokal identitet skapad på en historia konstruerad av och i samti-

den.  Det gäller således att ge den lokala trakten ett liv, så att människorna skall 

kunna leva kvar i sin fädernebygd. Att skapa en "levande bondgård från 500-ta-

let" är naturligtvis nonsens. Alla inser givetvis att ett sådant projekt är omöjligt. 

Men vi låter oss gärna förledas av arkeologernas och praktikernas retoriska trol-

leri. Med detta inte sagt att allt arbete är förgäves eftersom det uppenbarligen 

finns en efterfrågan, en efterfrågan skapad av arkeologer och praktiker, en efter-

frågan som i sin tur föranleder arkeologer och praktiker att ytterligare underblåsa 
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de fiktiva tendenserna och därmed ytterligare förytliga och popularisera de meta-

fysiska myterna om hur det var förr. Här har vi också fiktionens mening, emeller-

tid i detta fall, till skillnad från i Svedins fall, enbart implicit formulerad.

Hus!

Två danska böcker, som bägge bygger på ett liknande tema som Geneboken, får 

avsluta detta avsnitt. Den första heter Høje-Taastruo. Før Buerne. Glimt af 6000 

års historie och är sammanställd av Københavns Amtsmuseumsråd i samarbete 

med Høje-Taastrup kommune (Mahler 1999). Liksom i fallet med huset i Gene 

möter vi här den fascinerande processen att förvandla ett arkeologiskt fältprojekt 

sammanfattat i just dessa rum med markörer för stolphål till ett rikt illustrerat 

narrativ som ger liv åt platsen. Till skillnad från genepublikationen ser man i 

denna bok människor från forntiden.  De är tecknade och utför olika, nästan alltid 

nyttiga och praktiska sysslor. Här, liksom i Gene, har man således förlängt ett 

arkeologiskt fältprojekt – exploateringsgrävningen – till att även omfatta en po-

pulär del, där man i text och bild rekonstruerar människans vardag för länge se-

dan. Arkeologen och praktikern framträder återigen som mystiker och trollkarlar 

som med ett enkelt handgrepp får liv i det döda. Detta trolleri måste ha en publik, 

som givetvis inser att det handlar om fiktioner och illusionistiska trix, men som 

samtidigt låter sig duperas. En bärande orsak till det är att förr i de här samman-

hangen blir till en spegel i vilken den moderna människan kan spegla sig själv 

och få svar på sina narcissistiska frågor om sig själv.

 Den andra boken är en praktbok, sobert tecknad och uppvisande något som i 

varje fall får mig att tänka på dansk design av hög klass.  Även i denna bok ser vi 

dessa rader av svarta prickar avteckna sig mot det vita pappret. Boken jag talar 
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om heter Vikingatidens byggeskik i Danmark  och är skriven av Holger Schmidt 

(1999). I publikationen ges forntiden en extremt estetiserad form. Bilderna är 

rena och avskalade ovidkommande linjer och detaljer. Bilderna är tecknade i ett 

minimalistiskt och modernistiskt formspråk, en estetik uppfunnen under det tidi-

ga 1900-talet och förädlad under 1950-talet och 1960-talet. Att vi här tar steget 

långt bort från en forntid som stundom annars tecknas i en mer brokig,  för att 

inte säga skitig form, är tydligt. Kanske har Schmidt inspirerats av arkitekternas 

och den moderna danska formgivningens tänkande. Innehållet då? Så här skriver 

Schmidt: "Konklusionen er,  at der er sket en ganske gradvis udvikling af oldti-

dens bebyggelseformer…" (Schmidt 1999:190). Boken är alltså inte huvudsakli-

gen skriven för att diskutera forntiden.  Snarare är den ett uttryck för vår önskan 

att estetisera inte bara vår egen värld, utan också forntiden. Boken känns betyd-

ligt mer befriande än andra motsvarande publikationer.  Att forntiden inte i någon 

mån är närvarande gör mindre. Skall forntiden utnyttjas görs detta bäst i en 

vacker form.

Det bebyggelsehistoriska projektet

År 1933 publicerade Mårten Stenberger sin avhandling Öland under äldre jär-
nåldern. Därmed påbörjas ett mödosamt arbete med att konstruera berättelsen 

om den forntida bebyggelsen i Skandinavien, vars konsekvenser vi ser uttryck 

för i de ovan diskuterade publikationerna.  Men Stenberger var inte den första 

som intresserade sig för bebyggelsehistoriska frågor, snarare inordnade han sig i 

en lång tradition av bebyggelsehistoriska studier. Jag har redan berört denna dis-

kurs i min avhandling (Hegardt 1997), men det kan alltså vara på plats att något 

kort återknyta till frågan.

 Tillsammans med kvartärgeologen och botanikerna Rutger Sernander (1866–

1944) påbörjade Oscar Almgren (1869–1945) den bebyggelsehistoriska arkeolo-

gin. Under nittonhundratalets första år initierade de en undersökning av den upp-

ländska stenålderns bebyggelsearkeologi. Åloppeboplatsen (Almgren 1906:4f) i 

Uppland kom att spela en betydande roll i sammanhanget.  Ett nära samarbete 

inleddes med geologer och kulturgeografer. Geologen Gerard De Geer (1896) 

hade redan i slutet av 1800-talet påpekat att de geologiska rönen borde jämföras 

med de arkeologiska lämningarna. Fornforskningen hade, menade han vidare, 

genom den naturvetenskapliga metoden lyckats "urskilja och ur olika synpunkter 

belysa flera viktiga kulturskeenden, som till tiden ligga bortom all tradition" (De 

Geer 1896:5). Genom geologins hjälp kunde nu landskapet på ett helt annat sätt 

än tidigare kartläggas och de vita fläckarna färgläggas. De Geers och senare Ar-

tur Hollenders (Hollender 1901:235) arbeten betraktades som ett nytt och fram-

gångsrikt grepp (Ekholm 1912:48). A G Högbom sammankopplade geografi, 
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geologi och arkeologi och diskuterade på dessa premisser ortnamnens betydelse 

för kunskapen om Upplands äldsta bebyggelsehistoria (Högbom 1912).  Det 

verkliga genombrottet för den bebyggelsehistoriska arkeologin kom dock först 

nittonhundrasju. Detta år tog Knut Stjerna (1874-1909) initiativet till ett bebyg-

gelsehistoriskt seminarium i Uppsala. Tanken var att projektet skulle omfatta 

hela Sverige och avsikten var att granska såväl föremålens typologi och kronolo-

gi som topografisk utbredning (Ekholm 1912:46). Seminariet resulterade i ett 

flertal publikationer, exempelvis Nerman 1911, Ekholm 1912, Lindqvist 1912, 

Erixon 1913, Åberg 1913, Lithberg 1914, Nygren 1914, Olsson 1917.  Ekholms 

arbete mynnade senare ut i avhandlingen Studier i Upplands bebyggelsehistoria 

(Ekholm 1915). Åberg disputerade 1912 på avhandlingen Studier öfver den yng-

re stenåldern i Norden och Västeuropa och Arvid Enqvist disputerade 1922 på 

avhandlingen Stenåldersbebyggelsen på Orust och Tjörn.

 När Stenberger gav sig i kast med sin avhandling kom han alltså att kliva på 

ett tåg som verkligen hade ångan uppe. När han senare ger sig i kast med Vallha-

gar har han sålunda en betydande tradition att falla tillbaka på. 

 I Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-topografiska arkivet (A.T.A) finner jag 

hösten tjugohundratvå ett antal skrivelser från John Nihlén,  en annan berömd 

bebyggelsehistoriker som liksom Stenberger var verksam på Gotland. Den första 

skrivelsen är daterad den 28/5 1928 och ställd till Riksantikvarien. Här skriver 

Nihlén att han sedan några år är i färd med att sammanställa en monografi över 

de gotländska järnåldersboplatserna och med detta menar han "kämpgravarna" 

(A.T.A, Vamlingbo, Gervalds, Dnr: 2150).  Som bekant, skriver Nihlén, är ytterst 

få av dessa fornlämningar undersökta.  Han menar att deras topografi i allmänhet 

borde dokumenteras och att några av de mest karaktäristiska bli föremål för sys-

tematisk undersökning (ibid.). Därefter följer en korrespondens som först avslu-

tas den 31/7 1929. Nihléns undersökningar är förvisso intressanta, men det som 

verkligen fäster min uppmärksamhet är ett fotografi som finns tillgänglig i 

A.T.A. (Dnr: 1923/1929). 

 När jag tar fram bilden ur den stora brunflammiga mappen ser jag en liten 

textruta.  Där står: Fångvårdens Bokbinderi. Jag kan inte komma undan dessa 

ord. Här sitter jag framför min dator i en annan tid och löper tillbaka in i en tid 

och in i ett landskap med blickens och ordens hjälp.  Jag synar lämningar från 

svunna människor och dessa lämningars liv i händerna på andra.  Vad bryr jag 

mig om fångarna i Fångvårdens Bokbinderi någon gång under nittonhundratju-

gotalets andra hälft? Men på något sätt löper deras öden samman med männi-

skorna som befolkade dessa hus, vars grunder nu är föremål för vetenskapens 

blick. Kanske är det just ordet blick som får mig att fästa min uppmärksamhet 

vid dessa två ord. Naturligtvis! Kopplingen härstammar från Michel Foucault 

och hans studier av fångvården och hans analys av vetenskapen och disciplinen 

(Foucault 2003). Blicken är central inom just fångvården och blicken är likaledes 
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central framför allt för praktikerna. Titthålet,  gårdssystemet,  ja allt i fängelsets 

organisation syftar till övervakning och kontroll.

John Nihlén vid husgrunder, 
Vamlingbo september 192833

Likaledes är det med blicken vi får kontroll över forntiden, ty det är ju med den 

vi kontrollerar och systematiserar våra fornlämningar och fornfynd. För museer-

na är, som vi sett, blicken central.

 Nihlén genomförde både en utgrävning och en rekonstruktion av husgrunden 
Lojsta hall (Boëthius, G & Nihlén, J). Utgrävningen och rekonstruktionen ge-

nomfördes 1929 och lär vara ett av de första försöken att skapa en levande bond-

gård från 500-talet e. Kr.

 Jag har i ett tidigare kapitel diskuterat den så kallade båtarkeologin, som ock-

så i mångt och mycket försöker sig på att skapa levande rekonstruktioner. Båtar 

och bebyggelse förenas givetvis i hamnar.  Låt oss därför en kort stund stanna 

kvar på Gotland. I sin artikel i boken Europeans or not? Local Level Strategies 

on the Baltic Rim 1100-1400 AD har Dan Carlsson infogat en karta över större 

och mindre hamnar runt Gotland. De större hamnarna förknippas med handel 

och tillverkning medan de mindre mer skall uppfattas som tillfälliga. Det beror 

på att fisket enbart är att betrakta som en bisyssla för den annars jordbruksbero-

ende befolkningen. De mindre hamnarna var således förbundna med olika går-

dar. De större var av mer kommunal karaktär (Carlsson 1999:115).  Det måste ha 

varit vid dessa hamnar som skeppen – eller båtarna – landade. Det må vara fallet, 

men hur är det egentligen beskaffat med bokens titel. Vad menas med Europeans 

or not? I bokens inledning kan man läsa följande: 

These were the years when Old Europe expanded on many fronts into the countri-
es of the North and East. These medieval processes of change made all of us who 
live on the Baltic Rim into Europeans. Many, many things and circumstances that 
we take for granted today were decided upon clashes or compromises between 
European 'agents' and local people during this period (Preface).
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Jag har tidigare nämnt att Erik Nylén har konstaterat,  helt i linje med citatet 

ovan, att många av det moderna samhällets grundelement tog form och började 

utvecklas under förromersk järnålder (Nylén 1986-1987:6). Vi Européer kan 

alltså spåra moderniteten ända tillbaka till förromersk järnålder. Redan då var vi i 

Europa på väg mot utvecklingens krona. Samtidigt stod resten av världen stilla, 

exempelvis samhällen i Afghanistan, som, enligt Aktuellt, befinner sig på en me-

deltida nivå. Andra samhällen har inte ens nått dit. De befinner sig ännu på de 

primitiva förstadierna till den förromerska järnåldern. Men citatet påminner oss 

också om den stora satsningen på bronsåldern som genomfördes inom EU för 

några år sedan. Bronsåldern skulle representera ett enat Europa. Vad allt det här 

handlar om är förståss en eurocentrisk chauvinism, ett perspektiv som vi ome-

delbart bör lägga bakom oss.  Samtidigt tydliggörs ånyo en viktig,  om än tvivel-

aktig, existentiell variabel i det arkeologiska narrativet,  en variabel som allt för 

ofta underblåser just olika chauvinistiska perspektiv. 

Språket

Den tolfte oktober tjugohundraett befinner jag mig på ett heldagsseminarium om 
postkolonial teori. I rummet finns ungefär 50 personer – studenter, doktorander, 

forskare och professorer. Rummet är varmt och språket som talas är engelska. 

Valet av engelska är självklart, skulle de flesta hävda, eftersom en av föredrags-

hållarna har engelska som sitt modersmål.  I auditoriet finns också en del perso-

ner som inte talar svenska.

 Samtidigt slår det mig att denna självklarhet också har sin koloniala historia. 

Det engelska språkets självklara roll som allas "andraspråk" har sin grund i den 

engelska kulturens spridning över världen. Inom den omtumlande världsordning 

som vi just för stunden bevittnar och som, i någon mån, diskuteras framför mig, 

växer självklarheten fram som en stigande paradox. Motsägelsen ligger kanske 

inte i det faktum att vi talar på engelska utan mer i oviljan att betona det och för-

djupa diskussionen. En av föredragshållarna antydde emellertid något åt det hål-

let, när hon konstaterade att vår närvaro och seminariets tema kunde uppfattas 

som en mindre paradox. 

 Intrycket av seminariet är dock att föredragshållarna uttryckte sig ovanligt 

välvilligt och vänligt. Kanske kan man spåra en viss känsla av obehag inför det 

postkoloniala problemets storhet.  Emellertid räcker inte välvillighet och en ökad 

teoretisk insikt så länge som det fundamentala problemet kvarstår – arkeologin. 

Läran om det gamla finns kvar där bakom, med hela sin koloniala logik. Det är i 

denna relation som engelskan framstår som problematisk. 
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 Vi hamnar därför i en situation där de egentliga frågorna aldrig riktigt berörs. 

Det finns ingen önskan att granska arkeologin, språket och därmed berättandet. 

Förvisso har berättelsen ändrats, eller snarare,  anpassats till den postkoloniala 

terminologin. Men den söker fortfarande sin näring ur det arkeologiska språket 

och dess logos. Att så är fallet framstår tydligt när en man från Nordafrika visas 

på bild. Han har hävdat, påpekar föredragshållaren, att det är en romersk brunn 

(d.v.s.  en brunn från romartiden) han står vid. Jag undrar vilket språk han använ-

de när han sade det,  sitt modersmål eller franska? Talade han franska med arkeo-

logen ligger det i sakens natur att han också beskrev brunnen som romersk. Där-

emot är det inte lika tvärsäkert att han i sitt eget språk betecknar brunnen som 

romersk, i varje fall inte till vardags. Frågan är om föredragshållaren behärskar 

det lokala språket och än viktigare är frågan om informanten behärskar det arke-

ologiska språket. Franskan är i det här fallet alltså inte bara det franska språket 

utan också det arkeologiska språket uttalat genom franskan. Föredragshållaren 

talar emellertid inte franska till oss i auditoriet utan engelska. I föredraget har 

situationen med mötet med informanten och hans beskrivning av den romerska 

brunnen överförts till engelska. Vi rör oss alltså med två av den koloniala tidens 

stora språk och också två av de språk som dominerat arkeologin.

 Jag får också lära mig att just den postkoloniala arkeologin och dess teori är 

en kritik av den koloniala arkeologin (snarare än den koloniala arkeologins teo-

ri). Vi befinner oss i ett seminarierum och riktar en sund och berättigad kritik 

mot våra föregångare, men vi gör det på ett sätt som inte tar upp hela problema-

tiken. Innan det akademiska samtalet kan ta form måste dess gränser bestämmas. 

Seminariet jag bevittnar har vissa gränser, inte minst genom dess tema och in-

bjudna föredragshållare. Det har gjorts i syfte att hålla samtalets riktning. Samta-

lets riktning är viktig eftersom vi ser samtalet i ljuset av ackumulation, det vill 

säga som en lagerföljd av substans eller innehåll. Varje lager utgör,  ur detta per-

spektiv, ett steg eller en fas i riktningen. Frågan är varför denna riktning är viktig 

och vart den leder oss. Den postkoloniala diskussionen antyder att vi är på väg 

att rikta oss mot oss själva, att vi i allt högre grad talar om oss själva.

 "kommer in", är en fras jag ofta hör när jag tar morgonbussen. Fraser som 

"Jag kommer in kvart i nio", "han kommer in kvart över åtta" uttrycker en tids-

angivelse, det vill säga när någon anländer till sin arbetsplats. Under seminariet 

säger den engelsktalande professorna att ett visst begrepp "is coming in" i dis-

kursen. Att "komma in" är naturligtvis en anglicism och, förmodar jag, också en 

flygterm – "We are coming in for landing".

 Den engelska professorn talar engelska med oss,  så självklart,  så naturligt. 

Jag frågar mig alltså vilken roll engelskan spelar i sammanhanget. För vem är 

engelskan meningsbärande? Hur skall jag kunna förstå,  undrar jag? Vilka ord är 

allmänna och vilka är specifika i det arkeologiska "språket"? Vad händer med 

"språket", talet och narrativen när ord som postkolonial teori "kommer in"?
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 Diskursen förutsätter givetvis ett språk. Men inte kan diskursen förutsätta 

engelskan. Kanske borde alla arkeologer och praktiker tala en form av skandina-

viska. Det var ju ändå på danskan och svenskan som arkeologin än gång började 

byggas. Arkeologins ur-språk är alltså danska och svenska. Men så byggs en 

ursprungsmyt och en chauvinism, vilket vi inte skall ägna oss åt här. Snarare bör 

vi betrakta engelskan, franskan och för den delen svenskan som en sorts över-

sättning av ett underliggande språk. Det finns alltså ett språk här som är något 

annat än våra modersmål, något annat än engelska, svenskan eller franskan. Det 

arkeologiska språket, som gör det möjligt för oss att välja språk, måste således gå 

utöver eller flyta under modersmålen. Därför måste arkeologin och praktikerna 

innehålla en mängd begrepp – glosor – som gör både diskuren och narrativen 

möjliga,  oberoende vilket europeiskt språk som talas.34 Här börjar och slutar ar-

keologin och praktikerna. 

 Till slut når vi språket, det alldeles rena och klara språket.  Detta språk, med 

sin logik och sitt förnuft, renar forntiden från dess inneboende gammalhet. Strä-

van efter det rena och klara språket, det blottläggande språket, är en strävan efter 

ett vapen med sådan styrka att när blottläggandet är fullbordad är forntiden också 

ödelagd, det vill säga en forntid som något raserat forna, diffust och fjärran, har 

rekonstruerats och återfått ett liv anpassat till den moderna tidens krav. 

 Nu talar jag om ett mycket speciellt språk, nämligen vår egen vetenskaps 

språk. Det rör sig inte om ett nationsspråk, utan om ett språk som överskrider 

nations- och språkgränserna. Det är ett globalt språk och som sådant ett språk 

utskickat i världen från västerlandet. Det arkeologiska språket är också något 

annat en än diskurs. Här handlar det inte enbart om en uppsättning instrument, 

hypoteser, verktyg eller begrepp. Istället handlar det om en komplex samman-

sättning av ord, meningar och stycken som tillsammans med de ämnesspecifika 

begreppen bildar en enhetlig och logiskt konstruerad mening, läsbar och begrip-

lig för var och en som är insatt i själva tänkandet och dess logik. Varje enskilt 

nationsspråk spelar således en underordnad roll i sammanhanget. Vi talar här om 

ett metaspråk, eller kanske ännu tydligare om ett språk som löper inne i alla 

språk som öppnat sig för det, det vill säga alla språk som blivit moderna.

Kan ett språk bli galet? 

Kan ett språk vara galet eller kan det bli galet? I sin kritik av Hanna Arendts 
förhållande till det tyska språkets ställning under nazisttiden, hävdar Derrida att 
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Arendt inte förstod att tyskan hade blivet tokig (Derrida 1999:81). För Arendt var 

det inte språket som var galet utan tyskarna eller i varje fall en stor del av dem. 

Men Derrida tänker sig att även språket har spårat ut.  Kanske har han rätt. Ett 

språk är ett levande väsen, en kraft som växlar skepnad, omformulerar sig, riktar 

in sig, är starkt eller svagt,  kvarstår eller försvinner. Varför skulle inte detta väsen 

kunna bli tokigt och tappa orienteringen? Hur skulle tyskarna annars ha kunnat 

uttrycka nazismen om det inte vore för språket? Det är alltså uppenbart att språ-

ket är en kraftkälla, en generator och som sådan har det en styrka att både förinta 

och stödja, uttrycka och generera hat och våld, men också kärlek och omsorg. 

Språket ger oss vår identitet: Du är inte svensk om du inte kan tala riktig svens-

ka; du är inte Stockholmare om du inte lägger dig till med en viss dialekt inom 

svenskan osv. Det är inte svårt att använda en viss dialekt eller ett visst språk när 

man vill underblåsa främlingsfientlighet och chauvinism. Kan det alltså finnas 

galna språk? Kanske inte, i varje fall inte språk som enbart är galna eller jämt 

befinner sig i galenskap. 

 Tänk om det språk som tagit form och utvecklats inom arkeologin och prak-

tikerna är ett urspårat språk. Går det verkligen att påstå att praktikerna eller arke-

ologin,  alltså läran om det gamla, det vill säga själva talet – samtalet – om det 

gamla, är ett galet samtal som också bygger på men samtidigt genererar ett galet 

språk? Praktikernas och arkeologins språk tog form i en kontext som inte var 

galen. Men utifrån dagens perspektiv kan vi inte annat än uppfatta 1800-talet 

som en smått absurd och smågalen period. Kan vi verkligen idag fortsätta att stå 

bakom 1800-talets människouppfattning? Med det inte sagt att vi skall döma ut 

1800-talet och glömma det. Tvärtom. Men vi skall inte heller låta rester från den 

tidens diskurser skramla runt i vårt tänkande idag. Gör vi det bär vi vidare på ett 

språk eller ett tal och således en diskurs som uppvisar galenskap. Givetvis inser 

jag vidden av mitt resonemang och jag vill verkligen understryka att det här är 

ett seriöst försök att diskutera arkeologins och praktikernas roll i dagen samtid. 

Vi måste alltså fråga oss vad de arkeologiska narrativen och praktikerna egentli-

gen uttrycker och vilka intentionerna egentligen är. Vilken människouppfattning 

ger de uttryck för? 

 Givetvis finns det inte idag någon explicit koppling mellan den nazistiska 

tyskan och arkeologin eller praktikerna. Men den nazistiska tyskan var ett språk 

som blev tokigt vilket bland annat kom till uttryck i en grotesk människouppfatt-

ning, en uppfattning som finns nedtecknad och som alltså har uttryckts genom tal 

och skrift, genom språket. 1800-talets arkeologi och antropologi uttrycker en 

dubiös människouppfattning, som finns nedtecknad och som alltså har uttryckts 

genom tal och skrift, genom språket. Det finns grader i helvetet och också i ga-

lenskapen. Men det är ingen tvekan om att ett språk kan bli tokigt. Den koloniala 

tidens språk hade tappat fattningen. Frågan är hur mycket av denna galenskap 

som fortfarande skvalpar runt i dagens praktiker och diskurser. För att svara på 
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den frågan och för att råda bot på eventuella rester av ett galet språk bör vi fort-

sätta att dekonstruera arkeologin och praktikerna.

 Materiell kultur, om nu något sådant finns, kan beskrivas som text och skrif-

ten kan förstås som något materiellt. Det finns ett förhållande mellan form och 

innehåll. I bägge fallen är fenomenet betecknande och meningsskapande och vi 

kan utläsa, men också tillskriva fenomenet mening. Men hur vi än gör blir me-

ningen, vad den än må bestå i, till sist och trots allt läsarens.  Den som har tillver-

kat ett föremål eller skrivit en text kan ha vilken intention som helst, men det är 

alltså till sist mottagaren som avgör fenomenets mening. Samtidigt kan man inte 

bortse ifrån den intention som finns inbakad i fenomenet, eftersom det handlar 

om kommunikation och eftersom ett fenomen av den här arten inte kan uppstå ur 

intet. Typologen tar ingen som helst hänsyn till människan bakom föremålet och 

negligerar fullständigt intentionen.  Istället hänvisar typologen till sådana metafy-

siska begrepp som tid och rum, utveckling och inre funktionsrelaterade meka-

nismer. Även den positivistiskt orienterade arkeologen resonerar på det sättet. I 

detta fall hänvisar man till metafysiska begrepp som process, adaption och evo-

lution, för att nämna några exempel. Samtidigt antyder båda perspektiven att 

människan trots allt ligger bakom fenomenet: typologen genom att medvetet 

undvika att tala om människan, som exempelvis i fallet med spännets problem 

med nålen. Den positivistiskt orienterade arkeologen vill finna en universell och 

allmängiltig mening i fenomenet, som i sin tur skall ge en neutral och generell 

beskrivning av människan. Genom en omväg hänvisar man således tillbaka till 

människan. 

 Man kan dock mycket väl diskutera med människan, eller som Edward Said 

påpekat: Det handlar om att försöka nå en form av självinsikt genom en sympa-

tisk och öppen dialog med ”författaren” oberoende tidsrymd och kultursamman-

hang (Said 2003:92). Att som jag då hävda att det möjligen finns en galenskap i 

det arkeologiska språket och i praktikerna kan mot denna bakgrund kanske upp-

fattas som allt annat än ett försök till en sympatisk dialog.  Men vore det inte trots 

allt mer tvivelaktigt från min sida om jag, trots mina misstankar om en smått 

galen människouppfattning inom mycket av arkeologins och praktikernas narra-

tiv, teg om min misstanke. Det som skrevs igår eller som skrivs idag inom arkeo-

login och praktikerna måste tas på allvar. Det handlar givetvis inte om att jaga 

enskilda “författare”, utan om att dekonstruera språket och på så sätt försöka 

förstå hur narrativen upprätthålls och blir meningsfulla. Det går för övrigt myck-

et väl att få till stånd en sådan dialog som Said talar om även när det gäller vår 

relation till människor som sedan länge är döda. 
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Ett annat språk 

Genom dekonstruktionen kan vi kanske nå fram till ett annat språk, ett språk 
som i mycket högre grad än i dag tydliggör arkeologins och praktikernas existen-

tiella roll i dagens samtid. Jag har återkommande påpekat att August Comte i 

början av 1800-talet talade om ett nytt filosofiskt språk (Comte 1979:39). Det 

språket skulle vara ett radikalt maskulint språk. Inom det anti-metafysiska pro-

jektet skapades ett språk som byggde på en negation. När detta anti-metafysiska, 

totalitära och hegemoniska språk, det vill säga när denna metafysisk,  ersätts av 

en annorlunda metafysik är det inte en fråga om att ge ordet tillbaka till en tidiga-

re och av den anti-metafysiska traditionen förtryckt diskurs: "Discourse must not 

be referred to the distant presence of the origin, but treated as and when it 

occurs" (Foucault 1986:25). Arkeologin och praktikerna är aktiva idag och fyller 

en mening för samtidens människor oberoende var i världen projekten pågår. 

Men vad är det som projekten förmedlar till dagens människor och som gör att 

människorna finner dem intressanta? Det är den frågan som bör aktualiseras ge-

nom en ny form av språk och inte minst genom en dekonstruktion av de befintli-

ga narrativen och diskurserna. Det handlar alltså inte om att försöka ge den forn-

tida andra någon sorts  autentisk röst tillbaka. Inte heller handlar det om att ge de 

förtryckta en röst och därmed tro att problemet är löst. Snarare handlar det om att 

ifrågasätta de system som bidrar till förtryck, det vill säga de narrativ som leder 

till att människor kommer under olika former av förtryck, något som Gayatri 

Chakravorty Spivak med emfas har understrukit i sin berömda artikel Can the 

Subaltern Speak? (1993). 

 Det handlar alltså inte om gåvor som i sin tur och genom gåvologiken kräver 

gengåvor. Snarare handlar det om att ge sig i kast med de strukturer som skapat 

och som skapar den befintliga ordningen. 

 Vart tog arkeologin vägen, kanske någon undrar.  Finns den inte där,  som en 

lära om det gamla, som tankar, möten, minnen och drömmar? Rad Thu – tolk 

denna text!

Ty från den djupaste Södern har de kommit hit upp 
de mystiska runorna

de kommer från de latinska oraklens
små stavar av bok (Désagulier, RAD THU) 
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Postskriptum

Inte ens arkeologerna går fria
från ett visst hat
eller förakt
gentemot nomaderna
(Deleuze & Guattari s. 147)

Vi har nått fram till slutet av denna essä, en text som levt sitt liv genom mitt 
eget.  När jag sakta föll samman som människa, kraschade också texten. När jag 

nu successivt har lyckats återskapa mig själv som människa har också texten 

börjat träda fram. På samma sätt som jag har lagt ett kollapsat jag bakom mig, 

har det mesta som just speglade detta kollapsande jag i boken successivt redige-

rats bort. Det kan förstås uppfattas som om jag har lagt saker och ting till rätta, 

redigerat och ordnat för att på sätt kontrollera texten. Och så är det förstås. Men 

vad det framför allt har handlat om är att se till att denna text överhuvudtaget 

överräcks i ett något så när läsbart skick. 

 Jag medger samtidigt att jag givit mig i kast med en uppgift som stundom har 

varit mig övermäktig. För att överhuvudtaget kunna navigera har jag använt mig 

av en metod som jag har kallat för den triviala och prosaiska metoden. Jag har 

inte försökt att stanna upp vid ett enda tema. Inte heller har jag sökt efter det es-

sentiella, eller det enhetliga i mångfalden. Jag har snarare försökt följa koppling-

en mellan varat och tänkandet, det vill säg att jag har försökt sätta arkeologin och 

praktikerna i relation till mitt vara och reflektera över denna relation, position 

och situation. På så sätt kan denna text beskrivas som en reflektion över reflek-

tionen, alltså en analys av arkeologins och praktikernas mening för mig som en 

idag levande och verkande människa. 

 Allt började med att jag tänkte mig att jag skulle arbeta med bronsåldern och 

dess praktik och arkeologi, men utgrävningen i Vamlingbo socken på södra Got-

land öppnade nya perspektiv. Resterna efter ett hus och två romerska bronskärl 

resulterade i nya frågor, som den om barn eller den om vattenvägar och därmed 

kom min undersökning att riktas mot dessa områden. 

 Successivt började den här texten därför att söka sig i riktningar som tillslut 

kom att placera den i ett akademiskt ingenmansland. Om det berodde på mitt 

sinnestillstånd, mitt tvivel på tillvaron och min avsaknad av fast mark vet jag 

inte. I varje fall upplever jag idag att texten saknar en trygg hamn och därmed 

uppkommer givetvis problem med dess mening. Samtidigt som texten är alldeles 

närvarande och kan läsas och förstås frågar jag mig för vem är den viktig? 

 Att sådan frågor kan ställas visar emellertid hur bundna vi är till diskursen 

och narrativen. Diskursens själva ämnestillhörighet är starkare än vad våra tankar 

och reflektioner är. Diskurens disciplinerande natur avkräver oss ett disciplinerat 

uppträdande och vi hamnar snart i en position där vi istället för att vara kritiska 



börjar försvara diskursen, reproducera den och tilldela den en framtid. Därmed 

har vi avsagt oss möjligheten att säga något annat än vad diskursen redan på för-

hand tillåter oss att säga och vi kan därmed aldrig skapa någon ny kunskap, även 

om vi stundom tycker att vi gör det. Ny kunskap kan enbart uppstå om vi försö-

ker bryta diskursens makt, men då riskerar vi att hamna i ett limbo, i en odöpt 

situation, på en plats utan namn, i ett gränsland bortom varje riktning, i ett ing-

enmansland där vi är utlämnade till oss själva.  I den situationen öppnas emeller-

tid en möjlighet till reflektion, om vi lyckas stå emot det tvivel som samtidigt 

uppkommer, och nya och annorlunda frågor kan ställas som leder till andra per-

spektiv och till en annorlunda förståelse av vårt vara.

Slangbella med tecken. Pakistan.
I författarens ägo.35

Om läsaren upplever svårigheter med den här texten, utöver dess språkliga till-

kortakommanden och oförvilliga paradoxer, som jag borde ha kunnat göra något 

åt, om jag bara hade förmått, beror det på att det handlar om en text som just 

söker en annorlunda förståelse. Den saknar därför en uppenbar diskursiv tillhö-

righet, även om det förstås handlar om en text. Diskursen lär oss att arkeologin 

och praktikerna skall ägna sig åt att ta fram kunskap om hur det var förr, en kun-

skap som möjligen och i undantagsfall kan relateras till samtiden. För att nå ny 

kunskap om hur det var förr får den metodologiska och teoretiska diskussionen 

enbart ägna sig åt att utveckla en befintlig teori och metod. För det andra och i 

förlängning av den första orsaken måste diskussionen om arkeologins teori och 

praktik var konstruktiv, det vill säga att den skall vara uppbygglig för ämnet. Den 

metodologiska och teoretiska diskussionen måste alltså vara diskursiv och di-

sciplinerande. Därmed diskvalificeras det mesta av dekonstruerande och kritisk 

natur. Men oberoende textens kvalitet utgör den ett dokument över en möjlighet, 
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en möjlighet att skriva om de reflektioner vi gör i olika arkeologiska och praktis-

ka situationer. 

 Jag har hävdat att arkeologin har en existentiell möjlighet.  I den här texten 

har ett försök gjorts att följa den existentiella möjligheten och att reflektera över 

reflektionerna för att vi därmed inte skall glömma och gömma undan diskursens 

historia och en understundom dubiös människouppfattning som döljer sig i nar-

rativen. Givetvis kan jag kritiseras för att döma allt för hårt, för att jag är allt för 

kategorisk eller för att jag uttrycker mig både klumpigt och plumpt. Jag kan kan-

ske också ifrågasättas för att jag inte presenterar en egen arkeologi, ett bra och 

konstruktivt exempel på hur arkeologi bör och kan skrivas. Mot en sådan kritik 

vill jag hävda att den här boken utgör just ett sådant exempel genom att den pe-

kar i riktningen mot en möjlighet. 

Om det nu stämmer att vi arkeologer 
hyser ett visst hat eller förakt gentemot nomaderna 

är det dags att vi förstår varför.
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