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2i8 Smärre meddelanden 

I Frankrike, England och Tyskland nåddes kulmen fiir dessa framställningar 
under 1400- och 1500-talen. Ett upplysande arbete om dessa spel är Oskar Thulin, 
Johannes der Täufer im geistlichen Schauspiel, Leipzig 1930. 

Bysten från Bollnäs kan ha hört till rekvisiterna i ett Johannesspel, men därom 
vet vi ingenting. Den kan också ha varit ett kultföremål liksom det för Skel
lefteå skriftligt belagda huvudet. Bysten från Bollnäs har kanske haft något att 
göra med gravkullen och med förbönerna fiir de döda. På framställningarna av 
Kristi nedstigande till dödsriket är nämligen Johannes döparen ofta den första 
som Kristus räcker handen till och räddar ur limbus; därför var det rädligt att 
anbefalla sin själ just åt Döparen, den fiirst ur limbus räddade som med det 
snaraste skulle lägga in en förbön hos Domaren. 

Men allt detta är ovisst. Det enda vi kan fastslå är att bysten har ställts i ord
ning i hast för ett uppenbarligen viktigt tillfälle. Ty utan dei hade man inte 
sågat sönder en större träfigur. Tillfället bör ha varit någon kultbegängelse, där 
Johannes döparen och hans martyrium har spelat en framträdande roll. Avsägan
det av bysten och hopspikandet med fatet har högst sannolikt inte skett i Haaken 
Gullesons verkstad utan pä platsen, i sockenkyrkan själv eller i dess prästgård. 
Vad som var ändamålet med aktionen måste än så länge lämnas öppet. 

Carin Film 

Zusammenfassung 

Notizen iiber den Johanneskopf von Haaken Gulleson (aus Bollnäs, im Museum 
zu Hudiksvall). 

Verf. weist nach, class diese Holzskulplur aus dem friihen 16. Jahrhundert, 
die bisher als eine originale Arbeit von Haaken Gulleson gegolten hat, in Wirk
lichkeit aus zwei Stucken besteht, nämlich aus einer in Brusthöhe zersägten 
Heiligenstatue (Sitz- oder Stehfigur) von Meister Haaken, und aus einem Holztel-
ler, auf den die BUste aufgenagelt ist. Die Holzfigur wurde so ungeschickt zersägt. 
dass man den aufrecluen Stånd der Biiste aut dem Teller nur erreichen konnte, 
indem nian ihr eine Holzleiste unterlegte. 

Es handelt sich also um eine nachträglich hergestellte Johannesschussel, die 
stark von den iiblichen Typen abweicht. Sie trägt keine Spuren, class sie je als 
Reliepiiar gedient hatte. Leider fehlen alle Hinweise darauf, zu welchem Zweck 
diese eigenartige Johannesschiissel gedient hat. 

Dokumentation (Publikation) Distribution 
Det historiska grundmaterial, som utgör spär av mänsklig verksamhet, iir nästan 
alltid utsatt för kontinuerlig förstöring. Förintelsen sker efter omständigheterna 
i långsammare eller snabbare takt. Bäst skyddat är det, som fär ligga orört 
i jorden och ej utsätts för ovetenskaplig eller vetenskaplig åverkan, som ofta 
(bägge) ytterst resulterar i en mer eller mindre total förintelse. Trots fram
stegen inom konserverings- och prepareringsteknik torde ännu många av de arte
fakter frän en arkeologisk utgrävning, som ej är av guld, sten eller ytterligare 
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ett begränsat antal material, i längden icke kunna undgå delormering ibland följt 
av slutligt sönderfall och upplösning. Vi kan här som exempel i värt land ta 
de järnvapen pä Statens historiska museum, vilka under en tid förtänksamt nog 
konturtecknades i full skala, då de kom till museet, och jämföra dessa teck
ningar med de ofta sorgliga rester, vilka nu ligger i utställning och magasins-
lådor. Själva föremålen och deras slutgiltiga öde borde dock principiellt sett 
vara av sekundär betydelse för forskaren i den män upplysningarna om dem — 
den fullständiga och noggranna dokumentationen — är utförd på ett tillfreds
ställande sätt. Denna dokumentation kan omedelbart uppdelas efter tvä huvud
linjer, dels upplysningar om föremålets fyndomständigheter, dels upplysningar 
om föremålet självt. Det senare bör innefatta tillräckligt noggranna avbildningar, 
i vissa fall avgjutningar, eller fotogrammetriskt basmaterial,1 beskrivning med 
måttuppgifter samt material- och tillverkningsanalys. Med tanke pä det ovan 
sagda bör dokumentationen självfallet igångsättas så tidigt som möjligt helst re
dan före konserveringen samt fullständigas under och efter densamma. 

Men vad iir tillräcklig dokumentation för att göra föremälet som sådant be
tydelselöst fiir framtida forskning med nya och nu olörutsebara möjligheter och 
krav? Vi stär här i ett läst läge, där behovet att bevara artefakterna sä länge 
som möjligt ät framtida forskning och nödvändigheten av en noggrann och all
sidig dokumentation måste ställas i relation till ekonomiska möjligheter och nu
varande — samt en prognos på framtida — vetenskaplig betydelse. Svårigheterna 
kan utöver det enkla exemplet med de sönderrostancle järnvapnen här belysas 
av huru de nyligen upptäckta möjligheterna alt genom utvinnandet av collagen 
kunna C 14-bestämma tidigare för detta ändamål obrukbart, obränt benmaterial 
mången gång mer eller mindre saboterats av att benen tidigare behandlats med 
läcker för att göra dem mera tidsbeständiga i avsikt att pä sä sätt just möjlig
göra framtida forskning. 

Utformningen av den dokumentation, som de enskilda föremålen och föremåls 
komplexen bör eller snarare mäste utsättas liir, blir därför ytterst avhängigt 
svära avväganden ur vetenskaplig och ekonomisk synpunkt. Detsamma gäller i 
lika hög grad den dokumentation som berör fyndomständigheterna. 

Vi kan här osökt komma in på frågorna om de arkeologiska undersöknings
metoderna men skall dock ej gä närmare in pä dem utan nöjer oss med att 
hänvisa till, att de nyligen behandlats i annat sammanhang (Nylén 1968 a och b). 
Behovet och nödvändigheten av en extrem noggrannhet och kritisk sovran till 
väsentliga detaljer, dä det gäller denna del av dokumentationen, bör dock ånyo 
framhållas. 

För det här berörda dokumentationsproblemet i sin helhet gäller även föl
jande: 

Utvecklingen ifråga om markexploatering med ty åtföljande arkeologiska un
dersökningar pekar mot en ständigt tilltagande acceleration. Det framtagna fynd-

1 Meel fotogrammetriskt basmaterial menas här negativ till med inätkaincror enligt 
lotograinnietrisk metod tagna bilder, som möjliggör framställning av en kopia av före
målet, vars mättriktighet gentemot originalet ligger inom för arkeologisk bearbetning 
godtagbar tolerans. 
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materialet och behovet av snabb och noggrann dokumentation av detta ökas i 
samma takt. Det vore orealistiskt fordra att detta väldiga material av fakta och 
föremål dä det dokumenterats i sin helhet skulle kunna spridas genom publi
cering enligt gängse normer och metoder (Nylén 1968 b, s. 269). Ett än strängare-
urval än hittills kommer istället sannolikt att ske ur vetenskaplig synpunkt av 
vad som skall bli föremål lör tryckt materialredovisning. En viss rationalisering 
kommer även att kunna genomföras i fråga om publikationernas utformning 
(Nylén 1968 a, s. 192 ff. och 1968 b, s. 26g ff.), men detta kan ej ändra situa
tionen i stort. 

I detta läge blir kraven allt starkare på nya vägar och lösningar fiir sprid
ning av dokumentation rörande den merpart material, som icke tillräckligt snabbt 
eller över huvud taget ej kan publiceras för att på sä sätt ändå göra det till
gängligt för studium och forskning. För lösningar av dessa problem måste främst 
gälla, att de är ekonomiskt realiserbara och så enkla, att de utan allt för stora 
svårigheter kan praktiskt genomföras. 

Under en följd av är har försök att lösa åtminstone delar av detta problem
komplex företagits pä Gotland, där trycket varit särskilt starkt på grund av öns 
rikedom pä fornlämningar och framför allt fynd men även genom ökad och 
intensifierad markexploatering. Vad man här kommit fram till kan samman 
fattas i följande: En strävan har varit att genom ökade krav på utformningen 
av fältundersökningarnas rapporter jämte en omedelbart insatt, förberedande 
konservering av fyndmaterialet söka utsudda gränserna mellan grävningsrapport 
och för publicering »utförd» dokumentation. I rapporterna har av samma an
ledning inarbetats skalenliga bilder (vanligtvis i form av fotografier) av fynden 
samt fältteckningar och planer renritade i standard som fiir publicering. Den 
begränsning och sovring, som på grund av kostnaderna för en publicering all
tid måst ske med för tryckning avsedd dokumentation, har ej genomförts utan 
materialet har, genom större krav på noggrannhet, snarare utökats i förhållande 
till konventionell rapportskrivning. Som standardstorlek på rapporterna har valts 
A 3 (dvs. 42 x 29,6 cm) i liggande format försedda med hålslag för förvaring i 
pärmar. Anledningen till valet av detta format har varit, att de pä Gotland 
vanliga, obräncla gravläggningarna med bevarade skelett kunnat redovisas i skala 
1 x 5 till fromma för överskädlighet och noggrannhet i återgivningen. Vidare kan 
formatet utan större svårighet varieras och blandas med A 4 vid förvaring i 
skyddspärmar. En framtida övergång till det ur magasineringssynpunkt lämpligare 
formatet A 4 torde dock kunna övervägas. 

Det på detta sätt färdigställda rapportmaterialet — dokumentationen — har 
därefter mikrofotograferats. Härvid begagnas konventionell mikrofilm i svart
vitt lämpad för säväl text som fotografier och med bildformat 24 x 36, vilket väl 
lämpar sig för det liggande formatet A 3. Dä maskinskrivna textsidor i format 
A 4 ( = A j ; ») mikrofotograferats, har på samma negativ avbildats framsidan och 
baksidan bredvid varandra genom att använda ett original och en kopia, ett 
förfarande som visat sig ge tillräckligt god och läsbar bildkvalitet. Bilder med 
överläggsblad, exempelvis försedda med nummer och höjdmarkeringar, fotografe
rades dels utan dels med det genomskinliga täckbladet. Även fotogrammetriskt 
basmaterial som ett komplement till fyndbilderna kan överföras pä mikrofilm. 
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vilket innebär en dokumenta t ion av samtliga mät t pä varje enskilt föremål med 

förhållandevis god geometrisk kvalitet. På samma sätt kan i ext remt viktiga fall 

även fornlämningar och moment av fäl tundersökningen eller f rampreparer ingen 

— konserveringen dokumenteras . - Vissa försök har även gjorts att, dä för för

tydligande olika färger förekommer pä rappor tens r i tn ingar exempelvis vid komp

licerade fyndsammanhang, begagna tärgfilm istället fiir svart-vitt. Den svartvi ta 

mikrofilmens negativ — originalet — »vändes» dä rpå i laborator ium, varvid 

s lu tprodukten blir ett »rättvänt» bi ldband, vilket i ett sä gott som obegränsat 

antal exemplar kan framställas ur originalnegativet. Bi ldbanden kan studeras 

dels i läsapparat dels med hjälp av projektor försedd med enkel bildbandstill-

sats. Utan större svårighet skulle även en relativt enkel bct raktningsapparat 

k u n n a konstrueras närmast enligt »Viewmaster-principen» fiir under lä t tande) av 

studiet. U r originalnegativet och även med nägon svårighet ur bi ldbandet kan 

framställas förstoringar av förhållandevis god kvalitet u p p till skala 1:1 ( = A 3). 

Den metod för materialets dokumenta t ion , som här beskrivits har följande 

fördelar: Den fordrar i förhållande till konventionel l publicering ytterst ringa 

investeringar, är billig i kont inuer l ig framställning, föga komplicerad, mycket 

lagringssnäl och framför allt lämplig för snabb massdistribution. 

Dä kostnaderna för en på det ta sätt framställd bi ldbandskopia och en material

publ ikat ion med likartat innehåll , ungefär förhåller sig som 1 till 250^ kan man 

kanske ställa frågan, om det överhuvudtaget vore nödvändigt att framställa 

dokumenta t ion i form av tryckta mater ia lpubl ikat ioner . Skulle det istället ej 

vara rat ionellare och framför allt billigare att skapa en organisation, där mikro-

fotografering enligt ovan skisserad metod sattes i system och blev obligatorisk 

- Kontroller av det reducerade- bildmaterialet bör dock under alla förhallanelen stick
provsvis genomföras. 

För upplysningar rörande fotogrammetriska detaljer ber förf. få tacka professor B. 
Hallert vid institutionen för fotogrammetri på Kungl. Tekniska Högskolan i Stock
holm. Professor Hallert framhåller vikten av att vid varje särskild niätfotografering nog-
gramihetskravet anges samt att kostnaderna givelvis stiger i proportion till detta krav. 
Se även not 1 samt Nylén 1964 s. 182. fig. 2. 
3 De mycket generaliserade beräkningarna baseras här på 1969 års kostnaelslägc och 
uppgiftet givna rörande film av firman Rekolid, Stockholm och niaterialpublikationer 
av redaktionen för Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens publikations-
verksamhet. 

För framställning av ett bildbandsnegativ i format 24x36 med 500 bilder (ca 40 
öre per styck) blir kostnaden ca 200 kr och för varje bildband ur detta negativ ca 
40 kr. Den totala investeringen för (ramställningen av ett bildband med 500 bilder 
blir därför 0111 summan avrundas uppåt ca 250 kr. Den totala kostnaden för fram
ställandet av uppsatt text och klichéer till en materialpublikation i folio med 500 
sidor, alltså i ett enda exemplar torde röra sig om mellan ca 60000-70000 kr. Härtill 
kommer upplryckning och bindning av ca 850 ex., lagerhållning 111. m. Vilket innebär 
en i verkligheten betydligt större initialinvestcring. Publikationen äsättes ett pris av 
ca 150 kr. Detta betyder, att den främsta ekonomiska fördelen med »bildbancLsmetodi-n» 
framför materialpublikationen är extremt låga initialinvesteringar, under det priset 
per bildband i förhållande till priset för publikationen ligger mellan 1 till 3 och 1 
till 4. 
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för varje vetenskaplig undersökning och där originalnegativen samlades till en 
central, i värt fall vid riksantikvarieämbetet, där bildbandskopior på beställning 
kunde framställas och distribueras till vetenskapliga institutioner, bibliotek, arkiv 
och enskilda forskare. Vidare kunde museernas och arkivens äldre material av 
undersökningsrapporter, inventariekataloger och fynd på samma sätt mikrofoto-
graferas eller, dä detta redan tidigare skett, materialet införlivas med de distri
buerande centralernas sortiment. 

Fiir att genomföra en sådan, för den fria forskningen otvivelaktigt under
lättande lingens ordning, måste dock ytterligare ett antal problem lösas på ett 
enkelt och tillfredsställande sätt. Ett av dessa är att distributionscentralerna regel
bundet mäste kunna annonsera sitt »sortiment» för konsumenterna — forskarna 
och forskarteamen. Detta skulle lämpligen kunna ske, genom att en allmänt 
spridd facktidskrift, i Sveriges fall Fornvännen, regelbundet publicerade listor 
på till riksantikvarieämbetet inkomna, mikrofilmade rapporter. Här skulle vissa 
fakta om varje rapport tillkännages, exempelvis förutom topografiska angivelser, 
tiilsskede som berördes av undersökningen, art och antal undersökta objekt och 
fynd i stort samt vidare ansvarig undersökares namn och adress. 

En känslig fråga måste beröras i detta sammanhang nämligen den s.k. rätten 
lill publicering och bearbetning av eget framtaget fyndmaterial.4 Det kan omedel
bart sägas ifrån, att någon juridisk rätt av detta slag inte existerar i värt land. 
Alla till riksantikvarieämbetet inkomna rapporter och ele statliga museernas in
ventariekataloger mäste anses som offentliga handlingar öppna och brukbara 
for alla. Här finns emellertid en praxis, en mer eller mindre erkänd och inter
nationellt tillämpad gentlemens agreement forskare emellan om ©lämpligheten 
att »stjäla» varandras material och tränga in på varandras område. Åtminstone 
liir värt lands vidkommande kan emellertid denna praxis om den tillämpades 
efter en regel, att varje arkeolog har rätt att publicera, vad han själv personligen 
grävt fram, få groteska och ur vetenskaplig synpunkt högst menliga följdverk
ningar, Vem hittar nämligen egentligen vad? Är det den unge arkeologadepten, 
som genom en lycklig tillfällighet hittar grävningens enda verkligt intressanta 
fynd, platsledaren eller organisatören av undersökningen och då i de flesta fall 
riksantikvariämbetet, som skall ha den förmenta publikationsrätten. Enligt förfat
tarens uppfattning börjar med den samlade fyndmängdens allt mer tilltagande 
storlek och den rationaliserade organisationen av undersökningarna svårigheterna 
i detta hänseende att förskjutas frän att fynden ockuperas till att få fynden 
ockuperade dvs. omhändertagna av lämplig person fiir vetenskaplig bearbetning. 
Vidare vore det ur vetenskaplig synpunkt otvivelaktigt en fördel att fynden och 
icke slumpen och finnaren var avgörande, då det gällde fördelningen av forsk
ningsuppgifterna, dvs. att grupper av likartade fynd eller fyndkomplex lämpade 
liir belysning av vissa frågeställningar sammanfördes till enheter för vidare be
arbetning av vissa forskare eller forskargrupper utan respekterande av ovan be
rörda praxis i frågan.5 

' Angående ele-ssa spörsmål se t. ex. Arbman 1964 s. 113 ff. och där citerade tcinpera-
inentsfiilla uttalanden av S. de Laet. 
' Under en mer än tioårig verksamhet som ledare av de arkeologiska undersökningarna 
på Gotland har förf. med självtagen, diktatorisk rätt sökt genomföra cn sådan politik. 
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For att i samband med den här aktuella publiceringen av da ta rörande de 

som bi ldband dis tr ibuerbara rappor te rna , dock ta hänsyn till de krav på prio-

ritctsrätt som exempelvis en i problemlösande syfte a rbe tande arkeolog med åt

minstone klar moralisk rät t kan ställa pä eget framtaget material, skulle i sam

band med angivandet av data för den insända rappor ten kunna anges att distri-

buer ing på g rund av pågående bearbe tn ing av forskaren X ej kan ske u tan 

hans medgivande eller efter viss st ipulerad tid. Ifråga om anna t material borde 

det ta vara fritl dock med viss maximit id för »kvarstad», om i samband med under

sökningen intressenter med berät t igade krav (hur nu dessa skall bedömas?) an

mälde sig." Som maximit id fiir frigivning av sådant material skulle exempelvis 

kunna sättas 2 eller 4 är, vilken t idrymd eventuell t kunde förlängas, om bä rande 

skäl därför kunde framläggas. Allt det ta är ytterst svära frågor och en from 

önskan vore, att allt material vore helt fritt ej blott ur juridisk synpunkt eller 

at t framtidens forskare gentemot varandra visade en betydligt generösare attityd, 

än vad nu iir fallet. Unde r alla omständigheter borde det ej vara omöjligt att 

utarbeta praktiskt brukbara regler för den kont inuerl iga publiceringen av för

teckningarna pä inlevererade undersökningsrappor ter fiir at t möjliggöra distri

but ion i stor skala. 

Ytterligare ett problem och kanske elet allvarligaste, dä det gäller spr idning 

över gränserna är språket. 
Att exempelvis låta översätta alla r appor te r till något av ele vanligare ut

ländska språken torde vara orealistiskt. För att söka el iminera det ta problem sä 

mycket som möjligt borde den del av dokumenta t ionen , som utgörs av verbal 

beskrivning, inskränkas och så långt möjligt vore istället ersättas med ett utökat 

bildmaterial , där de internat ionel la siffrorna, symboler, bilder och diagram fick 

utgöra bärande element. Det ta skulle även komma att inverka pä fältmetodik 

och clokumentationsteknik viel grävningarnas utförande dock sannolikt ej i nega

tiv r iktning. 

Den verbala beskrivning, som trots allt iir nödvändig borde kunna hållas i en i 

språkligt hänseende sä lapidarisk stil att en viss förståelse kunde vinnas, ifall 

stencilerade eller tryckta listor med arkeologiska termer, föremåls- och material-

benämningar til lsammans med teckenförklaringarna översatta exempelvis till eng

elska och ryska, som standard ingick i allt färdigställt rappor tmater ia l . 

Det finns ä n n u en aspekt på de här framförda frågekomplexet nämligen de 

möjligheter ett fyndmaterial dokumente ra t och distr ibuerat på ovan angivet sätt 

har att »överleva» katastrofer som krig och l iknande total ödeläggelse. Genom 

ett informationsutbyte av här föreslagen art och de utomordent l ig t små lagrings

ut rymmen mikrofilmer fordrar i jämförelse med anna t arkivmaterial eller tryckta 

skrifter bör nämligen möjl igheterna vara stora at t pä orter utanför katastrof-

området bi ldband finns bevarade, vilka ånyo kan mångfaldigas eller att effektiva 

" Här framstår ånyo behovet av ett styrande och rådande organ, en slags överorga
nisation för landets totala, arkeologiska forskning så allsidigt sammansatt, att den ägde 
kompetens att bedöma och möjlighet att överblicka samtliga pågående eller planerade 
forskningsprojekt (se Nylén 1963 s. 17 samt därefter Arbman 1964 s. 116 f. och Nylén 

•969)-
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skyddsrum kunnat hindra förstörelse av det aktuella filmmaterialet." En viktig 
fräga i detta sammanhang är naturligtvis även, hur länge ett bildband eller ett 
originalnegativ kan lagras utan att förstöras. Här har redan forskning insatts 
för att bl. a. fastställa, vilka betingelser som inverkar i positiv eller negativ rikt
ning exempelvis temperatur, fuktighetsgrad etc. Ett bildbanclsarkiv torde dock. 
om det ej utsattes för katastrofer av ödeläggande karaktär kunna bevaras teo
retiskt sett i obegränsad tid, ifall det stär under kontinuerlig kontroll och vid 
tecken till skada eller efter viss erfarenhetsmässigt fastställd tid kopieras över pä 
nytt filmmaterial. 

Av det ovan anförda bör framgå, att vi i dagens läge har ett praktiskt och 
ekonomiskt genomförbart alternativ till materialpublikationen som dokumenta-
tionsform. Som fullgod ersättning torde metoden dock ej kunna gälla men den 
bör vara ett värdefullt komplement och ett av omständigheterna framtvingat 
substitut, att snabbt distribuera och för framtiden säkra det växande material 
av föremål och fakta, som nu samlas i magasin och arkiv. Vi mäste nämligen 
komma ihåg, att en vetenskaplig undersökning, vars dokumentation är bristfällig, 
oåtkomlig eller försvunnen, med fog kan jämställas med effektiv och väl utförd 
gravplundring. 

Erik Nylén 

Summary 

Despite the advances in conservation technique, archaeological find material is 
too often doomed to disintegration and ultimate destruetion. If the documenta
tion of an archaeological field investigation is deficient or inaccessible, or missing 
altogether, the enterprise will be of little use and will only result in the destrue
tion ol irreplaceable research material. 

In the situation ol toclay, when the constantly increasing number ol archaeolog
ical field investigations results in a steady accumulation of finds in stores and 
of data in archives, it is unrealistic to suppose that the whole of this material 
could, at the same råte as which is collected, be documented and distributed 
by means of printed publications of the conveiitional type. It is therefore neces
sary to try to find an alternative form for the documentation of all the material 
whieh comes to light, a form in which it can easily be duplicated and distributed 
on a large scale without a heavy investment of money, so that it will become 
easily available to researchers. 

An attempted solution of this problem, which has been tried out in Gotland 
for about ten years, is presented here. Microphotographs of reports of archaeolo
gical field investigations are made and from the original negatives are produced 
filmstrips which can quickly be distributed in an almost unlimited number of co-

7 Dessa synpunktet torde väl förstås av de forskare, som efter kriget 1939-1945 sökte 
jämförelsematerial i europeiska museer, och ofta fann att det enda, som bevarats av 
fynd och dokumentation frän viktiga, vetenskapliga undersökningar var enstaka foto
grafier och upplysningar, vilka brcvlcdcs sänts till kolleger utanför katastrofområdena. 
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pies. From these film-strips, which can be studied by means of reading apparatus 
or projectors, enlargements can also be made, if needed, up to a size of 1 X 1 . 
Material can also be documented pliologrammetrically in such film-strips, and 
this is a matter of importance from a safety point of view. The procedure is 
very inexpensive, the initial investment is only about 1/250 of that for con
vcntional printed publication and each copy distributed costs only about one 
third of ordinary publication costs. 

In order that this method of distribution of documentation shall be able 
to work, it is necessary that official centres should be set up where the original 
negatives will be kept and from which the film-strips will be distributed to those 
ordering them; lists of the available material must also be regularly published. 
In connection with this the problem of the right of processing find material 
becomes of importance. In Sweden the legal position is that all material found 
is freely available to all. In practice, however, the excavator is given priority. 
Whether this practice is justifiable is open to argument. A researcher who, in 
the course of planned investigations, comes across certain find material should, 
morally speaking, enjoy a priority right to process this material. In other cases 
the mere chance of finding the material should not carry with it priority to the 
processing and publication of the finds. It is desirable that an advisory, governing 
body with the best possible expertise at its disposal should be set up in Sweden 
to coordinate projects. 'Ihis body would see that the finds were processed and 
that this processing was allocated to suitable researchers without regard to the 
question of who happened to find the objects. In this connection, when publish-
ing lists of film-strips it could in some cases be stated time limit. It is, however, 
desirable that as far as possible the distribution should be freely available for 
the benefit of research as a whole. 

Translaled by A. Read 
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