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ABSTRACT 

 

I den här studien undersöks hur arkeologi framställs i svenska, tryckta nyhetsmedier. Arbetet har 

sina teoretiska utgångspunkter dels i att det arkeologiska fältet populariseras när det förekommer 

i nyheter, dels att allt meningsskapande sker utifrån institutionella diskursiva praktiker. Centralt är 

att relationen mellan nuet och det förflutna får effekter för synen på samhället och att arkeologi 

och kulturarv har stor betydelse för identitetsskapande. Med hjälp av kritisk diskursanalys som 

teoretisk fond och metod analyseras ett urval av artiklar som förekommit i storstädernas 

dagspress under det gångna året. Båda institutionerna, tidningarna samt arkeologfältet, producerar 

en dominerande diskurs som har ett marknadsanpassat och liberalt perspektiv utom då hotet mot 

kulturarvet står i fokus då tongångarna blir mer inriktade på konservativa värden såsom 

bevarande och beskyddande. Både de liberala och konservativa diskurserna reproducerar en icke-

problematiserande syn på det förflutna och dagens förhållanden och får därför ideologiska 

bäringar. Studien ser en avsaknad av alternativa förklaringar – motbilder – som istället för att 

legitimera ifrågasätter gängse uppfattningar om både det samtida och förhistoriska samhället.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild:  
 
”Det finns en bild av Klee som heter Angelus Novus. Den framställer en ängel, som ser ut som om han 
stod i begrepp att avlägsna sig från något som han stelt betraktar. Hans ögon är uppspärrade, hans mun 
står öppen, och hans vingar är utspända. Historiens ängel måste se ut på det sättet. Han har sitt anlete vänt 
mot det förgångna. Där en kedja av händelser träder fram inför våra ögon, där ser han en enda katastrof 
som oavlåtligt hopar ruiner på ruiner och slungar dem för hans fötter. Han ville nog gärna dröja kvar, 
uppväcka de döda och sammanfoga det som slagits i stycken. Men en storm blåser från paradiset, som 
gripit tag i hans vingar och är så stark att ängeln inte längre kan sänka dem. Denna storm driver honom 
oemotståndligt in i framtiden, som han vänder ryggen, alltmedan ruinhögen framför honom växer upp till 
himlen. Det som vi kallar framåtskridandet är denna storm.” 

 
Ur ”Historiefilosofiska Teser” från 1940 (Benjamin 1991:181-182) 
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1. INLEDNING 

I somras florerade en arkeologisk nyhet i svenska och internationella tidningar om ett 

sensationellt fynd i Motala ström med rubriker som ”Internationell uppståndelse efter dildofynd” 

(Dagens Nyheter 2010-07-24) och ”Snoppna arkeologer gjorde fallosfynd” (Kvällsposten 2010-07-

25).1 Var detta en häftig tolkning, en anakronism som visar på hur man rakt av applicerar sin 

samtid på en historisk kontext eller bara ett exempel på hur arkeologin söker medial 

uppmärksamhet? Hur ser den mediala rapporteringen av arkeologi i Sverige ut? Vad är det för 

medial logik som styr rubriker som fyndet av en ”dildo” i Motala ström eller för den sakens skull: 

”Schamaners hacka hittad på Orust” (Sveriges Radio Väst 2010-10-01), ”Nordens pyramider” (SVT 

Tvärsnytt 2010-09-27) eller ”Skeppsmask på väg att invadera Östersjön” (Dagens Nyheter 2009-12-

22)? Det här vill vi titta på!  

 

2. SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 

Studiens syfte är att undersöka hur arkeologi representeras i tryckta svenska nyhetsmedier, 

framför allt vilken historiesyn som råder, vilkas intressen det är som företräds och vilka 

konsekvenser detta får. Vi vill identifiera den dominerande diskursen i medialiseringen av 

arkeologi och kulturarv och ställer därför följande fråga: 

 

– Vad är det för ramverk, diskurs, som binder samman berättelserna om arkeologi och kulturarv i de 

tryckta nyhetsmedierna? 

  

3. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Den ekonomiska krisen hösten 2008 drabbade arkeologins utgrävningsverksamhet hårt och året 

2009 var rekordfattigt på exploateringsgrävningar. Men sedan vände ekonomin uppåt och 

fälttimmarna ökade med 140 procent följande sommar. Dessutom var grävningarna ovanligt 

stora 2010 och det var icke allena den sedermera världsberömda ”dildon i Motala” som grävdes 

upp av arkeologerna (Hellekant 2010).2 

Av denna anledning har vi valt att fokusera på perioden 2010-03-25 till 2011-03-25. Vi har 

avgränsat oss till artiklar i storstadspressen för att få ett hanterbart material. En artikelstorlek på 

en halvsida (600-1000 ord) eller mer med utrymme för en fylligare rapportering (med bilder, 

bildtexter, rubriker och ingresser) har vi sett som nödvändig för att få en tydligare bild av hur 

                                                           
1 21 juli 2010 ställer Fox News frågan från sin hemsida ”Stone Age Carving or Ancient Sex Toy?” (Fox News 2010-
07-21) och på CBS News spinns det vidare: ”OK, let's not be shy about this. Swedish archeologists have uncovered a 
prehistoric artifact made out of antler bone that looks like a modern dildo.” (CBS News 2010-07-21). 
2 Arkeologi är ett av de humanistiska ämnen som förekommer mest i media (Camauër & Norstedt 2006:277). 
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arkeologin reproduceras i nyhetspressen. Materialet är hämtat från databasen ”Mediearkivet” som 

finns tillgänglig via Stockholms Universitetsbibliotek. Vi har använt oss av tre sökkriterier för att 

få fram analysmaterialet (se bilaga 1) som omfattar 8 artiklar sorterade utifrån fyra övergripande 

teman: Fältarbete, fyndhantering, kulturarv och forskningsresultat (se kapitel 4.2.2.).  

Vi har varit selektiva i urvalsprocessen och har enkom valt ut artiklar som berör rapportering 

av förhistoriskt material och kulturarv. Vi har av den anledningen valt bort artiklar om historiska 

fynd samt sådana som hamnar under ledare, familj och recensioner av utställningar eller böcker. 

Inte heller har redaktionella serier, vetenskapliga debattinlägg av typen Svenska Dagbladets 

”understreckare”, guider eller rapporteringar från jippon som vikingadagar vid Ale stenar eller 

blot på Uppsala högar fått komma med i urvalet. I de fall där flera artiklar berör samma händelse, 

som till exempel enstaka fynd, har den artikel med flest ord och utrymme valts. Olika geografiska 

platser dominerar det arkeologiska nyhetsflödet under olika år. För tiotalet år sedan tog Birka 

stort spaltutrymme och 2010 är det pådraget vid Skånska Uppåkra som är mest frekvent vilket 

också avspeglar sig i analysmaterialet.    

Företrädesvis har det varit rapporteringen om fornfynd från Sverige som vi har velat titta på. 

Den senaste tidens ras i Pompeji har gett stark återklang i pressen och därför har vi också med en 

artikel som berör denna ruinstad och världsarv, en plats som ju är sinnebilden för arkeologin. 

Även en artikel om Östersjöns kulturarv har fått en plats i materialet. En mer detaljerad 

beskrivning av sökord, träffar och urvalsprocess återfinns i bilaga 1.  

 

4. TEORI 

Våra teoretiska utgångspunkter är hämtade dels från arkeologins område, dels från den teoretiska 

dimensionen av kritisk diskursanalys inom medieforskning och sociologi (Berglez). Från 

arkeologifältet har vi å ena sidan arkeologen och författaren Cornelius Holtorf (2005; 2007) som 

tittat på populariseringen av arkeologin, å andra sidan arkeologen Alexander Gill (2008) som 

kommenterar den ideologiska aspekten av densamma. 

 

4.1. Ideologi och diskurs som institutionell kunskapsproduktion  

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten för studien är den kritiska diskursanalysen 

(Critical Discourse Analysis – CDA). Enligt CDA är allt meningsskapande, i detta fall 

tidningsartiklar, ”texter” som bär på institutionella diskurser. Till skillnad från de flesta 

akademiska samhällsperspektiv är CDA inte politiskt neutral utan ställer sig på de ”svagas sida”.  

Forskaren angriper orättvisa maktförhållanden för att ”i frigörelsens namn” medverka till det 

bättre samhället (Winther Jørgensen 2010:69-70). I likhet med Frankfurtskolans filosofer och 
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kritiska teoretiker3 och den italienske politikern, filosofen och tillika hegemonibegreppets ”fader” 

Antonio Gramsci (1891–1937) ifrågasätter kritisk diskurs det som förefaller självklart. Ideologi4 

utgör den teoretiska grunden för kritisk forskning. Kritisk diskursanalys är ett sökande efter 

ideologier som finns inbäddade i diskurser, som verkar bakom kulisserna och inte ifrågasätts, är 

naturaliserade och upplevs som ”objektiva”. Diskurs definieras ofta som samtal med betoning på 

relationsskapande (eller relationsavgränsande). Ideologier företräder vissa intressen eller synsätt 

även om de vid en första anblick verkar ”neutrala” vilket är den kritiska diskursanalysens kärna – 

att problematisera samhällets konventioner. I synnerhet är det den omedvetna dimensionen av 

ideologiers produktion och reproduktion som är intressant. Ideologiska diskurser finns överallt i 

samhället och reproduceras på en mängd olika sätt. Alla idéer är diskursiva och mer eller mindre 

ideologiska. De har inte så sällan en prägel av en sned maktfördelning i förhållandet mellan 

människor såsom arbetande – arbetslösa, akademiker – lågutbildade, infödda – invandrade och 

storstadsbor – landsortsbor för att ge några exempel (Berglez 2010:266-268, 271).  

I medieforskningen har kritisk diskursanalys sin utgångspunkt i att institutionella praktiker 

och maktförhållanden mellan människor i samhället ger upphov till en dold konflikt mellan olika 

diskurser. I slutändan återskapas den vinnande diskursens intressen och synsätt. Två kritiska 

frågor som forskaren ställer till texten är om den kunde gjorts annorlunda och vilka 

bakomliggande intressen den tjänar. Frankfurtskolans Adorno och Marcuse talade om 

samhälleliga maktförhållanden som kulturella, av människan skapade, och att de därför är 

föränderliga. Men genom medierna blir kulturen till slut vardagsspråk och uppfattas som 

”biologi” – det vill säga naturgiven och oföränderlig. Ideologikritikern vill avslöja att det vi 

uppfattar som naturligt egentligen är kultur – vi kan påverka och förändra samhället (Berglez 

2010:269-270). Ett exempel på en kritisk iakttagelse av kulturen är arkeologen Alexander Gills 

tankar kring hur arkeologin bidrar till att legitimera nutida kulturella uppfattningar som varande 

universella. Han tar som exempel upp att vår tids syn på djur är köttindustrins. Djuren är 

reducerade till köttprodukter och arkeologin bekräftar och legitimerar en sådan syn. Att 

människan alltid varit köttätare betyder emellertid inte att det går att likställa idag och igår vad 

gäller djurhantering och relationen mellan människa och djur. Vi har förlorat vår närhet till djuren 

och de är anonyma tillgångar för de flesta i dagens samhälle medan förhistoriens människor 

sannolikt hade ett mer mångfacetterat och betydelseladdat förhållande till djur. Förhistoriska 

                                                           
3 Bland Frankfurtskolans tänkare utmärker sig Max Horkheimer (1895–1973), Theodor Adorno (1903–69) och 
Herbert Marcuse (1898–1979). 
4 Den slovenske filosofen och förgrundsgestalten för ”Ljubljanaskolan” Slavoj Žižeks (f. 1949) användbara definition 
av ideologibegreppet lyder: 1. Ideologi är en samling idéer som utgör grunden för en tro eller övertygelse. 2. Ideologi 
tar sig materiella uttryck i fysiska institutioner. 3. Ideologi skapas genom ritualer och tillvägagångssätt i 
mellanmänskliga relationer (exempelvis på arbetet och i hemmet) (Žižek 1999: 9-15). 
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ursprungsmyter innehöll djurlika förfäder och jakten var ett regel- och tabuladdat område, till 

skillnad från dagens brutala uppfödnings- och slaktindustrier. Den här typen av studier och 

infallsvinklar som arbetar med alternativa diskurser och samhällskritisk agenda är fortfarande 

ovanliga inom arkeologin. Gill betonar att behovet av motbildsstudier är viktiga för områdets 

legitimitet (Gill 2008:22-25).   

 

4.2. Populariseringen av arkeologin i nyhetsrapportering 

En renodlad akademisk diskurs hamnar inte i medierna utan att diskursen först måste 

populariseras och bli en hybriddiskurs (Winther Jørgensen et al 2000:78). Populärkulturella 

praktexempel på en medierad arkeologidiskurs är hur den knegande fältarbetaren får nytt och 

fartfullt liv i världsberömda Indiana Jones och Lara Croft. De dramaturgiska växlar som 

medieringen av arkeologen och arkeologin drar på passar väl in på John G. Caweltis narrativa 

formelkategorier: äventyr, melodrama, romans, mysterium och främmande varelser/tillstånd.5 Caweltis 

ståndpunkt – att ”fina” texter inte passar in i formelkategorierna – stämmer överens med tanken 

om att en akademisk diskurs måste göras om till hybriddiskurs för att nå ut till en mediepublik 

(Cawelti 1976:39-50). 

 

4.2.1. Berättelsen om arkeologen 

Den grävande arkeologen har en alldeles egen stereotyp i medierna och vardagskulturen. 

Cornelius Holtorf är en tysk arkeolog som har verkat i Tyskland, England och Sverige och 

bedrivit forskning om arkeologi och populärkultur. Här har vi tagit del av hans böcker Archaeology 

is a Brand! från 2007 och From Stonehenge to Las Vegas från 2005. Holtorf har i likhet med John G. 

Caweltis formelberättelser delat in den medierade arkeologen i fyra typer. Det handlar om den 

stereotypifierade arkeologen som äventyrare, som detektiv, som upptäckare av sensationella vetenskapliga 

rön och som vårdare av det oersättliga kulturarvet. I populärkulturen är äventyraren och detektiven 

de vanligaste stereotyperna.6 I den tryckta pressen är det framförallt i rollen som upptäckare av 

                                                           
5 Ett exempel på ”främmande varelser” kan filmen Stargate från 1994 vara som handlar om fil Dr Daniel Jacksons 
upptäckt av en interstellär portal som härstammar från den forntida egyptiska mytologin och leder till en utomjordisk 
värld med en ond alien-farao och flygande pyramider. I verkligheten finns även den schweiziske författaren och 
amatörarkeologen Erich von Däniken (f. 1935) som gjort sig ett namn inom populärarkeologi genom att härleda allt 
från de europeiska megaliterna till de centralamerikanska pyramiderna till existentiella frågor som rör människans 
ursprung och samröre med utomjordingar. von Däniken uppskattas ha nått ut till fler människor med sina flertaliga 
verk om människan i det stora universum än alla professionella arkeologer världen över tillsammans. Hans teorier 
har sin hemvist i en temapark där världens mysterier iscensätts, se www.mysterypark.ch (Holtorf 2007:88). 
6 Se Joseph Campbells The Hero With a Thousand Faces från 1949 med den äventyrande hjältearketypen som återfinns i 
myter, berättelser och filmmanus. Några av hjältens tusen ansikten är Odysseus, Indiana Jones, Lara Croft, Henrich 
Schliemann och Thor Heyerdahl. Aningen förenklat bygger narrativet på att hjälten lämnar sitt hem, ger sig av på 
storartade strapatser, klarar sina mål och kommer åter som en förändrad och legendarisk person (Campbell 
1949/2008; Holtorf 2007:64). 

http://www.mysterypark.ch/
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sensationella rön och kulturarvsväktare arkeologen framställs. Den sensationella 

arkeologstereotypen förknippas också med någonting ockult, en person som har tillgång till de 

eviga sanningarna. Holtorf exemplifierar det med Indiana Jones-karaktärens hantering av både 

den heliga Graal och förbundsarken.7 Mystiken kring arkeologin finns kvar än i dag, inte minst i 

BBC:s otaliga dokumentärer om pyramiderna i Giza, Sfinxens gåta och Dödahavsrullarna.8 

Gåtfullheten och kopplingen till det ockulta finns också att hämta i historiska skattplundringar9 

och hos fältarkeologins pionjärer: Trojas Heinrich Schliemann, Tutankhamuns Howard Carter 

och det minoiska Knossospalatsets Arthur Evans har alla uppnått en mytomspunnen status. I 

Carters fall finns den påtagligt ockulta och kusliga berättelsen om faraonernas förbannelse och 

Tutankhamuns hämnd (Holtorf 2007:63-64,75,84,87,91).10 

Det fjärde temat, där arkeologen ses som en väktare av kulturarv har vuxit sig starkare när 

hotbilder mot lämningar och ruiner – bestående av bland annat turismslitage, naturkatastrofer, 

surt regn, främmande djurliv och vägbyggen – blivit allt påtagligare. Ovan nämnda rubrik 

”Skeppsmask på väg att invadera Östersjön” (Dagens Nyheter 2009-12-22) är ett exempel. Att EU-

kommissionen ”Ser fördelar med metalldetektorer ute på åkrarna” (Svensk Historia 2010-11-18) 

och att ”Våra kulturarv plundras av skattsökare” (Expressen 2010-11-17) är andra exempel på 

utmaningar för arkeologen som bevarare av det så kallade kulturarvet.  

Alla dessa hotbilder mot kulturarvet och arbetet kring detta som räddningsarbete är vanligt 

förekommande i nyhetsrapportering och dagspress (Wall 2005:44). Nyhetsrapporteringen betonar 

gärna det lokala, det som läsarna kan relatera till. Även det arkeologiska arbetet följer ofta devisen 

”gräv där du står” vilket lätt kan uppfattas som identitetsskapande; att det handlar om den egna 

gruppens dåtid, det egna ”folkets” förflutna, vårt kulturarv. Detta kan fylla ett behov av att ge 

stabilitet och linjär homogenitet i en instabil och heterogen nutid. Arbetet och rapporteringen kan 

få undertoner av patriotism och nationalism, vilket vi kommer att utveckla senare (Holtorf 

2005:32; 2007:91-92).  

 

 

                                                           
7 Eva Kingsepp skriver i sin avhandling från 2008 att det troligen är i dessa båda Spielbergfilmer – Jakten på 
den försvunna skatten (Raiders of the Lost Ark, 1981) och Indiana Jones och det sista korståget (Indiana Jones and the Last 
Crusade, 1989) – som den numera brett populariserade arketypen ”nazister som vurmar för arkeologi” skapas. SS-
män som med hjälp av de forntida kultföremåls magi ämnar lägga världen under sig (ibid:163). 
8Titlar som ”Ancient Apocalypse”, ”Ancient Secrets”, ”Blood of the Vikings”, “Meet the Ancestors”, ”Surviving the 
Iron Age” och ”What the Romans Did for Us” säger en del om formatet (Holtorf 2007:32 och där a.a.). 
9 Det var skattjakt och plundring arkeologin handlade om innan den blev en vetenskap, bland annat genom den 
internationellt renommerade svenske Oscar Montelius (1843-1921) kartläggning av artefakter från europeisk 
förhistoria i fasta kronologier. 
10 Jämför med pyramidala Hollywoodproduktioner som Stargate (1984), Mumien (The Mummy, 1999) och Indiana Jones 
och kristalldödskallens rike (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). 
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4.2.2 Berättelsen om arkeologin 

Medierna, inte minst den tryckta pressen, har blivit allt mer intresserade av att rapportera om 

arkeologiska nyheter. Vilka delar av arkeologins praktik som får mest medieutrymme har 

arkeologen Stig Welinder (1987) undersökt. Han studerade svensk och norsk nyhetsrapportering 

av arkeologi och kom fram till att den begränsade sig till ämnena fältarbete, fyndhantering, kulturarvet 

och forskningsresultat. Dessa praktiker måste sedan ges en narrativ form. Med bilder och rubriker 

fångas läsarens uppmärksamhet och förmedlar även arkeologins mening. Holtorf (2007) 

presenterar fyra narrativa teman som alla brukas i tryckt press: en intressant upptäckt, ett löst 

mysterium, ett pågående detektivarbete och en vetenskaplig insikt. Alla teman pekar på en tilltro till den 

rationella vetenskapen; det finns ett mål och det kommer att nås! Tyngdpunkten i 

nyhetsrapporteringen ligger på lokala nyheter i olika bemärkelser – dels geografiskt, dels tidsenligt 

(det som för tillfället fångar intresse) och dels med individfokus (till exempel den tre miljoner år 

gamla Lucy och den mördade Bockstensmannen). Generellt för nyhetsrapportering gäller att man 

appellerar till läsarens känslor, det som retoriken kallar för patos, för att väcka engagemang och 

intresse. Även för arkeologisk rapportering har förstås det som är sensationellt och spektakulärt 

samt störst, äldst och först högt nyhetsvärde (Holtorf 2007:46-49 och där a.a.). ”Tygbit i 

Köpenhamn kan vara världens äldsta” (Hufvudstadsbladet 2008-08-08), ”Hällristningarna som 

’talar’” (Riksdag & Departement 2010-10-01) eller ”DNA-analyser revolutionerar arkeologin” 

(Dalademokraten 2010-10-20) samt ovan nämnda ”Schamaners hacka hittad på Orust” (Sveriges 

Radio Väst 2010-10-01) och ”Nordens pyramider” (SVT Tvärsnytt 2010-09-27) är alla rubriker 

som exemplifierar detta. 

 

4.3. Arkeologi: relationen till nuet och det förflutna 

Forskning om arkeologi i medier visar att det främst är den grävande arkeologen som gör fynd 

och studerar fornlämningar som fokus ligger på, på bekostnad av det historiska tidsperspektivet. 

Holtorf argumenterar för att det som faktiskt ägde rum i dåtiden är vetenskapligt svåråtkomligt 

och i ett praktiskt perspektiv oftast irrelevant för vår samtid. Undantaget skulle kunna vara dåtida 

metoder för att bruka jorden som kan ge insikt för nutiden.11 Journalisten och författaren Stefan 

Jonsson menar att begrepp som kultur, tradition och identitet egentligen är skikt efter skikt av 

berättelser i ständig förändring. Förändringarna skapar nya berättelser som i sin tur förändras och 

så fortsätter det – det finns således inga enhetliga ursprungliga berättelser eller sanningar. 

Betydelsen arkeologin innehar är inte att den kan återskapa eller importera forntida verkligheter 

                                                           
11 Holtorf exemplifierar detta med en studie gjord av Clark Erickson i Peru och Bolivia vid Titicacasjön som med 
forntidens metoder sökte bruka jord som var steril (Holtorf 2005:6). 
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utan att den låter forntida människor och deras lämningar tillmötesgå samtida intressen och 

behov. Holtorf menar i sin tur att arkeologin inte erbjuder ett sätt på vilket vi kan förstå vår nutid 

i ljuset av dåtiden utan snarare utgör ett perspektiv med vilket vi kan se, uppleva och förstå 

dåtiden i ljuset av vår nutid. Han driver alltså tesen att arkeologi kulturellt sett mest handlar om 

nutid – inte det förflutna. Den engelske historikern och geografen David Lowenthal skriver att 

när historien förenklas och presenteras som en enhetlig bild ser man inte dåtiden utifrån ett 

kronologiskt perspektiv där man tar hänsyn till sammanhang. Ingången till dåtiden är mer 

populariserad och liknar mer vårt förhållande till sägner och fiktionen. Snarare med berättarens 

”det var en gång…” än historiebokens precisa återgivning av datum och händelser får vi en 

inblick i en svunnen tid. Det här går koppla till arkeologerna Åsa Walls och Tomas Örns artikel 

om svensk kolonialism. Bilden av Sverige som humant och pacifistiskt har utgjort 

förklaringsmodell till varför det svenska inflytandet över ön Saint-Barthélemy inte blev lönsamt12. 

I själva verket tycks det vara så att svenskarna stötte på motstånd och inte lyckades framdriva den 

dominans andra kolonialmakter hade på sina respektive kolonier. Episoden har liten plats i 

historieböckerna men ses inte för det som ett hotat kulturarv. Författarna lyfter fram att 

historieskapande inte är objektivt utan selektivt och att lämningar per se är död materia som ges liv 

av nutida intentioner. De ställer sig frågan vem det är som skriver historien och bestämmer vad 

som ska betraktas som kulturarv och bevaras åt eftervärlden (Jonsson 2005:60; Holtorf 2007:50; 

2005:6,15; Wall & Örn 2007).  

En nittonhundratalsfilosof med socialistisk bakgrund som kritiserat historismens 

evolutionistiska karaktär är den tyske Walter Benjamin13 (1892-1940) – han skriver bland annat i 

sina historiefilosofiska teser (Larsson 2006:74):  

 

”Historien är föremål för en konstruktion, vars underlag inte utgörs av den homogena och 

tomma tiden utan av den tid som är uppfylld av ’nutid’” (Benjamin 1991:185) 

 

”Dagens makthavare är emellertid arvtagare till alla dem som i varje skede avgått med segern. 

Inlevelsen i segraren kommer sålunda alltid dagens makthavare till godo” (Benjamin 

1991:180) 

                                                           
12 Saint-Barthélemy lydde från 1674 under franska kronan. Som ett led i en diplomatisk uppgörelse vid Gustav III:s 
besök i Paris 1784 överläts ön till Sverige och styrdes fram till 1805 av en svensk guvernör. Den svenskbyggda 
huvudstaden Gustavia hade 1800 cirka 5 000 invånare. Under artonhundratalet blev kolonin alltmer olönsam för den 
svenska kronan, som 1878 återsålde ön till Frankrike (NE:s nätupplaga 2011:”Saint-Barthélemy”). 
13 Benjamin ingick inte formellt i Frankfurtskolan men stod nära deras utveckling av marxistiskt influerad och 
samhällskritisk teoribildning. Hans avhandling blev refuserad av Frankfurts universitet 1925 och han levde ett 
kringflackande liv under vilket han fortsatte vara produktiv, stundom lysande (Larsson 2006:73). 
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”Det finns inget kulturdokument som inte samtidigt är ett dokument över barbari” 

(Benjamin 1991:181).  

 

Tanken om ”segrarens historia” har även Wall och Örn fastnat för och i likhet med Benjamin 

problematiserar de den linjära historiesynen som grund för vår samhällsåskådning. Det tredje 

citatet, ”Det finns inget kulturdokument […]”, är Benjamins kritik av historieskrivningen och den 

konservativa, historiematerialistiska synen på densamma. En av hans viktigaste poänger när det 

gäller kultursyn och historieskapande är att det betydelsebärande finns i sprickorna och avbrotten 

– inte i det evolutionära. I samma anda menar Gill att med ett postmodernt och kritiskt 

perspektiv på samhället kan förhistorien ses som en annan värld, snarare än ett ursprung. På så vis 

utgör det förflutna motbilder som problematiserar samtiden istället för att legitimera den 

(Larsson 2006:74; Gill 2008:6-7). 

 

4.4. Motbilder – pluralism och det postmoderna tillståndet 

Den franske filosofen Jean-François Lyotard (1924-98) myntade uttrycken ”det postmoderna 

tillståndet” och ”de stora berättelsernas död” som båda kan ses som ledfraser för hans syn på 

samhällets uppbrott från de centralistiska metanarrativen. Kulturell homogenitet och vetenskaplig 

monism är begrepp som kollapsar i det postmoderna tillståndet och ersätts av heterogenitet och 

pluralism. Kunskapen och vetenskaperna sågs sedan upplysningstiden som centrala för 

mänsklighetens frigörelse och Lyotard menar att de i sig kommit att bli ett metanarrativ som 

förlorat sitt syfte – målet är inte upplysning i sig utan kunskaperna står i relation till 

maktutövande och marknadsbehov. De postmoderna resonemangen har genklang i Benjamins 

kritik av den centralistiska och reduktionistiska historieskrivningen. Både Lyotard och Benjamin 

opponerar sig mot rigida förklaringsmodeller som inte tillåter alternativa tolkningar. Arkeologin 

är inget undantag, noterar Gill. Konservatism, socialism och liberalism gör alla anspråk på en 

vägledarroll mot det ideala samhället och de använder dåtiden som förklaringsbakgrund (Gill 

2008:9): 

 Konservatismens syn på samhällets förbättring är fäst vid riskminimering och bevarandet av de 

praktiker och normer som anses dugliga. Inom kulturmiljövården utgår arbetet ofta från en sådan 

hållning som värnar om kulturarvets intakthet. Människans utveckling ses som graduell och 

präglad av anpassningsförmåga till andra människor och naturen (Gill 2008:10 och där a.a.). 

 Socialismen motsäger konservatismens hållning om att behålla traditioner och normer och har 
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en annan syn på utveckling – den sker genom olika stadier som markeras av uppbrott och 

omkullkastande av det dittills varande (Gill 2008:11).  

Liberalismen utgår från tanken om vikten av individens handlande och fria vilja. 

Samhällsutvecklingen anses ha pådrivits av samspelet mellan aktörer och olika individers 

handlande där kollektiva värderingar snarare hämmar än underlättar framåtskridandet. Inom 

kulturmiljövården har en liberalisering och marknadsanpassning delvis skett genom att projekt ses 

i relation till andra marknader. Gill exemplifierar med det omdiskuterade förslaget om 

kallbadhuset mitt på Riddarfjärden i Stockholm där bygget ansågs hota stadens turistiska 

profilering som ”Nordens Venedig”. Det var alltså inte bara förändringen i kulturmiljön utan 

även hotet mot turismen som låg till grund för protesterna (Gill 2008:12,13 och där a.a.). 

Dessa tre ”stora berättelser” ger alla olika förklaringsmodeller och riktlinjer för 

arkeologiarbetet och kulturarvet men det är främst den konservativa, bevarande andan och den 

liberalistiska, ekonomiska som dominerat. Gemensamt för de stora narrativen är deras 

utgångspunkt i upplysningens utvecklingstanke som går ut på att människan utvecklas till det 

bättre. Gill observerar att med förlusten av en stark tilltro på framtiden och social utveckling ökar 

kravet på motbilder i kulturen. Marginaliserade berättelser från exempelvis det tidigare nämnda 

djurrättsperspektivet eller feministiskt perspektiv kan ses som exempel inom arkeologin. Gill 

menar att uppdragsarkeologi med uttalat kritisk eller alternativ inriktning är behövlig i en tid där 

”de stora berättelserna” och ”universella sanningar” bör ifrågasättas. Exempel på detta är 

feministisk arkeologi som vill undersöka forntida kroppsuppfattningar. Den problematiserar att 

dikotomin mellan kropp och själ ses som universell och menar att detta bidrar till att legitimera 

nutidens utseendefixering och kroppsmanipulering som i själva verket är sentida kulturella påfund 

(Gill 2008:20 och där a.a.). 

 

4.5. Kulturarvsbegreppet 

Begreppet kulturarv har en nära relation till nationsidentiteten.14 Under välfärdsbygget på 

nittonhundratalet inrättades Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Idag när nationalstaten 

förlorar inflytande till fördel för företag och överstatliga organ, när befolkningen blir alltmer 

                                                           
14 Den svenska ”Lagen om kulturminnen m.m.” (1988) kallas vanligen Kulturminneslagen (KML) och syftar till att 
skydda, vårda och sprida kunskap om det materiella kulturarvet. Det vi idag menar med kulturminnesvård grundlades 
av riksantikvarie Sigurd Curman på 1920- och 30-talen. I Kulturminneslagen finns bestämmelser om hur nationellt 
angelägna fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga dito skall vårdas och skyddas, på länsnivå av Länsstyrelsen och 
på riksnivå av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Idag är cirka 1 700 kulturmiljöer skyddade som varande riksintressen 
enligt ”miljöbalken” vilket betyder att de även skyddas i samhällsplaneringen (NE:s nätupplaga 2011: 
”Kulturmiljövård”). Därtill har Sverige världens äldsta fornminneslagstiftning (det vill säga lagstiftat skydd av det 
arkeologiska kulturarvet) nämligen 1666 års ”Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter”. 
Fornminneslagen ingår i ”Lagen om kulturminnen” och som även innehåller hänsynsregeln om gemene mans ansvar 
för kulturmiljön (NE:s nätupplaga 2011:”Fornminneslagstiftning”). 
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heterogen och kulturen alltmer globaliserad talar kulturarvsretoriken om kontinuitet, om 

svenskarna som var ”samma folk” som bott på ”samma plats” i alla tider (se Hagerman 2006:92-

93). När det talas om kulturarvet görs det i ordalag som ”sitt”, ”vårt” och ”svenskt”, så ock i 

medierna (Wall 2005:43-44). Kulturarvets etnocentrism och återproducerande av den nationella 

berättelsen – idén om det etniskt och kulturellt homogena Sverige – behöver göras upp med för 

att bana väg för ett tänkande där människors relation till det förflutna inte binds till nationens 

gränser (de los Reyes 2005:238). Jonsson skriver om kolonialmakternas behov av att kartlägga 

och klassificera folk och områden – det folkräknades och ritades gränser på kartor som 

människor med tiden kom att rätta sig efter. På så sätt övervakades människorna och territoriet 

och genom bland andra arkeologerna och historikerna kontrollerades det förflutna (Jonsson 

2005:51). 

Lowenthal anser att för kulturarvet är kraven på sanning och äkthet marginaliserade till 

förmån för den kulturella betydelsen. Om en tradition härrör från historiskt korrekta data eller 

inte spelar mindre roll för de människor som följer den, det viktigaste är att traditionen finns och 

den funktion den fyller för identitets- och samhörighetsskapande. Det är till och med så, menar 

han, att kulturarvet ofta vilar på felaktigheter och ett visst romantiserande hemlighetsmakeri. Vårt 

arv spelar roll inte för att det nödvändigtvis är sant, utan för att det borde vara sant. För 

medlemmarna av en kultur kan en klanaktig mentalitet finnas där arvet tjänar en grupps syften 

genom att romantisera dess historia och samtidigt utesluta andra grupper från den. Häri kommer 

också vikten av bevarandet av kulturarvet – det är något som utomstående inte har samma 

förståelse för som ”vi” (Lowenthal 1998:127-131). 

Den 3 oktober 2010 skriver fil dr Björn Magnusson Staaf15 några varningens ord i Dagens 

Nyheter. Magnusson Staaf ser i Sverigedemokraternas (SD) kulturpolitik ett kidnappningsförsök 

av kulturarvet och definitionsrätten till det. SD tolkar begreppet renodlat nationalromantiskt, som 

en obruten kontinuitet mellan det förflutna och nuet, som arv i meningen blodsband och med allt 

som därav följer.16 Därför supportar SD arkeologin. Utöver historia är det den som främst 

associeras med kulturarvet, så ock hos SD som vill backa ännu ett Vikingacentrum samt ge stöd 

till skånska Uppåkra. Nu, precis som under den nationalromantiska eran för över hundra år 

sedan, är kulturarvet ånyo ett politiskt redskap för att inringa vad som är ”svenskt” (och vad som 

inte är det). Ett instrument för att bestämma vilka ”vi” är gentemot ”de andra”. Det som tidigare 

tett sig som kuriosa blir ett vapen mot demokratin (Magnusson Staaf 2010). 

                                                           
15 Björn Magnusson Staaf är fil Dr i arkeologi, lektor i museologi på Institutionen för kulturvetenskaper i Lund. 
16 I juridisk mening avser arv övergång av en avliden persons egendom till arvingar eller arvtagare enligt 
arvsordningen. Enligt gällande svensk rätt grundas arvsrätten på släktskap och äktenskap (NE:s nätupplaga 2011: 
”Arv”). 
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5. METOD 

Vi vill se till vilka diskurser som reproduceras i representationen av arkeologin i nyhetsmedierna. 

Kritisk diskursanalys (CDA) fokuserar på hur dominanta diskurser ligger inbäddade i texter, 

genom bland annat ordval, syntax och implicita undermeningar. Diskursbegreppet utgår från 

framväxten av institutionerna och den expertis eller kunskap som är kopplad till dem. Det vill 

säga det som kommer ut från just den institutionen i form av tal, skrift eller handling är en 

diskurs. Sålunda är nyheter och arkeologi diskurser – de är knutna till institutioner och sociala 

praktiker (Berglez 2010:272).  

Vi hämtar vår analysmetod från Peter Berglez presentation av Teun Van Dijks modell från 

1988. Enligt modellen studerar man texter utifrån två perspektiv: Dels utifrån ett övergripande 

makroperspektiv och dels utifrån ett mer detaljerat i mikroperspektiv. Makronivån ser till de tematiska 

och schematiska strukturerna i texten. Den tematiska aspekten studerar relationerna mellan 

huvud- och delteman och den schematiska journalistens berättarstrategi: den hierarkiska ordningen 

av texten med rubriker och ingresser, vad texten refererar till historiskt och vilka aktörer som 

yttrar sig. Mikronivån fokuserar på koherens, hur de olika delarna av texten hänger samman i 

allmänhet och relationen mellan den globala och lokala koherensen i synnerhet. Den lokala 

koherensen tittar på enskilda textpartier som tillsammans med läsarens tolkning skapar den 

globala, övergripande koherensen, det vill säga artikelns huvudteman. Större artiklar och 

reportage är oftast multimodala och blandar flera olika uttrycksformer – rubriker, layout, bildval 

och grafik. Till den globala koherensen räknar vi därför även grafiska element och bilder och ser 

till hur de knyter an till artikelns teman. Vi kommer att titta på bilder utifrån ett semiotiskt synsätt 

som riktar in sig på bildernas associerade betydelser som är avhängiga kultur och kontext. Man 

ser till vilka aktörer som förekommer, deras kroppshållning, blick och rörelse samt ur vilket 

perspektiv fotot är taget och relationen till texten. På lokal koherensnivå fäster man vikt vid 

närvarande implikationer, det vill säga redundant eller ovidkommande information, och lexikal stil, 

med andra ord ordval, metaforer och meningsbyggnad. Eftersom texter har en viss stil innebär 

det att de skulle kunna skrivas med en annan stil – stilvalet kan därför innehålla olika ideologiska 

eller sociokulturella element. Exempel på stilistiska ordval från en arkeologisk kontext skulle 

kunna vara skillnaderna mellan ”svensk” – ”människoavbildning”, ”första” – ”neolitisk”, 

”förfader” – ”man”. Van Dijk använder det träffande uttrycket det semantiska isberget för att 

beskriva så kallade koherensluckor där läsaren får delen men själv fyller i resten för att skapa sig 

en helhetsuppfattning (Berglez 2010:275-277; van Dijk 1988:59,94; 1991:112-116; Fogde 

2010:182; Vigsø 2010:234).  
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Som exempel på en analys på lokal koherensnivå kan vi ta rubriken ”Skeppsmask på väg att 

invadera Östersjön” (Dagens Nyheter 2009-12-22) där man väljer en militärterm17 för att beskriva 

ett marinekologiskt fenomen som i sin tur hotar arkeologiska skatter på Östersjöns botten18. 

”Invaderar” tillskriver inte bara situationen dess problematiska karaktär utan antyder också en 

målmedveten fientlighet hos den ovälkomne skeppsmasken. ”[…] invadera Östersjön” anspelar 

på Östersjön som hotat19 – något vi är vana och införstådda med sedan 80-talets u-

båtskränkningar och algbältets frontframflyttningar under sommarmånaderna. Hotbilderna mot 

kulturarvet kan liknas vid larmrapporter om ”spanska mördarsniglar”, ”mexikanska 

svininfluensan”, ”japanska ostron” och ”rysskyla”.20 

Denna uppsats analysschema är hämtat från Peter Berglez (2010) som bygger på Teun Van 

Dijks sociokognitiva variant av kritisk diskursanalys (1988). Schemat baseras på fem 

huvudpunkter som presenteras och förklaras i bilaga 1 (ibid:277-279). Att kritisk diskursanalys är 

en fruktbar metod för den här uppsatsen visar en annan studie som rör sig i ungefär samma fält 

som vår: ”The Burra Charter”. 

 

5.1. Fallstudie: ”The Burra Charter”  

Watertons, Smiths & Campbells (University of York)The Utility of Discourse Analysis to Heritage 

Studies: The Burra Charter and Social Inclusion (2006) är ett av få exempel som finns på kritisk 

diskursanalys i forskning om arkeologi och arkeologins texter. Syftet med studien är att lyfta fram 

och synliggöra den auktoritära kulturarvsdiskursen i The Burra Charter (1999) som är 

australiensiska ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) charter för bevarande 

av kulturhistoriskt viktiga platser. ICOMOS är inte en statlig organisation utan en så kallad NGO 

(non-governmental organisation), vilka ofta har stort inflytande och kan agera på andra premisser 

än staten. Norman Faircloughs lingvistiska modell av kritisk diskursanalys blir här en stark metod 

för att identifiera, problematisera och dekonstruera The Burra Charters diskurs och kritiskt titta 

                                                           
17 En beskrivning av någonting med en term hämtad från ett annat område kallas för begreppsmetafor. I 
beskrivningar av kulturarvet vill vi se till vilka begreppsmetaforer som används för att strukturera en nationell och 
konservativ diskurs. Kulturarvet beskrivs ofta med metaforer som släkt (blodsband, förfäder), träd (rötter), individ 
(personifiering av exempelvis Östersjöns ”hälsa”) (Winther Jørgensen et al 2000/2010:164). 
18 Skeppsmasken hör till musselfamiljen och utgörs av hundratal arter varav tre är utbredda längs svenska västkusten. 
Skeppsmasken borrar sig ner i sjunket trä som båtar och bryggor och kan totalförstöra träkonstruktioner på bara 
några månader. De flesta skeppsmaskar tål inte bräckt eller sött vatten, och ingen av dem förekommer i Östersjön 
även om de kan överleva upp till ett par veckor i utsötat vatten. Som exempel kan nämnas att det var frånvaron av 
skeppsmaskar i Östersjön som gjorde att regalskeppet Vasa kunde bevaras i århundraden på botten av Stockholms 
inlopp (NE:s nätupplaga 2011: ”Skeppsmaskar”). 
19 I dagspressen är det hoten mot kulturarvet som dominerar (Wall 2005:44). Om man söker på www.dn.se på ordet 
kulturarv är rubriker som ”Kulturarv får vård i Tumba”, ”Kulturarv försvinner i cyberrymden”, ”Nytt försök rädda 
kulturarv”, ”Landets kulturarv förfaller” förhärskande. 
20 Naturens hotbilder har bland annat uppmärksammats av Malin Siwe i ledaren ”Lilla snigel akta dig!” i Dagens 
Nyheter där hon kritiserar naturvården för att ha främlingsfientligheten som norm (Siwe 2009:4). 

http://www.dn.se/
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på det som uppfattas som självklart och naturligt. Studien tar sin utgångspunkt i en viktig 

revidering från 1999 som delvis innebär nya mål för kulturmiljövården.21 Författarna ställer sig 

frågan varför detta försök till inkluderande och öppenhet, till ett dialogiskt förhållande mellan 

expertis och publik inte lyckats och menar att det undermineras av den konservativa 

dominerande diskursen (AHD, Authorised Heritage Discourse) i ursprungstexten. Öppenhet för 

självkritik och självreflektion omöjliggörs med The Burra Charters konsensusperspektiv på 

historien och den materialcentrerade synen på fornlämningars värde. Ursprungstexten har en 

självrefererande och auktoritär ton med passiva och opersonliga meningsbyggnader och är 

snarare interdiskursiv med äldre internationella förlagor (”the Venice Charter” från 1964 och ”the 

Athens Charter” från 1931) än med revideringen från 1999.  

Författarna identifierar tre huvudord som alla försvårar ett kritiskt förhållningssätt till 

fördraget och lägger hinder i vägen för de mål dokumentet i och med revideringen säger sig ha. 

Huvudorden är materialet (fabric), kulturell betydelse (cultural significance) och bevarande 

(preservation). ”Materialet” är centralt och åsyftar de materiella och fysiska fornlämningarna som 

uttryck för australiensisk identitet som skall bevaras enligt konstens alla regler. Det vill säga, allt 

som har ”kulturell betydelse” ska bevaras och vårdas av expertis. Formuleringarna om kulturell 

betydelse är ofta kategoriska och lämnar inget utrymme för tolkning utan är direkta påbud: 

’Cultural significance is emobodied in the place itself…’ (Waterton et al 2006:349). Termerna 

”material” och ” kulturell betydelse” tillsammans med ”bevarande” motsäger per definition 

inkludering och delaktighet då de enkom knyts till expertisen. Man menar att deltagare förpassas 

till passiva förmånstagare av kulturarvet och att det är experterna som bestämmer vad detta är 

och det är de som ”får saker att hända”. Genom mottot ”bevara som det hittas” ses kulturarvet 

som historiskt frusna ögonblick, tagna ur det nutida kulturella sammanhanget (ibid 2006:339-351 

och där a.a.). 

 

6. ANALYS 

 

6.1. Fältarbete 

Det finns två typer av arkeologiskt fältarbete: forskningsutgrävningar och 

exploateringsutgrävningar. Den förra både initieras och genomförs på grundval av den 

arkeologiska vetenskapen medan den senare är en räddningsgrävning – fornlämningar måste 

                                                           
21 I revideringen av The Burra Charter från 1999 står ”[...] especially the broadening of the conception of cultural 
significance to include not only fabric but also use, associations and meanings. The revised charter also encourages 
the co-existence of cultural values, particularly when they are in conflict […]” (Waterton et al 2006:341 och där a.a.). 
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grävas bort, dokumenteras och arkiveras för att fornlämningsskyddet ska kunna hävas och 

marken exploateras. Vid sådana utgrävningar är det markägaren som står för kostnaden. Här 

finns flera aktörer som konkurrerar om uppdragen, Riksantikvarieämbetets 

utgrävningsverksamhet (UV) samt privata alternativ som Arkeologikonsult. I 

utgrävningsverksamheten ingår även fornlämningsinventering och rekognoscering. 

I Sverige har de mest berömda arkeologiska forskningsutgrävningarna varit de på Birka på 

Björkö i Mälaren. Birka var en vikingatida handelsplats och är en unik fornlämning med 

världsarvsstatus. Det har grävts i Birkas kulturlager sedan 1600-talet men det var först under 

slutet av 1800-talet med Hjalmar Stolpes omfattande utgrävningar som platsens historiska 

betydelse började ta form (NE:s nätupplaga 2011: ”Birka”). Uppåkra i Skåne kan vara ett nästa 

Birka. Fornlämningen upptäcktes på 1930-talet och 1996 började utgrävningarna här. Till ytan är 

det betydligt större än Birka och består av by- eller stadsbebyggelse från åren 0-1000 e. Kr. 

Fornlämningen ligger under åkermark – fem bronsåldershögar och en runsten är de enda synliga 

lämningarna. Platsen tros ha varit ekonomiskt, politiskt och religiöst centrum för sydvästra Skåne 

(NE:s nätupplaga 2011: ”Uppåkra”). 

 

6.1.1. ”Snabbjakt på järnåldern” 

Den 25 augusti 2010 rapporteras det på en helsida i Sydvenskans lokaldel ”Omkretsen” från 

inventeringarna av fornlämningen vid Uppåkra (se bilaga 3:1). Rubrik och ingress låter berätta att 

arkeologer med tekniska finesser som georadar och magnetometer är i färd med att rekognoscera 

de 44 hektar åkermark som fornlämningen utgör på häpnadsväckande kort tid. Huvudbilden, 

som är tagen ur grodperspektiv, visar hur en minitraktor skannar av åkermarken med georadar. 

På de tre mindre bilderna under far magnetometern fram och forskarna studerar insamlade data 

på datorskärmen. Bilderna framhåller teknikerna medan människorna spelar en marginaliserad 

roll. Den kompletterande grafiken på sidans botten visar hur magnetometern kan hitta spår av 

”mänsklig aktivitet” under jorden och hur en magnetbild ser ut. Vid sidan om grafiken finns en 

liten karta samt en faktatext där Uppåkra ställs i proportion till Birka med rubriken ”Uppåkra sex 

gånger större än Birka”. Artikelns huvudtema är den nya teknikens enorma fördelar vilket 

framkommer av huvudrubriken ”Snabbjakt på järnåldern” och överrubriken ”På några veckor 

kan hela området på 44 hektar skannas av”. Ingressen låter förstå att en motsvarande 

konventionell utgrävning ”skulle ta åratal”.   

Brödtexten belyser huvudtemat från olika håll – först handlar det om att visualisera arbetet 

med tekniken i fält, sedan kommenterar grävledaren och arkeologiprofessorn Lars Larsson det 

revolutionerande i detta; tillsammans ger teknikerna georadar (elektromagnetiska signaler som 
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avger ekon) och magnetometer (som mäter underjordisk magnetism) en tredimensionell bild av 

kulturlagret. Texten sammanfattas med att arbetssättet ger en komplett helhetsbild utifrån vilken 

beslut kan tas om var man ska gräva och vad som bäst kan lämnas till framtida 

utgrävningstekniker. 

Ovan nämnde professor Lars Larsson är den enda aktören som kommer till orda i artikeln 

medan minitraktorföraren Thomas Zitz och professor Wolfgang Neubauer enbart staterar i bild. 

Här är det bilden av arkeologen som upptäckare av sensationella vetenskapliga rön som får jobba. 

Den historiska bakgrunden till den revolutionerande tekniken impliceras av ingressens första 

mening ”En utgrävning skulle ta åratal”. En traditionell förundersökning ger inte heller den 

kompletta bild av strukturer och sammanhang som Lars Larsson pratar om när han säger att 

”metoden kommer att revolutionera arbetet”. Artikeln handlar inte om problem utan om 

lösningar – att kartlägga ett så stort område åkermark hade varit mycket mer omständligt och 

problematiskt utan de nya teknikerna. 

Den vetenskapliga institutionen, ”forskarna”, sammanfattar artikeln med att de har 

förväntningar på snabb teknisk utveckling under de fyra följande år som mätningarna kring 

Uppåkra kommer att pågå. Den globala koherensen lyfter fram huvudtemat med teknikens 

förmåga att arbeta med stora ytor på kort tid. Den nya teknikens effektivitet och snabbhet 

betyder mellan raderna att den här typen av arkeologi är snabb och billig. Här i slutskedet får hur 

som helst tidsfaktorn plötsligt andra proportioner i kontrasten mellan ”några få veckor” och ”av 

och till under fyra år”. 

Artikeln är saklig och saknar häftigare lingvistiska utsvävningar förutom en del ordval som 

förstorar huvudtemat med de nya teknikernas effektivitet – det är ”Snabbjakt på järnåldern” där 

”hela området på 44 hektar skannas av” i ”60-70 kilometer i timmen” (vår kursivering). Arkeologerna 

jobbar snabbare än någonsin och är forntiden hack i häl. Ordvalen rymmer en stark tilltro till 

naturvetenskapernas matematiska precision, förmåga och potential.  

Den dominerande diskursen i artikeln är den vetenskapliga institutionens – expertisen 

försedd med den senaste tekniken är på ”jakt” efter svar i högt tempo. Det är tekniken som står i 

centrum och gör arbetet lekande lätt – det går fort och resultaten är hårda fakta i siffer- eller 

grafform. Artikeln andas en stark tro på den laborativa arkeologin och naturvetenskapen – med 

andra ord, ingen svävande humaniora. 

 

6.1.2. ”Stenålderns byar ligger kvar under matjorden” 

I Skånska Burlöv pågår en arkeologisk inventering som är raka motsatsen till de tekniska 

excesserna i Uppåkra (se bilaga 3:1). Den 29 september 2010 har Sydsvenskan återigen en reporter 
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på plats (bilaga 3:2). Övergripande handlar det om att det har byggts hus sedan stenåldern i 

Burlöv. Ovanför rubriken ”Stenålderns byar ligger kvar under matjorden” gräver arkeologen 

Kennet Stark fram ett stolphål i ett av rekognosceringsschakten. Bilden är tagen ur 

grodperspektiv, Stark ser koncentrerad och kunnig ut i fältklädsel med en vaktande grävskopa 

som tornar upp sig i bakgrunden. Bilden för tankarna till arkeologen som kulturarvets väktare. På 

den lilla bilden ses Stark dirigera grävmaskinen som torvar av matjorden i schaktet ner till 

forntida kulturlager. Intill visar den sedvanliga kartan utgrävningsområdets läge med omnejd. 

Georadar och magnetometer lyser med sin frånvaro i både bild och text – detta är traditionell, 

tung och slitsam fältarkeologi. Bilderna konnoterar pålitlighet. Med detektivens nitiska 

noggrannhet och skarpa öga ser Kennet Stark – i bild – det ingen annan ser, nämligen ett 

stolphål, en liten svag skiftning i jordfärgen, omöjlig att upptäcka för det otränade ögat. Stark är 

experten och kulturarvets tillskyndare.  

Tidningen har valt att förstora upp ett citat om ett fynd som saknar kontext, en bit arabiskt 

silvermynt. Kennet Stark kommenterar: ”Vi vet inte riktigt hur myntet hamnat där, det fanns 

inget annat speciellt i närheten. Det var en fjärdedels silvermynt, man klippte mynt på 

vikingatiden, det var metallvärdet som var det viktiga.” Silver och vikingar har ju som bekant ett 

högt nyhetsvärde och det har mysterier också.  

Texten är lite av en fältarkeologins ”så funkar det”. Schakt öppnas och läggs igen, det grävs 

och dokumenteras. Bara under denna provgrävning har omkring 4 kilometer långa diken 

schaktats. Bland fynden märks stolphål från stenåldershus men även boplatser från järnåldern. 

Skärvor av stenålderskeramik samt det mystiska 800-talsmyntet är de artefakter som nämns. När 

arkeologens jobb är klart går processen vidare till Länsstyrelsen och byggherren. 

Fältets aktörer, arkeologen Kennet Stark och maskinisten Mike Torstensson, får sällskap av 

en tredje part i textens sista stycke. Vi får veta att Kronetorp Park AB planerar att bygga bostäder 

och badhus i området och Burlövs planarkitekt Kerstin Lönnhag avlutar texten: ”Vi ska kalla 

politikerna till ett möte för att diskutera planerna inom ett par veckor.”  

Den globala koherensen spinner på temat fältarkeologi och följer rubrikens ”Stenålderns 

byar ligger kvar under matjorden”. I slutet av texten får läsaren reda på att här planerar 

politikerna och Kronetorp Park AB att exploatera området. De fornlämningar som pekats ut 

under inventeringen grävs sonika bort till förmån för badhus, bostäder och en förskola. Även 

mässhallar har ingått i planerna! ”Att bygga bostäder mellan Arlöv och Åkarp är inte så 

nydanande som man skulle kunna tro.” Med andra ord, denna bit mark har exploaterats i 

tusentals år och arkeologin rättfärdigar planerna och ger dem en historisk förankring. Artikeln har 

en lokal prägel och talar om att människor i förhistorien byggde på en plats man vill bygga på 
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idag – det görs en tydlig parallell mellan en avlägsen dåtid och nutiden. Den dominerande 

diskursen legitimerar byggnadsplanerna istället för att problematisera dem – dåtiden ses inte som 

något främmande utan som ursprung. I liberal anda tjänar arkeologin och vetenskapen 

marknadens syften och banar väg för politikerbeslut, bostadsbolag och andra intressenter. 

 

6.2. Fyndhantering  

Fynden är förstås centrala för om en grävning får medial uppmärksamhet över huvud taget och i 

vilken utsträckning den får det. Generellt har det som är störst, äldst eller det som på något annat 

vis kan finnas vara sensationellt störst nyhetsvärde. Förra sommarens fynd av en påstådd 

sexleksak från stenåldern på botten av Motala ström får ses som ett praktexempel på det senare 

(se kapitel 4.2.2.). 

 

6.2.1. ”Arkeologer kan ha funnit åldrig dildo” 

När ett stenåldersredskap i horn tolkades vara en förhistorisk ”dildo” på grund av dess 

”omisskännliga form” blev det sommaren 2010:s stora arkeologiska ”snackis” i medierna. När 

bilden av fyndet från Strandvägen i Motala lades ut på en arkeologblogg så var världspressen 

igång, så även Sydsvenskan, Göteborgsposten, Expressen, Kvällsposten, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, för att bara nämna några få. Svenska Dagbladet var inte sämre och rapporterade om 

fyndet 25 juli 2010 under rubriken ”Arkeologer kan ha funnit åldrig dildo” (se bilaga 4:1). Göran 

Gruber, arkeolog vid RAÄ kommenterar att den tristaste men kanske troligaste förklaringen är att 

det är ”en knopp helt enkelt, för att man ska kunna surra fast redskapet på en pinne.” I bild syns 

redskapet, av vilket slag det nu må vara, svävande mot en fond av höstlöv. I de flesta fall visas 

fynd på bild med en tydlig referens till proportioner – en måttstock, en människohand eller 

liknande (jfr bilaga 4:2, 6:1) – men här är bakgrunden rent dekorativ.  

Schematiskt berättar texten om hur den misstänkta ”stenålderslemmen” läggs ut på Sara 

Gummessons arkeologblogg och lockar till sig världspressen. Arkeologkollegan Kim von 

Hackwitz verifierar tolkningen och meddelar till pressen att hon aldrig har sett något liknande. 

Sekundärt i texten beskrivs att detta är en sorts ”redskap med ett personligt utformat skaft”, detta 

enligt arkeolog Göran Gruber (RAÄ) som plötsligt blivit nerringd av journalister. Föremålet ger 

associationer men har bruksskador som tyder på att det kan vara ett redskap för att bearbeta till 

exempel flinta. Detta är det andra dildofyndet för i år, får vi veta. I maj rapporterades det om 

världens äldsta dildo i södra Tyskland (detta tema backas även upp av en faktaruta med rubriken 

”Många fynd av fallosar” med exempel från Bohuslän, Egypten, Kina och Turkiet som tydligen 

massproducerade så kallade ”olisbos”).  
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Av den historiska kontexten till grävningarna i Motala ges inte ett spår i artikeln. Aktörerna 

har redan nämnts, och Göran Gruber ger visserligen en annan bild av fyndet, men det har inte på 

något vis prioritet i artikeln. Det är Sara Gummessons teori som både rubricerar, inleder och 

avslutar rapporteringen.  

När det kommer till ordval talas det i arkeologiska sammanhang oftast om fallosar och 

falloskult, men i denna artikel ligger fokus på dildos (penisattrapp) med synonymer som”pjäs”, 

”manslemmar”, ”lemmar”, ”erigerade penisar” och ”olisbos”. Något namn på verktyget i 

tolkning två nämns över huvud taget inte i artikeln medan det för dildospåret plockats fram stora 

synonymordboken. ”Undersökningen vid Strandvägen utmanar med att ställa frågan om vi har 

hittat Skandinaviens äldsta dildo”, citerar Svenska Dagbladet avslutningsvis Sara Gummessos 

blogg. Så pjäsen som mäter 10-11 centimeter är väl inte störst men den populärkulturella 

diskursen i rapporteringen kring fyndet har onekligen lyckats framställa denna puns22 – det är vad 

detta redskap faktiskt är, enligt muntlig uppgift från Alexander Gill23 – som sensationell och 

världsunik och dessutom äldst. I själva verket har en lösryckt anakronism gjorts. Man rapporterar 

om att fyndet sensationellt nog ser ut att vara en sexleksak utan att diskutera vad för följder det 

kan ha för vår uppfattning om hur förhistoriens människor levde. Nyheterna kring ”dildon” är 

stöpta i en liberal anda där nyhetsvärderingens sensationsjakt kommer i första hand och 

förklaringsanspråken på förhistorien i andra.  

 

6.2.2. ”Nya fynd efter dyk vid Birka” 

På ett uppslag i Svenska Dagbladet den 13 september 2010 med rubriken ”Nya fynd efter dyk vid 

Birka” redovisas i bild frukterna av marinarkeologernas arbete under sommarsäsongen (se bilaga 

4:2). I bakgrunden av vänstersidans stora bild är en dykare på väg ut till undersökningsområdet. 

Fyra fyndbilder finns också med, tre småbilder av vardera en träslev, repfragment och en 

bärnsten och på stora bilden till höger håller marinarkeolog Pernilla Flyg fram ett ekspant. 

Ingressen basunerar ”BEVIS” och att det nu kan beläggas att Birka haft en stor och skyddad 

hamn. I botten på uppslaget kompletteras texten med en faktaruta under rubriken ”Världsarv”. 

Den illustreras med en karta som pekar ut Björkö samt en bild på Ansgarsmonumentet. 

Faktatexten redogör för sommarens lyckade samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Historiska 

museet, Södertörns högskola och rederiet Strömma Kanalbolaget. Här informeras om de nya 

                                                           
22 Mejselliknande verktyg med skarp egg som används vid metallarbeten, förr i tiden vid prägling av mynt bland 
annat (NE:s nätupplaga 2011: ”Puns”). 
23 Telefonsamtal med Alexander Gill 2011-05-03. 
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undersökningarna och om projektet ”Det maritima Birka” som ska stimulera turistnäringen. Här 

punktas även Birkas historik upp i korthet. 

Tematiskt kretsar brödtexten kring mysteriet Birka och gåtan med den märkligt utsatta 

hamnen. Hamnplatsens oförklarliga utsatthet är nöten arkeologer från museer och universitet nu 

har knäckt. Att Birka var en liten handelsplats där båtarna drogs upp på land är inte en förklaring 

god nog för ett världsarv. Här nämns också gåtorna med de oförklarliga bärnstensfynden (en 

tappad last, kanske?) och de gäckande stenkistorna (är de fundament till hus eller bryggor?). 

Deltema i texten är dagens pastorala Birka där de bofasta får kommentera den forna 

handelsplatsen. Här beskrivs också arkeologernas arbete i det grönskande strandbrynet inför 

häpna turistskaror, men därefter återkommer huvudtemat, nämligen de gåtfulla fynden – så 

gåtfulla att de kan liknas vid egyptiska gravkammarfynd.  

Grävningarna under årens lopp har lämnat en del frågor obesvarade, som den nämnda 

bärnstenen, hamnens utsatta läge och stenfundamenten. Idag har Birka världsarvstatus och som 

sådant är det viktigt att locka turister till platsen, därav samarbetet med Strömma och de publika 

utgrävningarna. Sommaren 2010 har 12 personer varit sysselsatta med undersökningarna av 

hamnen, vilket märkligt nog highlightas på en platta med den uppblåsta siffran 12.  

Den vetenskapliga institutionen representeras i brödtexten av professor i marinarkeologi vid 

Södertörns högskola, Johan Rönnby samt av Pernilla Flyg (i bild, se bilaga 4:2 sid 2) som är verksam 

marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet. Pernilla Flyg får också avsluta artikeln med en teori om 

sjökrogar i hamnen och med orden: ”Alla har inte förstått hur fascinerande Birka är. För mig är 

det här som att öppna Tutanchamons grav.” Journalistens röst är textens tredje aktör. SvD:s 

utsände tar del av arkeologernas skisser av hamnens halvcirkelformade pålverk, bevisen på att 

Birkas hamn var ”både skyddad och djup”. Den romantiska beskrivningen av ett Birka i 

sommarskrud är också journalistens egen, samt den smått unika pratstunden med textens fjärde 

och sista aktör, lantbrukare Gösta Karlsson.  

Den globala koherensen är tydlig i artikeln. Bilderna, rubriken och ingressen hänger alla 

samman – de handlar om de gåtfulla fynden och mystiken kring vikingastaden. Också den lokala 

koherensen kretsar kring gåtor och mysterium och svaren på frågorna hämtas från 

utgrävningsfynden och ”ursprungsbefolkningen”. Exempel på koherensluckor finns bland annat 

vid liknelsen med öppnandet av Tutankhamuns grav där läsaren förväntas veta vilka enorma 

skatter som mötte Howard Carter och Lord Carnarvon i Konungarnas dal nådens år 1922 och i 

hur lantbrukaren Gösta Karlsson får antas ha kunskap om båtliv och Björkös förflutna bara för 

att han är från trakten. 
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Texten är välkryddad med ”gåtor”, ”mysterium” och ”pussel”, bevisen är ”nya” och görs 

”för första gången” och här talas det om ”vikingar” i alla dess grammatiska former och 

sammansättningar. SvD drar på sensationsretoriken om att de”tagit del av” arkeologernas skisser 

– är de hemliga? Den pastorala idyllen i stycke tre är också en lingvistisk konstruktion där miljön 

beskrivs med adjektiv rakt igenom och det lantliga får sin närvaro i form av Gösta Karlsson som 

kommer farandes på flakmoppe med en hink potatis. Dessa närvarande implikationer om Birkas 

lantliga idyll ger en lokal förankring och lantbrukaren Karlsson som ”sällan kommenterar 

arkeologernas teorier, men gör ett undantag för SvD” framstår som ögonvittne och expert – ”Jo, 

nog måste det ha funnits vågbrytare utanför Birka. Vikingarna var ju inga dumhuvuden. De skulle 

aldrig annars velat ha båtarna på den sidan”. Det äventyrliga och exotiska kring arkeologyrket ges 

också liv i beskrivningen ”Det är i strandbrynets snårskog av al och ask som marinarkeologerna 

har synts till”, ”De har krupit i geggan” och ”i dykardräkt simmat ut och grävt”. Den 

efterföljande teorin om ”sjökrogar” i hamnen är en solklar populariserad tolkning, rentav en 

anakronism där samtiden klistras på den förhistoriska kontexten och konnoterar vikingar med 

skummande mjöd i skäggen, fylleri och slagsmål med tunga svärd. 

Birka är å ena sidan världskulturarv och befäst i folkmedvetandet som den viktigaste 

handelsplatsen under vikingatiden, å andra sidan har skånska Uppåkra seglat upp som utmanare 

till titeln Sveriges största och viktigaste fornlämningsplats. Samarbetet mellan Sjöhistoriska, 

Södertörns högskola och Strömma ger signaler om att man vill förstärka turismen till Birka. 

Fornlämningar och kulturarv som Uppsala Högar, Birka och kanske Uppåkra i en framtid 

konkurrerar inom kulturturismen och marknadsförs som upplevelsecentrum. I Birkas fall rör det 

sig om öppna utgrävningar och ett långhusbygge med vikingatekniker som ska komma att tjäna 

som gilles- och konferenslokal. I artikeln är det den liberala diskursen som dominerar. Birka 

marknadsförs och återaktualiseras som fornlämning och världsarv genom att betona gåtfullheten 

och de mysterier marinarkeologerna nu är på god väg att lösa.   

 

6.3. Kulturarv  

Som vi skriver i kapitel 4.5 är kulturarv en viktig del av nationsidentiteten och begreppet används 

ofta för att underbygga berättelser om ”vi” och ”de andra”, nationens gränser och förflutna och 

folkets traditioner och rötter. I medierapportering förekommer kulturarvet ofta i rollen som 

något ovärderligt och kärt som på ett eller annat sätt hotas utifrån – må det vara av ekonomiska 

åtstramningar, profitintressen, politiska omständigheter eller naturlagar.  
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6.3.1. ”Därför rasar Pompeji på nytt” 

Leif Furuhagen inleder sin bok om Pompeji (1979) med katastrofens enda ögonvittnesskildring. 

Då, den 24 augusti 79 efter Kristus, var det Plinius d.y. som var mannen på plats. Plinius unika 

iakttagelser från när Vesuvius formligen exploderar och begraver städerna Pompeji, Stabiae och 

Herculaneum under aska och slam är oerhört dramatiska och vädjar effektivt till läsarens 

medkänsla (Furuhagen 1979:9). Idag, 8 februari 2011, är det Dagens Nyheters utrikeskorrespondent 

i Rom, Peter Loewe, som från samma plats rapporterar om de senaste månadernas 

omdiskuterade ras i den antika ruinstaden vid Vesuvens fot: 

På övergripande nivå fyller reportaget sidorna 1-3 i tidningens kulturdel (och 

uppmärksammas även med en blänkare på huvuddelens etta) (se bilaga 5:1). Loewe frågar sig 

varför de tvåtusenåriga byggnaderna som överlevt vulkanutbrott, jordbävningar, krig och bomber 

plötsligt rasar samman. Är det slitaget från turismen, klimatförändringar med översvämningar och 

störtfloder som följd, eller kan det vara camorrans infiltration som är orsaken? Svaret från DN:s 

man på platsen är: vanvård.  

På makronivå andas de stora bilderna från Pompeji starkt av krigets dagar med sina 

välbekanta motiv av ruinstäder, men de berättar också att här har ett brott begåtts. Förstasidans 

stora bild visar en vit dyrgrip till romersk skulptur mot bakgrunden av ett avspärrat rasområde. 

Bilden av polismannen som vaktar avspärrningarna till det raserade området är likaledes bekant 

och förstärks av faktarutans karta där självaste platsen för brottet pekas ut, Pompeji. De annars så 

vanliga nyhetsuppslagen av grävande arkeologer, gärna i gassande sol och med fina fynd lyser 

med sin frånvaro (se bilaga 4:2). Huvudtemat är Loewe som på plats med en ängslig och anonym 

guide undersöker varför husen i Pompeji rasar. 

Tematiskt är texten delvis en intervju och delvis en ögonvittnesskildring av förödelsens 

Pompeji. Loewe tar avstamp i Gladiatorernas hus (Schola Armatorarum) som rasade i november 

förra året och av vilket endast en hög stenar finns kvar. Här spekuleras kring möjliga orsaker och 

kulturminister Sandro Bondi pekas ut som gärningsman. Att regeringschef Silvio Berlusconi och 

Bondi utsåg Pompeji till katastrofområde och tillsatte polis- och militärpersonal som ledare för 

räddningsarbetet är deltema i texten. Istället för att ha arkeologin eller kulturarvet som främsta 

fokus prioriteras turism och marknadsföring. Två spektakulära byggen har gjorts – ett turistcenter 

och en helikopterplatta som anses bidra till att regnvatten nu letar sig till stadens lägsta punkt – 

Gladiatorernas hus.  

Den schematiska nivån tittar på vilka aktörer som förekommer i berättelsen och efter guiden i 

ruinstaden kommer Loewes andra vittne – den pensionerade professor Guzzo (infälld på bild, 

bilaga 5:1, sid 3) som han strax innan resan träffat i Rom. De båda vittnenas utsagor leds i bevis 
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mot Berlusconis regering i allmänhet och mot kulturminister Bondi i synnerhet. Loewe själv fyller 

i med Syditaliensk kontextualisering och paralleller till sopkaoset i Neapel. Ganska sent i texten 

(men även highlightat i ingressen) får vi svaret att ”Pompeji rasar alltså inte av brist på pengar, 

utan av brist på kunnande och kompetens”, varpå en tredje aktör gör entré, baristan Pasquale. 

Avslutningsvis får på så vis en man av folket sammanfatta artikeln med några sanningens ord om 

nedskärningar och outsourcing.   

När det kommer till problembild och historisk bakgrund lämnas de i artikeln tidigare nämnda 

och möjliga orsakerna till Pompejis förfall – camorran, turismslitaget och klimatförändringarna – 

i slutändan utanför och fokus hamnar helt på vanvården: Ledtrådar från expertvittnet i Rom och 

den anonyme guiden (”Ministeriet har gett strikta order, ingen av oss här får uttala oss i pressen”) 

samt bevisbilder från raserade hus är alla pusselbitar i Loewes utredning. Den historiska 

bakgrunden ges bland annat i en faktaruta om milstolparna i Pompejis historia från ödeläggelse, 

återupptäckt och de nutida politikernas inverkan.  

På mikronivå är förstasidesbilden med rubriken ”Därför rasar Pompeji på nytt” exempel på 

global koherens. Den kreative layoutaren har längsmed avspärrningen på bilden (bilaga 5:1, sid 1) 

placerat texten ”Pompeji” och likt bakgrunden rasar de två sista bokstäverna i ortsnamnet ned 

från sin rad. Text, bild, grafik och ingresser kretsar alla kring en bild av fallet som ett brottsdrama. 

Den lokala koherensen finns i pendlandet mellan Loewes egna observationer och de aktörer som 

yttrar sig. Berättarmässigt får läsaren följa med på en undersökning och tillsammans med bilderna 

och beskrivningarna av de styrandes arkeologiska okunnighet, opålitlighet och marknadsfokus ges 

bilden av ett vältrande i ignorans, lika hotfullt som Vesuven. Detta förstärks även av lingvistiska 

stilistiska grepp med ordval som ”[…] fann en sörja av okunnighet och politisk opportunism”, 

”En polischef, Civilförsvaret eller någon som gjort sin karriär på att steka hamburgare kan inte 

förvalta och vårda ett lands kulturarv” och ”det var inte pengar som saknades utan arkeologisk 

kompetens”. 

Som så ofta är fallet i texter om hotade kulturarv talar man till publikens patos i både bild- 

och ordval. Loewe skriver från platsen:  

 

”[…] jag står här i ett av världens viktigaste arkeologiska områden, vid Via dell’Abbondanza 

– Överflödets gata – kallad så för att minna om stadens svunna välstånd. Här låg värdshusen 

– ’tabernae’ – där invånarna kopplade av med en ’mulsum’, ett glas vin med honung i.”  

 

En anakronism eller en upplysande förhistorisk tolkning låter vi vara osagt, men bilden förstärker 

upplevelsen och ger känslan av att vi så sent som igår satt här och läppjade på ett glas starkt. 
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Texten talar till turisten inom oss som minns de soldränkta gatorna i Pompeji och törstsläckaren 

efteråt. 

Exempel på koherensluckor, där läsaren själv fyller i information för att göra sig en mer 

komplett bild, återfinns i fallet med de syditalienska militärerna och poliserna – dels med bilderna 

på hur carabinieri stumt vaktar avspärrningarna försedda med byråkratiska budskap på A4-lappar, 

dels genom att Loewe berättar för oss om hur bemanning från polis och militär är ”vanligt 

förfarande i Syditalien när en normalsituation inte fungerar” och att ”det vittnar 

sopkatastrofernas Neapel om, där den ena kommissarien avlöst den andra i 16 år”. Vi får bilden 

av ett trögkört sydeuropeiskt myndighetsutövande med konservativa, patriarkala och kanske till 

och med korrumperade rekryteringar. Presentationen av arkeologen Guzzo, dels genom det 

infällda porträttet med hans uppgivna uppsyn, dels genom hans bakgrund som mångårig 

intendent vid Pompeji ger bilden av att hans goda intentioner och kunskap ”körts över” av 

Berlusconis regering. Koherensluckan ligger i att det räcker med att se på bilden för att få det här 

intrycket. David som kämpar mot Goliat i form av den enskilde mot systemet är vanliga grepp 

inom journalistiken.  

Sammanfattningsvis indikerar de olika analysmomenten en diskurs om arkeologi och 

kulturarv som inte är helt olik den som Waterton et al kallar för AHD, Authorised Heritage 

Discourse, i den meningen att fokus ligger på bevarande med hjälp av experternas kunskap. I 

fallet med Pompeji lyfts en rad orsaker fram till varför en väl fungerande expertis inte funnits och 

att detta lett till misslyckandet med bevarandet av staden. Icke-experter reduceras till turister, 

förmånstagare och i värsta fall hotbilder i likhet med den ton som används i AHD, det vill säga 

ett icke-inkluderande perspektiv på lekmannen och intressenten. Diskursen i reportaget har även 

en syn på materiella lämningar som liknar den i AHD; de ses som frusna ögonblick i historien 

men till skillnad från AHD lyfter Loewe fram deras relation till den nutida kontexten – i 

meningen att staden är hotad – igen. Denna konservativa, dominerande diskurs är karaktäristisk 

för kulturminnesvård världen över.  

 

6.3.2. ”Våra kulturarv plundras av skattsökare” 

Den 17 november 2010 sänder Expressen ut ett nödrop: ”Våra kulturarv plundras av skattsökare” 

och publicerar en artikel under kategori ”dokument/onsdag” där vi får bekanta oss med den 

skrupellösa bärgningsindustrin (se bilaga 5:2). Till höger om rubriken finns en inklippt bild på 

fartyget ”Odyssey Explorer” och nedtill till vänster en på dykaren Christian Ekström med ett 

flaskfynd i hand. Hierarkiskt är huvudtemat i artikeln hotet mot ”våra kulturarv” som både 

rubricerar, inleder och avslutar artikeln. Inledningsvis står det om att svenska farvatten och 
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Östersjön är världens största skattkammare för marinarkeologi och skyddas av lagstiftning. Sedan 

introduceras Odyssey Explorer som är Greg Stemms högteknologiska fartyg som ”dammsuger” 

havets bottnar och vi får bekanta oss med Stemms relationer till olika länders myndigheter: Efter 

en stor bärgning (värd 3,5 miljarder) prejades OME av spanska kustbevakningen. ”Skatten” 

forslades till USA. Det påbörjades en rättsprocess mot OME som blev kallade för pirater av 

Spanien. Å andra sidan har Stemm avtal med Storbritannien om att få bärga från engelska skepp. 

Tematiskt går journalisten över till att tala om Stemms imponerande bakgrund som entreprenör 

och företagare och artikeln avslutas med att marinarkeolog Johan Rönnby kritiserar 

bärgningsindustrin – ”det går inte att försvara på något sätt”, citatet finns också uppförstorat i 

artikelns mitt. Artikelns lejonpart handlar alltså om den privata entreprenören Greg Stemms 

bärgningar av dyrbara skeppslaster från vrak på havets botten utanför Spanien och England. 

Texten konstruerar utifrån de privata bärgningarna en hotbild mot Östersjöns välbevarade vrak 

men neutraliserar snart densamma – våra vatten är förhållandevis väl skyddade av lagstiftning.  

Artikeln är konstruerad utifrån flertalet publikationer – Ålandstidningen, Times, BBC, 

Independent och Wired står alla som referenser – Johan Rönnby torde vara journalistens enda 

förstahandskälla. Genom de övriga källmaterialet får Greg Stemm, Spaniens försvarsadvokat Jim 

Goold, spaniens kulturminister, myntexperten Nick Bruyer i Florida, och experten på havsrätt 

Mike Williams komma till tals. Historiskt får vi förklaringen att det ligger mängder med sjunkna 

skepp med dyrbara laster på havsbotten världen över, rena smörgåsbord för privata bärgare.  

Problemet i artikeln är att privata skattsökare kan få tag på kulturskatter. Genom rubriken 

och artikelns inledande del om Östersjöns skatter beskrivs ett hot mot våra kulturarv – detta visar 

sig dock vara farhågor och spekulation, en skenmanöver för att locka läsarens intresse. 

Skattsökarna har inte verkat i Östersjön men däremot i Atlanten och Medelhavet. De är ett hot 

mot kulturarvet precis som skeppsmasken och tidvattnet. Någon lösning nämns inte, kritikerna 

verkar uppgivna och suckar om att för bärgarna handlar allt bara om att göra pengar.  

Journalisten ger storyn om Greg Stemm och miljardbärgningarna lokal förankring. Dels 

genom att blanda in Ålandstidningen och Johan Rönnby, dels genom att måla upp en hotbild 

mot Östersjön med ordval och formuleringar såsom ”Östersjön är världens största skattkammare 

när det gäller sjunkna skeppsvrak”. Han beskriver Greg Stemm som en glad amatör med 

rikemansfasoner som köpte ett fartyg av någon han ”råkade träffa på en bar” och ”hamnade på 

en arkeologikonferens”. Han säger att Stemm inspirerar skattsökare världen över – det låter som 

att det lurar mängder av nystartade skattsökarexpeditioner i vassen – men nämner inga exempel.  

Den globala koherensen arbetar med den lokala förankringen. Det är ”våra kulturarv” det 

talas om i rubriken och den största bilden är på en dykare med skandinaviskt rödlätt utseende. I 
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den lokala koherensen blir det tydligt att temat med Östersjön är en ansträngd konstruktion, inte 

minst i övergången till huvudstoryn om Greg Stemms förehavanden: ”Det lär dröja innan vi får 

se ’Odyssey Explorer’ […] i svenska farvatten”.  Artikeln är med andra ord inte koherent – det 

utlysta globala temat visar sig vara ett icke-tema! 

Föreställningen om havets rikedomar och piratromantik får bränsle av populärkulturella 

formuleringar och ordval. Här berättas det om att ”Enorma rikedomar ligger på havets botten – 

och bara väntar på att upptäckas”, att ”Otaliga skepp fullastade med guld och silver har förlist 

genom historien” som ”lockar skattsökare och äventyrare”. Det berättas också om ”skeppet som 

med robotar […] dammsuger oceanernas bottnar på jakt efter inbringande vrak”, som lett till ”ett 

av de största kapen någonsin”, och vars ägare ”tjänat miljoner på havets skatter”. Det vräks på 

med ”portugisiskt guld och silver”, skeppet med ”kodnamnet ’Svarta svanen’”, 

”sjöfartsmysterier”, och entreprenören som ”förvandlat den romantiska skattjakten till moden 

industri” och ”lät flyga mynten till ett ’hemligt laboratorium’”. 

Här står det liberala synsättet på kulturarv och arkeologi mot det konservativa. 

Artikelförfattaren lyfter fram svensk expertis som varnar för hotet mot kulturarven som drabbar 

länder med svag lagstiftning och leder till att kulturarven plundras. Liberalismen har sin fanbärare 

i Greg Stemm som tycker att han gör en kulturhistorisk insats och gör det som museer och 

forskare inte har råd med. Artikelns konstruktion gör att det svenska kulturarvet står i centrum 

även om storyn i slutändan inte handlar om det alls – det målas upp ett hotscenario som inte 

finns. Även i denna artikel finns likheter med AHD – sammantaget är experterna oroade och 

kritiska till att icke-experter, i det här fallet privata entreprenörer, agerar skattsökare och pirater 

och ”plundrar” kulturskatter världen över. Dessutom förstärks bilden av Sverige som regelstyrt 

och ordnat – det är tack vare vår lagstiftning våra farvatten inte genomsöks av pirater. 

 

6.4. Forskningsresultat 

För nyhetsvärdering är sådant som är sensationellt av givet intresse och forskningsresultat inom 

arkeologin behandlar oftast ämnen där vi tror oss ha en klar bild av vilka vi är och var vi kommer 

ifrån – vår identitet – varför nyheter om dessa områden ofta blir sensationella. 

 

6.4.1. ”Isotoptest kan visa brandoffers ursprung” 

Den 2 september 2010 står att läsa i Sydsvenskans lokaldel ”Omkretsen” om en olöst mordbrand i 

Uppåkra på 500-talet (se bilaga 6:1). Storyn består av tre artiklar, en huvudartikel om fynden (spår 

av en brand i en hövdingahall med flera förmodade offer har hittats) och forskningen kring dem, 
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en biartikel om Yngligasagan24 och en mindre intervju med arkeologen Mikael Larsson om 

Uppåkras fossila växtmaterial. Huvudartikeln har en stor bild på arkeologen Karl-Magnus 

Lenntorp som sitter med ena knäet mot marken på Uppåkras vidsträckta åker betraktande något 

utanför läsarens och kamerans synfält. På uppslagets högersida ligger sex mindre bilder på 

fragmenterade fynd från brandlagret. Intill huvudartikeln finns också en liten karta och inklippta 

tidningssidor som referenser till tidigare artiklar journalisten skrivit om Uppåkra. Huvudrubriken 

”Isotoptest kan visa brandoffers ursprung” avslöjar att arkeologerna närmar sig en lösning och i 

huvudartikelns ingress står om att ”tecknen på en blodig uppgörelse med många dödsoffer har 

vuxit sig allt tydligare under sommarens utgrävningar i Uppåkra”. I huvudartikeln finns ett 

uppförstorat citat: ”Mordbrand. ’Jag tror att det kan vara första gången man hittar verkliga spår 

av en hallbränning’”. Biartikelns rubrik ”Sagor vittnar om forntida mord” och ingress leder oss in 

på de fornnordiska sagorna.  

Huvudartikeln behandlar fyra sammanhängande teman – först att arkeologer gräver i 

resterna av en våldsam brand från 500 e. Kr., sedan att de hoppas på fler fynd av käkben, det 

säkraste sättet att fastställa en människoindivid. Vidare vill arkeologerna göra isotoptest på tänder 

för att kunna avgöra om det rör sig om människor från trakten eller annorstädes och slutligen 

kommer spåret om våld och mordbrand tillbaka och får belägg av en spetsad skuldra. 

I huvudartikeln är arkeolog Karl-Magnus Lenntorp som enligt bildtexten medverkat vid 

utgrävningarna i Uppåkra under flera år aktör. I intervjun i den andra biartikeln är det arkeolog 

Mikael Larsson som tar till orda.  

Det har hittills inte funnits bevis i det arkeologiska källmaterialet för att hallbränningar såsom 

de skildras i Ynglingasagan ska ha förekommit, detta är artikelns problemställning. Nu verkar 

fynd i Uppåkra peka i den riktningen, hallbränningen tycks vara ett faktum och isotoptest kan ge 

svar på var offren kom ifrån. Journalisten kommenterar händelserna dels genom att fokusera på 

hallbränningen, våldet och parallellen till fornnordiska sagor, dels genom att referera till tidigare 

artiklar han skrivit om Uppåkra: ”Snabbjakt på järnåldern” (se bilaga 3:1), och ”Arkeologicentrum 

kan försenas med fyra år”. Artikeln sammanfattas av journalisten som försäkrar att det rör sig om 

mordbrand. 

                                                           
24 Ynglingasagan är den första delen i Snorre Sturlassons "Heimskringla" från omkring 1230 och handlar om 
Ynglingaättens sveakungar. Sagans första del är mytologisk, bland annat berättar den om hur Oden upprättar ett 
välde kring Sigtuna. Ynglingasagan innehåller många strider med andra kungar och folk. Sagans Ingjald Illråde var 
kung av Ynglingaätten i Uppsala. Han upprätthöll ett våldsvälde och i samband med sin faders gravöl lät han bränna 
inne småkungar. Ingjald styrde över landskapen runt Mälaren och störtades av Ivar Vidfamne som lät honom gå 
småkungarnas öde till mötes (NE:s nätupplaga 2011: ”Ynglingasagan” och ”Ingjald Illråde”).  
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Globalt hänger huvudartikelns mordhistoria samman med biartikeln om Ynglingasagan, 

medan intervjun med Mikael Larsson mer metodiskt talar om hur slutsatser om det förhistoriska 

samhällets ekonomi kan dras genom fynd av växtlighet i förkolnat material. Utöver biartikelns 

utdrag från den rafflande Ynglingasagan innehåller även huvudartikeln en rad spänningshöjande 

uttryck, såsom: ”Blodig uppgörelse i hövdingahall”, ”brandoffer”, ”dödsoffer”, ”våldsamma 

omständigheter”, ”hallbränning” och ”maktkamp”. Offrens rötter är en av de centrala gåtorna 

och ordet ”ursprung” förkommer både i rubriken och brödtexten. 

En kontextualisering som sker är hur våldsscenariot görs intressant och gåtfullt. Artikeln 

spinner på mysterienarrativet med arkeologen som detektiv i huvudrollen. På den stora bilden 

blickar arkeologen efter svar uti fjärran – han ensam kan finna svaren på gåtan. Kopplingen till de 

fornnordiska sagorna ger en aire av mystik och det ockulta. Fynden skvallrar om en hallbränning 

såsom de beskrivs i sagorna och offrens ursprung kan röja sanningen – var det en olycka eller 

mordbrand som ägde rum här? Vi vet från nyhetsvärdering överlag att brott och våld skapar 

uppmärksamhet och säljer. Diskursmässigt finns en nationalromantisk hållning till arkeologin när 

dramatiken kring de brända artefakterna och kvarlevorna kopplas till fornnordiska sagor. Kanske 

är det snarare lokalpatriotism än nationalism, tidningen refererar till sig själv om andra artiklar om 

Uppåkra och talar om ”ursprung” (forskarna vill ta reda på de dödas nationstillhörighet), såsom 

ofta görs i samband med kulturarv. Inte heller nämns det att Ynglingasagan utspelar sig i 

Uppland, en oinvigd läsare skulle lätt kunna förutsätta att det handlar om Skåne och är ett 

skriftligt belägg för att man innebrände utsocknes i Uppåkra. 

 

6.4.2. ”Nordens bönder kom från Turkiet” 

Under sektion Vetenskap i Dagens Nyheter redogör vetenskapsredaktör Karin Bojs att den 21 

november 2010 för de senaste rönen inom evolutionsgenetik parat med arkeologi (se bilaga 6:3). 

Forskningen, vars mål är att utröna nordbornas och européernas förhistoriska ursprung, ställer 

frågan om hur folken i Europa gick från jägare till bönder. Problemet har gäckat arkeologerna i 

decennier: omskolades jägarna eller drevs de ut av tillkomna bönder? Svaret presenteras redan i 

rubriken ”Nordens bönder kom från Turkiet”. Uppslaget är väl genomarbetat och domineras av 

ett block bilder och illustrationer. Störst utrymme har ett kvinnligt stenåldersskelett från 

gotländska Ajvide. Hon kontrasteras av en konstnärlig tolkning av en neolitisk bonde baserad på 

arkeologiska fynd – exotiskt kroppsmålad med blicken mot läsaren ser han ut som en 

serietidningsinspirerad förhistorisk cowboy. Illustrationerna kompletteras med den sedvanliga 

färgkartan – här över ett Europa indelat i olika genetiska släktskap. 
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Tematiskt inleder artikeln med att presentera den mångåriga forskargåtan kring 

bondekulturens uppkomst i Europa och dna-teknikens potential att lösa den. Temat som följer är 

en lingvistisk konstruktion där vi får följa de neolitiska huvudaktriserna: jägarkvinnan Ursula, 

hennes systerdotter Ulrika och bondmoran från Anatolien, Helena. Det redogörs för hur Ursulas 

jägarfolk vandrade längsmed isranden, hur Ulrikas stam tusentals år senare letade sig norrut och 

hur Helenas ättlingar begynte bondekulturen ”trattbägarna”. Med detta på fötterna presenteras 

läsarna för evolutionsgenetikern Anders Götherström (infälld i bild, se bilaga 6:2, sid 1) som säger 

sig ha belägg för att varken moderna svenskar – eller samer, vilket forskarna trodde – är nära 

besläktade med de förhistoriska jägarna. På samma område har ett tyskt forskarlag under 

Wolfgang Haak gjort en omfattande undersökning och kommit fram till samma resultat. Först nu 

förklaras den vetenskapliga bakgrunden till historierna om de tre stammödrarna – de är 

populariserade förklaringar till genetikernas sätt att dela in människogrupper baserade på studiet 

av mitokondrier som bara kan ärvas på mödernet, därav kvinnonamnen. Götherström har använt 

sig av nya, dyra tekniker som kan ta fram fullständiga dna-sekvenser och ge mer utförlig 

information. Dessa har ännu ej publicerats. Karin Bois sammanfattar händelsen med att vi kan 

”hoppas på en mer förfinad bild av vår regions tidigaste historia” och att det ”redan nu står […] 

klart att omkring hälften av dagens svenskar härstammar från bonde-Helena från Anatolien, men 

ytterst få från jägarkvinnan Ulrika.”   

Aktörer i artikeln är de nämnda docent i evolutionsgenetik Anders Götherström vid Uppsala 

universitet och den tyske forskaren Wolfgang Haak med sin färska publikation.  

Den globala koherensen mellan bilden på det utgrävda skelettet, spridningskartan, rubriken 

och ingressen signalerar vetenskaplighet. Det är textens rön om våra ursprung i bondekulturen 

som talar genom bilderna och rubriken. Lokalt är dock koherensen mer nyanserad. Journalisten 

låter läsaren bli bekant med de oklarheter som finns på området: den gamla arkeologiska 

tvistefrågan samt dna-teknikens svagheter. Götherströms forskarlag arbetar lyckligtvis med nyare 

och mer tillförlitlig teknik vars nya upptäckter ej ännu offentliggjorts – fortsättning följer således. 

Den naturvetenskapliga tekniken borgar för objektivitet och har ett sanningsanspråk som 

förstärks av kartan och bilden på skelettet. Å ena sidan handlar artikeln om databaser, genetik, 

forskarlag och en mångårig vetenskaplig gåta som håller på att lösas med hårda fakta men å andra 

sidan har den en mytologisk touch – med den romantiserande bilden på bonden och den 

spännande berättelsen om stammödrarna. 

Dramatiseringen av händelserna sker i berättandeformen och ordval. Utan att ha gett någon 

förklaring till stammödrarna inleds artikeln med att ”Ursulas folk” för 50 000 år sedan började 

röra sig från Mellanöstern mot Medelhavet, för att 40 000 år senare hamna vid isranden i norr – 
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Skandinavien. ”Plötsligt en dag för sextusen år sedan” dök Helenas folk upp som med tiden 

pressade tillbaka jägarna. I texten refereras friskt till moderna namn på platser: rubriken heter helt 

sonika ”Nordens bönder kom från Turkiet”, det talas om det ”nuvarande Anatolien” och i ett 

stycke står att Helenas folk på några få hundra år spred sig ”ända till Paris i väster och Ukraina i 

öster”. Det är den moderna kontexten som står i förgrunden och fokus på nationalstater finns i 

hela texten (bland annat har genetikkartan moderna nationsgränser) – givetvis för att underlätta 

förståelsen hos läsaren men blir i nästa steg också ett inringande av ”oss” som grupp eftersom en 

kontinuitet mellan nu och då upprättas. 

I den här artikeln finner vi många indikatorer på en förenklad historiesyn, 

kulturarvsbegreppets evolutionistiska karaktär och det som Benjamin tar upp gällande 

historieskrivning och makt. Det är segrarens historia som skrivs – i det här fallet Bonde-Helena 

från Anatolien medan Jägar-Ulrika drar sig tillbaka (till Baltikum). Med evolutionsgenetik och ett 

arkeologiskt källmaterial blir forskningens mål att kartlägga folk och territorier i bästa 

kolonialanda och folkslagen avgränsas från varandra med olika färgskalor och grader av släktskap 

och med sin särskilda historia. Detta försöker man sedan koppla till nationsgränser (jfr Jonsson 

2005:51). Artikeln är således en berättelse om vi och dem – inom vetenskapen handlar det om 

historiens vi och dem men med alla paralleller till nutidens folk och statsgränser blir det 

underströmmar av etnocentrism. Baltikum har närmare släktskap från jägarsamhället som 

saknade anpassningsförmåga att bo kvar på den skandinaviska halvön och även om inte 

författaren explicit uttrycker en värdering kring detta anser vi inte påståendet vara helt neutralt. I 

vår samtid finns en rad fördomar kring östeuropéer som kan bli underblåsta av en sådan 

etnografisk indelning i tusenåriga genetiska grupper – även om så inte är avsikten. På samma sätt 

är Götherström förvånad över att samerna inte delar mer genetiskt med jägarna. 

 

”När vi startade undersökningen trodde vi att vi skulle hitta större likheter mellan den här 

jägargruppen och moderna samer. Men det gjorde vi inte alls. Tvärtom”. 

 

Motpolerna mytologi och vetenskaplighet skapar en spänning i artikeln – å ena sidan får de 

vetenskapliga rönen vila på mytologiska förenklingar om dåtiden (urmödrar, nationsgränserna på 

kartan, referenser till nutida städer och nationer) och å andra sidan rymmer vetenskapligheten en 

hel del utan de beskrivs som ”nya”, ”dyra”, ”säkra” och ”övertygande”. Normativt, inte 

deskriptivt, framhärdas vetenskapens lag och sanningsanspråk. Stefan Jonsson skriver i essän ”De 

andra”: 
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”De som talar om den ’rena’ rasen, den ’rätta’ traditionen, den ’sanna’ kulturen och den 

’naturliga’ identiteten är besatta av det fåfänga hoppet att finna ett ursprung.” (Jonsson 

2005:60-61) 

 

Vi ska återkomma än en gång till bilderna där den ena är en romantisk tolkning av en förhistorisk 

bonde – en bild av segraren – och den andra är ett skelett av förloraren, jägaren, ”den andre”. I 

texten härstammar vi från stammodern Helena men på bilden är vår förfader en reslig, krigsmålad 

och fåfäng förhistorisk cowboy som nonchalant balanserar oket över axlarna ståendes bland ett 

hav av kreatur. Det toviga håret, den apliknande uppsynen, den överdimensionerade träklubban 

och det slarviga höftskynket vi är bekanta att se i avbildningar av stenåldersmänniskor är helt 

bortblåsta och ersatta av en reklamaktig bild av en förhistorisk motsvarighet till en Marlboro-

man. Förloraren i evolutionen – jägaren – avbildas från botten av sin grav. Istället för en 

romantisk tolkning får vi ett vetenskapligt bevis i formen av ett skelett med krossade revben. De 

två bilderna understödjer historien i sina totala motsatspar: död – levande, krossad – reslig, 

kvinna – man, sterilitet – växtlighet, primitiv – kulturell, kvarleva – rekonstruktion. Det är en 

skildring av ”vinnarna” och ”förlorarna”. Tanken om människans ständiga framåtskridande, som 

har sitt ursprung i upplysningstidens filosofer, liberalismens samhällsåskådning och den 

darwinistiska evolutionsläran, är textens dominerande diskurs. Utifrån detta synsätt ser forskarna 

det som utgångspunkt att samerna bör vara mer besläktade med jägarfolket än de mer utvecklade 

trattbägarna.  

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I början av denna text ställde vi oss frågan vilka diskurser som dominerar nyhetsrapporteringen 

kring arkeologi och kulturarv. Vi har tittat på vems intressen som företräds och vilka ideologiska 

meningar som döljer sig mellan raderna. Det har också varit ett mål att försöka avtäcka den 

historiesyn som finns inbäddad i de ledande diskurserna. Historismen och synen på människans 

utveckling med ständiga framsteg är, som vi framhållit i teorikapitlet 4.3. Arkeologi: relationen till 

nuet och det förflutna naturaliserade tankebanor som rättfärdigar rådande uppfattningar . 

Sett till självaste publikationerna kan förstås samtliga analysartiklar i studien klassas som 

”liberala” i bemärkelsen att de är marknadsanpassade. Det är inte så märkligt, de är utformade på 

ett sätt som åsyftar väcka läsarnas uppmärksamhet och intresse och alltså sälja tidningar. 

Nyhetsstoffet framställs som sensationsartat; problemställningen görs till mysterium eller hot och 

fokus ligger på spektakulära fynd eller vetenskapliga genombrott. I ”Snabbjakt på järnåldern” 

framställs den nya tekniken i sig som sensationsartad, i ”Nordens bönder kom från Turkiet” 
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kastar den nytt ljus över anfäder i det neolitiska Europa och i ”Isotoptest kan visa brandoffers 

ursprung” löser den en urgammal mordgåta. I Expressen hotas ”våra kulturarv” av skrupellösa 

”skattsökare” och i Dagens Nyheter rasar Pompeji. Praktexemplet på sensationsjournalistik i 

analysmaterialet torde vara dildon i Motala, som egentligen inte alls verkar vara en sexleksak, men 

även den häftiga historien om hallbränningar och mordoffer i Uppåkra är publikfriande, liksom 

teorier om sjökrogar och tavernor där man ”kopplade av med en ’mulsum’”. Världsarven är 

arkeologins a-kändisar och är sensationer i sig. Pompeji upptar i särklass mest utrymme och 

layoutarbete av alla artiklar i materialet och Mälarens pärla Birka – där det pågår marinarkeologi 

”live” – beskrivs som gåtfullt, outforskat och idylliskt på samma gång.  

Det sensationella i den mediala logiken innefattar också en lokal närhet till läsaren; fotografer 

och reportrar finns på plats, texterna hamnar ofta under lokalsidorna och händelserna förankras 

geografiskt med kartor och kulturellt med bakgrundsfakta och förhistoriska paralleller. Pompeji 

besöks av DN:s Italien-korre och svenskans reporter vänder sig till lokalbefolkningen för svar. 

Sydvenskan har följetång om Uppåkra i lokaldelen och de populärvetenskapliga rönen i ”Nordens 

bönder kom från Turkiet” och ”Isotoptest kan avslöja brandoffers ursprung” kretsar kring ”våra” 

rötter och ”vår” historia. 

Nyhetsrapporteringen delar med naturvetenskapernas områden ett anspråk på sanning och 

objektivitet varför populärvetenskapliga inslag gör sig så bra i dagspress – även i vårt material 

fokuserar man på det naturvetenskapliga på bekostnad av ämnets plats i kulturdebatten. 

Vetenskapens sanningsanspråk gör att den laborativa arkeologin får formulera problemen och ge 

svaren – vem vågar ifrågasätta ett dna-test?  

Gentemot arkeologi har den dominerande diskursen i materialet en liberal hållning, kanske 

tydligast i Sydsvenskan där man rapporterar från flertalet utgrävningar i trakten av Uppåkra. I 

”Stenålderns byar ligger kvar under matjorden” rör det sig om en exploateringsutgrävning där 

arkeologin legitimerar att marken ska bebyggas genom argumentet att här har man bott sedan 

urminnes tider. Detta resonemang för en linjär och icke-problematiserande syn på historien och 

försvårar eventuell kritik mot byggprojekten och att fornlämningarna grävs bort. Det liberala syns 

också i de ekonomiska argumenten som ligger bakom texten i ”Snabbjakt på järnåldern” – här 

säljer man in tekniken som gör arkeologin kostnadseffektiv och exakt. Världsarvet Birka mer eller 

mindre marknadsanpassas genom samarbetet mellan universitet, museer och Strömma 

Kanalbolaget. I ”Nordens bönder kom från Turkiet” får den liberala och darwinistiska 

utvecklingstanken fullt spelrum i berättelsen om neolitikums vinnare och förlorare.  

Endast i de fall där hoten mot kulturarvet står i första rummet blir diskursen övergripande 

konservativ. Det konservativa i diskursen om arkeologi och kulturarv har att göra med bevarande 
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och beskyddande men också med stor tilltro till expertisen och vetenskapen: i fallet med det 

vanskötta Pompeji skriker man efter experterna som vet hur man handskas med ett världsarv. I 

”Våra kulturarv plundras av skattsökare”, är de liberala samhällskrafterna inte på samma sida som 

de konservativa utan står ensamma som hotet – och kulturarvet världen över det sköra 

villebrådet. Det är i båda fallen experterna mot skrupellösa profithajar. I de resterande artiklarna 

är agendan liberal även om den använder konservativa och patriotiska argument för att övertyga. 

Birka – och i en framtid kanske även Uppåkra – är viktiga sevärdheter för turismen men också 

för nationsidentiteten; i artikeln om Birka talas det om vikingar oavbrutet och grävningarna vid 

den förmodade hövdingahallen i Uppåkra får sitt sammanhang av Snorre Sturlassons 

fornnordiska saga. Diskursen om kulturarv lyfter fram ursprung och identitet och spelar 

patriotiska åsiktsströmningar i händerna – som när Sverigedemokraterna träder fram i medierna 

och vurmar för det svenska kulturarvets bevarande och Uppåkra specifikt. Den 

nationalromantiska vinklingen kring dessa betydelseladdade fornlämningar för tankarna till 

tidigare ansatser i historien att göra ”Sveriges” ursprung storslaget och ”svenskt” som 

stormakttidens ”Suecia Antiqua et Hodierna” och 1800-talets göticisim. Om man erkänner att de 

politiska och mediala diskurserna kring kulturarv fokuserar på ett bevarande och 

identitetsformande berättande om ursprung och förfäder ter sig SD:s intressen, exempelvis för 

Uppåkra, inte som diskursivt radikala utan som patriotiskt tillspetsade varianter av den 

dominerande, konservativa diskursen. Den vetenskapliga debatten som förs i medierna hämtas 

inte från samhällsinriktad arkeologi utan från laborativ arkeologi och de ”hårda fakta” som utgör 

de nya rönen belyses utifrån ett perspektiv där man vill kategorisera människor, historien och 

kulturer. Dåtiden blir en tidslinje som utan svängningar eller avbrott tagit oss dit vi är nu – 

forntidens människor ses som ”vi”, inte ”de andra”. Vi menar att en sådan fokus rättfärdigar 

nuvarande förhållanden istället för att problematisera dem, här skulle en humaniorabaserad och 

samhällsinriktad arkeologi kunnat arbeta med att presentera motbilder i tidningarnas kultursidor 

för att utmana och ifrågasätta gängse uppfattningar om hur vi lever idag. 
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Expressen (2010-11-17) ”Våra kulturarv plundras av skattsökare” Expressen sid 34 

Svenska Dagbladet (2010-09-13) ”Nya fynd efter dyk vid Birka” SvD Kultur, sid 4-5 

Svenska Dagbladet (2010-07-25) ”Arkeologer kan ha funnit åldrig dildo” SvD del 1, sid 12 

Sydsvenskan (2010-09-29) ”Stenålderns byar ligger kvar i matjorden” Sydsvenskan del 3, sid 13 

http://www.dn.se/debatt/kontroll-over-kulturarvet-sds-medel-for-att-na-makt-1.1181748%20Tillg�nglig%202011-03-07
http://www.dn.se/debatt/kontroll-over-kulturarvet-sds-medel-for-att-na-makt-1.1181748%20Tillg�nglig%202011-03-07
http://www.mysterypark.ch/
http://www.ne.se/lang/birka
http://www.ne.se/lang/kulturmilj�v�rd
http://www.ne.se/lang/fornminneslagstiftning
http://www.ne.se/lang/ingjald-illr�de
http://www.ne.se/lang/puns
http://www.ne.se/lang/saint-barthelemy
http://www.ne.se/lang/skeppsmaskar
http://www.ne.se/lang/upp�kra
http://www.ne.se/lang/ynglingasagan
http://www.ne.se/lang/arv/118681
http://wwwi.raa.se/cms/interne/aktuellt/nyhetsarkiv/2007/augusti/ett_ohyggligt_arv.html
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Sydsvenskan (2010-09-02) ”Isotoptext kan visa brandoffers ursprung” Sydsvenskan del 3,  

sid 12-13 

Sydsvenskan (2010-08-25) ”Snabbjakt på järnåldern” Sydsvenskan del 3, sid 13 

 

Rubriker ur Mediearkivet:  

Dalademokraten (2010-10-20) ”DNA-analyser revolutionerar arkeologin” 

Dagens Nyheter (2010-07-24) ”Internationell uppståndelse efter dildofynd” 

Dagens Nyheter (2009-12-22) ”Skeppsmask på väg att invadera Östersjön” 

Expressen (2010-11-17) ”Våra kulturarv plundras av skattsökare” 

Hufvudstadsbladet (2008-08-08), ”Tygbit i Köpenhamn kan vara världens äldsta” 

Kvällsposten (2010-07-25) ”Snoppna arkeologer gjorde fallosfynd” 

Riksdag & Departement (2010-10-01) ”Hällristningarna som ’talar’” 

Svensk Historia (2010-11-18) ”Ser fördelar med metalldetektorer ute på åkrarna”  

Sveriges Radio Väst (2010-10-01) ”Schamaners hacka hittad på Orust”  

SVT Tvärsnytt (2010-09-27) ”Nordens pyramider” 

 

Förkortningar: 

AHD – Authorised Heritage Discourse 

CDA – Critical Discourse Analysis 

DN – Dagens Nyheter 

KML – Lagen om kulturminnen m.m. (Kulturminneslagen) 

NE – Nationalencyklopedin 

RAÄ – Riksantikvarieämbetet 

SvD – Svenska Dagbladet 

UV – Utgrävningsverksamheten 

 

 


