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bör vara att största möjliga mängd information
tas tillvara och tillgängliggörs. Ett exempel på
undermålig redovisning är underlåtenheten att
avbilda föremål, alltför vanlig i rapporter från
60- och 70-talen.

Min mening är att denna brist är påtaglig
även i dagens arkeologiska rapportering. En av
orsakerna kan vara att renodlade föremålsstudier
inte längre är så vanliga i den akademiska värl-
den. Oavsett rådande diskurs anser jag det vara
viktigt att informationen, i detta fall avbild-
ningar av föremål, finns tillgänglig för framtida
forskare och eventuellt nya teoretiska överbygg-
nader. Därför är det viktigt att till fullo ta till va-
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Enligt min åsikt kan vi inte acceptera att det
förflutna enbart ses som en spegling av vår sam-
tid. Ur ett verkligt kritiskt perspektiv kan man
säga att vi i så fall skulle överge de människor
som inte kan försvara sina särintressen i dagens
samhälle. Deras stämmor ur det förgångna är
det vår plikt som arkeologer att lyssna till. Det
är forskning och tolkning som ska bära empirin
bort från spekulationens magra jord. Då sår man
nya tankar hos besökarna på museer och i Raä:s
nya Informationstorg i Östra stallet. För en ny
historia behövs konkret kunskap om förhållan-
dena bortom mannaminnet. Risken är annars
att man gör sig urarva, att arkeologi och historia
tunnas ut till »berättelser» och inte ger något
tuggmotstånd mot förenkling, tidsbunden poli-
tisering och harmonisering.
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Kvalitén och omfattningen av redovisningen av
det arkeologiska källmaterialet ska inte vara be-
roende av den rådande teoretiska diskursen då
denna i motsats till det arkeologiska källmateria-
let är föränderlig. Därför är det viktigt att strä-
va efter en så objektiv och grundlig redovisning
som möjligt, vilket leder till att samma redovis-
ning kan användas i ljuset av en mängd olika
diskurser.

Mot bakgrund av dessa inledande meningar
vill jag framföra åsikten att dagens arkeologiska
undersökningsverksamhet är i behov av nya rikt-
linjer för hur den deskriptiva delen av en arkeo-
logisk rapport ska utformas. Målet för denna del
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ra den teknik som finns tillgänglig idag, exem-
pelvis digital fotografering och Internet, som
gör att man på ett mycket kostnadseffektivt sätt
kan tillgängliggöra stora mängder material för
forskarsamhället. Bilder på föremål i en databas
tillgänglig för alla arkeologer med en Internet-
uppkoppling skulle leda till radikalt nya förut-
sättningar inom komparativa analyser och stil-
studier.

En ansats till detta har redan gjorts av His-
toriska museet som via sin webbsajt tillhanda-
håller en databas med föremål. I dagsläget är
dock endast en väldigt liten del av det totala före-
målsbeståndet i samlingarna avbildad där. Den
stora bristen med databasen är emellertid att
bildmaterialet inte är enhetligt utformat och där-
med inte lämpat för exempelvis jämförande
analyser. Föremålen är fotograferade från olika
vinklar och i vissa fall utan skalstock.

Mitt förslag är att Riksantikvarieämbetet
utfärdar riktlinjer för arkeologiska undersökare
att på ett enhetligt sätt redovisa alla föremål från
en undersökning med digitala bilder. Dessa kan
sedan bifogas som cd-skiva med rapporten
och/eller tillfogas till en offentlig databas.
Undantag från denna regel kan göras för bo-
platsundersökningar där det ofta framkommer
en stor mängd material som ur visuell synvinkel
är mindre informativt.

Det rådande minimikravet från Riksantik-
varieämbetet är att undersökaren ska redovisa
föremålen med fyndlistor (Modig 1998, s. s. 22;
Uppdragsarkeologi s. 17). Vad gäller gravfälts-
undersökningar anser jag att detta vara otill-
räckligt. Min åsikt är att detta minimikrav bor-
de modifieras i linje med ovan anförda synpunk-

ter så att det arkeologiska källmaterialets fulla
potential tas till vara. De som försvarar det rå-
dande systemet kanske hävdar att den informa-
tion jag vill tillgängliggöra går att nå ändå, ex-
empelvis genom besök på ATA eller i Historiska
museets samlingar. Detta är inget bra argument
då kostnaderna i tid och arbetskraft som är för-
enade med en kursändring på detta område är
mycket små i förhållande till de vinster som kan
göras.

I ljuset av de ovan framförda synpunkterna
finns det anledning att blicka tillbaka mot den
ofta kritiserade arkeologin som bedrevs under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I
fråga om föremålen kännetecknas den allt som
oftast av grundliga genomgångar på detta om-
råde. Detta är i mina ögon en av de stora behåll-
ningarna med denna arkeologi och det är något
som vi borde bygga vidare på idag.
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