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Abstract

Historical archaeology in the present. Personal reflections on the subject, now that
medieval archaeology at Lund University from january 2005 has been tranfor-
med into an historical archaeology.

Jes Wienberg

Historisk arkæologi i samtiden

Akademisk genre

Den historiske arkæologi står over for
nye udfordringer her i begyndelsen af
det 21. århundrede! Nu, hvor middel-
alderarkæologien er blevet omdefineret
til en historisk arkæologi, åbner sig
nye globale perspektiver. Det er
nødvendigt at formulere.... Nej stop!
Dette er en parodi. Sådan skal teksten
hverken indledes eller fuldføres. Her
skal ikke peges med hele hånden i
nogen retning i en taktfast marsch
mod visionernes land.

Parodien henviser til en af viden-
skabens mange genrer, som formulerer,
hvordan “man” - og det er jo ofte en
mand - mener, at fremtiden for faget
bør være udformet de kommende år.
Her peges på problemer i den seneste
udvikling, at faget er havnet i en krise,
at tiden stiller nye krav, og derefter
præsenteres et nyt program for frem-
tiden, som alle andre bør følge, så

krisen kan overvindes. Eksemplerne er
utallige, og flere kommer utvivlsomt til.

Manden “man” kan enten være en
bekymret eller vred ung mand, som
vil frem for at påvirke med sine idéer,
eller den ældre, som nu skal installeres
som professor med en reel mulighed
for at forme fagets retning. Program-
met påminder ikke tilfældigt om et
politisk program - en vision der
sjældent får nogen betydning i
hverdagen. Nogen magt over dis-
kursen opnås ikke, gudskelov. For
faget forandres i uforudsete retninger.
Og programmet med dets projektio-
ner af samtidens trends ud i fremtiden
står tilbage som snart forældede
vidnesbyrd om sin egen ophavsman(d)
og tilkomsttid.

Fra januar 2005 er middelalder-
arkæologien i Lund omsider blevet
omdefineret til historisk arkæologi.
Ingen skal installeres, ja det skulle så
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være faget historisk arkæologi. Og der
er ikke anledning til nogen festtale,
for faget er samtidigt mindsket med
besparelserne ved Lunds Universitet.

Forvandlingen til historisk arkæologi
kan imidlertid være en anledning til
en reflektion over den historiske
arkæologi. For efter mange års diskus-
sion med argumenter for og imod og
skiftende definitioner er historisk
arkæologi omsider et faktum. Men
hvilket faktum?

I reflektionen ligger en lille historie
om et fags forvandling, hvilket
selvfølgelig kan opfattes som et forsøg
på at fastlægge et kapitel i arkæologiens
historie, og det er sikkert sandt. Iøvrigt
præsenteres alene et personligt per-
spektiv eller individuelt eksempel som
et oplæg til diskussion.

Arkæologi og arkæologer

Arkæologien er ganske rigtigt blevet
karakteriseret som en national
videnskab i Danmark. Er man
opvokset i et land og et miljø med det
populære tidsskrift “Skalk” som
læsning, rigsantikvaren P. V. Glob på
TV, han som evnede at forene æventyr,
kunst og videnskab i forførende
tolkninger (Andersen m. fl. 1981;
Nielsen 2000), og ovenikøbet Tol-
lundmanden hjemme på det lokale
museum, så bliver forhistorisk
arkæologi og forhistoriske arkæologer
ikke bare en realitet, men et lokkende
livsvalg. En drøm at realisere trods
skeptisk studievejleder (Vælg ikke en
lang humanistisk uddannelse!), trods

travl professor (Nej, har ikke tid!),
trods barsk modtagelse som ny stu-
dent på Moesgård (I er for mange -
vælg noget andet!) og trods mødet
med arkæologerne i offermosen ved
Skanderborg (Se os - du får ikke fast
arbejde!).

Men middelalderarkæologi og middel-
alderarkæologer? På en udflugt med
folk fra Silkeborg Museum til Ring
Kloster i Østjylland kunne jeg i 1972
betragte studenter fra et helt nyt fag,
der hed middelalderarkæologi. På
gårdspladsen, inde i laden og i stalden
var dybe huller med mange mørke lag,
som var markerede med tændstikker.
Mærkeligt! Og studenterne var vist
afhoppere fra den forhistoriske
arkæologi.

Min egen konvertering skete under et
besøg i katedralen i Chartres i Frankrig
i 1977. De danske dysser og gravhøje
blegnede ved en sammenligning med
katedralens arkitektur, skulpturer og
glasvinduer. Middelalderarkæologi på
Moesgård - her fandtes et fag, som
kunne forene mine interesser for
arkæologi og middelalderkirker.

At der også fandtes middelalder-
arkæologi i Lund blev snart åbenbart
i studierne og arbejdet. Mange af
kollegerne ved byudgravningen i
Tønsberg var uddannede i Lund. Og
i undervisningen på Moesgård
berettede Olaf Olsen om imponerende
fund i Lund. En stor byudgravning
med velbevaret tømmer! Det var Kul-
turens udgravning for SE-banken ved
Kyrkogatan. Men samtidigt kom-
menterede Olsen ganske hårdhændet
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doktorafhandlinger fra Lund: Lars
Redins “Lagmanshejdan” og Axel
Christophersens “Håndverket i for-
andring” (Redin 1976; Christophersen
1980). Som student forstod man, at
Lund havde et fantastisk kildemateri-
ale, men at afhandlingerne var præget
af teoretiske og metodiske ambitio-
ner, som var tvivlsomme og kritisable.

Middelalderarkæologien i Lund kan
iøvrigt sammenfattes i én idérig person,
nemlig Rikard Holmberg. Afhandlingen
“Den skånska öresundskustens med-
eltid” blev hårdt kritiseret og fik aldrig
en boganmeldelse. Og Holmberg
emigrerede snart til Peru uden en
docenttitel. Men Holmbergs forsknings-
felt satte agendaen for middelalder-
arkæologien i Lund i årtier: Her findes
standslæren, trelleborgen i Borgeby,
Kärnan, bytopografien, borgerskabets
gårde, fiskelejerne, Skånemarkedet,
kirkernes byggematerialer, hvælv-
slagningen, døbefontene, apsiderne,
gravene, kapellerne, møntbillederne,
den vendiske keramik, kulturkontakterne
og meget andet (Holmberg 1977).

Nå, tydeligvis var middelalder-
arkæologien i Lund anderledes, hvilket
blev bekræftet af det debatglade tids-
skrift “META”. Kilder, teori, debat og
dristige tolkninger! Det lød spændende.
Og selv om jeg i første omgang istemte
i kritikken (jfr. Wienberg 1982), så
var fristelsen for stor. Afsted til Lund
for at blive, hvad der på Moesgård blev
kaldt “Epa-doktor”.

Arkæologi, forhistorisk arkæologi,
middelalderarkæologi, men endnu
ingen historisk arkæologi i sigte.

Fra middelalderarkæologi til
historisk arkæologi

Udviklingen fra middelalderarkæologi
til historisk arkæologi har været en
udstrakt proces ledsaget af omfattende
mångeårig debat, ikke mindst i
“META”. Og det tog lang tid, inden
historisk arkæologi blev etableret som
begreb og bevidst praksis.

Uden at vide det bedrev jeg selv histo-
risk arkæologi på Bornholm i 1983.
Søgehuller blev gravet i 5 gårde eller
gårdtomter for at om muligt lokalisere
og datere gårdenes middelalderlige
forgængere. Men flotte syldstensrækker
og lergulve samt fragmenter af potter,
fade, ovnkakler, kridtpiber, rude- og
drikkeglas, alt fra 15-16-17-1800-
årene, kunne ikke skjule skuffelsen:
Middelalderen var fraværende (Wien-
berg 1984)! Og i stedet for at ændre
strategi efter de faktiske fund, at se
muligheden i en historisk arkæologi,
byttede jeg snart afhandlingsemne fra
Bornholms middelalderlige kultur-
landskab (inspireret af Ystadprojektet)
til Danmarks middelalderlige sogne-
kirker, som var lidt lettere at lokalisere.

Debatten blev indledt af daværende
länsantikvarie Hans Andersson, som i et
temanummer af “META” argumente-
rede for en nyere tids arkæologi. Forbil-
leder fandtes i den etablerede historiske
arkæologi i USA og den postmiddelalderlige
arkæologi i England. Og Andersson
anvendte begrebet historisk arkæologi
om arkæologien for middelalderen og
senere perioder (Andersson 1981). Det
var nok her, at jeg selv for første gang
mødte historisk arkæologi som begreb.
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I de følgende år kom mange indlæg
om middelalderarkæologien eller den
historiske arkæologi. Debatten
behandlede fagenes kerne eller ydre
grænser og ofte forholdet til andre fag
som forhistorisk arkæologi eller historie
(META 1979: 1-2; 1980: 1, 2; 1981: 2
tema, 3-4; 1982: 1, 2; 1988: 1-2 tema;
1989: 1 tema, 2; 1990: 4; 1991: 1;
1992: 3, 4 tema; 1993: 1, 2, 3-4; 1995:
3 tema; 1997: 1, 2; 1998: 2, 3; 1999: 1,
3; 2000: 1, 2; 2002: 2).

Til debatten hører også et par forsøg
på et kompromis ved at omdefinere
middelalderarkæologien, men samti-
digt bevare navnet. I stedet for den
konventionelle middelalder skulle
man anvende historikeren Jacques le
Goffs begreb “den lange middelalder”,
hvor perioden strækker sig fra antikken
til 17-1800-årene (Le Goff 1986; Ers-
gård 1990; Wienberg 1990).

I debatten fandtes mindst to linjer om
den historiske arkæologi: Enten his-
torisk arkæologi i det metodiske møde
mellem arkæologi og historie (f. eks.
Andrén 1988) - eller historisk arkæologi
som en arkæologi i en historisk tid (f.
eks. Christophersen 1992). Linjerne
kan synes nærliggende, men markerer
dog en forskel i tyngdepunkter: His-
torisk arkæologi som både arkæologi
og historie - eller historisk arkæologi
som først og fremmest arkæologi.

Efterhånden konvergerede debatten
(ihvertilfælde i Lund og omegn) hen
mod Anders Andréns standpunkt
med bogen “Mellan ting och text”, altså
at historisk arkæologi betegner mødet
mellem arkæologiens ting og

historikernes tekster, hvor nye metodi-
ske muligheder (og problemer) opstår.
Middelalderarkæologien sammenføres
således med andre historiske arkæologier
som bibelsk arkæologi, klassisk arkæologi
og industriarkæologi (Andrén 1997).
Og Andréns standpunkt var, at
middelalderarkæologien burde for-
vandles til historisk arkæologi (Andrén
2002).

Umiddelbart kan en læser få indtrykket
af en lang intellektuel proces, hvor
middelalderarkæologer resonnerer sig
frem til fordelene ved en mere eller
mindre grænseløs historisk arkæologi.
Men det er næppe tilfældet. Som jeg
også tidligere har fremført, må de
sidste 25 års diskussion ses på bag-
grund af en samtidig forskydning i
feltarkæologiens tyngdepunkt fra
købstæderne til landet og skoven, der
simpelthen har gjort begrebet
middelalderen mindre relevant for
arkæologien (Wienberg 1999).

Frigørelse fra middelalderen

Inden middelalderarkæologien blev
omdefineret til en historisk arkæologi,
kom i etaper en frigørelse fra
middelalderens snærende bånd. For
middelalderen er undervejs i debatten
ofte blevet beskrevet som en
hæmmende ramme for arkæologiens
muligheder. Begrænsningerne skulle
ligge i standslæren, perioden og
geografien.

Med middelalderen følger stands-
lærens opdeling af mennesker i 4
funktionelle kategorier: Oratores - de
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som beder, bellatores - de som kriger,
laboratores - de som arbejder, og
mercatores - de som handler. Opdelingen
har som en grundlæggende tanke-
struktur defineret udformningen af
middelalderarkæologiens undervisning,
litteraturlister og forskningsfelter -
kirke og borg, land og by (jfr. Andrén
1997, s 41). Opdelingen har åbenlyst
været en hæmsko for tværgående tanker.

Allerede ved mit første møde med
middelalderarkæologien i Lund i 1980
forstod jeg, at man arbejdede med at
forny litteraturlisten til forsker-
uddannelsen. Men ændringerne blev
mere ideologiske end reelle, idet man
med tidsånden tilføjede sociale kode-
ord - ”Den medeltida samhälls-
organisationen”, ”Det medeltida
agrarsamhället” og ”Den medeltida
urbaniseringsprocessen” (Cinthio 1988,
s 11). Mange tanker er siden blevet
tænkt på at formulere alternativer
gennem 1980’erne og 90’erne. Det
endte dog med, at standslæren fortsat
kom til at præge grundudannelsen,
mens doktoranden kunne vælge sine
egne temaer for læsning. Man opgav
altså at finde et dækkende og fælles
alternativ til standslærens kategorier.

Med opbruddet fra middelalder-
arkæologien fulgte også kritik af det
centrale begreb middelalderen. Tidens
mennesker kendte ikke selv begrebet
middelalderen, som er en skabelse fra
renæssancen. Og middelalderens tra-
ditionelle afgrænsning blev opfattet
som hæmmende for at studere
fænomener, der overskred kristningen
eller reformationen (Wienberg 1988;
1993, s 180ff).

Langt inden middelalderarkæologi
formelt blev omdannet til historisk
arkæologi, fremkom forskning, som
sprængte middelalderens traditionelle
kronologi. Flere afhandlinger har
overskredet grænserne ved at studere
middelalderen samt tidligere og/ eller
senere perioder i overensstemmelse
med samtidig arkæologisk og antikva-
risk praksis (Augustsson 1985; Sten-
holm 1986; Svensson 1998;
Elfwendahl 1999; Roslund 2001;
Rosén 2004). Én afhandling hidtil
har fokuseret på vikingetiden (Gustin
2004). Anders Andrén, der i en
årrække havde et forskerlektorat i his-
torisk arkæologi, og nu er professor i
(almén) arkæologi i Stockholm, har
fokuseret på genstande og monumen-
ter fra jernalderen i lyset af antikken
(f. eks. Andrén 1991; forskningspro-
jekt om Ismantorp). Ingen har dog
hidtil afsluttet en afhandling, hvis tema
helt ligger efter 1500, men enkelte er
på vej (f. eks. Anna Petersén om
Erkebispegården i Trondheim). Si-
den kan nævnes arkæologihistorien
som en faglig fornyelse, men hvor
eksemplerne fokuserer på historien
om udforskningen af middelalderens
spor (Larsson 2000; Emma Bentz om
den agrare arkæologi). Og uanset viljen
til fornyelse, så ligger alle udbrydninger
trygt inden for rammen af den lange
middelalder.

Middelalderen er tæt forbundet med
det kristne Europa. Med en historisk
arkæologi følger ambitionen om at
også sprænge Europas grænser og
arbejde globalt. Middelalderarkæologer
har rapporteret fra studiebesøg i Eu-
ropas udkant eller længere borte. Og
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middelalderarkæologer har faktisk
arbejdet udenfor Europa, f. eks. i Sri
Lanka og Afrika. Bedst visualiseres de
metodiske muligheder måske af et
verdenskort over skriftens gradvise
udbredelse i Anders Andréns “Mellan
ting och text” (Andren 1997, s 15).
Men jeg kan ikke se, at det globale
hidtil har fået noget gennemslag i
undervisningen eller forskningen ved
instituttet i Lund.

Arkæologiens frigørelsen fra middel-
alderen er imidlertid ikke uproblematisk:

Således er middelalderens standslære
et udtryk for tidens selvopfattelse. Det
er påfaldende, at standslæren forlades
nu, hvor forskningen i andre sammen-
hænge netop forsøger på at vende
tilbage til fortidens egne begreber og
motiver, f. eks. i studiet af religionen
og korstogene (f. eks. Lind m. fl. 2004).

Og på godt og ondt er middelalderen
et stærkt varemærke. Begrebet er så
indarbejdet og populært, at det næppe
kan kasseres. Ved ikke længere at kaldes
middelalderarkæologi risikerer faget
at vende ryggen til de mange, som
fascineres af netop middelalderen som
periode, altså alle de som deltager i
rollespil, festivaler og markeder med
middelalderen som tema.

Lænket til historien

Den historiske arkæologi er også
problematisk. Overgangen fra
middelalderarkæologi til historisk
arkæologi betyder en fortsat af-

hængighed af faget historie. Defini-
tionen af historisk arkæologi tager ikke
hensyn til betydningen af billeder. Og
forandringen fra et periodestudium
til et metodestudium er vanskelig at
gennemføre i praksis.

I debatten om middelalderarkæologien
har forholdet til historie været et
tilbagevendende problem. Middelalder-
arkæologer har forsøgt at etablere et
selvstændigt fag, hvor arkæologien ikke
blot fungerede som illustration til
historieskrivningen. Ved at definere
en historisk arkæologi netop i mødet
mellem tingene og teksterne, altså reelt
i teksternes tilstedeværelse, lænkes
arkæologien imidlertid til historien
tydeligere end nogensinde. Forekoms-
ten af ord, historier og historikere kan
sætte agendaen for historisk arkæologi.
Teksterne forbliver fundamentale og
dominerende (jfr. Jensen 1998; More-
land 2001). Og ligesom begrebet
“middelalder”får mindre relevans, når
man flytter fokus væk fra købstæderne,
på samme måde vil den historiske
arkæologi gradvis overgå til en almén
arkæologi i tekstløse kontekster.

En historisk arkæologi i mødet mellem
ting og tekster fordrer en dobbelt
kompetance. Den historiske arkæolog
skal både beherske arkæologiens
kundskabsfelt med dets spørgsmål,
perspektiver, metoder og materialer -
og historiens tilsvarende felt. Hvor
mange historiske arkæologer har eller
vil få en dobbelt kompetance som
inkluderer sprogkyndighed i latin,
oldnordisk inklusive runer, 1600-tals
svensk, græsk eller arabisk?
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Da jeg læste middelalderarkæologi på
Moesgård, var latinkundskab obliga-
torisk. Og vi, som ikke havde
tilstrækkelig latin fra skolen, måtte
følge et kursus på universitetet. Histo-
riske arkæologer må, for ikke at blive
amatører helt afhængige af andre,
skaffe sig kundskab om sprog og an-
dre fagtraditioner. Det vil i praksis
begrænse den historiske arkæologies
globale ambitioner. Eller rettere, faget
vil minde om etnografi eller antropo-
logi, hvor globale perspektiver forenes
med eksempler fra lokale feltstudier.

Definitionen af historisk arkæologi
synes blind for billeder. Den histo-
riske arkæologi skabes i mødet mellem
ting og tekster, men billeder, alt fra
ornamentik på fibler til udskiftningskort
og fotografier, har haft og har endnu
en afgørende betydning. Således har
historikeren Axel Bolvig energisk
anvendt kalkmalerierne som en kilde
til middelalderens folkelige forestillinger
(Bolvig 1994; 1999). Mødet mellem
ting, tekster og billeder er da heller
ikke fremmed som forskningsfelt for
arkæologer (f. eks. Andrén 2000;
Madsen 2000; Nordanskog 2003;
Staecker 2004). Men at definere en
historisk arkæologi alene her, hvor de
3 medier optræder sammen, skulle
yderligere indskrænke synsfeltet.

Middelalderarkæologien var et periode-
studium og kunne samarbejde eller
kollidere med andre fag, som også
behandlede middelalderen, f. eks.
historie, kunsthistorie og litteratur-
videnskab. Forvandlingen til en his-
torisk arkæologi med fokus på det
metodiske møde betyder delvist an-

dre muligheder for samarbejde eller
kollision. For at være konsekvent skulle
den historiske arkæologi inkludere den
antikke verden, men det er hverken
realistisk eller ønskeligt, når instituttet
i Lund samtidigt har et eget fag “An-
tikens kultur och samhällsliv”. På
samme måde er den globale metodi-
ske ambition vanskelig at forene med
en fortsat vilje til at formidle konkret
kundskab om den materielle kultur, f.
eks. bebyggelsen eller dagligdagen i et
nærområde som Skåne eller Skandi-
navien i en given periode. I begge
tilfælde behøves kompromisser, som
bøjer den globale historiske arkæologi
tilbage i retning af den regionale
middelalderarkæologi.

Men hvordan blev så den historiske
arkæologi i Lund?

Historisk arkæologi i Lund

Vi var flere, som undrede os over, om
Hans Andersson skulle ændre faget til
historisk arkæologi, da han tiltrådte
som professor i 1987. Det blev ikke
tilfældet. Den historiske arkæologi
kom i stedet som en praksis indenfor
de formelle rammer af middelalder-
arkæologien, samtidig med det
geografiske perspektiv blev større.
Faget historisk arkæologi måtte vente
til januar 2005, men blev da blot en
formel bekræftelse på en fremskreden
proces. Forskeruddannelsen og forsk-
ningen var allerede ændret, men nu
skulle også grunduddannelsen fornyes.

Grunduddannelsens struktur er den
samme som tidligere med 4 semestre,
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hver opdelt i et antal mindre kurser. 1.
semester: 1) Perspektiver i historisk
arkæologi, 2) Landskab og bebyggelse,
3) Bygninger og billeder, 4) Mennesker
og ting. 2. semester: 1) Europæisk
udblik, 2) Historisk arkæologi i praksis
- kulturarv og kulturmiljøpleje, 3)
Fordybelse/ øvelse. 3-4. semester: 1)
Bygningsarkæologi, 2) Forsknings-
traditioner, 3) Globalt udblik, 4)
Opgave. De 4 semestre historisk
arkæologi må så kompletteres med
yderligere 2 års studier i andre fag for
at kunne resultere i en 4-årig magister-
eksamen.

I forskeruddannelsen er der i princip
ingen ændringer i forhold til tidligere:
En licentiateksamen med læsekurser
modsvarende 1/2 år og en afhandling
modsvarende 1 1/2 år - og en doktor-
eksamen med læsekurser modsvarende
1 år samt en afhandling modsvarende
3 år. Temaer for læsekurser vælges
individuelt. Kun læsekurset i teori og
metode er obligatorisk for alle.

Historisk arkæologi i Lund, som den
er formuleret her, er en arkæologi i
perioder med skrift, især i Norden fra
vikingetiden til industrialiseringen,
men med udblikke i og udenfor Eu-
ropa. Den historiske arkæologi er i
realiteten blevet både et periode-
studium (den lange middelalder) og
et metodestudium (ting og tekster -
samt billeder), hvorfor diskussionen
skulle kunne fortsætte i yderligere 25
år.

Med tanke på de mange års debat er
forandringerne få og forsigtige.
Grundstrukturen er uændret, så

fornyelsen må komme i selve
indholdet. Nyt er dog, at studierne i 1.
semester går frem til industrialise-
ringen (en grænse bagud er ikke
markeret). Nyt er også det globale
udblik. Men standslæren findes endnu
som en undertone. Og det maritime
perspektiv savnes - Lund har jo aldrig
været en havneby. Kort sagt, meget
kan endnu blive gjort.

Hvis Lunds Universitet snart skal
tilpasses Bologna-processen, så vi får
en uddannelse med 3 års grund-
uddannelse, 2 års magister- og 3 års
forskeruddannelse, bliver det
nødvendigt at tænke igen. Det kan da
blive aktuelt delvist at vende tilbage til
en tidligere model, så studenterne
begynder med 1-2 semestre almén
arkæologi inden en yderligere specia-
lisering. For efter min mening må
historisk arkæologi være en arkæologi,
inden den kan være historisk eller
noget andet også. Siden kan arkæologi
som bekendt betyde lidt af hvert.

Lad mig nu afsluttende kommentere
nogle spørgsmål om den historiske
arkæologi i samtiden.

Historisk arkæologi i samtiden

Meget er hændt siden middelalder-
arkæologiens etablering som fag i Lund
i 1960’erne. Middelalderarkæologi
eller historisk arkæologi praktiseres i
dag i undervisning og/ eller forskning
ved de fleste arkæologiske institutter i
Sverige. Et nationalt ansvar behøver
Lund altså ikke hævde længere som en
del af vor profil. Riksantikvarie-
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ämbetets udgravningsenheder samt
flere af de større museer udgør stærke
miljøer med mange disputerede
arkæologer og egne forskningsprojekter,
så universiteternes forskerseminarer
eller doktoranddage ikke længere er
den selvskrevne mødesplads. Og et
arkæologisk museum er ikke længere
knyttet til instituttet i Lund.

På et mere almént plan er det gamle
antikvariske landskab med universitets-
institutter, museer og hjemegns-
foreninger blevet forvandlet ved eta-
bleringen af talrige besøgscentre, re-
konstruktioner og levendegørelse.
Kulturarven er blevet en egen sektor
med stor ideologisk og økonomisk
betydning (jfr. Kristiansen 1996; Pe-
tersson 2003).

Samtidig foregår en intens debat om
fortidens rolle i nutiden med nøgleord
som kulturarv og historiebrug. I
Sverige prioriterer den socialdemo-
kratiske regering via Riksantikvarie-
ämbetet en nyere tids kulturarv og
betoner kulturarvens pluralitet i et
multikulturelt samfund. Debatten
tilspidses især omkring de
kontroversielle udstillinger ved His-
toriska museet i Stockholm og i
forsøgene på at etablere et kulturarvs-
institut. I Danmark anvender den
borgerlige Venstre-Konservative re-
gering kulturarven i en såkaldt “kul-
turkamp” for at definere det danske.
Her fastlægges en kulturel kanon, som
alle skal lære at kende.

Lad mig nu være tydelig med hensyn
til, hvor jeg står: Jeg mener, at vi
arkæologer skal placere os midt i da-

gens debat omkring kulturarv og brug.
Fortiden i nutiden, kulturarv og
historiebrug er legitime forskningsfel-
ter helt i sin egen ret. Arkæologihistorie
behøver således ikke motiveres som et
metodestudium, på samme måde som
middelalderarkæologien - eller den
historiske arkæologi - ikke behøver
motiveres som en metodeøvelse i for-
hold til en mere “rigtig” (forhistorisk)
arkæologi. Jeg finder kombinationen
af filosofi og arkæologi central, selv-
om en del tekster i denne tradition
desværre kan være ulæselige. Jeg har
ingen berøringsangst for rekonstruk-
tioner skabt udenfor museerne. Og
heller ingen berøringsangst for
alternative tolkninger af fortiden. Jeg
ser ingen anledning til at stoppe den
historiske arkæologi netop ved indu-
strialiseringen. Anderledes museums-
udstillinger, f. eks. udstillingen af
Kensingtonstenen på Historiska mu-
seet i Stockholm, var forfriskende og
åbnede for nye besøgere. Og jeg støtter
et kulturarvsinstitut som en ny
tværgående aktør i et landskab præget
af alt for mange revirer.

Historisk arkæologi i samtiden kan
være at forholde sig til alternative
tolkninger eller det der også kaldes
pseudovidenskab. Eksemplerne i fo-
kus kan være kontroversielle monu-
menter som Ales stenar i Skåne, de
danske trelleborge eller Østerlars
rundkirke på Bornholm. Det handler
om at tage andre end videnskabens
egne tanker om fortiden alvorligt.
Samtidigt handler det om at aktivere
en egen kundskab. Et demokratisk
perspektiv på brugen af fortiden,
måske. Men det betyder ikke, at alle
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historier om fortiden skulle være lige-
gyldige (Seneste bidrag med yderligere
henvisninger: Wienberg 2005).

Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at kollegernes interesse har været
begrænset og præget af ironiske side-
kommentarer. Samtidigt har mine stu-
dier de senere år af de alternative
tolkninger omkring sakral geometri
og trelleborge været berigende med
helt nye kontakter og kundskab: Til
en engageret almenhed både for og
imod de alternative tolkninger - og
ikke mindst til forskere udenfor den
historiske arkæologi, ja ud over fakultets-
og landegrænserne. Spændende - bare
man ikke tror (som jeg troede), at man
med argumenter skal kunne overbevise
de, der fremsætter alternative tolkninger,
om at de tager fejl.

Og lad mig så præsentere et eget
eksistentielt favoriteksempel, nemlig
Mårup Kirke. Yderst på en klint i
Vendsyssel står endnu en lille romansk
teglkirke. Med klintens erosion er
ødekirken kommet stadig nærmere
Vesterhavet. Desto nærmere kirken er
kommet afgrunden, desto mere in-
tensiv er debatten blevet om kirkens
antagelig korte fremtid: Undersøgelse
og dokumentation som en kilde - eller
forsøg på bevaring på stedet som et
symbol - natur eller kultur, kundskab
eller oplevelse. Jeg finder kirkens
forvandling fra tempel til velbesøgt
kulturarv og debatten mellem
myndighederne og lokalbefolkningen
mere interessant og relevant i samti-
den end de gennemtærskede spørgsmål
omkring kirkens byggefaser, en eventuel
forgænger i træ, det nedbrudte vesttårn,

gravene under gulvet, kalkmalerierne
og en tilhørende bebyggelse (Wien-
berg i tryk).

Ingen anledning til at stoppe den his-
toriske arkæologi netop ved industriali-
seringen? Nej, når nu middelalder-
arkæologer længe har argumenteret for,
at middelalderen behøver udforskes
også af arkæologer, og når den histo-
riske arkæologi betoner det metodi-
ske, da kan jeg ikke forstå, hvorfor vi
skulle standse omkring 1850. Når vi
med fremgang har hævdet uaf-
hængighed af historie, hvorfor da
pludselig kapitulere over for etnologi?
Stig Welinder har med sin historiske
etnoarkæologi og eksemplet “Gran-
ströms stuga” i Nyberget i Dalarna
kunnet overbevise om behovet for en
arkæologi i nyere tid (Welinder 1992).
Ønsket om at stoppe ved 1850 skyl-
des formodentligt, at periodetanken
stadig hænger ved fra middelalder-
arkæologien, samt vidner om et
ubevidst hierarki af perioder og af
sociale miljøer (jfr. Mogren 1995).
Men middelalderen er lige som
renæssancen bare etaper på vej til og
fra nutiden. Ja, hvorfor stoppe ved
netop industrialiseringen, som i disse
årtier forvandles til et arkæologisk
objekt lige foran øjnene på os? Den
historiske arkæologi kan i sin konse-
kvens gå helt frem i samtiden.
Eksempelvis frem til bunkers fra
besættelsestiden, som jeg udforskede i
min barndom i skovene ved Silke-
borg.

Mats Burström har i flere artikler
argumenteret for en samtidsarkæologi
med spektakulære eksempler som bil-
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kirkegården ved Tingsryd, raketbasen
i Peenemünde og stumfilmkulisser fra
Hollywood (Burström 2004; jfr. også
Buchli & Lucas 2001; Campbell &
Ulin 2004). Repæsenterer man en
arkæologisk uddannelse ved Söder-
törns Högskola, altså i samme region
som Stockholms Universitet og Upp-
sala Universitet, så kan jeg forstå be-
hovet for profilering, at finde sin egen
niche. Alligevel finder jeg sam-
tidsarkæologien både fascinerende og
relevant. Det handler om at grave, der
hvor mennesker faktisk står. Det hand-
ler både om konkret kundskab om
mennesker og pladser og om for-
undring over for den nære fortid, altså
om såvel traditionel videnskab som
tidsreflektion.

Hvilken rolle kan historisk arkæologi
i Lund så spille? Hvordan kan vi gøre
en forskel? Jeg mener, at uddannelsen
og forskningen kan rettes ligeligt mod
fortiden, der var, og fortiden som er.
Uddannelsen og forskningen kan
rettes mod kulturarvssektorens brede
felt af aktører og institutioner. Og jeg
mener, at fagets styrke netop ligger i
den uforpligtende frihed. Uden
statslige direktiver, uden et eget mu-
seum og uden et direkte ansvar for et
fremgravet kildemateriale, kan histo-
risk arkæologi tillade sig at gå uden for

de optrampede stier. Mit eget ideal er
den udisciplinerede disciplin, der krea-
tivt agerer og reagerer i samtiden:
“Serendipity”! Iøvrigt vil placeringen
i Lund i praksis betyde, at historisk
arkæologi også fortsat vil kunne
anvende et rigt materiale fra Lunda-
gård og ud i Skåneland. Kilder, teori,
debat og dristige tolkninger - sådan
var det - og sådan kan det forblive!

Da P. V. Glob hørte om de titusindvis
af gravhøje på Bahrain, erklærede han:
“Vi ta’r sgu derned”! Det blev starten
på en lang række af danske ekspeditioner
til Golfen. Mindre snak og mere hand-
ling! Mindre om definitioner og
metode - og mere om problemstilling!
Altså lad nysgerrigheden styre valget
af arbejdsmåde og ikke omvendt! Nu
starter vi sgu!

______________________________________________________
Jes Wienberg er professsor ved Insti-
tutionen för Arkeologi och Antikens
historia i Lund og fagansvarlig for
historisk arkæologi.
______________________________________________________

Teksten er blevet præsenteret på
doktoranddagen i historisk arkæologi
i Lund 7. marts 2005. Tak til Inge
Dam (Nyborg) for revision af sproget.
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