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Sammanfattning 
 
Arbetet	  handlar	  om	  publik	  arkeologi	  i	  Sydafrika.	  Sydafrika	  som	  ett	  koloniserat	  land	  
styrdes	  politiskt	  av	  kolonialmakterna,	  vilket	  innebar	  att	  politiken	  påverkade	  
befolkningens	  historiemedvetande	  och	  hanterandet	  av	  kulturarvet.	  I	  det	  föreliggande	  
arbetet	  beskrivs	  hur	  och	  på	  vilket	  sätt	  publik	  arkeologi	  kan	  vara	  behjälpligt	  att	  
uppmärksamma	  människor	  på	  sin	  egen	  historia	  och	  sitt	  eget	  kulturarv.	  Det	  som	  hela	  
arbetet	  baseras	  på	  är	  hur	  det	  publika	  arbetet	  genomförs	  i	  en	  postapartheid	  Sydafrika.	  
Det	  visas	  hur	  och	  varför	  ämnet	  publik	  arkeologi	  blev	  viktigt	  för	  arkeologerna	  och	  hur	  
man	  arbetar	  publikt	  idag,	  som	  till	  exempel	  genom	  Internet.	  Det	  visas	  dessutom	  att	  
arkeologen	  ska	  ha	  ett	  reflekterande	  sätt	  i	  sitt	  arbete,	  i	  både	  användningen	  av	  olika	  
termer,	  eller	  förhållningssättet	  mot	  publiken.	  
För	  människor	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  koppla	  sitt	  eget	  liv	  till	  historiska	  sammanhang.	  
Historien	  är	  dock	  bara	  en	  del	  av	  kulturarvet,	  det	  finns	  också	  materiella	  lämningar,	  som	  
berättar	  för	  människor	  om	  deras	  förflutna	  och	  bygger	  på	  så	  sätt	  sammanhang	  mellan	  det	  
förflutna	  och	  framtiden.	  Arkeologen	  är	  oftast	  länken	  mellan	  människan	  och	  hennes	  
kulturella	  lämningar,	  vilket	  medför	  att	  arkeologin	  och	  kulturarv	  i	  många	  fall	  betraktas	  
som	  samma	  sak.	  Sydafrika	  behöver	  en	  ny	  historia	  och	  ett	  arkeologiskt	  förhållningssätt	  
som	  förena	  ämnet	  arkeologi	  med	  människorna	  utan	  att	  förlora	  sin	  väsentliga	  innebörd.	  
För	  att	  kunna	  presentera	  resultat	  genomfördes	  litterära	  studier	  och	  intervjuer	  med	  fyra	  
arkeologer	  som	  arbetar	  med	  publik	  arkeologi	  i	  Sydafrika	  såväl	  som	  en	  jämförelse	  av	  
arkeologernas	  svar	  med	  hemsidor	  som	  beskriver	  projekten	  som	  arkeologerna	  arbetade	  
med.	  Det	  publika	  arbetet	  ger	  resultat	  i	  att	  människor	  blir	  medvetna	  om	  sin	  historia,	  och	  
ser	  sig	  själv	  i	  ett	  historiskt	  sammanhang.	  Medvetenheten	  om	  att	  kulturarvet	  tillhör	  alla	  
skapar	  ett	  ansvar	  gentemot	  det,	  och	  förhindrar	  förstöring,	  plundring	  och	  illegal	  handel.	  
Den	  som	  arbetar	  med	  publik	  arkeologi	  i	  Sydafrika	  vill	  hjälpa	  till	  att	  bygga	  upp	  en	  större	  
förståelse	  om	  ämnet	  arkeologi,	  men	  även	  om	  historiska	  sammanhang,	  och	  framförallt	  
om	  människan	  i	  tid	  och	  rum.	  
 
Abstract 
 
This paper is about public archaeology in South Africa. The public work is important because 
it helps people to built their historic identity and restore history. With this work people can 
get back pride and awareness about themselves in a bigger historical context. This work even 
provides workplaces for the local people. 
 
Keywords: Public Archaeology, History, Heritage, Consciousness, Pride 
 
Förord 
 
Att skriva om publik arkeologi i Sydafrika var ett mycket intressant och givande arbete. Detta 
inte enbart för att det onekligen är ett intressant tema, utan också eftersom jag kommer inom 
kort att arbeta med förmedling på ett museum i Sydafrika. Vid svaga stunder under 
skrivandeprocessen hjälpte tanken på den kommande resan att fortsätta arbeta. Skrivandet 
gick dock inte att drömma bort, utan det krävdes en del arbete. Att utföra detta arbete på ett 
tillfredställande sätt hade inte varit möjligt utan all den hjälp jag fick av min handledare 
Anders Högberg. Jag vill tacka honom för tiden han har lagt ner för att föra mig genom 
skrivandeprocessen. Dessutom vill jag tacka arkeologerna som ställde upp på intervjuerna. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Afrika bär på en lång och rik historia. På kontinenten finns det bevis för den äldsta mänskliga 
påverkan på jordklotet. En kontinent som idag lockar tusentals turister till sig, inte minst för 
att den betraktas som människans ”vagga” och erbjuder ett rikt kulturarv. 
På 1600-talet kom de första européerna till kontinenten och koloniserade Afrikas öst- och 
västkust. Redan på 1800-talet var hela kontinenten koloniserad och kolonialmakterna höll på 
att tömma landet på dess naturresurser. Under denna tid kom bland annat ett flertal europeiska 
arkeologer till Afrika och införde ämnet arkeologi som en del i den stora 
koloniseringsprocessen. Den koloniala staten anställde arkeologerna och målet var att 
förmedla arkeologisk kunskap, producerat i kolonialstaten, till det respektive hemlandet. I 
början av 1900-talet representerades ämnet av en vit elit, vilket ledde till att den arkeologiska 
tolkningen framställdes ur den ”vita mannens” perspektiv, detta var inte enbart för att alla 
arkeologer var vita utan också på grund av att arbetet till största delen finansierades av 
européernas hemländer (Okello Abungu 2006:144).  
Ett exempel på de eurocentrerade tolkningarna av historiska platser är Great Zimbabwe. Great 
Zimbabwe är en bosättning byggt i sten som visar på en stor arkitektoniskt skicklighet. 1891 
undersöktes bosättningen för första gången av J. Theodore Bent. Hans tolkning av platsen var 
att denna bosättning måste ha byggts med inflytande från den främre orienten. Förklaringen 
till detta hittade han i den allmänna uppfattningen om Afrikas urbefolkning, nämligen att den 
”svarta människan” inte hade kapaciteten för att kunna bygga sådana konstruktioner. En 
annan förklaring var, ur hans synvinkel, inte möjlig. Hade han tolkat platsen som en 
anläggning byggt av Afrikas inhemska befolkning, hade han i själva verket bevisat att det 
”positiva” inflytande vilket koloniseringen enligt tidens uppfattning innebar, inte hade 
behövts och skulle på så sätt ifrågasätter kolonisternas och hans egen närvaro på kontinenten 
(Okello Abungu 2006:145). 1904 grävde David Randall Mc Iver i Great Zimbabwe och hans 
tolkning av bosättningen var att den byggts under andra millenniet efter Kristus av ”svarta 
människor”. Detta var en kontroversiell tolkning vilket inte var omtyckt av kolonisterna. De 
vita kolonisterna förnekade de ”svartas” talanger, för att berättiga sin egen kontroll över 
landet (Okello Abungu 2006:145-147; Trigger 1984:362). 1931 undersökte Gertrude Caton-
Thompson Great Zimbabwe. Hennes tolkning var att ruinerna var av afrikanskt ursprung och 
alltså byggt av Afrikas urinvånare. Dock ansåg hon, som så många andra forskare på hennes 
tid, att de inhemska människorna var nöjda om de fick en minimal ersättning för sitt arbete 
och en måltid. Människorna ansågs inte som aktörer i det arkeologiska arbetet utan endast 
som ”grovarbetare” (Okello Abungu 2006:147). 
Som exemplet Great Zimbabwe visar så kan en och samma plats som undersöks flera gånger 
av olika arkeologer tolkas på olika sätt. Detta beroende på arkeologens perspektiv, men också 
på politiska uppfattningar i landet. Det visar dessutom på att den första befolkningen i Afrika 
ansågs vara stillastående i sin utveckling under förhistorien och inte hade någon egen vilja att 
utvecklas (Trigger 1984:363). Att glorifiera sin egen historia, och underminera historien av 
Afrikas befolkning, för att kunna försvara sina egna aktioner gentemot de inhemska betecknas 
av Bruce Trigger (1984:360) som ”Kolonialistisk arkeologi”. Afrika är ett land där den 
koloniala arkeologin utövades i högsta grad. Eftersom mitt arbete kommer att undersöka den 
publika arkeologin i Sydafrika, vill jag nu rikta min uppmärksamhet till detta land, och ge en  
översikt om hur den koloniala arkeologin verkställdes i Sydafrika. 
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Mellan 1948 till 1990-talets början stod Sydafrika under apartheidregimen. Det var ett 
rasistiskt samhällssystem som segregerade vita, svarta, färgade och asiater. Enligt lagen skulle 
dessa raser lever avskilda ifrån varandra och innehar olika platser i samhället.  
Under denna tid hade kulturella och heliga platser av den förtryckta majoriteten (svarta, 
färgade och asiater) inget skydd och det fanns inte heller någon lagstiftning som skyddade de 
färgades kulturarv. De flesta av dessa kulturarv var immateriell som till exempel muntliga 
traditioner och ett bevarande av dem skulle ha kolliderat med kolonialtidens och apartheidens 
politiska åsikter. Fokus i lagstiftningen låg i att skydda de vitas monument (Meskell & 
Scheermeyer 2008:158). Apartheidsregimen uttalade censur inom ämnena historia och 
arkeologi. Dessa ämnen kontrollerades av staten som försökte att utesluta dem från den 
officiella läroplanen och skolböckerna (Shepherd 2002:75). Disciplinerna var eurocentrisk 
präglade, vilket betyder att de blev tolkade och skrivna av européerna. Den afrikanska 
historien hölls vid liv genom muntliga traditioner. Denna brist på skriftliga källor föranledde 
kolonialmakterna att skriva en ”ny historia”; historien ur européernas perspektiv. Ämnet 
arkeologi var européerna förbehållen, det var de som undersökte och tolkade olika platser. 
Den afrikanska människan förblev passiv i fråga om tolkningen av deras historia, vilket också 
resulterade i att de blev omedvetna om sitt eget förflutna (Okello Abungu 2006:144). 
Kulturarvet förvaltades av professionella som var politiska influerat och de undvek en 
offentlig kontakt. Det traditionella kulturarvet, med vilken jag menar muntliga traditioner, 
dans, musik o.s.v., är det som är mest bekant för majoriteten av befolkningen. Detta är 
möjligen grunden för att det i Sydafrika idag generellt är svårt att visa nyttan med ämnet 
arkeologi. Dessutom anses ämnet arkeologi vara för lyxigt engagemang i motsatsen till alla 
ekonomiska och sociala problem som landet har att bearbeta (Meskell & Scheermeyer 
2008:157). 
På 1980-talet grundades ”History Workshop” (HW) där det började berättas Sydafrikas 
historia underifrån. Målet var att skapa en motsats till den dominerande eurocentriska 
historien. Det gjordes ett försök att utmana den förhärskande historieskrivningen med den 
muntliga berättelsen. Det pratades om en social historia, där den enskilda människans historia 
skulle berättas. För första gången kom de individuella historierna fram. Människornas 
berättelser kunde ses i ett större historiskt sammanhang och på det sättet bidra till en djupare 
förståelse av det förflutna (Rassool 2010:82 ). Sedan flera år tillbaka arbetar nu arkeologerna 
med publika projekt. Universitetet i Kapstaden och ”The District Six Museum” hade år 1990 
gemensamma utgrävningar. Man upptog historien av distriktet, vilken är att den afrikanska 
befolkningen tvingades lämna stadsdelen och tvingades flytta till kåkstäderna utanför. I 
projektet involverades arkeologer, studenter och elever från olika skolor. Detta projekt 
skapades för att ge en förståelse av hur den arkeologiska kunskapen skapas. Man ville 
dessutom involvera den tidigare lokalbefolkningen, men även en bredare publik inom 
Kapstadsområdet. Arkeologen såg sig som en förmedlare mellan människorna och deras 
förflutna. Målet var att hjälpa samhället att stå för sin rättighet till en historia med alla 
materiella lämningar som tillhör historien. Projektet möjliggjorde för museet att ingripa i 
politiska processer och förändra människornas medvetenhet om de färgade människors 
historia. Dessutom ändrade man sina metoder. Man funderade på hur man kan reflektera om 
omflyttningarna istället för att fråga, som man gjorde förut ”Vad har alla färgade människor 
tagit vägen?” (Rassool 2010:89). Projektet medförde dock stora problem. Innan det sattes 
igång krävdes förhandlingar om vem det är som äger vetskapen om det förflutna och vem som 
innehar rätten till de materiella lämningarna. Museet och arkeologerna hade olika 
uppfattningar om vem det var som hade inlett arbetet med varandra (Rassool 2010: 90).  
Ännu idag återges en bild av Afrika som ett land som behöver hjälp. Ett land som inte har 
kompetensen att lösa sina problem.  
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Dessa fördomar är en följd av de europeiska kolonialmakternas politik med allt vad det 
innebär.  
Problemet för arkeologi som disciplin ligger alltså i att den bär djupa spår av kolonialtiden 
och behöver därför fortfarande dekoloniseras. Historien om Afrika innan koloniseringen 
behövs lyftas fram, berättas, och arbetas med. I denna process ska den afrikanska 
ursprungsbefolkningen involveras som likvärdiga aktörer i kunskapsbyggandet. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att studerar hur man arbetar med publik arkeologi i Sydafrika.  
Uppsatsen ska undersöka om och på vilket sätt den publika arkeologin kan vara ett hjälpmedel 
för att göra människor uppmärksamma på sin ”egen” historia och sitt ”eget” kulturarv. Detta  
görs i ljuset av de politiska och etiska problem och svårigheter som ett publikt arkeologiskt 
arbete kan medföra i Sydafrika. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
1. Varför arbetar man med publik arkeologi i Sydafrika? 
2. Vilket mål har man med det publikarkeologiska arbetet? 
3. På vilket sätt hanterar man Sydafrikas historia i det publika arbetet? 
4. Finns det konkreta resultat av detta arbete? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Mitt ämne är publik arkeologi. Jag kommer att ägna mig åt hur arkeologi framställs inför en 
publik, där publiken inte enbart är åskådare av den arkeologiska processen utan agerar som 
involverade deltagare. 
Eftersom jag vill veta hur man arbetar med ämnet publik arkeologi i Sydafrika så begränsa jag 
mitt arbete på just det landet. Här vill jag veta hur det publika arbetet tar form efter apartheids 
fall, alltså publik arkeologi i postapartheid. För att kunna får svar på detta undersöker jag hur 
några arkeologer verksamma i Sydafrika arbetar rent praktiskt med detta. 
 
2. Tidigare forskning 
 
Peter Ucko beskriver disciplinen arkeologi som ett globalt ämne, vilket påverkar hur vi lever 
idag. Han menar vidare att det förflutna är betydelsefullt, eftersom det som var, influerar och 
formar vår framtid. Dessutom förespråkar han att ”västvärldens” forskning måste ta hänsyn 
till ”ursprungsbefolkningens” uppfattningar, deras religiösa föreställningar och rättigheter. 
Ignoreras befolkningens föreställningar så kommer forskningens resultat att bli mycket fattiga 
(Laytton, Shennan, Stone 2006:5). Baserade på dessa tankar framarbetade Peter Ucko en 
universitetskurs med ämnet ”Publik Arkeologi”, vilken genomfördes för första gången 1997.  
Det var inte bara Uckos inställning gentemot ämnet arkeologi, utan också på grund av det 
faktum att det försiggick ett stort antal plundringar som gjorde det viktigt att utbilda blivande 
arkeologer i det publika arbetet. Denna publika arkeologi var dock en publik utbildning, där 
arkeologen var en berättare om arkeologisk fakta.  
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Svanberg och Wahlgren (2006) betecknar det i sin bok ”Publik arkeologi” som förmedling 
eller enkelriktad kommunikation av fakta. Idag innebär den publika arkeologin en arkeologi 
som är öppen för alla, där publiken är involverad i processen och där arkeologen inte är den 
som innehar alla svaren. Resultatet av arbetet är inte på förhand givet, utan uppstår i 
diskussionen mellan arkeologen och publiken (Svanberg & Wahlgren 2006: 11).  
 

”Färdiga modeller kan inte hämtas från andra länder. Här behövs ett fortlöpande 
utvecklingsarbete som är anpassat till landets förhållanden”  
(Svanberg & Wahlgren: 11). 

 
Ett sådant arbete innebär att det blir lättare för publiken att skapa sig en egen uppfattning om 
hur arkeologen arbetar, hur historien skapas och hur historien används i samhället, vilket 
medför insikten om politiska och sociala manipulationer i och av det förflutna (Svanberg & 
Wahlgren 2007:12). Det pratas om en globaliserad arkeologi, vilket betyder en arkeologi som 
påverkas av och når ut till världen på olika sätt. Det diskuteras politiska, sociala och 
ekonomiska implikationer i detta sammanhang som ger arkeologen möjligheten att reflektera 
över sitt arbete och utveckla sina studier. Men det innebär också att vetenskapen bär på ett 
stort ansvar och att det nästan är ett måste att bära på ett optimistiskt förhållningssätt 
gentemot framtiden.  
 

”The importance of public archaeology as an area of study is that it introduces a 
relatively narrow discipline into a far more complex world and ensures that 
archaeologists confront the implications of their work and the development of their 
studies” (Schadla-Hall 2006:81). 

 
Ett sätt att nå ut till världen är Internet. Det är en av världens snabbast växande 
kommunikationsmedel som når ut till hela världen. Carol Mc David (2004) har undersökt på 
vilket sätt kommunikationen via Internet kan hjälpa till att förbättra den publika arkeologin, 
och även demokratisera den publika processen. En viktig utgångspunkt här är att man vet hur 
och av vem Internet används. Efter en undersökning som baserades på Internetanvändningen i 
USA kunde Mc David komma fram till att detta kommunikationsmedel används 
huvudsakligen av industrialiserade nationer i västvärlden (Mc David 2004:163).  
Dessutom kunde hon se att tillväxten av internetanvändning går snabbast för de europeiska 
amerikanerna, medan andra etniska grupper i Amerika har mindre tillgång till nätet. Grundade 
på dessa resultat är hon mycket kritiskt i frågan om Internet kan vara ett medel att 
demokratiserar arkeologin i avseendet på tillgång till denna teknologi. Samtidigt beskriver 
hon att demokrati på nätet innebär förutsättningen att publiken (användaren i detta fall) vill 
och kan föra en kritisk dialog med de som skapade sidan. 
Mc David utarbetade själv en arkeologisk hemsida ”The Levi Jordan web site”. Jag ska inte 
gå in på hemsidans innehåll, men vill kort beskriva hur hon tänkte i skapandeprocessen. I 
konstruktionsprocessen involverades den lokala befolkningen. Det reflekterades tillsammans 
med befolkningen, som själv inte hade tillgång till internet, över historien där Mc David tog 
del av olika åsikter. Detta för att demokratisera processen av skapandet av hemsidans 
innehåll. I hennes konklusion av arbetet är hon nöjd med resultaten om än kritisk till huruvida 
ett publikt arbete via nätet verkligen demokratiserar den publika arkeologin (Mc David 
2004:178). Hon menar att det kan pratas om ett gott publikarkeologiskt arbete om detta arbete 
innehålla en gemensam demokratisk arbetsprocess där lokalbefolkningen får möjligheten att 
skapa en produkt av sin egen historia (Mc David 2004:178). 
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En annan diskussion i det publika arbetet är frågan om vilka de infödda eller inhemska 
människorna är. Finns det en standardiserad publik arkeologi för inhemska människor? Två 
arkeologer, Mike Parker Pearson och Ramilisonina (2004) undersökte dessa frågor på två 
olika platser i världen: de skottiska öarna och södra Madagaskar genom att utföra publik 
arkeologiska projekt. Enligt Pearson och Ramilisonina finns det fyra olika definitioner av en 
inhemsk person. Det kan för det första vara en person som är född och uppvuxen på samma 
plats där den bor, sedan kan det vara någon som tillhör ett mindre men historiskt samhälle där 
det finns ett långvarigt band mellan människorna och landet. En annan tolkning är att alla 
människor förutom européerna eller människor med europeisk härkomst, är inhemska. Den 
sista tolkningen är att människor vilkas samhälle har koloniserats eller utsatts för förtryck och 
politisk kontroll utifrån kan betraktas som inhemska. Alla dessa definitioner används av 
arkeologer i olika tolkningssituationer (Pearson & Ramilisonina 2004:225).  
Första projektet som Pearson och Ramilisonina beskriver genomfördes på de skottiska öarna, 
där enligt arkeologiska rapporter ifrån 1930-talet de ”living Ancient Britons” bor. På grund av 
sitt levnadssätt betraktades dessa människor som primitiv och efter i den evolutionära 
utvecklingen. Herbriderna, som folket heter, blev koloniserade och de identifierades på ett 
annat sätt än resten av nationen. De är styrda av en utländsk politisk kontroll, där de själv inte 
har något inflytande. Allt detta är enligt definitionen av begreppet inhemskt tecken på att 
Hebriderna kan anses som infödda. Det finns dock en detalj som går emot ett antagande att 
detta är fallet. Det finns inga anor och långvariga band till landet, eftersom folket kom till 
öarna först på 1800-talet (Pearson & Ramilisonina 2004:226). Frågan om vilka folk eller 
människor som kan definieras som inhemska återstår. Pearson & Ramilisonina (2004) menar 
att man bara kan definierar begreppet inhemsk i relation mellan tillhörande och utomstående. 
För arkeologer så existerar begreppen inhemsk eller infödd i sammanhang med 
koloniseringen, d.v.s. att man bara kan prata om inhemska i relation till koloniseringen där 
den utomstående införskaffade sig rätten att styra landet.  
I södra Madagaskar stötte man på andra problem. De människorna som bor här är ”Tandroy”, 
ett samhälle som har ett mycket hårt liv med rädsla för svält, torka och sjukdomar och en 
fattigdom som gör det omöjligt att kunna utbilda sina barn. För ”Tandroy” är alla människor 
som inte tillhör deras samhälle främmande och annorlunda, oavsett om det är människor ifrån 
det närmare området eller inte. Själva är de mycket medvetna om att deras ankomst till landet 
är relativt ny. Detta speglas i traditionella berättelser och ”släktskapsanteckningar” såväl som 
i arkeologiska undersökningar som visar att folket anlände till platsen så sent som mellan 
1500-1800-talet. Intressant är att ”Tandroy” accepterar de arkeologiska bevisen och inte 
uppfattar det som märkvärdigt att andra människor bodde på platsen i den tidigare historien. 
1991 startade Pearson och Ramilisonina sitt arbete i Madagaskar. För projektets inledning var 
det viktigt att två andra vetenskapsmän (Heurtebize och Fee) hade arbetat i området tidigare. 
Deras arbete resulterade inte bara i att det grundades ett museum om ”Tandroys liv” utan det 
utbildades en ”Tandroy” till arkeolog och etnolog. Detta var mycket viktigt för det senare 
arbetet av Pearson och Ramilisonina, eftersom det fanns en stor misstänksamhet gentemot de 
två. Beroende på en del missförstånd, trodde folket att de två arkeologerna var ”huvudjägare” 
som var ute efter deras liv för att hitta ett botemedel mot AIDS. Det finns fortfarande idag ett 
rykte om att vita människor kör genom landet för att hitta detta botemedel. Tack vare den 
utbildade ”Tandroy” arkeologen var det möjligt att skapa en dialog och bygger upp en 
relation. Det var en del ”Tandroy” som var mycket intresserade i arkeologin och som hade 
goda kunskaper om de arkeologiska lämningarna och deras läge. Pearson och Ramilisonina 
anser att praktisera arkeologi är den bästa metoden för att involverar människor (Pearson & 
Ramilisonina 2004:231). 
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Bertram Mapunda och Paul Lane (2004) har genom en studie i Östafrika undersökt vem 
arkeologen arbetar för med det publikarkeologiska förhållningssättet. Östafrika har en 
välutvecklad etablering av ämnet arkeologi, vilket visar sig bland annat i en bra arkeologisk 
inventering av landet, olika museer som arbetar gentemot skolklasser och en arkeologisk 
utbildning på universitetsnivå. Trots det så har ämnet arkeologi en väldig liten påverkan på 
den östafrikanska majoritetsbefolkningen. I Östafrika har den kulturella sektorn varken en 
laglig eller en faktisk makt eller ett ansvar att hantera och utforska de arkeologiska källorna. 
Tar den offentliga sidan sitt ansvar för de kulturella lämningarna så förstår lokalbefolkningen 
detta oftast negativ, som en inblandning och ett kontrollerande från statens sida.  
Det publikarkeologiska arbetet visar sig i Östafrika antingen i att det anordnas guidade turer 
på platser, där publiken består av turister eller en välutbildad elit, eller av utgrävningar där 
befolkningen är inblandade i arbetet. Vid dessa utgrävningar används befolkningen dock som 
arbetskraft som ”gräver” fram information. Mapunda och Lane ställer sig mycket kritisk till 
hur arkeologer i Östafrika arbetar idag och menar att arkeologin har misslyckats inom två 
områden. För det första med att informerar och utbilda lokalbefolkningen i arkeologiska 
sammanhang och för det andra i att göra sig själv som arkeologer såväl som deras projekt 
synligt för omvärlden (Mapunda & Lane 2004: 213). 
 

”And much of the blame for the continued lack of public regard for such sites must 
lie with the archaeological research community and our pour preferred modus 
operandi” (Mapunda & Lane 2004: 214). 
 

Enligt Mapunda och Lanes åsikt så ska det vara arkeologens/forskarens uppgift att informerar 
och utbilda den lokala befolkningen, detta genom att söker upp byborna innan arbetet i fältet 
börjar. Arkeologen ska uppmuntra befolkningen att hjälpa till och tillföra sina egna idéer till 
den arkeologiska tolkningen och det akademiska arbetssättet.  Problematiken ligger enligt 
Mapunda och Lane i att arkeologerna inte reflekterar över metoderna de använda för att 
förmedla sitt arbete. Oftast används medierna som tv, radio eller tidningar. Denna information 
når många gånger inte lokalbefolkningen. Det kan bero på att det inte finns tillgång till dessa 
medier eller också på att språket som används i medierna är inte bekant för den lantliga 
befolkningen i Östafrika. Dessa begränsningar ska arkeologer som arbetar med publik 
förmedling vara medveten om och reflektera över. Viktigt för det publika arbetet gentemot 
den lantliga befolkningen är alltså praktiska metoder. Byborna ska involveras i den 
arkeologiska processen i och med att de arbetar på platsen, men också som ambassadörer för 
sitt samhälle. En utställning som arrangeras efter utgrävningen där det visas upp resultat ingår 
också i den publika processen. Viktigt med utställningen är att den når ut till befolkningen, 
vilket innebär att det ska reflekteras över till vem utställningen riktas och hur man på bästa 
sättet når ut till befolkningen. Det ska på ett begripligt sätt framställas hur man arbetade på 
platsen och hur detta arbete kan bidra till något mer komplext vad gäller arkeologi och 
historia. Efter genomfört arbete ska projektet utvärderas i samarbete med många olika aktörer, 
såsom till exempel medierna, statsanställda, religiösa ledare och alla ifrån lokalbefolkningen 
som har bidragit till resultatet. Detta ger stolthet och dessutom en känsla för att kunna själv 
bestämma på vilket sätt man vill skydda sitt kulturarv. Att publicera resultaten är också viktigt 
för alla inblandade. Det föreslås att arkeologer som arbetar i synnerhet i Östafrika men även i 
hela Afrika ska använda sig av de ovan nämnda metoderna idag. Detta förhållningssätt 
gentemot publiken kräver att arkeologin görs till en användbar disciplin för befolkningen.  
 

”Public awareness in African contexts has to be hastened by the direct involvement 
of researchers while in the field”(Mapunda & Lane 2004:219). 
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3. Teoretisk diskussion 
 
Varför är det viktigt för arkeologer att berättar om det förflutna för en publik, och varför ska 
man involvera publiken i den arkeologiska processen? Om vi tittar på hur ett 
historiemedvetande skapas så kan man möjligen förstå varför arkeologerna idag tycker mer 
och mer att ett publikt förhållningssätt är mycket relevant på en global såväl som en lokal 
nivå. 
 
Det pratas idag om att man brukar historien och detta i olika sammanhang, kommersiellt, 
politiskt, individuellt eller vetenskapligt. Det grundläggande syftet för historiebruk är att 
människor vill ge mening och legitimitet till historien. Utöver detta så kan en historia som 
används medvetet av människorna vara ett verktyg för att kunna hanterar förändringar i 
nutiden. Hur ges det mening till historia? Hur legitimerar man historien? Peter Aronsson 
(2009) beskriver den legitimerande historien som ett exempel på ett negativt historiebruk som 
dessutom kan ha en skadande påverkan på människorna. Med detta menar han när den 
rådande och tillsyns bestående historien är den enda rätta. En historia där människans enda 
handling gentemot den består i att upprätthålla den. En faststående historia alltså. Vidare 
beskriver han att ett kritiskt förhållningssätt mot historien kan leda till förändring. Denna 
kritik kan vara såväl positiv som negativ. Kritiken i sig är det bärande medlet för att en 
förändring kan ske. Att vara kritiskt har som resultat att historien ges mening och bjuder 
dessutom till handling. 
Betraktas historien däremot som ett öde så innebär det att det inte behövs någon handling. 
Människan har vid denna tolkning ingen rätt att ingripa i det som sker eller har skett. Det som 
ger ett medvetande om historien består alltså i att det har skapas ett relevant sammanhang 
mellan dåtid, nutid och framtid. Detta innebär att det inte bara finns en idé om det förflutna 
utan också om framtiden. Följden av detta är att det inte kan existera någon historielöshet 
(Aronsson 2009:57- 68). 
 
Historien om det förflutna är bara en del i människans kulturarv. Utöver detta så finns det 
arkitektoniska lämningar, landskap som är påverkade av människor genom tiderna och olika 
sorters artefakter. Cornelius Holtorf (2010) undersökte varför det sistnämnda kulturarvet är 
viktigt för människorna. Han utgick ifrån västvärldens perspektiv där besökandet av historiska 
platser tillhör livsstilen.  
Han kunde se att målet med besöket av olika kulturhistoriska platser är att lära sig mer om 
dessa. Genom kulturarvet kan människan berätta historier om sina egna sociala kontexter och 
värdesätter på så sätt kulturarvet högre. Människor vill ha en berättelse om sig själv och inte 
en historia om det förflutna. Dessa berättelser som är förankrade i kulturarvet kan utforma 
eller stärka identiteter som har detsamma förflutna. Med detta menas ett förflutet där 
människorna har identiska historier att berätta som visar att de tillhör samma samhälle.  
 

”What matters is not so much the richness or character of the story being told, but 
that a story is being told at all” (Holtorf 2010:46). 

 
Arkeologen själv spelar också en stor roll i hur viktigt och värdefullt kulturarvet är. 
Människorna är intresserade i hur arkeologen skapar kunskap. Akademikern upptäcker och 
dokumentera ny kunskap. Arkeologen kan berätta historier om det förflutna men även om sitt 
arbete, vilket attraherar publiken. Dessa berättelser gör kulturarvet mer värdefull och detta för 
en bredare publik. 
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Vilket sammanhang har arkeologi och kulturarvet? Är det samma sak? Kan det upplevas som 
samma sak? Ett exempel på en undersökning i England kan möjligen svara på dessa frågor. 
Emma Waterton och Laurajane Smith (2009) har undersökt kopplingen mellan arkeologi och 
kulturarv. Mellan 1960 och 1970-talet utvecklades i England ”The authorized disourse” 
(AHD) som reglerar hanteringen av kulturarvet. AHD visar bestämda perspektiv av ett lands 
nationella identitet. Materiella lämningar, platser och landskap beskyddas för senare 
generationer. Dessa kulturella lämningar betraktas som något ursprungligt som inger en 
känsla av identitet men som också betraktas som ömtåligt, äntligt och inte förnybart. De 
vetenskaper som förknippas med AHD är historia, arkitektur och arkeologi. Enligt AHD är 
det dessa ämnen som har kunskapen för att kunna inneha rollen som förvaltare av det 
nationella kulturarvet. Det finns en auktoriserad förståelse för kulturarvet vilket har som 
konsekvens att andra uppfattningar om kulturarvet exkluderas. Detta betyder att värdena som 
AHD anger är värden baserade på erfarenheter inom en elit. Människor som uppskattar dessa 
värden tillhör Englands medelklass och övre skikt, med andra ord människor som kan göra 
sina röster hörda i större politiska sammanhang. I en kontext tillsammans med AHD kan dessa 
människor göra kulturen viktigt. En kulturell process innebär, p.g.a. förvaltningen som AHD 
innehar, reglerandet av kulturarvet såsom förmedling och förhandling av historiska värden 
och berättelser. Sett ur denna synvinkel så har kulturarvet i sig ingen betydelse utan det som 
är betydelsefullt är värden som skapas omkring den. Kulturarv är med andra ord kulturella 
verktyg som samhället använder sig av för att minnas. I denna process konstrueras mening 
vilket har relevans för nutiden. Arkeologen ses som förvaltaren av kulturarvet som förstår 
ämnet, kan kommunicera det och förmedla dess värde till nationen. Som kulturarv betecknas 
oftast ett monument, arkeologiska platser eller andra materiella lämningar. Det finns andra 
kulturella värden som musik, dans, berättelser o.s.v. som exkluderas från att betraktas som 
kulturarv. Kulturarvet sätts oftast i kontext med skapandet av identitet, det gjordes dock inga 
studier som visar på att identitet verkligen är konstruerat i samband med kulturarvet.  
 

”The lack of understanding helps to facilitate the acceptance of established and 
legitimized cultural and social values, and thus identity, which becomes an 
immutable given somehow inherently embedded within heritage/archaeological 
monuments, sites and buildings” (Waterton & Smith 2009:14). 

 
I Sydafrika finns det ett behov för en ny historia. En historia som skapar stolthet genom att 
människorna är medveten om den. En historia som inte är likställd med apartheidens och 
kolonialistiska idéer. Vid skapandet av denna historia kan forskning och den publika 
arkeologin diskuterar materiella och mytologiska såväl som etniska perspektiv. Det finns i 
Sydafrika två tolkningar eller ingångar till den publika arkeologin. För det första så finns det 
målet att göra arkeologin allmänt omtyckt genom att inte nämna den dominerande och 
elitistiska historien. För det andra så finns det ”a people´s archaeology”, där det definieras 
olika arkeologiska processer genom vilka det produceras nya kunskaper om det förflutna 
(Jeppson 2008:482).  
 
De existerande tolkningarna av historien, oavsett om det handlar om historien ur ett 
akademiskt perspektiv eller den ”allmänna” uppfattningen om landets historia, är alltid 
framställda ur en europeisk synvinkel. Innan Afrika koloniserades så baserades landets 
historia på muntliga traditioner, historien levde alltså genom berättelser. Kolonialherrarna 
hade inget intresse i Afrikas egentliga historia utan enbart av att framställa platser, människor, 
händelser i historieskrivningen ur sitt eget perspektiv. Historiska dokument var och är 
fortfarande viktiga för att skapa historia ur en europeisk synvinkel.  
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Eftersom det inte fanns några historiska dokument så satts Sydafrikas historiska minne i fara 
när apartheidregimen konstruerade myter kring den ”svarta” människans historia. Detta 
gjordes eftersom det inte fanns några skriftliga källor, men även för att stödja 
apartheidpolitiken.  
 
I början av 1990 grundades i Kapstaden ”The Archaeology Workshop” (AW). En 
organisation som utbildar lärare i ämnet arkeologi. Detta beroende på att det fanns en 
efterfråga och ett krav på offentliga utbildningar i samhället. 1993 kunde trots de ringa 
finansiella medlen som projektet beviljades 800 lärare avsluta kursen med goda resultat.  Det 
finns en del små projekt som den ovan nämnda AW(Archaeology Workshop), men trots det 
så har den postkoloniala arkeologin inte kommit igång i Sydafrika. Shepherd (2002) menar att 
detta beror på för det första att tiden efter apartheid var präglat av en del olika händelser som 
HIV epidemin, valutakrisen och också byggandet av köpcentrar och kasinon på kulturella 
värdefulla plaster. Det fanns alltså redan mycket människorna fick ta hand om, och ämnet 
arkeologi prioriterades bort. Den andra punkten, och enligt Shepherd mer allvarliga 
förklaringen, om varför arkeologin inte kom igång efter apartheid var och är den arkeologiska 
teorin. Han ställer sig kritisk mot den post-processuella arkeologin med vilken det arbetas i 
Afrika och efterfråga en arkeologi som kan ställas i ett större politiskt och socialt 
sammanhang. Sedan föreslå han att se ämnet arkeologi som ett ämne som formas av sig självt, 
och att se det arkeologiska materialet som något som redan är förankrat i specifika historiska 
och politiska kontexter. Arkeologen som arbetar med den publika arkeologin inom ett bestämt 
projekt, är den som kan definiera vad det publikarkeologiska arbetet ska innebära. Med detta 
menas, att beroende på det målet som arkeologen har med sitt arbete väljs de mest relevanta 
metoder för projektet. 
	  

4. Metod 
 
4.1 Använda metoder 
 
Arbetet genomfördes med hjälp av litteraturstudier bestående av böcker och artiklar som 
behandlar ämnet publik arkeologi på olika sätt. Det kan bland annat innebära definitionen av 
publik arkeologi, på genomförda publikarkeologiska projekt eller tankar kring olika publika 
metoder. Även böcker om historia och historiebruk användes, eftersom jag vill få en större 
förståelse om hur historien tolkas och har tolkats genom tiderna och även hur detta görs idag. 
Dessutom genomfördes ett antal intervjuer via e-post, som diskuterar ämnet publik arkeologi. 
Intervjuerna riktades till fyra arkeologer (arkeolog 1-4) som arbetar eller har arbetat med olika 
publikarkeologiska projekt i Sydafrika.  
 
Arkeolog 1 är professor emeritus. Hans forskning riktar sig mycket till hur människan 
använde sig av naturresurserna. Han arbetar med ett regionalt och rumsligt angreppssätt där 
han kontextualiserar information i utgrävningar med människans uttryck i form av 
klippmålningar för att kunna få en helhetsbild av den forntida människan. För tillfället arbetar 
han med ett större publik arkeologiskt projekt. 
 
Arkeolog 2 arbetar som professor i antropologi. Hon undersöker bland annat naturliga och 
kulturella konstruktioner och hur dessa står i relation till maktbegreppet. Hon grundade 
”Stanford Heritage Ethics” som arbetar för att kulturarvet hanteras med större eftertanke inom 
till exempel etik, politik, minne, nationalismen kulturell tillhörighet och inhemsk arkeologi.  
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Arkeolog 3 är föreståndare för arkeologiavdelningen på Mc Gregors Museum i Kimberley. 
Hans intresse ligger i ”klippmålningar” och i att förmedla arkeologin till en bredare publik. 
 
Arkeolog 4 är verksam vid universitetet i Kapstaden. Hon arbetar som ”uppdragsarkeolog” 
och kontrollerar att kulturarvet hanteras enligt kulturarvslagen. Dessutom har hon deltagit i 
flera publikarkeologiska projekt. 
 
Intervjuerna med arkeologerna ska visa hur man arbetar rent praktiskt med publik arkeologi i 
Sydafrika. De innehöll de följande tio frågorna:  
	  
1. Kan du ge mig din egen definition av publik arkeologi? 
2. Sedan vilket år arbetar du med publik arkeologi? 
3. Varför började du arbetar med publik arkeologi? 
4. Vad gör det publikarkeologiska arbetet viktigt? 
5. Vad väljer du att berätta för allmänheten och varför? 
6. Hur väljer du dina projekt? Varför? 
7. På vilket sätt blir resultaten av det publika arbetet synliga? 
8. Vilka är svårigheterna innebär det publika arbetet? 
9. Hur hanterar du dessa problem? 
10. Vad vill du uppnå med ditt arbete? 
 
Intervjuerna analyserades sedan i förhållandet till tidigare studier som behandlats under 
rubriken Tidigare forskning. En del av dessa arkeologer har hemsidor som beskriver deras 
publika arbete. Dessa hemsidor undersöktes och ställdes mot intervjusvaren. 
 
4.2 Urval 
 
Urvalet av litteraturen skedde via en sökning i universitetsbibliotekets olika databaser. För att 
kunna hitta den passande litteraturen valdes stödord som jag ansåg passande för arbetets 
innehåll. Vissa artiklar valdes under arbetets gång, där jag hade blivit uppmärksam på någon, 
enligt mig, intressant författare. Intervjupartner valdes efter bestående kontakter som min 
handledare har till Sydafrika. Två intervjupartner valdes efter jag hade läst en artikel av dessa 
personer och blev mer intresserat i deras arbete. 
 
4.3 Källkritik 
 
För att närmar mig ämnet publik arkeologi, så har jag använt mig av olika exempel på det 
publika arbetet från hela världen. Detta har gett en inblick i det publikarkeologiska arbetet, 
dock inte i problematiken med det publika arbetet i Sydafrika. Dessutom finns det ett antal 
intervjuer som genomfördes vilka inte kan påstås är tillräckligt många för att kunna 
generaliserar det publikarkeologiska arbetet i Sydafrika. På grund av en väldigt begränsat tid 
för genomförandet av arbetet, så skickades intervjufrågorna ut samtidigt som arbetsprocessen 
började. Frågorna formulerades alltså innan jag själv hade kunnat skapa mig en djupare 
inblick i den publika arkeologin. Jag är väl medveten om att detta kommer att speglas i mina 
resultat och slutsatser. Att inte kunna visa en generell bild av det publika arbetet ger dock 
möjligheten att lyfta fram det specifika i intervjufrågorna och presentera som resultat. 
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Det är viktigt för läsaren att vara medveten om dessa brister. Detta för att läsaren inte ska låta 
sig hänföras att generalisera mina resultat. 
 
5. Genomförande Analys 
 
5.1 Analys av litteraturstudier 
 
Peter Ucko skapade en kurs i publik arkeologi för arkeologerna och kunde på det sättet ge 
verktygen för att uppmärksamma publiken på sitt kulturarv. Detta för att kunna arbetar 
förebyggande mot plundring, förstörelse och illegal handel. 
I litteraturen beskrivs att inga färdiga mallar kan tas till hjälp för det publika arbetet i olika 
länder. Med utgångspunkt i detta så innebär arkeologi även en del politik som arkeologen 
måste kunna förhålla sig till. Arkeologiska tolkningar kan utnyttjas i politiska syften, vilket 
gör det viktigt för de professionella att vara medveten om detta. Även om arbetet innebär en 
del politiska frågeställningar och ställningstagande så ska publiken involveras och dess 
frågeställningar ska hanteras seriöst. Detta innebär att arkeologen kan bli konfronterat med 
ovanliga synpunkter och frågor. Tim Schadla-Hall (2006:81) utrycker detta på följande sätt: 
 

”Public archaeology is aimed at dialogue and debate; it is political and not 
formulaic and it takes what might be termed mainstream archaeology into certain 
territory.” 

 
Ämnet publik arkeologi är mycket invecklat och väldigt beroende på vad arkeologen vill 
förmedla. Det innebär bland annat en förståelse av det samhälle man arbetar tillsammans med, 
metoder och presentationer samt en vilja till en offentlig debatt. Det ska dessutom tas hänsyn 
till samhällets eller landets individuella problem. 
 
Mc Davids arbete om publik arkeologi och Internet i USA visar att det finns för lite tillgång 
till Internet i den publika sfären, vilket gör det svårt för vissa människor (mest grupper av 
annan etnicitet än de vit europeiska amerikanerna) att använda sig av det. En annan förklaring 
är att Internet inte är lika relevant i det dagliga livet för, i denna exemplet, Afro-amerikanerna. 
Trots det kan Mc David se att användningen av internet växer inom alla etniska grupper vilket 
hon tolkar som positiv. Ett demokratiskt förhållningssätt innebär enligt henne att undvika att 
visa upp bestående fakta för människorna likaså att undvika ett utbildande förhållningssätt 
mot dem. Genom det förhållningssättet blev befolkningens röster hörda och människornas 
förståelse för det förflutna växte (Mc David 2004:167).  
 
Betraktas Pearsons och Ramilisoninas forskning om inhemska människor så blir det tydligt att 
det alltid finns en politisk dimension i arbetet när arkeologer undersöker inhemskas 
förhållningssätt till olika platser (Pearson & Ramilisonina 2004:226). Projektet på öarna, som 
tog plats flera år i rad, förde med sig att befolkningen öppnade sig för arkeologerna och det 
kunde ske ett samarbete mellan dessa två parter. Arkeologin medförde att den lokala 
befolkningen hade möjligheten att lära sig om sin egen historia, vilket annars inte hade varit 
möjligt för dem, eftersom deras historia inte finns med i den nationella läroplanen (Pearson & 
Ramilisonina 2004:227). Genom arkeologin utvecklades den allmänna historiska kunskapen, 
och utöver detta skapades nya ekonomiska fördelar på grund av platsens etablering. Det 
arkeologiska arbetet lockade inte bara dit turister som var intresserade av utgrävningen utan 
arkeologerna var själva turister, vilket gav en extra inkomst till samhället. Dessutom tog  
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arkeologerna del av lokalbefolkningens ”riktiga liv” vilket stärkte banden mellan 
befolkningen och arkeologerna. Det som arkeologerna kunde observera var att deras arbete 
blev framgångsrikt på grund av involverandet av befolkningen i arbetsprocessen. Denna 
metod av att bygga upp en relation till befolkningen gav de inhemska människorna en mening 
för det egna samhällets existens (Pearson & Ramilisonina 2004:229). 
Arkeologernas framgångar med arbetet berodde på att det lades stor vikt vid att acceptera de 
inhemskas traditioner. På grund av sina erfarenheter kan arkeologerna påstå att den personliga 
kontakten med de inhemska samhällena är oersättlig för en bra kommunikation. De lokala 
samhällen är utgångspunkten från vilken arkeologerna måste arbeta (Pearson & Ramilisonina 
2004:237). 
 
I Östafrika är situationen den att de flesta människorna inte vet något om ämnet arkeologi. 
Detta innebär, med tanke på det som beskrevs tidigare, att arkeologi är ett ämne för den 
intellektuella eliten. Det som Mapunda och Lane kritiserar är att arkeologerna sällan 
informerar lokalbefolkningen innan projektet sätts igång. Befolkningen uppmärksammas 
varken om målet och betydelsen med arbetet på platsen. Lika sällan informeras 
lokalbefolkningen om arbetets resultat. På det sättet är lokalbefolkningen utesluten från den 
arkeologiska processen. Om lokalbefolkningen inte involveras i den arkeologiska processen 
så medför det att människorna inte har någon relation till sitt eget kulturarv. En konsekvens av 
detta är att lokalbefolkningen inte kan se någon anledning att skydda sitt arv mot förstöring, 
illegal handel eller plundring. Genom att arkeologerna söker kontakt med lokalbefolkningen 
kan de presentera sig och sitt arbete, men likaså skapa en relation arkeologerna och 
lokalbefolkningen emellan. På så sätt växer befolkningens medvetande om arkeologin och 
medvetenheten om det väsentliga i den arkeologiska forskningen och de därmed förknippande 
historiska och kulturella kontexterna. Samtidigt får befolkningen en känsla för sitt kulturarv. 
Dessutom utvecklas det oftast ett engagemang för att bevara och beskydda det arkeologiska 
materialet. Att publicera det arkeologiska arbetet för alla involverade är viktigt. Detta görs 
redan, men på sådana sätt att lokalbefolkningen inte kan ha nytta av det. Internet och tv är 
inga publiceringskanaler där lokalbefolkningen kan dra nytta av det arkeologiska arbetet.  
Det krävs enklare metoder som publikationer i form av till exempel ett enkelt papper som 
beskriver projektet på det lokala språket. 
 
Som Holtorf (2010) beskriver är det viktigt för människor att ha berättelser om sig själv, vilka 
är förankrade i kulturarvet, och kan på det sättet stärka identiteter med detsamma förflutna. 
Arkeologen spelar också en viktig roll i att förmedla arkeologiska värden till publiken. Här 
attraheras publiken inte enbart av värdena som finns i kulturarvet utan också av arkeologens 
arbetssätt. Arkeologi är oftast lika med kulturarv, eftersom arkeologen är den som har kontroll 
över arvet.  
 
Enligt Waterton & Smith har ”The authorized discourse” (AHD) en brist på att engagera sig 
och förstå utbudet av kulturarvets uttryck som kommer från aktörer utanför förvaltningen. Ett 
sådant arbete, det vill säga ett engagemang och förståelse av det som skapas utanför 
förvaltningen, skulle avslöja att det egna arbetet består i att upprätthålla existerande sociala 
värden och hierarkier. Ett erkännande om detta skulle äventyra den arkeologiska identiteten, 
tillgång till arkeologiska uppgifter och en känsla av mening i förvaltningsarbetet (Waterton & 
Smith 2009:25). 
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I Sydafrika grundades ”The Archaeology Workshop” vilken är en del av gottrörelsen och 
exponeringen av den gömda historien, men samtidigt fundamentet på vilket den nya nationen 
kan byggas. Nick Shepherd (2002) menar att den post koloniala arkeologin behöver kommer 
igång. Arbetet ser han som en utmaning. Hans mål är att arkeologin strävar mot en 
återförening av samhället utan att arkeologi som disciplin förlorar sin väsentliga innebörd. 
Befolkningen ska involveras i relevanta och meningsbärande problem och debatter. 
Arkeologerna ska inte vara rädda för att ändra perspektivet och vara öppna för nya tankesätt 
som till exempel hur man kan involverar ämnet ekonomi i form av pengar och varor, men 
även ta till sig nya idéer (Shepherd 2002:80).  
 
5.2 Analys av intervjuerna 
 
För att kunna analysera svaren jag har fått undersökte jag varje fråga för sig. Jag försökte 
visar alla svar, även där arkeologerna hade olika synpunkter. På det sättet kunde svaren 
komplettera varandra eller viktigheten i den enskilde arkeologens svar kunde tydligt göras. 
 
För att kunna förstår hur man arbetar med publik arkeologi i Sydafrika så intervjuade jag 
olika arkeologer som började arbeta med ett publikarkeologiskt förhållningssätt mellan åren 
1985 och 2002. Resultatet av min analys av intervjusvaren visar att alla arkeologer anser att 
den publika arkeologin ska involvera publiken, vilken i Sydafrika oftast består av 
lokalbefolkningen, i de olika arkeologiska metoderna. Bara en av de tillfrågade personerna 
ansåg att publik arkeologi handlar om att arkeologen ska arbetar på ett informativt sätt 
gentemot publiken.  
 
Intressant är att alla arkeologer som arbetar med publik arkeologi redovisade en känsla av att 
projekten de arbetar med har valt arkeologen och inte tvärtom. Det nämns att det finns mycket 
att göra, och det man vill med sitt arbete är att ge stolthet, identitet och arbeta förebyggande 
mot förstöring av kulturarvet. Arkeologerna valde att arbeta med den publika arkeologin 
eftersom de anser att det är en viktig del i det arkeologiska arbetet. De är eniga om att 
interaktionen med befolkningen som är bosatt nära utgrävningsplasten är en 
grundförutsättning för att kunna arbeta publikt. Genom detta samspel mellan arkeologer och 
befolkningen är det möjligt för arkeologen att förmedla värdena som ligger i kulturarvet. Är 
publiken medveten om dessa värden så medför det att lokalbefolkningen kan se en mening i 
att skydda sitt kulturarv, vilket samtidigt är målet som arkeologerna har. Samtidigt anses 
involverandet av publiken som den mest effektiva vägen för att kunna förmedla arkeologiska 
metoder. Med involverande menar de tillfrågade ett kommunicerande mellan arkeologer och 
publiken. Alla tillfrågade arkeologer tycker att det publikarkeologiska arbetet är viktigt, men 
de ange olika motiv till det. Två av de fyra tillfrågade arkeologer tycker att värdet ligger i att 
dela med sig om sin förståelse om arkeologi och historieskapande. Detta inte bara för att 
tillföra kunskap utan också eftersom de arkeologiska projekten betalas av skattepengar. Bara 
en av de fyra tillfrågade arkeologerna ser kunskapsförmedlingen som sin moraliska 
förpliktelse gentemot publiken. Alla vill ge kunskap om det förflutna, vilket anses vara 
betydelsefull för nutiden och framtiden. Publiken ska göras uppmärksam på sitt kulturarv, 
detta är alla arkeologer överens om. Det finns dock olika metoder för att involvera publiken i 
arbetet. En utgångspunkt är att berätta för publiken om det som de är mest intresserade av. På 
grund av egna erfarenheter kunde en av arkeologerna säga att publiken oftast är mest 
intresserad av de olika arkeologiska metoderna. Detta anses vara bra eftersom det ger kunskap 
om hur forskningen producerar vetenskap. Det menas att en publik som har förstått hur 
forskningen skapar kunskap kan ifrågasätta forskningen, vilket önskas. Ett ifrågasättande  
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ledar till kommunikation och utav denna kommunikation sluts kretsloppet och 
kunskapsletandet ledar i sin tur till en bra forskning. Möjligheten att göra människorna 
uppmärksam på landskapet, hur det brukats genom tiderna och hur det såg ut kan ge en plats 
en starkare betydelse. På det sättet får den undersökta platsen relevans för befolkningen.  
Genom arbetet kan det också förklaras ”gamla” uppfattningar ifrån tidigare forskning som till 
exempel den kolonialistiska arkeologin. Resultaten av arbetet kan arkeologerna se genom att 
befolkningen visar en större respekt för sitt kulturarv, och dessutom kan sätta sig själv i ett 
historiskt sammanhang och på så sätt skapa identitet. Publiken känner ett eget ansvar 
gentemot kulturarvet och skyddar det. Ett annat resultat är akademiska publikationer. För att 
kunna bygga upp en bra relation till lokalbefolkningen vid ett nytt projekt så väljer en av mina 
intervjupartners att berätta anekdoter av tidigare projekt. På det sättet är det möjligt att fler får 
kännedom om ämnet arkeologi vilket är, i det fallet, ett personligt mål. Det finns vissa 
svårigheter med det publika arbetet. Det som alla arkeologer som intervjuades sa var att den 
största problematiken ligger i lokalbefolkningen har stora ekonomiska problem Det uppstår 
också problem genom lokalbefolkningens brister i förståelsen om vad arkeologi är. 
Svårigheterna som uppstår av ekonomiska skäl försöks ta hand om genom att söka olika 
sorters bidrag. Problem som uppstår genom mötet mellan befolkningen och arkeologerna 
försöker de hantera genom tolerans och tålamod, där man lyssnar på befolkningen. Det som 
arkeologerna vill få ut av sitt arbete är bland annat att vara viktiga för andra än bara 
arkeologer. Att ge något till människorna som kan göra de stolta och skapa en känsla av 
ansvar, där man till exempel kan se landskapet ur ett nytt perspektiv. Att göra den roll som 
bestämda platser har mer centralt i det förflutna. Man vill också att publiken och likaså 
arkeologerna utvecklas genom detta arbete.  
Man vill hjälpa folk att förstå historien och dess betydelse, men också hjälpa helt praktiskt 
genom att erbjuder en arbetsplats eller en utbildning. 
 
5.3 Analys av projektens hemsidor 
 
Alla intervjuade arkeologer arbetar inom olika projekt. Trots det så ger svaren en bild av att 
forskarna har samma mål, stöter på samma problem och har samma visioner. Detta föranledde 
mig att undersöka om det finns skillnader mellan de svaren jag har fått genom intervjuerna 
och projektens skildringar på deras specifika hemsidor. 
 
Det jag vill undersöka är om internetkällorna: 
1) är aktuella 
2) visar hur och på vilket sätt samspelet mellan publiken och arkeologen visar sig  
3) visar resultaten av det publik arkeologiska arbetet 
4) är utarbetade för en speciell målgrupp 
 
Projekten som jag ska tittar närmare på är: 
a) Mc Gregor Museum i Kimberley som arbetar med Wildebeest Kuil Rock Art projektet  
b) Living Landscape Project (Clanwilliam) 
c) Arkeologi i Kruger Park 
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På Mc Gregor Museums hemsida kan man hitta information om ”Wildebeest Rock Art 
Project” men projektet har även en egen hemsida. Båda hemsidor länkar till varandra, och 
därför valde jag att undersöka båda.  
 
	   Mc Gregor 

Museum 
(Wildebeest 
Rock Art) 

Wildebeest Kuil 
Rock Art Center 

Living 
Landscape 
Project 
(Clanwilliam) 

Kruger Park 
(arkeologiska 
projekt)	  

Aktualitet ja nej ja nej 
Samarbete ja ja ja 1	  äldre	  

exempel	  
Resultat utbildning, 

arbete,  
inkomst	  

	  arbetsplatser arbetsplatser 
kontakt med 
olika skolor 

inga 

Målgrupp turister turister och 
skolklasser 

turister 
allmän 
information	  

turister som vill 
besöka Kruger´s 
Park 

     Tabell 1. Tabellen visar aktualiteten, samarbete, resultat och målgrupper utifrån de olika projektens hemsidor 
 
Tabell 1 visar att hemsidan från Mc Gregors Museum verkar aktuell.	  På	  hemsidan	  beskrivs	  
vilka	  olika	  aktörer	  som	  är	  inblandade	  i	  projektet,	  det	  omfattas	  alla	  från	  finansiärerna	  till	  
de	  som	  arbetar	  på	  platsen	  (arkeologerna	  och	  lokalbefolkningen).	  Sidan	  visar	  att	  
lokalbefolkningen	  blev	  utbildade	  till	  guide	  och	  säljer	  dessutom	  sitt	  eget	  hantverk	  på	  
platsen.	  De	  synliga	  resultaten	  är	  att	  lokalbefolkningen	  har	  fått	  en	  utbildning	  och	  ett	  
arbete	  med	  inkomst. Hemsidan	  riktar	  sig	  till	  turister.	  Alltså	  en	  annan	  publik	  än	  
lokalbefolkningen	  man	  arbetade	  mot	  under	  projektens	  gång.	  
	  
Hemsidan	  av	  ”De	  Wildebeest	  Kuil	  Rock	  Art	  Project”	  är	  delvis	  oaktuellt	  som	  det	  kan	  
ses	  i	  tabell	  1.	  Hemsidan	  beskriver	  att	  detta	  är	  ett	  publikt	  projekt	  där	  lokalbefolkningen,	  
forskare	  och	  andra	  aktörer	  arbetar	  ihop.	  Det	  informeras	  dock	  inte	  om	  på	  vilket	  sätt	  man	  
arbetar	  ihop.	  	  
Det	  finns	  bara	  en	  länk	  för	  läsaren	  till	  en	  tidningsartikel,	  i	  vilken	  samarbete	  mellan	  
arkeologerna,	  finansiärer	  och	  lokalbefolkningen	  beskrivs.	  Läsaren	  behöver	  dock	  leta	  
efter	  den	  specifika	  informationen.	  Det	  framgår	  av	  både	  hemsidans	  första	  sida	  och	  
tidningsartikeln	  att	  lokalbefolkningen	  (San)	  har	  fått	  arbetsplatser	  genom	  projektet.	  
Hemsidan	  riktar	  sig	  till	  turister	  och	  skolklasser	  och	  andra	  som	  är	  intresserade.	  
 
Som	  tabellen	  visar	  har	  The	  Living	  Landscape	  Project	  en	  aktuell	  hemsida.	  Ett	  
samarbete	  mellan	  lärare	  och	  projektet	  pågår.	  Detta	  för	  att	  utveckla	  en	  utbildning	  som	  
överensstämmer	  med	  skolornas	  läroplan.	  Dessutom	  utbildas	  lokalbefolkningen	  i	  att	  
kritiskt	  kunna	  granska	  hur	  landskapet	  har	  utvecklats	  och	  hur	  människorna	  har	  påverkat	  
denna	  förändring.	  Det	  finns	  många	  intresserade	  skolor	  som	  besöker	  projektet	  mer	  
regelbundet,	  några	  av	  dessa	  har	  varit	  på	  plats	  vid	  olika	  tillfällen.	  Det	  kunde	  ordnas	  20	  
arbetsplatser	  genom	  projektet.	  Sidan	  är	  väldigt	  omfattande.	  Själv	  undersökte	  jag	  bara	  
den	  publikarkeologiska	  aspekten	  av	  sidan	  som	  involvera	  lokalbefolkningen.	  Den	  är	  till	  
för	  att	  informera	  och	  även	  för	  att	  locka	  turister.	  Det	  visas	  upp	  för	  besökaren	  hur	  man	  
praktiskt	  har	  arbetat	  med	  projektet.	  
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Kruger´s	  Park	  hemsida	  är	  en	  aktuell	  sida	  för	  parken,	  dock	  inte	  för	  arkeologiska	  projekt.	  
Därför	  visas	  i	  tabellen	  att	  hemsidan	  inte	  är	  aktuell.	  Samarbetet	  med	  lokalbefolkningen	  
speglas	  bara	  i	  ett	  exempel.	  En	  boplats	  från	  järnåldern	  (Masorini),	  vilken	  
rekonstruerades	  i	  samarbete	  med	  lokalbefolkningen	  och	  arkeologer.	  Det	  nämns	  inte	  
några	  mål	  som	  uppnåddes	  med	  det	  publika	  arbetet.	  Hemsidan	  är	  i	  första	  hand	  riktad	  till	  
människor	  som	  vill	  besöka	  Krugers	  Park	  och	  få	  en	  naturupplevelse.	  Att	  man	  kan	  uppleva	  
historiska	  platser	  kommer	  i	  andra	  hand.	  Arkeologi	  har	  alltså	  en	  mindre	  plats.	  Den	  som	  
är	  intresserad	  kommer	  att	  hitta	  information,	  men	  den	  som	  är	  mindre	  intresserat	  kan	  lätt	  
missa	  denna	  information.	  Detta	  kan	  ses	  i	  tabellen.	  
 
5.4	  Jämförande	  analys	  av	  intervjuerna	  och	  hemsidorna	  
	  
I detta kapitel ställs arkeologernas beskrivning av det publika arbetet mot det som hemsidorna 
visar till sina besökare. 
 
Arkeologerna anser att det publika arbetet ska involvera publiken i det arkeologiska arbetet på 
ett praktiskt sätt. Det upplevs att det finns mycket att göra, och målet med arbetet är, förutom 
skyddandet kulturarvet, att det ska ge stolthet och identitet till människorna man arbetar med. 
Arkeologerna beskriver samarbetet mellan arkeologin och lokalbefolkningen som en viktig 
grundförutsättning för det publika arbetet. Resultatet av det är en kunskapsförmedling som 
anses vara en moralisk förpliktelse eftersom arkeologin betalas av skattepengarna. 
Arkeologerna vill bygga upp kunskap om det förflutna så att människorna kan skapa sig en 
förståelse för nutiden och framtiden. De tillfrågade arkeologer arbetar med olika metoder, 
beroende på projektens natur, för att involvera publiken. Arkeologen arbetar för att ge platser 
och andra kulturella lämningar relevans, så att lokalbefolkningen kan se ett värde i sitt 
kulturarv och på så sätt bygga upp en vilja att beskydda det. Svårigheter i det publika arbetet 
visar sig i socioekonomiska problem hos lokalbefolkningen och i lokalbefolkningens 
omedvetenhet om ämnet arkeologi. Arkeologerna vill arbeta mot detta, så att människor kan 
förstå historien och dess betydelse, men arkeologen vill också erbjuda utbildning och 
arbetsplatser. 
Hemsidorna visar delvis att publiken (lokalbefolkningen) har involverats i arbetet, men för 
publiken som besöker hemsidorna finns det ingen möjlighet att involvera sig på något sätt i 
det arkeologiska arbetet. Däremot är hemsidorna mycket informativa för sina besökare. De 
flesta av de olika hemsidor visar att det finns mycket arbete inom den publika arkeologin 
vilket presenteras som olika projekt. Dessa projektbeskrivningar visar hur samarbetet mellan 
olika instanser inom det publika arbetet tar form. Hemsidorna visar på ett samarbete med 
lokalbefolkningen, men betonar inte vikten i den som till exempel att man vill skapa en 
förståelse för kontexten mellan dåtiden, nutiden och framtiden. Besökaren av hemsidorna har 
möjligheten att informera sig om hur de olika projekten genomfördes. Det finns inga 
förklaringar till varför arkeologerna använde sig av vissa metoder på just den platsen. Det 
finns inga diskussioner om vilka andra metoder det kunde ha använts vid de framställda 
projekten. Sidorna framställer klart och tydligt vilka resultat man kunde uppnå genom det 
publika arbetet. 
 
Arkeologerna och hemsidorna beskriver båda att publiken är involverade i processen. 
Hemsidorna lite mindre utförligt än arkeologerna, men desto utförligare vilka finansiella 
aktörer som är inblandade. Det som framställs på internet är mer resultatredovisande som till 
exempel; att det kunde ordnas 20 arbetsplatser genom projektet. Dessutom riktar sig  
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hemsidorna till en annan publik än den som arkeologerna har i sitt dagliga arbete inom 
projekten. Detta kräver olika förhållningssätt och andra presentationer av arbetet. Det som 
publiceras på nätet ger en officiell bild av arbetet, medan intervjuerna är mer personliga och 
speglar den enskilde arkeologens erfarenheter. 
 
6. Resultat 
 
När jag började skriver arbetet var jag intresserat av varför det arbetas med publik arkeologi i 
Sydafrika och vilka mål man har med detta arbete. Min analys visar att det finns olika skäl till 
det publikarkeologiska arbetet. Publiken ska uppmärksammas på kulturarvet som finns i deras 
omedelbara närhet. Arkeologerna vill ge medvetenhet om kulturarvet och producerar på det 
sättet identitet och stolthet. Det blir möjligt för publiken att sätta sig själv och historien i ett 
sammanhang vilket skapar en djupare förståelse inte bara om dåtiden utan också inför 
framtiden. Den nya kunskapen om sitt närområde verkar förebyggande mot förstörning och 
väcker en ansvarskänsla vilket medför att kulturarvet får en högre prioritet och beskyddas. 
Arkeologen själv kan känna en ansvarskänsla mot publiken eftersom hans/hennes arbete 
betalas med offentliga medel och därför ser arbetet som sin moraliska förpliktelse. Det finns 
en ”förhoppning” om att kunna åstadkomma fler arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Det 
blir tydligt som en av de intervjuade personerna sa att ”Det finns mycket att göra.” 
De svaren som arkeologerna gav på frågorna varför publik arkeologi i Sydafrika är viktig och 
vilka mål det finns med arbetet är väldigt likartade. Detta kan bero på att anledningen för det 
publika arbetet ligger väldigt nära de målen man vill uppnå med arbetet.  
De mer specifika målen som arbetet har är att ge något tillbaka till publiken eftersom den 
indirekt finansierar projekten. 
Det finns möjligen ett mindre synligt resultat. Arkeologerna vill ge stolthet, identitet och 
skapa en förståelse av historien. Detta sker för att man vill ge tillbaka en historia som var 
bortglömd. En intressant fråga är om det kunde nås resultat med det publika arbetet. Jag 
kunde se att det finns en del olika resultat. Ett resultat är att man har olika hemsidor om 
projekten. Dessutom sker ett samarbete med olika skolor som genom sitt intresse hjälper till 
att göra arbetet mer publikt för ett ännu bredare publikum. 
Vid jämförelsen av intervjuerna och internetframställningarna blev det tydligt att hemsidorna 
riktar sig till en annan publik än projekten gör. Publiken, hemsidans besökare, tar till sig 
information om olika projekt. Om det har genomförts ett publikt arbete så visas det på 
hemsidorna i beskrivande form, där man nämner alla inblandade aktörer såväl som resultaten 
av arbetet. Det visas för en bredare publik vad man kan uppnå med ett arkeologiskt arbete 
som involverar lokalbefolkningen och vilken innebörd det har för både arkeologerna och 
lokalbefolkningen.  
 
7. Diskussion och tolkning 
 
Arbetet visar att både forskningen och det praktiska publika arbetet förespråkar ett 
involverande av publiken. Grunden för detta finns i att förstöring och plundring ska 
motarbetas och kulturarvets värde ska synliggöras. I början var det publika arbetet en 
kunskapsförmedling i förebyggande syfte. Nu ses publik arkeologi som en diskussion mellan 
arkeologen och publiken, där den akademiska faktan kan och ska ifrågasättas. 
Kommunikationen är det viktigaste verktyg i arbetet, och anses som den mest effektiva 
metoden för att förmedla det arkeologiska arbetet.  
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Under apartheidtiden tog de vita politikerna ingen hänsyn till de färgades kulturarv. Det blev 
varken skyddat eller uppmärksammat på andra sätt. Idag arbetar arkeologerna i motsatt 
riktning. Befolkningen i Sydafrika som under apartheid blev historielös blir nu uppmuntrade 
att lägga märke till sitt kulturarv. Det som politiken en gång i tiden har tagit ifrån den 
färgande befolkningen ska nu ges tillbaka. Av arkeologen krävs inte bara den arkeologiska 
vetenskapen utan också en förståelse av de olika publiker den arbetar mot. I Sydafrika består 
denna publik oftast av lokalbefolkning som lever nära den arkeologiska arbetsplatsen. 
Diskussionen med lokalbefolkningen kan vara svårt på grund av flera skäl. Som Pearson och 
Ramilisonina (2004) beskriver kan det finnas myter om arkeologer vilket kan leda till 
missförstånd. Detta är ett exempel ifrån Madagaskar, men det verkar inte vara omöjligt att 
sådana myter kan finnas i Sydafrika också. Pearson och Ramilisonina (2004) betonar också att 
det alltid finns en politisk dimension och att lokalbefolkningen först genom deras arbete 
kunde ta del av sin ”egen historia”, en historia som inte finns i den nationella läroplanen. 
Sydafrikas historia fanns inte heller med i läroplanen, men idag arbetar arkeologerna i landet 
för att kunna ge tillbaka landets historia. Som exemplet på Pearsons Ramilisonina arbete visar 
så kan det utöver ett större historiemedvetande även växer fram ekonomiska fördelar för 
lokalbefolkningen p.g.a. det publikarkeologiska arbetet. Detta är också fallet i Sydafrika, där 
olika publika projekt drar till sig turister och skolklasser. Människan har den önskan att 
tillhöra ett större historisk sammanhang, för att kunna stärka sin identitet genom en gemensam 
historia. Länge har historien av de förtryckta människorna i Sydafrika betraktas som deras 
öde, där det inte fanns någon rätt att ingripa. Efter apartheidens fall finns det en vilja att skapa 
ett sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid, och som följd av detta kan det inte finnas 
någon historielöshet i Sydafrika. 
 
Ett problem är att i Sydafrika vet en lokalbefolkning oftast inte vad ämnet arkeologi innebär 
och bara detta faktum kan föra med sig missuppfattningar. Att arbeta med publik arkeologi 
innebär också att arkeologen gör det tydligt till vem han riktar sitt arbete. Detta innebär olika 
förhållningssätt. Människor som inte vet vad arkeologi innebär, ska får kunskap om det, 
genom att arkeologen presenterar sitt arbete. Det är viktigt att det diskuteras innan arbetet 
påbörjas mot vilken publik det ska arbetas, vilka mål det finns med arbetet och på vilka 
metoder det ska användas. Ett arbete i form av lokalbefolkningens involvering fodrar tålamod, 
tolerans och öppenhet ifrån arkeologens sida. Publiken måste alltså ses och tas som den är. 
Ser man på allt som arkeologen ska förhålla sig till, så blir det tydligt att det inte bara är 
publiken som får ny kunskap utan också arkeologen som utvecklas genom sitt arbete. 
Arkeologerna arbetar för att medvetenheten om kulturarvet och den egna platsen i historien 
ska växa och att människor kan se historiska samband. Tidigare var historien och arkeologin 
eurocentrerad, vilket innefattade en historietolkning och en arkeologisk tolkning ur 
kolonialistens perspektiv.  
Resulterade i att den ”svarta” befolkningen var omedveten om sin egen historia. Idag ses 
därför arkeologin i Sydafrika som ett ”lyxämne”. Landet har många problem att ta itu med 
och att diskuterar frågor om det förflutna anses vara onödiga. I motsats till detta upplever 
arkeologerna att det publika arbetet kan hjälpa till att göra platser och historier meningsfull 
för människor. Sydafrikas historia legitimerades länge av kolonialmakterna, och var därmed 
den enda berättigade historien. Idag ifrågasätts denna historia, och kritiken som detta medför 
leder till handling. Denna handling utgörs än så länge av arkeologerna som förmedlar till en 
omedveten lokalbefolkning.  
Innan människan kan ifrågasätta historien måste hon dock förstå historiska kontexter, därför 
arbetar arkeologerna med att ge människorna en plats i historien. Denna plats medför stolthet 
och identitet och medvetenhet om platsens värde. I Sydafrika finns två olika metoder för  

18 



publik arkeologi. Det finns en önskan om att göra arkeologi till ett populärt ämne, där man 
utelämnar landets svåra historia eller så arbetar man med ”a people´s archaeology” där det 
framställs nya insikter i det förflutna. Jeppson (2008) menar att båda dessa metoder är 
framtagna utifrån ett europeiskt perspektiv. Detta påstående är viktigt i sammanhang med det 
publika arbetet som görs idag i Sydafrika. Arkeologen som arbetar med projekt gentemot 
lokalbefolkningen, är medlem i ett elitistiskt samhälle. Det är han eller hon som innehar 
kunskapen om det förflutna. Denna kunskap lärdes ut på ett universitet där under 
apartheidtiden ämnena arkeologi och historia försöktes tas ifrån den officiella läroplanen. Idag 
finns dessa ämnen och har en ny betydelse för landets förflutna och dess framtid.  Waterton 
och Smith (2009) ställer sig kritiska mot ämnet arkeologi och kulturarvet. De beskriver att 
arkeologi uppfattas som samma sak, eftersom det regleras av den offentliga sektorn. Exemplet 
som jag tog upp tidigare kommer ifrån England, men kulturarvet regleras även i andra länder. 
Det nämndes också att arkeologen är den som innehar kunskapen om platser och föremål och 
kan förmedla detta till en publik.  
Ett publikarkeologiskt arbete framtogs i ett gott syfte, dock problematiken som beskrivs 
genom att lagstifta beskyddandet ligger i att andra synvinklar än arkeologens kan exkluderas.  
Att den historiska vetenskapen är elitistisk insågs redan på 1980 -talet då ”History Workshop” 
grundades. Målet var att komma åt den undanhållna historien och berätta om den enskilde 
människans upplevelser. Först tio år senare grundades ”The Archaeology Workshop” för att 
det fanns en efterfråga på arkeologisk utbildning i samhället. Shepherd (2002) tycker att 
denna form av arkeologiskt arbete inte är tillräckligt och efterfrågar en arkeologi som kan ses 
i ett större sammanhang där det arkeologiska materialet redan är fast i historiska och politiska 
kontexter.  
 
Arkeologerna som intervjuades menade att de ekonomiska problemen av lokalbefolkningen är 
den största svårigheten i arbetet. En av arkeologerna nämnde att man genom sitt arbete kan ge 
lite stolthet och självkänsla till människor som annars är så fattiga. 
Arkeologi presenterat på nätet är viktigt att förhålla sig till. Det presenteras publika projekt, 
där lokalbefolkningen är inblandat. Det ska dock inte glömmas att lokalbefolkningen är 
mycket fattigt och oftast saknar tillgång till internet. Frågan som kommer upp är huruvida 
arbetet genomförs på ett sätt där både lokalbefolkningen och en bredare publik kan ha nytta 
av det, utan att arbetet med lokalbefolkningen framställs som en arkeologisk metod. Mc 
David (2004) letar därför efter ett demokratiskt förhållningssätt gentemot publiken. Även 
Mapunda och Lane (2004) tar upp att diskussionen om att målgruppen är väldigt viktig i detta 
sammanhang. Idag anses ett arbete där lokalbefolkningen är involverat i grävningen och 
utelämnas ifrån den arkeologiska tolkningen värdelös. Enligt Mc David (2004) har man gjort 
ett bra publikt arbete där lokalbefolkningen har fått tillfälle att skapa en produkt av sin egen 
historia. Jag kan hålla med om det men ställer mig kritiskt mot på vilket sätt 
lokalbefolkningen verkligen var involverat i skapandeprocessen av hemsidan som var fokus 
för Mc Davids arbete.  
 
Deras berättelser återberättas på hemsidan ur Mc Davids perspektiv. Det ska tas hänsyn till att 
alla människor tolkar efter sina egna erfarenheter och därför kan det inte säkert påstås att 
berättelserna inte är återberättat influerat av Mc David själv. Detta är enligt mig inget som 
görs avsiktligt utan är mänskligt, dock viktigt att reflektera över.  
Mitt arbete riktar sig uteslutande mot samarbetet mellan arkeologer och lokalbefolkningen. 
Detta innefattar dock inte hela det publik arkeologiska perspektivet i Sydafrika. Publik 
arkeologi kan också visa sig i form av böcker, filmer eller internet; bara för att nämna några 
exempel. Detta perspektiv av det publika arbetet når ut till en annan publik, till vilken  
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arkeologen ska anpassa sig. Det behövs alltså olika attityder mot olika publik. 
För lokalbefolkningen är det viktigt att den blir involverad i arbetet på ett praktiskt sätt, där 
medvetenheten om de kulturella lämningarna växer. För ”världen” är det viktigt att det blir 
uppmärksammat att ett sådant arbete sker, varför det görs och med vilka resultat. Så att denna 
publik får en medvetenhet om de större sammanhangen mellan kulturarv och människan.  
 
8. Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det arbetas med publik arkekologi för att ge en 
medvetenhet om kulturarvet, vilket medför att människor kan identifiera sig med olika platser, 
men också inge en självsäkerhet om människan i tid och rum. En medvetenhet om platsens 
värde ur ett arkeologiskt och historiskt perspektiv ledar till att lokalbefolkningen kan se ett 
värde i att beskydda dessa platser. Det publika arbetet ger inte bara en bättre förståelse för 
historiska sammanhang utan det uppbringar också arbetstillfällen som kan ge fasta arbeten 
med en inkomst. Arkeologin är alltid politiskt, för det första eftersom arkeologiska fynd 
stammar alltid från ett politiskt sammanhang, men samtidigt så hittas de också i nutida 
politiska sammanhang.  
Arkeologerna i Sydafrika som arbetar med publik arkeologi vill ge tillbaka en historia som 
censurerades av politiska skäl. Detta på grund av nya politiska sammanhang i historien. Ett 
publikt arbete kan yttra sig på olika sätt. Det kan arbetas direkt mot människor inom 
arkeologiskt fältarbete.  
Andra publikarkeologiska metoder är att göra arkeologi synligt genom olika medier som 
radio, tv, internet, böcker, tidningsartiklar och akademiska publikationer. I arbetet 
undersöktes hemsidor som visar publika projekt.  

 
Det blir tydligt att dessa projekt framställda på nätet riktar sig till en annan publik än det 
praktiska arbetet mot lokalbefolkningen. Det är svårt att veta vilka resultat hemsidorna har, 
och detta frågade jag aldrig efter. Samspelet mellan arkeologerna och lokalbefolkningen 
kunde dock visa att man har fått resultat av sitt arbete. Detta resonemang leder mig till 
följande slutsatser: 
 

1. Anledningen till varför man arbetar med publik arkeologi i Sydafrika är för att det 
finns ett stort behov av detta. Människor behöva återupptäcker sin historia för att 
kunna bevara den för framtiden. 

2. Målet med arbetet är att arkeologerna vill skapa stolthet och medvetenhet såväl som 
förebygga förstörelsen och skapa arbetsplatser. 

3. Arkeologer vill ge tillbaka historien till människorna och samhället ska återförenas 
med ämnet arkeologi. Förklaringen för detta är baserat på de tidigare politiska 
förhållandena i Sydafrika. 

4. Konkreta resultaten av den publika arkeologin är att lokalbefolkningen kunde utbildas 
och att det kunde skapas arbetsplatser. Det publika arbetet har gett bestående kontakter 
med skolor där man arbetar aktivt på att förändrar läroplanen. Medvetenhet om 
kulturarvet har byggts upp och därmed ett ansvar för detsamma. 
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Bilaga I 
 
Intervju A 
 
1. Please give me your own definition about public archaeology!  
I would define public archaeology as outreach educational archaeology that takes archaeology 
out of the academic domain and into the public at large through programmes that either seek 
simply to inform or to involve non-archaeologists in our methods and principles. 
 
2. Since when are you working with public archaeology? 
I was first involved in 2000 and then became involved again last year. Since 2009 I have also 
been involved with a project that involves a lot of public interaction, though I wouldn’t really 
call it public archaeology. 
 
3. Why did you start working with it?  
In a country like South Africa where heritage studies are far down on the list of crucial things 
(unlike water, electricity and housing) if we don’t educate the public ourselves about why 
what we do is important and why our heritage needs to be preserved and protected and 
celebrated, we will lose it to development and casual damage. 
 
4. What makes working with public archaeology important? 
We are only few, if we can reach out to enough people, we can achieve things. It’s very 
seldom the archaeologists who stop sensitive developments from proceeding, it’s usually 
interested and affected public groups (rates payer associations, local heritage interest groups 
etc) 
 
5. What do you choose to tell the public? Why? 
Emphasising the fact that the heritage is fragile and precious, but also that it is shared and 
belongs to all of us. We all need to be responsible for it. Also when most of the country 
doesn’t know what we do, highlighting the fact that it’s not just digging holes, but is a 
genuine science and follows scientific principles. 
 
6. How do you choose your projects? Why? 
Most of them have chosen me. The one I was involved in in 2000 and am currently working 
on again involves school children from an impoverished community. They are all descendants 
of the San people who lived in that area before the settlers arrived. What could be more 
important than instilling a sense of pride and identity in children who have so very little else? 
 
7. In what ways does results in working with public archaeology appear? 
Greater respect for the traces of heritage in the environment, sense of identity. It leads to 
having more, informed eyes and ears who can alert us to sites that are potentially in danger. 
 
8. What are the difficulties in working with public archaeology? 
A general lack of any knowledge of what we do, funding, finding the archaeologists to take 
on projects, lack of formal jobs in the field, hostility by landowners to activities that could 
lead to landclaims 
 
9. How do you deal with this difficulties? 



Public archaeology is poorly represented in South Africa. When funding happens it is seldom 
sufficient so the projects are undertaken for poor wages and probably achieve reduced 
impacts. I’m not sure the difficulties are being dealt with 
10. What do you want to accomplish with your work? 
Particularly in terms of working with children, if we can give them something to be proud 
about, instil a sense of responsibility in them and, quite simply, expose them to a different 
way of seeing the landscape and understanding that people have lived in it, in different ways, 
for millions of years – I feel that’s very enriching for children who are so isolated and 
understimulated due to povert 
 
Intervju B 
 
1. Please give me your own definition about public archaeology! 
The practice of archaeology directed at the involvement of the ‘public’, that is not explicitly at 
other professionals. 
 
2. Since when are you working with public archeology? 
As an academic, all of my life in some or other way (career advisor, public lectures, amateur 
archaeology society, childrens school trips etc) but since 1995 more explicitly through my 
involvement in the Clanwilliam Living Landscape Project. 
 
3. Why did you start working with it? 
I sensed a general and southern African-specific need to interact with people who live in the 
areas where I have excavated and an interest in generating some local interest in, and if 
possible, benefit from all of the things we believed we had learnt about the long term history 
of the western Cape. 
 
4. What makes working with public archaeology important? 
Its very satisfying to see that what we ‘know’ is interesting and useful to others, it is 
important to have as much archaeology in school syllabi, its not our material it belongs to all. 
 
5. What do you choose to tell the public? Why? 
In South Africa where the image of the pre-colonial hunter gatherer has been much 
caricatured and denigrated, we started with a vague idea of ‘rehabilitating’ the hunter 
gatherer. This led to interesting sessions with school learners where we tried to put on the 
table the achievements of precolonial and still living hunters and gatherers. We also talk about 
the long term changing history of people’s involvement with an equally changing land form, 
ideally getting to a sense of what peoples’ landscapes looked like.  
 
6. How do you choose your projects? Why? 
There is so much to do.  
 
7. In what way does results in working with public archaeology appear? 
I have chosen not to publish our experiences in social archaeology journals, but rather to try 
to monitor our impact informally, often anecdotally, by conversations with a wide range of 
local people. Despite our efforts many of these people still do not know what we are doing. 
Many do. 
 
8. What are the difficulties in working with public archaeology? 



Working with, employing and trying to interact with local communities means taking on all of 
the local socio-economic issues. This is very challenging to someone with only an academic 
training in teaching and researching archaeology, rather than project management or human 
resource management. There are many tough times, but lots of personal satisfaction. 
 
 
9. How do you deal with this difficulties? 
It depends which you are talking about, the financial ones are only solved by constant 
fundraising, the hr ones by patience and tolerance, the academic ones by an enthusiasm to do 
this kind of archaeology. 
 
10. What do you want to accomplish with your work? 
I would like my life’s work in this part of the western Cape to have been useful to people 
other than archaeologists, useful in a non-academic sense. 
 
Intervju C 
 
1. Please give me your own definition about public archaeology!  
I do not really call my own work public archaeology, I speak about it in terms of 
archaeological ethnography. Im going to paste in some bits from my new book, The Nature 
of Heritage: The New South Africa, just out. Maybe easier to follow. 
 
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470670711.html 
 
While the research presented here takes advantage of diverse methodologies that I have 
termed “archaeological ethnography” (Meskell 2005a; 2007a; 2009c), it departs from prior 
studies in its wider attention to issues beyond archaeology and heritage. What began as a 
project of tracking the progress of archaeology after 10 years of democracy has necessarily 
come to embrace a much larger framing, including the fraught relationship between cultural 
and natural heritage, the primacy of biodiversity and global conservation, development and 
empowerment strategies, the sedimented legacies of racialized identities, and the differential 
impacts of state and private and non-governmental interventions in the new nation. 
 
2. Since when are you working with public archaeology? 
I have been working in South Africa since 2002-3. 
 
3. Why did you start working with it?  
Studying South Africa’s heritage at this particular historical moment called for a new suite of 
methodologies. For me, the most effective way to really understand the particular practices of 
past mastering in South Africa was to spend significant amounts of time on the ground, 
interviewing a diverse array of people, living in Kruger, and often working in tandem with the 
People and Conservation unit of SANParks. 
 
4. What makes working with public archaeology important? 
Our work has to be relevant to the people most affected – it's a form of restitution as well and 
we have an ethical responsibility to share our work. 
 
Kruger was compelling for me as an archaeologist, being home to well over a thousand 
archaeological sites, dating from our early hominid ancestors to the recent past. Under the 
new dispensation, the long-ignored cultural past of the San and black South Africans could be 



finally showcased and appreciated. In what follows I evaluate the state of the archaeological 
past in the park and the views of various stakeholders toward revitalizing ancestral and 
cultural sites, including resident scientific researchers, international scholars, and those 
evicted from the park. 
 
5. What do you choose to tell the public? Why? 
Over the years I have been based at Skukuza, Kruger’s research station and main tourist hub. I 
had sustained interactions and interviews with park man- agers, research scientists and 
technicians, ecologists, service workers, rangers, heritage officers, and those forced from the 
park during previous regimes. Over a hundred formal, videoed interviews and hundreds more 
informal conversations form the basis of this research, along with archival analysis and 
participation in research meetings, conferences, and workshops. Together with heritage 
surveys, site monitoring, and participation in field projects, this forms a densely textured 
account of the place of the past in one of South Africa’s most important and celebrated 
landscapes. 
 
6. How do you choose your projects? Why? 
See above 
 
7. In what way does results in working with public archaeology appear? 
My work is kind of different, the results are in this book, but also in the Cosmopolitan 
Archaeologies volume. But I also worked with people in National Parks to change and 
develop their heritage and that wont be in academic publications. 
 
 
8. What are the difficulties in working with public archaeology? 
I started to focus mainly on archaeological sites and landscapes when I began my 
interviewing and working outside the park.  
 
The questions that drove my early work in Kruger revolved around past mastering, 
specifically how might the depredations of colonial and apartheid eras be ameliorated? Given 
the erasures what did people know of their past in the park, specifically their ancestral sites? 
What was the role of archaeology and archaeologists in the programmatics of the new nation 
and how exactly would heritage pay? The idea that the poverty and fragility of life that I 
witnessed in communities on the western border could be addressed by a recuperation of the 
past seemed unlikely. Even the invidious notion of creating cultural villages and showcasing 
the imagined and ossified identities of the past for tourist revenues seemed impossible. How 
exactly could the archaeological past provide any form of therapeutic benefit, whether 
economic, social, or psychical? In many conversations it became clear that the category of 
heritage and dwelling upon the past were luxuries that people like myself could entertain. 
Certainly, almost every elder interviewed could recount stories from the past and, when 
pressed, shared their opinions on sites, archaeologists, and museums, but clearly these were 
not central concerns to them. Other imperatives occupied their thoughts and our 
conversations: compensation for the loss of their land and cattle, employment in the park for 
their families, developing international tourism in their villages, remuneration for destruction 
of their crops by animals escaping from Kruger, government aid, and the govern- ment 
making good on electoral promises. These concerns were repeated endlessly from the far 
north at Pafuri in the Limpopo province to the southern region around Mthetamusha in the 
province of Mpumalanga. 



For my research to privilege the archaeological past and gloss over contempo- rary matters 
seemed disingenuous. If anything, it required reconfiguring so as to consider the broader 
category of history and interpolate something called “heritage” into more encompassing and 
compelling constructions of governmentality and environmentality, biodiversity and 
conservation, development, and sustainability to prove more comprehensive. 
 
9. How do you deal with this difficulties? 
See above – I changed my questions and focus to fit more with what people were telling me, 
their concerns and ways to try and get their message and history out to the wider world. 
 
 
10. What do you want to accomplish with your work? 
Id like to see the role of the past more central in places like Kruger and to make sure cultural 
heritage isnt always trumped by nature. Ive brought South African scholars, frm prviously 
disadvantaged backgrounds, here to Stanford to work with us and share their experiences and 
knowledge. Ive also created a post-doc here to look at cultural and natureal heritage together 
in terms of indigenous rights etc. 
 
Intervju D 
 
1. Please, give me your own definition about public archaeology! 
I would include any engagement with the public, so it is very broad. Archaeology is 
enherently social and it intersects public concerns at many levels. But some projects may be 
much more publically-orientated than others, e.g. our Wildebeest Kuil Rock Art Centre 
outside Kimberley in South Africa is explicitly conceived as addressing issues of public 
engagement. Colleagues in tourism see the site as needing to ’satisfy’ public interest and 
desires, whereas I adopt a view that the site should be more actively provocative, e.g. 
challenging preconceptions, stereotypes etc. 
 
2. Since when are you working with publik archaeology? 
Since joining the staff of the McGregor Museum in Kimberley in 1985. 
 
3. Why did you start working with it? 
Part of museum work is engagement with a variety of public constituencies including schools, 
tourists, ’communities’, sundry clients (e.g. in crm work), colleagues,  etc. It was part of the 
job. It was important to see public archaeology as part of research praxis.  
 
4. What makes working with publik archaeology important? 
Partly outlined above. Insights about the past are significant for the present and future, 
especially at a time when people’s sense of the past is very compressed, people living for the 
moment in a world of nearly instantaneous communication, when answers come before 
questions are put. For the discipline it is also important that the public values archaeology as 
such – out work being mainly funded by public money. 
 
5. What do you choose to tell the public? Why? 
See 1 above. I find that people are interested in the processes and methods and this is also 
very important since it gives a sense of how knowledge is constructed, evidence assembled 
and evaluated, and that knowledge can therefore be questioned. There is a great yearning for 
certainty (something on which fundamentalisms are based, also some popular 



’alternative’/fringe accounts of the past such as Hancock’s stuff on pyramids), whereas 
science proceeds by doubt and questioning. 
6. How do you choose your projects? Why? 
A range of research questions remain to be pursued in the archaeology of our region. There is 
also a level at which we have to respond locally and on a daily basis to matters yielded 
through CRM processes and accidental disturbance of archaeological remains.  In some cases 
projects choose us rather than the other way around. 
 
7. In what way does results in working with public archaeology appear? 
In one of the latter instances (see Q 6) we had to salvage human remains accidentally 
disturbed in an urban context which immediately resulted in complex public engagement in 
terms of consultation but also with participation and training of a group of community 
members. A core group of these helpers remains involved in archaeological work (two run the 
public programme at Wildebeest Kuil). One of them is pursuing a degree in archaeoology.  
The results of the work have appeared in participation, in public talks, in publications both 
popular and formal, and they are touched on in educational programmes for schools. 
 
8. What are the difficulties in working with public archaeology? 
One is dealing not with a single ’public’ but with many different constituencies which 
therefore need a diversity of approaches. One of the biggest difficulties with running a public 
archaeology facility such as the Wildebeest Kuil Rock Art Centre is that in terms tourists (on 
which the site depends for revenue) it represents a niche interest. We have very low numbers 
of visitors compared with more iconic attractions such as Kimberley’s ’Big Hole’ (diamond 
mine museum). School groups make up the larger component of our visitors but on a 
markedly seasonal basis. The site would not be sustainable without considerable subsidy from 
the provincial museum service including staff salaries. 
 
9. How do you deal with this difficulties? 
See discussion in 8. 
 
10. What do you want to accomplish with your work? 
Probably the greatest goal is to promote an awareness of the past and of archaeology as a 
means of knowing the past in as wide a cross-section of society as possible. It is our hope that 
this would be achieved in enjoyable and challenging (i.e. conceptually engaging) ways that 
have some relevance in terms of present concerns of people. The hope is that the sharing of 
knowledge would not simply satisfy prior expectations but broaden the experience of all 
participants, as learning experience, for both public and museum staff/archaeologists. To a 
rather limited extent (though government is apt to exaggerate on this) there are job creation 
opportunities linked with public archaeology, and educational betterment and career 
opportunities.  
	  


