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Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden

Acta Archaeologica Lundensia Series Prima in 40, No. 32

I oktober 2010 träffades arkeologer, medeltidsarkeologer,  
historiker, idéhistoriker, etnologer, latinare och religions- 
historiker i Lund för att diskutera arkeologins historia.  

Symposiet blev grund för denna artikelsamling. 

I boken beskriver forskare hur idéer, människor, platser, forn- 
lämningar och fornfynd har format synen på det förflutna:  
Hur har metoder uppstått och spridits? Vad fanns innan  
arkeologin och vem skapade den, forskare, kufar eller  

kungligheter? Vad visar våra museer? Hur har arkeologer,  
lokalbefolkning och myndigheter mötts?

Arkeologi handlar om forntiden, 
men speglar också alltid samtiden.

MAN FRAMKASTADE MED EN GODSINNAD OCH SJELFBEHAGLIG  
NAIVITET DE DJERFVASTE OCH VIDUNDERLIGASTE  

HYPOTHESER OM NORDENS FORNÅLDER.

– L. F. RÄÄF 1845

Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden
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Tinget på museum –
Om att avgränsa och tolka ett forskningstema

Richard Pettersson

The object in the museum – On the demarcation and interpretation of a research topic. This
article was written to reflect on the specific role of artefacts as research-related “source material” in the
museum. It represents the author’s struggle to narrate a comprehensive interpretation about this theme,
as member of the team project “The museum, the exhibition and the visitors: Meaning making in a new
arena for learning and communication”, financed by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet).
The theme of this present article is therefore the musealized objects and the notion that these artefacts
represent resources to cultural analyses and historical knowledge. A leading hypothesis is the concept
that postmodern de-constructivism during the late twentieth century has changed our perspective on
the artefact from a more or less neutral vessel for historic and cultural knowledge to a multidimensional
medium. This has an ongoing impact on archaeological and cultural museum exhibitions. The article
discusses what kind of impact the “cultural turn” has on present-day exhibitions. The author states
that we must both understand and accept the multidimensional meanings of artefacts, as we also must
comprehend why professionals within the field of archaeology and their related museums now struggle
to find new agendas for interpretation and authority related to cultural representation by artefacts.

DENNA text avviker till viss del från den
gängse formen för akademiskt skri-
vande. Den utgår nämligen från de

frågeställningar och reflektioner som följt av
processen att fixera ett studieobjekt; i kon-
trast till det mer vanliga upplägget, att del-
ge läsarna färdiga analyser, slutsatser och re-
sultat (Brännström Öhman & Livholts 2007).
Bakgrunden är min medverkan i ett forsk-
ningsprojekt, där jag i skrivande stund har
färdigställt ett bidrag till en forskningsanto-
logi, specifikt ett kapitel med titeln Om tingets
museala epistemologi.1 Motivet för att författa
nedanstående är att delge några tankelinjer
och resonemang från min forskningsprocess,
i syfte att bidra till generell reflektion om
tingets arkeologiska och museala roller. Så,
vad vill jag då ha sagt om temat att studera
tingets museala epistemologi?

Låt oss börja från ett grundläggande forsk-
ningsperspektiv: varför insamlas, magasineras,
katalogiseras och visas ting, artefakter, i våra mu-
seer? Detta är såväl en museologisk som en
arkeologisk kungsfråga. Ingen som ägnar sig
åt fältet borde ha undgått den. Men söker
man besvara frågan möter man ganska snart
en ocean av potentiella perspektiv och va-
rianter på temaanalyser. Personligen har jag
ägnat åtskilligt av mitt akademiska liv åt att
försöka tolka tematiken, utifrån olika infalls-
vinklar, metoder och teorier. Man kan exem-
pelvis börja med professionen och därifrån
formulera en ny fråga: finns det en ”musei-
kultur”, yrkesnormerande dispositioner för
värdegrund och agerande i relation till in-
samlade och utställda ting? Jag avser att hålla
just denna sista fråga levande genom det föl-
jande resonemanget.
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Det tidsbundna vetandet

De som har ägnat sig åt kulturminnesvår-
dens historia finner sannolikt frågan om en
hypotetisk museikultur högst rimlig. Argu-
ment för att en sådan kultur eller professio-
nell diskurs föreligger, kan exempelvis sökas
i branschrelaterad debatt kring museifack-
lig organisation; normalinstruktioner för mu-
seianställda; fastställande av prioriterad ut-
bildningsbakgrund vid anställning, etc. (Pet-
tersson 2001:212ff). Samtidigt ger sådant in-
te mycket svar på frågan varför detta sam-
lande, vårdande och visande pågår. Vi måste
fråga oss vilka behov och sanningsanspråk
som kopplar till magasinens och montrar-
nas artefakter genom den museala histori-
en. Museologer som Eilean Hooper-Greenhill
försökte under tidigt 1990-tal borra djupa-
re i denna tematik, för att konstruktivistiskt
efterfråga museets underliggande rationali-
tet ur ett såväl historiskt som samtida per-
spektiv. Utgångspunkten var: vad har ansetts
vara meningsfullt eller förkastligt visavi in-
samlande och museal förmedling, och hur
har de professionella ståndpunkterna mo-
tiverats? (Hooper-Greenhill 1992:3) Hennes
kontenta var att museet vid slutet av 1900-
talet alltmer övergår från att presentera histo-
riska eller kulturella fakta illustrerade med
stöd av valda artefakter, till att nu söka er-
bjuda pedagogiskt laddade arenor för intres-
seskapande, upptäckt och självlärande. Det-
ta implicerar en ändrad syn på såväl vetan-
de om historia och kultur, som på hur den-
na kunskap ska överföras till en besökande
publik. Det är inte längre isolerat experterna
som förväntas utverka olika valörer av fakta,
från de informationsbärande tingen. Budska-
pet, i den mån ett sådant föreligger, är nume-
ra relativiserat till förmån för tentativ dialog.
Detta ställer därmed också temat om tingets
roll som historiskt och kulturellt källmaterial
i en annan dager. Som jag kunnat konstate-
ra i min inledningsvis anförda forskningsar-
tikel, håller inte längre den faktapositivistis-
ka indelningen mellan tingets källvärde kont-
ra förmedlingsvärde, i samband med musei-
utställningar. Faktaförmedling och upplevel-
ser knutna till exponering inför musealisera-

de ting, kan inte separeras som väsensskilda
kvalitéer – om vi är helt likgiltiga inför mötet
med tinget, uppstår inget meningsskapande
och då lär vi oss heller inget.

Arkeologiska ämneshistoriker som exem-
pelvis Asgeir Svestad har från sin horisont
sökt förstå föremålsforskningens vetenskap-
liga roll. Han har argumenterat för att det
arkeologiska fältet formerades utifrån kun-
skapsteoretiska och makrosociala episteme i
Foucaults mening. Vad Svestad sökte besvara
var helt kort: vilka dispositioner för möjlig
eller meningsfull kunskap har varit rådande
från tid till annan, med fokus på föremåls-
forskning? (Svestad 1995) Han argumentera-
de övertygande för att ”kunskapen” i rela-
tion till artefakterna inte kan betraktas som
en isolerad inomvetenskaplig angelägenhet.
Forskare ingår i en samtid och kan därför inte
separeras från det diskursiva sammanhanget.
Fältets episteme sätter kort sagt ramarna för
vad som kan generera kunskap.

Båda nämnda ansatser, Hooper-Greenhills
och Svestads, baserades på en tydlig agenda:
en strävan att komma ifrån inte sällan hagio-
grafiskt individcentrerade historieframställ-
ningar som tidigare varit legio – betänk ex-
empelvis det inte helt obekanta omdömet
om forskaren som var ”före sin tid”. Proble-
met som 1990-talets museologer och teoreti-
ker hade att tackla var en tidigare tenden-
tiös arkeologi- och museihistorik, vars nar-
ration kännetecknades av en sekventiellt in-
riktad, progressiv framställning. Vetenskaps-
grenen eller kunskapsfältet skildrades helt
enkelt som en framgångsberättelse: vetan-
det om exempelvis det förhistoriska har en-
ligt denna form av tradering gått från hug-
skott och förvirring till upplysning, organi-
sering och insikt – alltid i kraft av de genia-
la föregångsfigurernas insatser. Forskare som
Hooper-Greenhill och Svestad önskade nyan-
sera perspektiven genom att argumentera för
att var tid kännetecknas av sin kunskapsho-
risont och att det historiska sökljuset snarast
borde riktas mot att förstå denna, istället för
att odla temat om vem som exempelvis var
den första ”riktiga” arkeologen eller etnolo-
gen.

Även om jag personligen anser att de två
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anförda studierna tyvärr förlorade stringens
och viss trovärdighet till följd av en alltför
bokstavstroende relation till Foucault, satte
de båda fingret på ett väsentligt kunskaps-
teoretiskt förhållande: vetande om det förhi-
storiska upptäcks inte, i mening att det skulle
existera kontextuellt oberoende fakta som så
att säga avtäcks av den tänkande och ska-
pande människan (föremålsforskaren). Kun-
skapen är tvärtom en funktion av diskursivt
reglerande dispositioner för meningsskapan-
de. Annorlunda och kanske mer belysande
uttryckt: artefaktbaserad kunskapsteori upp-
stod inte vid 1800-talet början på grund av en
handfull föregångsmäns iakttagelser av em-
piriska faktaförhållanden – de nya metoder-
na för tolkning, som allteftersom skulle bilda
ett forskningsfält, var snarare ett derivat av
tidens förändrade samhälle och världsbild.
Forskarnas roll i detta kan inte förnekas. De
såg vad de såg och tolkade vad de tolkade;
men de gjorde så på grund av att det då
fanns utrymme för idéer om ett förhistoriskt
tidsspann och en därtill kopplad mänsklig-
het som föregått det bibliskt kända. Enligt
min mening hade Foucault definitivt en po-
äng i sitt påpekande att det moderna episteme
som uppstod vid slutet av 1700-talet, med-
förde att människan inte längre uppfattade
sig som en underordnad kommentator i den
religiösa kosmologin, utan nu såg sig som ett
aktivt subjekt som skapade sin egen historia
(Foucault 1994).

Denna nya positionering hade förvisso
startat redan med renässansens mer våga-
de tänkare. I exempelvis Pico della Miran-
dolas Om människans värdighet (1486) fram-
ställs människan ha rollen av att vara ett hu-
vudsakligen fritt reflekterande subjekt, for-
mad som iakttagare och beundrare av Guds
skapelse (Hastrup 2010:22). Den tankestilen
förutsatte att människan ingår i, men sam-
tidigt är åtskild från, skapelsen. Människan
tilldelas därmed en analytisk och distanse-
rad blick på sin omgivning. Med den sakliga
blicken kan människan iaktta och recensera
skapelsens inre väsen; tillvaron kan objekti-
fieras och göras till föremål för empirisk ana-
lys. Konsekvenserna av denna perspektivise-
ring var i sig så omvälvande att följdverk-

ningarna på allvar började slå igenom först
med upplysningstidens program för encyk-
lopedisk kunskap. Vid det laget umgicks ti-
dens mest frivola tänkare, som exempelvis
encyklopedisten La Metrie, med idén att ock-
så människan kunde tas med i den objektiva
analysen och därmed bli föremål för meka-
nistisk teori.

Den moderna självuppfattningen var an-
nars under upplysningen att människan i
kulturell mening strävade efter förfining, ci-
vilisation, och framsteg (Foucault 1994:53f).
Och hon förändrade därmed historien genom
idéer, politik, innovationer samt genom på-
verkan på miljön – vilket i konsekvens ger av-
tryck i materiella ting. Denna framstegstanke
är förutsättningen för kommande idéer om
evolutionära utvecklingsförlopp (vilka tillika
kan spåras genom materiella kvarlevor). Med
den religiösa kosmologin och doktrinen om
syndafallet hade det inte funnits utrymme
för sådan progression. Världens civilisation
gick med det medeltida synsättet från pa-
radiset mot sin undergång. Därmed kunde,
i konsekvens, inte kulturen linjärt utvecklas
och förfinas. Människan förväntades tvärtom
i kraft av syndafallet förflackas och förråas,
fram till den väntande domedag som enligt
många stod alldeles för dörren (Berg Eriksen
1999:210ff).

Det moderna epistemet ändrade med and-
ra ord de mentala förutsättningarna för tän-
kandet om mänsklig kultur. Här vill jag lyf-
ta fram tre kännetecken för denna moderna
epistemologi: för det första en objektifiering
av världen och dess historiska förlopp (vil-
ket i sin tur ger utrymme för att ”frikopp-
la” och särställa människan); för det andra
en strävan efter att finna ordningen, syste-
met, bakom skapelsens arkitektur; samt för
det tredje en mekanistiskt anstruken metodo-
logi som baseras på namngivande och taxo-
nomi. Utan denna diskursiva kosmologi har
arkeologin inte någon uppgift att fylla, vilket
alltså placerar de vetenskapliga pionjärerna i
ett tidsskede.

Samma gäller för de arkeologiska museer-
na – att dessa formeras vid decennierna efter
1800 har sakligt sett i hög grad att göra med
forskningens behov av systematiserade sam-
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lingar, men i grundläggande mening måste
det sättas samman med faktumet att samhäl-
let dessförinnan helt enkelt inte hade något
behov eller användning för sådana institutio-
ner (Knell 2007).

Sammanfattningsvis vill jag med detta in-
ledande resonemang exemplifiera sakförhål-
landet att forskningen omfattar den kunskap
som varje tidssnitt ger möjlighet till. För att
återvända till frågan om den eventuella mu-
seikulturen, förutsätter tolkningen av en så-
dan därmed att professionen bör förstås som
formerad av olika praxis kring insamling,
ordning och tolkande, vilket i sin tur relaterar
till rådande tids diskursiva kunskapsnormer.
Men, och detta är väsentligt, denna diskur-
siva kunskapsnorm kan (enligt min mening)
inte förstås och beskrivas från en ensidigt
strukturell makronivå.

Analysen måste vaskas fram och skildras
genom enskilda aktörers förehavanden, vilket
är ett annat sätt att säga att individer age-
rar inom kunskapsfält, alternativt utifrån oli-
ka kunskapskollektiv i vetenskapsteoretikern
Ludwik Flecks mening (Fleck, 1997:48ff; Pet-
tersson 2004:23f). Ofrånkomligt om vi som
historiker söker förstå är därmed att kart-
lägga individers kontakter, idéer och ageran-
den, trots att narrativt fokus ligger på vilka
handlingsutrymmen och vilken auktoritet de
enskilda aktörerna har getts och tillskrivits i
samtiden. Ingen människa är en ö. Kunskaps-
byggande och förmedling sker i sociokultu-
rella sammanhang. Men vi kan inte för den
skull reducera bort enskilda individers age-
randen – utan dem kan vi helt enkelt inte
tolka och skriva begriplig historia.

Den kulturella vändningen

Åter till den stående frågan om museikultu-
ren – vill man ringa in mönstret för en sådan
disposition kan man alltså inte bortse från
professionella individer och deras handlings-
utrymmen. En annan ingång för förståelse
kan å andra sidan vara att närma sig brukar-
na, det vill säga museets besökare. Hur age-
rar dessa: Varför besöker folk museet? Enligt
den norska professorn i kulturhistoria, Anne
Eriksen, har besökarna under de cirka 150

år som museet varit en publik och offentlig
inrättning lärt sig, de har insocialiserats, att
förhålla sig till utställda artefakter på det sätt
som museets professionella har önskat. De
har därmed, i Bourdieus anda, tillägnat sig en
genrekompetens, ett predisponerat förhåll-
ningssätt som innebär att ett meningsskapan-
de och medspelande ”museende” aktiveras
i samma stund som blicken möter monterns
föremål, texter och färgskalor (Ehn 1986; Er-
iksen 2009:15f). Besökarstudier pekar också
på att människor har specifika förväntning-
ar på sina museibesök, och beter sig därefter
(Insulander 2010:43). Men går man från den
arten av analyser till försök att ringa in några
säkra slutsatser om hur kunskapsförmedling
mellan tingsperception och besökare egentli-
gen fungerar, visar sig tolkningen bli proble-
matisk. Museendets betydelsedimensioner är
svårfångade och mångtydiga. De förändras
över tid och bestäms av faktorer som dels
har att göra med vetenskapligt relaterade pa-
radigmförändringar, dels med det som bru-
kar benämnas som samhällsnormer (värde-
ringar, fördomar, kollektiva minnen) samt in-
te minst med den enskilde besökarens fysis-
ka och mentala dispositioner. Med det sista
avses aspekter på etnicitet, klass, kön, utbild-
ningsgrad, ålder, intresse samt kroppslig och
mental status. En och samma utställning ge-
nererar helt enkelt potentiellt en mängd olika
betydelser och intryck, eftersom besökaren
inte är stöpt i en form (Falk & Dierking 1992).
Detta faktum uppfattas sedan länge som ett
såväl pedagogiskt som demokratiskt dilem-
ma: risken finns alltid att besökargrupper
utestängs eftersom utställningsansvariga tra-
ditionellt har förutsatt museivana besökare; i
den mån man alls har reflekterat över mer än
innehållet i det avsedda budskapet (Jönsson
& Svensson 2005:12f; Jung 2009:53ff). Tidiga-
re, åtminstone fram till 1970-talet, hade mu-
seets företrädare generellt liten kunskap om
sina besökare; museets samhällsuppdrag var
att auktoritärt förmedla vetenskapligt grun-
dade fakta, god smak, estetisk formutveck-
ling, linjär historietradering. Besökarna fick –
litet tillspetsat – anpassa sig till budskapet,
inte tvärt om. Det kulturhistoriska museets
credo var att återge historiska data, som de
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förelåg; vilkas sanningsvärde självskrivet inte
kunde vara avhängigt hur publiken uppfat-
tar (alternativt inte förstår) förmedlingen!

Denna modernistiska och faktapositivistis-
ka hållning är numera under omstöpning,
vilket i sin tur kommer att förändra synen
på det vi har vant oss att benämna materi-
ell kultur. Med den dekonstruerande analy-
sen, som en följd av den så kallade ”kultu-
rella vändningen”, alternativt den språkliga
vändningen, inom humaniora från tiden vid
1990-talets inledning, sker en uppenbar bryt-
ning med en äldre forskningstradition. Ex-
empel på detta förespråkade paradigmskifte
är att själva begreppen ”kultur” och ”etnici-
tet” alltmer har kommit att ifrågasättas, då
hänvisningarna till dem implicerar kollektivt
och historiskt determinerande positionering-
ar (Blehr 2010). Från att betrakta kultur som
faktiskt iakttagbara och materialiserade till-
stånd i historien, övergår forskare nu därför
till att skildra kultur som kollektivt bundna
normer och processer, vars förståelse till stor
del är avhängig våra samtida tolkningsramar
och urval (Ekstöm 2009).

Fredrik Barth påpekade redan vid slutet
av 1960-talet att etnicitet formeras genom att
definieras inifrån den egna gruppen och då
först i situationer av extern påverkan – det
vill säga först när den egna identiteten ut-
manas eller ifrågasätts (Barth 1969). Hårdra-
get kan man utifrån det perspektivet häv-
da att Australiens aboriginer blev en etnisk
grupp först när de konkret drabbades av väs-
terländsk kolonialism. Godtar man ett så-
dant konstruktivistiskt resonemang, hamnar
såväl traditionell artefaktbaserad forskning
som museal representation i ett besvärande
läge. De föreskrivna antropologiska fakta ar-
tefaktstudierna pekade på kanske härrör från
tolkaren mer än från objekten!? Vad har då
egentligen kulturhistoriska museer menat sig
visa under en period av cirka 150 år? Tidigare
förtrolig faktaförmedling om ”kulturer” eller
”stammar” visar sig numera vara präglad av
premisser som har att göra med urval, per-
spektiv, situation och tidsläge. Anspråk på
kulturell representation inom museets ramar
kopplas därför både till föremål och uttolkare.
Evidensen i tolkningen måste alltid förenas

med reflektion: vem påstår vad och på vilka
grunder? Vidden av denna vändning återstår
fortfarande att se konsekvenserna av inom
såväl den arkeologiska forskningen som på
museerna.

Tinget som källmaterial

Låt mig förtydliga och exemplifiera ovanstå-
ende komprimerade teoretiska utläggning
med en historisk reflektion. Forskning base-
rad på materiell kultur och motsvarande mu-
seal förmedling i form av utställningar, ver-
kade länge i harmoni. Orsaken till det är sam-
stämmigheten i kunskapsteoretisk förståelse-
horisont (Odenstedt 2001:131ff). Om man an-
ser att ”kulturer” kännetecknas av vissa ma-
teriella typer, vilka tillika kan följas geogra-
fiskt, korologiskt och historiskt, blir det fors-
kande uppdraget lika med att samla in, ordna
upp och visa på detta kausala förhållande.
Så länge de stratigrafiska karteringarna av
föremålskategorier därmed förutsattes speg-
la en motsvarande antropologisk kulturdi-
mension, representerade kulturhistoriska fö-
remålsdisplayer i museerna av nödvändig-
het teman om kultur (Pettersson 2005:326).
Ett slags arkeologisk, etnologisk och museal
normalvetenskap förelåg därför från, grovt
talat, 1870-talet till 1970-talet (ang. etnologin
se Löfgren 1996:32f). Den nyblivne riksantik-
varien och arkeologen Hans Hildebrand for-
mulerade år 1880 en deklaration som symbo-
liserade det då nya insteget till en typologisk
och evolutionistisk blick på materiell kultur:

Först när man börjat studera typer-
na i deras charakter och deras ut-
veckling har studiet af den materi-
ella kulturen blifvit en vetenskap;
det är derpå samtiden har att arbeta,
att detta stadium må i alla fullaste
mått inträda i det typologiska stadi-
et (Hildebrand 1880:54).

Fornhistoria, liksom högreståndskultur och
allmogekultur visades därefter med veten-
skapligt anspråk genom antingen typologiskt
och geografiskt indelade displayer eller stil-
orienterade kategorier av artefakter. Men,
återigen, vad avsåg man egentligen att visa?

299



ATT ÅTERUPPTÄCKA DET GLÖMDA ARKEOLOGIN GÅR PÅ MUSEUM

När Evert Baudou i sin historik om den
nordiska arkeologin presenterar den dans-
ke arkeologen Sophus Müllers verk Vor Old-
tid: Danmarks Forhistoriske Archaeologi från
1897, beskriver han boken som ”1800-talets
främsta arkeologiska syntes i Norden” (Bau-
dou 2004:198). Problemställningarna visavi
det arkeologiska materialets möjlighet att be-
svara kulturhistoriskt grundade hypoteser
var vid sekelskiftet 1900, på ett basalt plan,
identiska med dagens vetenskapliga situa-
tion. Baudou refererar Müller som mena-
de att arkeologen alltid sökte efter ”regeln”
som kan påvisas efter många ”iakttagelser”
av fornfynd och dess kontextuella samman-
hang. Dessa regelmässiga sammanhang var
alltså en springande punkt för analys: ”Ge-
nom att sammanföra material där varje led
berör varandra i tid och rum når man en be-
tydande säkerhet i slutsatsen”, säger Müller
genom Baudou (Baudou, 2004:198). Men den
renodlade typologiska metoden räcker inte
som underlag för kulturhistoriska hypoteser
– arkeologen måste även ta hänsyn till ”ti-
den och rummets likheter och olikheter, d.v.s.
kontexten eller den historiska situationen”
(Baudou 2004 s. 199). Hur denna historiska
situation och kontext ska nås är dock oklart
– förutsätts tillgång till textbaserade beskriv-
ningar om eller från det aktuella tidssnittet?
Premissen är generellt att förhistorisk forsk-
ning fokuserar på tidssnitt varifrån det som
regel saknas skriftligt källmaterial. Förhisto-
risk arkeologi måste därför klara sig utan ett
skrivet primärmaterial. Men ting låter sig nu
inte läsas som lingvistiskt beskrivande texter.
Hänvisandet till ”den historiska situationen”
måste i detta fall därför syfta på vad andra
akademiska kollegor har skrivit om det spe-
cifikt förhistoriska.

Baudou menar att arkeologerna vid sekel-
skiftet 1900 insåg problematiken med att ”lä-
sa” artefakter och att de därför var återhållna
i sina kulturteoretiska hypoteser, baserade på
förhistoriskt källmaterial. Han exemplifierar
återigen med Sophus Müller, som i ett annat
arbete hade diskuterat kulturhistoriska slut-
satser om religiös utövning, baserade på häll-
ristningar som källmaterial. Med Baudous re-
dovisning hamnar emellertid arkeologin här

i positionen av att vara en hjälpvetenskap till
den historiskt textbundna:

Man kunde godta de äldsta histo-
riska källorna, som gick tillbaka till
den yngre järnåldern, och låta de
arkeologiska fynden illustrera histo-
rikernas tolkningar. Ingen arkeolog
diskuterade om fynden kunde ge
andra upplysningar än de historiska
källorna gjorde (Baudou 2004:198).

I ett svep tycks Baudou därmed motsäga själ-
va förutsättningen för hans syn på arkeo-
logins framväxt som en autonom vetenskap,
nämligen att vetenskapsgrenen utmärks av
metoden att studera artefakter som ett själv-
ständigt källmaterial för kulturteoretisk tolk-
ning. Utgångspunkten för denna form av se-
mantik är föresatsen att empiriska studier av
fynd och dess kontexter faktiskt kan ge ny
kunskap utöver det som genereras via skrift-
baserade historietolkningar. Återigen blir då
frågan: vad avsåg egentligen arkeologerna
visa med de rader av holkyxor och kru-
kor som ganska snart hamnade i museer-
nas montrar? Baudous utläggningar ger ing-
et svar och undviker i det anförda samman-
hanget även att närmare analysera den då
högst aktuella tematiken kring fysisk antro-
pologi och benfynd – vad handlade hela det
fältet och den debatten om, undrar man, om
nu arkeologerna aldrig rörde sig utanför de
empiriska gränser som de förhistoriska fyn-
den i kombination med historiskt källmateri-
al tillät?

Det framstår med andra ord som oklart vil-
ken epistemologisk nivå som Müllers åbero-
pade arkeologiska ”regler” och kulturhisto-
riska tolkningar egentligen syftade på. Avsåg
detta enbart möjligheten att fastställa regel-
bundenheter visavi fyndkategoriers kronolo-
gi och användningsområden? Nej, jag vill på-
stå att så inte var fallet! Såväl Oscar Monteli-
us i Sverige, som Sophus Müller i Danmark,
spekulerade i termer av etniska invandringar
av folkslag, vilket grundades på induktivt ba-
serade slutsatser om kontinuitetsbrott inom
fyndkategorier, samt upptäckter av nya fynd-
typer i exempelvis stenåldersgravar. Frågan
om nationens första inbyggare var brännan-
de. Men i själva verket rådde då, liksom idag,
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en semiotisk slitning mellan historisk analys
och empiriska fyndstudier. Vad betyder det
att nya fyndgrupper hittas i utgrävda gravar
eller på boplatser – är dessa belägg för en
invandring (kanske till och med ett ”eröv-
rande folk”), eller för ett kulturellt inlån och
en gradvis transformering inom den åsyfta-
de gruppen? Frågan har fått förnyad aktuali-
tet i dagens läge, med möjligheten till DNA-
provtagning vilket i sin tur har lett till stund-
tals infekterad härstamningsdebatt.

Låt mig flytta perspektivet från arkeologin
till museiutställningen. Vill man förstå det
museala visandets rationalitet vid sekelskif-
tet 1900, måste man begrunda de metoder
som då tillämpades. Sociologen Tony Ben-
nett har i sin bok Pasts Beyond Memory (2004)
pekat på det typologiska tankesystemet som
signifikant för den normalvetenskap jag tidi-
gare har hänvisat till:

Two factors played a crucial role in
the development of each of these
historical disciplines [archaeology,
palaeontology etc], and the rela-
tionships between them, over the
late eighteenth and nineteenth cen-
turies. The first consisted in the
conceptual reorientations and tech-
niques that allowed dug-up and
found artefacts – the odds and ends
of the past that Pitt Rivers refers
to – to be historicised and located
within an increasingly finely cali-
brated past that was conceived as a
sequence of interconnecting devel-
opmental series. The second con-
sisted in the development of tech-
niques for reading these pasts which
freed the historical sciences from
their tutelage to philology and other
text-based methods of interpreta-
tion, thus providing a methodologi-
cal basis for the claims of new forms
of expertise that were pitted against
the philological disciplines (Bennett
2004:40).

Här återkommer alltså implicit Müllers åbe-
ropade regler för sekventiell koppling mellan
historiska förlopp och artefakter. Den nämn-
de engelske militären och arkeologen A.H.

Pitt Rivers var den som kanske mest konse-
kvent förordade ett evolutionistiskt synsätt
på materiell kultur. Hans principer för forsk-
ning har förtjänstfullt sammanfattats av mu-
seologen Susan M. Pearce:

Pitt Rivers believed [in] two funda-
mental principles: first that material
culture reveals humankind’s essen-
tial nature and development; and
second, that the progress of artefact-
ual development, and so of human
nature, follows broadly Darwinian
principles, so that types developed
one from another according to a
process of selection which modified
their forms. The addition to this of
diffusionist ideas about the spread
of artefacts across the globe meant
that the whole structure could be
knitted together into a kind of three-
dimensional lattice-work in which
there might be a place for every-
thing (Pearce 1992:85).

Denna matris för tolkning av fysiskt fynd-
material är, som Pearce antyder, fundamen-
tal för inte bara den tidiga arkeologin utan
även den breda museisektorn. Det gav i ett
slag legitimitet och logik till magasinens väx-
ande samlingar av föremål – kunde man ba-
ra åstadkomma fullständiga serier, hade man
därmed också (med perspektiv på typerna)
en komplett bild av det historiska förloppet
(Lilja 1996).

Det ska dock genast inflikas att Pitt Rivers
evolutionistiska arkeologi/antropologi kriti-
serades redan i samtiden och hans tolknings-
horisont omfattas för övrigt numera inte in-
om arkeologin. Dessutom uppvisar samtida
liksom senare museer faktiskt mycket säl-
lan renodlade evolutionistiska, diffussionis-
tiska och typologiska utställningar – vanli-
gen byggde utställningarna i lika hög grad
på den äldre utställningsprincip som baseras
på användningsområde och geografisk till-
hörighet. Dessa omständigheter kan därför
tyckas medföra att typologin och evolutionis-
men inte hade så stor betydelse för museer-
nas verksamheter från slutet av 1800-talet och
framåt. Men både Bennett och Pearce bemö-
ter det antagandet med att övertygande pe-
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ka på att det kulturevolutionära och sekvens-
relaterade idégodset ändå spelade väsentli-
ga roller för: a) professionaliseringen av mu-
seibranschen – inte minst forskningen kring
artefakter; samt b) nätverken mellan musei-
samlingar, i syfte att fylla i ”luckor i mate-
rialet”, vilket också innefattar organisering-
en av artefakterna museerna emellan (Pearce
1992:86f; Bennet 2004:78f). Idéerna var med
andra ord fundamentala för, åtminstone, mu-
seernas kärnverksamhet och forskning. Pear-
ce kärnfulla sammanfattning från 1992, vil-
ken hon emellertid inte fördjupar vidare i sin
studie, förtjänar att citeras i ett längre stycke:

In spite of all kinds of recent devel-
opments in dating, scientific char-
acterization and interpretation, ty-
pology, archaeology’s equivalent to
taxonomy, remains crucial to our ef-
forts to understand the past. The
same is true of the ordering of ma-
terial like chairs, trade tools and fire
engines into groups and sequences.
More fundamentally, the idea of
classification and sequence now has
so powerful a hold over our intel-
lectual imaginations that we gear a
great deal of effort towards the no-
tion of material lattice-works of per-
ceived meaning. Archaeological ex-
cavations are organized in order to
fill our blank areas in the ‘patterns
of the past’, anthropological expe-
ditions are planned to do the same
for the present, and historical ma-
terial is deliberately assembled in a
significant relationship in order to
create period rooms, like those at
York Castle Museum. Even in Fine
Art, that most anarchic of the mu-
seum disciplines, pictures are dis-
played in organized schools and pe-
riods (Pearce 1992:86f).

Som Pearce noterar rör denna tankestil kring
ordnandet av museala ting ingalunda en-
bart den arkeologiska disciplinen; tankesti-
len kännetecknar tvärtom hela den museala
verksamheten.

Frågan är hur en museal samling eller ut-
ställning – med ett kulturhistoriskt tema –

skulle se ut, om idéerna bakom materiellt be-
tingad kulturell stratifiering inte skulle tillå-
tas göra sig gällande på något vis. Vi kan
knappast tänka oss ett sammanhang av före-
målsbaserad utställning som inte skulle an-
spela på stilmässig/kronologisk progressivi-
tet eller analogi mellan artefakt och antropo-
logisk kultur.

Typ- och sekvenstänkandet gav alltså i ett
slag ett vattentätt motiv för att fortsätta fylla
hålen i samlingarna och att utveckla taxono-
mier kring artefakttyper (samt också undvi-
ka den besvärande frågan vad detta egentli-
gen representerade i kulturantropologisk me-
ning). Samlandets och visandets kulturevolu-
tionistiska dimension antydde dessutom mer
eller mindre explicit att forntida föremål ha-
de en kulturell koppling till samtiden. Nyare
”högre” former hade vuxit fram ur äldre, mer
”ofullgångna”. Allt hängde samman som en
stor kedja, museets besökare behövde endast
använda sin blick för att se sin egen historia
som den var, nota bene med understöd av an-
tigen guidning eller instruerande texter. Som
Bennett formulerar det: ”The role of labels
[. . . ] was not to cling to things, but to narrate
the gaps between them.”(Bennett 2004:174).
Genom att lingvistiskt fylla luckorna kittade
man samman idén om samstämmigheten i
kulturens antropologiska och materiella pro-
gression.

Hundra år efter Hildebrands uttalande
om typologin som kungsväg för forskning-
en, börjar som sagt poststrukturalism och
dekonstruerande teori att gå i clinch med
”de stora berättelserna” om nationers, re-
gioners, folkslags och etniciteters särarter
(Smeds 2007). Då mediet för dessa museala
metaberättelser var och fortfarande är arte-
fakter, inbegrips i konsekvens även uttolkar-
na i den dekonstruerande analysen. Den mo-
dernistiska drömmen om en objektivt grun-
dad vetenskap, en vetenskap utan veten-
skapsmän där det autentiska tinget förmed-
lar obevekliga fakta, mals efterhand till grus.
Filosofen och museologen Hilde S. Hein kon-
staterade redan för ett decennium sedan att
”museums have descended from the heaven
of authoritative certainty to inhabit the flat-
land of the doubt” (Hein 2000:142). I denna
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process har tingets epistemologiska roll gått
från att företräda realia – tinget som en del av
det linjärt historiska förloppet – till att nu va-
ra ett medium – tinget som en exemplifiering
på en diskursivt förankrad historienarration
(Hein 2000:32). Fokus har därmed om man
så vill flyttats från budskapet till budbäraren.
Museets företrädare och utställningsmakare
har som konsekvens av postmodern reflek-
tion inte sällan svårt att ta ställning till vilken
eller vilka narrationer de vill förmedla, om de
nu alls ska våga sig på att representera något
(Ljunge 2010).

När det kommer till kritan förefaller det,
då som nu, fortfarande vara få museianställ-
da som kan formulera annat än slitna motiv
på frågan om varför bevarandet av materiell
kultur fortsatt är en samhällsangelägenhet.
Det finns förklarliga skäl till detta. Tvivelsu-
tan upplever vi både sinnes- och minnesre-
laterade sensationer av olika slag inför expo-
nering av utställda föremål. I direkt mening
uppfattar vår perception inför det musealise-
rade tinget vanligen färg, form, materialitet
och kanske kan vi med blickens hjälp också
ana användningsområde. Mer indirekta bety-
delsedimensioner förespeglas oss även som
projiceringar mot och från föremål – dessa
kan beskrivas som kulturella värdeaspekter:
status, social positionering, affektionsvärde
etc. Frågan är dock om traditionella museiut-
ställningar har förmedlat just dessa sistnämn-
da kvalitéer (och bevaras de i så fall i muse-
ets magasin)? Det vedertagna uppdraget har
ju fokuserats på föremålens tilltänkt mind-
re subjektiva dimensioner: deras roller att il-
lustrera historiska och kulturella fakticiteter,
seder eller bruk. Vilka betydelsedimensioner
vill museer av idag helst exponera? Har man
egentligen gjort upp med det äldre förmed-
lingsparadigmet?

Tinget som kulturelement

Av det nu anförda vill jag hävda att myc-
ket inom den museala verksamheten, inklu-
derat forskningen, har tagits för givet. Tolk-
ningsramarna gentemot de utställda föremå-
len har internaliserats till en utställningsrela-
terad genrekompetens hos såväl antikvarier

som besökare (Collins 2010:138). Detta kan
kanske beskrivas som en form av språkspel
i Wittgensteins anda, där föremålstyper har
getts analoga betydelser med termer och be-
grepp. Men liknelsen haltar – föremål kan ju
än en gång inte läsas i analogi med en ling-
vistisk och linjär historietradering (Andrén,
1997:140, 153f). Samtidigt har knappast den
museala hållningen att ”tingen talar” övergi-
vits. Självsynen att helt frankt mena sig vi-
sa ”materiell kultur”, och därmed lämna den
oklart kopplade ”immateriella kulturen” till
betraktarens inlevelseförmåga, är dock inte
längre legitim som agenda för visandet.

Den förutsatta analogin mellan materiel-
la lämningar, semiotisk tolkning och antro-
pologisk kulturanalys, har alltid varit för
handen inom såväl artefaktbaserad forskning
som dess förmedling på museerna. Analogin
aktualiseras vid arkeologiska och kulturhi-
storiska utställningar, i kraft av besökarnas
tillägnade genrekompetens och förförståel-
ser. Så, vad innebär egentligen ”gropkeramik-
kultur”, utöver en benämning för att männi-
skor bevisligen har ristat likartade mönster
på sina krukor under flera århundraden? Frå-
gan är ingalunda ny (Hagen 1970:123). Ändå
är dess implikationer förvånansvärt litet be-
aktade på museerna, fram till idag. Förkla-
ringen anser jag ligger i den anförda musei-
kulturen.

Projekt likt det folklivsforskaren Sigurd Er-
ixon med adepter drev under decennier vid
1900-talets mitt, är idag utagerade. Då var
målet att söka kartlägga rötterna till den
svenska allmogekulturen, i mening att denna
var identisk med en svensk ”majoritetskul-
tur”. Metoden baserades (i ett första steg) på
stratigrafisk kartering av artefakttyper, vil-
ket alltså förespeglades skildra den kulturdi-
mension forskarna sökte. Men projektet, som
skulle samlas inom ramarna för en Atlas över
svensk folkkultur, rann så att säga ut i sanden
i kraft av ett efterhand förändrat forsknings-
paradigm.

Det är idag svårt att hävda att karterade
fyndkategorier representerar en viss typ av
folklig kultur. Museerna har att förhålla sig
till konsekvenserna av den insikten. Utställ-
ningsmakare kan därför antingen välja att
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Figur 1. Försök att illustrera förhållandet mellan meningsskapande i den relationen där be-
traktaren exponeras för artefakt/-er. Artefakten/tinget (”materiellt kulturarv”) besitter i feno-
menologisk mening enbart en, potentiellt oändlig, uppsättning egenskaper. Betraktaren iakttar
valda egenskaper hos föremålet och bildar mening, d.v.s. värderingar eller omdömen, genom
att filtrera de valda egenskaperna i relation till dels kollektiva minnen (semiotisk koppling), dels
vetenskaplig diskurs (arkiv, statistik, taxonomi, hypoteser etc). Modellen avser att relativisera
det vardagliga uttrycket att ”tingen bär på mening”. Ingetdera av de tre leden kan reduceras,
plockas bort, inom ramen för vetenskapligt kunnande om materiell kultur, vilket även innebär
att ingetdera av dem heller ensamt räcker som grund för historiska eller kulturella utsagor om
materiell kultur.

”bara visa föremål”, utan kulturhistoriska an-
språk, vilket dock går stick i stäv med nutida
professionell museietik. De kan också, mer
traditionellt, välja att presentera en oproble-
matiserad tolkning, vilket emellertid riskerar
att signalera en essentiell kulturuppfattning.
Lösningen lutar därmed åt multipla tolkning-
ar, alternativt tentativa framställningar, vilket
emellertid riskerar kritik för ”flum”. Hur än
museet gör, förväntas det leverera tolkningar
och perspektiv. Det kulturpolitiska uppdra-
get är fortfarande att, med stöd av uppvisade
artefakter, representera etniska grupper eller
antropologisk kultur.

Västerbottens museum bygger för närva-
rande ett samiskt viste, ett traditionellt bo-
ställe, i skogen vid friluftsmuseet Gammli-
as allmogemiljöer. Representanter för den sa-
miska minoriteten har, enligt rådande prax-
is, bjudits in att delta i planeringen och på-

verka utformandet. Bygget av en kåta och
förvaringsbod är därmed sanktionerat – och
massmedia liksom besökare flockas. Ändå re-
ser projektet många frågor, inte minst från
utställningsansvarigas horisont. När jag för
en tid sedan höll ett seminarium på muse-
et om temat tingets museala representation,
kom samtalet in på några av dem: det samis-
ka vistets placering i skogen, så att säga vid
sidan av den gängse skansen-normaliserade
representationen av lokal och regional allmo-
gekultur, signalerar i sig ett särskiljande. Ge-
nom att betona det unika och etniskt specifi-
ka i byggnadssätt och materiella seder skapas
givetvis en förståelse för den samiska särar-
ten. Men samtidigt finns alltid risken att den
etniska egenarten överbetonas. Hur många
samer bor exempelvis i kåta idag och hur
många ”majoritetssvenskar” bor för den de-
len i traditionella allmogemiljöer? Vad bety-
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der egentligen de förvisso otvetydiga skill-
naderna i historiskt levnadssätt, materiellt
och antropologiskt, för oss idag? Förväntas vi
som besökare dra slutsatser som vetter mot
besittningsrätt, eller mot kulturell exklusivi-
tet?

Det finns skäl att fundera på Barths påpe-
kande att etnicitet inte är en immanent egen-
skap hos en grupp utan utkristalliseras ini-
från gruppen, relationellt i situationer av so-
cialt och politiskt tryck. Risken finns alltid att
etniska gränser cementeras om deras särart
överbetonas av aldrig så välvilliga forskare
eller museal representation. Samtidigt måste
vi acceptera att anspelningar på etnicitet eller
kultur alltid har ett janusansikte. Kulturella
skillnader blir endast synliga i kontrast mot
något annat. Eller för att tala med den danska
kulturantropologen Kirsten Hastrup: ”Utan
en föreställning om något som är gemensamt
skulle det inte vara meningsfullt att studera
skillnader” (Hastrup 2010:19). Kulturbegrep-
pet kan både samla och skilja människor åt.
Det väsentliga är att vara medveten om di-
stinktionerna, vem som åberopar dem, i vil-
ket sammanhang och till vilket syfte. För att
återkomma till frågan om det musealiserade
tingets betydelser: vilka symbolvärden signa-
lerar exemplet samisk boplats, och emanerar
dessa värden från byggnaderna själva, eller
från vår förförståelse? Företrädarna för Väs-
terbottens museum har all anledning att fun-
dera på vilka budskap deras utställning före-
träder, inte minst vem/vilka som hävdar vad.

Med en återblick till min genom artikeln
återkommande fråga om museal kultur, kan
man med hänvisning till att kunskapsteore-
tiska grundfrågor numera är mer vanliga på
museerna, hävda att dessa befinner sig i ett
paradigmskifte.2 Detta kommer nu med all
säkerhet inte att leda till att bevarande eller
utställande av artefakter kommer att upphö-
ra inom överskådlig framtid. Tvärtom byggs
museer som aldrig förr och besökare fortsät-
ter att komma (Ljung 2009:24; Conn 2010:2),
även om avskaffandet av de fria entréerna
dämpade antalet för svensk del. Men det ma-
teriella bevarandet kan inte längre uppfattas
som en a priori kulturell räddningsakt. Li-
kaså kan inget museum längre mena sig re-

presentera en vald kulturform (t.ex. samisk),
utan att reflektera över budskapens politiska
och sociala implikationer. De museer som inte
förmår att ta till sig detta kommer förmodli-
gen att tappa både politisk och publik legi-
timitet, trots att exempelvis Sverigedemokra-
ternas intåg i riksdagen kan signalera en före-
kommande önskan om att återgå till tidigare
kulturtradering.

Tinget i det senmoderna

Det är intressant och instruktivt att stude-
ra kulturteoretiska och museologiska skrifter
som författades vid slutet av 1980-talet, i en
brytningstid mellan ett modernistiskt och ett
postmodernt förhållningssätt. I en text från
den tidiga institutionen för museologi vid
Umeå universitet, gav museologen Per-Uno
Ågren år 1989 ut en antologi kring temat Om
tingens språk och museernas tystnad. Talande
nog behandlade ingen av antologins (mesta-
dels etnologiska) bidrag vad tinget specifikt
fyller för funktioner på museet – trots att en
majoritet av skribenterna var museianställ-
da. Underförstått förväntades museernas för-
medlingsuppdrag vara liktydigt med att via
utställningarnas displayer spegla ”det verk-
liga livet” utanför, i samtida eller historisk
förbindelse. Författarnas kritik riktades uni-
sont mot det bristfälliga i denna relation. Mu-
seet är en svag ”översättare”. Skribenternas
fokus riktades mot att belysa det förhållan-
det genom att försöka ringa in tingens so-
ciala och kulturella betydelser från en kul-
turanalytisk horisont. Matyas Szabos text om
Människans plats i tingssamhället ingick i anto-
login; den var direkt hämtad från Fataburen
1983. Resonemanget behandlade tingens so-
ciala och symboliska roller, vid sidan av de-
ras praktiska funktioner. Szabo återgav här
en uppfattning om tingens betydelseladda-
de permanens, vilket förmodligen stundtals
åberopas från musealt håll än idag:

Ett av tingens väsentliga drag är de-
ras objektivitet. I motsats till soci-
ala fenomen har tingen väckt sam-
ma respons hos olika kategorier av
människor genom tiderna. Jämfört
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med idéer och emotioner är ting-
en unikt konkreta och permanen-
ta. Det är också denna omständig-
het som ger arkeologen rätt att tolka
fynd från förgången tid (Szabo 1989
(1983):53).

Omedelbart efter denna deklaration fortsät-
ter emellertid Szabo med att påpeka att ting-
ens betydelser är dubbelbottnade, då före-
målen å ena sidan är skapade av människan
samtidigt som deras existens å andra sidan
i sig påverkar fortsatt skapande. Szabo gör
sig dock generellt till talesman för en form av
direkt empirism: tingen är ”sanna” eftersom
de är fysiskt påtagliga, till skillnad från våra
immateriella värderingar och utsagor. I sam-
ma antologis inledning företräder å sin sida
Per-Uno Ågren ett konstruktivt synsätt som
upplevs betydligt mer dagsaktuellt:

Museernas hårda kärna är samling-
en av ting. Men ändå kan man pa-
radoxalt hävda att museerna pri-
märt inte samlar ting utan betydel-
ser, ting som tecken för något. Det är
inte tingen som sådana som är vikti-
ga, utan deras innebörd (eller: de är
viktiga på grund av sin innebörd).
För vad är de tecken? Vad beteck-
nar de? För vad är de ”representa-
tiva” (företrädare) eller ”unika” (ut-
tryck)? (Ågren, 1989:1)

Ågren efterlyser mer av kulturanalytiska di-
mensioner och reflektioner på museerna –
tingen förmedlar fler betydelser än vad de
omedelbart företräder i form, färg och an-
vändningsområde. Etnologen vid Nordiska
museet, Eva Silvén-Garnert, beskrev i en
skrift två år senare museiföremålen som kul-
turelement: ”Museiföremål är kulturelement,
inte bara rekvisita för miljörekonstruktioner
eller exempel på produktutveckling. Tingen
är materialiserad historia och uttrycker idéer,
värderingar, kunskaper och behov” (Silvén-
Garnert 1991:85). Något år dessförinnan ha-
de Per-Uno Ågren själv hänvisat till museifö-
remålen som insamlad ”sociomateria”; hans
argumentation var i det fallet snarlik Silvén-
Garnerts (Ågren 1989). Trots att analyserna

därmed sökte kontextualisera tingens bety-
delser, hängde fortfarande traditionell tings-
uppfattning med. Artefakter framstår i reso-
nemangen som förmedlare i sig själva av kol-
lektiva värderingar och idéer; dessa kvalita-
tiva faktorer borde därför museet (dock på
oklar metodologisk och teoretisk grund) för-
medla vidare till en publik. Några reflektio-
ner om vad som egentligen händer på muse-
et, när föremålet ställs ut i kombination med
rum, ljussättning, text, bild, etc förekommer
som sagt i princip inte alls.

Vad jag främst har önskat peka på med det-
ta inspel om föregående museologisk debatt
är det faktum att det fördjupade meningsby-
tet om de musealiserade tingens representa-
tioner har kommit sent, huvudsakligen har
argumentationen utvecklats under de senas-
te 20 åren. Talande är exempelvis den ut-
läggning om Museerna och den nya etnologin
av etnologen Karl-Olof Arnstberg, som också
ingick som återutgåva i antologin från 1989.
Arnstberg inledde här med att deklarera att
tolkningen numera (1988) hade en central po-
sition inom etnologin, ”till skillnad från äldre
etnologi, där den oproblematiserade deskrip-
tionen var betydelsefull” (Arnstberg 1989:6).
Idag skulle vi reagera frågande om en etno-
logisk, eller för den delen arkeologisk, studie
skulle finna det nödvändigt att intyga vikten
av kulturteoretisk tolkning. Den reflexivitet
som vid slutet av 1980-talet uppfattades som
progressiv, är idag obligatorisk. I den äldre
situationen av normalvetenskap uppfattades
emellertid mycket riktigt deskriptionen ofta
som i sig tillräcklig grund för analys.

Uppfattningen att dokumentation är lik-
tydigt med forskning har länge florerat in-
om det museala fältet (Petterson 2009:117f).
Hållningen var knappast problematisk tidi-
gare. Besjälas man av föreställningen att ting-
en förmedlar objektivt universella innebör-
der, räcker det långt med att endast beskriva
dem. Får man tro museimannen Göran Ro-
sanders analys om forskningsläget på muse-
erna, i hans undersökning för museiutredning-
en 1994, hade de svenska museerna vid slu-
tet av 1900-talet närmast reducerats till ”le-
verantörer av data till den akademiska forsk-
ningen” (Rosander 1994:51). Tanken tycks ha
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varit att om bara den fullödiga deskriptio-
nen utförts och katalogiserats, då är det kul-
turhistoriska värdet räddat för framtida po-
tentiell kunskapsproduktion. Naturligtvis är
det helt riktigt att bevarade artefakter och
upplysningar om dessa, på ett basalt plan är
förutsättningen för framtida forskning. Men
samtidigt vet vi att sådana upplysningar är
intimt kopplade till rådande diskursiva för-
hållanden. Uppgift om fyndort, typoriente-
rad kategori samt tidigare ägare är vanligen
de enda upplysningar som finns dokumen-
terade på förvärvsblanketten – frågan är om
den informationen alltid motiverar ett kultur-
historiskt bevarandevärde.

Ett angränsande problem som rör museets
föremålsmagasin är den metodologiska om-
ständigheten att föremålsrelaterad forskning
numera mer och mer exklusivt koncentre-
ras till, eller snarare utgår från, arkeologins
och konstvetenskapens behov. Etnologin vid
universiteten har lämnat magasinens arte-
faktstudier, den äldre föremålsforskningen är
överspelad. Dilemmat blir kanske mest tyd-
ligt i relation till kulturantropologisk forsk-
ning. I USA huserar exempelvis en majoritet
av antropologiska föremål i magasin på na-
turvetenskapliga museer(!). Akademiska an-
tropologer vägrar därmed mer eller mindre
att befatta sig med dem, och museets före-
trädare inser givetvis de pinsamma postko-
loniala implikationerna. Lösningen på dilem-
mat förefaller vara att antropologiska föremål
gradvis laddas om: de transformerar museal
genrekategori, från kulturelement till att nu
företräda konst-artefakter (Conn 2010:33f).

Museianställdas fackförbund i Sverige,
DIK-förbundet, samt enskilda museiprofiler
efterlyser på grund av förändringen inom he-
la forskarsamhället nya vägar för artefaktstu-
dier och forskningsorganisation på museer-
na. Det räcker inte längre att huvudsakligen
vara expert på föremål. Tillspetsat kan man
hävda att den traditionella forskningen foku-
serade på tingen i sig själva, deras egenska-
per, proveniens och användningsområden –
med ett typfall i Dag Trotzigs kulturdiffussio-
nistiska avhandling Slagan och andra tröskred-
skap (1943). Forskningen av idag bör finna
vägar till historisk och kulturrelaterad hypo-

tesbildning genom tingen. För detta fordras
det fler forskarutbildade vid museerna. Inte
minst för att de som ansvarar för insamling
och faktanoteringar även bör vara införståd-
da med forskningens förutsättningar och be-
hov (DIK 2004; Rentzhog 2006). Vidden av
den här blott antydda problematiken kan lätt
inses av faktumet att det inte existerar vare
sig fullständiga eller samordnade katalogise-
ringar, mellan museer, visavi föremåls egen-
skaper och betydelser.3

Numera är nog många forskare dessutom
eniga om att historisk bevisföring aldrig en-
bart kan bestå av induktivt faktabyggande
genom iakttagande av ting, även om det här
finns olika ståndpunkter (Andrén 1997:154).
Vi kan aldrig ens vara säkra på att ting-
ets till synes uppenbara tekniska använd-
ningsområde är korrekt bedömt – är verkli-
gen ett spadliknande objekt från det förflutna
med säkerhet en spade? (Hodder & Hutson
2003:27)

Trots alla mina, kan tyckas, bistra reflektio-
ner vill jag, som avrundning, ändå bekänna
mig till skaran som gärna framhåller tinget
på museet som en unik och övervägande po-
sitiv form av representationskultur. Att pre-
misserna för antagandet att artefakter repre-
senterar antropologisk kultur, förutsätter en
stundtals hårresande grad av abstraktion, in-
nebär inte att anspråket som sådant måste va-
ra felaktigt. Ting företräder hela spektra av
teknisk och taktil information. Men jag vill
också slå ett slag för tingens expressiva kraft,
dess om man så vill existentiella betydelse-
dimensioner (Andrén 1997:154). Man kan in-
te bortse från denna kraft som en väsentlig
bevekelsegrund till museernas tingsfyllda ut-
ställningar och magasin.

Betänk bara Livrustkammarens utställda
torso med Gustav III:s blodbefläckade kläder
från den ödesdigra maskeradbalen den 16
mars 1792. När man betraktar dessa autentis-
ka ting händer det något inom en. Man står så
att säga bakom Ankarströms pistolmynning,
och är samtidigt omgiven av den kungliga
sfär som alla rojalistiska praktföremål för-
medlar. Plaggen stimulerar till inlevelse och
reflektion. Att det är det äkta plagget med
kulhål och intorkat blod, är väsentligt (Ro-
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berts 1997:94f) – en kopia skulle implode-
ra upplevelsen som en punkterad ballong.4

Plaggen som sådana överför varken kunskap
eller insikt om Gustav III som monark el-
ler den komplott som orsakade hans drama-
tiska död. Men artefakterna gör mina skol-
bokskunskaper och därmed kollektiva min-
nen om händelsen mer levande (Hettne, Sör-
lin & Östergård 1998:302ff). Attentatet funge-
rar som en kollektivt upprätthållen ”minnes-
plats” (Sörlin 2001:363f), kanske främst for-
mad av massmedial dramaturgi. För mig i
min sinnesrelaterade inlevelse verkar plag-
gen som bevis för att händelsen faktiskt ägt
rum, även om plaggen i sig återigen inte på-
visar ett dyft om vare sig det sociala eller det
politiska sammanhanget. Upplevelsen inför
artefakterna är av intimare, mer personligt
associativ natur.

Museologen Simon Knell vid University of
Leicester tycks i en analys mena att museer-
na egentligen är dömda att misslyckas i si-
na anspråk att åstadkomma en direkt speg-
ling av linjär historienarration. Museiutställ-
ningar bör inte uppfattas som historieböcker;
de verkar snarare på arenan för kollektiva
och personliga minnen. Utställningar uppvi-
sar stundtals likhet med teater, performance,
och konstupplevelse – dock är displayerna
oftast provocerande statiska och frusna. Ting-
en i deras kontextuella sammanhang manar
ändå till meningsskapande:

so much has poetic resonance, [. . . ]
history is replaced by memory and
imagination. Evidence becomes art.
History becomes personal heritage
(Knell 2011:9).

Tingens relation till människan är mångfacet-
terad. Men vi måste komma ihåg att tinget
har hamnat på museum av delvis andra or-
saker än vardagens bruks- och symbolvär-
den; det har hamnat där i egenskap av att
vara ett historiskt och kulturteoretiskt käll-
material. Museer och forskning om insam-
lade artefakter borde bli bättre på att förstå
och förmedla premisserna för de tolkningar
som görs. I den forskning och de utställning-
ar som använder föremål för att tolka och
förmedla olika former av kunskap, finns all-
tid en politiskt laddad dimension som verkar

i kraft av urval, taxonomi och sanningsan-
språk (Whitehead 2009:24ff). Det är inte fel att
forskare och utställningsproducenter tolkar;
det är tvärtom deras skyldighet. Vad som be-
höver klargöras bättre är förutsättningar och
utgångspunkter som länge har tagits för giv-
na. Ännu finns mycket att utforska om hur
discipliner och institutioner har formerats ur
praktiken att tolka historiskt och kulturellt
vetande från såväl föremål som fysiska mil-
jöer.

Noter

1. Projektet ”Museet, utställningen, besökaren: Me-
ningsskapande på en ny arena för lärande och kom-
munikation” är VR-finansierat och tvärvetenskap-
ligt, med ledning från Inst. för didaktik vid Stock-
holms universitet. Nämnda kapitel kommer att in-
gå i en forskningsantologi med internationell inrikt-
ning. Föreliggande artikel hämtar något exempel
och resonemang från mitt bokkapitel.

2. Museers företrädare har, av en eller annan orsak,
alltid befarat nära förestående uppbrott och föränd-
ring inom den egna branschen. Dessa analyser har
emellertid vanligen relaterat till institutionella för-
ändringar, som förändrad insamlingspolicy, föränd-
rade utställningsideal, etc (exempelvis debattskrif-
ten 70-talets museum). Det jag hänvisar till här in-
volverar emellertid en väsentligt mer djupgående
samhällsrelaterad förändring.

3. Mitt sista påstående baserar jag på direkt utsaga
från Bengt Wittgren, doktorand i museologi vid
Umeå universitet. Wittgren skriver sin avhandling
om ABM-konceptets förutsättningar och ägnar stor
del av arbetet till att kartlägga museernas katalogi-
seringsfunktioner och system.

4. Det bör kommenteras att Gustav III:s maskerad-
dräkt är försedd med en kopia av kappan – origi-
nalet var alltför illa medfaret för att kunna visas.
Detta förtar dock inte mitt huvudsakliga argument
om autenticiteten.
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