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gränszonerna mellan olika dicipliner som nya 
idéer föds. Problemet är att det ofta är mycket 
svårt att verkligen aktivt utnyttja alla de skilda 
källor man har tillgång till. Vanligen används 
endera av dem för att bekräfta eller avfärda en 
teori. Och är det överhuvudtaget intressant el
ler menigsfullt för oss som arkeologer att för
söka nå ut till en större publik när vårt ämne 
håller på att ätas upp inifrån? 
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Riksantikvarieämbetet 

Vad händer med Kol 14-forskningen i Sverige? 

I och med augusti månads utgång 1998 lades 
Kol 14-laboraloriet vid Naturhistoriska Riks
museet i Stockholm ned. Därmed upphörde 
alltså det sista konventionella Kol 14-laborato-
riet i vårt land. Acceleratorlaboratoriet i Upp
sala, knutet till universitetet finns dock kvar. 

När Kol 14-laboratoriet i Stockholm startade 
var metoden ny. Laboratoriet byggdes upp för 
att kanske främst arkeologer och kvartärgeolo-
ger skulle få tillgång till den nya och revolutio
nerande dateringsmetoden. Särskilda kvoter, 
knutna till Sveriges Geologiska Undersökning 

och Riksantikvarieämbetet, bekostades av stat
liga medel. Inom ramen för Riksantikvarieäm
betets kvot, cirka 100 prover per år kunde 
även landets regionala museer få tillgång till så 
kallade gratisprover - det vill säga att museer
na kunde få dateringar gjorda utan särskild 
kostnad. Varje år lämnades prover in frän lan
dets olika delar och en helt ny kunskap bygg
des upp om materialkategorier som man tidi
gare endast kunnat grovdatera. Den fria 
kvoten kom att betyda oerhört mycket för lan
dets kulturhistoriska forskning och har så gjort 

Fornvännen 94 (1999) 



Debatt 27 

ända fram till det ödesmättade nedläggnings
beslutet Att laboratoriet nn upphör har givet
vis en ekonomisk bakgrund. Naturhistoriska 
Riksmuseet måste spara och de gjorda priori
teringarna har bland annal drabbat Kol 14-
laboratoriet Vad som händer med de kultur
historiska dateringarna framöver står skrivet i 
stjärnorna. 

Även beträffande andra dateringsmetoders 
vara eller inte vara hopar sig frågetecknen. 
Vad kommer till exempel att ske med möjlig
heterna till dendrokronologiska dateringar, 
den metod som betytt så mycket för vår nya 
kunskap om äldre timmerbyggnader, kyrkor 
och medeltida stadslager. Ännu fungerar verk
samheten bra vid Vedanatomiska laboratoriet, 
knutet till Kvartärgeologiska institutionen vid 
Lunds universitet Långsiktiga garantier för att 
så skall förbli måste skapas. 

Tveksamhet råder nog även beträffande 
möjligheten till tennoluniiniscensdaleiingar. 
Hittills har metoden funnits tillgänglig i Nor
den genom det danska atomlaboratoriet vid 
Risii. Hur det fungerar idag, efter laboratorie
föreståndare Vagn Mejdahls pensionering, är 
oklart TL-laboratoriet har drivits på nordisk 
basis och man hoppas verkligen att möjlighe
ter för fortsatt verksamhet inom detta område 
skall säkras. - Fler exempel på osäkerheten i 
tillgängen till naturvetenskapliga metoder, av 
avgörande betydelse för arkeologisk forskning, 
skulle kunna räknas upp här. 

Den för dagen absolut viktigaste frågan är 
dock svensk arkeologis tillgäng till konventio
nell kol 14-datering inom landets gränser. I 
och för sig kan kolprover mycket väl sändas lill 

andra europeiska eller amerikanska laborato
rier för datering. Kostnadsmässigt torde det in
te bli någon skillnad, men det är helt klart att 
man då får sina dateringar rent rutinmässigt 
gjorda, utan någon som helst forskning eller 
kunskapsuppbyggnad kring de speciella för
hållanden som råder i vårt land, med hänsyn 
till vegetationstyp, nederbörd, jordart m.m. 
Att bara sända prover ur landet innebär alltså 
kunskapsförluster lör kol 14-forskningen i Sve
rige. Att föra en diskussion kring proverna, nå
got som ofta är nödvändigt, försvåras väsentligt 
om prover sänds utanför landets gränser. Dis
kuterar man för övrigt man och man emellan 
om kol 14-dateringar visar det sig att forskare i 
landet i allt väsentligt är överens om att etl 
konventionellt kol 14-laboratorium bör finnas 
som ett komplement till acceleratorlaborato-
riet i Uppsala. 

Mot skisserade bakgrund synes det angelä
get att det svenska arkeologisamhället omgå
ende tar upp en diskussion om vad man vill få 
ui av kol 14-metoden. Att bara hänvisa till att 
man lätt fär hjälp från utländska laboratorier 
duger inte. Frågan är mycket större än så! 
Svensk arkeologi måste kräva etl kol 14-labora
torium med egen forskning inom landets 
gränser. Klaras inte detta kan man ifrågasätta 
Sveriges förmåga att upprätthålla sin aktade 
ställning inom kulturmiljöforskningens områ
de. 
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