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Förord 

När vetenskap ska definieras brukar bland annat vikten av en logisk struktur och ett grundläg-
gande syfte framhållas. Detta gäller vetenskapliga avhandlingar och forskningsprojekt men 
bör också gälla för universitetsundervisning. ”Forntidsresan” är skriven i samband med plane-
ringen och utvecklingen av Södertörns högskolas utbildning i arkeologi. Texten är ett förslag 
till en sammanfattning av undervisningens innehåll och syfte. 

Arkeologi är ett ämne som behandlar en mycket stor tidsrymd. Källmaterialet är varierande 
och omfattande vilket obevekligen sätter en viss prägel på utbildningen. Undervisning och 
litteraturstudier bör leda till baskunskaper såväl om materiella lämningar från olika tidsperio-
der som om arbetsmetoder och tolkningsmöjligheter.  

Trots den självklara vikten av ämnesspecifika detaljkunskaper är dock utgångspunkten i den-
na text att arkeologi först och främst syftar till att diskutera och belysa allmänmänskliga frå-
gor och kritiskt granska det vi tar för givet i vår egen samtid. Det specifika syftet med ar-
keologiutbildning är då att ge insikter i hur man kan analysera och reflektera om människan 
och samhället utifrån just det arkeologiska materialet och det för ämnet unika långtidsper-
spektivet.  

Om arkeologin ses som en del av ett ständigt pågående mångvetenskapligt samtal om sam-
hället och människan bör detta också prägla den pedagogiska utformningen av högskoleun-
dervisningen i ämnet. Ett eget sökande efter historiska samband och förklaringar är eftersträv-
ansvärt. Viktigt är att själv försöka tolka det arkeologiska materialet och relatera dessa slutsat-
ser till annan vetenskaplig forskning och samhällsdebatt. Detta kan till exempel ske genom 
skriftliga uppgifter eller vid seminarier där man tillsammans försöker belysa, nagelfara och 
ifrågasätta gängse förklaringsmodeller. 

Denna skrift följer i huvudsak kursplanen och schemat för grundkursen i arkeologi vid Sö-
dertörns högskola som den utformades inför läsåret 2000/2001. Efter en inledande introduk-
tion i vetenskapsteori och arkeologihistoria behandlas källmaterial och samhällen i kronolo-
gisk ordning. Fokus ligger här på nordeuropeiskt material. Därefter följer moment där syftet 
är att belysa hur arkeologiska kunskaper kan relateras till allmänmänskliga frågeställningar 
och till dagens samhälle. För att ge fördjupade insikter i det arkeologiska materialets speciella 
karaktär avslutas grundkursen med en arkeologisk undersökning i fält.  

”Forntidsresan” är en metafor både för utbildningens syfte och dess pedagogiska uppläggning. 
Är man intresserad och väl förberedd är resor spännande och utvecklande. I samband med 
bortavaron möter en resenär nya miljöer och främmande kulturer. Kunskaper om tidigare 
okända platser och förståelse för hur olika livet kan te sig gör att man ser med nya ögon på det 
gamla invanda. Så bör det vara att studera arkeologi. 
 

 
Flemingsberg i april 2005 
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Packning ~ Vetenskap och arkeologi 

Startpunkten 
I ett lager av vulkanisk aska från Laetoli i Tanzania finns några fotspår bevarade. Ett barn och 
en vuxen har gått sida vid sida. Innan solen åter torkade upp den efter ett kort regn fuktiga 
marken gick också några antiloper förbi.  

Det är nästan fyra miljoner år sedan de två hominiderna vandrade fram över den afrikanska 
slätten. Här någonstans, vid en tid där gränsen mellan människa och apa fortfarande är diffus, 
börjar den arkeologiska forntidsresan. För att inte direkt komma vilse på denna långväga färd 
kan det redan vid startpunkten vara bra att klara ut några av förutsättningarna. 

För det första är arkeologi ett vetenskapligt ämne. Men vad är vetenskap? Tar man vägen över 
detta teoretiska och filosofiska gungfly kanske man kan börja med att säga att vetenskap 
handlar om en grundläggande hållning till hur man bär sig åt för att uppfatta och förstå om-
världen.  

Man bör som vetenskaplig resenär vara ödmjuk. Det är mycket som vi inte förstår. Det veten-
skapliga perspektivet innebär dock en övertygelse om att det man studerar faktiskt går att för-
klara (också om man för stunden kan ha mycket långt kvar). En vetenskapare kapitulerar inte 
för tillvarons kaos utan gör sitt bästa för att förklara och förstå.  

Vetenskap handlar också enligt de flesta om verkligheten, om att undersöka företeelser och 
tillstånd i en faktiskt existerande värld. Man brukar därför inom forskningen och högskole-
världen vara tydlig med att markera en rågång mot övernaturliga eller metafysiska förklar-
ingar. Magi och övernaturligheter ryms inte inom ett traditionellt vetenskapligt perspektiv. Att 
hänvisa till förklaringar som går utanför och bortom den verkliga världen är att lämna det ve-
tenskapliga perspektivet (jfr Molander 1983:26–27).  

Om vad som är verkligt och inte verkligt så lätt låter sig bestämmas kan självklart diskuteras. 
Vår egen samtids ibland fantasifulla försök att svara på olika frågor kan både vara intressanta 
och tänkvärda när vi försöker förstå såväl oss själva som andra tiders människor. Utomjor-
dingar och oförklarliga magnetfält är dock som arkeologiska förklaringar till fenomen i det 
förflutna onödiga och ointressanta stickspår. Vill man odla en mystisk uppfattning om förhi-
storien är arkeologistudier fel färdmedel.  

Olika vägar? 
Vår förmåga att uppfatta och studera den omgivande världen och dess innehåll har varit ett 
vetenskapsfilosofiskt spörsmål ända sedan antiken. Renodlar man inledningsvis två olika för-
hållningssätt kan man prata om empirism kontra rationalism (se Dahlgren & Florén 1996:9ff). 
Kanske skulle man kunna kalla det för en yttre respektive en inre väg till kunskap. 
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En empiriskt inriktad forskare utgår från att den värld vi kan varsebli med våra sinnen är den 
verkliga världen. Genom iakttagelser och undersökningar av företeelser och enskilda händel-
ser kan forskaren dra slutsatser om mer allmänna samband.  

Det rationalistiska angreppssättet hade från början sin utgångspunkt i det omvända. Våra sin-
nesintryck antogs inte ge en rättvis bild av verkligheten utan det var genom logik, förnuft och 
reflektion som man möjligtvis kunde förstå verkligheten. Genom tanken kan man komma till 
insikt om samband i den verkliga världen.  

Trots dessa två strömningars inbördes motsatsförhållande är det just empirism och rationalism 
som tillsammans utgör den moderna vetenskapens två grundpelare. I praktiken är forskning 
nästan alltid en kombination av de två kunskapsvägarna. Utifrån kunskaper om omvärlden 
formuleras frågor och hypoteser vilka analyseras och testas och leder till ny insikt eller rentav 
nya frågor. Som ett viktigt vetenskapligt kriterium brukar man i detta sammanhang nämna att 
kunskapsskapandet ska vara logiskt och rationellt och därmed kontrollerbart för andra fors-
kare.  

Att vetenskapare både behöver empiri och teori är så gott som alla överens om. Men synen på 
hur den ”rationella” analysen ska utföras varierar mellan olika forskare och teoretiska skolor. 
Klart är dock att empiriska data många gånger inte räcker när man försöker förstå människor 
och samhällen. Det är omöjligt att bara mäta och räkna sig fram till vad människor tycker, 
tänker och känner. Människoforskning kräver därför också tolkning i form av jämförelser och 
analogier. Många forskare hävdar också att inlevelse och medkännande är nödvändiga meto-
diska redskap. För en arkeolog handlar de då om att försöka förstå de forntida människorna 
genom sitt eget beteende, känslor och tankar.   

En ”mjuk” tolkningsmetod gör att gränsen för vad som är traditionell vetenskaplig kunskap 
och de insikter man kan få genom att till exempel titta på konst och läsa skönlitteratur inte är 
knivskarp. En reflekterande tolkande metod behöver dock inte förhoppningsvis innebära att 
man lämnar det vetenskapliga perspektivet utan kan istället ses som en metodisk anpassning 
till ämnen och studieobjekt som kräver ett speciellt angreppssätt. Den vetenskapliga utma-
ningen i sådana analyser är då inte minst att göra också denna form av tolkningsprocess möj-
lig att följa och trovärdig (se t ex Alvesson & Sköldberg 1994, Ehn & Klein 1994; se vidare 
avsnitt IV).  

Av tradition brukar man anse att det är en viktig skillnad mellan de ”exakta” naturvetenska-
perna och de vetenskaper som studerar människans kultur och samhälle (se von Wright 1971). 
Hur stor denna skillnad egentligen är kan emellertid diskuteras. Även fysiker och kemister 
använder ju sig självklart av såväl intuition och tolkning i sitt arbete när de som människor  
försöker förstå hur vår omvärld är konstruerad och fungerar.  

Hyllings misstag 
Arkeologins empiri utgörs främst av lämningar och andra spår som människan lämnat efter 
sig i landskapet. Det är alltså dessa fysiska spår och analysen av dessa som är den arkeolo-
giska resans röda tråd. Att ha ett källmaterial och en medveten vald och följbar tolkningsstra-
tegi räcker det för att bedriva vetenskaplig arkeologi?  
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I August Strindbergs novell ”De lycksaliges ö” beskrivs en forskare vid namn Hylling. Denna 
eminenta person har vigt sitt liv åt ”Nödvändigheten av Knapparnes Studium ur Vetenskaplig 
synpunkt”. Han går i sin forskning ytterst noggrant till väga. Knapparna sorteras efter storlek, 
form, antal hål och färg. Belöningen blir att Hylling utnämns till professor i knappologi 
(Strindberg 1906, se Welinder 1994:320–326).  

Strindbergs professor var förvisso både empirisk och systematisk men hans arbete platsar trots 
allt inte som vetenskap. Det saknar nämligen ett relevant syfte. Det vetenskapliga arbetet mås-
te ha ett syfte som går utöver den egna verksamheten. I arkeologins fall handlar det om att 
försöka lära sig något om människan och hennes samhälle. Samlande och uppordnande av 
föremål utan syfte är inte arkeologi utan möjligtvis knappologi.  

Att arkeologi handlar om människor är bra att minnas när föremål, byggnader och landskap 
snabbt virvlar förbi fönstret under forntidsresan.  
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Tidigare resenärer ~ Akademins och arkeologins 
historia 

Legender och samlande 
 

Som vetenskaplig forskare bör man dra nytta av tidigare resenärers erfarenheter och kunska-
per. Deras resultat är utgångspunkten för att formulera nya resmål.  

Populära framställningar av historien och förhistorien ger ofta sken av att vi i dag vet tämligen 
exakt hur det var i ”landet längesedan”. Så är det dock inte. Inom arkeologin går ofta mening-
arna isär mellan olika forskare och olika vetenskapliga skolbildningar. En viktig del av arke-
ologiutbildningen är därför att bli medveten om de olika tolkningsperspektiv som finns. Ge-
nom att känna igen olika beskrivningar av historien som just tolkningar kan man själv göra en 
bedömning av deras trovärdighet. Att vara orienterad i tidigare resenärers erfarenheter och 
slutsatser är därför angeläget på flera sätt.  

När arkeologin började är en definitionsfråga. Intresset för det förflutna tycks i princip ha 
funnits i alla samhällen. Det har ofta tagit sig uttryck i myter och legender. Ett aktivt intresse 
för det förgångna också hos förhistoriska folk kan studeras genom fornlämningar i sig, exem-
pelvis har man ofta anpassat gravar till äldre anläggningar. Det är inte heller ovanligt att äldre 
fornlämningar eller deras platser mycket medvetet återanvänts under förhistorien. ”Fornhet” 
var helt enkelt ett argument också under forntiden (jfr Burström 1989, 1993).  

Under antiken var historieskrivningen en viktig verksamhet. Men man kan samtidigt konsta-
tera att grekiska och romerska historieskrivare till mycket liten del visade något intresse för, 
eller lade någon vikt vid, de fysiska lämningar som fanns kvar efter tidigare skeden. Under 
medeltiden och framförallt under renässansen finns det visserligen gott om exempel på olika 
personer som samlar på allt från antika figurer till stenyxor, de senare bland annat tolkade 
som förstenade ”åskviggar”. Någon arkeologisk forskning är det dock knappast frågan om 
utan snarare ett allmänt intresse för det kuriösa, gåtfulla och vackra. De kända grävningarna i 
Pompeji och Herculaneum under 1700-talets första hälft var fortfarande också de till stora 
delar ren skattletning (se Trigger 1993:45–68, Malmer 1990:12). Detsamma gällde motiven 
bakom Heinrich Schliemanns klassiska utgrävningar av Troja och Mykene på 1870-talet (se 
Moberg 1969:30). 

Akademins uppkomst 
Även om arkeologi är ett förhållandevis nytt ämne så är det som en vetenskaplig disciplin vid 
Akademin en del av en mycket lång historiskt utbildningstradition. Dagens undervisning på 
universitet och högskolor präglas till vissa delar fortfarande av idéer och traditioner som går 
tillbaka till antiken och medeltiden.   

När de första organiserade skolorna uppkom vet vi självklart inte. Någon form av specialise-
rad högre undervisning bör dock senast ha utvecklats i Mesopotamien för cirka 5000 år sedan. 



 12

I Mellanösterns tidiga stadssamhällen behövdes utbildade administratörer med skriv- och räk-
nekunskap för att kontrollera skatter och kalendrar. Byggande av städer och bevattningsan-
läggningar och även religionsutövandet med sin nära anknytning till astronomin krävde utbil-
dade experter. Från ca 2000 f.Kr. finns det en bevarad sumerisk text som beskriver en stu-
dents dagliga vedermödor i vad som bör ha varit en slags officiell skola för framtida stats-
tjänstemän. 

Även från Egypten finns skriftliga källor från tredje årtusendet f.Kr. som visar att det där be-
drevs en form av högre utbildning i bland annat matematik och geometri. Att akademisk ut-
bildning ofta ger såväl makt som hög status verkar också ha varit ett faktum redan i de gamla 
faraonernas rike. Den utbildade skrivarklassen tillhörde de privilegierade i samhället vilket 
framgår inte minst av arkeologiska undersökningar av deras gravar (Pedersen 1997:2-5).         

Ordet akademi har sitt ursprung i den läroanstalt som Platon (427-347 f.Kr.) inrättade i Athen 
på 380-talet f.Kr. Syftet med Akademin var att förändra och reformera samhället genom att 
skola en ny typ av medborgare inom den genom födseln ledande klassen i samhället. En ve-
tenskapligt och filosofiskt skolad elit skulle vara de som bäst var skickade att styra staten. 
Barnen skulle redan vid tidiga år tas från familjen för att under strikt organiserade former suc-
cessivt förberedas för sitt värv som ledare. Den antika Akademin hade en viktig roll för skol-
ningen av samtida politiker och administratörer, men det är särskilt som ideal och förebild 
senare under historien som Platons idéer om fostran och utbildning spelat en viktig roll.       

Det är också främst i Platons skrifter vi möter hans lärofader Sokrates och denne filosofs un-
dervisning i form av samtal, dialog och kritisk argumentationsanalys. En verksamhet som 
man kanske skulle kunna kalla för en urtyp för det vetenskapliga seminariet. Sokrates under-
visning ansågs vara så omstörtande att han dömdes till döden för att förfört ungdomen till 
ateism och rabulism. Sokrates försvarade sig mot detta med att påstå att han helt enkelt lärt 
dem ”tänka”, vilket enligt honom borde anses vara en samhällsnyttig gärning som istället bor-
de belönas.  

Platons egen lärjunge Aristoteles grundade något senare även han ett lärosäte kallat Lyceum. 
Till skillnad mot Platons akademi, fanns vid denna skola också ett intresse att konkret studera 
och analysera den fysiska omvärlden. Platon och Aristoteles olika förhållningssätt har ofta fått 
stå som symboler för de inledningsvis beskrivna två huvudlinjerna i det vetenskapliga tänkan-
det. Platon representerar då ett ideologiskt och rationellt perspektiv medan Aristoteles får 
symbolisera ett materialistiskt och empiriskt angreppssätt (jfr Sundin 2000:17-19, Ambjörns-
son 1991:20-24, Dahlgren 1996:9ff).  

Universitet som en akademi, präglad av filosofisk reflektion med främsta syfte att skapa tän-
kande människor, eller som ett lyceum förmedlande expertkunskaper med en praktiskt till-
lämpning i det omgivande samhället, är idag drygt två tusen år senare fortfarande en aktuell 
fråga. Inom arkeologin återfinns dessa poler bland annat i diskussionen om utbildningen 
främst ska handla om att med forntiden som redskap främst ge allmän människokunskap eller 
om det handlar om att ge specialkunskaper om fornsaker, fornlämningar och undersöknings-
metoder. 
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Det medeltida universitet 
Den bokliga bildningen var under den tidiga medeltiden i huvudsak en angelägenhet för klost-
ren och för skolor knutna till biskopssäten. Under högmedeltiden från 1000-talet och framåt 
så sker en snabb samhällsförändring i stora delar av Europa. Befolkningen fördubblades och 
en teknisk utveckling är skönjbar på flera områden. Jordbruket effektiviserades med omfat-
tande nyodlingar som resultat och handeln fick ett uppsving. I de växande städerna byggdes 
nya stora katedraler.  

Det är i detta sammanhang de första universiteten växer fram. En växande skara lärare och 
studenter dras till städerna och organiserar sig där. Även om den kyrkliga och religiösa kun-
skapen dominerade fanns det vid denna tidpunkt ett accelererande behov av världslig special-
kunskap. Systematiska studier av rättslära, med utgångspunkt i den gamla romerska rätten, 
blev ett viktigt inslag i verksamheten vid de nya skolorna. Korporationer av skråtyp kallades 
under medeltiden för universitas och de första universiteten byggde helt enkelt på samman-
slutningar av studenter, en form av studentkårer, som bevakade sina egna intressen inte minst 
mot stadens borgare.   

I staden Salerno fanns redan i mitten av 1100-talet en avancerad medicinsk utbildningsinsti-
tution av universitetskaraktär. Ofta brukar man dock traditionellt i historieskrivningen om-
nämna Bologna och Paris som universitetets födelseplats (se tex Haskins 2001:3ff). I Bologna 
fick studenterna år 1158 privilegier av kejsaren Fredrik I som garanterade dem en speciell 
rättslig särställning. I Paris växte en ny form av undervisningsinstitution fram några årtionden 
senare, delvis som en frigörelse från den gamla katedralskolan vid Notre-Dame.  

Förutom den kunskap som studenterna fick genom samvaron med varandra och gemensamma 
aktiviteter bedrevs undervisningen under medeltiden i form av föreläsningar och disputatio-
ner. Den förstnämnda var ofta just en ”före-läsning” då det helt enkelt handlade om att läraren 
högläste ur någon bok och studenterna skrev av. En form av envägskommunikation som, i en 
månne lite mindre stel form, fortfarande är mycket vanlig i många moderna föreläsningssalar.  

Den andra medeltida undervisningsformen, disputationen, handlade om att på ett formaliserat 
sätt genom logiskt resonemang lära sig argumentera i anslutning till olika teser (Sköldberg 
1992: 42, Sundin 2000:28). Även om det var långt ifrån något fritt reflekterande kunskapssö-
kande så lever vissa delar av den tidens disputation vidare inom den moderna högskolan. Som 
deltagare i ett vetenskapligt samtal idag följer vi också akademiska normer för hur kritiken 
ska framföras och hur man ska bemöta den. Det är i mångt och mycket genom att lära sig och 
kunna utnyttja dessa spelregler och kritiska färdigheter som en student inte längre är en elev 
utan blir en medlem av akademin.  

Även den idag så vanliga diskussionen om akademins självständighet mot såväl statsmakt 
som olika särintressen känns igen under medeltiden. Genom att den högre undervisningen 
organisatorisk var en kyrklig angelägenhet lyckades man hävda ett oberoende gentemot de 
världsliga myndigheterna. Magistrarna vid universiteten var till exempel jämställda med andra 
kyrkliga ämbetsmän.  

Det medeltida universitetet var i sin självständighet från den världsliga makten en del av kyr-
kans strävan av vara en oberoende kraft i Europa. Det gemensamma lärdomsspråket latinet 
och det faktum att studenterna kom från hela Europa till lärosätena underströk universitetens 
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internationella prägel. Den internationalisering som idag ofta eftersträvas inom högskolan har 
alltså även den en lång historia.  

De första universiteten i Bologna och Paris fick under loppet av medeltiden en mängd efter-
följare. På 1400-talet fanns det ett åttital olika universitet i Europa. År 1477 grundades Upp-
sala universitet som det första svenska högre lärosätet (Sundin 2000:29-31).   

Lärodogmer och empirism 
Verksamheten vid de medeltida universiteten handlade i mångt och mycket om att reprodu-
cera och introducera nya studenter i en redan befintlig och fast kunskapstradition. Denna lära, 
skolastiken, var ett sätt att förena äldre arabisk och antik vetenskap, som man på nytt under 
1100- och 1200-talet blivit medveten om, med den kristna teologin. De viktigaste skolastiska 
läroteserna utformades med utgångspunkt i Aristoteles filosofi av Thomas av Aquino (1225-
74). 

Även om skolastiken präglade universitetsundervisningen långt in på 1600-talet så kom i 
samband med renässansen även humanismen att påverka universitetens verksamhet. De hu-
manistiska idealen handlade om att gå tillbaks och studera de ursprungliga antika källorna. 
Den var i denna mänsklighetens guldålder de vetenskapliga svaren fanns att finna. Särskilt det 
latinska kulturarvet stod i centrum.      

Parallellt med denna antikvurm uppstår också i början av den nya tiden ett nytänkande som i 
mångt och mycket var en radikal utmaning mot det äldre religiöst präglade tankesystemet. De 
nya idéerna brukar sammanfattande kallas för den "vetenskapliga revolutionen". Ett tidigt 
exempel, och i mångt och mycket en startpunkt, på denna omdaning är engelsmannen Francis 
Bacons (1561-1626) arbeten. Det nya perspektivet, med en naturvetenskaplig syn på forsk-
ning och en mekanisk syn på världen, växte dock till stor del inledningsvis fram utanför aka-
demin. Vid universiteten gällde fortfarande de medeltida reproducerande kunskapsidealen. 
Sökte man i någon mån efter ny kunskap gjorde man det genom att försöka hitta flera texter 
av gamla kända auktoriteter (Ambjörnsson 1987:215-217, Sundin 2000:36).    

Sverige blev under 1500-talet och framförallt under efterföljande århundrade en expansiv 
stormakt. Detta skapade ett behov av kunniga administratörer och utbildade ämbetsmän. Un-
dervisningen i latin och de gemensamma antika referensramarna underlättade det internatio-
nella umgänget på toppnivå. Från och med Gustav II Adolf tillträde gick universitetet i Upp-
sala mot en blomstringstid. År 1632 grundas universitetet i Dorpat, år 1640 i Åbo, år 1658 i 
Greifswald och år 1667 i Lund. 

Humanismens antikvurm blev också i omstöpt svensk form en del av stormaktens retorik. 
Norröna dokument, sägner och fornlämningar blev intressanta att uppmärksamma. Speciella 
ämbetsmän anställdes och ett Antikvitetskollegium inrättades år 1666 i Uppsala. I denna ar-
keologins förvetenskapliga barndom var tolkningen av de arkeologiska lämningarna dock 
knappast något som gjordes med en förutsättningslös källkritik. För forskare som Olaus Mag-
nus (1490-1557), Johannes Bureus (1560-1652) och Johan Hadorph (1630-1693) var det för-
gångna och dess efterlämnade fysiska rester främst en arsenal att hämta retorisk ammunition 
ur. Ett gammalt storartat förflutet var den plattform staten och kungamakten vilade på. Forn-
minnen och ortnamn sågs som bevis på goternas ursprung i Norden. De stora örlogsskeppen 
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dekorerades med Starkodder och Herkules om vartannat när bilden av Sveriges forntida stor-
het skulle skapas (se t.ex. Johannesson 1984, Snaedal 1993). 

Denna tidiga fornforskning hade dock också inslag från samtidens nya naturvetenskapliga och 
empiriskt undersökande ideal. Olika typer av inventeringsprojekt genomfördes. Med hjälp av 
sockenprästerna "rannsakades” bygderna runt om i landet på fornlämningar. Böcker om run-
stenar och gamla gravfält trycktes och gavs ut. Olof Rudbeck (1630-1702) som var verksam 
vid universitetet i Uppsala är mest känd för sitt storvulna götiska historieverk Atlantican. Som 
professor i teoretisk medicin var hand dock även en naturvetenskapsman av sin tid. När han 
företog regelrätta arkeologiska utgrävningar av gravhögar utanför Uppsala var han noga med 
att dokumentera sin "dissektion" i bland annat sektionsritningar (se Klindt-Jensen 1975: 9-31, 
Sköldberg 2000:50-51). 

Upplysning och bildning 
På 1700-talet växte förhoppningarna på vetenskapen som en drivkraft för samhällsförbättring 
och välstånd. Vid universiteten fanns en debatt om det nödvändiga i att inrätta lärostolar i 
ämnen som till exempel kemi, fysik och ekonomi. Det mesta av den vetenskapliga verksam-
heten skedde dock vid fristående vetenskapsakademier. I Sverige brukar den vetenskapliga 
aktiviteterna under 1700-talets första del få personifieras av personer som Carl von Linne 
(1707-1778) och Anders Celsius (1701-1744). Genom att klassificera och systematisera 
bringade de ordning i världen. 

Upplysningstiden ideal innebar att sökande efter kunskap och utvecklandet av den inte bara 
blev rumsrent utan till och med blev något eftersträvansvärt. Tidens tro på möjligheten att 
faktiskt förklara och förstå världen brukar även ses som en av de viktigaste grundbultarna för 
den moderna vetenskapen. Den konkreta praktiska nyttan av 1700-talets olika nya vetenskap-
liga landvinningar lät dock till stora delar vänta på sig. Klyftan mellan den lärda världen och 
den praktiska verkligheten var fortfarande mycket stor. 

En nytt och under senare tider ofta återkommande drag inom akademin var att studenterna 
under slutet av 1700-talet blev en mer politisk medveten grupp. Inspirerade av vetenskapen, 
franska revolutionen och upplysningen började studenterna anse sig vara särskild kallade att i 
folkets namn delta i samhällsomvandlingen och bortstädandet av det gamla samhället. De 
radikala ideologiska inslagen med hyllande av frihet och jämlikhet skulle dock i början av 
1800-talet glida över mot en förkärlek för nationalism, rojalism och idealism. Den direkta 
nyttotanken tonades nu ner och istället så handlade det snarare nu om att i Platons anda se 
akademin som en plats där man för nationens syften danar moraliskt högtstående ledare (Sun-
din 2000:40-47). 

Som en av de viktigaste milstolparna i akademins historia brukar ofta framhållas det univer-
sitetet som skapades av Wilhelm von Humboldt i början av 1800-talet. Akademin som en 
plats för bildning betonades starkt vid den nystartade akademin Berlin. Ett fritt kunskapssö-
kande framhävdes som idealet. Allmänna insikter genom filosofiska och historiska studier var 
viktiga och de antika exemplen fick en renässans i form av nyhumanism. Något förvånande, 
men viktigt i sammanhanget, lyckades man kombinera dessa humanistiska ideal med empirisk 
forskning. Även praktisk forskning blev nu en väg till bildning.  
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För första gången i akademins historia förenade man nu även explicit utbildning med forsk-
ning. Genom seminarier och laborationer deltog studenterna inte bara i en utbildning utan 
också i en forskningsprocess. Humboldt poängterade  lärarnas och studenterna gemensamma 
sökande efter kunskap både som en arbetsform och som ett viktigt ideal (Sköldberg 2002:87-
95).  

Vid mitten av seklet blev för första gången i universitetens historia forskningserfarenhet också 
en merit för anställning i akademin. Först så sent som 1908 stadgas det dock i Sverige att uni-
versitetens uppgift är att "meddela en på vetenskaplig forskning grundad undervisning (Sun-
din 2000:53).  

En ny fornforskning 
Det dominerande västerländska tankesättet fram till upplysningen på 1700-talet när det gällde 
tidigare epoker byggde på att allt varit mycket bättre förr. Efter en fjärran guldålder, höll värl-
den på att kontinuerligt förfalla. Framväxten av en ny omvänd evolutionär syn på det för-
gångna gjorde det lättare att se enkla primitiva fornsaker som lämningar efter äldre generatio-
ner. 

Identifiering av fornsaker som just sådana underlätta-
des också av de nya kunskaperna om världen bortom 
Europa. Hos olika naturfolk träffade man på redskap 
och andra exempel på materiell kultur som påminde 
om dem som hittades i jorden hemma. Förklaringen 
syntes enkel, vildarna var kvar på en utvecklingsnivå 
som européerna lämnat för länge sedan. 

I opposition mot upplysningens evolutionistiska fram-
tidsidéer uppkom i Europa i slutet av 1700-talet olika 
romantiska strömningar. Också dessa kom att ha inver-
kan på fornforskningen. Forntiden ansågs intressant då 
den förknippades med det lyckliga, av civilisationen 
oförstörda tillståndet. Romantiken uppmuntrade också 
starka känslor och fascinerades av döden och gåtfull 
skönhet. Dimmiga borgar och gravar med grinade 
dödskallar passade in i detta och kom att stimulera en 
viss utgrävnings- och dokumentationsverksamhet 
(Trigger 1993:75–88). De presentationer av historien 
som något gåtfullt och mystiskt som man relativt ofta 
fortfarande i dag möter har förmodligen till stora delar 
sina rötter i denna romantiska vurm.  

Trots 1700-talets intresse för det gamla gåtfulla och 
den möjlighet till teoretisk utveckling som evolutionismen innebar hade fornforskningen fram 
till 1800-talet ingen egentlig teori eller metod för att avgöra sakers ålder och därmed de tids- 
och samhällssammanhang de tillhörde. Reell kunskap om historien ansågs bara kunna komma 
från skriftliga dokument. Bibelns uppgifter om att Jorden bara var cirka 6 000 år gammal satte 
också en gräns för hur gamla saker som mest kunde antas vara.  

 
 

Figur 1. En runsten avbildad 
av Johan Bure i ”Monumenta 
Sveo-Gothica” från 1624 
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En pionjär när det gäller skapandet av en ny fornforskning baserad på analyser av arkeolo-
giskt material oberoende av skrifter var dansken Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865). 
Thomsen är främst känd för att det var han som först riktigt systematiskt såg till att dela in 
fornsaksmaterialet i de tre olika tidsåldrarna sten- brons- och järnålder. Van att sortera mynt, 
numismatiskt skolad som han var, utgick han från likhet i föremålens stil och material vid sin 
uppdelning. Men han betonade också att fyndkontext och spridningsbild också måste analyse-
ras när likhet och olikhet fastställs (se Malmer 1989:17).  

Thomsen och hans 1800-talskollegor var de första som på allvar började intressera sig för vad 
arkeologiska lämningar kan berätta om den tid då de var i bruk. Därför kanske man kan kalla 
dem för de första verkliga resenärerna på den arkeologiska forntidsresan. 

I Sverige följde Bror Emil Hildebrand (1806–1884) de riktlinjer för arkeologisk forskning och 
museiverksamhet som dragits upp av Thomsen (se Welinder 1994:164–170). Arkeologiämnet 
började nu bli en vetenskap om människor istället för ett samlande och upptecknande. Tydligt 
är detta drag också hos zoologiprofessorn Sven Nilsson (1787–1883). I sin bok ”Skandina-
viska Nordens ur-invånare” från 1843 använder han sig av etnografiska paralleller för att sluta 
sig till hur olika föremål användes till jakt och fiske på stenåldern (Nilsson 1868). Tvärveten-
skap, och hänsyn till olika miljöfaktorer, ytterligare ett drag utmärkande för den moderna ar-
keologiska vetenskapen, började också det praktiseras i mitten av 1800-talet. Thomsens elev 
och efterträdare Jens J. A. Worsaae samarbetande 1848 med geologer och biologer vid studiet 
av mesolitiska musselskalhögar, s k kökkenmöddingar, på Danmarks västkust. 

 

 
 

Figur 2. Thomsen förevisande arkeologiska fynd för allmänheten (ur Klindt- Jensen 1975) 
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Evolution och typologi  
Under 1800-talet blev vetenskapen en av kuggarna i tidens omvälvande samhällsförändring. 
Det låg i tiden att världen skulle tämjas, systematiseras och ordnas. De evolutionistiska idé-
erna rättfärdigade den hänsynslöst accelererande industrialismen (jfr Trigger 1993:95–135). 
Evolutionen kunde förklara både naturens och kulturens utveckling. Tydligt uttalad inom ar-
keologin är utvecklingsidén till exempel hos den världsberömde svenske arkeologen Oscar 
Montelius (1843–1921). I linje med Darwin förklarade han att ”att vad arterna är för biologin 
är typerna för arkeologin”. Om Montelius verkligen menade att detta skulle tolkas bokstavligt 
är dock omdiskuterat. Kanske var detta mer ett pedagogiskt grepp för att ”vetenskapliggöra” 
arkeologin (se Gräslund 1996:63–65). Mats Malmer har påpekat att Montelius i så fall möj-
ligtvis var den första men förvisso inte den sista arkeologen som använder sig av vetenskap-
liga modeord för att framhäva betydelsen av sin verksamhet (Malmer 1990:13).   

Den typologiska metod som Oscar Montelius utvecklade tillsammans med Hans Hildebrand 
(son till Bror Emil Hildebrand) på 1870- och 1880-talen byggde på den indelning av föremål 
som framförallt Thomsen men också andra tidigare arbetat fram. Utgångspunkten vid skapan-
det av den typologiska metoden var antagandet att en ny typ av ett föremål bär med sig vissa 
drag från en äldre typ. Artefakter som liknar varandra står då närmare varandra i tid än sådana 
med stora olikheter. Genom att ordna serier där likhet i utformning betyder närhet i tid kan 
man alltså strukturera det arkeologiska fornsaksmaterialet kronologiskt. På Historiska museets 
väggar hängde därför vid sekelskiftet 1900 långa rader av prydligt ordnade stenyxor. 

 

 
 
Figur 3. En typologisk serie av Montelius gällande järnvägsvagnar på 1800-talet (ur Klindt-Jensen 
1975) 

Den typologiska metoden har präglat den arkeologiska föremålsforskningen fram till våra 
dagar. En kritik som framfördes redan på Montelius och Hildebrands tid var det faktum att 
”utvecklingen” kan vara mycket olika i skilda områden. Detta gör generella kronologier över 
stora fornsaksmaterial osäkra. En annan kritik handlar om själva förändringsprocessen. För 
det sena 1800-talets forskare var typernas förändring över tiden inget problem, evolutionen 
fanns ju där som en ständigt kontinuerligt närvarande kraft. För senare forskare har dock en 
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typologisk seriation snarare blivit ett medel för att konstatera att något händer. Varför det 
händer och hur snabbt förändringen gick är emellertid en helt annan fråga (se t ex Carlsson 
1983). 

In i akademin 
Någon fast utbildning i arkeologi bedrevs ännu inte vid universiteten i Sverige under 1800-
talet. De första fackarkeologerna var baserade inom museivärlden. Hans Hildebrands och Os-
car Montelius avhandlingar framlagda 1866 och 1869 inom ämnet historia brukar dock räknas 
som de första arkeologiska avhandlingarna i Sverige. 

Montelius fick professors namn år 1888. Trots att han aldrig hade någon fast lärartjänst vid 
akademin var han mycket aktiv pedagogiskt och höll regelbundet föreläsningar i olika sam-
manhang (se Baudou 1997:58–59). En av dem som lyssnade på Montelius föreläsningar var 
Oscar Almgren. Han blev själv vid sekelskiftet 1900 den förste officiella universitetsläraren i 
arkeologi i Sverige. År 1905 togs hans undervisning i Uppsala över av Knut Stjerna. Stjerna 
samlade runt sig en skara entusiastiska studenter, med olika bakgrund och specialiteter. Inte 
mindre än sex av dem skulle senare bli professorer.  

År 1907 drog Uppsalaseminariet igång ett projekt kallat ”Sveriges första bebyggelse” där stu-
denterna landskapsvis inventerade och sammanställde spåren av Sveriges stenåldersinvånare. 
Detta projekt hade sina rötter i Montelius och Hildebrands empiriska och positivistiska forsk-
ningstradition. Det var också en typ av forskning som anknöt till naturvetenskapernas samtida 
pågående kartering av Sveriges berglager, natur, vegetation och flora (se Sundin 2000:53).  

Det nya arkeologiämnet intog snabbt i början av seklet sin plats i akademin. År 1914 inrätta-
des den första fasta professuren i Uppsala för att 1919 följas av också en i Lund. Doktorer 
börjar examineras regelbundet och under perioden 1920–29 trycks det årligen ett drygt 100-tal 
arkeologiska skrifter (Welinder 2003:25–26). 

Nationalism och funktionalism 
Under loppet av 1800-talet hade den tidigare utvecklingsoptimismen mattats och nationella 
strömningar blivit allt starkare. I en värld präglad av kolonialism och nationalstater med inre 
sociala motsättningar, var också arkeologin ett sätt att hävda det egna folkets samhörighet och 
ibland också den vite mannens överlägsenhet. 

Den mångfald av typer och grupper som blivit uppenbar genom allt systematiseringsarbete 
kom nu allt tydligare att tolkas som uttryck för olika folk eller kulturer. Materiella olikheter, i 
form av dekor och byggnadsstilar, ansågs visa på folktillhörighet. Den vanligaste förklaringen 
till förändring var nu inte bara evolution utan också diffusion i form av folkvandringar och 
erövringar.  

Nationens rötter och släktskapet med avlägsna förfäder kom ofta att betonas (se t ex Lindqvist 
1935:165 ff). Nuvarande folkgrupper sågs som länkar i en kedja som sträckte sig ända ned till 
stenåldern. Det var de svenska urrötterna som vårt lands arkeologer undersökte. De etniska 
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och nationella förklaringarna under 1900-talets första hälft fick ibland en rent rasistisk prägel 
(se t ex Werbart 1999, jfr Baudou 2000).  

 

 
 
Figur 4. Schema över olika förhistoriska ”kulturer” av Gordon Childe ur ”The Danube in Prehistory” 
från 1929. 

Ett namn som framförallt brukar förknippas med den kulturhistoriska och nationella arkeolo-
gin är den tyske forskaren Gustaf Kossinna (1858–1931). Hans germanska arkeologi och ar-
beten om det indoeuropeiska urhemmet kom efter hans död att bli en viktig ingrediens i den 
nazistiska historieuppfattningen och samhällsläran (Trigger 1993:137– 246). 

Nya funktionalistiska idéer kom dock efter första världskriget att bli populära inom bland an-
nat den socialantropologiska forskningen. Dessa nya synsätt kom att bli en utmaning mot det 
nationella sättet att betrakta materiell kultur (se Trigger 1993:292–293, jfr Bringéus 1991:54–
62, Cuff & Payne 1982:46–48).  

Den brittiske arkeologen Gordon Childe (1893–1957) tillhörde i sina tidigaste arbeten samma 
kulturhistoriska tradition som Kossinna, om än utan rasistiska förklaringsmodeller. I sina se-
nare arbeten står Childe dock i hög grad för ett synsätt där etnicitet inte längre är den bärande 
förklaringen till materiella skillnader. Istället fokuserar han på ekonomiska och tekniska för-
hållanden. Med tiden stod det också för Childe mer och mer klart att dessa faktorer måste 
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relateras till olika samhällens sociala ramar och motsättningar mellan olika grupper och klas-
ser. Denna insikt kom honom att orientera sig mot historiematerialismen och marxistiskt in-
spirerade förklaringsmodeller (Trigger 1993:299–314).  

Ett uttalat intresse för att studera de förhistoriska försörjningsstrategierna fanns också tidigt 
också hos en annan engelsk arkeolog, nämligen Grahame Clark (1907-1995). Runt 1950 
grävde han ut en vattensjuk mesolitisk boplats vid Starr Carr på Englands östkust. Utgräv-
ningen innebar ett nytt förhållningssätt för undersökningar av platser använda av jägare och 
samlare. Med hjälp av paleontologer och zoologer kunde han konstatera att en liten grupp 
jägare vistats där några säsonger för att jaga hjort.  

Ny arkeologi? 
I början av 1960-talet spreds under namnet ”New Archaeology” vad som presenterades som 
ett nytt synsätt på den arkeologiska vetenskapen. Det ledande namnet för detta nya veten-
skapliga färdsätt i förhistorien var amerikanen Lewis Binford (f. 1930). En huvudpunkt var att 
man vände sig mot ett kunskapsteoretiskt betraktelsesätt där kunskap erhölls oproblematiskt 
och induktivt. De ”nya arkeologerna” krävde istället klara frågor och hypoteser som kunde 
testas mot tingen. Kunde bara frågeställningarna formuleras stringent fanns det inga gränser 
för de möjligheter det arkeologiska materialet gav. Uppgifter om ekonomiska förhållanden 
och social status var nåbara med hjälp av välformulerade frågor och den nya tidens moderna 
metoder. Genom statistik, datorer och naturvetenskapliga modeller ansågs källmaterialet 
kunna ge tämligen exakta svar.  

Förklaringar togs inte längre från en specifik 
historia utan från antropologiska modeller. Ar-
keologiska resultat kunde tolkas i ljuset av 
allmängiltiga lagar om mänskligt beteende. Arke-
ologiska kunskaper var inte kulturhistorisk kuriosa 
utan en viktig vetenskap om människans beteende 
(se Binford 1962:217–225, Trigger 1993:426). 
Denna ambition att använda arkeologi för att 
förstå oss själva som människor är angelägen och 
egentligen det enda rimliga sättet att motivera 
forntidstudier. Samtidigt är efterkrigstidens och 
modernismens tro på teknikens ohämmade 
möjligheter till utveckling och framsteg inte 
särskilt svår att känna igen i denna nya 
arkeologiska dräkt.  

De grundläggande idéerna inom ”New Archaeol-
ogy” eller som den i dag ofta kallas, den pro-
cessuella arkeologin, delades vid den här tiden av 
flera ledande europeiska arkeologer som till 
exempel David Clarke (1937-76) i England eller 
Carl-Axel Moberg (1915-82) i Sverige (se Clarke 
1968, Moberg 1969). En grundläggande skillnad 
var dock att europeiska arkeologer ofta behöll en 

 
 

Figur 5. Ett ”processuellt” flödes-
schema över shoshoenindianernas för-
sörjning av D. H. Thomas från 1974. 
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starkare koppling till historievetenskapen och de specifika tider och samhällssammanhang de 
studerade, än de amerikanska. 

I den processuella arkeologin beskrevs ofta samhället som ett system (se Welinder 1992). 
Människors primära funktionella behov styrde utformningen. Samhällsorganisationen och den 
materiella kulturen hade utvecklats som en anpassning till den fysiska omgivningen. Genom 
att kultur och miljö ofta ansågs stå i ett direkt orsak-verkanförhållande fick också ekologiska 
perspektiv en stor betydelse. Det ekologiska synsättet kom att förstärkas under 1960- och 
1970-talen genom att miljömedvetandet ökade. Inte sällan fick den förhistoriska människan 
stå som ett exempel på hur man tidigare levt i balans med naturen. Småfågelsdöd och försur-
ning ansågs visa att denna urgamla balans var rubbad. 

Postprocessuell arkeologi 
I början av 1980-talet började en allt kraftigare opposition mot den ”nya arkeologin” göra sig 
hörd. Tongivande i denna kritik var engelsmannen Ian Hodder (f. 1948) och några andra eng-
elska arkeologer med hemhörighet i Cambridge. Protesterna gällde särskilt den stela funktio-
nalistiska och processuella samhällssynen. Den processuella arkeologin ansågs ha fastnat i 
matematiska formler och invecklade flödesmodeller. Mot detta framfördes nu idéer om att alla 
samhällen var historiskt betingade och därmed unika. Ian Hodder betonade också att individen 
måste betraktas som ett aktivt subjekt i historien. För att förstå enskilda människors roll före-
språkade han därför också inlevelse som en metod för arkeologisk tolkning (Hodder 1986:1ff) 
Andra ”postprocessuella” arkeologer insåg dock svårigheterna med att se till enskilda indivi-
der och betonade istället att det snarare var grupper eller klasser som man skulle se som aktiva 
subjekt (Shanks & Tilley 1987). 

Det inte är svårt att hitta äldre idéhistoriska rötter till många av dessa nya anslag. Detta för-
anledde ledande processuella arkeologer att helt enkelt avfärda den postprocessuella kritiken 
som en renässans för den gamla traditionella arkeologin (Binford 1989:23, 1989b, jfr Renfrew 
& Zubrow 1994). Utifrån ett annat perspektiv har man också med tiden kommit att kritisera 
den postprocessuella arkeologin för relativism, och poängterat dess hemhörighet i en allmän 
postmodern ideologi där det inte längre finns några sanningar (se Bintliff 1993, jfr dock Tho-
mas 1993:2–24).  

Ett viktigt inslag i den ”nynya” 1980-tals arkeologin var att man betonade att saker och ting 
inte endast är funktionella utan också symboliska och meningsbärande. Vid analyser hämta-
des därför ofta inspiration från semiotik och strukturalism. Saker antas i ett sådant perspektiv 
få sin mening i samhället i relation till andra ”tecken”, precis som orden i ett språk. Detta syn-
sätt gör att den materiella kulturen kan ses som en text. Arkeologens uppgift är att försöka 
”läsa” denna text (Hodder 1982, 1986 jfr Fiske 1984, se dock Hodder 1992:19). Självklart är 
det inte bara föremål och artefakter som i ett sådant här perspektiv är ”meningsbärande” utan 
också anläggningar, platser och hela landskapet i sig självt (se t ex Tilley 1994, Nash 1997). 

Kontext och tolkning  
Textliknelsen är en användbar infallsvinkel vid en arkeologisk analys även om den kanske 
inte ska hårdras. Jämförelsen bör framförallt inte missuppfattas som att ekonomiska och 
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funktionella omständigheter skulle vara oviktiga vid utformningen av den materiella kulturen. 
Att hävda att alla fysiska mänskliga spår har ”mening” kan istället förslagsvis innebära en 
insikt om att det finns en relation mellan ett specifikt samhälles värderingar och sociala 
mönster och de materiella ting som skapats och använts i just denna kulturella miljö. I princip 
bör detta vara en förutsättning för att vi skall kunna utläsa något annat än rena självklarheter i 
det arkeologiska materialet, och för att arkeologi som samhällsforskning ska vara möjlig.  

Inom den ”nya arkeologin” hade man satsat mycket på att utveckla olika ”överkulturella” 
teorier och metoder för rekonstruktion av mänskligt beteende, t ex system theory, middle-
range theory, site-formation process osv. Dessa byggde på att man ansåg att människor under 
liknade yttre omständigheter bör ha reagerat på ett likartat sätt. Den postprocessuella arkeolo-
gin förkastade sådana generella förklaringar och ansåg att det arkeologiska materialets mening 
bara kan förstås genom att man relaterar det till det unika historiska och sociala sammanhang 
där det existerande.  

Förhållningssättet kan tyckas leda till ett postprocessuellt moment 22 då det ju är detta 
mänskliga sammanhang vi just försöker studera genom det arkeologiska källmaterialet. Någon 
enkel väg ur detta problem är svår att se. Möjligtvis kan man rädda sig ur det kontextuella 
dilemmat med att använda sig av olika samhällsteorier och relatera dessa till källmaterialet (jfr 
Jensen 1988:74). Sådana teorier handlar då om hur samhällen generellt är uppbyggda, vad 
som orsakar förändring, och vem det är som genom konkreta maktmanifestationer eller ideo-
logiska budskap försöker påverka sin omgivning. Genom en sådan modell kan de menings-
strukturer man analyserar fram och tycker sig se i det arkeologiska materialet också förklaras. 

Under 1980- och 1990-talen har postprocessuell arkeologi många gånger fått stå som ett sam-
lingsnamn för en mängd olika tolkningsperspektiv. Då många av dessa ”arkeologier” hämtar 
sina idéhistoriska rötter från vitt skilda håll kan man fråga sig om det är särskilt relevant att 
överhuvudtaget i dag prata om postprocessuell arkeologi som en arkeologi (vilket i och för sig 
indikeras av namnet). Vissa försök har gjorts att istället benämna 1990-talets arkeologi som 
”tolkande arkeologier” (t ex. Tilley 1993, Hodder m fl 1995). Beteckningen kan vara lämplig 
om man med den menar en ökad medvetenhet om att meningsfull kunskap, förutom källmate-
rialkännedom, också förutsätter ett tolkningsarbete.  

Betoningen på tolkning har också lett till ett intresse för alternativa kunskapsvägar. Inspirerad 
av kvalitativ forskning inom andra discipliner och hermeneutiska och fenomenologiska idéer 
har arkeologens egna erfarenheter, intryck och upplevelser ansetts vara en viktig del av för-
ståelsearbetet. Förslag har också framförts att arkeologi inte bara behöver handla om forntids-
rekonstruerande utan snarare och främst erbjuder en intressant inspirationskälla för existenti-
ell reflektion i anslutning till livets stora frågor (Shanks 1992, Burström 2001). Två företeel-
sers som dock förhoppningsvis inte behöver utesluta varandra. 

Perspektivets betydelse 

Beskrivningar av forskningstraditioner och framförallt av olika forskare blir självklart förenk-
lingar. De arkeologiska idéernas historia är långt ifrån rak, klar eller logisk (se t ex Baudou 
1997). I polemik mot äldre uppfattningar överbetonar man lätt skillnaderna och glömmer de 
likheter som ändå finns.  
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Samtidigt är det utan tvekan så att vår tolkning av förhistorien har uppkommit under olika 
tider och i skiftande samhällssammanhang. Att känna igen de idéhistoriska huvudlinjerna är 
därför viktigt för en arkeologisk samhällsforskare. 

Samtida ekonomiska och politiska förhållanden påverkar en forskares tolkningar men det 
finns också andra inomvetenskapliga faktorer att vara medveten om. En sådan är att arkeolo-
ger oftast vuxit upp i överklassen och övre medelklassen. Detta har självklart haft betydelse 
när de till exempel tolkat olika ekonomiska och ägorättsliga förhållanden. Ett annat förhål-
lande att beakta är att arkeologin dominerats av män.  Man kan därför påstå att det snarare är 
den forntida mannens än den forntida människans historia som det forskats om. 

Är man som läsare av arkeologisk och historisk litteratur medveten om vilka faktorer som kan 
ligga bakom olika tolkningar kan man bättre bedöma trovärdigheten. Kunskapen ger också en 
möjlighet att kritisera den bild av det förgångna man får presenterad för sig. Insikten om olika 
arkeologiska förklaringars idémässiga bakgrund kan också leda till en nyttig självreflektion 
när man själv varit ute och rest i förhistorien och kommer hem och ska redogöra för saken i en 
uppsats, artikel eller bok.  
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”Landet längesedan” ~ Från stenålder till nutid 

Urtiden 
De två hominiderna som vandrade över den afrikanska slätten för nästan fyra miljoner år se-
dan var av en släkt som brukar kallas australopithecus. En vuxen individ kunde bli en dryg 
meter lång med en hjärnvolym ungefär som en gorillas. 

De första årmiljonerna av mänsklig utveckling är fulla av svårtolkade fossil. Här finns exem-
pel på både små graciösa trädklättrande förmänniskor men också på breda kraftiga växtätare 
utrustade med väldiga käkar. 

En viktig hållplats på vägen mot människa är när man bevisligen och mer systematiskt bör-
jade tillverka och använda redskap. I den för paleontologin mycket viktiga Olduwaiklyftan i 
Östafrika har ett stort antal bearbetade huggstenar påträffats i drygt två miljoner år gamla la-
ger. Benfynd i anslutning till redskapen visar också en ny typ av fossil. Dessa redskaptillver-
kare är de första som förärats att klassas som människa under namnet homo habilis.  

Utvandringen från Afrika för cirka 700 000 år sedan, bruket av elden och utvecklingen av 
språket är alla stationer på vägen som berättar om människans förmåga att överleva och ut-
nyttja olika miljöer. För de äldsta människotyperna ”habiliner” och ”erectiner” (homo habilis 
och homo erectus) är dock graden av ”kultur” svår att arkeologiskt bedöma. Det gäller både 
förekomsten av mer komplex kulturellt överförd teknisk kunskap och mer abstrakta förhåll-
ningssätt i form av seder, regler och trosföreställningar. 

 I och med neanderthalarna för drygt 100 000 år sedan kan man säkert konstatera en relativt 
avancerad stenteknologi som måste ha traderats och överförts mellan människor och genera-
tioner. Det har också antagits att dessa våra grovvuxna kusiner ibland begravde sina döda och 
också strödde blommor i gravarna (jfr dock Rowley-Conwy 1993:70).  

Det är emellertid i först i samband med vår egen människosort homo sapiens som bevisen för 
en avancerad mänsklig kultur blir säkra och tydliga. En svårförklarlig omständighet är dock 
att nya dateringar indikerar att människor av i princip vår egen släkt kan ha funnits för mer än 
100 000 år sedan. Det var dock först cirka 40 000 år f. Kr som paleolitisk grottkonst, venus-
statyetter och andra konstföremål började uppträda och därmed avslöja människor som i 
mångt och mycket hade samma mentala resurser, fantasi och behov som vi själva. Många 
forskare menar att förmågan till en alltmer avancerad kommunikation mellan artfränder kan-
ske var det viktigaste utvecklingssteget mot en abstrakt tänkande människa. En möjlighet är 
därför att det just vid denna tidpunkt skedde en avgörande förändring, ett ”genombrott”, när 
det gäller språkutveckling och språkanvändning (se Larsson 1992:15–27).  

Jägare och samlare 
Drygt 10000 f.Kr. började den senaste inlandsisen dra sig tillbaks från norra Europa. Vid cirka 
8200 f.Kr. brukar man dra gränsen mellan paleolitikum och nästkommande period, mesoliti-
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kum. Denna ”mellanstenålder” varar definitionsmässigt i cirka 4 000 år. Under denna tid ge-
nomgick Norden och Östersjöområdet flera stora topografiska förändringar. Stora områden i 
södra delen av Östersjön och i Nordsjön som tidigare varit land lades under vatten. Samtidigt 
höjde sig den av isen tidigare nedtryckta landmassan i norr och gav upphov till ett föränderligt 
skärgårdslandskap. Vegetationen förändrades från en arktisk tundra till en lummig ädellöv-
skog. Redskapsrester och boplatslämningar gör att vi bland isberg, strandvallar och trädstam-
mar här och var kan skymta stenåldersmänniskor.  

Att försöka förstå dessa människors livsmönster och sociala organisation är en intressant 
forskningsuppgift. Ett vanligt arbetssätt är att som Sven Nilsson på 1830-talet arbeta med 
analogier med sentida fångstfolk. För kanske så tidigt som för 9 000 år sedan kom de första 
pionjärerna till de isiga utskär som i dag är topparna på Södertörns högsta berg (Åkerlund m fl 
1996). För att förstå hur deras liv artade sig kan man jämföra med eskimåers och andra sen-
tida arktiska folks livsmönster. När man studerar de människor som något senare levde på de 
mesolitiska skogs- och mossboplatserna är det kanske närmast irokeser och andra nordameri-
kanska skogsindianer som man bör se framför sig.  

Att arbeta med jämförelser på detta vis är en nödvändighet för en arkeolog som inte bara vill 
redovisa och strukturera ett fyndmaterial. Dock bör användandet av analogier ske med försik-
tighet. Kultur är oftast något mycket specifikt och generella slutsatser bör dras med eftertanke. 
Tänker man på samma sätt bara för att man äter och bor på ett likartat sätt? Det tål att diskute-
ras.  

Det mesolitiska fyndmaterialet är ofta ganska knappt vilket inte gör rekonstruktion av livs-
mönster och social organisation enklare. Det arkeologiska materialet från äldre stenåldern 
består i huvudsak av oorganiskt material som ben och sten. Ett undantag är de av Östersjön 
dränkta senmesolitiska boplatslämningar som undersökts i de danska bälten. Vid Tybrind Vig 
har bland annat hittats träföremål, matrester och knutna bastrep. Fynd av stockbåtar och rikt 
dekorerade paddlar visar att man bedrev ljusterfiske i de grunda lagunerna (Andersen 1986, 
Malm 1995). En senmesolitisk lokal med mycket goda bevaringsförhållanden har också på-
träffats i Tågerup i Skåne. Genom undersökningar i den blöta leran framträder bilden av både 
näringsfång och religiösa aktiviteter i vad som måste varit en ”by” med kanske över flera 
hundra invånare (Karsten & Knarrström 1999:202).  

Jordbruksrevolutionen  
Under mer än fyra femtedelar av den tid som dagens människa funnits har vi livnärt oss som 
samlare, asätare och jägare. En början till ett mer bofast livsmönster med boskapsskötsel och 
åkerbruk är först belagd i östra Medelhavsregionen. Redan 10000–8000 f.Kr. pågick i detta 
område försök att tämja får och getter. I Främre Orienten växte också föregångarna till de 
i dag vanligaste sädesslagen vilt.  

En inspiration till domesticeringen brukar antas vara en långt specialiserad jakt (jfr dagens 
jaktvård där man sätter upp stängsel och vinterfodrar hjortar och rådjur). Varför förändringen 
av näringsfånget sker är emellertid en omdebatterad fråga. Var det geografiska och ekologiska 
faktorer under slutet av paleolitikum som tvingade fram en omläggning av försörjningsstrate-
gin? Handlade det om ett svar på en befolkningsökning? Spridning av nya idéer? Ett resultat 
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av utvecklingen av ett alltmer komplext socialt beteende? (jfr Binford 1968, Bender 1978, 
Hodder 1990).  

Även om denna förändringsprocess mot ett mer bofast och agrart liv brukar kallas för den 
neolitiska revolutionen är det knappast tal om något särskilt snabbt förlopp. Från tiden 5000–
4000 f.Kr. finns dock de första spåren av odling norr om Alperna. Spåren av denna första eu-
ropeiska ”bondekultur” är påträffade från Ukraina i öst till Frankrike i väst. Efter sin speciella 
keramik ornerad med bandslingor brukar den kallas för den bandkeramiska kulturen.  

Keramik och gravar  
I den arkeologiska forskningstraditionen har keramiken ofta utgjort ett viktig kriterium vid 
uppdelning av olika kulturer. I Norden brukar den första keramikanvändande kulturen under 
senmesolitikum kallas för erteböllekulturen (efter en dansk fyndort). Under början av yngre 
stenåldern följs den i den arkeologiska litteraturen av trattbägarkulturen och den gropkera-
miska kulturen. Under senare delen av mellanneolitikum återfinner vi stridsyxekulturen, 
också denna med sin egen keramik.  

Frågan om vad vi ser i det vi kallar olika arkeologiska keramikkulturer är komplicerad (se 
Edenmo m fl 1997:135–213). Är det olika etniska grupper, i linje med den kulturhistoriska 
forskningstraditionen? Eller är det boplatser med en speciell funktion? Eller är kanske den 
speciella dekoren en signal, ett budskap? Är den i så fall en markering inåt mot den egna 
gruppen eller utåt mot andra? Ytterligare aspekter som kan diskuteras när det gäller uppdel-
ningen i kulturer är i vilken mån de mer speglar en arkeologisk forskningstradition och be-
greppsbildning än faktiska förhållanden i förhistorisk tid.  

Ett annat väl trafikerat huvudspår på den arkeologiska resan är gravarna. De fysiska rester 
man påträffar i gravarna bär på viktig direkt information. Genom osteologi kan man förutom 
ålder och kön också få uppgifter om eventuella sjukdomar och allmänna levnadsförhållanden 
(se During 1993). Men graven är långt mer än en bara en förvaringsplats för den dödes kropp. 
De flesta gravar är snarare anlagda mer för de levande än de döda. De spelar en roll i samhäl-
let. Gravar är därför ofta inom arkeologin ett källmaterial som kan berätta om såväl ekono-
miska förhållanden som statusskillnader, social organisation, föreställningsvärld och sam-
hällsideologi. 

Från äldre stenåldern är fynd av gravar relativt sällsynta i Norden. Viktiga undantag är de 
senmesolitiska gravfälten från Skateholm i södra Skåne och Vedbaek norr om Köpenhamn. På 
båda platserna har rödockra strötts över de döda i samband med begravningen. En av de be-
gravda kvinnorna i Vedbaek har fått en svanvinge under sitt huvud. Även hundar har begravts 
med stor omsorg i Skateholm (se Larsson 1988).  

Storstensgravar 
Under loppet av neolitikum speglas vad som brukar antas vara ett alltmer komplext samhälle i 
gravskicket. Människor begravs i södra Skandinavien i stora stendösar, gånggrifter och häll-
kistor. Dessa megalitgravars kollektiva betydelse framgår både av arbetsinsatsen vid byggan-
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det, av att de ofta har använts under en följd av generationer och innehåller rester av ett 
mycket stort antal individer. 

Det har föreslagits att megalitgravarna till sin form liknar de hus som förmodligen under 
denna tid blev allt viktigare. ”Husgravarna” skulle alltså kunna vara en slags markering av det 
bofasta livets större betydelse (Hodder 1990, jfr Nilsson 1868:139). Megaliterna var väl syn-
liga i landskapet och kan därför också ses som ett sätt att strukturera och mentalt ta över sin 
omgivning (jfr Thomas 1993b:73–97).  

Både inne i den yngre stenålderns megalitgravar och utanför öppningen till dem finns vidare 
vanligtvis lämningar efter keramik. De ofta mycket rikt dekorerade kärlen användes förmod-
ligen i samband med olika ritualer. Inte sällan har också kroppens mjukdelar avlägsnats från 
benen, vilka sedan sorterats i olika kategorier inne i graven. Dessa ceremonier kanske spelade 
en viktig roll för samhörigheten och inte minst kontrollen och underordnandet av individen i 
de nya mer tättbefolkade och kollektivt organiserade neolitiska samhällena.  

Till bilden av dödsritualer och gemensamma samlingar under neolitikum hör också de så kal-
lade befästa anläggningarna som trots sin benämning inte brukar tolkas som borgar utan som 
någon form av centrala samlingsplatser. Anläggningarna ligger ofta på näs eller höjdryggar 
som skjuter ut i mossar eller sjöar och de har avgränsats med palissader. Vid Sarup i Danmark 
är det inhägnade området fyra hektar stort. Ett annat exempel på en sådan plats är den så kal-
lade Alvastra pålbyggnad i Östergötland. På ett trägolv ute i en liten mosse hade man under  
cirka 150 år samlats för vad som tolkats som någon form av kultiska handlingar (Malmer 
1989b:88–91).  

 
 
Figur 6. Teckning av P A Säve föreställande en arkeologisk undersökning av en megalitgrav (ur 
Klindt-Jensen 1975). 

Åkerbrukets införande och boskapsskötselns betydelse under neolitikum ska inte överdrivas. 
Mest påtaglig förefaller förändringen ha varit i södra Skandinavien. I Norrland är de äldsta 
kända spåren av människor påträffade vid Garaselet i Västerbotten och Gårdsjösund i Häl-
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singland. Dessa boplatser är drygt 8 000 år gamla. De äldsta spåren av odling i Norrland är 
synliga i pollendiagram först från omkring 2700 f.Kr. Odling av korn och vete förekom i 
Norrland från och med denna tid men jakt och insamling var fortfarande dominerande när-
ingsfång (Hårdh 1993:91–99, om Norrlands förhistoria se Baudou 1995). Längs Östersjökus-
ten dominerade också under stor del av neolitikum den så kallade gropkeramiska kulturen. 
Undersökningar av sådana boplatser har visat att näringsfånger nästan uteslutande varit base-
rat på marin fångst där ofta säljakt dominerade (Burenhult 1997, Björck 1998). Även om en 
ökad bofasthet kan spåras i materialet verkar mycket av det ”neolitiska” haft svårt att få fot-
fäste hos dessa kustbor.  

Bronsåldersgränsen 
Runt 1800 f.Kr. kommer man på vår forntidsresa fram till gränsövergången mellan stenåldern 
och bronsåldern. Gränser mellan olika arkeologiska perioder är något i högsta graden relativt. 
Vad de säger är inte att det plötsligt en dag blev bronsålder. ”Gränsen” innebär att man vid 
just den tiden i det arkeologiska materialet ser ovanligt många tecken på en förändring. De 
arkeologiska perioderna grundar sig på cirka 150 år av typologisk forskning. De är ofta dis-
kuterade, men används och fungerar fortfarande som grova sorteringsinstrument. Under de 
senaste årtiondena har naturvetenskapliga metoder som C14-analys, dendrokronologi och 
termoluminicens gjort det möjligt att datera de typologiska förändringarna mer exakt och inte 
bara relativt. Många av de traditionella periodgränserna har därför kommit att justeras i för-
hållande till vad som tidigare antogs.   

I början av andra årtusendet f.Kr uppkom vid Medelhavet kulturer med städer, monumental-
byggnader och ett tydligt klassindelat samhälle. På Kreta blomstrade den minoiska kulturen 
för att senare följas av den mykenska. Bronshantverket var en av de innovationer som dessa 
samhällen utvecklade. Genom att sätta tenn till koppar fick man fram det hårdare och mer 
lättarbetade bronset. Det byggdes palats och stora roddfartyg. Konsthantverket blomstrade 
och ceremoniella uppvisningar med gymnaster och tjurfäktningar ordnades.  

Också norr om Alperna ser man i det arkeologiska materialet betydande förändringar under 
loppet av det andra årtusendet f.Kr. Bronser och andra förmodligen statuspräglade föremål 
sprids nu över hela Europa och når också Norden. Den vanligaste förklaringen till dessa nya 
föremål och deras spridning är att vi under denna tid runt om i Europa får ett alltmer organise-
rat men också stratifierat samhälle. Statusföremålen och deras spridning kan i detta samman-
hang tolkas som gåvor som utväxlats mellan hövdingar och ledare i olika områden.  

Det mer uppdelade samhället kan också ses i gravskicket. Det dominerade gravskicket i Nor-
den under denna period är rösen och storhögar. Det var dock långt ifrån alla som begravdes på 
detta vis utan dessa typer av gravar var ämnade för samhällets toppskikt.  

Nya undersökningar av bronsåldersgravfält har vidare visat att platserna för rösena kanske 
också till stor del fungerade som en slags heliga kultplatser (Kaliff 1997). Vissa av de på berg 
högt belägna stenmurar som traditionellt brukar tolkas som fornborgar kan ha varit någon 
form av ceremoniella samlingsplatser (se t ex Olausson 1998).  
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Ristningar 
En fornlämningstyp som ofta är en välbesökt hållplats på den arkeologiska resan är hällrist-
ningarna. I Norden brukar man tala om två traditioner, en nordlig fångst- och jakttradition 
samt en sydlig jordbrukstradition. I den nordliga gruppen är huvudmotivet ofta vilt i form av 
främst älg, men också skepp förekommer rikligt. Den mest kända norrländska lokalen ligger 
vid Nämforsen i Ångermansälvens övre del. Ristningarna på denna dramatiska plats nära det 
framforsande vattnet gjordes till stora delar redan under slutet av yngre stenåldern.  

På de sydskandinaviska ristningarna förekommer ofta skepp, men också andra motiv som 
plöjningsscener, vapen, vagnar, spiraler, lurblåsare och olika typer av sexuellt laddade bilder 
finns representerade. Dateringen av ristningarna har länge varit omdiskuterad då de ofta är 
mycket svåra att direkt relatera till andra arkeologiska fynd. Det är dock under bronsåldern 
som hällristningstraditionen i Norden når sin höjdpunkt. Under äldre bronsålder domineras 
bilderna av skepp och vapen. De figurrika ristningarna med livliga framställningar av bland 
annat voltigörer och olika fruktbarhetsmotiv brukar anses höra till yngre bronsåldern (Buren-
hult 1988:125–129). 

 
 

Figur 7. Hällristningar vid Slagsta i Botkyrka. Teckning av S.-G. Broström. 

Den arkeologiska litteraturen om hällristningar är omfattande (se översikt hos Hauptman-
Wahlgren 2000:67–96). Vissa forskare ser ristningarna som realistiska avbildningar ur männi-
skornas liv. Andra föredrar att se dem som religiösa symboler speglande en sedan länge 
glömd föreställningsvärld kopplade till magi, kultutövning eller totemism. Det går inte heller 
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att bortse från att många av motiven har anknytning till högkulturerna vid Medelhavet. Detta 
skulle kunna tolkas som tecken på regelbundna kontakter åt detta håll (se t ex Olsson 1999).  

Ytterligare en möjlig dimension är att försöka se platserna för hällristningarna i sammanhang 
med färdvägar i landskapet (se t ex Bolin 1999), kanske som samlingsplatser eller hamnar. 
Sambandet med vattenkommunikation och införsel av statusföremål har till exempel framhål-
lits när det gäller den ovanligt rika hällristningslokalen vid Himmelstalund utanför Norrkö-
ping. Just framhävandet av skeppen på ristningarna skulle då kunna ses mot bakgrund av att 
verkliga skepp hade en viktig roll som instrument för att upprätthålla långväga allianser och 
kontakter med omvärlden (Larsson 1993:112–115, Larsson 1995).  

De sista århundradena före år noll brukar kallas för förromersk järnålder. Mellaneuropa domi-
nerades under denna tid av vad som traditionellt och förenklat brukar kallas för keltiska folk. 
Klimatet hade under bronsåldern varit tämligen varmt men i början av järnåldern blev det 
både fuktigare och kallare. Djuren behövde nu stallas över vintern vilket i sin tur krävde en ny 
typ av byggnader och en ny strategi för utnyttjandet av betesmarker och åkrar. Periodens bör-
jan är i Norden också tämligen fyndfattig, gravskicket är enkelt och med få variationer. Var 
man månne mer jämlik? Trodde man på nya gudar? Eller var man just bara fattigare i järnål-
derns bistrare klimat? 

Offer 
Offer i myrar, sjöar och våtmarker förekommer redan under yngre stenåldern. Under bronsål-
dern är det också vanligt att metallföremål som hals- eller armringar läggs ned i våtmarker 
och sjöar. På Kållandsö i Västergötland har till exempel flera magnifika bronssköldar hittats 
(Hagberg 1988:113–115).  

Under början på järnåldern dyker det också upp andra typer av mer komplexa offerfynd. I en 
liten mosse på Als i södra Danmark grävde man på 1920-talet fram en klinkbyggd båt som 
efter fyndplatsen brukar kallas Hjortspringbåten (se Randsborg 1996). Till sin form liknade 
den starkt hällristningsskeppen. Runt fynden hittades bland annat vapen och sköldar och båten 
är tolkad som ett så kallat krigsbytesoffer. Kanske var det en fientlig styrkas utrustning som 
efter striden av tacksamhet mot gudarna lades ned i mossen. Att olika germanstammar ibland 
gjorde på detta sätt finns omnämnt hos romerska historieskrivare. Hjortspringbåten är daterad 
till 300-talet f.Kr.  

Stora offer i myrar eller grunda sjöar är något som vid ett flertal tillfällen hittats vid arkeolo-
giska undersökningar. Ytterligare ett exempel på en sådan plats är Skedemosse på mellersta 
Öland. Den i dag uppodlade mossen var under romersk järnålder och folkvandringstid en 
grund slättsjö. Längs stränderna men också ute i sjöns mitt har föremål offrats i vattnet. Det 
som lades ned var av varierande slag, både enkla föremål och dyrbara guldringar förekommer. 
Vapennedläggelse förefaller ha skett vid flera olika tillfällen. Skedemosse måste under flera 
hundra år ha fungerat som en central kultplats i bygden. Det var inte heller bara föremål som 
deponerades. Ett rikt benmaterial visar att både djur och människor offrades i sjön (Hagberg 
1988b:164–165, Stenberger 1979:427). 

I samband med undersökningarna av Skedemosse gjordes också ett fynd av en liten fast fiske-
anläggning, en så kallad katsa, i resterna av den gamla uppgrundade sjön. Denna typ av läm-
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ning som är förvånansvärt vanlig i våra sjöar speglar en annan del av människornas vardag än 
offerfynden. Katsan från Skedemosse är daterad till äldre bronsålder men denna typ av enkel 
fiskeanläggning finns i princip under alla tidsperioder (Hagberg 1973). 

Ett exempel på offer av en helt annan karaktär än de stora vapenoffren finns från Käringsjön i 
Halland. När man 1917 tog upp torv på platsen framkom bitar av lerkärl och bearbetat trä-
virke. Då arkeologen Holger Arbman (1904-1968) senare undersökte platsen kunde han kon-
statera att den nuvarande lilla mossen innehöll ett stort antal nedlagda föremål. Då den använ-
des som offerplats var den fortfarande en sjö med stränder av gungfly. För att nå fram till 
vattnet hade man därför lagt ut trästockar och ris i strandkanten. Från denna bryggkonstruk-
tion lades olika gåvor ned i sjön. Fynden domineras av träföremål och lerkärl. De senare har 
bland annat varit fyllda med blodpalt och gröt. Platsen är tolkad som en fredlig offerplats an-
vänd av den lokala befolkningen i samband med någon form av fruktbarhetsreligion. Käring-
sjön verkar ha använts som offerplats från och med cirka 200 e.Kr. och två hundra år framåt. 
(Arbman 1945, Stenberger 1979:425, Carlie 1998:17–37).  

Romare, hunner och svear 
De första 400 åren av vår tideräkning brukar kallas romersk järnålder och utvecklingen i Eu-
ropa präglas under denna tid i hög drag av grad av det mäktiga romarriket. Gränsen, limes, 
mellan romarna och ”barbarfolken” norr om denna följde Rhen och Donau. Utbytet med fol-
ken norr om gränsen var intensivt och i det nordiska fyndmaterialet från romersk järnålder är 
det vanligt med olika romerska föremål. Särskilt på Öland är de romerska fynden talrika. Det 
har därför föreslagits att detta kan ha sin grund i export av hudar och skinn till de romerska 
legionerna (Hagberg 1988b:165–166). Från ca 200 e.Kr. härrör också de första runinskrifterna 
i Norden. Man tror att runskriften uppstod bland germanska stammar på kontinenten som 
hade kontakt med romarna men också med folkslag som talade andra äldre Medelhavsspråk.  

Från och med 200-talet börjar goter och andra germanstammar utmana det romerska riket. År 
395 delas romarriket i Östrom respektive Västrom. Kort efter sekelskiftet 400 intas själva 
staden Rom av goter under Alarik. Samtida berättare redogör också livfullt för hur de gamla 
romerska områdena översvämmas av vandaler, sveber, langobarder, goter, gepider, heruler 
och burgunder. De brittiska öarna befolkas av inflyttande saxare och angler. I mitten av 400-
talet rycker de fruktade hunnerna under ledning av Attila västerut. Efter att ha plundrat stora 
delar av norra Gallien besegras de dock av en här bestående av olika germanstammar. Germa-
nerna hade nu övertagit romarnas roll i Västeuropa och omkring 500 e.Kr. skapade Klodvig 
av den merovingiska ätten frankerriket. Detta rike skulle under återstoden av den skandina-
viska järnåldern bli den dominerade maktfaktorn i Europa.     

I den arkeologiska forskningen har folkvandringar och migration ofta använts som en för-
klaringsmodell för att förklara materiell förändring. I början av 1900-talet var dessa förklar-
ingar inte sällan färgade av nationalistiska och koloniala perspektiv. Det handlade om det 
egna överlägsna folket som erövrade underlägsna områden. Detta synsätt är mindre vanligt 
idag, men att både människor och idéer har vandrat och flyttat också under forntiden är dock 
ett viktigt faktum att beakta (se Cassel 2000:33–50). 

Folkvandringstiden (ca 400–550) har ibland kallats Nordens guldålder. Perioden är rik på 
fynd, inte minst av guld. Omtalade fynd från denna tid är till exempel de guldhalskragar som 
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hittats på Öland och i Västergötland. Under den romerska perioden finns det några romerska 
författare som nämner olika förhållanden i norra Germanien. Men det är först och med den 
gotiska munken Jordanes i mitten av 500-talet som det finns en relativt detaljerad beskrivning 
av det landområde som sedan skulle bli Sverige. Bland annat berättar Jordanes om midnatts-
solen. Han nämner flera olika folkslag, bland annat ”scerefinnar” som lever ett rörligt jägarliv 
längst uppe i norr. Jordanes omtalar också folket ”suehans” som är bofasta, har hästar och 
handlar med pälsverk. 

Småkungar 
Samtida skriftliga källor som belyser hur folkvandringar direkt berörde det nordiska området 
är få. Kontakterna med det sönderfallande romarriket och folken i Nordeuropa förefaller dock 
varit intensiv och det är mycket möjligt att tiden också i Norden var en period av ovanligt stor 
utvandring och invandring. Kanske deltog enskilda nordbor eller delar av nordiska folk i de 
krigståg och plundringar som beskrivs i de skriftliga källorna. När både nya människor och 
”hemvändare” kom tillbaks till Norden är det troligt att de förutom värdeföremål också hade 
med sig idéer från de nya furstehoven nere på kontinenten. Nya tankar om hur makt både 
borde utövas och visas utåt.  

Tiden runt 500 ansågs tidigare vara den period då Sverige grundlades i form av ett svearike 
med centrum i Mälardalen. I dag anser forskare oftast att denna statsbildning var ett komplice-
rat och utdraget förlopp. Svearnas område kanske rent av var en periferi i samband med ska-
pandet av ett varaktigt och permanent rike (se Hyenstrand 1996).  

Storhögarna i Uppsala och på andra håll i Mälarområdet och i Mellannorrland kanske i ett 
sådant perspektiv ska ses som manifesteringar av mäktiga familjer eller ätter. Dessa hövdingar 
eller småkungar grundade då sin makt på viktiga funktioner inom kulten men också på kon-
troll av varuutbyte och råvaruproduktion. När det gäller de kända båtgravarna i Vendel och 
Valsgärde från 600-talet och framåt har särskilt kontrollen över järnproduktion framhållits 
som betydelsefull. Både ”handelsplatsen” Helgö och etableringen av Birka i slutet av 700-
talet kan i så fall ses som exempel på att kontakten med andra områden och framförallt fran-
kerriket varit viktiga för dessa småkungars position. 

Vikingaskeppet 
Olika tider och epoker har haft och har olika behov av att rättfärdiga sig genom att åberopa 
det förflutna. Vissa företeelser har kommit att få en alldeles speciell betydelse. Vikingen och 
hans attribut har sedan 1600-talet haft en framträdande roll i nordisk historieskrivning. Det 
gäller i hög grad ”vikingaskeppet” (jfr diskussion hos Cederlund 1997).  

Vid arkeologiska studier av vikingatiden och den vikingatida sjöfarten finns det därför all 
anledning att rannsaka den gängse och vedertagna bilden. Praktiska försök har till exempel 
visat att det kanske inte alltid var så enkelt att färdas i österled som vår historiska tradition 
påstår (se Edberg 1999).  
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De arkeologiska kunskaper vi har om vikingatidens 
skepp härrör från utgrävningar av gravskepp, men 
också från några undervattensfynd. Både i 
Roskildefjorden och i skånska Foteviken har flera 
vikingatida skepp påträffats. Även om det finns 
stora variationer mellan olika båtfynd kan man 
generellt framhålla några utseendemässiga huvud-
drag för vikingatidens skepp. De var klinkbyggda 
med överlappande bordplankor, spantningen satt 
relativt glest och de förde ett stort fyrkantigt råse-
gel. Byggtekniken gjorde dem i jämförelse med 
senare tiders fartyg till relativt lätta, snabba far-
koster. Det brukar också ofta framhållas att vi-
kingaskeppen var ovanligt välbyggda. Det lades 
ned energi och tid på utformning och utseende på 
ett sätt som gick långt utanför den praktiska funk-
tionen (se Varenius 1992). 

En kritisk hållning och detaljerade kunskaper om 
källmaterialet är båda goda utgångspunkter för en 
arkeologisk studie. En tolkande arkeologi måste 
dock även diskutera skeppen i de ekonomiska och 
ideologiska samhällssammanhang där de funge-
rande. Man kan då konstatera att både faktiska 
skepp och berättelser om skepp under slutet av järnåldern varit nära länkade till de ledande 
stormännen i samhället. Skeppen var ett av dessa stormäns medel för att manifestera och ut-
öka sin makt. Den arbetskrävande insatsen vid bygget av ”vikingaskeppen” ska förmodligen 
också ses i ljuset av den möjlighet dessa storbönder hade att utnyttja yrkesskicklig och speci-
aliserad arbetskraft i form av slavar och trälar. Ett välbyggt skepp var under vikingatiden inte 
bara en farkost utan också en symbol för framgång och makt i det löst organiserade nordiska 
samhället. 

Strategiska nätverk 
Främmande fynd och spår av hamnar på platser med goda kommunikationer brukar traditio-
nellt tolkas som resultat av handel. Detta gäller också i hög grad de fynd av vikingatida ädel-
metallskatter som påträffats på framförallt Gotland men också på fastlandet. Bara på Gotland 
har över 140 000 vikingatida silvermynt samt otaliga smycken och andra föremål hittats i 
plogfåror, i kaninhål och under stenar. Det vikingatida silvernedläggandet förefaller ha startat 
omkring år 800 och pågått fram till 1100-talets mitt.  

Genom att merparten av fyndmaterialet utgörs av ”importerade” mynt är deras ursprungsom-
råden väl kända. Under första delen av vikingatiden domineras fynden av dirhemer från den 
islamska världen. I slutet av 900-talet sker en förändring och i skatterna överväger sedan tyska 
och engelska mynt (Bolin 1939:36–49, Östergren 1989:23–25).  

Två olika förklaringar brukar traditionellt anföras till varför ädelmetallen ackumulerades på 
bland annat Gotland. Antingen var vikingarna framgångsrika handelsmän, eller så var de 

 
 

Figur 8. Vikingatida bildsten från Lär-
bro på Gotland (ur Varenius 1992) 
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oförvägna sjörövare (se t ex Carlsson 1983, Östergren 1989). Varför skatterna lämnats kvar i 
jorden är en fråga som väckt mycket huvudbry. Som moderna människor har vi svårt att ac-
ceptera att värdesaker, speciellt pengar som är centrala för oss, bara stoppats undan eller rent 
av glömts. Vi vill finna något rationellt skäl till detta konstiga ekonomiska beteende. Att de 
gömts i orostider, att eldsvådor härjat i husen där skatterna var gömda, eller att ägaren blivit 
ihjälslagen på något vikingatåg är då exempel på försök till rationella praktiska förklaringar. 
En annan möjlighet är att se det som ett resultat av tro och religion. 1200-talslänningen Snorre 
Sturlasson berättar till exempel att man efter döden enligt Odins lag skulle få behålla det som 
gömts i jorden. I Svarvdalingarnas saga nämns också om hur man tog ett område i besittning 
genom att ”lämna kvar” silver (Jansson 1983:219).  

Både silverskatter och import av statusföremål skulle dock alternativt även kunna ses i ljuset 
av vad vi vet om gåvogivningens roll i det tidigmedeltida samhället. Att frikostigt fördela 
rikedomen var ett sätt att knyta personer till sig. Genom att dela ut värdefulla gåvor stärkte en 
storman sin egen position. Eftersom mottagarens hade små möjligheter att materiellt återgälda 
dem etablerades också ett beroendeförhållande. En gåva var bindande och förpliktande. Den 
kunde till och med vara förödmjukande eller farlig (se Gurevitj 1979:31ff, Jakobsson 
1992:126–128).  

 Ett samhälle där förvärvandet och utdelandet av blänkande ädelmetall var långt viktigare än 
själva innehavet skulle kunna förklara både skatternas spridning och det faktum att de blivit 
ointressanta, ”överspelade” och kvarliggande hemma hos mottagaren. Mottagare hade kanske 
en samhällsposition som gjorde att han varken kunde eller fick avyttra en ”bindande gåva”. 
Skattfynd och prestigevaror från vikingatiden kan i så fall ses som lämningar av hövdingarnas 
och småkungarnas strategiska sociala nätverk.  

Kungar och mynt 
Tecknen på en mer varaktig stat med fasta institutioner i form av ämbeten, skatter och en ut-
talad statsideologi i form av kristendom är i Norden tidigast skönjbara i Danmark. I Sverige 
förefaller Götalandskapen varit de områden där denna nya struktur först fick fotfäste. Histori-
kern Thomas Lindkvist har tecknat en bild av två olika samtida system i Mälardalen respek-
tive Västergötland i slutet av vikingatiden och början av medeltiden. I Västsverige ägnade sig 
stormännen i huvudsak åt intern exploatering medan man i Östsverige skaffade sig rikedom 
genom extern tillägnelse i form av bland annat vikingatåg österut (Lindkvist 1988). 

Kort före år 1000 grundas staden Sigtuna vid Mälaren. Bakom detta står av allt av döma kung 
Erik (”Erik segersäll ”) som anses ha varit en storman med rötterna i Götalandskapen vilket är 
ett utmärkande drag för de flesta tidiga kungar som finns omnämnda i skriftliga källor från 
1000- och början av 1100-talet. Grundandet av Sigtuna skulle kunna ses som ett första försök 
att också inbegripa den besvärliga Mälardalen i den framväxande statsbildningen. Mynt och 
fynd av myntstampavtryck visar att Eriks son och efterträdare Olof (”Olof skötkonung”) bör-
jade slå mynt i staden.  

Ett sätt att se på präglingen av mynt under denna tid är att uppfatta den som en ny metod för 
makthavarna att taxera och profitera på omgivningen. Upprätthållandet av ett ”myntväxlings-
monopol” kräver i så fall både organisation och kontroll över det berörda området.  
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Kanske bör man inte heller bara se till den direkta ekonomiska nyttan, utan också begrunda 
myntpräglingen i analogi med gåvogivningen som en form av socialt riktad produktion (jfr 
Tesch 1990:37, Varenius 1992:117-119). Myntningens historiska koppling till kejserlig och 
kunglig makt bör ha medfört att mynten hade en symbolisk laddning som gjorde dem lock-
ande att tillverka och dela ut för en osäker makthavare.  

Kristnandet 
Olof Skötkonung är också känd för att han enligt traditionen lät döpa sig i Husaby källa i 
Västergötland omkring år 1000. Att i detta övergångsskede se hedendom och kristendom som 
skarpa fiender är inte nödvändigt. Det förefaller mer givande att se ett aktivt användande av 
den kristna tron som ett ideologiskt vapen än som ett resultat av upplysning och därpå föl-
jande andlig mognad. Hur och i vilka sammanhang lärorna har använts framstår då som in-
tressant. Deras ”funktion” kan förmodas ha förändrats över tiden.  

Influenser från en kristen kulturtradition kan spåras tillbaka till romarrikets tid. Att franker-
kungen Klodvig låtit döpa sig katolskt vid sekelskiftet 500, kan inte ha varit okänt för 
folkvandringstida och vendeltida stormän i Norden. Det som var nytt i och med början på 
1000-talet var att den organiserade kristendomen var en del av den nya kungarikets 
maktambition (se Hyenstrand 1996).   

 Tidiga kristna inslag från denna övergångstid behöver inte främst ses som tecken på en an-
slutning till trosgemenskapen. Privata kristna yttringar kan istället tolkas som försök att av-
visa en världslig eller kyrklig centralmakts anspråk på mopopol på den nya ideologin. Ett sätt 
att neutralisera krav och anspråk som framställdes med en kristen motivering. Exempel på 
sådana yttringar är kristet inspirerade smycken, egenkyrkor och öst-västliga begravningar 
Också runstenarna, med sin betoning av ätten och släktbanden ihop med korset och enkla bö-
ner, ska kanske förstås i ett sådant ”motståndssammanhang”.  

Vad kristendomen och den allmänna tidigmedeltida samhällsomvandlingen betydde för en-
skilda människor är en spännande men inte särskilt lätt fråga att svara på. Thomas Lindkvist 
har beskrivit hur ett nytt system med landbor och huvudgårdar växer fram och ersätter en tidi-
gare träldom (Lindkvist 1979).  

I anslutning till detta har det också föreslagits att de flesta kvinnor generellt fick det bättre 
genom att de slutade vara manlig egendom i rättsligt avseende. Den idag populära bilden av 
den vikingatida kvinnan som relativt självständig i jämförelse med sin medeltida efterföl-
jerska är i så fall bara en modern myt. Kanske är uppfattningen om den fria vikingakvinnan en 
skapelse med rötter i 1800-talet nationalromantik, makan till den svärdsbärande odalbonden 
(se Göransson 1999).  

Socknar och kyrkor 
Den äldsta administrativa indelningen av vårt land diskuteras flitigt inom forskningen. Den 
vanligaste meningen är att socknar, hundare, härader och folkland är tidigmedeltida, betydligt 
yngre än vad som tidigare ofta antagits. De territoriella reformerna anses ha ett samband med 
etableringen av en statsmakt som har behov av att kontrollera skatteintäkt och rättsförhållan-
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den. Införandet varierar i olika delar av landet men är inte genomförd förrän under 1200-talet 
tidigast. Detta utesluter inte att den medeltida indelningen många gånger kan ha anslutit till 
äldre indelningar med ursprung i förhistorisk kult, stormannagrupper eller krigsorganisation 
(se diskussion hos Hyenstrand 1989, Varenius 1998).  

 

 
 
Figur 9. Rekonstruktionsteckning från 30-talet av 1300-tals borgen Täljehus. Teckning Torgny Dufva 
(ATA). 

Sockenuppdelningen och byggandet av stenkyrkorna är otvivelaktigt i dag de tydligaste 
bevarade fysiska spåren av en tidigmedeltida omvandling. Runt om i bygderna reser sig 
många nästan 900 år gamla kyrkor som utropstecken i landskapet. Kyrkobyggandet och 
socknens etablering kan ses som en argumentation för ett nytt feodalt samhälles hierarkiska 
modell (jfr Gren 1989:63–71). ”Kyrkan mitt i byn” blev ett påtagligt och övertygande 
argument för ett nytt organiserat samhälles närvaro och styrka. Ett samhälle byggt på en ide 
om hierarkisk enhet, en samhällelig pyramid där kungar och biskopar fanns i toppen och där 
präster, sockenbönder och landbor ingick i en fallande skala. Också de första klostren som 
etableras i Öster- och Västergötland under sent 1000-tal och under 1100-talet (Karlsson 1993) 
kan ses i detta perspektiv. De utgjorde en form av ideologiska vapensmedjor för tankarna om 
en ny samhällsordning. 

Borgar och städer 
Vid undersökningar av borgar brukar man i dag poängtera att det är viktigt att se dem inte 
bara som byggnader utan också om sociala, ekonomiska och politiska markeringar. De är en 
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del av ”maktens landskap” (Andersson 1989:9–12). När de första stenborgarna någon gång i 
slutet av 1100-talet byggs i form av enkla stentorn – kastaler – kan man förmoda att initiativet 
låg hos lokala och regionala makthavare. Under medeltiden byggs vissa av borgarna ut och 
blir en del av kungens system för att kontrollera och förvalta landet (se Fritz 1992). 
Byggandet av stenborgar under medeltiden kan därför också det ses som ett resultat av en 
samhällsförändring där nya former för exploatering etablerades men också ifrågasattes. 

Uppkomsten av städer under tidig medeltid har tidigare ofta setts som ett resultat av att små 
vikingatida handelsplatsers expansion. I dag anser dock många att detta är en förenkling. 
Istället kan man konstatera att det i Norden runt år 1000 etableras flera nya myntorter och 
biskopssäten. Dessa anses vara nära kopplade till en ny kunglig överhöghets ekonomiska 
behov och ideologiska mobilisering. Sådana platser är till exempel Roskilde, Lund och 
Sigtuna (Andrén 1985, 1989).  

Den urbanisering som sker mellan inledningsskedet och fram till cirka 1130 har av Anders 
Andrén beskrivits som en ”förtätning av landsbygden”. Under denna period utvecklas i 
städerna en specialiserad varuhantering. Olika former av hantverksaktiviteter blir då synliga i 
det arkeologiska materialet. Både köpmän och hantverkare hade dock under denna period 
snarast en tjänande, eller rent av ofri ställning i förhållande till stadsherrarna (Andrén 
1985:80).  

Under loppet av 1100-talet förändras städernas funktion. Medan de tidigare tätorterna till 
största delen koncentrerade ett lokalt överskott blir nu deras förmedlande roll som 
handelsplatser tydligare. Fysiskt tar detta sig uttryck bland annat i att torgen får en viktigare 
funktion.  

Troligtvis förändrades också hantverkarnas ställning. Den tidigare direkta ofriheten övergick 
till en form av feodalt hantverk där hantverkarna hade en position jämförbar med 
landsbygdens landbor. De var mer eller mindre juridiskt fria men samtidigt bundna genom ett 
direkt tvång att leverera en viss andel av sin produktion. Sådana urbana landbor knutna till 
bland annat kyrkliga institutioner är kända genom skriftligt material (Andrén 1985:85).  

Från och med mitten av 1100-talet träder också köpmännen fram som en mer självständig 
grupp. Handeln blev allt mer beroende av stadsinvånarnas initiativ. Den direkta anknytningen 
till ”stadsherren” minskade också om behovet av skydd i form av handelsfred och tillerkända 
rättigheter fortfarande var mycket stort.  Frigörelsen från stadsherren kom med tiden att stärka 
städernas position som en kollektiv enhet. De blev mer självständiga och kunde ta emot 
privilegier. Städernas starkare självständighet kom alltmer också att stå i opposition mot den 
feodala struktur som inledningsvis utgjort förutsättningen för deras framväxt.  

Postmedeltida arkeologi 
Från och med medeltiden börjar det parallellt med det arkeologiska källmaterialet finnas ett 
allt rikare skriftligt källmaterial. Detta ger möjlighet till nya perspektiv men också anledning 
att fundera över vad studiet av materiella lämningar kan tillföra historieforskningen (se t ex 
Andrén 1997).  
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Både de specifika och de mer generella historiska upplysningarna som kan utläsas genom 
gamla dokument är självklart av intresse vid arkeologiska studier. De kan leda till oväntade 
och skärpta frågeställningar. En risk med historisk arkeologi är emellertid att det skriftliga 
källmaterialet får styra resultatet. Huvudsyftet med en arkeologisk undersökning reduceras till 
att försöka identifiera lämningen i fråga och sedan berätta dess historia utifrån de bevarade 
texterna. Föremålen blir rolig kuriosa att visa upp, men knappast något som i sig själv kan 
berätta om sin tid. Arkeologin blir på detta sätt en illustration till den skriftliga historien.  

Ett sätt att motivera arkeologi också under perioder då det förekommer rikligt med skriftliga 
källor är att hänvisa till att det är långt ifrån allt som dokumenterats med skrift eller i bilder. 
Det kan röra sig om vardagens små föremål och miljöer (se t ex. Deetz 1996, Rosén 1999) 
eller andra aktiviteter och verksamheter som rönt föga intresse hos historieskrivare. Exempel 
på detta är tidig protoindustriell verksamhet i form av kvarnar och vattenkanaler (Crossley 
1990:122) eller den verksamhet som bedrivits i en by lång borta i skogen fjärran från maktens 
boningar (Mogren 1998). Ytterligare en del av samhället som är dåligt belyst i skriftligt 
material är de aktiviteter som bedrivits ute i skärgårdslandskapet. Tomtningar, båtlänningar 
och stenugnar är rester av intensiv långvarig och till stora delar okänd marin verksamhet (se 
Enström 1995, Norman 1995).  

Det är dock inte främst avsaknaden av skriftliga dokument som motiverar en arkeologisk 
insats utan det faktum att arkeologi ger ett annat perspektiv. För en arkeologi som ska stå på 
egna ben gäller det därför att framhålla det arkeologiska perspektivets egna möjligheter. 
Materiella lämningar är precis som orden i en skriven text meningsbärande. Skeppsvrak är 
laddade med information om de samhällen där de byggdes och användes. Vikingaskepp 
berättar om maktutövning och statusdemonstration i slutet på järnåldern. Rester av 
hanseatiska koggar ger oss kunskaper om de krav som ställdes på varufrakt under medeltiden. 
Utformningen och utsmyckningen av de första passagerarångbåtarna under 1800-talets första 
hälft kan ge ett fördjupat perspektiv på den mentalitet och tidsanda som präglade den tidiga 
industrialismen (se Adams & Rönnby 1996). 

Den arkeologiska vittnesbörden visar ofta också en annan historia än den som präntats ned. 
En historisk arkeologisk studie där de olika källmaterialen jämförs och ställs mot varandra ger 
därför nya infallsvinklar. Kombinationen av de två källmaterialen leder till en ökad förståelse. 
När arkeologiskt och historiskt källmaterial jämförs framträder mönster och motsägelser som 
annars inte är synliga. De syften och intentioner som präglat historieskrivningen blir tydligare. 
En arkeologisk studie kan därför vara ett effektivt redskap för att granska etablerade historiska 
mytbilder. Fyndmaterialet från massgravarna utanför Visby ringmur från 1361 ger en 
betydligt mer direkt upplevelse av slaget än de skriftliga skildringarna av Valdemars 
brandskattning (och också i jämförelse med nationalromantiska tavlor).  

En skriftlig uppgift om en besättning på 160 man på ett av Gustav Vasas största örlogsskepp 
från 1524 hamnar i en annan dager om man undersöker ett sådant skepp på havsbottnen. 
Istället för ett imponerande välbemannat örlogsskepp tillhörande en mäktig kung ser man 
framför sig en ganska liten primitiv skuta där trängseln och röran, särskilt i en stridssituation, 
var enorm. En arkeologisk studie av vår landsfaders gamla skepp gör att han själv framstår 
som både mindre och råare än vad vi är vana vid från historieböckerna (se Adams & Rönnby 
1996). 
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Figur 10. Ett senmedeltida örlogskepp. Flamländskt kopparstick från ca 1470. 
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Varför reser man? ~ Kulturmiljövård och 
samhällsforskning 

Museer och kulturmiljövård 
Arkeologi är spännande. Förmodligen handlar det om en naturlig upptäckarlust, något i den 
mänskliga naturen som vi moderna människor delar med våra tidigaste släktingar. Vi gillar att 
söka svara på gåtor, vare sig det handlar om världsrymden, atomkärnor eller vår förhistoria.   

Att vara arkeolog är dock för vissa ett yrke, vanligtvis utövat på ett museum eller inom 
kulturmiljövården. En museitjänsteman måste förutom praktiska kunskaper i 
förmedlingsteknik bland annat ha kompetens i att sålla bland en enorm mängd uppgifter när 
bilden av förhistorien ska presenteras för museets besökare. Skapandet av museiutställningar 
är självklart precis som författande av böcker och uppsatser en tolkande process som kräver 
en reflekterande och kritisk vetenskaplig sakkunskap. En annan viktig funktion för museerna 
är att svara för insamling, arkivering och omhändertagande. De har som ”minnesbanker” även 
ett ansvar inför framtiden.  

Skyddet av fornminnena regleras av lagstiftning. I Kulturminneslagen sägs det att skyddet och 
vården av vår kulturmiljö är en nationell angelägenhet och att ansvaret för detta delas av alla. 
Lämningar efter mänsklig verksamhet som tillkommit genom forna tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna ska enligt Kulturminneslagen betraktas som fast fornlämning (2 kap 1 §). 
Fornfynd är enligt lagtexten föremål som saknar ägare och som påträffas i samband med fast 
fornlämning, eller föremål som hittats under andra omständigheter och kan antas vara minst 
etthundra år gamla (2 kap 3 §).  

Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för kulturmiljövården i landet medan 
länsstyrelserna har tillsynen över kulturmiljövården i de olika länen. Arkeologer har i 
anslutning till detta en viktig uppgift. Ska kulturminneslagen kunna efterlevas krävs det 
personer med arkeologiska kunskaper. Att väga fornlämningar mot andra samhällsintressen är 
ofta en svår uppgift. Hur viktigt är det att bevara bronsåldersrösen i förhållande till byggandet 
av en ny hamburgerrestaurang, en kyrka eller ett sjukhus? Vad är en rimlig arkeologisk insats, 
och därmed kostnad för exploatören att betala, då en stenåldersboplats måste grävas bort? En 
handläggare inom kulturmiljövården måste självklart vara kunnig om de antikvariska reglerna 
och om källmaterialet i sig, men också ha en vetenskaplig medvetenhet om arkeologins 
möjligheter för att kunna göra sådana bedömningar och ställningstaganden.  

Arkeologi och samtiden  
Trots vår naturliga upptäckarlusta och behovet av arkeologi för att svara mot lagstiftningen så 
bör huvudsyfte med ämnet vara att bidra med kunskaper och berättelser som har en allmän 
relevans för vår egen samtid och de frågor vi brottas med idag. Arkeologiutbildningens mål-
sättning kan därför inte först och främst vara att ge en direkt yrkesutbildning till handläggare 
eller exploateringsarkeolog. ”Arkeologiresan” är först och främst ett bland många vetenskap-
ligt perspektiv på det mänskliga. Viktig är då att i undervisningen försöka belysa det arkeolo-
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giska perspektivets speciella möjligheter. Arkeologisk erfarenhet kan därmed ge insikter som 
är berikande och användbara oavsett vad man gör efter arkeologistudierna. 

Arkeologiämnets särart jämfört med många andra humanistiska och samhällsvetenskapliga 
grannämnen är det fysiska konkreta källmaterialet. Men speciellt för ämnet är också möjlighet 
att studera olika fenomen och strukturer i vitt skilda samhällssammanhang och under ett 
mycket långt tidsperspektiv.  

Vilken roll har till exempel den fysiska miljön (landskapet, omgivningarna osv.) under årtu-
sendena spelat för kultur och social struktur? Hur visades etnisk tillhörighet i forntiden och i 
vilka sammanhang var det viktigt att betona en sådan samhörighet? Hur har betoningen av 
genustillhörighet och könsroller skiftat över tiden (se t ex Rydh 1926:3ff, Ehrenberg 1989)? I 
vilken utsträckning var tidigare mänskliga samhällen präglade av de ekonomiska lagar som 
sägs styra vårt eget? När och i vilka sammanhang uppkommer konflikter mellan människor? 
Den uppsjö av mänskliga strategier från olika tider, miljöer och kulturer som arkeologin er-
bjuder är full av pedagogiska och engagerande exempel att diskutera och reflektera över. 

I ett långt tidsperspektiv kan även mycket av ett vi tar för givet idag visa sig ha varit annor-
lunda. Sådana arkeologiska kunskaper kan vara en viktig insikt om man vill påverka och för-
ändra uppfattningar och strukturer i vårt eget samtida samhälle.   

Självkritik och mänsklighet 
Försöker man dra generella slutsatser från arkeologiskt material är det också viktigt att man 
ställer sig frågan hur och i vilka sammanhang ”kunskaperna” kommit till. Vår bild av det för-
gångna är ju som redan tidigare sagts långt ifrån någon objektiv odiskutabel verklighet. Vår 
uppfattning om forntiden är istället en del av en viss samhällsmiljö och samhällsargumenta-
tion. En viktig roll för en arkeologisk forskare är därför att vara kritisk och granska de veder-
tagna bilderna av förhistorien. Att försöka avslöja historieskrivningens syfte genom att stu-
dera dess retorik och dolda budskap. Det kritiska ”sökarljuset” är i ett sådant sammanhang 
inte så mycket riktat mot forntiden som mot vårt eget samhälle och de idéer och samhälleliga 
förhållanden som ligger bakom den etablerade bilden av det förflutna (se t ex Burill 1987:7–
28, Tilley 1989, 1990:128ff, Shanks & Tilley1987, Kristiansen 1993).  

Som resenär på forntidsresan bör man alltså vara skeptisk till vad man får höra, och ta sig en 
funderare på vem guiden och författaren till resehandböckerna arbetar för. Förutom att man 
kan se det som en form av källkritik kan vi också lära oss något om oss själva genom en sådan  
granskning.  

Ett vanligt motiv bakom historieskrivning är, som nämnts tidigare, nationella syften. Historia 
och arkeologi har varit ett vanligt sätt att ena ett folk mot vad som betraktas som de andra. 
Myten om ett stort förflutet är i detta sammanhang också ofta ett sätt att få det egna folket att 
bortse från inre sociala konflikter och motsättningar. När den nationella enheten stärks för-
svagas bindningar av annat slag och tendenser till kritik och missnöje avtar (jfr Nyström 
1974:20–44, Tingsten 1969:103). Arkeologiska kunskaper är viktiga för att granska, värdera 
och förstå sådana nationella och etniska konstruktioner.    
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Särskilt viktigt kan en kritisk hållning vara när forntida rötter och blodsband med vikingar 
använts av odemokratiska och främlingsfientliga krafter. Som arkeolog kan man då istället 
hävda att dagens svenskar i Flemingsberg, infödda eller inflyttade, har betydligt mycket mer 
gemensamt med vilken annan nu på jorden levande människa än med Södertörns järnålders-
bor. De människor som uppförde gravar, boplatser och fornborgar tillhörde främmande och 
för oss alla idag vid första påseendet svårförståliga kulturer. Om några skall kallas ”de andra” 
så är det dessa människor (jfr Solli 1991). 

Det som dock förbinder dagens Botkyrkabor med de förhistoriska folken är att de var männi-
skor precis som vi. Trots det stora kulturella avståndet liknar de oss när det gäller såväl vår 
oro som glädje i förhållande till livets stora och små frågor. Dessutom levde och verkade de 
på samma plats som dagens förortsbor. Det tidiga 2000-talets svenskar har en samrumslighet 
gemensam med de forntida främlingarna (se Burström 1999:21–26). Såväl det gemensamma 
mänskliga som platskontinuiteten är ett betydligt bättre argument för både forskning och lo-
kalintresse än några eventuella genrester från det förgångna.  

Kunskapen om och förståelsen för hur rörande lika vi människor är trots alla skillnader i såväl 
tid som rum, är förmodligen en av de viktigaste insikter man får under forntidsresandet.   
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Resandets praktik ~ Källmaterial och fältarbete 

I dialog med tingen 
Det arkeologiska hantverket handlar om att undersöka, dokumentera, rekonstruera och tolka 
det arkeologiska källmaterialet. En central fråga i detta sammanhang är givetvis i vilken 
utsträckning vi verkligen kan komma fram till verkliga kunskaper om det förgångna och dess 
människor genom föremål och andra fysiska spår.    

Vi är alla delar av en specifik samhällsmiljö och därmed mer eller mindre fast i vår tids 
perspektiv och värderingar. I en filosofisk mening kan man därför hävda att inte heller något 
objektivt källmaterial existerar. Frågan är dock om en diskussion där vi avfärdar vår 
varseblivning som helt och hållet subjektiv är särskilt givande och meningsfull för en 
arkeolog. Självklart ska vi redovisa våra premisser så väl vi kan, och försöka vara medvetna 
om vår subjektivitet. Men när vi står på en utgrävningsplats eller ska dokumentera ett 
källmaterial på ett museum är det nog ett gott råd att agera ”som om vi vore objektiva” (se 
Malmer 1984). 

Ett argument för detta är att se vetenskapandet som ett slags växelspel mellan idéer och 
empiri.  Den arkeologiska forskningen kan då liknas vid en dialog mellan tolkaren och 
källmaterialet. Kunskaperna uppkommer i kontakt med verkligheten och är ständigt utsatt för 
korrigerande gensvar från denna verklighet (Trigger 1993:29 citerande Barnes och 
Haberman). De likheter och olikheter som redan Thomsen tog fasta på finns där och bör vara 
utgångspunkten för argumentationen (jfr Malmer 1989:177).  

Det finns vidare ingen motsättning mellan försök till detaljerad dokumentation av 
källmaterialet och teoretiska tolkande modellbyggen. Snarare är ingående kunskaper om 
källmaterialet och dess beskaffenhet den självklara utgångspunkten och inspirationskällan för 
de slutsatser om människan som är arkeologisk samhällsforsknings syfte. En stor vetenskaplig 
(och litterär) utmaning för en forntidsresenär är därför att förmedla hela forskningsresans 
upplevelser och erfarenheter på ett trovärdigt och ärligt sätt. Det gäller både fältresultat, 
rekonstruktionsberäkningar och teoretiskt perspektiv.  

Inventering och grävning 
Kunskaper om källmaterialet måste man skaffa sig genom erfarenheter. Det kan handla om att 
i en museisamling studera en viss föremålskategori, eller i fält inventera ett visst 
landskapsavsnitt för att dra slutsatser om hur man under olika tidsperioder utnyttjat 
landskapet. Fornminnesinventering kräver speciella färdigheter. Äldre kartor, ortnamn och 
erfarenheter av hur gravar och boplatser ligger i terrängen är viktiga hjälpmedel för att 
lokalisera fornlämningar. En inventerare måste också kunna urskilja ett äldre landskap 
bortanför vårt eget, tänka bort dagens åkrar, utdikningar och vägar.  

Källmaterialskontakten innefattar också utgrävningsverksamhet. En första viktig källkritisk 
fråga vid alla former av arkeologisk undersökning är hur bevaringsmässigt representativt ma-



 46

terialet är i förhållande till de aktiviteter som skapade dem. Hur mycket har förstörts av tidens 
tand? Vad betydde den omgivande miljön vid själva avsättandet eller deponeringen? Kan man 
inte bemästra dessa geologiska och fysiska faktorer är det tämligen lönlöst att försöka disku-
tera de kulturella och sociala aktiviteter som gett upphov till de efterlämnade lämningarna.  

Grundläggande frågor vid en arkeologisk utgrävning är också hur gammalt det undersökta är, 
hur det såg ut på platsen och vad som hänt under olika tidsperioder. En viktig metodisk prin-
cip vid en undersökning är att en ”en enhet” (ett föremål, lager, mur, skeppsdel osv.) som 
ligger ovanpå en annan ”enhet” avsattes senare än den underliggande. Genom att vara obser-
vant på i vilken ordning de överlappar varandra och hur de ligger i förhållande till varandra 
kan det förlopp som skapade dem ordnas i en kronologisk följd. Denna lagerföljd kan visa på 
olika användningstider, byggnadsfaser men också konkreta händelser (jfr Harris 1989, Dean 
1992:93–94).  

Genom dokumentation av stratigrafiska 
och korologiska mönster (jfr fig 11) kan 
man visa hur en plats såg ut under en 
viss tid och kanske också hur den för-
ändrades. Det kan röra sig om enskilda 
lämningar men också till exempel om en 
medeltida stad där kulturlager, fynd-
spridning och gatumönster berättar om 
hur den var organiserad under olika pe-
rioder (se t ex Roslund 1994:146–157).  

Fältdokumentationen av föremålen och 
lagren och deras relation till varandra i 
plan och sektion är ofta komplicerad 
och tidskrävande. Det finns därför an-
ledning att använda sig av olika tekniska 
metoder för att underlätta arbetet. Det 
kan till exempel vara digital bearbetning 
av bildmaterial och inmätning med hjälp 
av totalstation (se Burenhult 1997:41–
51).  

Teknisk dokumentation i form av exakta 
avbildningar löser dock inte alla pro-
blem. Arkeologen måste fortfarande 
vara den som gör urval och försöker se 
samband. Var går gränserna för de olika 
lagren? Vilka skikt tyder på mänsklig 
aktivitet och vad är spår av sönderfall 
och naturlig sedimentation? Vilka 
byggnadskonstruktioner hör ihop? Detta 
är en bedömning och i så måtto är också 
fältarkeologi i hög grad tolkning.  

 
 

Figur 11. Arkeologisk dokumentation i 
sektion och plan av en s k tomtning i 
skärgården (ur Norman 1993). 
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En viktig källa till information på en undersökningsplats är i dag även olika former av labora-
tiva och naturvetenskapliga analyser. Dateringar kan man få genom C14-analys, termolumini-
cens eller dendrokronologi. Spårämnesanalyser kan berätta om födans beskaffenhet. Osteologi 
och DNA-teknik om släktskap, genus och ärftliga sjukdomar (se Burenhult 1997: 28–32). 

Tolkning 
Hur mycket data och empiri man än åstadkommer i fält innebär detta inte att man också 
automatiskt får någon ny kunskap. Dialogen med källmaterialet förutsätter att man som 
forskare tolkar det och försöker använda det till en mer generell förståelse. Denna tolkning är 
precis lika mödosam och spännande som att dokumentera en stratigrafi.  

Möjligheten är också stor att andra arkeologiska forskare har en annorlunda uppfattning om 
hur materialet bör tolkas. Detta är en viktig del av den vetenskapliga processen, och 
förhoppningsvis kan man då peka på sin lagerföljd eller dendrodatering och argumentera för 
att den tolkning man gjort faktiskt passar bättre. Samtidigt är det i detta sammanhang, precis 
som under ett seminarium på högskolan, viktigt att vara lyhörd för andras åsikter. Kollegors 
invändningar och kritik kan ge uppslag till nya tolkningar och modifieringar som förbättrar 
slutresultatet.   

 
                                                                 * 

När arkeologi och historieforskning ska motiveras brukar man vanligtvis göra det i form av 
vissa fraser. Vanligt är att man påstår att historien är vårt gemensamma minne, att det är 
viktigt att känna sina egna rötter, att historien ger en trygghet osv. Syftet med dessa 
schablonmässiga motiveringar är väl för det mesta gott, och de kan i och för sig i sin enkelhet 
ha sina poänger. Men frågan är om de inte ofta också är ganska felaktiga. Det förflutna är allt 
annat än lugnt och säkert. Tidigare perioder är knappast något att luta sig mot och känna 
trygghet i.  

Vad långa resor emellertid ger är erfarenhet och perspektiv på den plats där man själv just nu 
råkar befinna sig. Historien kan därför vara något att sätta ned våra hominidfötter i för att ta 
avstamp och gå vidare.  
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