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Arkeologi i Storbritannien - en litteratur
översikt 

Av Ingegerd Särlvik 

I början av 1970-talet infördes i Storbritan
nien ett system med "county archaeologists", 
närmast motsvarande de svenska länsantikva
rierna. På samma sätt som en länsantikvarie 
är knuten till länsstyrelsen så är en county 
archaeologist ofta — men ej alltid •— knuten 
till ett county council. Tidigare hade kultur
minnesvården i Storbritannien bedrivits av 
många olika institutioner. Ministry of Works 
(numera Department of the Environment 
— DoE) hade ett slags nationellt ansvar för 
kulturminnesmärken och utgrävningar men 
gav vanligen något lokalmuseum eller liknan
de — stundom även en intresserad privat
person — i uppdrag att utföra undersök
ningar. (Detta system har också praktiserats i 
Sverige fram till ungefär 1940-talet.) På 
många platser där större undersökningar blev 
nödvändiga organiserade britterna stiftelser 
att driva och finansiera dessa. När därför de 
olika "county units" skapades lät man deras 
sammansättning och förhållande till övriga 
organ i ett county bli beroende av de lokala 
förhållandena. I Essex t. ex. är länsantikva
rien och hans stab direkt knutna till county 
council och har även sitt kontor i samma 
byggnad som övriga länsorgan. I Norfolk 
däremot var länsantikvarieenheten mer fri
stående och ombildades till en stiftelse när 
den första åtstramningen av statsbudgeten 
genomfördes (av Labour-regeringen 1976). 
Enheten i Norfolk har sina lokaler i ett f. d. 
ålderdomshem, som ursprungligen varit en 
herrgård och som till största delen disponeras 
av ett folklivsmuseum. Lokalerna har emel
lertid ställts till enhetens förfogande av Nor
folk county council. 

Vid sidan av dessa lägenheter lever många 
gamla stiftelser kvar och nya sådana startas 

också. Det är framförallt när det gäller stads
undersökningar, vilka ju pågår mer eller 
mindre kontinuerligt över många år, som 
man valt denna typ av organisation. Läns
antikvarierna är ibland — men inte alltid — 
involverade i stiftelsernas verksamhet. De 
stiftelser vars verksamhet torde vara bäst 
kända i Sverige är Winchester och York. 

Universitetsinstitutionerna i arkeologi lik
som de större arkeologiska museerna genom
för vid sidan av "räddningsgrävningar" forsk
ningsprojekt som också ofta är finansierade 
av Department of the Environment, ehuru 
universitet och museer organisatoriskt hör 
hemma i Department of Education. 

För att fördelningen av de statliga pen
ningmedlen skulle bli så rättvis som möjligt 
tillsattes i början av 1970-talet tolv råd
givande organ, ordnade regionsvis, så att ett 
av dem t. ex. omfattade Essex, Hertfordshire 
och Cambridgeshire medan ett annat om
fattade Suffolk och Norfolk etc. Dessa organ, 
en typ av s. k. quangos ( = Quasi-autonomous 
Non-Governmental Organizations), bestod 
huvudsakligen av yrkesverksamma personer 
med intresseinriktning på just det som man 
skulle ge råd och anvisning om. Dessa råd
givande organ har nu alla blivit upplösta 
genom en av tory-partiets sparsamhetskam-
panjer, trots att det var ytterst litet statliga 
penningmedel som kom själva de rådgivande 
organen till del. Mest var det frågan om 
reseersättningar för medlemmarna i samband 
med sammanträden. 

Eftersom finansieringen av arkeologisk 
verksamhet i Storbritannien till övervägande 
grad bestrids med statliga medel har denna 
verksamhet drabbats hårt av de senaste årens 
nedskärning av anslagen. På flera håll räcker 
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pengarna bara till löner åt den befintliga 
personalen och någon undersökningsverksam
het kan knappast bedrivas om inte pengar 
kan skaffas från annat håll. Man vänder sig 
vanligen till de privatföretag som är i färd 
med att exploatera ett område som döljer en 
fornlämning. Många företag, speciellt banker, 
har också reagerat positivt på detta. Men 
man blir ju i dessa fall helt beroende av om 
ett företag tycker att de har PR-nytta av att 
bekosta en arkeologisk undersökning eller ej. 
Det är också ofta svårt att få tillräckligt med 
pengar och dessa undersökningar genomförs 
därför stundom litet slumpmässigt. Enligt 
brittisk lag äger en markägare allt som på
träffas på hans mark och detta har gjort att 
företag som bekostar undersökningar ibland 
är ovilliga att i förväg skriva under ett kon
trakt att allt fyndmaterialet skall tillföras 
något visst museum. De lokala museerna har 
inte heller alltid möjlighet att ta hand om 
framkomna fynd, vilket i sin tur kan vålla 
svårigheter för arkeologerna. Ett exempel 
från Colchester kan belysa dessa olika pro
blem. Är 1978 lyckades Colchester Archaeo
logical Trust få medel dels från DoE, dels 
från ett par privatföretag för att undersöka 
en rivningstomt som skulle återbebyggas. 
Tomten var belägen strax utanför den romer
ska stadsmuren och vid undersökningarna 
påträffades en romersk villa. I en av bygg
naderna fanns ett mosaikgolv ca 4,5 X 5 m 
stort. Man lyckades få hjälp av en arbetslös 
ritare från Manpower Service (det brittiska 
AMS) och mosaikgolvet blev noga uppmätt 
och avritat vilket möjliggjorde en restaure
ring efter det bitarna tagits upp. O m man 
inte fått denna hjälp hade golvet antagligen 
måst lämnas kvar på platsen. Eftersom ro
merska mosaikgolv inte är alldeles ovanliga 
i Storbritannien ansåg sig det lokala museet, 
som redan har flera sådana golv utställda, 
inte ha möjlighet att ta hand om också detta 
golv. Man kom så småningom till en överens
kommelse med den bank som skall ha kontor 
på fyndplatsen att golvet skall få ställas ut 
där. Men frågan om hur man skall förfara i 
framtiden om banken av någon anledning 
inte vill ha kvar golvet eller om detta behöver 
repareras är inte löst. 

De olika länsantikvarierna och deras un
dersökningsenheter startade naturligt nog sin 
verksamhet med att dels lägga upp forn
lämningsregistcr, dels i skrift sammanfatta 
den tidigare arkeologiska verksamheten i sina 
olika counties. Fornlämningsinventeringen i 
Storbritannien sker huvudsakligen genom 
flygfotografering. Det är intressant att notera 
att s. k. c rop marks började iakttagas redan 
i mitten av 1800-talet av Stephen Stone och 
då från hästryggen. Många fynd och under
sökningar genom åren har givit brittiska 
arkeologer en god uppfattning om vilka slags 
lämningar olika crop marks representerar och 
från vilken tid de är. Sålunda kan märken i 
form av cirklar antingen härröra från fot
rännor från utplöjda bronsåldershögar eller 
vara rester av inhägnader. Ofullständiga 
cirklar har visat sig kunna vara dränerings
diken runt hyddor, fyrsidiga figurer är van
ligen märken efter gårdar antingen från för
romersk järnålder eller från romersk tid. 
Parallella linjer som kan följas över längre 
sträckor visar utsträckningen av forntida 
vägar. Grupper av fläckar är vanligen tecken 
på förekomst av gropar, ofta förråds- eller 
avfallsgropar. Forntida och medeltida åker
system syns som tydliga mönster på flygfoto-
bilderna. 

Bland de första översikterna över arkeologin 
i olika counties kan man särskilt nämna de 
båda från Oxfordshire och Berkshire, i övre, 
respektive mellersta Themsendalen. Gruster
rasserna längs Themsen är hårt utnyttjade 
för storstaden Londons behov av byggnads
material och arkeologiska fyndplatser försvin
ner snabbt. Författarna redogör för geologi, 
fornlämningsförekomst och tidigare under
sökningar i områdena. Därefter beskriver de 
några typlokaler för fornlämningar, redogör 
för utvecklingen och hotet mot fornlämnings
beståndet och skisserar möjligheter att spara 
eller undersöka fornlämningarna. Förutom av 
grustäkt hotas fornlämningarna av förorts
expansionen, vägbyggen, nya metoder inom 
jordbruket och skattsökning. För att få fram 
områdenas arkeologiska potential vill förfat
tarna intensifiera inventering, provundersök
ning och analys, särskilt pollenanalys. Inte 
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oväntat önskar de en förändrad lagstiftning 
beträffande fornlämningar, säkrare finansie
ring och bättre samarbete med exploatörerna. 
Inte så mycket av detta har infriats men i 
varje fall enheten i Oxfordshire har arbetat 
vidare enligt uppdragna linjer och är nu i ett 
kärvare finansiellt klimat inne på tanken att 
vraka bland undersökningsobjekten. Till det
ta kommer det med all sannolikhet att finnas 
anledning att återkomma. (Benson & Miles 
1974, The Upper Thames Valley; Gates 
1975, The Middle Thames Valley.) 

En av de senast utgivna översikterna är den 
över Essex {Archaeology in Essex to A.D. 
1500, Ed. D. G. Buckley, 1980). Detta arbete 
börjar med en naturgeografisk översikt över 
Essex och behandlar därefter det hittills 
kända materialet periodvis med start i paleo
litikum. Bokens slutkapitel handlar om sengo
lisk arkitektur i Essex. 

Åtskilliga länsenheter har startat egen ut
givning av senare års utgrävningsrapporter. 
Så t. ex. publicerar Lincoln Archeological 
Trust regelbundet rapporter i samarbete med 
council for British Archaeology (CBA). Nor
folk Archaeological Unit har också en på
gående utgivning av sina undersökningar. 
Dessa rapporter liknar i utformning och upp
läggning de undersökningsrapporter som 
Riksantikvarieämbetet och Göteborgs Arkeo
logiska museum ger ut. Regelbunden rappor
tering av undersökningar i en mer populär 
form ges ut av the Nene Valley Research 
Committee i skriftserien Durobrivae. En po
pulärt hållen broschyr på 60 sidor som sam
manfattar undersökningarna i Colchester kom 
1979. (Crummy, In Search of Colchester's 
Past.) 

En mer traditionell arkeologisk och histo
risk översikt ges ut av The History of Lin-
colnshire Committe {History of Lincolnshire, 
Vol. I — X I I , 1970—). Den skall omfatta tolv 
delar och behandla Lincolnshires historia från 
förhistorisk tid till 1900-talet. Orsaken till 
detta verk var att det gamla länet Lincoln
shire upphörde vid en länsgränsjustering och 
kom att tillhöra det nya länet Humberside. 
Man ansåg det då lämpligt att hugfästa min
net av Lincolnshire genom detta historieverk. 

Av de från universiteten ledda vetenskap
liga utgrävningsprojekten är det i Somerset 
Levels bland de märkligaste. Undersökningar
na leds av ett forskarteam som innefattar 
både arkeologer och naturvetare (inom bl. a. 
paleobotanik, dendrokronologi och skalbaggs-
studium). De utförs i ett mossområde som är 
föremål för industriell torvtäkt. Resultaten 
publiceras fortlöpande i Somerset Levels 
Papers, redigerade av John Coles. Som alltid 
när det gäller undersökningar i mossar är 
fynden av det mera ovanliga slaget: broar, 
plattformar, vägar och andra konstruktioner 
i trä från neolitisk tid framåt. Dendrokrono
logi, pollenanalys och studiet av fossila in
sekter har använts för att utforska männi
skans aktiviteter i området. Timret från olika 
konstruktioner har givit värdefulla upplys
ningar dels om teknologi dels om forntida 
skötsel och utnyttjande av träd och buskar, 
hamling och liknande. Insektsförekomsterna 
1 en av vägarna har t. ex. visat att denna bör 
ha använts vid kreatursförflyttningar. 

De anförda exemplen på publikationer vi
sar att engelsmännen har lyckats väl med att 
fortlöpande publicera sina arkeologiska un
dersökningsresultat. Däremot tar ofta de 
egentliga undersökningsrapporterna lång tid 
att bli färdigställda. Traditionellt innehåller 
en engelsk utgrävningspublikation både en 
redogörelse för undersökningen, en noggrann 
beskrivning av anläggningar och fynd och en 
tolkning av fyndmaterialet. Illustrationerna 
består inte bara av planer, profiler och de
taljritningar av anläggningar utan också av 
ritningar av de funna föremålen och ofta 
rekonstruktioner av fragmentariska sådana 
till en grad som man inte längre ser i svenska 
publikationer av samma slag. Utan tvivel är 
det mycket värdefullt att få en sådan omfat
tande redogörelse för viktiga undersökningar. 
Många av dem skulle vara värda en ingående 
presentation men jag skall här endast ta upp 
tre undersökningar, alla publicerade 1977. 
Bakgrunden till dessa undersökningar är nå
got olika sinsemellan ehuru de alla ytterst 
orsakades av att områdena där de var be
lägna skulle exploateras, Chew Valley, Yea-
vering och King's Lynn. Dessa tre undersök
ningar ger exempel på hur mycket mer 
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komplex fornlämningsbilden är i England än 
i Sverige, dels på grund av att landet var 
ringa berört av den senaste nedisningen och 
därför varit bebott av människor oavbrutet 
under 100 000 år och dels på grund av att 
skriftligt källmaterial förekommer så mycket 
tidigare än hos oss. Redan i och med romar
nas ankomst börjar detta flöda. 

Undersökningarna i Chew Valley söder 
om Bristol ägde rum under åren 1953—55. De 
orsakades av att ett 60 ha stort område skulle 
utnyttjas som vattenreservoar genom att flo
den Chew dämdes upp. När undersökningar
na började utgjordes området huvudsakligen 
av betesmarker och bebyggelsen var stadd i 
förfall. Eftersom Chew Valley var ett vatten
sjukt område där bosättning endast kunde 
äga rum på höglänta delar av terrängen 
begränsades undersökningen till dessa. För 
första gången i engelsk utgrävningshistoria 
avtorvades stora, sammanhängande ytor och 
en mängd anläggningar, förutom de som 
synts som crop marks, kom i dagen. De 
äldsta fynden utgjordes av enstaka paleoli
tiska och mesolitiska föremål. Från neolitisk 
tid fanns en hyddbotten och från bronsåldern 
brandgravar och andra anläggningar. Från 
förromersk järnålder påträffades grunden till 
en timmerbyggnad och ett system av diken 
för utdikning av åkermark. Under romersk 
tid hyste området först en bondgård med 
byggnader av timmer och senare en villa i 
sten. Från denna tid påträffades också rester
na av en smedja, av kalkugnar, järnsmält
ugnar, en lada med sädestorkningsugn, 
brandgravar och dikessystem. En brunn vid 
villan lämnade 1 200 benfragment och andra 
fragment av djur, en mängd läderfragment 
och ca 45 liter botaniskt material. De kanske 
mest uppseendeväckande föremålen i brun
nen var bomullstråd, en skrivtavla av lärkträ 
med inskription i bläck och en degel använd 
vid glastillverkning. Den medeltida bebyggel
sen i Chew Valley hade utgjorts dels av ett 
nunnekloster, dels av en liten by med kapell, 
herrgård, bondstugor, kvarn och kalkugnar. 
Denna bosättning syntes ha upphört på 
1400-1500-talen. Den moderna bebyggelsen 
stammade från 1700-talet och näringslivet 
var då baserat enbart på boskapsskötsel. 

Av det framtagna materialet från undersök
ningen har 8 000 specimen analyserats av 100 
olika experter. I bildmaterialet i boken finns 
inte bara planer och profilritningar från un
dersökningen utan också ett förslag till re
konstruktion av den romerska villan. Boken 
är försedd med index och har 32 planscher 
med fotografier. Antalet textsidor är 384. 
Det publicerade antalet kartor, diagram, pla
ner och andra ritningar är 128, flera av dem 
i flerfärgstryck. Priset för boken är £ 35. 
(Rahtz & Greenfidd, Excavations at Chew 
Valley Lake, Somerset.) 

Intresset för Yeavering började innan ut
grävningar var aktuella. Redan på 1600-
talet menade man att det moderna Yeavering 
i Northumberland var platsen för det av 
Beda som kungsgård omnämnda Ad Gefrin. 
Beda skrev i början av 700-talet en historia 
över den engelska kyrkan och folket och 
nämner att missionären Paulinus år 627 fick 
tillfälle att döpa en stor mängd av kungens 
män i Ad Gefrin. Han nämner också att plat
sen senare övergavs för en annan plats, kal
lad Madmin (Melvin), ett stycke därifrån. 
I slutet av 1940-talet flygfotograferades om
rådet av professor St. Joseph och bilderna 
visade distinkta crop marks på en låg ås 
strax söder om floden Glen nära det nutida 
Yeavering. Brian Hope-Taylor påbörjade en 
analys av flygbilderna för att försöka be
stämma bosättningens art och utseende. I 
början av 1950-talet blev det emellertid ak
tuellt med grustäkt av åsen med fornläm
ningarna och utgrävningar kom därför till 
stånd. Dessa företogs under åren 1953-1961. 
De utfördes bara på platser där det förekom 
crop marks. Vid undersökningarna framkom 
spår av träbyggnader, en stor inhägnad och 
gravar av olika ålder, några med gravgåvor 
av keltiskt ursprung, ett fåtal med angel
saxiska föremål och flera uppenbarligen krist
na. Det mesta av det övriga påträffade före
målsmaterialet var av inhemsk, keltisk till
verkning. Man kunde konstatera att platsen 
hyst rektangulära hus av halltyp och olika 
smärre hus. Märkligast var kanske spåren av
en amfiteaterliknande samlingshall. Platsen 
anses av undersökningsledaren, Hope-Taylor, 
inte ha varit kontinuerligt bebodd eftersom 
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inga avfallslager att tala om påträffades. Den 
enda verksamhet av hantverkstyp som det 
fanns belägg för var vävning. "Kungsgården" 
hade brunnit ner två gånger och bränderna 
anses ha varit anlagda. Eftersom de yngsta 
husen synes ha multnat ner menar Hope-
Taylor att platsen slutligen övergavs frivil
ligt. Den äldsta konstrutionen på platsen var 
en inhägnad med hyddor utanför. Hope-
Taylor tolkar detta som en boskapsmarknads
plats. Senare byggs två hallar, den ena ett 
kulthus, den andra en samlingshall, möjligen 
av samma slag som Heorot, omnämnd i 
Beowulfkvädet. Omkring ligger enkla hyddor 
och gravar. Hope-Taylor menar att man sam
lats på platsen för vissa årstidsbundna reli
giösa fester och för att hålla ting. Efter den 
första branden ca 550 (då det blåste från 
sydväst) byggdes alltsammans upp och ut
vidgades. Föremålsfynden tyder på att plat
sen nu var en angelsaxisk kungsgård. Det 
hedniska templet tycks något senare ha blivit 
omvandlat till kristen kyrka. Att så förekom 
i kristendomens barndom menar sig Hope-
Taylor ha stöd för i skriftligt källmaterial. 
Också denna kungsgård brändes ner (och då 
blåste det från nordost) och därefter åter-
uppfördes bara fyra byggnader. Platsen sy
nes ha blivit övergiven ca 640. I bokens slut
kapitel skisserar författaren hela Nordeng
lands historia från romersk tid till den angel
saxiska erövringen utifrån resultaten från 
Yeavering. Åtskilliga äldre uppfattningar, 
mestadels grundade på det skriftliga källma
terialet, ändras eller modifieras. Det skulle 
föra för långt att gå in på detta här men 
det viktigaste resultatet av undersökningen 
torde vara att den keltiska bosättningen i 
området tydligen varit avsevärt starkare både 
under och efter den angelsaxiska erövringen 
än vad man vanligen räknat med. Boken om 
Yeavering är på 392 sidor, har 123 textillu
strationer, flera i flerfärgstryck, 60 planscher 
med fotografier och index. Den kostar £ 33. 
(Hope-Taylor 1977, Yeavering. An Anglo-

British centre of early Northumbria.) 
I början av 1960-talet blev King's Lynn en 

av de städer som skulle ta emot en del av 
den expansion som inte rymdes inom stor

staden London. För att de antikvariska in
tressena inte skulle glömmas bort under den 
förväntade omplaneringen och utvidgningen 
av staden bildades 1963 "King's Lynn Ar
chaeological Survey Advisory Committee". 
Denna kommitté satte upp tre olika mål för 
sin verksamhet: 

1. Inventering av befintliga byggnadsmin
nen. 

2. Utgrävning av platser som kunde tän
kas ge information om tidig-medeltida bo
sättning. 

3. Undersökning av skriftligt källmaterial 
som behandlade grundandet och utvecklingen 
av den medeltida staden. 

De äldsta skrivna källor där King's Lynn 
är omnämnt utgöres av Domesday Book och 
The Bishop of Norwich Register, båda från 
slutet av 1000-talet samt The New Land 
Survey från slutet av 1200-talet. Från att 
ha varit en liten bebyggelse i ett marskland 
mellan floderna Millfleet och Purfleet strax 
söder om The Wash i Norfolk växte staden 
till en av de åtta rikaste städerna i England 
på 1520-talet. 

Som så ofta är fallet med stadsgrävningar 
kom också de i King's Lynn att utföras i en
staka, spridda kvarter där nybyggnad skulle 
ske. Den omsorg med vilken dessa undersök
ningar utfördes och det arbete som därefter 
lagts ner för att foga ihop de olika delarna 
till en sammanhängande bild av stadens hi
storia och utveckling inger respekt. Fyndma
terialet är noga redovisat och illustrationerna 
håller en hög standard. Analyser har utförts 
på djurben och växtrester. Resultaten kom
pletterar och förklarar stadens utveckling så 
som den speglas i de skrivna källorna. King's 
Lynn synes från början ha hyst en jordbru
kande befolkning som också ägnade sig åt 
saltsjuderi. Detta ledde troligen till att plat
sen drog till sig marknader. Författarna, He
len Clarke och Alan Carter, menar att dessa 
möjligen hölls på mark som torrlades vid ebb 
och därigenom ej tillhörde kronan som därför 
inte kunde kräva ut tull därifrån. I samband 
med att biskopsstolen flyttades från Thetford 
till Norwich lade biskopen under sig städerna 
King's Lynn och Great Yarmouth, den ena i 
stiftets västligaste del, den andra i dess öst-

Fornvännen 77 (1982) 



Arkeologi i Storbritannien 35 

ligaste. Att han valde King's Lynn ter sig för
klarligt med tanke på att staden tydligen var 
en betydande saltproducent med en blomst
rande marknad. Förutom att utgrävningarna 
givit denna ekonomiska förklaring till den 
äldsta utvecklingen av King's Lynn har de 
också klarlagt många detaljer i bebyggelsebil
den så som det äldsta gatunätets utsträckning, 
förändringar i flodernas lopp, orsakade både 
av en ändring av havsstrandens läge och av 
mänskliga ingrepp, förändringar i byggnads
skick och byggnadsmaterial genom århund
radena, försvarsanläggningar och bebyggel
sens expansion. Den sistnämnda bildar un
derlag för beräkningar av befolkningens stor
lek vid olika tidpunkter. Vidare har man 
klarlagt hantverket i staden. Detta har främst 
varit inriktat på produkter av läder, ben, 
horn och textil. Att döma av mängden fisk
ben på fyndplatserna har fisket spelat stor 
roll för befolkningens försörjning. Keramiskt 
gods, sten och kläde har utgjort varor i han
delskontakterna mellan King's Lynn och det 
övriga England och Nordvästeuropa. Boken 
om King's Lynn är på 482 textsidor, inne
håller index, 198 textillustrationer och 10 
plancher med fotografier. (Clarke & Carter 
1977, Excavations in King's Lynn 1963-1970. 
Pr i s£ 12.50.) 

Med hänsyn till böckernas utformning, 
mängden illustrationer, tabeller etc. kan man 
inte betrakta priset som speciellt högt och 
dock är det tio gånger högre än för den 
första rapporten i DoE:s serie (Jarlshof 1956, 
£3 .15) . Det är därför inte underligt om de 
organ som bekostar utgivningen av utgräv
ningsrapporter försökt arbeta fram en metod 
som skall hålla priset nere. Man vill också 
gärna få rapporterna jämförbara inbördes 
och förenkla framställningsproceduren så att 
publiceringen inte blir onödigt fördröjd. Det 
är ju inget ideal att en rapport föreligger 
i tryck först 10-20 år efter det att undersök
ningen avslutats. En handledning för rapport
framställning har därför utarbetats av ett 
arbetsutskott inom The Ancient Monuments 
Board for England Committee for Rescue, 
Archaeology, Principles of Publication in 
Rescue Archaeology (DoE, October 1975). 
Man föreslår fyra nivåer för rapportarbetet: 

Nivå I skall innehålla allmänna beskriv
ningar av fyndplatsen och artefaktfynden 
samt korrespondensen kring undersökningen 
och dessa handlingar bör förvaras i ett mu
seum. 

Nivå I I skall utgöras av fältanteckningar
na, gärna i form av ifyllda formulär, rit
ningar, inspelade band, fotografier med ne
gativ, fyndbeskrivningar och dylikt, dvs. själ
va fältmaterialet. Dessa handlingar bör för
varas i något museum eller arkiv. 

Nivå I I I skall vara publikationsstadiet med 
en fullständig beskrivning och avbildning av 
undersökta anläggningar samt klassificeringar 
och andra specialanalyser av fyndmaterialet. 
Förutom det vanliga sättet att publicera en 
undersökningsrapport tänker sig förslagsstäl
larna också möjligheten att det publiceras i 
form av mikrofilm, mikrofiche eller data
utskrifter. 

Nivå I V slutligen skall föra rapporten fram 
till tolkningsstadiet. 

Avsikten med denna uppdelning av rap
portarbetet i fyra nivåer är uppenbarligen att 
få både enskilda personer och institutioner 
som sysslar med utgrävningar att åtminstone 
lämna ifrån sig fältanteckningar av en stan
dard som gör det möjligt för andra forskare 
att utnyttja dem. I England förvaras tyvärr 
inånga anteckningar och artefaktfynd hos en
skilda personer utan att någon rapport blivit 
publicerad och där det inte heller är troligt 
att en sådan kommer till stånd. Nivå I I I är 
givetvis den vanligaste formen av rapport och 
den som motsvarar nuvarande svenska un
dersökningsrapporter. Det intressanta är att 
nian i England tänker sig att delar av mate
rialet kan sättas på mikrofilm eller mikro
fiche. Så har t. ex. rapporter från Northamp-
tonshire och Surrey redan 1979 publicerats 
med visst stoff i mikrofiche. 1981 gav East 
Riding Archaeological Research Committee 
ut en hel rapport — med teckningar, foton 
och 814 maskinskrivna sidor — som mikro
fiche. Även Margaret Jones som för närva
rande är sysselsatt med att skriva rapporten 
över det stora materialet från undersökning
arna i Mucking har beslutat att publikatio
nen skall innehålla ganska mycket mikro
fiche. Mucking som ligger på norra stranden 
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av Themsenmynningen i Essex var föremål 
för omfattande arkeologiska undersökningar 
under åren 1965-1978 och lämnade boplats-
och gravfynd från neolitisk till och med 
angelsaxisk tid. Bland fältanteckningarna 
finns t. ex. 5 000 planer och andra ritningar 
och bara sorteringen av dessa måste ske med 
hjälp av dator. Att publicera materialet från 
så omfattande undersökningar på vanligt 
sätt är knappast längre ekonomiskt möjligt. 

Något som spelar en betydligt större roll 
i Storbritannien än i Sverige och som också 
uppmuntras är amatörforskning inom olika 
delar av arkeologin. Dels utnyttjar man 
mycken frivillig arbetskraft vid utgrävningar, 
dels företar lokala fornminnesföreningar egna 
utgrävningar. Det är ju bara markägarens 
tillstånd som behövs. På senare år har man 
sökt länka in detta intresse på andra ty
per av undersökningar än utgrävningar sä
som landskapsdokumentering, inventering av 
byggnadsbeståndet på hemorten, av industri-
minnesmärken och andra minnesmärken lik
som genomgång och sammanställning av ar
kivmaterial etc. Handböcker till hjälp för 
amatörforskaren publiceras med jämna mel
lanrum. De innehåller också åtskilligt som 
kan vara till glädje för en museiman som 
kanske måste ta sig an något inom ett om
råde som han inte känner så väl till. Bäst 
tillgodosedd med handböcker är industri
arkeologin, ett område där engelsmännen till
hör pionjärerna. Välkända är arbeten av-
Kenneth Hudson, Neil Cossons och J. K. 
Major. Vid studiet av dessa framgår det klart 
att många olika aspekter kan läggas på in
dustriarkeologi. I England finns bevarade 
industriminnesmärken inom nästan alla nä
ringsgrenar och industrialiseringen kan anses 
ha startat redan under romersk tid. Det är 
också inom detta område som en arkeologs 
dröm om ett bevarat, fungerande samhälle 
från en gången tid har stora möjligheter att 
förverkligas. Ett fint exempel härpå är in-
dustriminnesområdet i Coalbrookdale—Iron-
bridge och de inånga, ännu farbara, kanal
systemen som utgjorde grunden för den in
dustriella revolutionen i England. Slutligen 
vill jag nämna två handböcker i landskaps
analys, som inte är ointressanta för personer 

som sysslar med kulturminnesvård i Sverige. 
Den ena boken är Aston & Rowley, Land
scape Archaeology och den andra Taylor, 
Fieldwork in Medieval Archaeology. Gemen
samt för båda dessa böcker liksom för dem 
som behandlar industriarkeologi är att för
fattarna framhåller vikten av noggrann do
kumentering av det studerade objektet både 
i verbal form och med hjälp av ritningar och 
fotografier och de ger anvisningar om vilka 
detaljer som bör särskilt noteras i fråga om 
olika studieobjekt. De framhåller vidare att 
fältiakttagelser måste tolkas på rätt sätt och 
att man givetvis bör utnyttja redan befint
ligt arkivmaterial såsom kartor och topogra
fiska beskrivningar. I detta fallet är England 
betydligt bättre lottat än Sverige. Kartor 
finns t. ex. redan från 1200-talet. Författarna 
ger också anvisningar om konstruktion av 
"frågekort" och liknande för att undersök
ningarna skall få en enhetlig och jämförbar 
form. 
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