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Håkan Petersson och Niklas Ytterberg tar i sin
debattartikel i Fornvännen 2009:3 upp flera pro -
blem inom den svenska uppdragsarkeologin. Det
gäller inte bara hur man ska kvalitetssäkra under-
sökningarna och få en nationell samordning av
arkeologin. De berör även kostnadsutvecklingen
inom uppdragsarkeologin, där länsstyrelserna be-
be slutar om allt billigare undersökningar. Peters-
son och Ytterbergs siffror avser åren 2006–08, men
utvecklingen under 2009 har sannolikt inte varit
bättre. Generellt kan man konstatera att billigas -
te anbudet gått segrande ur anbudsgivning arna.

Uppdragsarkeologin i många svenska regioner
befinner sig i kris. Det sker omfattande neddrag -
ningar i branschen, och från att tidigare ha be -
hövt varsla projektanställd personal drar man nu
ner på antalet tillsvidareanställda. För den en -
skilde arkeologen är detta ju fruktansvärt, men
både det enskilda kontoret och arkeologin som
helhet förlorar dessutom i kompetens. Denna
kompetens behövs nu när vi står på tröskeln till
de första större pensionsavgångarna och man be -
höver ersätta 40-talister med både kunniga och
erfarna arkeologer – och därtill ge nya förmågor
möjlighet att få in en fot. De stora varslen som
redan blivit verklighet medför i stället att det inte
blir någon återväxt. Vi är i ett läge där alla gör allt
i sin makt bara för att hänga kvar.

Neddragningarna beror inte främst på att an -
talet arkeologiska undersökningar minskat, utan
på att alla aktörer lägger så låga anbud som möj -
ligt. Effekten blir att vi svälter ut varandra. Många
går på knäna och arbetar långt mer än vad de
egentligen får betalt för, eftersom man vill få ut
så mycket som möjligt ur det källmaterial som tas

fram. Dessutom överklagas många beslut till läns-
rätterna, vilket gjort att många planerade under-
sökningar inte kunnat starta, och vilket spätt på
den aktuella krisen ytterligare. I ett vidare per -
spektiv skadar dessa processer arkeologin som
helhet, för de försenar givetvis byggstarten för
vägen, huset eller vad det nu må vara, vilket un -
derminerar arkeologins demokratiska väljarstöd. 

Jag arbetar som laborativ keramikspecialist i
många olika regioner i Sverige. Vad jag förstår så
följer länsstyrelserna sina riktlinjer men utveck-
lingen blir ändå densamma. Kostnadsnivån har
blivit viktigare, vilket medför att alla gör vad man
kan för att pressa priserna. Det syns inget ljus i
tunneln utan utvecklingen verkar vara här för att
stanna.

Länsstyrelserna har verkligen ingen enkel upp-
gift, men likhet inför lagen måste eftersträvas.
Efter att ha arbetat i flera olika regioner anser jag
att det är stor skillnad på hur olika insatser be -
döms i olika län. En viktig del i mitt arbete är re -
gistreringar och rapportskrivande, och dessa de -
lar bedöms relativt likartat. Däremot kan analy -
ser av keramik uppfattas olika, och det som accep -
teras i vissa län ratas i andra. Egentligen ser jag
detta mest som en del av det regionala självstyret,
men ibland blir man överraskad över ett beslut.
Jag vill dock poängtera att jag tycker att det jobb
som länsstyrelserna gör är bra. Som specialist kan
man faktiskt tycka att det är bra att ens insatser i
form av analyser inte tas för givna, utan även de
ska ifrågasättas. Däremot är jag mycket tveksam
till att göra bearbetningar av keramik när man på
förhand märker att man har alltför lite tid till att
göra en bra vetenskaplig insats.
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Det som sker idag är att vi inte får någon möj-
lighet att ta fram väsentlig ny kunskap. Bristen
på resurser gör att vi oftast befäster gamla upp-
fattningar, och då kan man verkligen ifrågasätta
arkeologins berättigande. Visst är det bra att få
ökad kunskap om en viss fornlämning, men både
fältdokumentationen och fynden ska väl ändå
användas för att föra forskningen framåt i ett
större perspektiv, med djupare insikter om vad vi
undersöker. 

En nationell samordning som tar upp dessa
frågor kan vara en lösning, men under alla om -
ständigheter måste vi få tillräckliga resurser för
att bedriva en ansvarsfull arkeologi.

I jämförelse med den allmänna kostnads ök -
ningen har vi i reella tal en nedåtgående kostnads-
spiral inom arkeologin. Den måste brytas, och
det kan nog bara ske genom att Riksantikvarie -
ämbetet ändrar sina föreskrifter på nytt – eller att

det sker som Petersson och Ytterberg nämner, med
politiska beslut och att Kulturminneslagen änd -
ras. I förlängningen måste vi återgå till ett system
som gör det möjligt att gräva upp och bearbeta
material på ett antikvariskt ansvarsfullt sätt. Där-
med skulle arkeologin i Sverige kunna utvecklas
vidare istället för att urholkas på kompetens. 
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Under det gångna årtiondet har mänskliga läm -
ningar i museisamlingar diskuterats oftare än förr.
I första hand är det media som aktualiserat frå-
gan, inte vi yrkesverksamma själva. Urbefolkningar
från skilda delar av världen, inklusive samer, har
begärt återlämnande av mänskliga kvarlevor. Ären-
 dena har vanligen väckts av etniska eller religiösa
grupper. Också bland studenter har det funnits
intresse för dessa frågor (t.ex. Lövgren 1994; Ras -
musson 2008; 2009). Denna artikel omfattar en
undersökning av hur besluten om återbegravning
fattats, av vilka argument som använts och av om-
fattningen av återbördade lämningar. Men fram -
för allt argumenterar vi här för att Sverige be -
höver tydliga nationella regler för bevaring/ åter-
begravning av skelett och kranier.

Här skall inledningsvis också nämnas att vi i
Sverige ofta visar skelett i museiutställningar. I
ett internationellt perspektiv är detta numera
inte så vanligt. Vi menar dock att svenska museer
i huvudsak skall fortsätta med detta (fig. 1; jfr Ire-

gren 2004). Museimännens internationella sam-
manslutning ICOM poängterar professionalitet,
takt och respekt för berörda grupper i sådana
sammanhang (ICOM, punkterna 4.3 och 4.4).

Tillsätt en utredning som i Norge och Finland
Vi har i media, framför allt under åren 2005 till
2007, pläderat för att en nationell utredning skall
tillsättas för att föreslå hur återbegravningsären-
den skall kunna få dels en striktare, dels en mera
allsidig behandling. (Vi skriver här »återbegrav -
ning» fastän det för individer i anatomiska och
etnografiska samlingar kan vara frågan om en
primär begravning.) Administrativ praxis i Sve -
rige för sådana ärenden är idag oklar, vilket är
otillfredsställande. Vi menar att det är en fråga
så väl om rättssäkerhet för enskilda och organisa-
tioner som om ett myndighetsansvar för histo -
risk kunskap inom kulturminnesvård, universi -
tet och departement. I uppdraget för en sådan ut -
redning bör också ingå de anatomiska samlingar-

Vi behöver tydliga regler för bevaring/återbegravning 
av mänskliga lämningar
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