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För att fil svar pil frilgan har vi talat med Stig Welinder och Kristian Kristiansen. Vi har int'
närmare kollat deras utsagor, ty ett narrativ utan mystik förlorar stundom mening och ga1
rävars minnen skall icke betvivlas.

Welinder minns en diskussionskväll 1983 eller 1984 pil Sandbjerg slott i SI/Jnderjylland se
konferensens officiella födelsestund. Pil slottet pilgick den konferens som med tiden ledde
till boken "Multivariate archaeology" med Torsten Madsen och Thomas B. Larsson som
redaktörer.
Det var Ulf Bertilsson, Kristian Kristiansen, Torsten Madsen och Stig som drog upp riktlinjE
Inte förvänande var Kristian Kristiansen den pildrivande kraften.
"Stigs indlceg har det meste med", skriver Kristian. "Det var ganske rigtigt pil
Sandbjerg at vi opridsede retningslinjerne for det fi/Jrste nordiske TAG, og det er
vel ogsil rigtigt at jeg var initiativtager. Grunden var, at vi som var blevet for
gamle til Kontaktseminarerne, savnede et teoretisk mi/Jdested, som kunne
viderefi/Jre Kontakseminarene pa seniorniveau, sil at sige. Selv havde jeg deltaget
i de engelske TAG siden 1980, og fandt dem meget inspirererende. De var
modellen."
Den första nordiska konferensen ägde rum pil LO-högskolan norr om Helsingl/Jr 1985. Milj<
flott och smörgilsbordet lär senare under kvällen ha omvandlats till dansgolv. Att Kristian
i jazzorkestern inser nog de flesta. Och, som Stig pilpekar, eftersom det var Kristian Kristi
som var eldsjälen, sil blev det hela större och flottare än det eljest skulle ha blivit. Men ä\1
arkeologer borde ibland fil njuta av det goda livet. Det tycker i varje fall vi, även om det b
svilrt att leva upp till gärdagens standard.
"Det första möte skedde silledes pil LO hi/Jjskolen i Helsingl/Jr och var meget
luksurii/Jst. Den blev publiceret, ligesom alle de senere er publiceret. Du kunne jo
liste publikationem (En annan gilng, Kristian). Den fi/Jrste har jeg stadig
eksemplar af, den gjorde vi på mit gamle arbejde i Ministeriet, der var godt og
vel 100 deltagere, og ganske rigtigt en meget stor og progressiv gruppe fra Oslo
anfort af Stig og Bji/Jrn Myhre tror jeg. Der var mange interessante sessioner, de
fleste ganske teoretiske, men med empirisk forankring - jeg selv havde en om
Centrum og periferi, der var en om etnicitet, Torsten Madsen og nogle fra
Moesgård havde en meget interessant session om billeder i arkeologisk formidling
(nationalisme, kulurarv osv)."
Genom konferensen skulle således den teoretiska arkeologin tilldelas en offentlig plattforn
Anledningen var flerfaldig, bland annat förekom sedan länge en mängd olika konferenser 1
en uppsjö teman. Det fanns ocksil en hel del informella grupper som på ett enkelt sätt orc
regelbundna seminarier om två, tre dagar. Welinder själv höll i en grupp som möttes vart;
år. Inom gruppen diskuterades kulturbegreppet med tyngdpunkten på neoliticum. En
organiserad konferens med teoretisk inriktning saknades emellertid.
"Det var bemcekelsesvcerdigt (specielt fra danske side) at der stort set ikke kom
nogen fra KI/Jbenhavn (hverken fra Nationalmuseet eller institutet), det virkede
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ncesten som en bevidst boykot, derimod kom der vceldig mange fra Moesgård og
institutet der. Men C.J. Becker krarte op og lagde alle publikationerne frem fra
institutet i Krabenhavn uden at deltage. Men han ville ikke miste en lejlighed til at
markedsfrare sin institut, selvom den ikke deltog. Man kan ncesten sige, at her
begynder skismcet i dansk arkeologi at blive synligt, mellem en konservativ antiteoretisk tradition, som var på vej tilbage allerede i 1985 i Krabenhavn, og som
idag er blevet dominerende, og en af grundene til at jeg og flere andre danske
arkeologer har valgt at arbejede udenfor Danmark (lces iravrigt Moesgards
jubileumsbog, hvor jeg og Marie Louise har indlceg om dansk arkeologi)."
En liknande reflektion gör Welinder, som noterar att de nordiska arkeologiska konferenser
med tradition från 1916 mest är en angelägenhet för äldre arkeologer. De var och är dyra
fackligt begränsat intressanta. TAG har blivit alternativet för de yngre. De har lyckats gör<
till ett delvis uppkäftigt forum.
Vi som arrangerar TAG-2003 hoppas emellertid att även en och annan äldre arkeolog mec
uppkäftigt ungdomligt sinnelag anmäler sig.
Welinder ansåg att jämlikhetsfrågor var eftersatta inom arkeologin. För att uppväga detta
engagerade han enbart kvinnor i sin session 1985. Han tvingades dock konstatera att äve
kvinnor kan överväldigas av empirins förförande möjligheter. Äret 1985 var också födelse;
för KAN vilket kom att prägla diskussionerna mellan punkterna i det officiella programmet
talades mycket kvinnosak och feministisk arkeologi under raster och på kvällarna. Själv m
Welinder en animerad diskussion med Jenny-Rita Ncess stående på en busshållsplats unde
Kronborgs murar. De kvinnliga norska arkeologerna hade också en benägenhet att sitta i l
för sig själva, samtala ivrigt och se avvisande ut när andra närmade sig. Det var nog delvi
i Helsingrar som grunden till KAN:s framgång lades och som verksamheten blev nordisk, ir
bara norsk, som den blivit på det konstituerande mötet på Geilo lite tidigare.
Welinder konstaterar att det fortfarande 1985 gick att säga "jag har ingen teori". Naturligt
var det ingen brist på arkeologisk teoridiskussion. Men att all arkeologi är teoribaserad ha·
ännu inte trängt igenom. I den avslutande plenumdebatten klagades det på brist på god
teoridebatt under konferensen. Alltför mycket hade varit traditionell presentation av fynd,
fyndplatser och tolkningar. Welinder minns särskilt hur Brit Solli (då magisterstudent i Ost
uttryckte sig i ett debattengagerat inlägg. Hon saknade en "metaarkeologi". så var det sä
påpekar Welinder.
Av dessa welinderska och kristianska minnesbilder kan vi, som nu arrangerar TAG-konferE
dra följande slutsatser. För det första att jämlikhetsfrågor även idag måste tas på allvar i r
minst nu när en feministisk grundad arkeologi blivit etablerad och också eftersom
genusfrågorna har fått stort utrymme. Att det går att skönja en pinsam "backlash" inom h
det teoretiska fältet gör inte saken mindre väsentlig. För det andra pågår säkert även ida~
viktiga och ytterst spännande korridordiskussioner.
Betraktar vi arkeologin som ett homogent ämne och arkeologerna som en enda stor famiJ:
har kanske "tonåringarna" inom ämnet en hel del att revoltera emot? Men borde det inte c
vara möjligt att flytta fram teoridiskussionen till en punkt fjärran från konventionell arkeol
och ungdomsrevolter, till en plats där många kanske kommer att fråga sig var arkeologin
tagit vägen?
f

Nordie TAG borde vara ett forum där teoretiska experiment formuleras. Det borde vara et1
forum där man diskuterar den teoretiska bakgrunden till fynd, fyndplatser och tolkningar.
borde vara ett forum där man kan säga "jag har ingen teori, därför att ... ". Men det borde c
vara ett forum där man tillåts diskutera frågor som för många kan uppfattas som fullstänc
irrelevanta för arkeologin. Och kanske även ett forum för trevligt umgänge.
Vi som arrangerar Nordie TAG år 2003 uppmanar således varje deltagare att reflektera öv
samt lyfta fram och tydliggöra teorins roll, mening och betydelse.
Väl mött önskar arrangörerna
Vid tangentbordet satt Johan Hegardt
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Sessionsansvarig: Kontakta TAG@arkeologi.uu.se

Sessionsansvarig: Raim!)n_o Thörn

Session: E)(__Qrlente Lux . Eller
Sessionsansvarig: Jostein

komm~r

egentJ_lg_jtl_le kulturstremmer serfra?

Bergst~l

Session: Arkeologihistoria
Sessionsansvarig: Ola Jensen

Session: A question about attitude. Cultural heritage as societal dialogue
Sessionsansvarig: HåkanJ~arlsson och Anders Gustafsson

Sessionsansvarig: Cornelius HolthQrf

Session: t_r_e_ati:ve

Here~ie~_on

T_gyr

Sessionsansvarig: Fiona Campbell & Jonna Hansson

Session: Ark_e()logi, politik

Q(;h

framtiden

Sessionsansvarig: Kontakta TAG@arkeologi.uu.se

Session: Arkeologi

octLI:umcUiog~teori

Sessionsansvariga: J_gfl_8_pel och

PiE~_rre

Vogel

Session: Mi1!teriell kultur: Sätt att se, sätt att tolka, sätt_ att använda
Sessionsansvarig: Kontakta TAG@arke_o)ogi,JJU .se
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Detta formulär skickas till IAG@arkeq[Qgi,uu,se. Sista anmälningsdatum 20 februari.

* är obligatoriska

fält

DELTAGARENS
KONTAKTDETAUER

Namn:*

Donald Broady

E-postadress:*

broady@nada.kth.se

Organisation:

ILU, Uppsala universitet

Adress:

Box 2136

Postadress:

750 02 Uppsala

Jag vill delta i konferensen utan att presentera något föredrag
önskar delta i exkursionen på måndag 5 maj
SESSIONSVAL
Jag vill presentera föredrag i följande session:
()Session: Arkeologi och evolutionism
Session: Arkeologi och praxisteori
Session: Arkeologiska biografier

O Session:
O Session:
O Session:
O Session:

Ex Oriente Lux. Eller kommer egentlig alle kulturstrllJmmer s!llrfra?
Arkeologihistoria
Materiell kultur: Sätt att se , sätt att tolka, sätt att använda

Konst~uktion av landskap och arv i djurparken: arkeologiska utmaningar

()Session: Creative Heresies on Tour

O Session:

Arkeologi, politik och framtiden

(~l Session: Arkeologi och handlingsteori
Session: A question a bo ut attitu de. Cultura l heritage as societal dialogue
TITEL PA FÖREDRAG SAMT
ABSTRACT
Titel:
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