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Nyare tids arkeologi i Sverige – forskningsläge och
framtidsperspektiv

Lars Ersgård

Frågan kring det berättigade med en arkeologi i eftermedeltida lämningar i Sverige
har debatterats vid flera tillfällen under de senaste decennierna.1 En viktig anled-
ning till att den så relativt ofta kommit upp på dagordningen har givetvis varit att
man länge upplevde denna arkeologi som ifrågasatt såväl av antikvariska myndig-
heter som av andra humanistiska granndiscipliner. När arkeologer gav sig framåt i
tiden, bortom medeltiden och den magiska gränsen 1500, låg ju alltid den obligato-
riska frågan på lut: kunde arkeologin verkligen ha något väsentligt att komma med
i perioder med ett överflöd av skriftligt källmaterial? En känsla av ifrågasatthet
bidrog säkert till att ge debatten kring nyare tids arkeologi, t.ex. den som fördes
i tidskriften META i början av 1980-talet, en i många stycken defensiv prägel.2

Förmodligen kände man då ständigt tvånget att besvara en fråga som andra ställt –
Kan arkeologin bidra med något? – istället för att med mera självförtroende föra
debatten med påståendet: Det här kan arkeologin bidra med!

Trots de defensiva tongångarna i debatten har det hela tiden pågått en ökande
verksamhet på fältet kring nyare tids materiella lämningar, en verksamhet som
egentligen startade redan i början av 1900-talet. Det fanns tidigt en insikt om att
i synnerhet 1500- och 1600-talen avsatt välbevarade, under mark dolda, materi-
ella lämningar, lika möjliga att arkeologiskt studera som det medeltida skedets.
Det föll oftast på medeltidsarkeologernas lott att utforska dessa lämningar. Även
om universitetsämnet medeltidsarkeologi från första början hade sin huvudsakliga
inriktning på den medeltida epoken slogs följande fast redan i den första kurs-
planen från 1962: «För medeltidsarkeologins praktiska tillämpning utgör över-
gången från medeltid till ny tid ingen gräns framåt i tiden».3

1 META 1981:2; META 1982:1; META 1988:1-2; META 1995:3; se även Ersgård 1989
2 Mogren 1995, s. 3
3 Cinthio 1988, s. 6
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När Mats Mogren år 1995 gjorde en tillbakablick på 20 år av nyare tids arkeo-
logi i Sverige var hans slutsatser dock något nedslående.4 Även om en hel del
gjorts på fältet var de kunskapsmässiga landvinningarna inte särskilt många eller
banbrytande. Visst fanns det spridda ansatser men som helhet kunde verksamheten
knappast sägas ha «lyft» i teoretiskt avseende.

Då framträder istället utvecklingen efter 1995 i en betydligt positivare dager.
Successivt har man lämnat de i många stycken ofruktbara epokindelningarna
medeltidsarkeologi respektive nyare tids arkeologi och i allt högre grad sökt en ny
ämnesidentitet i begreppet historisk arkeologi. Man har då med större tyngd kunnat
hävda arkeologins potential och självständighet också i sena historiska perioder
och därmed övergett den gamla defensiva självbilden av arkeologerna som skrift-
historiens «hjälpredor». Inspirationen från den amerikanska och engelska histo-
riska arkeologin har i detta sammanhang varit betydande. Avgörande var även
utvecklingen inom universitetsämnet medeltidsarkeologi där den gamla defini-
tionen av disciplinen som en ren medeltidsforskning alltmer kommit att framstå
som passé.5 Som en logisk konsekvens härav bytte medeltidsarkeologin i Lund
namn till historisk arkeologi år 2005.

I det följande kommer jag att ge en översiktlig bild av svensk historisk arkeo-
logi kring nyare tid som den bedrivits under de senaste decennierna, summera
forskningsläget och försöka ge några perspektiv på framtiden. Jag har inte för
avsikt att redovisa allt som gjorts utan vill i första hand försöka fånga de viktiga
tendenserna inom detta forskningsfält. I huvudsak kommer jag att hålla mig till
den forskning som bedrivits i anslutning till universitetsämnet medeltidsarkeo-
logi (senare historisk arkeologi). Lämningar från nyare tid har genom åren blivit
föremål för ett arkeologiskt studium även av en rad granndiscipliner såsom marin-
arkeologi, kulturgeografi och industriarkeologi. Dessa kommer jag dock inte att
beröra särskilt i denna text.

Den tidigmoderna staden – fokus för vardagslivets arkeologi

Historisk arkeologi kring nyare tid har redan från början i första hand mest handlat
om städer och detta är en trend som hållit i sig genom åren. Många av forskningsin-
satserna har haft en utgångspunkt i olika exploateringsundersökningar och har därför
ofta fått karaktären av case-studies från en rad städer från 1500- och 1600-talen.

4 Mogren 1995
5 Andrén 2002
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Under dessa århundraden skedde stora och avgörande förändringar i den urbana
utvecklingen i Sverige, vilka lämnat tydliga och välkända avtryck i skriftligt och
kartografiskt källmaterial. Ett nytt skede av stadsgrundningar inleddes då, vilket
bl.a. innebar att en lång rad städer anlades i områden där sådana orter tidigare
saknats, t.ex. Norrland. Vidare började man tillämpa ett helt nytt koncept för
stadsplanering, inspirerat av antika ideal.6 Äldre städer, t.ex. Uppsala, omformades
efter ett nytt, strikt geometriskt rutnätsmönster. På andra platser såsom i Kalmar
flyttades hela stadsbebyggelsen och återuppfördes enligt ett liknande mönster i ett
nytt område. I flera orter kom bebyggelsen att infogas i ett avancerat fortifikato-
riskt system av vallar, gravar och olika former av utanverk, t.ex. i den på 1600-talet
nyanlagda staden Kristianstad.7

Dessa förändringar var styrda av centralmakten och dokumenterades i kartorna
som storskaliga topografiska projekt. För arkeologerna blev en naturlig uppgift att
kartlägga och analysera den materiella verklighet som inte var åtkomlig i skriftligt/
kartografiskt material. Det gavs emellertid även möjligheter att problematisera och
nyansera relationen mellan de olika källmaterialen och därigenom spegla en intres-
sant diskrepans mellan ideal och realitet. Ett exempel står att finna i 1600-talets
Falun där arkeologiska undersökningar har kunnat visa att gatunätet på den äldsta
kartan från 1628 till vissa delar länge är en icke förverkligad intention och först
senare blir en fysisk realitet.8

I Uppsala genomfördes den rutnätsmönstrade stadsplanen från och med
1640-talet i gatu-och kvartersstrukturen, men inne i de nya rektangulära kvarters-
formationerna var det inte ovanligt att det äldre medeltida tomtmönstret levde kvar
på en mera småskalig och arkeologiskt iakttagbar nivå långt fram i modern tid.9

Det mesta av den stadsarkeologiska verksamheten har inte ägt rum i de på 1500-
och 1600-talen nygrundade städerna utan i sådana orter som haft ett ursprung i
medeltid såsom de ovan nämnda Kalmar och Uppsala. Det stora undantaget från
detta mönster utgör dock den på 1600-talet nyanlagda staden Göteborg. Den stads-
arkeologi som här bedrevs under 1970-och 80-talen kan utan överdrift betecknas
som en pionjärinsats inom nyare tids arkeologi i Sverige. Särskilt viktigt var det
projekt som startades i början av 1980-talet och som syftade till att sammanställa
och förmedla resultaten från ett antal utgrävningar i den gamla stadens centrum.
Projektet fick formen av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan en rad discipliner:

6 Andrén 1998
7 Andrén 1998, s. 177f
8 Andersson & Holmström 1989
9 Redin 1976, s. 54f
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arkeologi, historia, osteologi, paleobotanik, entomologi m.fl. och resulterade 1986
i boken Livet i det gamla Göteborg.10 Även om exploateringsundersökningarnas
antal har minskat under de senaste 20 åren har Göteborgsarkeologin fortsatt att i
bokform förmedla intressanta resultat kring stadens äldsta historia såsom studier
kring så skilda ämnen som stadens befästningar och det kinesiska importporsli-
net.11

En djupare teoretisk diskussion kring relationen mellan arkeologi och historia
saknades i 1980-talets stadsarkeologiska projekt i Göteborg. Syftet var helt enkelt
att söka den enskilda människan i den äldsta staden, att ta reda på hur hon levde,
vad hon åt, hur hennes närmiljö såg ut, vad hon odlade på sin tomt etc., dvs.
sådan kunskap som kartor och dokument inte kunde förmedla. Den arkeologiska
berättelsen blev därmed ganska deskriptiv och oproblematiserad medan den vidare
samhällskontexten kring de materiella lämningarna överläts till historikerna att
definiera.

Studiet av vardagslivet och den enskilda människans levnadsvillkor i den nya
tidens stad har fortsatt att vara ett vanligt, för att inte säga ett dominerande, tema
men den teoretiska diskussionen kring det arkeologiska materialets kunskaps-
potential i relation till andra källmaterial har avsevärt fördjupats. Arkeologins
uppgift är nu inte endast att med kulturhistoriska berättelser «färglägga» de
skrivna källornas data utan att på en historisk mikronivå ge självständiga bidrag
till kunskapen om vittgående kulturella förändringar.

Studiet av den enskilda stadstomten blev sålunda en vanlig utgångspunkt för
flera av de senaste decenniernas större stadsundersökningar. Bostadens förändrade
placering på stadstomten i början av nyare tid har ofta uppmärksammats – en kultu-
rell förändring som inte är synlig på de äldsta stadskartorna men som arkeologin
väl har kunnat spegla.12 Bostadsdelen på de vanligen långsmala tomterna ligger
under medeltiden alltid ganska långt indragen i bebyggelsen. Under 1500-talet
förändras detta mönster och bostaden flyttar ut mot gatan där dess fasad expo-
neras mot omvärlden på ett manifest sätt. Arkeologiska belägg tyder på att denna
förändring sker först efter 1500-talets mitt. Vid undersökningen i kvarteret Sanden
i Vadstena på 1990-talet, som omfattade stora delar av en år 1544 avhyst stads-
bebyggelse på platsen för Vadstena slott, kunde det konstateras att bostadshusen
fortfarande låg indragna på de långsmala tomterna.13

10 Andersson, Jönsson Kihlberg & Broo 1986
11 se Nilsson Schönborg 2001; Andersson 2003; Bramstång red. 2006
12 Andrén 1998, s. 174
13 Hedvall 2002, s. 15
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Det ofta mycket stora fyndmaterial, som undersökningarna i nyare tidens städer
alltsedan 1980-talet genererat, blev snart föremål för debatt. Vad speglade exem-
pelvis de tusentals skärvorna av glaserat rödgods på stadstomterna? I samband med
en undersökning av bebyggelselämningar från 1600- och 1700-talen i kvarteret
Biografen i Nyköping gjordes i slutet av 1980-talet ett försök att aktivera detta
källmaterial utifrån frågeställningar kring socioekonomisk status och konsum-
tionsmönster.14 Resultatet blev dock inte det förväntade, en hög andel rödgodske-
ramik verkade inte spegla en hög socioekonomisk status på den enskilda tomten.
Detta förhållande tog Christina Rosén fasta på i en debattartikel från 1995 i vilken
hon menade att den talrikt förekommande rödgodskeramiken inte främst speg-
lade sociala och ekonomiska skillnader utan snarare kulturella.15 Detta kunde hon
tämligen övertygande visa med exempel från Halland där landsbygdens konsum-
tion av rödgodskeramik av allt att döma har varit en annan än stadens och sålunda
kan uppfattas som ett av många uttryck för en specifik allmogekultur.

Även andra massmaterial har kunnat användas för studier av konsumtionsmön-
ster. Exempel på detta kan man finna i resultaten från en arkeologisk undersök-
ning i kvarteret Dalkarlen i Norrköping, utförd 1997–1998 och publicerad 2003.16

Denna undersökning speglar för övrigt ganska väl hur man arbetat med urbana
material från nyare tid under det senaste decenniet i Sverige. Intressanta resultat
presenterar Mia Vretemark i sin studie av djurbenen från nämnda undersökning.
17 Via en analys av djurens slaktåldrar kan hon visa hur köttkonsumtionen ändrat
karaktär i 1500- och 1600-talens stad jämfört med ett medeltida skede. Föränd-
ringen som innebär att man nu börjat föda upp djur specifikt för slakt speglar
sannolikt både en ökad efterfrågan på kött och ett nytt, kulturellt betingat förhåll-
ningssätt till födan.

Av stort intresse är Göran Tagessons analys av avfallshanteringen på 1600-talets
stadstomt i Norrköping där stora avfallsbingar är ett karakteristiskt inslag.18 I detta
avseende tycks den tidigmoderna stadsbebyggelsen skilja sig påtagligt från senme-
deltidens. Vid den ovan nämnda undersökningen i kvarteret Sanden i Vadstena,
som omfattade bebyggelse från 1400-talet och första hälften av 1500-talet, verkade
allt avfall omsorgsfullt avlägsnat från stadstomten.

Speciellt för 1600-talets avfallsbingar var att endast vissa kategorier av avfall,
t.ex. keramiken, deponerats i dessa anläggningar. Hur detta depositionsmönster,

14 Hållans & Andersson 1992
15 Rosén 1995
16 Karlsson & Tagesson 2003
17 Vretemark 2003
18 Tagesson 2003
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som för övrigt också iakttagits vid undersökningar i Göteborg, skall förklaras och
huruvida det kan uppfattas som ett kulturellt särdrag för 1600-talet är fortfarande
en öppen fråga. Med utgångspunkt i det faktum att en av avfallsbingarna på under-
sökningsytan i kvarteret Dalkarlen föreföll att ligga i ett manifest läge och expo-
nerad ut mot gaturummet, har författaren till denna artikel lanserat hypotesen att
dessa anläggningar kan ha haft en bestämd kulturell innebörd, möjligen som ett
uttryck för «a conspicious consumption».19

Även en religiös dimension har kunnat belysas arkeologiskt i den tidigmoderna
tidens städer. Vid Linköpings domkyrka undersöktes i början av 2000-talet ett stort
antal gravar i en obruten kronologisk sekvens från 1100-talet fram till början av
1800-talet.20 Man kunde här iaktta hur gravsedvänjorna märkbart förändrades i
slutet av 1600-talet, vilket tog sig uttryck bl.a. i ett ökande antal gravläggningar av
de döda i gångkläder samt fler depositioner av föremål i gravarna. Dessa fenomen
har tolkats som ett uttryck för «ett mer individuellt förhållningssätt till den mänsk-
liga kroppen och graven som ett socialt medium».21

Att arkeologin har unika möjligheter att kunna spåra föreställningsvärldar av
mera folklig karaktär, även i sena perioder, har ytterligare demonstrerats i en
nyligen publicerad licentiatavhandling kring byggnadsoffer, författad av Ann-Britt
Falk.22 Sedvänjan att deponera föremål av olika slag i huset, vilket oftast skett
som en speciell ritual i samband med grundläggningen för att skydda byggnaden
mot olyckor, har traditioner långt tillbaka i förhistorien, men kan beläggas fram
i modern tid. Innebörden av den rituella depositionen förefaller dock förändras
under tidigmodern tid. Från att tidigare ha utgjort ett skydd mot utifrån kommande
ondska transformeras den då till en mera allmän önskan om välgång för huset och
dess invånare.

Nyare tids arkeologi på landsbygden – perspektiv på kulturella
förändringar

År 1995 kunde Mats Mogren i sin META-artikel inte referera till särskilt många
undersökningar kring nyare tids arkeologi i agrara miljöer, än mindre nämna några
banbrytande resultat. Under tiden fram till idag har undersökningarna inte heller

19 Ersgård 2003
20 Tagesson 2007
21 Tagesson 2007, s. 71
22 Falk 2008
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varit talrika men ramarna, i synnerhet de geografiska, för historisk arkeologi på
landsbygden har dock på ett intressant sätt vidgats. Några av undersökningarna har
dessutom kunnat visa att de första århundradena av nyare tid på olika håll varit ett
skede av avgörande kulturella förändringar.

År 1997 publicerade författaren till denna artikel en studie över Leksands-
bygden i Dalarna där en av utgångspunkterna var den undersökning från början av
1980-talet som föranleddes av omläggningen av riksväg 70 vid Leksand.23 Ett av
de mera uppseendeväckande resultaten från denna undersökning var en genom-
gripande bebyggelseförändring som kunde konstateras kring sekelskiftet till 1700
och som innebar uppkomsten av de för Leksandsbygden så karakteristiska stora
byarna. Än mer uppseendeväckande var kanske också det faktum att denna föränd-
ring endast var synlig i det arkeologiska materialet – givetvis en utmaning för en
historisk arkeolog.

Förändringar i den agrara bebyggelsen under 1500- och 1600-talen har också
kunnat beläggas i Halland och i Stockholmsområdet. I det sistnämnda har Lena
Beronius gjort en systematisk genomgång av undersökningar som berört medeltida
agrarbebyggelse och därigenom kunnat lägga ett nytt perspektiv på denna och det
äldsta kartmaterialet från tidigmodern tid.24 Hennes slutsatser är bl.a. att «medel-
tida bebyggelse är rörlig inom inägomarken» och att «bebyggelseläget enligt äldre
kartmaterial speglar kartans tid och har inte per automatik någon bäring på den
medeltida periodens bebyggelseläge». Beronius resultat utmanar en äldre uppfatt-
ning enligt vilken kartornas bebyggelselägen i princip kan antas ange de äldre
medeltida lägena. Även om hon har sitt fokus i första hand riktat mot medeltiden
är resultaten av största vikt för hur vi skall uppfatta bebyggelseutvecklingen under
början av nyare tid. En betydande förändring av den agrara bebyggelsen måste
alltså ha ägt rum under 1500- och 1600-talen och tillkomsten av de äldsta kartorna
är av allt att döma en del av denna förändring. Lena Beronius resultat gäller i första
hand Mälardalen och man säkerligen förvänta sig stora regionala variationer i de
materiella uttryck förändringen tar sig i olika delar av landet.

Det hittills mest djuplodande försöket att studera en kulturell utveckling under
nyare tid i ett arkeologiskt perspektiv utgör Christina Roséns doktorsavhandling
Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid
till 1700-tal.25 Som titeln anger handlar det såväl om staden som om landsbygden,
och en övergripande frågeställning i avhandlingen är hur dessa båda kontexter

23 Ersgård 1997
24 Beronius Jörpeland 2010 (in print)
25 Rosén 2004
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kulturellt förhåller sig till varandra över tid. Rosén anlägger ett långt kronologiskt
perspektiv med början i tidig medeltid och utnyttjar medvetet den arkeologiska
empirin inte som ett kompletterande utan som ett oberoende källmaterial i förhål-
lande till den skriftliga historien. Hennes slutsats är att man kan skönja skillnader
i materiell kultur mellan stad och land redan under högmedeltid men att dessa
skillnader accentueras markant från och med 1500-talet. Utvecklingen kulminerar
under 1700-talet då man kan urskilja en dynamisk och självständig allmogekultur.
Rosén gör i detta sammanhang en jämförelse med det som forskare i USA och
England velat se som framväxten av en ny världsbild under 1700-talet, «a Geor-
gian Order», kännetecknad av en mekanisk, balanserad och individualiserad mate-
riell kultur.26 Något liknande menar sig Rosén kunna se i Sverige och fenomenet
vill hon här ge benämningen en «gustaviansk världsbild».

Som ovan nämndes har nyare tids arkeologi på landsbygden under senare år
kommit att vidgas som forskningsfält mot andra landskap än dem som man tidi-
gare brukade innefatta i begreppet landsbygd. Det jag syftar på är den arkeologi i
utmarkerna som fått stort genomslag i forskningen kring den agrara utvecklingen
under historisk tid och som till stor del handlat om människan och hennes agerande
i de stora skogarna under historisk tid.27 Även den marina utmarken, dvs. Sveriges
vidsträckta kustområden, har varit föremål för en del forskning och bl.a. har den
bebyggelseförändring som sker under loppet av 1500-talet stått i centrum för
intresset. Denna förändring innebär uppkomsten av permanenta fiskelägen, och de
bakomliggande orsakerna har varit ett ämne för en omfattande debatt. Författaren
till denna artikel har hävdat att dessa orsaker inte endast kan formuleras i termer
av ekonomisk utveckling utan måste betraktas i en mycket vidare kulturellt-mental
dimension – i ljuset av ett nytt, generellt förhållningssätt till verkligheten.28

«Skogsarkeologin» har inte i lika hög grad sysselsatt sig med de stora föränd-
ringsskedena utan istället riktat sitt intresse mot att diskutera och problematisera
fenomenet «bondeekonomi». Traditionellt har ju denna alltid definierats utifrån
förhållanden i agrara centralområden där spannmålsodling och boskapsskötsel
varit dominerande verksamheter. Skogsarkeologins stora förtjänst är att den kunnat
visa hur dessa verksamheter i andra områden endast varit delar av en betydligt
mera mångfacetterad ekonomi. En rad andra aktiviteter som järnhantering, hant-
verk, jakt etc. har utöver jordbruket utgjort komponenter i ett utpräglat «mångs-
yssleri» vilket varit kännetecknande för många skogsområden. En fråga som för

26 Deetz 1977; Johnson 1996
27 Svensson 1998; Svensson 2009
28 Ersgård 2001
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närvarande debatteras är i vilken mån man i sådana regioner på basis av denna
komplexa ekonomi har kunnat utveckla effektivare överlevnadsstrategier än i de
agrara centralområdena och därmed inte berörts i nämnvärd utsträckning av de
stora konjunkturella nedgångarna i den historiska utvecklingen.29

En framträdande problematik i den skogsarkeologiska forskningen under de
senaste decennierna har gällt den bebyggelse som kan knytas till obesuttna grupper
i det tidigmoderna samhället, alltså de många torp som etableras på landsbygden i
framför allt 1700- och 1800-talens Sverige.30 Här handlar det om ett numera klas-
siskt tema inom den historiska arkeologin, nämligen att ge röst åt de marginalise-
rade grupper av människor som aldrig fått sin historia återberättad i skrift eller vars
historia alltid blivit förmedlad av en repressiv överhet. Ett intressant exempel har
presenterats från 1800-talets Värmland, som upplevde en svår ekonomisk nedgång
i slutet av århundradet i samband med den s.k. bruksdöden. Denna drabbade inte
minst de obesuttna grupperna hårt och ledde enligt det skriftliga källmaterialet till
antingen omfattande emigration eller djup fattigdom. En arkeologisk undersök-
ning av en backstuga berättar dock en annan historia. Materiella spår efter skoma-
keri, sömnad och jakt tyder på att man här utvecklat ett mångsyssleri som en alter-
nativ strategi för att möta krisen.31

Materiella uttryck för folkliga trosföreställningar, såsom de ovan nämnda bygg-
nadsoffren, förekommer givetvis även på landsbygden under nyare tid och det har
hävdats att sådana föreställningar levde kvar längre där än i städerna.32 Ett annat,
ganska säreget exempel på en folklig tro under nyare tid, vilken fått en arkeologisk
belysning, utgör den kult vid heliga källor som finns belagd i olika delar av Sverige
fram till 1800-talets senare hälft. Ett omfattande fyndmaterial, bl.a. nästan 6 000
mynt, från tre offerkällor i Ödetofta i södra Småland visar att denna kult verkar ha
varit särskilt levande under 1700- och 1800-talen och bör därför kunna tolkas som
ett uttryck för en folklig, trosmässig reaktion mot den officiella religionen, dvs.
den evangelisk-lutherska kristendomen.33 Exemplet Ödetofta visar därmed på ett
tydligt sätt hur den historiska arkeologin har möjlighet att synliggöra dolda kultu-
rella «stråk» i det framväxande moderna samhället. I skrivna källor blir källkulten
på sin höjd en anomali som bekämpas av överheten, i en historisk-arkeologisk
belysning blir den viktig för att kunna nyansera den mentala bilden av ett samhälle
i förändring.

29 Berglund et al. 2009
30 Welinder 2007
31 Bodin et al. 2007; Svensson 2007
32 Falk 2008, s. 199
33 Golabiewski Lannby 1990
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I modernitetens tecken

Under de allra senaste åren har begreppet modernitet kommit i blickpunkten som
en samlad teoretisk utgångspunkt för den historiska arkeologin att närma sig nyare
tid. Några nyutkomna böcker speglar denna trend. År 2007 gav Riksantikvarie-
ämbetet ut publikationen Modernitet och arkeologi, vilken innehöll en samling
artiklar baserade på föredrag från NordicTag-konferensen i Lund 2005, och under
2010 lanserade Historiska museet i Stockholm boken Modernitetens materialitet.
Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt.34

Inspirationskällor fanns sedan tidigare inom engelsk och amerikansk historisk
arkeologi.35 Att modernitet dock fortfarande är ett nytt och något oprövat fält inom
den svenska historiska arkeologin framgick ganska tydligt i Riksantikvarieämbe-
tets bok från 2007. Uppfattningarna om hur begreppet modernitet skulle definieras
varierade ganska påtagligt bland författarna. Likaså saknades bland de flesta ett
djupare, teoretiskt förhållningssätt till den moderna tidens olika faser. Den histo-
riska arkeologin i Sverige har hittills i huvudsak haft sitt fokus riktat mot 1500- och
1600-talen samt början av 1700-talet, alltså det som vi brukar kalla tidigmodern
tid. Men hur skall vi uppfatta denna tid i förhållande till senare skeden, exempelvis
det moderna «genombrottet» på 1800-talet? Kan vi se den tidigmoderna epoken
som i första hand en början på en process som först senare får ett genomslag eller
är det nödvändig att betrakta skeendet mera diskontinuerligt?

I studiet av fenomenet modernitet återstår fortfarande ett ganska stort problem
att lösa för den historiska arkeologin i Sverige. Det är ännu svårt att få gehör för en
arkeologi i de senaste seklernas lämningar. Den ovan nämnda torpundersökningen
från Värmland får nog betraktas som ett ganska sällsynt undantag. Till en del
handlar det om antikvarisk praxis, lämningar från 1800-och 1900-talen har oftast
inte definierats som arkeologiska objekt av de myndigheter som haft beslutsrätten
i uppdragsarkeologiska frågor. Vidare har den historiska arkeologin i landet av
tradition aldrig haft detta sena skede som sitt huvudsakliga forskningsfält. Verkligt
slagkraftiga resultat, som skulle ha kunnat bana vägen för en förändring, saknas
alltså ännu. Men som Christina Rosén helt korrekt formulerat problemet – genom
att utelämna 1800- och 1900-talen skär vi bort en avgörande epok när vi skall
förstå utvecklingen av vårt moderna samhälle i historiskt-arkeologiskt perspektiv.
36 De båda ovannämnda publikationerna kan man kanske dock se som början på
en lösning av problemet.

34 Ersgård red. 2007; Lihammer & Nordin red. 2010
35 se exempelvis Johnson 1996 och Orser 1996
36 Rosén 2007, s. 22
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Slutsatser och perspektiv på framtiden

Av det ovanstående framgår otvivelaktigt att åtskilliga intressanta resultat presen-
terats i den historisk-arkeologiska forskningen kring nyare tid i Sverige, vilka bör
kunna stå som goda utgångspunkter för ett vidare studium av epoken. Samtidigt får
man konstatera att det mesta handlat om enskilda, ganska begränsade insatser, ofta
i anslutning till olika uppdragsarkeologiska projekt. Större samlade grepp lyser
fortfarande med sin frånvaro. Som det stora undantaget framstår Christina Roséns
avhandling med sin breda empiriska ansats och stora teoretiska medvetenhet.

Riktar man så blicken mot framtiden känns därmed behovet av fler breda, synte-
tiserande studier som särskilt stort. De geografiska perspektiven måste nå utanför
den enskilda staden eller den avgränsade bygden. I kronologiskt avseende har det
varit ganska vanligt att man avgränsat insatsen till enbart nyare tid, t.ex. i studiet
av en enskild stad. Det känns dock inte längre meningsfullt att de gamla period-
indelningarna medeltid och nyare tid skall vara styrande och avgränsande, utan
istället önskar man sig fler studier som i Christina Roséns efterföljd anlägger de
långa tidsperspektiven på en såväl kulturell som socioekonomisk utveckling.

I det föregående har vi kunnat urskilja några kronologiska «brytpunkter»
under det vi kallar nyare tid – senare delen av 1500-talet, 1600-talets slutskede,
1700-talets mitt. Det är viktigt att man i fortsättningen problematiserar dessa
förändringsskeden utifrån en skandinavisk kontext så att kommande studier av
utvecklingen i Sverige inte endast formar sig till bekräftelser av en allmän väst-
europeisk utveckling.

De regionala variationerna måste i framtiden vara en central problematik. För att
ta ett belysande exempel rörande den svenska stadsutvecklingen har man kunnat
urskilja betydande skillnader mellan Öst- och Västsverige under medeltiden, dels
vad gäller urbaniseringens kronologiska förlopp, dels vad gäller städernas karaktär.
37 Vad händer med dessa skillnader, vilka sannolikt har sina orsaker i djupgående
sociala förhållanden och kulturella förhållningssätt till städer och centralitet, då
den centralistiska stormaktsstaten genomför sitt storslagna urbana projekt i början
av nyare tid? Lyckas man överbrygga dem eller lever de kvar bakom geometriska
gatunät och befästningsvallar? Att historiker kunnat påvisa en rad intressanta olik-
heter mellan de bägge regionerna långt fram i modern tid utgör en ganska klar
indikation på att det här borde finnas ett spännande forskningsfält att beträda även
för den historiska arkeologin.38

37 Andersson 1984
38 Winberg 2000
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Slutligen måste en stark förhoppning vara att den historiska arkeologin i fram-
tiden kan expandera kronologiskt och inte som nu i princip göra halt vid ca 1750.
Har de senaste decennierna inneburit att början av nyare tid kunnat bli ett etablerat
forskningsfält för denna arkeologi måste målet nu vara att erövra 1800-talet och
vår egen tid. Att detta sannolikt kan erbjuda helt nya utmaningar för den histo-
riska arkeologin diskuterar Mats Mogren i en nyligen publicerad artikel.39 Hans
ämne är globaliseringen, en av vår tids «stora berättelser». Att delta i formandet av
denna berättelse, exempelvis med studier av kulturmöten och historisk-ekologiska
förändringsprocesser, borde kunna bli ett av de stora kvalitativa sprången för den
historiska arkeologin i Sverige.
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