
Arkeologi, ekonomi och planering
Nylén, Erik
Fornvännen 1969(64), s. 110-115 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_110
Ingår i: samla.raa.se



Smärre meddelanden 

Arkeologi, ekonomi och planering 
Under den senaste tiden har de ekonomiska möjligheterna .111 driva nordisk 
arkeologisk forskning ökat i en utsträckning som blott lör ett tiotal år sedan 
skulle ansetts otänkbar. Utvecklingen iir lycklig och beir hälsas me-el glädje av 
alla utövare och engagerade i denna lör historisk vetenskap så betydelsefulla 
verksamhet. Det iir främst de stora anslag 111 fondmedel, vilka tillfallit ett be
gränsa! antal forskningsprojekt som hiir avces. Dessa anslag har möjliggjort igång
sättandet av företag och organiserande) av arbetsgrupper med välbehövliga, 
ibland påträngande forskningsuppgifter ofta med vid målsättning och förhållan
devis lång utsträckning i framliden.' Om samtliga kan sägas all de var för sin 
;lr av mycket stor betydelse. Då trots detta den positiva, ekonomiska situation, 
som plötslig! uppståt! för arkeologisk forskning, skall tas upp till diskussion, är 
anledningen de oväntade konsekvenser denna situation på något längre sikt kan 
föra med Ag. 

Dei investerade oeh välbehövliga kapitalet har engagerat merparten tillgänglig 
kvalificerad och inom berörda ämnen verksam, akademisk arbetskraft i de aktu
ella projekten tör en ofta rätt obestämd lid framåt. 

För att något generalisera den uppkomna situationen skulle man kunna säga 
all liir tillfälle) kapital och framför allt arbetskraft iir bundet på etl tätt som 
nu och framledes kan försvära andra större arkeologiska forskningsprojekt än 
de igångsatta. Denna situation aktualiserar ånyo det trängande behovet av en 
\iss centraldirigerad styrning och planering ;i\ landets totala, arkeologiska forsk
ningsinsats. Detta skulle förslagsvis ske- genom en överorganisation eller ett sam-
arbetsorgan så sammansatt, att dei ägde full kompetens och representerade alla 
intressen: från universitetsinstitutioner, riksantikvarieämbete, centralmuseer till 
sådana av mer lokal natur, som representeras av landsantikvarieorganisationen och 
länsmuseerna med anslutna organisationer samt därtill hade- kännedom om alla 
större, planerade eller påbörjade forskningsprojekt. 

M01 hiir framförda synpunkter kring ek-i eventuellt otillfredsställande i den 
nuvarande utformningen av vår mer centraliserade forskning skulle kanske 
kunna framhållas, att på det lokala planet dock skulle finnas möjlighet att upp
driva saviil ekonomiska som personella resurser fiir genomförandel av ej obe
tydliga forskningsprojekt, 

In av de viktigaste forskningsprojekten utgör ele-t som avser Norrlands tidiga be
byggelse (se ex. Fornvännen ii)i>s. 1. lySff.), vilket rätt genomfört kan komma att fa 
sådan profylaktisk verkan sum m-dan a\scs (se Nylén, K... 1963. Fornvård ocn forsk
ning. Holländskt arkiv. s. () f.). 
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Det kan därför vara lämpligt att något närmare studera just dessa eventuella 
möjligheter. 

Landsantikvaricorganisationen och dess ekonomi.'ka bakgrund kommer då i 
blickpunkten. Som denna organisation just nu iir uppbyggd och fungerar finns 
inom i stort sett varje län en landsantikvarie och en antikvarie eller amanuens, 
alltså tvä akademiskt utbildade tjänstemän, vilka till 90% betalas av staten under 
det återstående 10% betalas genom lokala investeringar. Bland de få undantagen 
från denna regel kan nämnas Gotland, vars särpräglade förhållanden ifråga om 
kultur- och fornminnen ansetts motivera ytterligare en statsunderstödd tjänst. 

De nu nämnda tjänstemännens möjlighet att verka och fullgöra sina skyldig
heter, vari hiir ingå elt större eller mindre mått av forskning, iir dock beroende 
av tvä faktorer, dels arbetsbördans storlek dels storleken och kvalitén hos eleu 
stab av medhjälpare - akademiker eller teknisk servicepersonal — tom de har 
till sitt förfogande. Den senare faktorn i sin tur iir helt beroende av lokala 
investeringar främst frän kommuner och landsting, vilkas möjligheter ytterst ba
seras på skatteunderlaget, något som i allmänhet betyder länets grad av industria
lisering. 

Fiir att denna enkla ekvation skall kunna lösas pä elt tillfredsställande siin 
[ordras alltså, atl Herren del sä vist planera! all behovet av kulturminnesvård, 
antalet kulturminnen och fornlämningar, fyndrikedomen i dessa och de därav 
följande möjligheterna till resultatrik forskning iir störst, jus) diir industriali
seringen, gruvdriften, handeln eller åkerbruket liir ögonblicket ger bäst avkasl-
iii 11 ̂4.— Sä är märkligt nog icke fallet, utan förhållandena iir mången gång de 
motsatta. 

1 detta resonemang har dock utelämnats en viktig del av landsantikvariens 
oeh hans medhjälpares verksamhet, vars storlek verkligen ofta står i relation till 
skatteunderlaget, oeh denna utgöres av kulturservice ål allmänheten genom hl. a. 
länsmuseum — pedagogisk verksamhet oeh utåtriktat kulturarbete över huvudta
get, Det iir hell logiskt alt varje- län har självklar rätt atl salsa pa sin egen 
kulturservice i relation till sina ekonomiska tillgångar, men denna service kan, då 
ilen beror de forn- och kulturminnen liir vars bevarande oeh ,kydd landsanti
kvarieorganisationen främst torde vara avsedd all verka oeh diir relationerna 
mellan dessa kiillurobjekt och befolkningsunderlaget eller med andra ord mellan 
tillgäng och efterfrågan iir otillfredsställande, liill löpa risken atl förvillande 
likna ett påkostat kokande- av soppa på en spik.:i Vidare iir med dagens kom
munikationer kulturkonsumtionen ej pa samma siiu som förr lokali bunden man 

[ämför Kellgren, J. Hem., 1860, Samlade Skrifter. Örebro, l)e-l II, s. 130 vers 14. 
• Inom de områden som hiir avsrs hiir helt naturligt en ökad men dock e-j överdriven 
kulturservice vara pa sin plats liir att exempelvis genom vandringsutställningar och 
liknande verksamhet ersätta de eventuella bristema pa egna kulturobjekl av detta slag. 
Inom liin diir dr mois.itta förhållandena råder, med överskot) på sådana objekt i för
hållande till befolknings- och skatteunderlag, kan län. da dock skvdd oeh vård och 
även forskning hiir ha prioritet, kulturservicen kommer att eftersättas, nots att behoven 
jus! där, ila dessa områden ofta utgör omtyckta oeh av hela lande) utnyttjade turist
mal, är minst lika betydande (vilket bin framgå av ovan förda resonemang). 

IIIIIIIH 
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Fig. i. a-b. Stark! generalisera) schema över förhållandet mellan olika arter av kända. 
daterade fornlämningar och fynd i relation till olika förhistoriska och historiska perio 
der. ["intagande fäigning i relation till fyndintensiteten, Den iir beräknad efter den 
nordiska forskningens nuläge. Schemat gör ej anspråk pa full allmängiltighet pa grund 
av den subjektiv ätet som delvis måste vidlåda en bedömning av elet aktuella fyndntate 
rialets betydelse ur forskningssynpunkt. Dei bör även kraftigt framhållas atl del tätaste 
rastret anger etl relativt förhållande oeh ej betecknar tillräcklig fyndmängd för fullgod 
kännedom. Ensidigheten i fyndmaterialet skulle kunna iin mer belysas ifall varje raster-
belagd kvadrat i sin mr uppdelades enligt samma principer som elet generaliserade 
schemat. De skarpa tidsgränser som anges i schema! iir tillkomna av tekniska skiil och 
iir i verkligheten flytande-. — Generalized presentation <>f different types of known, 
dated prehistoric remains and finds in relation to differenl prehistoric and historical 
periods, lhe depth of colouring is related lo the find intensity. 

k,ni tillfredsställas och tillfredsställs ofta, diir tillgängen på lämpliga objekt iir 
god, 

Ett exempel på elet sist sagda iir de- lurislmassor som årligen invaderar de- bägge 
iiarna Oland och Gotland, där den ekonomiska bakgrunden liir goel kull ui service 
av ovan antydda skiil iir ringa, men tillgångarna på kulturobjekt betydande. 

Möjligheterna att decentralt, i landsantikvarieorganisationens regi driva ovan 
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antydda forskning, som nu försvåras, iir därför ofta små och framförallt ologiskt 
fördelade. 

Vad som torde framgå av ovan gjorda genomgång av nuläget för de ekonomiska 
och personella tillgångarnas fördelning inom landet i relation till de verkliga 
behoven av central och decentral forskning, fomminnes- och kulturvård samt 
total kulturservice iir, atl denna fördelning ej kan betecknas som tillfredsställande. 

Ytterligare ett kort resonemang som anknyter till de först gjorda reflektionerna 
lim ge slöcl liir detta påstående. Det har ovan talats om behovet av central 
organisation för planering och samverkan inom arkeologisk forskning. En så
dan organisations verksamhet torde ej behöva bli allt lor komplicerad, om man 
vid forskningsplaneringen gav prioritet åt projekt med den enkla målsättningen 
att genom systematisk forskning med alla medel ej minst fältarbete söka fylla 
luckorna i vårt fomminnes- och fornsaksmaterial. Huru ytterst heterogent och 
sporadiskt detta material i verkligheten iir och hur litet vi cliirför vet om vår 
forntid iir leir fackmannen sä väl kända missförhållanden, att han tyvärr ofta 
slutat att spekulera över dem. De enkla ^:cllemata som framställts på fig. i har 
utarbetats fiir att exemplifiera del ovan sagda. Det framgår exempelvis av dessa. 
att vi vet ytterst litet om boplatser och bosättning annat iin under vissa bestäm! 

_ 
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avgränsade tidsskeden och områden, atl den forntida handeln och samfärdseln iir 

mycket litet känd samt vidare att säkra kultplatser under långa tider och inom 

stora områden hittills ej påträffats och detta trols all vi av andra fynd exempelvis 

gravarna med säkerhet vet, att alla dessa företeelser masie ha funnits och att spär 

av dem med stor sannolikhet ännu l innes i behåll och kan tjäna forskningen, 

tlå vi lärt oss upptäcka dem. 

H u r länge dessa oupptäckta forskningsobjekt kommer att kunna existera i vår 

av intensifierad markexploaler ing kännetecknade lid är en frågeställning, som 

borde vara b rännande aktuell . Den borde vara så aktuell och betydelsefull, alt den 

drev samman svårförenliga och motstridiga intressen till samarbete i »prolylak-

tisk forskning»4 fiir att h indra förstörelse av det nu oskyddade arkiv, som ännu 

göms i jorden. Ett första steg i r ik tn ing mot en sådan räddningsverksamhet vore 

bi ldandet av en central organisation av ovan skisserad art, där på basis av känne

dom om de totala behoven en fördelning kunde ske av tillgängliga medel och i 

stor Utsträckning prioritet ges ål profylaktdsk forskning liir att ät framtiden rädda 

oersättligt nu hotat forskningsmaterial. Vidare borde den ekonomiska bakgrun

den till den decentraliserade forn- och kul turminneavården tas u p p till förnyad 

debat t fiir att även här söka nä en rättvisare och mer logisk fördelning av möj

ligheterna till skydd, vård och forskning iin nu iir fallet. 

Erik Nylén 

Summary 

In recenl time a great deal of money, derived from various periods, has been 

invested in Swedish prehistoric research. T h i s development is a welcome one 

and the money has been applied to laudable ends; but it has conseepiences that 

are not always foreseen. T h e large investments have olten monopol i /ed tlie 

energies of »killed researchers long periods. 

Sweden lacks au all-purpose central organization for COOperating and p lanning 

in Nordic and united archaeological research. an organization capable of re-

present ing all type of iuterests—universities, the Central Office of Nat ional Anii-

epiities. museums and private researchers. T h u s il has not been possible to make 

the investments referred lo with a proper reg.nel lor all tbc factors concerning 

the research situation which such an organization should be able to take within 

its purview. T h i s is a State of affairs which may have an adverse effect on other 

highly desirable projects. 

Nor c au sueh projects be carried out to any considcrable extent under the 

aegis ol the provincial museums, as lliese are dependent on local investments 

which in general are related to the local tax basis. T h e lax basis in turn is 

! Med termen profylaktisk forskning avses bär forskning för att hindra förstörelse dvs. 
mcel syfte all med alla me-ele-1 fixera lägel av de hittills okända fornlämningar och 
fyndkomplex vilkas existens pä teoretisk viig kan fastställas oeh vilkas material av natur
liga skäl är ovärderligt men genom de-n intensifierade markexploateringen hotas av lör 
intelse och att härigenom möjliggöra dess skydd till gagn lör framtida forskning. 

Alltså forskning för atl hindra forskningsmaterials förstörelse. 
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dependent on the degree of industrialization in the area. Consequently it is not 
the abundance ol finds and prehistoric remains within the region that determines 
the scope for research and protection as regards prehistoric remains, but the 
degree ol industrialization in the area. 

It is elesirated that this state of affairs should be changed without clelay that a 
body for cooperation sluilel be created on the lines given above, for the planning 
of prehistoric research in Sweden. In the aulhor's opinion, the projects whieh 
should then be given priorily—bul al present, owing to the lack of planning 
research, face the prospect of long posiponement—are these which aim by all 
possible means to save the archaeological source material whose existence can in 
a theoretical way be establishetl (Figs. 1-2) but which has not actually yet been 
discovered and which is now threalened with destruetion because of lhe intensive 
exploitation of land. 

Translated by Richard Cox 

Rädda Lund 
Riksantikvarieämbetet har den 28.10.1968 till Statens planverk avgivit ett ytt
rande- angående en genom Lunds stadskärna planerad trafikled, den s. k. Södra 
Centrumleden. Yttrandet måste anses ha principiell räckvidd och återges hiir in 
extenso: 

Angående Södra Centrumleden i Lund 

Stadskärnan i Lund iir av begränsad storlek. Till skillnad från vad som iir fallet 
i många andra äldre stiider, där gränserna med tiden blivit mer eller mindre 
utsuddade, framträder kärnan i Lund alltjämt som en sammanhängande enhet. 
Denna egenskap måste i dag bedömas som värdefull ej blott ur kulturhistorisk 
synvinkel utan i lika hög grad allmänt miljömässig! sett, dä den dels ger platsen 
karaktär och identitet, dels underlättar besökarens orientering i staden. Inom 
stadskärnan bestäms karaktären i väsentlig grad av den bevarade gamla stads-
plänestrukturen. 

Bebyggelsen iir med sin växlande- 1 ii t Het och höjd karakteristisk för den mindre 
staden och marken är flerstädes inte siirskilt hårt exploaterad. Dessa förhållanden 
tillsammans med bebyggelsens skiftande ålder och kvalitet gör stadskärnan till 
en lämplig ram liir blandade aktiviteter, även sådana av liten storlek och lön
samhet som hiir naturligt ihop med centrumfunktionerna men iir beroende av 
tillgäng pa listigheter i centralt liige med låga värden och därför låga hyror. 
Utträngda till mer perilera lägen blir dessa verksamheter i regel inte livskraftiga. 

Förslagen till Södra Centrumleden kan ej bedömas isolerade utan måste sättas 
i sammanhang med centrumområdets trafikförsörjning och med trafiksystemet 
i Lund i dess helhet. Med tanke pä de- konsekvenser eu genomförande också av 
iivriga delar av trafiksystemet med dess parkeringsanläggningar skulle- ha liir den 


