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Debatt 

Dokumentera eller bevara? 

Kring organisatorisk förnyelse i förhistorisk forskning 
och laboraliv analys av konsthistoriskt material 

Av Erik Nylén 

Det arkeologiska materialet består i stor 
utsträckning av föremål, på vilka kan läg
gas konsthistoriska aspekter. Det går här 
att följa en lång skala från enklast möjliga 
ornamentik till avancerade konstproduk
ter i skulptur och måleri. 

Då vi möter dessa föremål för första 
gången vid utgrävning och framprepare-
ring, är de nästan alltid på väg mot förstö
relse och upplösning. I det ögonblick, då 
utgrävaren — preparatorn når kontakt med 
dem, bryts ett stabilt läge, som ofta succes
sivt inträtt under mycket lång tid. Föremå
lets sönderfall accelererar nu ofta åter och 
detta måste hejdas genom insättande av 
konserverande åtgärder, merendels av 
kemisk natur. 

En klar och enkel men kanske till synes 
kontroversiell målsättning och regel för 
det arkeologiska arbetet borde vara att ge
nom dokumentation främst rädda mesta 
möjliga information om föremålet — dess 
utseende, funktion och konsistens, ochförst 
i andra hand sörja för dess framtida beva
rande. Tyvärr bryts det och har ofta brutits 
mot denna regel. 

Den kontinuerliga dokumentation un
der konserveringsarbetets gång, vilken är 
en självklar förutsättning för att mesta möj
liga information skall räddas åt framtida 
forskning, har ofta av brist på intimt sam
arbete mellan forskaren — utgrävaren och 
konservatorn (där ju idealet skulle vara, att 
dessa tre vore en och samma person) på ett 
skrämmande sätt underlåtits. Skulden för 

detta kan naturligtvis delvis läggas på bris
tande ekonomiska resurser och därav föl
jande ringa utvecklingsarbete inom kon
serveringsteknikens område. Om detta se
nare skulle mycket kunna sägas. Än i dag 
läggs exempelvis inom de internationella 
organ, som under FN svarar för dessa till 
synes obetydliga men dock grundläggande 
detaljer i historisk forskning, huvudvikten 
fortfarande på en för den totala arkeologin 
så obetydlig detalj som konservering av 
muralmaleri. I våra egna och flertalet av 
världens museer ligger ett ofantligt forsk
ningsmaterial okonserverat eller så ofull
ständigt behandlat, att dess destruktion är 
en kortfristig tidsfråga. Mycket av detta 
material är ej alls eller ofullständigt doku
menterat. 

Koncentreras frågeställningarna till 
nordiskt område kan lätt konstateras, att 
särskilt i vårt land nämnda missförhållan
den är ytterst påtagliga, så påtagliga, att 
situationen i sig själv borde framtvinga 
snabba förändringar. Brister av rent eko
nomisk natur kan här stå tillbaka för bris
ter i organisatoriskt avseende. De viktigaste 
av dessa skall här i korthet beröras: 

Undervisningen i »arkeologiska» ämnen 
är exempelvis ytterst orationellt och oeko
nomiskt organiserad efter föråldrade rikt
linjer. Ehuru röster höjts för uppmjukning 
av gränserna mellan exempelvis vad som 
med undvikande av de krampaktiga försök 
till konkretisering som nuvarande officiella 
benämningar innebär kan betecknas som 
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»nordisk» arkeologi, medeltidsarkeologi, 
»klassisk» arkeologi och egyptologi (Nylén 
1968), har undervisningen i dessa ämnen 
huvudsakligen fortsatt i gamla banor och 
med oförändrade målsättningar. Detta har 
inneburit, att trots den moderna forsk
ningens klart »gränslösa» tendens de be
rörda disciplinerna fortfar att »tala olika 
språk» genom olika metodik, vilket ur 
nödvändig samarbetssynpunkt är ytterst 
otillfredsställande. — All arkeologi har 
vissa grundelement gemensamt och måste 
ha det för att kunna uppfylla sin funktion 
som grundläggande element i total histo
ria. Dessa element är främst av labora
liv natur, med vilket menas likartad 
grävnings-, prepareringsteknik och doku
mentationsmetod. Denna del av arkeologin 
har i takt med den moderna, tekniska ut
vecklingen undergått mycket snabba för
ändringar. En samordning och rationalise
ring av universitetsundervisningen i linje 
med den skisserade utvecklingen med syn
kronisering av metodiken borde här vara 
en följdriktig åtgärd. 

Ett grundläggande ämne — Arkeologi — 
innefattande de berörda momenten samt 
teoretisk forskningsmetodik applicerbar 
på samtliga arkeologiska discipliner skulle 
möjliggöra de ovan berörda, önskvärda 
men nu eftersatta kommunikationerna, 
genom att samtliga »baselement» inom 
undervisningen automatiskt blev likartade. 
Specialisering inom de differentierade, ak
tuella områdena av arkeologi skulle där
efter ingå som naturlig fortsättning på ut
bildningen. Fördelarna av en sådan akade
misk rationaliseringsåtgärd ur såväl ekono
misk som forskningssynpunkt bör vara yt
terst påtagliga. 

En värderingsförskjutning från teore-
tisk-metodisk materialanalys mot förfinad, 
praktisk materialbehandling i dokumenta
tionssyfte borde också ur vetenskaplig syn
punkt vara önskvärd med tanke på den 
katastrofsituation vårt framtagna och un
der frampreparering varande fornsaksma
terial befinner sig i. En åtminstone tempo
rär prioritering till förmån för primärma
terialet bör här vara nödvändig, så att ej 

grundvalen för den teoretiska bearbet
ningen och analysen blir så instabil, att de 
slutgiltiga resultaten ur strikt källkritisk 
synpunkt med fog kan misstänkliggöras. 

Ett annat »akademiskt» missförhållande, 
som försvårar en rätt tolkning av forsk
ningsmaterialet, och då det i denna upp
sats särskilt aktuella av konsthistorisk art är 
följande: 

Allt förhistoriskt material med konsthis
toriska aspekter, behandlas genomgående 
med allmängiltiga, konsthistoriska meto
der. Föremålsmaterial från senare, histo
riska tidsavsnitt — med större intensitet ju 
yngre föremålet är — utsätts för en slags 
»social» värdering och vissa delar överföres 
till etnologien, med dess i viss mån annor
lunda metodik vid materialets vetenskap
liga bearbetning. Detta avskiljande av 
»etablerad» konst och »folkkonst» före
kommer ej, då det gäller förhistoriskt ma
terial, varför en omotiverad gränsdragning 
blir följden mellan förhistoriska och his
toriska konstprodukter. Ehuru denna pro
blematik tidigare observerats, försvårar 
dessa konstlade värderingar fortfarande 
långsiktiga, »gränslösa» bedömanden av 
det »totala» konsthistoriska materialet. 

Detta något om det dagsaktuella läget 
inom arkeologisk och konsthistorisk forsk
ning. De resurser som finns borde självfal
let insättas så, att de ger för ändamålet 
största möjliga effekt och avkastning. 
Ifråga om arkeologiskt fältarbete med pre
parcring och konservering, det som kan 
sammanfattas i begreppet laboraliv arke
ologi, utkristalliseras då snabbt en situa
tion, där avgörande och svåra stånd-
punktstaganden rörande de ekonomiska 
resursernas fördelning vid materialets be
handling fordrar en sådan grad av veten
skaplig kompetens, att denna, särskilt i de 
viktigaste fallen ej kan förväntas av de en
skilda, i fältet arbetande forskarna. Allt för 
mycket material har förstörts på grund 
av nödtvungen, inkompetent behandling 
med åtföljande ringa vetenskaplig utdel
ning på gjorda investeringar. Även frå
gorna om gemensamma normer för vad 
som skall tillvaratas i exempelvis medeltida 
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och senare material och hur detta skall be
handlas och dokumenteras, är just nu yt
terst aktuella. Behovet av ett rådgivande 
och styrande organ av ytterst kompetent 
natur med den svåra och grannlaga upp
giften att — utan att i högre grad inskränka 
s.k. »fri forskning» — fälla avgöranden i 
dessa viktiga frågor är därför mycket på
trängande. Detta organs sammansättning 
bör helt naturligt vara sådan att dit kon
centreras största möjliga vetenskapliga 
kompetens, vilket med dagens tillsättnings
principer för »de lärda verken» borde 
innebära en akademisk dominans. 

Fältforskningens organisation och upp
läggning är en annan nyckelfråga, då det 
gäller att nå maximal avkastning för inves
terade medel. Vid flertalet större, arkeolo
giska undersökningar i vårt land, som ej 
varit förorsakade av lagens bestämmelser, 
har slumpen ofta varit uppdragsgivare. Ett 
lyckligt fynd, tillfälligt eller i samband med 
en sådan räddningsgrävning, har utgjort 
initiationen och problemställningarna har 
blivit följdverkningar. Mycket få utgräv
ningar har igångsatts med från början 
uppgjorda, långsiktiga program i rent 
problemlösande syfte. 

Det vetenskapliga behovet av den senare 
typen undersökningar, med den i våra 
dagar helt oundgängliga, tvärvetenskap
liga förankringen gör, att en intensifiering 
av denna typ av arbeten ej blott bör vara 
ett önskemål utan ett krav för en sund ut
veckling av den grundforskning för total 
historia arkeologin utgör. Särskilt för så
dana undersökningar, men även för alla 
övriga, borde vidare fordras en striktare, 
mer logisk och konsekvent planläggning 
än hittills. 

En arkeologisk undersökning måste all
tid räkna med överraskningsmoment och 
oväntade resultat, det ligger i arbetets na
tur. Genom en mer genomtänkt och re
gelmässig planering än hittills varit van
ligt, bör dock dessa osäkra faktorer kunna, 
om ej elimineras så dock inskränkas till ett 
minimum. 

För alla större undersökningar borde 
fordras en uppdelning av arbetet i två 

etapper. En modern, arkeologisk fältun
dersökning består ej endast av utgräv
ningar i fältet. Oupplösligt förenat med 
fältarbetet står de laborativa elementen vid 
frampreparering och konservering, dit
hörande dokumentation samt den slutgil
tiga redovisningen i rapportform, distri-
buerbar genom mikrofilm (Nylén 1969). 
Ifråga om de viktigaste undersökningarna 
bör en direkt efterföljande publicering i 
form av materialredogörelse med intern 
bearbetning även ingå i arbetet som helhet. 
Innan en undersökning igångsätts bör 
ekonomin för alla dess moment vara säk
rad. För att detta skall vara möjligt och 
realistiskt bedömbart måste en metodik ut
arbetas och följas, där undersökningens 
första etapp och förutsättning blir en sys
tematisk, så genomförd provundersökning 
av det utvalda objektet, att dess utsträck
ning, fyndfrekvens och bevaringstillstånd 
för fynd och konstruktioner blir så väl 
kända, att de kan ge relativt säkert under
lag för slutlig planering och ekonomiska 
beräkningar och ställningstaganden för 
den följande etappen - den slutgiltiga un
dersökningen. 

Allt för ofta har svårlösta ekonomiska 
problem blivit följden av att en sådan me
tod ej genomförts. Utgrävningarna, och då 
särskilt sådana som förorsakats av forn-
minneslagens bestämmelser, har hamnat i 
sådana katastroflägen, att panikartade åt
gärder av ekonomisk natur måst tillgripas 
för att icke oersättliga, vetenskapliga vär
den skulle gå till spillo, värden som med 
vettigare planering kunde förutsetts och 
medtagits i beräkningarna. Sådana situa
tioner har även ofta menligt inverkat på 
övrig arkeologisk verksamhet, då de nöd
tvungna, snabba investeringarna måst tas 
från för denna avsedda eller brukbara me
del. Inte minst för en önskvärd samord
ning av den arkeologiska verksamheten 
inom landet och en rättvis fördelning av de 
ekonomiska resurserna borde därför ford
ras sådan systematiserad planering som 
ovan skisserats. Vidare borde för planering 
av långvariga projekt gälla som regel, att 
uppläggningen genomfördes så, att om ar-
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Fig. 1. Tre bilder visande metod för rekonstrukiiem 
av skadat föremål med reliefornamentik. Från väns
ter: a. Konventionellt fotografi med ljuset snett 
uppifrån vänster, b. Teckning utförd pä »malt» 
(svag) kopia av föregående bild kompletterad vid 
detaljstudium av originalet och annat bildmaterial 
av detta. c. den slutgiltiga rekonstruktionsteck-
ningen. Foto Ceorg Cådefors. Teckningar förf. 

Sölja, sannolikt från 900-lalet, 1971 påträffad i en 
medeltida husgrund vid Östertull innanför Öster
port i Visby (troligen från förstörd brandgrav). 
Längd 73 mm. Söljan möjligen en »Torsamulett» 
med följande symbol framställningar: överst blixtar, 
där under ett bockhuvud och nederst en torsham
mare bildande panna och näsa i gudens ansikte. 
- Drei Bilder, die die Methode zur Rekonstruk

tion beschädigter Cegenstände mit Reliefve.zierung 
zeigen. Von links: a) konventionelle Fotografie mit 
dem Lidit schräg von oben links. b) Zeichnung, auf 
einer schwachen Kopie des vorigen Biides ausgefuhrt, 
beim Detailstudium des Originales und anderen 
Bildermateriales davon ergänzt. c) die endgultige 
Rekemsiruktionszeichnung. Foto Georg Cådefors. 
Zeichnungen Verf. Schnalle, wahrscheinlich aus dem 
10. Jh. 1971 in einem mittelalterlichen Hausplatz 
bei Östertull innerhalb Österport in Visby angetrof
fen (Vermutlich aus einem zerstörten Brandgrab). 
Länge 73 mm, Die Schnalle, möglicherweise ein 
,,Thoramulett", zeigt folgende symbolische Darstellun
gen: oben Blitze, darunter einen Bockskopf und 
unten einen Thors Hammer, der Stim und Nase im 
Gesicht des Gottes biidet. 

betena tvingas upphöra innan de slutförts, 
det framtagna materialet dock kan bearbe
tas på ett vetenskapligt meningsfullt sätt. 
En sådan planering kan synas svår, men beir 
i de flesta fall ej vara ogenomförbar. Den 
skulle ytterligare bidra till att förhindra 
likartade nödsituationer som ovan antytts, 

då det främst gällt den »nödvändiga» ut
grävningsverksamheten. 

Utgångspunkten för här gjorda övergri
pande resonemang rörande behovet av 
snabb, organisatorisk förnyelse inom för
historisk forskning, var dokumentation 
under pågående konservering, en till synes 
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obetydlig detalj, som dock ofta har avgö
rande betydelse. Det har nämnts att det 
viktigaste bör vara informationen om ett 
föremål och ej dess framtida bevarande. 

Under föremålets frampreparering i fält 
eller på konserveringsanstalten bör samma 
metodik i huvudsak användas som vid det 
arkeologiska fältarbetet i stort med avlägs
nande av skikt efter skikt under kontinuer
lig avbildning, tills så fullständig informa
tion erhållits och dokumentation gjorts 
som i varje enskilt fall ansetts möjlig och 
nödvändig. 

Vid fältarbetet innebär detta en stegvis 
ut lord destruktion av fornlämningen — 
objektet för erhållande av information och 
möjliggörande av dokumentation. Ett lik
nande förfarande vid den kontinuerligt 
fortlöpande framprepareringen av fynden 
och fynd komplexen modifieras, liksom 
även i flera fall vore önskvärt rörande 
fornlämningen i fält, av två faktorer. Den 
ena av dessa är, att i vissa fall delar av 
objekt eller artefakter bör lämnas orörda 
för kommande kontroller med nya, förfi
nade metoder. Den andra är behovet av 
objektet för direkt jämförelse, förnyad 
analys och granskning samt för utställ
ningsändamål som åskådningsmaterial till 
erhållna forskningsresultat eller som rent 
konstobjekt. 

Vid bearbetning av ett arkeologiskt ma
terial med konsthistoriskt sett betydelse
fulla detaljer, och dit kan räknas flertalet 
av de föremål vilka i dag utgör grundele
menten i hithörande, vetenskapliga diskus
sioner, har sedan modern arkeologisk me
todik började tillämpas under senare delen 
av 1800-talet, principerna för avbildning 
genomgått en rad faser beroende på efter 
hand skiftande värderingar och moderikt
ningar. 

De tidiga, ofta schematiserade teckning
arna ersattes efter hand av minutiöst detal
jerade bildframställningar, i grunden ut
förda genom teckning. (Ex. O. Sörlings av
bildningar i Montelius »Minnen från vår 
forntid».) Dessa var ofta något komplette
rade, schematiserade och delvis rekonstrue
rade och gav i många fall en »glättad» bild 

av verkligheten. Flertalet möjliggjorde 
dock tack vare dessa rekonstruktioner att 
de avbildade föremålen ganska väl kunde 
jämföras med annat material. 

På denna dokumentationsmetod följde 
en reaktion med fordran på större exakt
het och materialet började avbildas i det 
deformerade och skadade tillstånd det be
fann sig efter den slutgiltiga konservering
en. Anledningen var, att man så långt som 
möjligt ville låta läsaren själv skapa sig en 
uppfattning om sannolikhetsgraden hos 
författarens tolkning av det behandlade 
materialet. 

Reaktionen var förståelig med tanke på 
att den tidigare avbildningstekniken och 
den äldre konserveringsteknikens ofta 
primitiva metoder med kraftiga komplet
teringar av originalen gav en sund längtan 
till ett helt orekonstruerat originalmaterial. 

Denna princip om »materialets okränk-
barhet» är fortfarande aktuell inom arkeo
logisk avbildningsteknik, men kan uppvisa 
vissa nackdelar. 

Främst beror detta på att de »oretusche
rade» avbildningarna trots utvecklingen på 
exempelvis fototekniskt område fortfa
rande inom skäliga, ekonomiska ramar ej 
kan redovisa det oftast skadade och frag
mentariska materialet i alla de belysningar, 
vinklar och enskilda detaljer, som skulle få 
läsaren att utan en rekonstruktion själv 
skapa sig ett klart begrepp om exempelvis 
ett föremåls ornamentala utsmyckning. 
Om en rekonstruktion dessutom finns är 
läget bättre, men läsaren måste då oftast 
acceptera författarens verbalt, mer eller 
mindre utförligt framförda argumente
ring för tolkningsförslaget. 

Det realistiska avbildandet av ett »ofrise
rat» originalmaterial kan därför driva fram 
en situation, där otydliga och svårtolkade, 
ornamentala detaljer är det enda tillgäng
liga en forskare har för vidare jämförelse 
och extern bearbetning med ty åtföljande, 
ökade risker till feltolkning och missför
stånd. Ytterligare kontroll av originalet är 
ofta en orealistisk utväg och kan ha omöj
liggjorts genom dess fortsatta deforme
ring. 
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Vetenskaplig bearbetning avsåg ofta 
förr en av akademiker utförd, jämförande 
analys, av ett genom teknikerns försorg 
frampreparerat och konserverat material. 
En ny värdering med åtföljande ny meto
dik börjar nu bli alltmer gällande, där 
skillnaden mellan akademikerns och tekni
kerns arbete utsuddas till förmån för en, 
genom team-work framvuxen, skärpt och 
mer kritisk, vetenskaplig föremålsbehand
ling. Exempel på en tidig sådan insats på 
den laborativa arkeologins område är Vals-
gärdeundersökningarna, vilka under 1920-
talet påbörjades av den s.k. Uppsalasko
lan under Sune Lindqvists ledning (Nylén 
1968). En av de senaste är Bruce Mitfords 
kritiska ompreparering och ompublicering 
av den berömda, engelska båtgraven från 
Sutton Hoo, vilken är ett utmärkt exempel 
på denna nya, i bästa mening kritiska atti
tyd inom arkeologin (Bruce-Mitford 1972). 

En i detalj gående redovisning av de la
borativa elementen i ett föremåls frampre-
parering på konserveringsanstalten bör 
vara av minst lika stor betydelse som redo
visningen av fältundersökningens förlopp 
och resultat. De gjorda fynden är oftast 
det viktigaste resultatet av ett arkeolo
giskt fältarbete. Dess totala utnyttjande 
i den vetenskapliga diskussionen bör där
för även vara en av de viktigaste målsätt
ningarna för en arkeologisk undersökning. 
Ett fragmentariskt ornament eller ornerat 
konstföremål, som utan ett med noggrant 
redovisad sannolikhetsgrad gjort rekon
struktionsförsök offentliggörs genom pub
licering, är en beklaglig halvsanning och 
en outnyttjad möjlighet till mer exakt 
forskning. 

Rekonstruktioner av förhistoriskt mate
rial har alltid varit föremål för diskussion. 
Att komplettera eller icke komplettera, ett 
antingen-eller-resonemang har ofta blivit 
följden och kompromisser har i allmänhet 
setts med misstro. Ovan har redan antytts 
berättigade skäl för en restriktiv hållning 
gentemot rekonstruktioner och komplette
ringar, särskilt med tanke på de tidigare, 
talrika »förlöpningarna» inom området. 
Att då föra till torgs en uppfattning, som 

innebär rekonstruktioners nödvändighet, 
bör därför mötas av en lättförståelig skep
sis. 

Läget är dock nu ett annat. Den labora
tiva arkeologin har i dag andra hjälpmedel 
än förr att bygga upp ett föremåls »tidi
gare existens». 

Ett standardexempel på ofta genom 
skador och upplösning svårtolkbar orna
mentik eller figurframställning är sådan 
som framställts i någon form av relief. Då 
sådan ornamentik återges genom fotogra
fi, sker detta i allmänhet med snedbelys
ning från det håll, där den totala figur
framställningen tycks mest fullständig. 
Detta val av belysning dödar emellertid 
skuggor och dagrar, vilka skulle ha möj
liggjort att andra, skadade detaljer kunnat 
urskiljas bättre. Endast en bild av ett sådant 
föremål är därför en föga tillfredsställande 
redovisning. Ogenomförbart är dock att 
här täcka alla möjligheter till information. 
För detta skulle fordras ett oändligt antal 
bilder med lika många belysningar dels 
ifråga om riktning i sidled, dels ifråga om 
ljuskällans ställning i höjdled i förhållande 
till föremålet (Fridell 1952). 

En metod att redovisa viktiga föremål av 
detta slag på ett ur vetenskaplig synpunkt 
godtagbart sätt med insats av rimligt ut
rymme i en publikation har under några år 
prövats av förf. och tycks i många fall ge 
tillfredsställande resultat. Dessa prov och 
experiment initierades av uppgiften att 
söka tolka de delvis upplösta och deforme
rade ornamenten på en sannolik sadelde
talj från vikingatid, vilken påträffats i Al-
skog kyrkas tornkammare på Gotland (Ny
lén 1973). Nödvändigheten av en under 
prepareringens och konserveringens gång 
utförd, kontinuerlig dokumentation ge
nom fotografering med olika belysning 
framkom här med skärpa. Huvuddragen i 
den metodik, som så småningom växte 
fram och som vidareutvecklats vid genom
förandet av ytterligare, likartade uppgif
ter, är i huvudsak följande: 

Föremålet röntgenfotograferas med en 
glidande skala exponeringstider. Det foto
graferas därefter först före och sedan kon-
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tinuerligt efter varje etapp i en allt full
ständigare rengöring dels i »normal belys
ning» med en sidas »övervikt» dels med 
belysning i ca 45° infallsvinkel eller mindre 
från minst fyra, olika sidor. 

De på detta sätt erhållna bilderna kopi
eras genom manuell ritning, blekes enl. 
metoder för »fotografik» eller kopieras 
»normalt» på tunt pappersmaterial. Under 
genomlysning på ljusbord kopieras därpå 
manuellt de erhållna, olika detaljerna över 
på en samlingsbild. Därpå framställs i 
»stor» skala en »matt» kopia av det detalj
rikaste fotografiet i den erhållna serien. 
Med hjälp av samlingsbilden och hela det 
övriga bildmaterialet samt genom direkta 
iakttagelser på originalet med snedbelys
ning under olika grader av förstoring och 
mikroskopering kompletteras därefter 
detta fotografi genom ritning. Slutligen 
»lösgöres» ritningen från fotot genom för
nyad fotografering och blekning eller ma
nuell kopiering. 

Det slutliga resultatet blir därefter ut
gångspunkt för rekonstruktionen. Denna 
bör dock ej publiceras ensam utan med ett 
efter omständigheter och betydelse avpas
sat antal »arbetsbilder», bland vilka dock 
ovillkorligen bör ingå den okompletterade, 
bästa» originalbilden», och den komplette
rade arbetskopian. »Samlingsbilder» och 
förstoringar eventuellt tagna genom mik
roskop av detaljer, som varit av särskild 
betydelse för tolkningen, kan även vara 
lämpliga i detta sammanhang. 

Rekonstruktionen bör helt naturligt ej 
drivas över det möjligas gräns och dess 
sannolikhet kan på detta sätt lätt kontrolle
ras av läsaren. 

Det kan synas som om onödigt mycket 
arbete nedlagts på en rekonstruktion av 
detta slag. Med hänvisning till ovan gjorda 
reflektioner rörande dels nödvändigheten 
av en ytterst källkritisk behandling av allt 
historiskt basmaterial dels behovet av att 
underlätta så exakta jämförelser som möj
ligt vid materialets bearbetning bör åtgär
den dock vara följdriktig och meningsfull. 

Som exempel på en förenklad tillämp
ning av här föreslagna metod avbildas den 

ornerade framsidan av en remsölja, vilken 
1971 påträffats vid undersökningar i kvar
teret Östertull, innanför Österport i Visby 
(fig. 1). Fyndet gjordes i sekundärt läge i 
en medeltida husgrund. Det tycks möjligen 
stamma från en vid husbygget förstörd 
brandgrav. Föremålet uppvisade nämligen 
särskilt på baksidan spår av att ha utsatts 
för eld. 

Vad denna uppsats främst vill under
stryka är det allvarliga läget för ett genom 
intensifierad undersökningsverksamhet 
snabbt ökande fornsaksmaterial och den 
eftersläpning ifråga om dokumentation 
och konservering, som vidlåder de redan i 
museerna befintliga föremålen. Vissa för
slag till förändringar i positiv riktning 
mindre genom ekonomiska insatser än ge
nom moderniserad och effektiviserad or
ganisation har framförts. Flera av dessa 
har långsiktig verkan — andra avser att 
snabbt åtminstone genom dokumentation 
kunna rädda så mycket basmaterial som 
möjligt för kommande forskning. 

I en samhällssituation, där en allvarlig 
och påträngande debatt kring planeringen 
av framtidens livsmiljö mer och mer domi
nerar, bör den »totala» historiens av
skräckande betydelse spela en viktig roll. 
Arkeologin är grundstenen i denna histo
ria. 

För att konkretisera det nya läget kan 
exempelvis de kulturhistoriska museerna ej 
längre ses som delar av en något diffus 
nöjesdetalj utan som viktiga kunskapskäl
lor i konsten att överleva. 

Ansvaret för vårt primärmaterial blir 
med detta som bakgrund en allvarlig sak, 
och frågan är om inte teoretisk metodik
diskussion inom arkeologin under en åter
hämtningens tid måste stå tillbaka för en
kelt och rationellt drivet räddningsarbete 
kanske i många fall av nödtvång inskränkt 
till dokumentation av sönderfallande fö
remål. 

På den gjorda frågan »dokumentera el
ler bevara» ger uppsatsen inget slutgiltigt 
svar men söker visa problemens räckvidd. 
Vad vi vill är självklart både - och. Vad vi 
kan är kanske blott det förra. 
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Dokumentation oder Bewahrung? 

Es werden Fragen diskutiert, die das 
archäologische Grundmaterial — die 
Bodenfunde und die realistischen Möglich
keiten, diese zu betreuen — betreffen. 

Die gegenwärtige Lage ist, besonders was 
unser Land anbelangt, wenig befriedigend. 
Ein grosser Teil des Fundmateriales ist 
uberhaupt nicht oder schlecht konserviert 
und zerfällt kontinuierlich. 

Die wunschenswerte Dokumentation 
wird oft hintangesetzt. 

Eine Lösung der Probleme ist nicht in 
erster Linie wirtschaftlicher, sondern or-
ganisatorischer Natur. 

Die immer stärkere Betonung der sog. 
laborativen Arcbäologie, der technischen 
und methodischen Momente, die fur die 
ganze archäologische Forschung gemein
sam sind, sollten eine Reorganisation der 
Universitätsstudien mit dem Ziel einer 
Rationalisierung stimulieren und eine 
effektivere Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen ,,archäologischen" Diszipli-
nen ermöglichen. Eine gemeinsame Grund-
ausbildung wiirde hierbei alle Archäo
logen zwingen die ,,gleiche Sprache" zu 
sprechen. Dieser langsichtig wirkende 
Vorschlag wurde auf ein gemeinschaft-
liches ,,Grundfach" Arcbäologie mit 
einem naturlichen Aufbau in den ent-
sprechenden Spezialgebieten nordische 
Arcbäologie, mittelalterliche Arcbäologie, 
klassische Arcbäologie und Ägyptologie 
hinauslaufen. 

Was die Behandlung des kunsthistori-
schen Materiales betrifft, so wird diese 
durch die gegenwärtige unnaturliche Auf-
teilung erschwert, dass man allés vorhisto-
rische Kunstmaterial auf naturliche Weise 
als Einheit sieht, bei ,,historisch" be

kannten Zeitabschnitten jedoch eine kunst-
liche „soziale" Grenze zwischen der zur 
Ethnologie gerechneten „Volkskunst" 
und der ,,etablierten" Kunst zieht. Auch 
hier musste die Ausbildung rationalisiert 
werden. 

Diese Lösungsvorschläge gelten auf 
längere Sieht. Schnelle Massnahmen wären 
eine schärfere Kontrolle aller archäologi
schen Untersuchungen mit dem Ziel, die 
grösstmögliche Wirkung mit den fur die 
ganzen Untersuchungen im Lande zur Ver-
fugung stehenden Mitteln zu erzielen. 

Die Forderung nach einer konsequenten, 
methodischen Planung aller grösseren 
Felduntersuchungen durfte hierbei eine 
realistische und notwendige Massnahme 
sein. Diese Planung wiirde ein ,,Zwei-
schrittverfahren" mit der Untersuchung 
zur Feststellung von Art und Umfang des 
Objektes als erstem Schritt sowie den 
darauf aufbauenden Plan zur Ökonomisie-
rung sämtlicher Phasen der Untersuchung 
— Ausgrabung, Herauspräparierung, Kon
servierung — bei unablässiger Dokumenta
tion und Publizierung umfassen. Eine For
derung an die folgende Hauptunter-
suchung wiirde weiterhin darin bestehen, 
diese so zu planen, dass die durchgefuhrte 
Arbeit und die erzielten Resultate im Fall 
des Abbruchs der Untersuchung auf sinn-
volle Weise bearbeitet werden könnten — 
eine schwierige, jedoch nicht unmögliche 
Aufgabe. 

Eine Durchfuhrung dieser Massnahmen 
erfordert aber eine gewisse Zentralisie-
rung, vorschlagsweise in Form eines be-
ratenden, steuernden Organs von grösst-
möglicher Kompetenz, das in der gegen-
wärtigen Lage eine, akademische Veran-
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kerung und eine gewisse Fähigkeit zur 
Dirigierung der geldlichen Mittel besitzen 
musste. 

Der oben vorgeschlagene Plan zur Ret-
tung von bedrohtem, unersetzlichem Ma
terial, das die Basis unserer ,,totalen Ge
schichte" ist, wird mit einer Studie uber 
die Methoden ergänzt, wie kunsthistorisch 
bedeutungsvolles, beschädigtes oder zer-
fallendes Material durch eine verfeinerte 
laborative Analyse gerettet werden känn. 
Die hier gegebenen Richtlinien gelten fur 
die Behandlung von Gegenständen mit 
unterschiedlich starkem Relief. 

Durch die Herstellung mehrerer fotogra-
fischer Aufnahmen bei verschiedener 
Schrägbeleuchtung erhält man ein Aus-
gangsmaterial. Dieses känn dann nach 
einer mit allén Mitteln durchgefiihrten 
,,laborativen Analyse" durch eine Direkt
studie des Originales ,.manuell" komplet-
tiert werden und zum Ausgangspunkt fur 
eine in ihrem Wahrscheinlichkeitsgrad gut 
kontrollierbaren Rekonstruktion genom
men werden. Die von Verf. erprobte 

Methode ist ein möglicher Ausweg, durch 
eine wissenschaftlich, annehmbare Doku
mentation zumindesten einen Teil des 
Wichtigsten, das in der gegenwärti-
gen katastrophalen Lage dazu verurteilt 
scheint, verlorenzugehen, von dem fort-
schreitenden Verfall zu retten. Hierbei 
muss notwendigermassen prioritiert wer
den. Gewisse Gegenstände miissen fur die 
verfeinerten Methoden einer zukunftigen 
Forschung erhalten bleiben, andere sollten 
fiir Ausstellungszwecke, wo wissenschaft
liche Resultate zu belegen sind, oder um 
ihres direkt kunstlerischen Wertes willen 
aufgehoben werden. Andere wiederum 
mössen vielleicht wie die Bodendenkmäler 
kontinuierlich zerstört werden, um, bevor 
sie verschwinden, noch maximale doku-
mentierbare Informationen zu liefern. Mit-
unter ist die Dokumentation die einzig rea-
listische, rationell durchfuhrbare Mass-
nahme — die Erhaltung känn oft unmöglich 
sein. Die Auswahl ist immer ausserordent-
lich schwierig und erfordert eine sehr 
grosse wissenschaftliche Kompetenz. 
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