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Laborativ arkeologi 

Av Erik Nylén 

Väldiga summor investeras just nu i arkeologisk verksamhet i sam
band med att allt större markområden friläggs för samhällsnyttig ex
ploatering. Den fornminneslag, som reglerar denna verksamhet, har 
som självklar bakgrund skyldigheten for ett land med pretentioner på 
en aktiv kulturpolitik att genom skydd, vård och dokumentation åt 
forskning och framtid bevara det lättförstörbara, vetenskapliga mate
rial som utgörs av och döljs i dessa fornlämningar. Men även de, som 
leder denna verksamhet, och de forskare, vilka som administratörer, 
fornvardaie och fältarkeologer åt samhället driver denna, har vissa 
skyldigheter. Dessa består i att genom planmässig rationalisering, forsk
ning och försöksverksamhet tillse att investerat kapital ger maximal 
utdelning. 

Under de senaste decennierna har en gynnsam utveckling skett i 
denna riktning dock främst då det gällt fornlämningarnas friläg
gande samt snabba och noggranna avbildning. Denna senare doku
mentation har kunnat ske genom konstruerandet av viss apparatur 
och utarbetandet av ett system, där tidsödande planritning och karte
ring i stor utsträckning ersatts med fotografering, vilket även har möj
liggjort en effektivare indikering och planering. Nya möjligheter till 
skiktfotografering har även medicin en snabbare och noggrannare 
avbildning av fornlämningarnas yttre och inre konstruktionsdetaljer. 
Dessa framsteg har dock skett ej genom centralt driven systematisk 
forskning och försöksverksamhet utan genom enskilda arkeologers 
privata initiativ. 

Under några år har dock i riksantikvarieämbetets regi gjorts vik
tiga och lyckade försök i rationaliserande syfte. Genom att begagna 
tryckluft som ett hjälpmedel vid fornlämningarnas friläggning och 
rengöring före fotograferingen har tillsammans med en ökad använd
ning av fast anställd, specialutbildad, teknisk arbetskraft som service
personal åt den akademiskt skolade arkeologen avsevärda tidsvinster 
kunnat ernås. 
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lig. 1 a-b. Registreringsskisser från frampreparering av komplicerat fyndlager i vikinga-
licla grav frän barshaldershed, Grötlingbo sn, Gotland, Teckning Allan Fridell (original 
i kontrastfärger). — Registration sketches from the exeavation ol complicated lind layers 
in Viking Age grave at Barshaldershed, Grötlingbo parish, Gotland. 

Om alltså en önskvärd utveckling skett, då det gäller snabbare 
framtagning och registrering av själva fornlämningarna, har meto
derna för framprepareringen och tillvaratagandet av fynden och fynd
komplexen ej utvecklats och moderniserats i samma takt. Detta är desto 
beklagligare som framstegen inom de naturvetenskapliga och tekniska 
discipliner, som här beir vara arkeologens självklara hjälpare, varit så
dana, att de ej blott beir ha kunnat stimulera utan snarare ha fram
tvingat en önskvärd försöksverksamhet i syfte att ur fynd och fynd-
komplex under och efter fältarbetet pressa ut fler fakta och upplys
ningar och härmed ge mer vetenskaplig valuta för i arbetet gjorda 
investeringar. 

De sista och oöverträffade insatserna på detta område har skett 
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vid de under Sune Lindqvists (iverinseende på 1920-30- och 40-
talen utförda undersökningarna av det rika båtgravfältet vid Vals
gärde nära Uppsala. Här såg en ny teknik dagen byggd på ett in
timt samarbete mellan sådana akademiskt utbildade utgrävare och 
tekniskt kunniga och skickliga konservatorer som Greta Arwidsson, 
Allan Fridell, Hilmer Gelin, Pär Olsén och senare Bengt Schönbäck 
och Else Nordahl. De metoder som utarbetades kan sägas vara base
rade på principen att utgrävning och minutiös Irampreparering av 
fynden i fält underlättades, genom att fyndplatsen inneslöts i en ned
ition terbar byggnad och att arbetet genom förflyttning av hela och 
orubbade fynd och fyndkomplex kontinuerligt fortsattes och kunde 
fullföljas pä laboratoriet i universitetsinstitutionen på Gustavianum. 
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Här följdes vid innearbetet samma grundschema ifråga om dokumen
tation genom kontinuerlig fotografering och ritning i kombination 
med färgmarkering av framkomna nya skikt och detaljer som vid ar
betet i tält samt utfördes vid behov röntgenfotografering och prov
tagningar i nära kontakt med naturvetenskapliga discipliners specia
lister allt under noggrann protokollföring av iakttagelser och åtgär
der. 

Det kan här vara av intresse, att i samband med de just nu åter
upptagna fältarbetena på den berömda engelska fyndplatsen Sutton 
Hoo ledaren lör dessa undersökningar och hans medarbetare flera 
gånger besökt Uppsala lör att där studera denna metodik och de med 
denna framtagna fynden från Valsgärde. Valsgärdeundersökningarna 
kan sägas visa en förfinad metod skapad för att söka lösa de problem, 
som uppkommer vid utgrävningen av ett rikt och komplicerat fynd
material. Erfarenheterna frän Valsgärde har klart visat nödvändighe
ten av ett intimt samarbete mellan arkeologen och konservatorn, då 
det gäller mer komplicerade fyndkomplex. Att skilja ett sådant fynd 
eller fyndkomplex frän den ursprunglige utgrävarens kontroll skulle 
ej blott vara principiellt oriktigt utan kunna bli helt ödeläggande för 
det vetenskapliga resultatet av en undersökning. 

Sådana eller liknande metoder som kommit till användning vid 
Valsgärde är naturligtvis ej lämpade för alla fyndmaterial, vilket un
derstryker nödvändigheten av en god, vetenskaplig utbildning hos 
den, som anförtros ledningen av ett arkeologiskt fältarbete. 

Det är grävningsledaren, som skall avgöra, vilken art av noggrann
het eller med andra ord vilken metod som skall komma till använd
ning vid varje särskilt tillfälle och varje särskilt fynd och detta kan 
blott den som är en väl skolad vetenskapsman. Att alltid gräva efter 
ett lika högt ställt noggrannhetskrav är verklighetsfrämmande och 
omöjligt i en tid med fordran på ökad snabbhet och rationalisering. 
Men en grävningsledare beir ej blott ha cn sä god utbildning att han 
kan avgöra vilken grad av noggrannhet och vilken metod, som skall 
tillämpas. Han bör också själv kunna behärska och tillämpa denna 
metod och detta även om fyndets art skulle fordra en noggrannhet och 
ett tillvägagångssätt i klass med det som för nu ca 20 år sedan till-
lämpades på Valsgärdefynden. Med tanke på den utveckling hjälp-
vetenskaperna sedan dess har genomgått bör emellertid, som ovan an
tytts ej ens detta i dagens läge vara tillfyllest, då möjligheterna nu 
finns att utarbeta en än mer avancerad metod. Någon utbildning i 
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sådan metodik existerar emellertid just nu ej i värt land och ej heller 
i Skandinavien i övrigt lika litet som nägon samordnad forskning, da 
det gäller de viktiga moment som här behandlats och som kan sam
manfattas i tillvaratagandet och behandlingen av fynden från att de 
först konstaterats i en fornlämning under utgrävning tills de i konser
verat skick exponeras i museimontern eller magasinet. 

Problem av denna art löses därför allt för ofta genom nödtvungna 
improvisationer, som ibland kan vara direkt ödeläggande lör fynd 
och forskningsresultat. Ett viktigt försök att lösa problem av detta 
slag var ingjutningen, transporten och framprepareringen av den ut
omordentligt rika Högomgraven från Medelpad. Dock togs ej vid 
detta enastående viktiga och i stort sett lyckade företag, som även 
innefattade en total röntgenfotografering av fyndkomplexet innan 
framprepareringen, de rika erfarenheterna från Valsgärdeundcrsök-
ningama till hjälp i den utsträckning, som kanske skulle kunnat ha 
ansetts önskvärt. Allt detta visar på den brist på kommunikation oc h 
utbyte av erfarenheter som ytterst har sin orsak i det redan berörda 
förhållandet att samordnad utbildning i och forskning kring de vik
tiga detaljer inom arkeologins verksamhetsområde som hiir behandlats 
och som kanske lämpligen kunde benämnas laboraliv arkeologi, 
ännu ej kommit till stånd. Denna laborativa arkeologi stär helt natur
ligt nära den verksamhet som bedrivits vid våra konserveringsanstal-
ter, vars upprustning och förstärkning därför mäste ingå i det fråge-
komplex som här ställs under debatt. Erfarenhetsmässigt går utveck
lingen därhän, att gränsen mellan fältarbetet och arbetet på konser-
veringsanstalterna utsuddas allt mer, vilket betyder att dessa anstalter 
måste omorganiseras, så att de kan uppfylla de nya krav som de ställs 
inför. Liksom en rationalisering av det arkeologiska fältarbetets mer 
»ytliga» moment har visat nödvändigheten av att tekniskt utbildad 
personal övertar visst arbete, som förut utförts av akademiskt utbil
dade arkeologer (i vissa på detta omräde väl utvecklade länder utbil
das tre tekniker för varje arkeolog, för att dennes dyrbara skolning 
skall kunna anses försvarbar), innebär begreppet laboraliv arkeologi 
ett betydligt intensivare samarbete mellan de akademiskt utbildade 
arkeologerna och konserveringsanstaltens tekniker än som hittills före
kommit och av organisatoriska skäl varit möjligt. 

Som exempel på nödvändigheten av intensifierad forskning, utbild
ning men kanske främst en förändring och utbyggning av organisa
tionen inom det huvudområde av den laborativa arkeologin, som rör 

18 —684396 Fornvännen H, 4, 1968 
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lig. g a—b. »Konstruktionsritning» efter skiktfotogratering pä konservcringsanstallen. Bc-
klädnaelsdetalj från yngre stenålder, Visby stad, Gotland. Teckning Eva Lamm (original 
i kontrastfärger), — »Construction drawing» after layer photographs at the museum. 
Clothing detail from Late Stone Age, Visby, Gotland. 

fyndens frampreparering och tillvaratagande kan nämnas en nyligen 
skedd utgrävning av en serie om ca 20 gotländska, sen-vikingatida, 
obrända gravläggningar med genomgående rikt och komplicerat fynd-
inventar. 

Utgrävningen företogs i fält med undantag för de ofta förekom
mande bronskarlen, vilka efter inmätning i fuktigt tillstånd jämte ett 
antimögelmedel inneslöts i plast och intogs till museet för vidare 
utgrävning delvis under mikroskop och med tillämpning av extrem 
skiktfotografering. Vid ett tillfälle, där textilfragment i samband med 
metallföremål förekom särskilt rikligt, intogs efter fixering gravens 
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överparti till museet samt överfördes härifrän till den i samband 
med Valsgärdeundersökningarna ovan nämnde konservator Allan Fri
dell vid konserveringsanstalten på Gustavianum i Uppsala. Efter den 
huvudsakligen av honom utarbetade metod, som tillämpats på Vals-
gärdematerialet frampreparerade Fridell och amanuens Kerstin Pet
tersson föremål och textilrester samt registrerade och dokumenterade 
med ytterlig noggrannhet gjorda iakttagelser. Fig. 1 a-b. 

Resultatet av detta »försök» var ytterst positivt men även mycket 
oroande med tanke på alla de fyndinventar vid olika undersökningar 
inom landet som i fält frampreparerats enligt en på intet sätt ur nog
grannhetssynpunkt låg standard, men där av praktiska och organisa
toriska skäl möjligheterna till en likartad behandling i dagens läge 



264 Erik Nylén 

Fig. 3-4. Detalj av figur på vendellida svärdsslida från Valsgärde, t pp l and . Olika tolk
ningsförsök: t. v. linolcinnsnitt och teckning (akvarell, färgkrita och tusch), t. b. foto 
(med olika belysningar). Då etl föremål — som t. ex. den avbildade figuren — kan vara 
ganska skadat och följaktligen svårtolkat, måste den slutgiltiga tolkningen eller rekon
struktionen föregås av ett antal försök i olika teckningsnianér, fotografering i olika be
lysningar och sedan helst skärning i trä (eller såsom i detta fall i linoleum) eller i 
uppdrivning i metall fiir all kontrollera att största möjliga trohet mot originalet upp 
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nås. Målning, teckning och foto Allan Fridell. — Detail of figure on Vendel Age sword 
sheath from Valsgärdc. Uppland, Various allcmpls at interpretation: left, lino cut and 
drawing (water colour, coloured crayon, and Indian ink): right, photograph (with dif
ferent lighting anangcments). Copyright Allan Fridell. 
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är inskränkta till ett minimum. De i det valda exemplet gjorda iakt
tagelserna rörde främst kombinationer av olika slags textil i sam
band med spännenas och smyckenas placering och utökar på ett av
görande sätt möjligheterna att bedöma denna tids dräktskick. 

Betydelsen av att konservatorn »drar i fält» eller att arkeologen är 
så insatt i konserveringsteknik, att han kan ge fynden en första hjälp 
även i komplicerade fall, kan inte nog framhållas. Det har gång på 
gång visat sig att den miljöförändring, som inträder, då ett föremål 
framprepareras och ånyo utsattes för bl. a. inverkan från luft, ljus, 
torkning och hastiga temperaturförändringar efter att i århundraden 
eller årtusenden genomgått kemiska förändringar som merendels lett 
till en stagnation av dess sönderfall, ofta mycket snabbt kan få ytterst 
menliga följder för möjligheterna till detaljiakttagelser och framtida 
bevarande. Förf. har själv upplevt hur ca 2500-åriga bronser, som 
sannolikt nedlagts blankpolerade i en grav vid framprepareringen visat 
klar metallglans lor att efter endast några få minuter överdras med en 
mörk hinna av oxid. Vidare tycks glödpatinerat järn från brandgravar 
i opreparerat skick mycket starkt påverkas av luftens olika bestånds
delar och efter en tid spricka eller sprängas sönder. Nägot liknande 
tycks i vissa fall gälla för eldpåverkad brons. Andra material som trä, 
ben, horn och textil visar i allmänhet ännu större känslighet. Hur 
och när motåtgärder i dessa fall skall vidtas är problem med trängande 
behov av lösning och just sådana, där den laborativa arkeologin bör 
sättas in. Här fordras en hittills nästan helt försummad fältforskning 
med provtagning på de olika jordarter, vari fynden påträffas för att 
genom analyser avgöra vilka fynd, som kan tänkas ha bevarats och 
hur den kemiska sammansättningen kan väntas ha påverkat olika 
material samt vilka åtgärder som omedelbart måste vidtas för att i 
varje speciellt fall hindra eller fördröja sönderfall och förändringar. 
Investering i sådan forskning måste, sett i relation till övriga kost
nader, vara lönsam, då fynden dock fortfarande oftast är de betydelse
fullaste resultaten av en vetenskaplig undersökning. I det komplex 
av frågeställningar, som hör samman med här nämnda detaljer i det 
arkeologiska arbetet, ingår osökt även vilka möjligheter som t. ex. 
forskningar och försök i kemi och fysik skulle kunna ge oss att konsta
tera tor ögat osynliga företeelser exempelvis upplösta trä- och ben-
föremål samt andra helt eller delvis upplösta föremål av organisk sub
stans. Försök i denna riktning har redan företagits i ej ringa omfatt
ning och även publicerats, men sammanfattande litteratur i ämnet är 
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ännu ganska sällsynt och konsekvent genomförda forskningsprojekt 
åtminstone för Nordens vidkommande än ovanligare. 

En pionjär i vårt land på ett närstående område är Olof Arrhenius 
som genom främst studier i fosfatanalys gjort arkeologin ovärderliga 
tjänster. Liksom andra som ägnat sig åt dessa spörsmål har Arrhenius 
ej utfört sina forskningar på uppdrag av ledarna tor landets arkeolo
giska verksamhet utan på eget initiativ och i huvudsak vid sidan om 
annat arbete. Genom Arrhenius kommer man lätt in på indikerings-
verksamhet av annat slag med, liksom fosfatanalysen, som mål att fast
ställa fornlämningar, som ej direkt kan konstateras ovan jord, en 
verksamhet, vilken även bör falla inom omrädet för laboraliv arkeo
logi. Här har sedan länge en mängd metoder kommit till användning. 
De kan kanske grovt uppdelas i kemiska analyser, olika fototekniska 
metoder innefattande flygfotografering och fotografering med exem-
pelvis ultraviolett och infraröd känslig film, röntgenfotografering en
ligt olika metoder samt användandet av ultraljud och laserstrålar, 
vilket senare kan ge sensationella resultat. Elektrisk motståndsmätning 
och radiotekniska samt magnetiska indikationsmetoder (t. ex. enl. 
minletningsmetoden) har även utnyttjats med skiftande resultat. 

Provtagningar för relativ och absolut åldersbestämning är kanske 
det tor tillfället bäst kända exemplet på ett naturvetenskapligt-arkeo-
logiskt samarbete. 

C 14 analysen har här blivit den mest kända och genom sina fan
tasieggande möjligheter även den populäraste metoden men även den 
mest diskuterade och har senast genom möjligheten att kunna begag
nas på collagen ur ben och kanske även på kolet i järn och stål fått 
ökad betydelse. Collagenet leder över till samarbetet med osteologin 
med bl. a. dess köns- och åldersbestämningar av mänskliga benrester, 
samt iakttagelser ur medicinsk synpunkt och vidare möjligheter för 
fastställandet av den forntida faunan. Särskilt sedan även kremerade 
ben främst genom den svenske forskaren Nils Gusaf Gejvall kunnat 
analyseras med positivt resultat, har detta samarbete lätt ökad bety
delse. Den forntida floran har likaså sedan länge under gynnsamma 
förhållanden kunnat fastställas genom pollenanalys i samarbete med 
botaniker och geologer. 

Den laborativa arkeologin skulle även söka samarbete med kriminal
teknisk forskning med tanke på de bägge vetenskapsgrenarnas likar 
tade material och målsättning att så exakt som möjligt fastställa vissa 
händelseförlopp. 
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Ehuru den laborativa arkeologins tyngdpunkt som antytts bör ligga 
på fyndens tillvaratagande och den teknik som härvid skall tillämpas 
bör även planeringsarbeten för olika förmer av fältundersökningar 
innefattande indikering av ovan antytt slag kunna innefattas i denna 
benämning. 

Ti l l planeringsarbete och grundforskning hör även de frågekom
plex som rör bl. a. framställande av speciellt kartmaterial. Som ett 
konkret exempel kan nämnas den betydelse som den ekonomiska kar
tan nedtagen i halv skala kompletterad med höjdkurvor (där sädana 
ej inlagts), samt med från grundkartan lör riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering överförda, realistiskt återgivna fornlämnings-
markeringar jämte deras numreringar kompletterade med invente-
ringsprotokollens uppgifter (helst i tryckt form) skulle ha för ett fler
tal arkeologiska forskningsuppgifter. Vidare bör ett sådant allmänt 
planeringsarbete innefatta utarbetandet av överskådliga register ovcr 
fornlämningar, fynd och fältarbeten för att allt utgöra bas för be
dömande om vad som i vart enskilt fall och inom varje aktuellt om
råde kunde väntas ha funnits ifråga om spår av mänsklig verksamhet. 
Genom kulturgeografiska studier beir man därefter från nutiden och 
bakåt scika avgöra i vad män senare mänsklig verksamhet haft möjlig
het att utplåna dessa spår. 

Det bör på så sätt vara genomförbart att exempelvis inom vissa, 
begränsade områden med viss sannolikhet räkna ut teoretiska indika
tioner på dolda, ovan mark osynliga men ännu existerande fynd- och 
fornlämningskomplex då främst spär av förhistorisk bebyggelse. Denna 
är inom skandinaviskt område med undantag för Danmark, Skåne 
och frän vissa begränsade tidsrum på de stora östersjööarna ä n n u mycket 
ofullständigt känd men kan med hjälp av bl. a. gravfälten bevisas ha 
existerat. Just denna tidigare till stor del försummade bebyggelse
forskning har även i viss utsträckning under senare år varit föremål 
lor allt mer intensifierat arbete. Här måste dock med tanke pä ob
jektens lättförstörbarhet ytterligare ansträngningar göras att utbygga 
metodiken lör upptäckt oeh framtida skydd i en tid av accelererande 
markexploa tering. 

Vidare bör det arkeologiska fältarbetets teknik i vidaste mening 
med även de viktiga moment som föregår fyndens tillvaratagande, och 
där rationaliseringsmetoder i Sverige genomförts, dä visst kart- och 
planritningsarbete ersatts med lodfotografering och nya avtorvnings-
och rensningsmetoder med tryckluft kommit till användning, ingå i 
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begreppet laboraliv arkeologi. Det samma gäller även rapporternas ut
arbetande och fyndens beskrivning enligt, metoder, som vid behov 
möjliggör och underlättar databehandling av större mängder läkta och 
fynd. 

Ur säkerhetssynpunkt viktigt är, att rapporterna med tillhörande 
bildmaterial omedelbart efter framställandet mikrofotograferas. Detta 
möjliggör även en snabb och enkel distribution av primärmaterial 
forskare och institutioner emellan. Allt framtaget material borde men 
kommer ej att publiceras. Rapporterna beir därför utarbetas i en form, 
som står materialpublikationen så nära som möjligt för att distribue
rade genom mikrofilm i viss mån kunna motverka denna brist. Ge
mensamma regler liir den dokumentation som rapportskrivningen 
utgör bör därför vara en av den laborativa arkeologins målsätt
ningar. 

Materialets publicering enligt vissa regler och viss minimistandard 
sann forskning för att rationalisera och förbättra publikationsverksam
heten samt försök att finna nya vägar och uttryckssätt tor denna publi
cering ingår även följdriktigt i denna målsättning. 

Just materialpublikationen och reglerna tor dess utarbetande kan 
få utomordentligt stor betydelse för den framtida forskningens utveck
ling. En självklar huvudregel bör vara att materialpublikationen helt 
skiljes från annan bearbetning än den rent interna dvs. den som kan 
ske enbart pä basis av det aktuella, publicerade materialet. 

I den arkeologiska forskningens nuvarande läge är team-work ett 
slagord med självklar aktualitet. Det finns olika former av team-
work med olika styrka i bundenheten och regleringen av samarbetet, 
avhängigt forskningsprojektens syfte och målsättning. Svårigheter vid 
samarbetet har oftast bottnat i de olika forskarnas ovilja att offra per
sonlig integritet till förmän för det gemensamma resultatet. Dessa 
svårigheter torde i större eller mindre omfattning alltid kvarstå sär
skilt i olika former av arkeologi som till sin huvuddel dock kommer 
att förbli humanistiskt betonad forskning. En realistisk attityd torde
vara att räkna med att hårt reglerad samarbetstorskning med i huvud
sak arkeologiskt syfte ofta kommer att utsättas för konflikter, som kan 
försvåra och ibland omöjliggöra projektens genomförande. 

Ett sätt att i viss män komma till rätta med dessa problem vore att 
söka nå en form för samarbetstorskning så last, att den bibehåller 
flertalet av denna forsknings fördelar, men ändå så löslig att des.sa 
faror kunde elimineras. 



270 Erik Nylén 

Här kunde en uniformering och reglering av materialets publice
ring, där varje materialpublikation innehöll sin interna bearbetning 
och sammanfattning av fakta och den interna bearbetningens resultat 
vara en framkomlig utväg. En sådan publikation vore i sig själv en 
avslutad helhet men kunde av sin författare bli föremål för omedelbar 
fortsatt, mer allmän bearbetning på annan plats exempelvis i en ve
tenskaplig publikationsserie. Genom en överenskommen uniformering 
och standardisering av sådana materialpublikationers utformning 
skulle de liksom delarna i en byggsats kunna sammanfogas med andra 
liknande publikationer och av sina eller andra författare kunna sam
manfattas i nya bearbetningar eventuellt efter mer eller mindre lösa 
överenskommelser i form av ett slags organiserat samarbete. Ett till
vägagångssätt enligt des.sa riktlinjer, där varje materialpublikation ut
gjorde en redogörelse för fakta och dessutom ibland en slags paketlös
ning av ett internt problem och därmed hade sitt egenvärde men ändå 
kunde vara en förberedd del i ett eventuellt större samarbete skulle 
kanske bli ett realistiskt och flexibelt samt rationellt alternativ att på 
lång sikt organisera åtminstone vissa delar av den arkeologiska forsk
ningen. 

En annan sida av den laborativa arkeologin bör gälla utvecklingen 
av de metoder, vilka tillämpas vid ett arkeologiskt materials bearbet
ning. Den forskning i forskningsteknik som här åsyftas bör vara av 
synnerlig vikt tor ett ämne vars gränser mot andra, närstående 
vetenskapsgrenar ibland synes vara nog så flytande och i dagens läge 
tenderar att än mer uppluckras. Främst bör bär strävas efter enkelhet 
och skärpt kritik exempelvis då det gäller fynduppgifternas tillförlit
lighet vid fyndkombinationernas bedömning. Enkelheten bör efter
strävas med tanke på de ibland ytterst komplicerade metoder som 
särskilt de naturvetenskapliga disciplinerna i ett tvärvetenskap! i" t 
samarbete söker applicera på det arkeologiska materialet. Denna strä
van efter enkelhet bör dock ej avskräcka från en oavlåtlig försöksverk
samhet med bl. a. just dessa metoder till grund för att söka finna nya 
vägar och möjligheter att ur undersökningarnas fynd och iakttagelser 
nå allt säkrare och mer vittgående resultat. En skärpt kritik bör även 
ägnas de regionala problemen dvs. utbredningen av de områden inom 
vilka undersökningsresultaten kan anses gälla och vara relevanta samt 
även utredning av frågorna kring den sociologiska strukturens bety
delse för bl. a. fyndkombinationernas sammansättning och variationer 
i nyttjandetiden för olika föremålstyper. Ifråga om de homogena kul-
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turområdena och deras begränsning borde en enkel regel vara att gä 
frän de små enheterna mot de större dvs. från interna bearbetningar 
av exempelvis enskilda gravfälts fyndmaterial genom nyttjande av 
fyndkombinationer och horisontal stratigrafi till att jämföra flera så
dana interna bearbetningar från ett geografiskt, naturligt avgränsat 
kulturområde sinsemellan för att avgöra resultatens allmänna giltighet 
samt att först därefter jämföra och på samma sätt pröva olika kultur
områden för att senare gå vidare mot allt större enheter. Dessa regler 
kan synas enkla och självklara men följs dock ej alltid vid ett mate
rials externa bearbetning. Vidare borde mer än tidigare skett en klar 
och otvetydig gradering av sannolikheten införas i diskussionerna vid 
bearbetningen för att förhindra missförstånd rörande författarens 
ståndpunktstagande samt även exempelvis tabellariskt mer än tidi
gare klart redogöras för den statistiska bakgrunden till slutledningar 
och resultat. 

Fynd och fakta från en arkeologisk undersökning kan sägas ha en 
tväfaldig uppgitt; för det törsta och huvudsakligen som primärmaterial 
tor vetenskaplig forskning och för det andra som utställningsföremål 
och informationskälla på museer för att dels ge allmänheten upplys
ning om denna forskning, dess målsättning och resultat samt vidare 
möjlighet att söka värdera den forntida konst och kultur, som ju sam
tidigt kommer att exponeras — det är den laborativa arkeologins sak 
att pä bästa sätt förbereda fornsaksmaterialet till denna dubbla funk
tion. Detta fordrar förutom ökade insatser då det gäller konserverings
teknik även ökad aktivitet inom museiteknikens område med inten
sifierad försöksverksamhet på såväl pedagogiskt som rent reklamtek-
niskt plan. 

I svensk undervisning är arkeologi ett diffust begrepp. I allmänhet 
torde med beteckningen menas något av de tre universitetsämnena: 
klassisk fornkunskap, egyptologi eller nordisk och jämförande forn
kunskap. Därtill kom tidigare vid Lunds universitet det senare ämnet 
i kombination med medeltidsarkeologi under det vid övriga högre läro
anstalter medeltidsarkeologin förutsattes att ingå i ämnet konsthisto
ria. Gemensamt för alla dessa »arkeologiska» ämnen torde vara att 
deras forskningsmaterial till sin huvuddel utgöres av vid arkeologiskt 
tältarbete framtagna och samlade artelakter och iakttagelser. 

Det är då ganska märkligt att inget av de nämnda ämnen vid uni
versiteten med undantag för kortare obligatoriska fältkurser driver 
undervisning och systematisk forskning i detta tältarbetes metodik 
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eller i det för dem alla gemensamma något större frågekomplex som 
ovan behandlats under beteckningen laboraliv arkeologi liksom att ej 
heller i något av de aktuella ämnena tinnes högre akademiskt utbil
dade lärare med stadgereglcrad kompetens att leda och delge fullgod 
sådan undervisning. 

För utbildning inom den här behandlade gemensamma delen av de 
fyra nämnda universitetsämnena är eleverna hänvisade att helt i linje 
med medeltidens skråväsen som »lärlingar» och »gesäller» gå i lära 
hos nägon »mästare» i eller utom landet, vilken då i allmänhet ej 
fullständigt behärskar hela det berörda frågekomplexet och vars under
visning i brist på gemensamma normer och centraliserad undervis
ning ej blir enhetlig och är av varierande kvalitet. Allt detta måste 
slutligen bli till förfång för källmaterialet i de universitetsäimien 
varom det här är fråga. 

En lösning av dessa för den historiska grundforskningen ej helt 
oväsentliga problem torde vara, om vid de olika universiteten förut
sättningar kunde skapas för gemensam basundervisning i laboraliv 
arkeologi för de här nämnda arkeologiska ämnena, vars olikheter i 
metodiskt avseende ej kan sägas vara av sådan art, att de spelar någon 
större roll i detta sammanhang. Detta skulle lämpligast kunna ske 
genom upprättande av en universitetslärartjänst förslagsvis med titeln 
antikvarie, vars innehavare förutom högre akademisk utbildning i 
något av de nämnda arkeologiska ämnena skulle behärska de fråge
ställningar som här innefattas i begreppet laboraliv arkeologi. Han 
skulle även fungera som kontrollant över universitetets konserverings-
avdelning samt som kontaktman med de naturvetenskapliga och tek
niska vetenskapsgrenar och institutioner, som kan komma ifråga, och 
vara till hjälp viel arkeologisk samarbetsforskuiug. Främst bör dock 
innehavaren av denna tjänst i laboraliv arkeologi vara skyldig att, vid 
sidan av sin undervisning, utföra ett kontinuerligt försöks- och forsk
ningsarbete, som fortlöpande rationaliserar, förfinar och i samarbete 
med naturvetenskaperna i takt med deras landvinningar utvecklar den 
del av arkeologins verksamhet som utgör fyndens tillvaratagande och 
som, länge förbisedd och utan fast placering i utbildningsschemat, 
kanske ändå är den viktigaste och bör ge oss nya möjligheter till 
iakttagelser och tolkningar just i det stadium av en utgrävning, där 
faran är överhängande att vi nu i brist på kunskap och utbildning 
förstör oersättligt forskningsmaterial. 
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Summary 
Nowadays large amounts of money are investecl in archaeological work. It is 
incumbent on archaeologists to see that this investnient reaps the highest possible: 
return. This can only be achieved if the archaeological fielclwork is at all times 
accompanied by research and expcrimental activity with a view to developing, 
renewing and rationalizing the methods applied. In Sweden this sort of expcri
mental activity has resultecl in what is in part a new method for rationalizing 
the techniques of depiction, especially with regard to the extcrnal aspcct of pre
historic remains. This has been accomplished by replacing time-consuming draw
ing of plans wherever possible by photography carried out in aceorclance with 
well tested systems and with the use of specially eonstrueted apparalns. Further-
more, exeavation processes have been rationalizecl, above all thanks to the use of 
compressed air. There has not, however, been similar progress in the part of the 
archaeological work which relätes to the exeavation, processing, documentation 
and conservation of the linds from the time when these first emerge in tlie 
course of an investigation until they are ready to be exhibited in the museum, 
Perhaps the last development in this sphere was the methoclology, so far un-
superseded, which was worked out in the investigations of the boat-graves at 
Valsgärdc near Uppsala, directed by Sune Lindqvist. The distiiiguishing feature 
of this approach is the virtual removal of the boundaries between work in the-
lie Id and work in the museum. This aim can be achieved by enclosing the sites 
in temporary buildings and sencling in parts of the find layer to the museum 
for further investigation. During the 30 years which have elapsed since the 
creation of this method, nothing really new has emergecl in this highly important 
part of archaeological work, clespite the spectacular advances ihat have occurrecl 
in the scientific and technological clisciplines which are the natural aids to 
archaeology and which might have been expected to lead to corresponding 
advances in that subject too. This lack of balance between modern registration 
of finds and the clefining ot the "external" forms and details of the prehistoric 
remains, 011 the one hand, and the neglectecl "internal" method at the processing 
of the find, on the other, must be detrimental to the scientific results of present-
day archaeological excavations. 

The various items of "internal" work connected with the processing of the 
lind material could be grouped under lhe general heacling laboratory archaeology. 
But although what we have described is obviously one of the main tasks of 
laboratory archaeology, the subject ought to cover an even larger area of archaeo-
logical activity—in particular everything which concerns fielclwork. It should 
furtherniore cover the planning of fielclwork, with various kinds of indication 
work, the above-mentioned "external" processing and the registration of the pre
historic remains, as well as—after the "internal" processing of the finds—the com-
plete documentation with all the accompanying reporting, publication and museo-
logical work. Finally, laboratory archaeology could also concern itself with the 
methoclology of archaeological research in general. 

At the present time there is no instruction at Swedish universities in the princi-
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pal area of laboratory archaeology,—viz. fieldwork with special regard to the 

processing of the finds—with the exception of short compulsory field courses. Nor 

do we have teachers wilh higher degrees and the requisite officially recognized 

qualifications for unclertaking such instruction; this is all the more remarkable 

inasmuch as in the four archaeological subjects—classical archaeology, egypto-

logy, Nordic and comparal ive prehistory, and medieval archaeology—it has bien 

found cpiite possible to coorclinate the teaching and the research-experimenlal 

activities. T h e Swedish universities should therefore establish posts for teaching 

and research in laboratory archaeology, which would be common to all the main 

subject areas. T h e pr incipal task of the holders of these posts would be, side by 

side with their teaching, to develop the methoclology connected with the process

ing of finds arising in archaeological investigations. If this aim could be achieved 

it would be a big step towards prevent ing the unwi t t ing destruetion of irrcplace-

able research material which now occurs through lack of knowledge and training 

in this field. 

Translated by Richard Cox 
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