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En debatt om
bevarande och kunskapsproduktion
Bakgrund
B j ö r n A m b r o s i a n i : Statens historiska
museum:
Som en röd tråd genom den arkeologiska
verksamhetens olika områden går fyndhanteringen. I vid mening handlar den om källmaterialets bevarande.
Sverige har ett komplicerat system för arkeologisk verksamhet inom kulturminnesvården: fornlämningarna inventeras genom riksantikvarieämbetet (RAÄ), deras roll i samhället bevakas av regionalorganisationens
länsantikvarier och av länsmuseerna, nödvändiga utgrävningar genomförs av riksantikvarieämbetet och länsmuseerna, fynden omh ä n d e r t a s , registreras och konserveras i regel
genom historiska museet ( S H M ) , myntkabinettet ( K M K ) och tekniska institutionen
( T I ) vid R A Ä - S H M M . Slutligen fördelas
fynden genom riksantikvarieämbetet till vissa
museer eller stannar vid de båda museerna
inom myndigheten. Dessa har också en roll
som centralmuseer för svensk arkeologi och
numismatik, dvs ett ansvar för utveckling av
metoder för dokumentation, förvaring och
materialets allmänna säkerhet.
Härtill kommer att de arkeologiska universitetsinstitutionerna driver större eller mindre
grävningsprojekt för utbildning och forskning. Dessa avkastar också ett stort och växlande fyndmaterial.
Det är alltså många instanser och indivi-
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der, som kommer i kontakt med fyndhanteringen. Förändringarna i vår yttre miljö ställer allt större krav på fungerande förvaringsmiljöer och konservering. Fyndmängderna,
inte minst massmaterialen från stadsgrävningarna och det allt viktigare ekologiskt betingade provmaterialet ställer stora krav på
förbättrad dokumentation och möjligheterna
att överblicka materialet. R A Ä - S H M M har
därför tillsatt en arbetsgrupp, fyndhanteringssekretariatet, och tillkallat en referensg r u p p med företrädare för de många intressenterna i den arkeologiska processen.
Det visade sig snabbt att det fanns olika
meningar, till dels osäkerhet, om varför vi
bevarade, och hur urvalet skulle ske. Denna
fråga behövde diskuteras för att få en grund
för det fortsatta arbetet på att förbättra kunskaperna om fyndhanteringens regler.
En av medlemmarna i referensgruppen,
Arne B. J o h a n s e n , skrev därför en kritisk artikel som inledning till en debatt i gruppen. Så
småningom har ett stort antal inlägg kommit
från både referensgruppens medlemmar och
a n d r a närstående personer. " F o r n v ä n n e n s "
redaktion har funnit det vara av intresse att
ge vidare spridning åt delar av materialet för
att initiera en vidare debatt, utgående från
det försök till problemformulering som framläggs i avslutningsinlägget av gruppens sekreterare, Inga Lundström.
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Inledning
A r n e B . J o h a n s e n , Arkeologiska institutionen
vid Göteborgs universitet:

Bevarande och kunskapsproduktion
Ingen organisasjon, institusjon eller myndighet er bedre enn det personale den har. Et
hovedproblem i bevaringsvirksomheten er at
personalet tror de har förstått, men likevel
slett ikke har förstått. Det de mener å ha
förstått, men slett ikke har förstått er at beväring alltid er resultat av kunnskap. M a n snakker
og skriver om kunnskapsgrunnlagets betydning for bevaringen, men går neste dag inn i
magasinet eller til utgravingen og bedriver
bevaringsarbeid som om det forholdt seg helt
motsatt, nemlig att kunnskap er resultat av beväring.
Derfor har vi et tungt pedagogisk arbeid
föran oss: Klarer vi ikke å få vårt antikvariske
personale til å förstå og praktisere rekkefelgen
KUNNSKAP - * BEVÄRING, nytter ikke all
verdens utredninger, omorganiseringer og nybygg. Det er mitt bestemte inntrykk at vi i
Sverige tror altfor mye på at slike ytre tiltak
skal lose problemene.
Den eneste situasjon der en person virkdig
o p p n å r innsikt om at kunnskap —• beväring
er forskningssituasjonen. Bare der forstår
m a n at beskrivelse av en profil eller o p p d a g d sen av en ny kulturminnetype alltid er en
rdleks av den kunnskap som man, mer eller
m i n d r e bevisst, mener å ha om fortidens mennesker og deres adferd. Ingen kulturminner
og ingen artefakter er noe mer enn de spor vi
m e n e r å se etter de fortidsmennesker vi forestiller oss. H a r vi ingen mening om hvordan
fortidsmenneskene tenkte og levde, ser vi heller ingen spor etter dem.
Dette pedagogisk-psykologiske problem er
spesielt stort i Sverige fordi vi har en så dårlig
u t d a n n d s e s s t a n d a r d på vårt antikvariske
personale. Det har forbauset meg hvor lite vi
er klar över dette, og hvor lite vi diskuterer et
så grunnleggende problem. Derfor gjentar jag
nok en gäng: Det store flertall av det antikvariske personale i Sverige har en skandalost

dårlig u t d a n n d s e . — Hvor stor prosent av de
antikvarisk virksomme personer ved RAAZ
S H M M , länsmuseerna og länsstyrelserna er
det som bare har 2 eller 3 betyg i sitt spesialemne, og totalt bare 3 år högskoleutbildning?
Dette skal sammenliknes med utbildningen av
helsepersonale, jordbruksforskere, psykologer
etc, men også med den normale antikvariske
u t d a n n d s e på 6-8 år i land som vi bor sammenlikne oss med. Det kan også sammenliknes med den konservatorsutbildning vi nå far
ved Göteborgs universitet. Den omfatter 3 år
konservatorstudier, dvs. den doble lengden av
den normale yrkesutdanndse for antikvarier.
Visst kan m a n bli en brilliant arkeolog uten
noen formell u t d a n n d s e . Men dette er ikke
det normale. O g man blir definitivt ikke en
bra arkeolog/oraV at man mangler formell utd a n n d s e . Skal vi snart legge til side den nasjonale prestisje og diskutere dette? For det er
dette som også er bevarandets fundamentale
problem. Vil vi ha en fungerande bevaringsvirksomhet og overhodet en fungerande arkeologi også om 100 og 200 år, har vi ikke noe
valg. M e n det er en selvfolgdighet at det dårlig u t d a n n e d e personale som allerede er innarbeidet i det antikvariske systemet og har sitt
livs trygghet der, ikke er entusiastiske for en
slik diskusjon. — Kan praktisk erfaring erstatte teoretisk u t d a n n d s e , slik man synes å
tro i den svenske antikvariske systemet? N d ,
naturligvis ikke. Det er analogt til å utdanne
kirurger ved at de nye medisinstudentene fikk
forsoke seg fram med å operere pasienter. Så
småningom oppdaget man kanskje at visse
pasienter döde etterpå, mens andre överlevde. Etter en del år og et stort forbruk av
pasienter kunne kanskje de dyktigste av disse
operasjonsteknikerne slutte seg til vilke operasjoner som hadde en heldig virkning og vilke som ikke var bra. — Det finnes noe som
heter arkeologisk forskningstradisjon
og
kunnskapsstatus som holder på å gå tapt i
Sverige. V a r det dette vi ville?
Hovcdproblemet i vår bevaringspolitikk og
i hele vårt apparat er altså personalets intellektuelle standard. Samtidig har vi den beste
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kamuflasjen som kan tenkes. Den ligger i en
tydelig formaliserat organisasjon, velholdte
lokaler, aerverdige tradisjoner og en selvfeldse
som effektivt hindrer oss i å se at vi kanskje
ikke er så bra som alle andre. Hva hjelper det
med et vel fungerende system for beväring og
håndtering av informasjon dersom informasjonen i seg selv er steril og dårlig?
Et annet problem i vår organisasjon er det
klare skille vi setter mellom kulturminnesvården og bevarandet på den ene siden og forskningen på den andre. Dette går nettopp tilbake på det montdianske kunnskapssyn der
kunnskap var noe som oppstod ved sammenliknende studier av materialet. Det å oppdage
og ta hand om materialet var ikke noe dyptgående problem ettersom ethvert halvutdannet menneske kunne se at der ligger en gravhaug, der ligger gravkisten og der dukker det
fram en bronsetutulus. Den virkdige forskningen foregikk på professorns skrivebord der
35 tutuli ble lagt ved siden av hverandre og
sammenliknet med hverandre og med det
som professorn kjente til fra sine reiser og sin
omfattende lesing av tysk, fransk, spansk og
italiensk litteratur i Vitterhetsakademiens
bibliotek. Da behövde dessuten ikke professorn gå ut i regn og dårlig vaer. — Det var
ikke normalt i den del av samfunnet som han
kom fra.
Dette er trolig det alvarligste problemet
fordi den filosofi som ligger under og styrer er
så tung at hele den antikvariske virksomhet
tvinges inn i samme form. Til 90 % er f.eks.
arkeologien i högskolan bygget på den forutsetning at vi ikke skal bedrive eget feltarbcid,
men bente vare forskningsoppgaver i arkiver
og magasiner. Vi har ingen fäste resurser så vi
kan sette vare doktorander på noe annet. For
inventering og utgraving finnes det derimot
nesten hvor mye penger som helst hos de
myndigheter som bedriver slik verksomhet.
Dermed produseres en endelos og okende
ström av informasjon som er innrettet på
1800-tallets kunnskapsstatus.
Foruten at dette låser kunnskapsutviklingen fast til artdäktmorfologi og til fornminneinventeringens skjematiske arbeidsregler, så
har det den skremmende långtidseffekt at vi
u t d a n n e r forskere som venner seg til at det er
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kompilasjoner av gravhaugers höyde, diameter og beliggenhet samt kistens lengde og
orientering og smykkeornamentenes oppbygning som er arkeologisk forskning.
Dette er en del av det omfattende tema som
kan kalles "tilgjengdighetsproblemet". Kort
og upresist kan det sammenfattes slik: Det er
en ulykke at så mye dårlig informasjon er så
lett tilgjengdig. — Desto lettere tilgjengelig
den dårlige informasjonen er i forhold til alternativ informasjon, desto sikrere kan man
vaere på at den overutnyttes. Vilken länsantikvarie vil dra 7 mil avgårde for å se etter om
det finnes spor av tidligmesolitisk bosetning i
et eksploateringsområde dersom han har
fornlämningsregistrets,
museumsmagasinenes og arkivenes datamasse tilgjengelig på sin
dataterminal? Desto svakere arkeologisk bakg r u n n han har, desto dårligere vaeret er, og
desto lengre reisen er, jo större er sjansen för
at han velger terminalen. Kanskje er han
dessutom et vanlig menneske (mann) som ikke gjerne vil illustrere sin svake kunnskap ved
å ta med seg spaden ut i marken og lete etter
noe som han muligens har lest om hos Stenberger en gäng for lenge siden. Terminalen
fungerer effektivt og hurtig, og er dessuten et
symbol som viser at man er et fullt akseptert
og kompetent medlem av S Y S T E M E T . Men
her skulle jeg altså ikke skrive om RAA's
datoriseringsplaner, der man bare diskuterer
kapasitet, pris og hurtighet, og helt overser
tilgjengdighetsproblemet.
Det jeg har sagt föran er et nodvendig underlag for vår bevarande-diskusjon: Först og
fremst må vi laere oss at det er mulig å diskutere bevaringsproblemer i andre färger enn
svart og hvitt. — At jeg kritiserer vår
bevarings-politikk betyr f.eks. ikke at jeg generell er imot beväring. J e g vil bare at vi skal
grave fram og formulere i klartekst motivasjonen for vare kolossalt store bevaringsinnsatser. O g her er mitt forslag: Beväring — enten
den skjer i mark eller i magasin — kan meget dårlig
begrunnes i kunnskapsproduksjonen. Forskningen
skal i störst mulig grad ha frihet til å "mistenke seg fram" til typer av data som bevaringssystemet enda ikke har den fjerneste tanke om. Forskningen skal altså prinsipielt ver-
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ken lokkes eller tvinges til å gå på et datamateriale som bevaringssystemet har holdt sin
h a n d över ved h j d p av eldre tiders kunnskapssyn. — Tenker vi över hvor gammel den
arkeologiske kunnskapens grunnstruktur er?
T e n k e r vi över at de viktigste elementer i den
ikke er resultat av at vi har et bevaringssystem? — Systemet er mye yngre enn kunnskapen. Tenker vi över hvor mye av forskningsgrunnlaget som ville vaert bevart, selv
om vi ikke hadde hatt noe bevaringssystem?
Tenker vi över hvor store deler av vare resurser som kunne vaert satt inn i kunnskapsproduksjonen dersom vi reduserte vår bevaringsinnsats med bare 20 % ? Tenker vi över at
kvartaergeologi, pollenanalyse og andre fago m r å d e r , som også har et "begrenset materia l e " , men som ikke har noe bevaringssystem,
h a r en bedre kunnskapsproduksjon enn arkeologien? Etter en slik gjennomtenkning får
m a n i det minste en mistanke om at kunnskapsproduksjonen ikke er avhengig av beväring. O g vel å merke: Dette betyr ikke at det
ikke utferes interessant forskning på arkivenes og magasinenes materiale. Sporsmålet er
bare om denne forskningen er interessant
nok.
H v a skal så motivasjonen for bevaringen
vaere? — J e g mener at det pedagogiske skal
vaere et hovedgrunnlag: Bevaringssystemet
skal holde sin hand över gode ekscmpler på
kulturminner og artefakter som har vart viktige for oppbyggingen av vår kunnskap. Konsekvensen av at bevaringsfilosofien på denne
m a t e n blir retrospektiv og frikoblet fra forskningsfronten er også at bevaringsmotivasjonen blir sterkere desto flere personer det er
som har kunnskapen om de bevarte objekter.
En gravhaug som 30.000 menneskor har
kunnskapsassosiasjoner til er 10 gånger så bevaringsverdig som en gravhaug som bare elskes av 3.000 mennesker.
Gode kolleger i referensgruppen vil nå protestere og si at visst må vi bevare, f.eks. smykker og vapen som vi finner under en utgraving. — Först når vi har fått fibulaen konserv e n , fotografen, mikroskopen og gransket i
UV-lys, er det mulig å förstå dens fremstillingsmåte og proveniens. Men protestantene
glemmer kanskje dette: a) Å bevare vil ikke si
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å bevare for all framtid og for enhver pris. b)
H v a er det vi ikke legger merke til og derfor
heller ikke bevarer eller forsker på fordi vi så
sterkt fokuserer oss på fibulaen?
Dette har å gjore med forskningsmotivert
beväring i feltsituasjonen. — Forskeren
önsker å få mer informasjon ut enn det hun
klarer i feltsituasjonen. Derfor tas f.eks. visse
objekter inn på laboratoriet for spesialpreparering, slik at ytterligere informasjon kan
presses ut. Men når informasjonen er presset
ut, og denne forskerens interesse er tilfredsstilt, bor også motivasjonen for beväring stort
sett vaere borte, betraktet fra forskningens
synspunkt.
D e n n e filosofien hjelper oss til å komme ut
av den konflikten jeg skisserte på vårt siste
möte: H v a skal vi gjore med de ca. 1.000?
billass med trepåler som utgjor fundamentet
(rustbäddsvirke) for Göteborgs 1600-talls befestningsverk? — Eller selve befestningsverkene som består av 350.000? tonn festningsmur?
I dette materialet ligger det en praktisk tak
grenselos informasjon om f.eks. ingeniorhistorie, håndverkshistorie, urbaniseringshistorie
osv. Eksempdvis kan vi sikkert folge enkelte
s t d n h o g g e r - og murertradisjoner fra den ene
bastionen til den andre. Vi kan få vite om
fundamenteringskunnskapen
(grundläggnings-) var import fra Holland, om steinen
ble hentet fra Kungälv-trakten osv. — Er dette mindre viktig kunnskap enn nok en studie
över d e skålformede spenners produksjonsteknikk?
Det ville naturligvis vaere vanvittig å bygge
konserveringsanstalter og magasiner for 1.000
billass med furu- og granpåler från den Götebor'ska leran. — Men kanskje vi skulle bevare noen påler og noen steiner? — N d , vilke
skulle vi i så fall bevare? Vi har i dag ingen
mulighet til åt vite vilke påler og steiner vår
forskerkollega om 50 eller 200 år vil ha bruk
for. Vi får i stedet lörske der vi står i dag, og
preparere og korttidsbevare de påler og steiner som vi behöver for kunnskapsproduksjonen akkurat nå. J e g er f.eks. interessert i den
redskaps- og hoggeteknikk som ble brukt.
Derfor ville jeg gjerne studere den nederste
enden på flest mulig av de 10.000 pålene som
k o m m e r fram under eksploateringene nå i 84Z
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85. Der vil jeg se på pålespissens vinkel, bredden på de okser som er brukt ved tilspissingen, kraften i hvert högg, oksenes eggvinkel og
standarden på slipningen av öksene. Jeg vil
også studera neddrivningsteknikken ved
1600-tallspålingen. Derfor skal jeg sammenholde pålespissens vinkel med pålens glatthet,
lengde og overflatestorrdse. Ved å sette dette
mot leirens tetthet og vanninnhold nedetter
längs pålen skal jeg klare å finne ut om teknikken er den samme som ble brukt under
byggearbeidene i Groningen i 1650. Dessuten
har jeg en god venn som er botaniker og som
vil studera påletraernes voksevilkår. Hun tror
at hun dermed skal finne ut omtrent hvorfra
skogsvirket kom. Samlet ihop längs Göta älv
kanskje? I så fall bor 1000 billass vises i pollendiagrammene der.
Det finnes ingen bevaringskapasitet som
kan bevara engang den materialmengde som
bare lille jeg behöver for de små problemstillinger jeg har nå når jeg sitter her föran skrivemaskinen den 2. mars 1984. Dersom man
ikke awiser disse problemstillingene som
uinteressante, må dette gi som konklusjon at
vi får forske nå; etterpå er det for sent. Så får
vi håpe at det om 50 år fortsatt finnes bevart
rester av befestningsverkene under Göteborgs
asfalt. Og skulle alt vaere borte, finnes det nok
av viktige humanistiske problemstillinger
som fortsatt har materiale nok. Dersom
300.000 göteborgare derimot mener at bastionen Garolus Nonus Rex og dens rustbädd
skal bevares, da er beväring også motiven.
(Göteborgs kommun sprenger i skrivende
stund bort de siste restene av bastionen).
Denne filosofien gjor forskning til en oyeblikkdig förpliktelse for antikvarien. Ettersom noen beväring for forskningens skyld ikke
blir gjort, må det forskes og publiseres og markedsfores presis nå. Klarer man ikke dette,
blir det heller ikke noe press fra et stort antall
individer for å få bevart objektet. Klarer man
det, vil opinionen bli så sterk at objektene
verner seg selv i stor utstrekning.
Denne filosofien hjelper oss også i det problem som utredningen "Problem kring det
arkeologiska föremålsbeståndet i svenska museer" reiser: Hva skal vi gjore med de 200
årsverk som vi har i konserveringsrestanse
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ved vare museer? (Jeg går ut fra at det i
realiteten er mye mer enn 200). Vi kommer
aldri til å få så store resurser at disse 200
årsverkene kan utföres. Og selv om vi fikk
slike resurser, ville det samle seg opp ytterligere 400 årsverk mens vi konserverte på de
200:
a) Vi skall klart og usentimentalt gå opp
grensene for kunnskapsinteressene i det
materiale som vi tenker bevare.
b) I denne grensdeggningen skal vi ikke godta konvensjoner og vaere altfor lydhore for
arkeologer som snakker om ansvaret for
eftertidens forskere og om sine egne lese
forskningsplaner. — Nesten enhver forsker
ser en eller annen mulighet til forskning i
et vilket som helst materiale, og gråter derfor. At han aldri far utfört den, glemmer
han når han gråter. Han glemmer også
hvor mye hans gråt i realiteten köster arkeologien.
c) Den kunnskapsmotiverte rest av bevaringsverdig materiale som gjenstår, kan vi
forsoke å sortere f.eks. slik:
— 1: Materiale som forskerne behöver bare i kortere perioder. Trolig kan store deler
av dette materialet fryses ned, eller på annen, billig mate bevares til forskningen på
det er gjort. Studiene kan oftest gjores i
"frysemagasinet".
— 2: Materiale som forskerne behöver i
länge, sammenhengende perioder. Dette
behöver kanskje konservering som kan bevare den del av dels informasjon som Jorskeme
behever, i så läng tid som denne Jorskningen pågår.

d) I det materiale som ikke er kunnskapsmotivert, skal vi skille ut disse gruppene:
— 1: Det som i oyeblikket behovs for utstillinger og annen pedagogisk virksomhet.
Dette må prepareresZkonserveres slik at
dets pedagogiske kvaliteter bevares Jor den tid som
denne pedagogikk er aktuell.

— 2: Det materiale som har slik pedagogisk interesse, men som ikke behoves nå.
Dette fryses ned og konserveres ikke fer det
skal brukes.
— 3: Resten av materialet kasseresZselges.
En slik prosedyre vil på sikt frigjore store
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resurser slik at vare tekniske spesialister kan
bli med ut for å lete fram informasjonstyper
som vi ikke har vaert i stånd å oppdage tidligere.
En av mange konsekvenser av dette er at vi
ikke har råd til å anskaffe oss flere objekt av
typen " W a s a " . De binder en urimdig stor
resursmengde i forhold til kunnskapsutbyttet
og bidrar til ytterligere gjenstandsliksering
hos antikvarier og publikum. Antikvarier skal
vaere aggressivt og kontinuerlig kunnskapsfikserte i stedet.
Tradisjoner skaper feldser og respekt. Slik
også med föremålsbeståndet: Fordi vi har omgitt oss med gravhauger, fibler og sverd i 150
år, har vi nesten en religiös respekt for slike
objekter. Eneste mulighet til å bryte ned ubegrunnet respekt er nettopp å granske vår bevaringspraksis så godt at vi ser hvor dårlig
underlag den har. — I vilken utstrekning
bygger de nyeste og mest interessante forskningsresultater i arkeologien på det gjenstandsmateriale som ligger i S H M ? Hvor
m a n g e arkeologer er det som har redusert
ambisjonsnivået for sin forskning fordi museumsmaterialet var for dårlig, og resurser for
supplering ikke fantes? Hvor stor del av de
gjenstander som S H M hadde i sitt magasin
for 50 år sidan er det som fortsatt finnes og er
vitenskapelig brukbare? Er det verd å bruke
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store resurser på å bevare gjenstander som
likevel er odelagt om 50 år? For vilken framtid
og vilken forskning bevarer vi? Hva slags materiale skal finnes i vare museer om 1.000 år?
Den som er urdlektert og utrygg handier
konvensjondt og d u m t når han utsettes for
stress. Stresset har vi allerede innenfor bevaringssektoren. Etterhvert som det oker ved at
bevaringsbehovet vokser så mye fortere enn
resurstilgangen, vil også bevaringsapparatets
konvensjonalisering oke: Sannsynligheten er
tett o p p til 100 % for at vi f.eks. kommer til å
prioritere konservering og beväring av sjeldne
og kostbare objekter som vakre, hele og typiske smykker, llintokser, romerske bronsekar,
gravhauger, hustufter og kulturlandskap. O g
så glemmer vi at det vakre, hele og typiske
avspeiler den montdianske arkeologiens krav,
og bare i liten grad dagens behov. Alle mine
påler under bastionen Garolus Nonus Rex
fäller f.eks. utenfor. Men å få denne bastionens 40.000 tonn med stein til å flyte i den 60
m dype Götebor'ska leran er vel en like fin
m c n n e s k d i g kunst som å stope noen relieffspenner. Hvordan i himmelens navn klarte de det i 1680?
Konklusion: Vi måsle J å bort bevarandets Jalska
kunskapsmotivering.

Inlägg
G u s t a f T r o t z i g , Riksantikvarieämbetet:
Ställd inför uppgiften att kommentera Arne
B. J o h a n s e n s PM 1984.02.29 om "Bevarande
och kunskapsproduktion", känner jag mig
som om jag skulle ta i tu med vindsröjning.
Det gäller således att bland en massa bråte
försöka sortera ut vad som kan vara värdefullt
och låta resten gå i soptunnan. Det mest
problematiska är hur man skall hantera i och

för sig värdefulla ting som dock lider av att ha
förlorat någon väsentlig del. T a g exempelvis
frågan om arkeologernas utbildning som ju
också varit föremål för synpunkter i andra
s a m m a n h a n g . Ingen kan förneka påpekandet
att den betygsmässiga standarden hos den
antikvariska personalen periodvis har varit
låg. Samtidigt kan knappast någon utanför
universitetet komma på tanken att det skulle
Förmännen 80 (1985)
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finnas ett samband mellan frånvaron av akademiska betyg och "intellektuell standard".
Att personalens universitetsutbildning är som
den är (eller snarare blev som den blev) har
historiska orsaker, vilket alla som är verksamma i branschen känner till. Mycket arbete
läggs också ned på fortbildning i olika former.
V a d som emellertid aldrig fär glömmas bort
n ä r m a n diskuterar dessa frågor är att i Sverige har den arkeologiska jr/tmitbildningen aldrig legat vid universitet. Den har man fått
vid institutionen där man blivit anställd. Det
normala har varit och är alltjämt att man
varvar praktiskt arbete med utbildning. En
mycket stor del av RAA:s laltpersonal är forskarstuderande eller lärare vid universiteten.
T y v ä r r har vi ibland tvingats konstatera att vi
har mer att ge än att få, liksom att initiativ till
samarbete så gott som alltid utgår från oss.
J a g vill bestämt hävda att Johansens funderingar kring utbildningsfrågan endast punktvis s t ä m m e r med verkligheten. J a g uppfattar
dock detta i första hand som ett utfall mot de
makter i samhället som undervärderar humanistisk forskning och utbildning vid universiteten och inte ger de resurser som enligt våra
g e m e n s a m m a värderingar är rimliga.
Den centrala frågeställningen i PM:n är
dock den som gäller bevarande. Arne B. J o hansen hävdar tesen att kunskap är förutsättning för bevarande. Denna uppfattning är ju
också den som ligger bakom det mesta som vi
företar oss inom kulturminnesvården. Fornminnesinventeringen går ju ut på att informera allmänheten om var det finns fornlämningar. I registret finns uppgifter om bl a deras
storlek och form. Museets register är eller
kommer att bli ordnade så att det skall gå att
hitta de olika föremål (och prover) som mestadels härrör från fornlämningar som blivit
förstörda av arkeologen eller andra. I arkivet
förvaras
uppgifter om omständigheterna
kring fornlämningarnas "förstörelse" och fyndens läge.
J o h a n s e n s begrepp "dålig information"
h a r j a g svårt att förstå. Information kan ju
aldrig vara bra eller dålig, endast rätt eller fel.
Dess värde är relaterat till de krav som ställs.
En telefonkatalog är naturligtvis bristfällig
som informationskälla när det gäller persoFörmännen 80 (1985)

ners utseende — men mycket bra att ha om
m a n vill ringa till någon.
En central tanke i dokumentet är att bevarande i sig inte ger kunskap. Detta är väl
riktigt. I n n a n man hade "kunskap", var det
a n d r a skäl som motiverade bevarande: rädsla, vidskepelse, bekvämlighet, pietet, samlarvurm etc om det nu fanns något medvetande
överhuvudtaget. Den största delen av det arkeologiska arvet har blivit kvar till våra dagar
utan något medvetet bevarande. De verkligt
stora hoten mot det arkeologiska kulturarvet
h a r j u inte heller blivit framträdande förrän
på senare år och då har också kraven på
vetenskapligt motiverade skäl för bevarande
eller bekostnad av undersökningar skärpts.
N ä r J o h a n s e n framför synpunkten att man
skulle kunna forska färdigt kring föremål och
sedan göra sig av med dem, talar han mot
bättre vetande. Det är helt fel att pollenanalytiker eller kvartärgeologer skulle göra sig av
med sitt grundmaterial i de fall det är oersättligt. Det finns en rad kända exempel på att
m a n gått med nya frågor till gamla samlingar
och löst problem även inom naturvetenskapligt "arkivmaterial". Klassiskt är ju bevisen
för kvicksilvcrbctningens skadeverkningar.
Ett arkeologiskt exempel är Birgit Arrhenius'
analyser på det kitt som håller granaterna på
ryggknappspännen — en undersökning som
självfallet inte var möjlig förrän tekniken utvecklats.
Slutligen finner j a g sammankopplingen
mellan fibulor och svärd och 1600-tals bastioner absurd och onödig. Det samlade arkeologiska a r t d ä k t m a t c r i a l som framkommit i Sverige är volymmässigt obetydligt satt i relation
till exempelvis medelhavsländernas. Sverige
ä r fattigt också i jämförelse med de närmaste
g r a n n a r n a i söder. Det är en mycket liten del
av museernas totala volym som behöver tagas
i anspråk för det arkeologiska materialet, inte
minst om dess historiska källvärde beaktas i
relation till stolar och soffor. Hela det svenska
arkeologiska kulturarvet i form av a n d a k t e r
skulle rymmas i ett enda slott av normal storlek och den årliga vården av detta omistliga
material skulle inte kosta mer än vad som
läggs ned på att underhålla en stadspark. J a g
m e n a r att vi inte har råd att avvara en enda
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fibula, och att det vore oanständigt om vi inte
kunde fa de resurser som behövs för att forska
och bevara.
Det finns hos allmänheten ett enormt intresse för arkeologi och hotet mot ämnet och
arvet kommer inte utifrån, men från de egna
leden. K a n inte vi själva ta tillvara detta intresse kommer andra att göra det, med ännu
färre akademiska betyg — något som man
torde ha fatt viss erfarenhet av i Västsverige.

A g n e F u r i n g s t e n , Riksantikvarieämbetet:
Det är med blandade reaktioner man tar del
av detta P M . Mycket i innehållet stämmer till
eftertanke, samtidigt som vissa synpunkter
utgår från felaktiga eller otillräckligt underbyggda utgångspunkter. Det positiva med
Arne B. J o h a n s e n s P M är att han vill väcka
debatt om kulturminnesvårdens bevarandepolicy och hur den förhåller sig till behovet av
kunskap. Negativt är att orsaksförklaringarna
förenklas och reduceras till att omfatta endast
en del av sanningen.
Det främsta felet som görs är att reducera
problemet med det i vissa fall katastrofala
läget för bevarande och bevaringsförhållanden i svensk arkeologi och kulturminnesvård
till att enbart bero på kulturminnesvårdarnas
dåliga utbildning. Det är förvisso inte så, vilket m a n kan få intrycket av i detta PM, att de
anställda inom svensk kulturminnesvård varken vill eller kan följa med i arkeologisk teorioch metodutveckling, och att de utför sina
arbetsuppgifter som för länge sedan prog r a m m e r a d e robotar. Verkligheten är en helt
a n n a n . Åtskilliga av de fältverksamma arkeologerna, dvs. de som i första hand gör urvalet
av vilka föremål som skall bevaras vid en
arkeologisk undersökning, är inskrivna som
doktorander vid de olika arkeologiinstitutionerna. Majoriteten av dessa är aktiva i sina
studier. C a tio av dem kommer att disputera
inom den närmaste två å treårsperioden.
Uppfattningen om skandalöst dåligt utbildade arkeologer stämmer således inte. Till saken hör också att ingen numera heller kan
erhålla anställning som fältarbetsledare som
inte h a r minst tre terminers studier (60 poäng
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el. 3 betyg) i arkeologi och är färdig med sin
fil. kand-examen (motsvarande), samt dessutom erhållit en praktisk utbildning till arkeolog som praktikant och assistent vid utgrävningar inom eller utom landets gränser.
N ä r det gäller det aktuella problemet att inse
att kunskap styr bevarande, vågar jag påstå
att det åtminstone bland de fältverksamma
arkeologerna på Dokumentationsbyrån inte
finns någon som inte är medveten om detta
problem. Detta har t ex diskuterats vid flera
tillfållen och även resulterat i tryckta artiklar
( f r a i Hyenstrand, Å. (red), Dokumentation
— forskning. En iältarkeologisk programdiskussion. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
1984). I synnerhet gäller det artiklarna som
berör själva utgrävningsprocessen och forskning kring denna (t ex Bennett, A., Damell,
D., Elfstrand, B. & Lamm, K., Gravfältsundersökningar i Mellan-Sverige och Furingsten, A. & Sundlin, H. Undersökning och
forskning.).
Det skall emellertid erkännas att det finns
vissa brister i utbildningen, men orsakerna
kan inte enbart lastas på vare sig kulturminnesvårdens organisation eller cheferna vid olika kulturminnesvårdsinstitutioner. Problemet ligger framför allt i den inriktning av
arkeologiutbildningen som universitetsinstitutionerna själva har utformat. Ingen arkeologiinstitution har hittills presenterat ett färdigt forskningsprojekt där man har utvärderat resultatet av kulturminnesvårdens bevarandepolicy. Ingen har heller haft forskningsprojekt d ä r man primärt satsat på att utveckla undersökningsmetoder för att kvalitativt
förbättra kunskapsutbytet av undersökningar
eller av olika typer av bevarandeåtgärder.
T y n g d p u n k t e n har i stället i stor utsträckning
legat på teoretiska modellbyggen med liten
eller ingen anknytning i det arkeologiska fältmaterialet. Bl a har man mer eller mindre
fullständigt ignorerat de nya kunskaper som
t ex framkommit i undersökningsrapporterna, vilket inte minst framkommer om man
läser litteratur- och källförteckningen på de
senaste årens doktorsavhandlingar. Rapporterna har uppenbarligen avfärdats utan att
m a n tagit del av texten. Det är en oroande
Förmännen 80 (1985)
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tendens som ytterligare förstärker de divergerande inriktningarna på "universitetsarkeolog i " och "kulturminnesvårdsarkeologi". Är
m a n från universitetsinstitutionernas sida
missnöjd med kulturminnesvårdens inriktning borde man föregå med gott exempel och
skissera och utveckla även den arkeologiska
praktiken. Det är med andra ord bättre att
t ä n d a ett ljus än att förbanna mörkret! Detta
innebär inte att min uppfattning är den att all
forskning skall äga rum vid universitetsinstitutionerna, men likaväl som det är nödvändigt med en teoretisk skolning och medvetenhet för de fältverksamma arkeologerna, är det
nödvändigt med en praktisk erfarenhet för de
" k a m m a r l ä r d a " universitetsarkeologerna. För
en fruktbar fortsatt kunskapsgenerering är
det nödvändigt att reducera klyftan mellan
universitetsinstitutionerna och de fältverks a m m a arkeologerna.
Ytterligare en aspekt på problemet med
utbildningsstandard kan beröras. Den allm ä n n a opinionen har under slutet på 1960och i princip hela 1970-talet varit negativ till
att premiera högre utbildning. Det har inte
lönat sig att skaffa en högre examen. Lönen
fr a efter skatt har inte på långt när, åtminstone inom kultursektorn, svarat mot de kostnader som investerats av den enskilde doktoranden genom låga utbildningsbidrag alternativt
ä n n u större studieskulder. Moroten har alltså
i stort saknats. Trots detta har en stor del av
de lältverksamma arkeologerna investerat i
högre utbildning, även om de flesta ännu inte
har disputerat. Detta visar, om något, en vilja
och strävan efter att trots ovisst ekonomiskt
utfall ä n d å satsa på att förkovra sig inom
arkeologin.
Problemet är emellertid inte begränsat till ett
enda, dvs utbildningsstandarden för kulturminnesvårdarna. Ett annat stort problem är
den bristande balansen mellan antal framtagna fynd och de konserveringsresurser som
står till förfogande. Återigen är det primärt
undervisningsväsendet, framför allt de arkeologiska, etnologiska och konstvetenskapliga
institutionerna som lår ta på sig en stor ansvarsbörda för att situationen är som den är.
H a d e universiteten varit mer lyhörda liir kulFormännen 80 (1985)

turminnesvårdens behov i stället för att ägna
sig åt teori utan praktik, hade man redan för
länge sedan insett behovet av en inhemsk
konsveratorsutbildning. Denna har nu äntligen kommit till stånd, men uppskattningsvis
tio a femton år för sent.
Frågan om den direkta yrkesutbildningen
av arkeologer och konservatorer är viktig att
beröra i detta sammanhang. Tidigare har det
varit praxis att en djupare praktisk yrkesutbildning har legat på kulturminnesvårdens
institutioner. Denna uppdelning av teoretisk
utbildning vid universiteten och praktisk vid
kulturminnesvårdens institutioner har i och
med inrättandet av konservatorshögskolan
luckrats upp. Det tidigare i flera sammanh a n g u p p k o m n a förslaget om en museihögskola är ytterligare ett exempel på att tidigare
uppdelning av ansvarsområden inte längre
betraktas som självklar. Uppkomsten av konservatorshögskolan liksom en eventuell uppkomst av en museihögskola skulle kunna inn e b ä r a att klyftan mellan teori och praktik
reducerades. Ä andra sidan finns det alltid en
risk att denna typ av institutioner verkar
h ä m m a n d e på teoretisk nydaning inom universiteten, och h ä m m a r nytänkande vid kulturminnesvårdsinstitutionerna, genom att
vissa uppgifter fråntas dessa och överförs till
de nya högskolorna. Det är viktigt att dessa
frågor ytterligare belyses i den fortsatta diskussionen om kulturminnesvård och bevarandepolicy.
Ett ytterligare problem är den samhällsekonomiska situationen, vilken gör att resurser
tör konservering och bevarande blir små och
otillräckliga. Visserligen kan man prioritera
över resurser från en annan verksamhetsgren
inom kulturminnesvården till konservering,
men följden blir ändå att verksamheten erhåller otillräckliga resurser. Att komma till rätta
med detta kräver en intensiv opinionsbildning i massmedia.
Ett a n n a t faktum är att resurser med nuvar a n d e fornminneslag inte kan överföras från
ett u p p d r a g till ett annat. Detta försvårar
möjligheterna ftir fältarkeologerna att fördjupa sin kunskap och att bedriva forskning. Lagen kan inte ålägga uppdragsgivaren att be-
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kosta "forskning" i egentlig mening, utan endast "undersökning". Vad som skall ingå i
begreppet "undersökning" genomgår visserligen ständigt en prövnings- och omprövningsprocess, men här borde finnas utrymme
för att mer ingående diskutera en förändring
av gällande praxis. Detta har bl a närmare
behandlats i den s k Gräslundska utredningen och i dess remissvar (Gräslund, B. 1981.
Svensk arkeologisk forskning. Mål, medel och
resurser. Bilagor med remissyttranden och
kommentar. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport 1981:5.
Stockholm), och skall därför inte upprepas
här. Att driva denna fråga till en vettig lösning som innebär större möjligheter till en
flexibel forskning är viktigare än att klaga på
faltarkeologers skolning. Vad skall man fö.
med en teoretiskt god skolning till om man
inte far möjlighet att omsätta denna i
praktiken?
Det fundamentala i hela bevaringsproblematiken är dock till syvende og sist en fråga om
vetenskapssyn. Menar man, som Johansens
P M , att föremål och övriga analysresultat
från en fornlämning i de flesta fall endast är
för engångsbruk, d å kan man följa den föreslagna vägen att sälja eller kassera materialet
efter användning, med allt vad det skulle
medföra av opinionsstormar om centrala försök att undanhålla allmänheten viktiga uppgifter, om " k u l t u r m o r d " etc. En sådan åtgärd
skulle medföra en massmedial debatt i vilken
turerna kring TV-programmen om 'Svearikets vagga' och 'Landet längesen' närmast
skulle kunna jämföras med ljudet av en stilla
susning. — T r o r m a n å andra sidan att materialet som vi hittills bevarat, trots sina fel och
brister och ofullständigheter, ändå är ett väsentligt material användbart också i den fortsatta forskningen, då skall vi dels skaffa fram
resurser för att kunna bevara det i användbart skick, dels fortsatt föra en vetenskaplig
diskussion kring bevarandepolicy, kunskapsuppbyggnad och vetenskapssyn, väl medvetna om de faror som "tillgänglighetsproblcm e t " innebär. Att en stor tillgänglighet av
(stora) materialmängder innebär risker för en
låg teoretisk medvetenhet, har redan tidigare
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påtalats (Furingsten 1983. Nordisk arkeologi
— traditionell eller nytänkande? Skrifter i
Nordic Archaeological Abstracts 1974—1980.
Arkeologi i Sverige 1980. Red. A Furingsten
m 11. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.) och
behöver inte återupprepas. Denna typ av
problemställningar är därför viktiga att ta sig
an i en fortsatt diskussion om kulturminnesvård och bevarandepolicy.
Universitetens roll i detta sammanhang är
att genom egna vetenskapliga resultat och insatser visa framkomliga vägar och möjligheter, vara en "spjutspets mot framtiden". Detta är den stimulans som kulturminnesvården
behöver. Arkeologiska universitetsinstitutioner som genom sin forskning utmanar kulturminnesvården samtidigt som man så följer
med i vad som händer inom kulturminnesvården att man snabbt kan komma med direkta
och konkreta råd i uppdykande problemställningar och hjälpa till i olika sammanhang t ex
vid intressanta arkeologiska exploateringsundersökningar, är det som bäst tillgodoser
kulturminnesvårdens och bevarandeplaneringens intresse. Frågan är: ställer de arkeologiska institutionerna vid universiteten upp på
detta?

A n d e r s W . M å r t e n s s o n , Kulturen i Lund:
Arne B. J o h a n s e n riktar med all rätt skarp
kritik mot dagens undervisningssystem och
d e sänkta kompetenskrav som under senare
år varit gällande vid tjänstetillsättningar. De
krav som fanns tidigare utgjorde en betydelsefull sporre. Äterinlör därför den gamla lieexamen, som var en förnuftig mellanexamen.
Reglera samtidigt lönesättningen för befattningar på chefs- och avdelningschefsnivå.
Även humanister behöver morötter. Den antikvariska sektorn kan inte fungera enbart
med idealism som bränsle.
J o h a n s e n s totala underkännande av hela
den verksamma yrkeskåren anser jag vara
överdrift gränsande till oförskämdhet. Kritik
är bra och nödvändig men överdriven kritik
kan lätt få motsatt effekt än den avsedda.
H a n s överlägsna attityd mot äldre forskning
och antikvarisk verksamhet får ej stå oemotFomvännen 30 (1985)

78

Debatt om bevarande och kunskap

sagd. Det finns all anledning att ta tillvara
den kunskap och den erfarenhet som äldre
generationer arkeologer förvärvat. Vad de uträttat är självklart den rätta grunden att
bygga vidare på för arkeologin. J a g upprepar,
kritik är bra men ett visst mått av ödmjukhet
skadar inte.
J o h a n s e n s grundinställning till bevarandefrågan delar jag ej. J a g ser det inte som ett
större problem att bevara det som hittills är
framgrävt. Det är vår skyldighet att bevara
det som finns på våra museer. Det totala beståndet är en ringa del av det som en gång
funnits. V a r t och ett löremål är och förblir
unikt. U t a n tvivel känns det underligt när
han först underkänner större delen av den
antikvariska kåren och sedan anser att okvalificerade personer ur denna skall utföra gallringen i våra magasin. Det som saknas är
tillräckliga resurser för konservering, magasinering och publicering samt ökat samarbete
med universiteten.

K r i s t i n a A m b r o s i a n i , Statens kulturråd,
Arne B. J o h a n s e n konstaterar att bevarande
ä r resultat av kunskap och i förlängningen
a n a r m a n att bevarandet av i går och i dag är
av ringa värde eftersom kunskapsnivån är så
låg hos den antikvariska personalen och det
m a n samlat på kanske i realiten är ointressant.
För kunskapsnivån är utbildningsfrågan
d u b b e l b o t t n a d dels genom att museerna nöj e r sig med 2—3 terminers ämnesstudier och
inte tillmäter forskning samma meritvärde
som praktisk handläggning, dels genom att
den utbildning som ges vid universiteten är
av så låg standard. Han pekar på ett problem
i " d e n klare skille vi setter mellom kulturminnesvården og bevarandet på den ene siden og
forskningen på den a n d r e " och man kan då
också beklaga det långa avstånd som finns
mellan kulturminnesvårdsinstitutioner och
universitet, samtidigt som det ju är alldeles
riktigt som Johansen påpekar att till största
delen arbetar studenter och forskare på universiteten med material som andra tagit fram
och ställt på hyllor. Urvalsprincipen för det
materialet har som regel varit vad lagen föreFornvännen 30 (1985)

skrivit, var samhället exploaterat, föreställningen om vad som skall sparas vid en utgrävning. Så kommer vår student, som skall
skriva sin C-uppsats och letar bland hyllorna.
Det blir sannolikt en uppsats av materialet
och någon kunskap vinns väl ändå, men det
är tveksamt om det är den bästa kunskapen.
J a g tror alltså till skillnad från Johansen att
det finns möjlighet till kunskapsutvinning
genom bevarande men å andra sidan menar
j a g att kunskapen om förhistorien inte skulle
minska efter en medveten gallring av föremålsbeståndet. Dvs på ett eller annat sätt
skaffar m a n sig det underlag som man behöver för sin forskning, och det kan inte förutsättas att det för min forskning mest adekvata
materialet är knutet till platser där vägar drar
fram.
S u m m a n av detta; jag tror att bevarande
kan leda till kunskap, men det är inte den
enda vägen och ens den bästa.
N ä r m a n kommer till frågan om gallring
blir det en realitet när eller om bevarande
skall vägas mot annan verksamhet i museet.
På konserveringssidan är det redan en realitet
genom att materialet gallrar sig själv där det
ligger bland det andra i kön på 200 årsverken.
Den gallringen är inte styrd av vetenskapliga
eller pedagogiska motiv utan drabbar olika
på grund av material, lokaler, klimat etc.
Gallring och gränsdragning kräver emellertid större kunskap, med kunskapen är det
s ä m r e bevänt som redan nämnts, och cirkeln
är sluten:
A. Utbildning och forskning i nuvarande system otillräcklig. Brister i kontakterna
universitet-museer m m gör att studenternas arbeten oftast baseras på bearbetningar av andras material lagrat i arkiv eller
magasin. Museerna prioriterar praktiskt
arbete framför forskarmeriter.
B. Kunskapsnivån är låg
C. M a n samlar på "allt", åtminstone det som
m a n uppfattar som " n å g o t "
Logiskt verkar det som om man måste börja
med kunskapshöjande insatser men det är ett
långsiktigt projekt som inte konserveringsberget kan vänta på.
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Avslutningsvis:
— även om bevarande kan leda lill ett visst
kunnande är det motiverat att diskutera
principer för bevarande
— det är inte självklart att spara allt som tas
in. Motivet att spara för morgondagens
forskare håller inte eftersom vi inte vet vad
de efterfrågar och ändå inte sparar allt,
t ex hela gravar som preparat
— att prioritera synes vara en medveten gallring som är nyttigare för forskningen än
den gallring som tidens tand gör bland
materialet i konserveringskön
— prioritering och gallring ställer höga krav
på kunskapsnivån. Högre än vi i dag kan
prestera?
Erik Wegraeus, Länsstyrelsen i Älvsborgs
län. Föreningen Sveriges länsantikvarier:
Jag är inte helt på det klara med om det
verkligen är så att "bevarande alltid är resultat av kunskap".
Det är möjligt att det borde vara så, och om
det nu skulle vara på det sättet, så behöver
man väl inte bevara. Om man har kunskapen
om det föremål man vill bevara finns det väl
egentligen ingen anledning till att ha det kvar
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(utom i rent pedagogiskt syfte)? Det skulle ju
då helt enkelt räcka med att kunskapen existerar på ett eller annat sätt, t ex genom foton, beskrivningar, tolkningar o dyl.
Jag tror snarare att man vill bevara så mycket som möjligt just därför att man i allmänhet saknar kunskapen, eller att man är så
osäker på riktigheten att man vill bevara just
därför. Vi bevarar p g a att vi har en lång
bevarandetradition i vårt land, och därför att
vi börjar bli alltmer osäkra på hur långt forskningen kan nå i framtiden.
Detta leder naturligtvis direkt in på det
som Arne B. Johansen kallar en "skandalös
dålig utbildning". Naturligtvis har vi en dålig
utbildning av arkeologer och museimänniskor
i det här landet, och naturligtvis är det riktigt
att detta rättas till. Visst har vi då och då
diskuterat problemet, men aldrig riktigt
ordentligt. Möjligen finns det en bättre grogrund nu för en sådan diskussion än vad som
fanns för 10—20 år sedan.
Även om den grävande personalen här i
landet har en dålig utbildning, så har den
däremot inte dålig praktik, eftersom många
av dessa människor idag aldrig kommer in
vid något museum utan blir gravare hela sitt
liv. I och med att det finns en kader av i stort
sett likadant utbildade gravare som måste ha
alla arkeologiska jobb för att hålla en organisation vid liv, finns det heller inga möjligheter
för dem som arbetar vid de arkeologiska institutionerna och museerna att komma ut och få
erfarenheter från fältet. Det innebär helt enkelt att vi inom den arkeologiska yrkeskåren
fatt en kategori människor som hämtar upp
fynd ur jorden, och en annan kategori människor som sorterar in fynden i olika fack och
sedan, i bästa fall, ställer ut dem till beskådande. Mycket sällan mötas de två!
För den grävande sidan innebär detta
också att allt arkeologiskt tänkande har blivit
standardiserat — det finns inte längre utrymme för flexibilitet. Oavsett om grävningarna
omfattar stensättningar, fångstgropar, stenåldersboplatser, husgrunder eller bastioner så
är det kostnaden per kvadratmeter eller kubikmeter som är det väsentliga i hela proceduren. Där är kunskapen inte så dålig: sluträkningen till exploatören stämmer alltid förFomvännen 30 (1935)
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vånansvärt bra överens med den i förväg beräknade kostnaden. Detta har alltid förvånat
mig, eftersom det borde kunna vara så, att
m a n ibland måste lägga ner mer tid på någon
utgrävning, därför att man gör nya rön eller
påträffar nya konstruktioner som man inte
tidigare kände till. Men uppenbarligen gör
m a n inte detta, kanske beroende på att man
redan i förväg vet hur de olika fornlämningstyperna ser ut, vad som finns i dem etc.
Egentligen kanske vi inte behöver gräva så
mycket mer — vi tycks ju ha en förutfattad
mening om hur resultatet brukar bli. Men
troligen är det snarare så att vi bör gräva på
ett a n n o r l u n d a sätt, titta efter andra märken i
jorden, lyfta på andra stenar osv. — med
a n d r a ord vi kanske behöver en bättre kunskap genom en bättre utbildning. Vad vi alldeles säkert behöver är en bättre kunskapsåtervinning, en bättre diskussion om hur vi
fortsättningsvis bör gräva och om det system
av falt- respektive museipersonal som vi idag
h a r är det bästa sättet för vår yrkeskår att
fungera.
Egentligen har kanske det som ovan sagts
inget att göra med våra överfyllda fyndmagasin, men eftersom Johansen i sin utgångspunkt har tagit upp utbildning, kunskap och
bevarande kan det vara väsentligt att belysa
ytterligare delar av detta komplex.
Det är helt riktigt som han säger att det
finns ingen länsantikvarie, knappast ens någon landsdito, som i dagens trängda ekonomiska läge åker 7 mil ftir att titta på ett exploateringsområde, när hanZhon har tillgång till
fornlämningsregistret. Detta trots att registret
egentligen inte talar om några direkta fakta
om fornlämningen — inte ens från vilken tidsepok den är. Däremot är varenda en-, talloch granbuske på fornlämningen redovisad
— detta möjligen för att man har bättre kunskap på det området. — Att det ändå fungerar så pass bra tror jag, trots allt, beror på en
ganska hög kunskapsnivå på de museimänZ
kvinnor som bedömer ärendena. Många
gånger har man svårt att för exploatören förklara vikten av att den utgrävning, som kostat
h o n o m 50.000 kronor inte gav särskilt mycket, men det som man fick fram kommer att
sparas för framtiden och en schematisk och
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standardiserad rapport kommer "så snart ske
k a n " , vilket innebär i bästa fall inom 5-10 år.
I likhet med Johansen tror jag också att det
viktiga ligger i att vi gräver, forskar och publicerar oss direkt i samband med utgrävningen.
Detta innebär att vi också marknadsför vår
produkt, vinner förståelse och får ett bättre
utgångsläge för våra frågor och bedömningar
inom kulturminnesvården. Detta behöver
dock inte innebära att vi genast gör oss av
med det material vi grävt fram. Det är möjligt
att ett visst föremål i framtiden är oväsentligt
för forskningen, men vi kan inte komma ifrån
att det har stor betydelse i museernas pedagogiska verksamhet. Det är ju genom denna
verksamhet, som vi också skall få bättre förståelse från den allmänna opinonen. Slänger
vi materialet kan j u allmänhetens förtroende
för oss dala. Vi har ju faktiskt en fornminneslag som h a r ganska hårda bestämmelser och
som verkligen reglerar allmänhetens uppträd a n d e inför forntiden. Det är en gammal tradition och attityd som man inte så lätt ändrar
på. Frågan är om vi skulle tjäna på att ändra
den attityden?
J a g har inte — ännu i varje fall — samma
klara riktlinjer för bevarande av föremål som
J o h a n s e n . J a g tror inte det är så lätt att dra
gränser för vad som skall finnas kvar och inte,
som han så provokativt gör gällande. Arne B.
J o h a n s e n s inlägg är bra för det skapar debatt,
men j a g anser att vi måste tänka över hans
påståenden mera grundligt.
J a g tror t ex inte att vi kan jämföra arkeologien med kvartärgeologi eller pollenanalys.
Det är möjligt att dessa utan bevaringssystem
har en bättre kunskapsproduktion — jag är
inte ens säker på detta — men varken kvartärgeologi eller pollenanalys har egna museer
d ä r det skall förekomma utställningar, som
visar h u r människor en gång levat och verkat.
Naturligtvis skall vi ha klara och givna gränsd r a g n i n g a r för vad som skall sparas eller kastas, men dessa gränser är inte så enkelt formulerade som J o h a n s e n anser.
J a g har en känsla av att en rensning i magasinen av material som vi alla tycker inte har
någon betydelse för forskningen och inte heller h a r någon betydelse från pedagogisk synpunkt skulle innebära att mer än 50 % av
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materialet kom bort. Ett sådant synsätt kan
nog också etableras på det material som nu
grävs fram och vi kan få en första sållning
som kan vara vettig. Låt oss börja med att dra
upp klara riktlinjer lör i första hand en sådan
rensning och vi skulle komma ganska långt.

G u n n a r Lindqvist, Östergötlands läns
museum och Föreningen Sveriges
landsantikvarier:
Bevarande
Arne B. Johansens tankegångar kring bevarandet av arkeologiskt material i museerna
måste ses i sammanhang med museernas totala uppgifter. Det är fortfarande föremålen
som gör museerna till unika kulturinstitutioner. Mötet med föremålen ger i vårt materiella samhälle den mest betydelsefulla inkörsporten till kunskapen om det förflutna
och till möjligheten att jämföra äldre tiders
livssituation med vår tids och också att fundera över framtidens samhälle. Sålunda har
föremålen en central roll i museernas verksamhet. När vi idag diskuterar gallring av
föremålsbeståndet föranleds det närmast av
medvetandet om att förvaltningsuppgiften i
en framtid kommer att bli orimligt stor och ta
i anspråk museernas resurser i så hög grad att
annan verksamhet kommer att minimeras
eller t o m att upphöra.
Gallring av samlingarna är ett mycket aktuellt problem och att använda ordet provokation för hans idéer är som att säga att det är
provokativt att tillämpa indexskalan på professorns lön. ö p p n a dörrar borde inte behöva
slås ut! Men arkeologerna har alltid hävdat
att arkeologiskt föremålsmaterial är av en sådan dignitet som källmaterial att det aldrig
kan gallras. Ibland ser man det absurda i
bevarandet av medeltida fyndmaterial med
fragment av samma föremål, som finns välbevarande och hela, men på en annan avdelning
på museet. Ändock finns fog för en uppfattning att arkeologiskt fyndmaterial har stort
källvärde. Det finns stora svårigheter att uppställa kriterier för gallring av föremålssamlingarna i allmänhet. Men ändå kommer vi
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att tvingas till beslut inför vägval även inom
det arkeologiska området. Kanske har vi mer
tid till förfogande, därför att föremålsmängderna inte är alltför betungande i förhållande
till det kulturhistoriska materialet.
Johansen gör lätt för sig när han kritiserar
museifolket för bristande kompetens, begåvning och kunskap. Han vill inte vara medveten om att museimannen har en yrkesinriktning med sina speciella kunskaper och yrkeskrav och den arkeologiska forskaren på universitetet har en annan yrkesinriktning. Det
är först i samarbete mellan museer och universitet som bevarandekriterier kan utarbetas.
Men främst rör det sig om att erhålla ett
arkeologiskt forskningsprogram för Sverige
med rötter även i regionala forskningsprogram. Liksom dokumentationen inom det
kulturhistoriska området genom SAMDOK
börjar få en struktur för ansvarsfördelning
krävs det även inom förhistorien. Det är helt
klart att det måste bli en hårdare prioritering
vid arkeologiska undersökningar i samband
med exploatering i framtiden för att nedbringa kostnaderna. Vilken kunskap skall vi
då välja och vilka föremål? Hur kan forskarna
hjälpa till att välja väg? Hur kan den arkeologiska kunskapen medverka i förståelsen av
kulturlandskapets innehåll, i miljöbevarande
och i brukarmedvetenhet? Eftersom forskningens syfte är att öka kunskapen och kunskapen är varje medborgares egendom så blir
museernas roll i första hand att förmedla och
informera i samarbete med forskarna.

Utbildning
Det är därför verkligen en provokation när
Johansen anser att museifolket är outbildat,
inkompetent och t o m obegåvat. Men provokationen är alltför grov. Länsmuseerna har
ett forskningsansvar. Vissa tjänstemän bör ha
forskarkompetens i sin utbildning och strävan
från länsmuseernas samarbetsråd har varit
att stimulera till ökad forskarutbildning
bland tjänstemännen. Så långt är vi överens.
Men på museerna krävs så mycken annan
kompetens, om rollen som utåtriktad kulturförmedlande institution skall kunna upprätthållas.
Formännen 30 (1985)
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N ä r J o h a n s e n talar om 1800-talskunskap
fäller det tillbaka på universiteten som inte
lyckats utbilda de blivande museimännen
bättre. Uppenbarligen skall vi akta oss lör
arkeologer. I övriga ämnen är utbildningens
tidshorisonter annorlunda. Men viktigare är
frågan vilken basutbildning museerna behöver i framtiden. Arkeologin är en sektor av
länsmuseernas verksamhet som alltid varit
väl tillgodosedd med fackutbildad personal,
m e d a n naturhistoria, teknikhistoria är betydligt sämre representerade. När museerna vill
visa samhällets utveckling från äldsta tid till
våra dagar blir det kanske på tematisk bas.
Det är troligt att museerna behöver rekrytera
temaforskare i högre grad än ämnesforskare.
De arkeologiska instutionerna behöver sannolikt tänka om och skapa utbildningsformer,
som blir anpassade till museernas verksamhet.
Slutsatser:
— samarbete universitetsforskare - museer
för att uppställa forskningsmål
— anpassa basutbildningen till museernas
behov.

I r e n e V e s t l u n d , Svenska museiföreningen:
Att som museipolitiker ge en reflexion kring
Arne B. J o h a n s e n s dokument är en både intressant och svår uppgift. Intressant därför
att han fokuserar och provocerar kring sådana begrepp som kunskaper, insamling,
kvantitets- och bevarandeproblem. Svår, därför att mina egna kunskaper är begränsade
och j a g därför inte kan besvara hans dokument a n n a t än med mina högst personliga
tyckanden. J a g väljer därför att utveckla min
samhällsinriktade syn på de problem som
Arne B J o h a n s e n tar upp.
N ä r det gäller kunskap eller rättare sagt den
brist på kunskap = djupare vetenskaplig skolning, som han anför som ett av de stora problemen, så är det ett problem inte enbart
inom arkeologin. J a g tillhör den generation
av politiker som, fostrad i den gamla "kunskapsskolan", häpen står vid sidan av alla
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olika strömningar inom universitet och andra
skolformer. Från att ha gjort nödvändiga omvärderingar av viss utbildning, sett resultaten
från olika reformer, så finns jag nu mitt
ibland dem som inte tappat tilltron till kunskap. J a g vågar nog t o m påstå att det är
genom mitt museipolitiska engagemang som
j a g blivit medvetandegjord, inte minst genom
Vårda-Bevara-gruppen. En vetenskaplig skolning tillsammans med pedagogisk och samhällsinriktad känsla är det kunskapsnav, som
amatörismen skall gå runt och hämta inspiration från.
Att respektera är inte detsamma som att
inte ifrågasätta eller godta allt som erbjuds. I
skarven mellan detta ligger ansvaret också
hos oss politiker att ställa de rätta frågorna
för nutid och framtid.
Detta resonemang för mig raskt in i
insamlings-, kvantitets- ock bevarandeproblemen.
Som lekman kan det vara svårt många gånger
att inse värdet av ytterligare en utgrävning
inom ett ytmässigt begränsat område. Fornminneslagen, som självfallet har och har haft
betydelse för vår historia, bör vara en drivkraft för att utveckla nya sätt att tillvarata
arkeologin. J a g är övertygad om att en metodutveckling för grävandet och omhändertagandet redan sker, men att nytänkandet måste fortgå. Att "sälja" sina kunskaper och levandegöra fynden behöver inte ske genom
kommersiella Vikingacentra som i York, England, för att väcka intresset. Personligen
glömmer j a g aldrig vilken aha-upplevdse det
blev för mig när j a g fick klart för mig hur de
vetenskapliga rönen bl a gav information om
gifters spridande och lagringstid.
Arkeologin är fantasins skattkammare! Men, handen på spaden och borsten, kära fyndhanterare, när övertygade ni en politiker senast!
Eller, vad värre är, när fann ni värdet av att
övertyga en politiker tillräckligt intressant?
Allt bevarandearbete börjar, så vitt jag kan
förstå, med att på fyndplatsen välja metod för
insamlandet. Metoden beror sannolikt på vilken eller vilka frågor som man söker svaret
på. Metoden skall också ge möjlighet för någon a n n a n forskare att i framtiden arbeta vid a r e med materialet.
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H u r bevarandet under gynnsamma betingelser skall ske, vet vi väl. Det är en ekonomioch planeringsfråga som så mycket annat inom museivärlden.
Arne B. J o h a n s e n tar upp kvantitetsproblemet med ett exempel, som jag har svårt att ta
ställning till. Kvantitet och kvalitet får inte
förväxlas, vare sig det gäller fyndhantering
eller något annat. Gallring är ett värdeladdat
ord. Ibland far j a g dock en känsla av att
reaktionerna är något överdrivna, måhända i
brist på ett genomtänkt system för samlingarna. Detta gäller självfallet hela spektrat av
museisamlingar.
Mitt försök till sammanfattning är följande.
Vetenskaplig skolning och forskning är
g r u n d e n också för utvecklingsarbetet med
samlingarnas storlek och bevarande. Kunskap ger makt, sägs det, men det tål att tänkas på, att makten över samlingarna måhänd a inte alltid innebär kunskap om desamma.

L a r s R e d i n , Statens historiska museum:
Arne B. J o h a n s e n s styrka i den debatt, han
ö p p n a r i fråga om fyndhantering — beväring,
är den konsekventa hållning han intagit under lång tid till frågan om medvetenhetens
betydelse för kvaliteten i kunskapsproduktionen. Den viktiga arkeologiska kunskapen
uppstår inte av att arkeologen är aktiv, utan
genom att arkeologen aktivt söker svar på
viktiga frågor. De frågor arkeologen inte ställer, ges det heller inga svar på. Denna insikt
leder fram till att om arkeologen ska ges en
vettig — och samhällsekonomiskt lörsvarbar?
— roll ska hanZhon förmås att formulera vettiga problem att behandla samt ges möjlighet
att koncentrera sig på besvarandet av just
dessa. Endast sä garanteras en kvalitativ kunskapsproduktion och vägen dit
förutsätter
välutbildade arkeologer samt en rationell syn
p å ansvaret för inte formulerade problemställningar.
Som forskningsmetod är självklart J o h a n sens hållning sund och kreativ — alldeles
oavsett att hans exempel på tänkbar problemformulering visavi bastionen Garolus Nonus
Rex i Göteborg knappast entusiasmerar mig.
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Likaså är hans syn på framtidens obegränsade möjligheter för meningsfull humanistisk
forskning befriande: låt oss inte begråta det vi
missat, utan inrikta oss på det vi kan nå.
Problemet med hans hållning tror jag knyter sig till hans synsätt på förhållandet mellan
källmaterial och data. Jag hänvisar på denna
punkt till Axel Christophersens kritik av J o hansen i Fornvännen 2/82 (spec s. 146 f). Ur
källmaterial utvinnes data; den potentiellt
möjliga mängden data, som kan utvinnas ur
ett källmaterial är i princip outtömlig. Det
faktum att ett källmaterial har utnyttjats för
behandling av ett
forskningsproblem
har
ingalunda uttömt dess framtida möjligheter. I
själva verket kan hävdas att det faktum att ett
källmaterial visat sig vara tjänlig leverantör
av d a t a gör det än mera intressant för framtid a forskning. Den kunskapsgrund, som skapats kan utgöra en startpunkt för ny problemformulering med förnyat intresse för det givna
källmaterialet.
Detta förhållande gör kvarlevan till en så
viktig källmaterialkatcgori. Dess styrka ligger
i att den kan bli föremål för förnyad dokumentation. Den bortkastade fornsaken eller
avlägsnade fornlämningen kan förvisso fortfar a n d e vara ett viktigt källmaterial om den
blivit vitalt dokumenterad. Allra bäst är dock
om de bevaras för möjlighet till förnyad dokumentation.
M a n kan anse sig få stöd för dessa synpunkter om man begrundar aktuell forskning
i Sverige, som trots allt innehåller spännande
och nyskapande bidrag. En stor del av de
avhandlingar, som presenterats har faktiskt
utgått från källmaterial, som funnits sedan
länge och som framkommit inom ramen för
helt a n d r a vetenskapsteoretiska ideal, t ex:
Anders Carlssons Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid, Axel Christophersens Håndverket i förändring, Öyvind
Lundes Trondheims fortid i bygrunnen, Kristina J e n b e r t s Den produktiva gåvan . . .; j a
det h a r t o m visat sig att fornminnesinventeringens "schematiska arbetsregler" har kunnat ge ett källmaterial, som kunnat användas
på ett sätt som givit ny kunskap t ex av Åke
H y e n s t r a n d och Björn Ambrosiani. Av detta
följer att bevarande kan visst motiveras med
Förmännen 80 (1985)
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hänvisning till kunskapsproduktionen. Det
kan bedrivas tillräckligt intressant forskning
på bevarade material i museernas magasin,
på fornminnesinventeringens registreringar
och i ATA:s grävningsrapporter för att man
ska kunna ge forskningsbaserade motiv för
bevarande.
Det finns all anledning stödja alla initiativ,
som förbättrar utbildningen inom arkeologisektorn. Dock får detta inte göras enbart till
en fråga om längden på tillbringad tid vid
universiteten. Vi kan ge exempel på utbildningssystem, d ä r studenterna genom långvariga studier blir gediget kunniga, men på vägen tappat självständighet och dynamik. Av
delvis historiska skäl har vi i Sverige fått en
generation arkeologer, som under en period
av expansion sugits in i Den Stora Apparaten
och d ä r tränats upp i ensidiga specialroller;
d e har blivit mycket kunniga på sitt specia l o m r å d e , men systemets orörlighet har förhindrat att deras kunnighet har utmanats
utanför specialområdet: grävaren har grävt,
handläggaren har handlagt, museimannen
h a r gjort utställningar, forskaren har forskat.
O m vi efterlyser dynamik i kunskapsproduktionen — vilket j u Arne B. Johansen gör —
borde den viktigaste omedelbara insatsen
vara att bryta upp gränserna mellan dessa
specialområden; helt nya förutsättningar för
omprövning av målsättningen av verksamheten skulle d å skapas.
Ska vi då inte sovra i vad vi sparar? J o , men
det vi rensar bort ska vi ha tagit ordentlig
ställning till. J a g kan t ex tänka mig att om vi
vet mängden, volymen och karaktären på
massmaterialet spikar, samt naturligtvis dess
stratigrafiska placering, kan vi överväga att
spara ett representativt urval. Dock måste vi i
så fall ordentligt begrunda varför vi anser oss
k u n n a avstå från det vi kastar. J a g kan också
tänka mig att vi i en framtid kan kasta en stor
m ä n g d av den oornerade ospecifika keramik,
som vi får upp i medeltidsgrävningar. Dock
måste detta föregås av ordentlig forskningsinsats, som syftar till att klargöra denna keramiks informationspotential.
T r o t s allt tycker inte jag att vi i egentlig
mening har ett bevarandeproblem. Det är
inga större samhällsekonomiska resurser vi
Fomvännen 80 (1985)

binder i magasinering av fornsaker. Däremot
har vi helt säkert ett problem med vår forskning. Vi utnyttjar inte våra möjligheter till
forskning. O m vi hade en aktivare forskning,
ä r j a g personligen övertygad om att vi skulle
bevara mera, om också inte nödvändigtvis
s a m m a saker som hittills. Vägen mot intress a n t a r e forskning går genom en miljö, där alla
berörda vågar u t m a n a varandra (som Arne
B. J o h a n s e n ) .

J a n P e d e r L a m m , Statens historiska museum:
Skrivelsen inleds med Arne B. Johansens
gamla käpphäst om de svenska arkeologernas
vid internationell jämförelse synnerligen undermåliga utbildning. H a n menar att arkeologin nu sysslar med fel saker. Framtiden finner han i att genomföra en strategi för omdirigering av energiflödet inom svensk arkeologi
från bevarande och konservering till intelligentast möjliga utnyttjande av fältarbetssituationens potentiella möjligheter att klarlägga sådana arkeologiska samband som man
inte tidigare känner till.
Skrivelsen är polemisk, och idealistisk. De
arkeologer som skall ta vid sedan de nuvarande trötta likviderats — för på något annat sätt
går det väl inte att bli av med dem — måste
uppfattas som nästan ofelbara halvgudar som
väl inser konsekvensen av varje åtgärd. Slutligen skisserar han i 4 punkter avvecklingen
av de nuvarande fyndmängderna i museerna.
O m han härvid avser endast det ännu icke
katalogiserade eller även museernas nuvarande samlingar framgår inte helt klart.
Konsekvensen i skrivelsen är att Johansen
tror att m a n fritt kan laborera med transfereringar inom det arkeologiska systemet. Detta
är dock förvisso inget läckagefritt kommunicerande kärl. Stänger man av en kran är det
inte alls säkert att statliga och kommunala
beslutsfattare släpper på motsvarande flöde i
en a n n a n .

Utbildningssituationen
Även om det ligger mycket i kritiken av utbildningsstandarden så har vi inte möjlighe-
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ter att byta ut den del av personalen som har past längre har möjlighet att delta i fältarbeundermålig utbildning mot sådan med bättre. te, eftersom museet självt inte bedriver såVi får finna oss i att vi har det folk vi har. Det d a n t .
finns sociala trygghetslagar i Sverige. Beträffande nyrekryteringen så har denna i stort Forskningssituationen
sett upphört — först omkring år 2000 kom- En av J o h a n s e n s teser är att innovativ arkem e r det till ordentliga personbyten inom de ologisk forskning har sina bästa förutsättningflesta arkeologiska organisationerna.
ar under pågående fältundersökning. Detta är
Då det gäller utbildning på grundnivån är nog cn förmodan med modifikation. Forskfrågan om det formellt sett finns möjligheter ningens vågor slår fram och tillbaka — under
att ställa a n d r a kvalitetskrav på arkeologin än en period kanske tesen är riktig, under en
t ex språken. Behärskar t ex någon ryska ens a n n a n period kanske lärdomarna bäst hämtas
efter D-kurs? De möjligheter som finns att i de förkättrade samlingarna genom nyhöja den akademiska nivån kan vara att infö- utvecklade laborativa och andra metoder,
ra legitimation för arkeologer, återinföra en nya registreringssystem etc. Man får inte vara
mellanexamen eller fordra doktorsexamen för enögd, forskning skall bedrivas på olika fronvarje form av fast anställning. För den som ter samtidigt. För övrigt är det inte säkert att
likt J o h a n s e n ser framtiden i att gripa fältar- arkeologen själv i utgrävningssituationen
betssituationens möjligheter i flykten fordras eller ens efter den är som är bäst skickad att
tillgång till goda fältarkeologer. Utbildas så- utvärdera undersökningsprocessen. Den som
d a n a vid universiteten? Kravet på att studen- bäst skulle klara detta kanske inte ens är född
terna skall ges erfarenhet av fältarbete och ä n n u . Det behöver inte vara någon riksolycka
behärska
föremålskunskapen,
har inte det om det rentav dröjer 100 år innan en underkontinuerligt blivit allt mindre från universi- sökning kommer till utvärdering om bara
tetens sida? Botemedlet då det gäller kunska- rapportskrivning, arkiv och magasin fungeper i (altarbete kunde man tänka sig finna rar. Jfr t ex Stolpes Birkaundersökningar som
genom en integrering mellan arkeologin vid först nu bearbetas och publiceras. Hade det
universiteten och den på RAA:s grävnings- varit så lyckat om han själv gjort detta och
platser. Sannolikt stupar dock detta förslag sedan kastat bort fyndmaterialet?
på fackliga konsekvenser. Nutidens arkeologiSom j a g ser det är SHM:s främsta uppgift
studerande är härvidlag mycket sämre ställda d å det gäller forskning att fungera forskningsän 50- och 60-talets som kunde varva stu- förberedande
och kunna ge service till alla
dierna med ett fältarbete som åtminstone del- forskare som intresserar sig för samlingarna.
vis medförde att de slapp studieskulder. Och Detta sker bäst genom att personalen genom
ä n d å var lönerna mycket låga — systemet egen forskning (ar forskningserfarenhet och
byggde på de skattefria traktamentena.
med den som bakgrund kan engagera sig till
V a d gäller utbildningen av personalen in- att systematisera samlingarna så att forskarom S H M och RAÄ är det lätt att fastställa att samhället erbjuds så många och så bra indessa institutioner aldrig tidigare förlögat g å n g a r som möjligt i den kunskapsbank som
över en sådan mängd av medarbetare med j a g anser att samlingarna utgör.
åtminstone formellt högsta akademiska meritering. Att denna personal faktiskt också utför Föremålssamlingarna
forskning framgår av den mängd doktorsav- J o h a n s e n s 4 punkter på hur man skall hantehandlingar och andra böcker och publikatio- ra eftersläpningen i behandlingen av de ackuner som den åstadkommit inte minst under de mulerade fyndmängderna kan kommenteras
senaste åren. V a d organisationerna däremot ur m ä n g d e r av olika vinklar. Att en viss sovsaknar är en infrastruktur av adekvat storlek ring av vad som skall bevaras vore önskvärd
och sammansättning för att effektivt få igång ä r riktigt men denna måste genomföras med
den potetiellt möjliga forskningsapparaten. b å d e kunskap och intuition. Den viktigaste
Beklagligt är också att S H M : s personal knap- sovringen är den som bör och skall utlöras i
Förmännen 80 (1935)
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fältet av arkeologen själv. Det förekommer att
m a n skickar in alldeles för stora mängder av
t ex lerklining när det skulle räckt med ett
litet men belysande urval. Likaså förefaller
det vettigt att i vissa fall angdägenhetsgradera vad som skall bevaras och i vissa fall avstå
från konservering och i stället använda vakuumförpackning eller frysförvaring.
Men i det stora hela är jag inte beredd
hålla med J o h a n s e n framförallt av det skälet
att j a g tror att uppgiften att fungera som dom a r e med envälde över fornsakerna är det
knappast någon som kan gå iland med med
gott samvete inför framtiden. Bakom detta att
vi bevarar arkeologiska föremål finns olika
filosofier som måste beaktas. S H M har t ex
till uppgift att fungera som ett svenskt riksarkiv ftir förhistorien — föremålen har samma
värde som den historiska tidens dokument.
D r ö m m e r historikerna om att bränna upp sina medeltida pergamentsbrev? — bara för att
det finns editioner av dem? Urkunderna kommer alltid att behålla sitt värde just som urkunder. Det finns i princip en oändlig utvecklingspotential då det gäller framtida analysmetoder. Därför är det viktigt att inte i onöd a n a v h ä n d a sig forskningens basmaterial
även om det ibland kan förefalla att en viss
kategori " n u fått sin definitiva bearbetning".
D e n n a situation är för övrigt oerhört sällsynt.
Så mycket påtagligare är det faktum att arkeologin i största utsträckning ännu saknar de
materialpublikationer som egentligen rent axiomatiskt borde ha funnits som verktyg för
vidare forskning. Det är genant att gång på
gång behöva svara utländska kolleger som
efterfrågar denna typ av publikationer t ex att
k n a p p t ett enda exempel finns på materialpublikationer från totalutgrävda järnåldersgravlält.
J a g tror att vi när allt kommer omkring
ä n d å b å d a i princip är överens om att en
mycket stor del av det arkeologiska materialet
med nödvändighet måste sparas så länge som
möjligt för att ge forskningen möjlighet att
kontinuerligt utvärdera det. Inte minst viktig
är föremålsforskningens ändrade forskningsinriktning från föremålens yttre till deras inre
struktur. Trivialt kan man säga att vi gått
över från framsidor till baksidor. Då det gälFornvännen 80 (1935)

ler fibulastudier t ex så har intresset tidigare
alltid gällt översidans dekor och utformning,
nu ä r det spår av tillverkningsprocessen som
börjat dra till sig huvudintresset och dem ser
m a n ofta bäst på föremålets baksida.
Den inomvetenskapliga diskussionen om
föremålssamlingarnas betydelse är inte den
e n d a faktor som är relevant i dessa sammanhang. Det finns också andra intressen än de
rent vetenskapliga som berör 'fornsakerna.
Det kan gälla sådant ur arkeologisk synpunkt
irrelevant som estetiska värden, kulturarv,
nationell identitet, rentav nationell prestige.
V a d arkeologin får beror inte alltid på politikers och andras uppskattning av den arkeologiska vetenskapens förtjänster.
Det finns här också skäl att ta ned den
nationella aspekten på mikroplanet, nämligen
i museernas relation till de lokala hembygdsintressena. Vilka negativa konsekvenser skulle det inte fa om centralmuseerna börja bedriva en fyndlientlig politik. En stormflod ava n m ä l n i n g a r om tjänstefel och förakt for bygdernas kulturarv skulle bli följden . . . U r PRsynpunkt en självmordets väg.
N ä r frågor som dessa diskuteras vill jag
också peka på den skillnad som jag tror föreligger mellan det arkeologiska material som
tas fram i våra dagar och det som sedan länge
befinner sig i museisamlingarna. Det senare
verkar ofta då det gäller metallföremålen vara
betydligt bättre bevarat än det som nu tas
fram — resultatet av försurning i markerna?
Miljöförstöringen tycks alltså kunna utläsas
ur fornsakerna. Säkert i ännu högre grad i de
jordprover för fosfatundersökning som under
hela efterkrigstiden tagits vid arkeologiska
undersökningar — prover som ofta aldrig blivit analyserade och som många anser skulle
k u n n a kastas med det snaraste. På u n g d ä r
s a m m a sätt har det ibland resonerats om det
osteologiska materialet från brandgravar vilket nu i en hundraårsperiod blivit tillvarataget och först på de senaste åren i högre grad
kommit till att kunna utvärderas. Framtidens
osteologer kommer säkert att kunna komplettera nutidens med oväntade analysmöjligheter på redan bearbetat material.
M a n måste också beakta de oerhörda kostn a d e r som lagts ned på framtagandet av de
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existerande samlingarna. Vad skulle det kosta att på nytt ta fram ett liknande material?
M å s t e m a n inte i första hand försöka få det
befintliga att bli räntebärande? Låt oss undvika en engångsarkeologi där varje forskare
skall börja från scratch, fästa sina snillrika
idéer på papper och sedan förinta basmaterialet! I det långa loppet är det idéerna som blir
föråldrade men det magasinerade och i materialpublikationer dokumenterade materialet
kan alltid avlockas nya hemligheter genom
aktiv forskning.
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ring, museal föremålshantering eller slentrianmässig universitetsundervisning. Bra arkeologi har en bred kunskaps- och erfarenhetsbas
och kan ständigt vitaliseras genom internationellt utbyte och flexibelt samarbete. Höga
krav på utbildning och kompetens måste vidmakthållas. Minskade anslag får inte urholka
museernas inre kärna som består av samlingarna, arkiven och det vetenskapliga ansvaret.

L e n a T h u n m a r k - N y l é n , Statens historiska
museum:
H a n s - Å k e N o r d s t r ö m , Statens historiska
museum:
J a g delar i princip de synpunkter som framförts i den här frågan av mina kolleger J P
L a m m och Lars Redin och som kompletterar
v a r a n d r a på ett bra sätt. Utgångspunkten för
Arne B. J o h a n s e n s resonemang är egentligen
felaktig — verkligheten är ju som alla vet mer
s a m m a n s a t t än den enkla orsakskedjan
kunskap-bevarande och jag tycker inte att
m a n kan pressa fram en förenkling av frågeställningen så långt som han gjort.
J a g hänvisar också till det resonemang
kring vård och konservering av arkeologiskt
material som presenterats i Kulturrådets
V å r d a ! Bevara! (se t ex s 32-33). Släng ingenting av det gamla! De arkeologiska samlingarna i våra museer tar liten plats om det förvaras rationellt och de bär på ett enormt kunskapsinnehåll särskilt när det gäller frågeställningar utanför de traditionella tid- och
rumsaspekterna. Driftskostnaderna för att
vårda jordfunnet material är
förhållandevis
små — under förutsättning att magasin och
utställningslokaler är klimatiserade och välskötta. Preventiv satsning på fullgod förvaring kostar också mindre i längden än upprep a d e konserveringsinsatser som ofta blir aktuella eller framtvingade i sista ögonblicket
på grund av undermåliga magasin.
En a n n a n fråga: En lära för svensk arkeologi ligger i organisatoriska låsningar och ansvarsuppdelningar som synes leda till inavel
och till alltför långt gående specialisering på
t ex enbart fältarkeologi, fornminnesinvente-

Arne B. J o h a n s e n s PM ger tillfälle att kommentera en emellanåt framförd uppfattning
om fornsaksdubletters försumbara värde,
även om denna uppfattning inte delas av just
honom.
V a d är en dublett? Frågan kan belysas med
ett exempel som står mig nära, nämligen de
dosformiga spännena.
På 1800-talet avbildade Montelius i Svenska Fornsaker sammanlagt fyra dosformiga
s p ä n n e n från 800- och 900-talen som exempel
på typen 'rund spännbuckla'. Alla de andra
d å kända ca 150 dosspännena var alltså dubletter av typen rund spännbuckla.
År 1919 delade H. Rydh typen rund spännbuckla i ett 60-tal undertyper. Av de för henne d å kända ca 400 spännena kunde således
ca 340 exemplar kallas dubletter av någondera av de 60 typerna. Hade man emellertid på
Montelii tid kastat dubletter, hade hennes
arbete endast kunnat omfatta 4 undertyper av
huvudtypen rund spännbuckla.
År 1983 urskilde Thunmark-Nylén ett 50tal undertyper av Montelii typ rund spännbuckla, vardera ofta med ett flertal varianter.
Av varje variant finns högst ett tiotal 'dubletter', m å n g a gånger ingen alls eller bara ett
p a r stycken — men varje " d u b l e t t " är ändå
unik, ty 'dublcttkriterict' hänlör sig bara till
produktionsfriska exemplar. Varje spänne
har också använts, och en gammal klyscha
kan travesteras: "Spännena föds som kopior
men dör som original", vart och ett med sina
individuella nötningsspår och reparationer.
Varje spänne är unikt — detjinns inga dubletter.
Förmännen 80 (1985)
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Pionjärerna sorterade forntidens föremål efter
deras yttre kriterier — material, form, dekor
o.s.v. Sedan pionjärarbetet avslutats och materialet sålunda systematiserats i en regelbok,
h a r nya arbeten vidtagit: studiet av den inre
strukturen i form av metallanalyser (hur gör
m a n metallanalys på ett foto?!, om dubletten
h a d e fotografi-dokumenterats innan den kastades), produktionsanalyser, bruksanalyser
etc. och framför allt seriestudiet, som just
p.g.a. de numera talrika dublettemas existens
kunnat företas. Nu kan man också gå vidare
och urskilja undantagen från regelbokens system och med hjälp av dessa tolka andra typer av skeenden än enbart föremålens egna
utvecklingar.
V e m kan nu veta, vad man i framtiden med
nya erfarenheter och metoder kan önska studera och kan utvinna ur ett material, som
tydligen för en del personer framstår som en
s k r y m m a n d e dublettsamling. Vem åtar sig
att välja, vad som skall slängas av det "fornsakskapital" vi förfogar över — ett kapital,
som hopbragts med mycken möda, arbete,
pengar och omsorger. Detta kapital skall förr ä n t a sig, inte ätas upp; slänger vi en fornsak
så tär vi på ett oersättligt kapital, som därefter
ej kan avkasta någon ränta (eller 'interest',
som det ju heter på engelska).
Vi har inte bara förvaltningsskyldigheter och
ansvar gentemot dem, som hopbragt kapitalet (jfr uttrycket för kapitalets tre generationer: Förvärvaren — Ärvaren — Fördärvaren)
eller mot kommande generationer, som ej får
l ä m n a s urarva. (Hädisk tanke: De kanske vill
kontrollera de resultat som publicerats av (är
och farfar, innan dubletterna slängdes?!). Vi
har också moralisk skyldighet att uppföra oss
värdigt (så värdigt vi kan) gentemot dem,
vilkas gravar — hedniska eller kristna — vi
p l u n d r a r i den heliga vetenskapens namn.

B j ö r n A m b r o s i a n i , Statens historiska
museum:
Arne B. J o h a n s e n s "provokation" Bevarande
och kunskapsproduktion tar upp ett par tre
teman av stor betydelse för vår diskussion om
Förmännen 80 (1985)

varför och hur vi bevarar föremål från äldre
tid. J o h a n s e n framför
— att bevarande alltid är resultat av kunskap,
— att vi kanske bevarar fel sorts föremål och
information samt
— att bevarandeproduktion styrs av för dåligt utbildade tjänstemän som talar om
framtida forskningsproblem i stället för att
forska själva.
Självklart väcker Johansen härmed debatt
och t r a m p a r på en del ö m m a tår. Men många
av hans uttalanden är tänkvärda och måste
beaktas i en bevarandedebatt. Samtidigt är
det viktigt att fastslå att situationen kanske
inte är helt så entydig som han framställer
den.
Tesen att bevarande främst är resultat av
kunskap är bara halva sanningen. Kunskap
är också resultat av bevarande. Utan de sed a n museiväsendets början uppbyggda samlingarna hade vi varje gång fatt börja om på
nytt, till allt större kostnad varit tvungna att
gräva nya komplex, bearbeta materialet och
sedan, för att dra ut konsekvenserna av J o hansens teser, kasta det, så att nästa forskare
h a r chansen att obelastad av gammal kunskap börja om på nytt. Detta är tyvärr en
inbyggd motsättning i Johansens teser, för
samtidigt framhåller han att vi i Sverige tar
dåligt vara på befintlig kunskap och därigenom har sämre utgångspunkt för forskning än
på a n d r a håll. Bra forskning uppstår ur nyfikenhet byggd på samlad kunskap. Att då avh ä n d a sig källmaterialet för den samlade kunskapen är inte god forskningsekonomi.
Att vi bevarar fel sorts material och information kan också ses i ett större sammanhang. Att samla märkliga föremål i kuriosakabinett är en tidig museal företeelse. Man
ville behålla och visa märkvärdigheterna och
naturligtvis fanns också ett fiskalt intresse:
guld och silver kunde smältas ned och tillföras statskassan. Stormaktstidens historiska
intresse såg emellertid också det historiska
värdet i föremålen och därmed föreligger
också ett av de viktigaste samlarmotiven på
allvar: att bevara föremål, som kunde berätta
något om rikets tidigare historia och roll i
världen.

Debatt om bevarande och kunskap
Allt eftersom forskningen har ökat våra
kunskaper har allt fler föremålskategorier och
fornlämningstyper kunnat identifieras. Samlande och bevarande har då vidgats i motsvar a n d e mån. Det är därför naturligt att kraven
på bevarande av t ex makro- och mikrofossil,
osteologiskt material, dendroprover ökar ju
m e r forskarna, arkeologerna blir medvetna
om betydelsen av dessa tidigare förbisedda
fyndkategorier. Det innebär dock inte att vad
m a n samlat in under tidigare generationer
blir värdelöst. Det får nya dimensioner, blir
mer begripligt genom att sättas i relation till
de nya materialkomplexen. M a n kan inte förstå guld- och konstskatterna utan att sätta
dem i relation till normalfynden och tvärt om.
Parallellt med ökad förståelse och kunskap
om de nya materialkategorierna har man
också lärt sig att ta ut mer kunskap ur de
sedan gammalt samlade
föremålstyperna.
Typologiska element av olika slag finns i obegränsad mängd knutna till varje föremål. Att
tillgodogöra sig denna tidigare inte iakttagna
kunskap är också viktigt för förståelsen av
kronologi, teknologi och kulturhistoria och
kräver naturligtvis att man har ett tillfredsställande stort material att utgå från.
Det är därför inte frågan om ett antingen eller
u t a n om ett både och: både gamla samlingar,
konventionella föremålstyper och nya materialkategorier behövs för att vi skall kunna skapa bästa kunskap om och förståelse av den
kulturhistoriska process, i vilken vi själva
också är delaktiga. Fynden och dokumentationen om dem är källmaterialet för en kulturhistorisk förståelse och museernas roll är just
att bevara källmaterialet och tillhandahålla
det för fortsatt forskning.
Arne B. J o h a n s e n framhåller också att vi
h a r för dåligt utbildad personal i Sverige. För
kort och fel inriktad utbildning skulle vara
grunden härför.
U t a n tvekan har vi en " k o r t " och delvis
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felinriktad utbildning om man skall utbilda
museimän i Sverige. Men frågan är om en
museitjänsteman någonsin är färdigutbildad?
Är någon arkeolog det? Båda sorterna (i den
m å n de inte är samma person) skalfar sig
genom sin tjänstgöring hela tiden nya kunskaper som omsätts i forskning, som ger kunskap, etc. Det är frågan om en process som
bör leda fram till ökad förståelse av vårt källmaterial och det samhälle det representerar.
O m m a n inte är medveten om att en examen
egentligen bara är ett steg på vägen i denna
process är det svårt att avväga vad som är
viktigast i den utbildningsprocess som universiteten ansvarar för.
Som j a g ser det måste då universitetsutbildningen bl.a. gå ut på att skapa en tillfredsställande källkritisk förmåga att analysera och bearbeta källmaterialet, dvs fornlämningarna, fornsakerna och t.ex. det naturvetenskapliga provmaterialet. Häri ingår också
som ett naturligt led insamlings- och bevarandeteori i förhållande till olika materialgruppers källvärde.
Det är väsentligt att den "utbildade" arkeologen har denna kunskap med sig när hanZ
hon börjar sin praktiska verksamhet. Det är
d ä r e m o t tveksamt om den praktiska utbildningen utöver orienteringskurser bör ske inom universitetets ram, då den enklast sker
genom praktik och verksamhet under erfaren
ledning vid museerna. Även orienteringskurserna bör ledas av erfarna museimän för att
ge en så konkret bakgrund som möjligt.
M e n väsentligt är också, att man efter examen och anställning fortsätter både sin teoretiska och sin praktiska utveckling genom vidareutbildning och specialisering. En examen
är därför inte ett slutmål utan en inträdesbiljett till ett spännande arbetsfält med behov av
m å n g a olika specialiteter för vilka man måste
k u n n a ta ett självständigt ansvar.

Fornvännen 80 (1985)
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Sammanfattning och problem
I n g a L u n d s t r ö m , Fyndhanleringssekretariatel
vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska
museer:
Bevarande har med ideologi och filosofi att
göra. G å n g på gång slår det mig i vilket kort
tidsperspektiv bevarandefrågorna behandlats. N ä r problem uppstår uppfattas de —
särskilt när de diskuteras i vår tid — som
tekniska eller administrativa, inte som de relativitetsfrågor bevarandets varför "til enhver
t i d " är.
Den diskussion som arbetet med fyndhanteringsfrågorna har givit upphov till och som
h ä r i delar publiceras förs av personer med
ståplatser på olika plattformar i förhållande
till arkeologi och bevarande i samhället. Den
animerade diskussionen är inte överraskande.
Det är däremot den dominerande uppfattningen att bevarande är en angelägenhet för
forskningen; detta sagt med tanke på att de i
diskussionen deltagande genom sina yrken i
det här sammanhanget endast i ett fall företräder "ren forskning".
Motiven ftir våra bevarandeansträngningar
ägnas inte någon större uppmärksamhet i den
diskussion som förs. Den handlar mera och
överordnat sett om källors relativitet i forskningssammanhang. Som en följd av denna
lokusering har värdediskussionen så gott som
helt fallit bort.
Spännviden ftir diskussionen kring det arkeologiska materialets bevarande är stor; den
går från ideologi till praktisk hantering. Den
gäller bevarandets varför och föremålsförståd s e n och med utgångspunkt från den principerna för valet av metod i förhållande till
motivet lör bevarande.

Vad bevarar vi iförhållande till?
Arne B. J o h a n s e n inleder diskussionen med
att u t m a n a n d e förutsätta att bevarande alltid
är resultatet av inomvetenskaplig kunskap.
H a n lår inte medhåll om detta (se t ex Björn
Ambrosiani, Kristina Ambrosiani, J a n Peder
Lamm).
De uppfattningar som kommer till uttryck i
Fornvännen 30 (1985)

inläggen ger mig anledning att fråga:
Varför bevarar vi?
I detta som är kärnfrågan tar jag för att
k o m m a vidare i diskussionen fasta på de bevarandeskäl som Erik Wegreaus antyder när
han säger: "Vi bevarar på grund av att vi har
en lång bevarandetradition i vårt land och
därför att vi börjar bli alltmer osäkra på hur
långt forskningen kan nå i framtiden" och
som J a n Peder L a m m förtydligar: "Bakom
detta att vi bevarar arkeologiska föremål finns
olika filosofier som måste beaktas.
Den inomvetenskapliga diskussionen om föremålssamlingarnas betydelse är inte den enda
faktor som är relevant i dessa sammanhang.
Det finns också andra intressen än de rent
vetenskapliga som berör fornsakerna. Det kan
gälla sådant ur arkeologisk synpunkt irrelevant som estetiska värden, kulturarv, nationell identitet, rentav nationell prestige.
Det finns här också skäl att ta ned den nationella aspekten på mikroplanet, nämligen i
museernas relation till de lokala hembygdsintressena."
Konsekvensen av detta blir som jag ser det
att vi kan komma vidare med det konkreta
arbetet först sedan vi klargjort vad vi bevarar
i relation till. Begreppen museum och samling, fynd och föremål blir i detta sammanh a n g intressanta.
Den internationella definitionen av ett museum, enligt § 3 i de stadgar som antogs vid
ICOM-konferensen
i Köpenhamn
1974,
lyder:
" A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of a society, and
open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits, for
purpose of study, education and enjoyment,
material evidence of man and his environment."
Den svenska definitionen, som innebär en
klar inskränkning av innebörden i den internationella, utarbetades tre år senare och
lyder:
" E t t museum skall handha ett permanent
föremålsbestånd.
Dess verksamhet skall kontrolleras genom statlig eller kommunal myndighet. Samlingarnas framtida bestånd skall
vara garanterat. Museet skall drivas med
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kvalificerad personal och regelbundet hållas
öppet för publik." (Rosander, G. (red.) 1977.
Slutrapport rörande samtidsdokumentation
genom föremålsinsamling vid kulturhistoriska museer, Nordiska Museet, Stockholm. Se
s.7).
Det kan göras invändningar mot Rosanders museiddinition men av den såväl som av
ICOM-definitionen framgår klart det jag här
vill framhäva:
Ett museum är en samhällelig institution.
Efter att ha konstaterat detta blir det intressant att undersöka:
— vad denna institutions forsknings- och utvecklingsarbete är grundat i,
— varifrån det får sin näring och
— vad det står i förhållande till som produkt.
Ett centralt museum, ett regionalt museum
och ett lokalt museum förhåller sig inte till
v a r a n d r a som ett set ryska dockor. Olika museer har olika uppgifter. Bevarandearbetet
står i relation till hur respektive museum uppfattar sin roll som museum.
Vi bevarar efter ett synsätt på ett ämne
eller en verksamhet, inte i ett tomrum. Det är
därlör det är så viktigt med underbyggda svar
på frågorna:
—
—
—
—

varför
vad
till vad
hur

S a m b a n d e n mellan svaren på dessa frågor
måste vara klara.
I kommentarerna framskymtar den uppfattningen att föremålen — källorna — skulle
k u n n a ersättas med annan dokumentation.
Så skriver t ex Erik Wegraeus: " O m man har
kunskapen om det föremål man vill bevara
finns det väl egentligen ingen anledning att
ha kvar det utom i rent pedagogiskt syfte?"
O m Wegraeus således blir osäker när han
konfronteras med Arne B. Johansens provokation är J a n Peder L a m m säker: "Urkunderna kommer alltid att behålla sitt värde just
som u r k u n d e r . "
Olika verksamheter har olika behov. Svaren på frågorna vad och varför är långtifrån
så lika för olika museer som dagens kulturpo-
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litik låter oss tro. Det finns ingen anledning
att sätta likhetstecken mellan de olika utgångspunkter utifrån vilka vi bevarar. Tvärtom, vi bör samla och se på samlingarna i
relation till dessa.
Vi
—
—
—

bevarar:
originalmaterial för egenvärdets skull
originalmaterial som dokumentationsbevis
preparat — bärare av ännu outnyttjad
information
— riksklenoder
— upplevelsematerial — demonstrationsoch illustrationsmaterial ftir undervisning,
folkbildning m m.
Bakom dessa val ligger olika värderingar till
grund som har sin rot i olika samhällssyn,
ämnesideologi, politisk nödvändighet osv.

Fyndmaterial
Diskussionen om föremålsbevarandet förs utifrån en ganska ospecificerad utgångspunkt.
Därför vill jag precisera den genom att säga
att den gäller tre grupper:
— det gamla materialet i samlingarna
— det liggande obearbetade materialet
— det ännu ouppgrävda materialet
För de två första grupperna är urvalen redan
gjorda. H ä r gäller det att bevara det redan
framtagna. För den tredje gruppen däremot
har vi möjlighet att utarbeta urvalsstrategier.
J a g kommentarer först den sista gruppen.
N ä r J o h a n s e n menar att subjektiviteten i
urvalet hos utgrävaren är så stor att det gör
materialet obrukbart ftir andra och kan kastas
efter engångsbruk stöter han på kraftigt motstånd från representanterna för föremålsforskning och samlingars förvaltning (Jan Peder L a m m , Hans-Åke Nordström, Lars Redin, Anders W Mårtensson, Lena ThunmarkNylén m fl)
" O m vi hade en aktivare forskning
skulle vi bevara mera, om också inte nödvändigtvis s a m m a saker som hittills." säger Lars
Redin.
Gallring är inget arkeologiskt problem. Det
material som tas tillvara vid en undersökning
i falt är resultatet av ett medvetet urval, en
Formännen80 (1985)
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" g a l l r i n g " i förväg. Det arkeologiska material
som på detta sätt valts ut och ingår i dokumentationen blir aldrig ointressant. Föremålen behövs som referensmaterial inte bara för
en bestämd tolkning nu utan också för nya
som i framtiden skall göras med metoder som
ä n n u inte är kända för svar på frågor som
ä n n u inte är ställda. Det är inte de insamlade
föremålens fortbestånd som skall prövas utan
hur urvalet skall göras i förhållande till svaren på frågorna vad och varför. (Lundström,
I & Naess, J - R . 1981. " V a d mer kan en forskare b e g ä r a . . . " Kulturminnesvård 1981:6,
s 48. Se även J a n Peder Lamms inlägg).
Det är riktigt att bevarande i förståelsen
insamling alltid är subjektiv och tidsbunden.
M e n b å d e A m e B Johansen och de som här
kommentarer honom är kvar i ett inomvetenskapligt tänkande och glömmer därför att det
också finns andra värden att hämta ur bevarande än inomvetenskaplig kunskap.
En medveten insamlingspolitik kräver kunniga arkeologer. O m detta är alla eniga. Besluten för det arkeologiska materialet fattas i alla
väsentliga delar vid urvalet, dvs vid undersökningen. Därför är det viktigt att principer
lör detta utarbetas samtidigt med att undersökningen planläggs och att de följer en målsättning som uppfyller museernas samhälleliga uppgifter i vid bemärkelse. Detta kräver
kännedom om forskningsläge och utställningsbehov i såväl internationellt som nationellt och regionalt sammanhang.
Möjliga användningar av materialet blir då
t ex som
— vetenskapligt jämförelsematerial,
— provmaterial
— musealt preparat
Mellan fornlämningen i fält och "föremålet" i
museisamlingen går en rak linje.
" I arkivet förvaras uppgifter om omständigheter kring fornlämningarnas 'förstörelse'
och fyndens läge". Med ordsammanställningen "fornlämningarnas förstörelse" antyder
Gustaf Trotzig det jag menar är arkeologins
dilemma, nämligen att urkunder ödeläggs vid
skapandet av källor på delar av dem. Detta
ger mig anledning att gå över till tankeöverFornvännen 80 (1985)

byggnaden för bevarande totalt sett.
Vi bevarar i museer för att säkra ett värde.
Detta värde och de intressen eller känslor som
är k n u t n a till det, kan vara av olika karaktär;
forskarens intressen och samhällets i vid bemärkelse.
Vid en arkeologisk undersökning löser vi
u p p ett s a m m a n h a n g genom att vi tar ut delar som samlas in och får stå som pars pro
toto. Vi samlar in kunskaper omkring ett original genom teckningar, prover etc för att
täcka ett s a m m a n h a n g , en helhet, samtidigt
som vi ödelägger den. Det är således för att
förhindra förlust av kunskap vi ödelägger
helheten och uppfattar det som bevarande,
vilket det också är, till en del.
Insamling är för oss arkeologer oftast identiskt med utgrävning. Vi tror att detta är
bevarande men egentligen är det motsatsen.
Vi samlar in en del av originalets data, t ex
genom föremål eller annan dokumentation,
men låter resten gå till spillo, låter helheten
försvinna för att behålla det som en gång
ansetts representera helheten.
Förutom att det är fullt klart att forskningen har behov av att utarbeta strategier som
gör det möjligt att spara källorna i sin helhet,
finns det en annan lika tungt vägande anledning till att gå över till en annan form för
insamlingsverksamhet. Den hänger ihop med
det faktum att en allt större del av samhället
idag uppfattar fornminnena som ett värde,
något som också är helt i överensstämmelse
med kulturminnesvårdarens syn. Det är som
del i ett lokalsamhälles vardag de skall ligga
kvar. (Lundström, I & Naess, J-R. Arkeologi
och bevarande. Manuskript)

Fynd
Fyndet är inte bara något påtagligt konkret
utan också ett s a m m a n h a n g mellan ting som
blir u p p e n b a r a i en viss situation. Det är inte
bara något vi tar in som ett föremål, det kan
också fastas på bild, i ord, i en förståelse
noterad i en grävningsdagbok.
" I n g e n kulturminner og ingen artefakter er
noe mer enn de spor vi mener å se etter de
fortidsmennesker vi forestiller oss" hävdar
Arne B. J o h a n s e n . Att det vi ser bara är det vi
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letar efter är en sanning med modifikation.
Faktum är att vi också ser saker som vi inte
kan tolka, gör observationer utan föregående
teorier men låter dem "falla tillbaka" då vi
inte har något system att ordna in dem i.
Kanske skulle vi hjälpa oss själva att finna
s å d a n a system om vi började precisera vad vi
inte letar efter.
Med detta är jag över i tanken på att bevar a n d e och klassificeringssystem inte är fristående från varandra. Tankesystem är tidsb u n d n a . De forskningsresultat genom vilka vi
uppfattar det arkeologiska materialet hindrar
oss från att förstå källorna ur andra aspekter.
Vi förstår t ex samhälle abstrakt i modeller
men ser inte individerna i det samhället.
Vi har barriärer, som mindre bygger på
källorna själva, mera på våra attityder till
d e m . Därför kan vi inte kasta samlingarna.
De representerar både kontinuiteten och är
förutsättningen för ett nytänkande. Vi vet inte vad vi stöter på förrän vi har brynt våra
egna attityder mot materialet. Så paradoxala
är de arkeologiska källorna.

Samlingar
G e n o m Arne B. Johansens kunskapsteoretiska resonemang blir samlingarna mer eller
m i n d r e överflödiga. Ett par svar från RAAZ
S H M M bemöter J o h a n s e n på kunskapsteoretisk grund; indirekt tar alla ställning — om än
med viss tveksamhet kulturrådets och länsantikvariernas representanter — genom att
postulera att samlingarna inte får röras, inte
skall gallras. De är källmaterial, med många
ä n n u outnyttjade kunskapspotentialer och
kulturarv.
G e n o m samlingarna bevarar vi också olika
värden. Vi konserverar föreställningar och
skapar nya. Samlingarna är i tiden även när
de s a s. ligger i dvala.
Samlingarna representerar museet. Museitanken kan tolkas genom dem. De är kulturyttringar och föremålen kulturelement som
skall analyseras både som helheter och i sina
beståndsdelar. De speglar olika tiders intressefält, kunskapsnivå och kultursyn.
Samlingarna i vidaste bemärkelse är det
specifika ftir museet som vetenskaplig institu-
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tion. M e n de är vanligen inte produkter som
omedelbart kan brukas, utan möjligheter vars
utnyttjande hela tiden beror av den vetenskapliga kvalitetens relativitet och föränderlighet.
Samlingarna kan inte i en handvändning
bytas ut och i grunden förändras. Kunskapen
om d e m är inte en människas sak. Till samlingarna, till föremålen, kommer forskningen
ständigt tillbaka.

Föremål i samlingar
Varje föremål är och förblir unikt erinrar Anders W Mårtensson om. Och Lena T h u n mark-Nylén belyser detta konkret när hon tar
u p p dublettfrågan med exempel som står
henne själv nära, nämligen de dosformiga
spännena. Hon ger forskningshistoriken för
dessa under 100 år och summerar sedan:
' 'dublettkriteriet' hänför sig bara till produktionsfriska exemplar. Varje spänne har
också använts, och en gammal klyscha kan
travesteras: Spännena föds som kopior, men
dör som original, vart och ett med sina individuella nötningsspår och reparationer."
Ett museiföremål har utöver sin fysiska existens också ett kunskapsinnehåll, som ger det
dess specifika värde. Ingen del kan ersätta
den a n d r a . Föremålets speciella värde finns
även om kunskapen om det det ännu saknas.
Vi har alltid "levat m e d " föremålen som
produkter. 1800-talets arkeologer såg dem både som produkter och aktiva handlingar. När
sedan de stora överbyggnaderna i tolkningen
av de arkeologiska källorna kom i början av
det här århundradet försvann handlingarna
med avhumaniseringen av ämnet ur synfältet.
K v a r blev produkterna, visade som kronologiska serier och som stilprov. Idag vet vi så
litet om föremålens bruk att vi måste gå tillbaka till det teoretiska fundamentet för att se
att d e uttrycker handlingar.
Ett föremål skapas ur materia, blir till produkt, som först lär en funktion, som sedan
kanske ersätts av andra i flera omgångar. Vi
möter föremålet i museifunktionen.
De arkeologiska föremålen i våra samlingar
b å d e står för handlingar och är produkter av
handlingar. Vi bevarar styvnade handlingar
Fornvännen 80 (1985)
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som kan studeras från olika aspekter: ekologiska, ekonomiska, estetiska, funktionella,
kommunikativa, konserveringstekniska, museala, symboliska osv. Vi samlar kunskap.
Det är mot bakgrunden av denna förståelse
som vi skall lägga bevarandeaspekter på föremålen i de arkeologiska samlingarna.

Samlingar: källmaterial — data — kulturarv
Samlingarna " b ä r på ett enormt kunskapsinnehåll särskilt när det gäller frågeställningar
utanlor de traditionella tids- och rumsaspekt e r n a " påminner Hans-Åke Nordström om
och Lars Redin inskärper " U r källmaterial
utvinnes data; den potentiellt möjliga mängden d a t a , som kan utvinnas ur ett källmaterial är i princip outtömligt. Det faktum att ett
källmaterial har utnyttjats ftir behandling av
ett forskningsproblem har ingalunda uttömt
dess framtida möjligheter. I själva verket kan
hävdas att det faktum att ett källmaterial visat sig vara tjänlig leverantör av data gör det
än mera intressant för framtida forskning.
Den kunskapsgrund, som skapats kan utgöra
en startpunkt lör ny problemformulering med
förnyat intresse för det givna källmaterialet."
K u n s k a p är nupräglad. Vi samlar i tiden
och forskningsinformationen silas i linje med
r å d a n d e vetenskapsuppfattning. Forskningssynen är egoistisk. Detta är det ständiga dilemmat ftir bevararen, förvaltaren av ett kulturarv.
Museerna är samhälleliga institutioner.
O m samlingarna skall vara öppna och tillgängliga för alla vetenskapssyner och ämneso m r å d e n måste källorna hanteras så att de
kan brukas lika fullständigt av olika slags
forskning. Detta är delvis en motsats till föregående, och i själva verket pudelns kärna och
— som j a g ser det — det som diskussionen
skall handla om.
Arkeologen skapar själv sina källor men
bevarandet av dem är en kulturfråga i vid
bemärkelse. Utifrån den synvinkeln, vill jag
instämma med Hans-Äke Nordström när han
säger: "Släng ingenting av det gamla!"
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Utbildning och forskning
Att utbildningen är ett problem råder det
enighet om, liksom om att forskningen behöver aktiveras. Men varken utbildningens
eller forskningens innehåll tas upp. Inläggen
diskuterar t ex inte utbildningen i förhållande
till behovet av bevarandekunskap, men kräver i m å n g a fall återinförande av den gamla
lie-examen. J a g uppfattar detta så att den
vetenskapliga metodträningens betydelse åter
tillmäts vikt ftir kvalitativa resultat.
Det klagas över att forskningen inte har
meritvärde vid tjänstetillställningar men det
diskuteras inte hur denna forskning och yrkesutövningen skall vara relaterade till vara n d r a för att den förra skall bli kompetensgivande.
Oklarheten när det gäller fördelningen av
ansvar för utbildningen mellan universiteten
och de kulturminnesvårdande institutionerna
och museerna framgår tydligt när Gustaf
Trotzig och Agne Furingstens utsagor ställs
mot v a r a n d r a .
Kulturminnesvården i samhället, förstådd i
vid bemärkelse, kräver kvalitet. Utbildningens kvalitet avgör på vilken nivå i samhället
arkeologin skall få inpass. I motsats till Arne
B J o h a n s e n menar jag att orsaken till problemet med undervisningens kvalitet inte är en
resursfråga utan snarare en fråga om isolering.
De yrkesverksamma som svarat tangerar
på ett eller annat sätt det faktum att vi i
Sverige har ett antal yrken där arkeologi ingår i basutbildningen, men där yrkesverksamheten och den därpå vilande kompetensen sedan tar skilda riktningar: kulturminnesv å r d a r e , museiman, universitetslärare och
forskare. Specialiseringen är ett faktum. För
att luckra upp en alltför långt gången specialisering finns som j a g ser det två vägar att gå.
Den ena är att öka rörligheten av aktuell
kunskap mellan facken så att t ex en kulturminnesvårdare eller museiman kan undervisa
i arkeologi vid ett universitet under några år
m e d a n en universitetslärare på motsvarande
sätt kan inneha cn länsantikvarietjänst eller
museilektorstjänst.
Den a n d r a är att inom befintligt system
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definiera ansvarsområden och samarbeta så
att bevara ZforskaZ informera-hjulet hela tiden hålls rullande.
Vem skall besitta kunskapen, och vem skall
utveckla den? Arkeologiutbildningen skall betjäna likaväl den blivande kulturminnesvårdaren, som museimannen, universitetsläraren
och forskaren.
De kunskaper som behövs kan klassificeras
i löljande tre block:
— fakta om föremål, fornlämningar, förhistoria o d.
— vetenskaplig metodik
— kulturminnesvårdsteknik om vård, dokumentation, undersökning, utställning o.d.
Universiteten bör stå för det första blocket,
men gör det i dag endast i teorin p g a. att
balansfördelningen genom den ojämna utvecklingen rubbats. De har utan minsta tvekan också exklusivt ansvar lör det andra blocket. Det tredje blocket däremot ligger på museerna och myndigheten så när som på att
orienteringskurser kan ges vid universiteten.
Inom a n d r a vetenskaper diskuteras dessutom forskarens samhällsansvar, forskarens
etik, forskningens samhäl Isanpassning, grundforskning, tillämpad forskning osv, dvs också
forskningen kan och bör ses ur alla dessa
aspekter.
Det är kring de ovan angivna tre kunskapsblocken utbildningsdiskussionen bör föras.
Brister i bakgrundsutbildningen gäller bl a
helhets- och ansvarsaspekterna pä verksamheten. För att råda bot på dessa och fä tjänstemän som förstår relativiteten och de inbyggda motsättningarna som ligger i allt bev a r a n d e fordras att dessa aspekter på verksamheten förs in i en utbildning.
För att finna en lösning som skall hålla för
cn längre tid är det nödvändigt att diskutera
sammanhangsförståelsen och ha viljan att debattera värderingar, de som gäller utbildningen likaväl som de som gäller arbetsfältets
gränser.

Fyndhanteringens framtid
J a g vill inte i detalj gå in på vart utbildningen
skall höra. Det ligger inte inom mandatet,
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men vissa moment av betydelse för fyndhanteringen är viktiga att framhäva.
Samlingarna står alltid i relation till vår
förståelse av dem i samtiden. Som källor är de
relativa. De har ett beständigt egenvärde men
ett variabelt instrumcntdlt värde. Det är
medvetenheten om dessa dimensioner i denna
del av vårt kulturarv vi också måste lä upp i
dagen och ta hänsyn till när vi skall utforma
den praktiska bevarandepolicyn.
För arkeologin gäller i hög grad att verksamheten är ämnet. Forskningen är i hög
grad kopplad till den dagliga materialhanteringen. Det är kvaliteten på detta arbete som
avgör om det är forskning eller inte.
Minst lika viktiga som kunskaperna är de
attityder kunskapstillägnandct skapar hos yrkesutövarna. De i sin tur sätter spår i allmänhetens uppfattning.
Samhället har bruk lör källorna på olika
sätt. Därför är det inte likgiltigt vem bevararen är. HanZhon skall ha förmågan att kunna
bygga u p p strategier för en långsiktig kunskapsökning, och kunna vara förutseende. De
nya frågor som arbetet inom kulturminnesvården undan för undan ställer fordrar kunskap om de gamla.
I centrum för vad som räknas som intressant i arkeologisk forskning i dag står arbete
med empiriskt material, källor o d, medan
hantering av generella problem och teoretiska
frågor mera sällan diskuteras ur grundläggande aspekter. N ä r arkeologi blir lika med
inomvetenskaplig forskning och verksamheten i samhället definieras bort uppstår en
brist som märks, inte på universiteten, men
inom museerna och kulturminnesvårdens institutioner.
Det är museerna som har ansvaret för helheten — den totala kunskapscirkulationen
kring samlingarna — och därmed för att initiera forskning och utvecklingsarbete på alla
nödvändiga områden.
Det är uppenbart att det finns ett gap mellan
den " r e n a forskningen" och den samhällsanpassade arkeologiska yrkesverksamheten. J a g
har genom det jag dragit fram ovan försökt
att visa att en diskussion baserad på enbart
ett av dessa områden knappast leder fram till
Formännen 80 (1985)
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Debatt om bevarande och kunskap

intressanta problemställningar, snarare till
urspårningar i förhållande till det som är
fyndhanteringsarbetets huvudfrågor: Varför
bevarar vi och vad bevarar vi i det vi bevarar.
Jag har också försökt visa att den klyfta som
uppstått mellan de båda områdena är en fara
för de arkeologiska källorna. Vid bearbetningen av de frågor som fyndhanteringssekretariatet har att ge konkreta förslag till lösningar på, innebär detta förhållande ett faktiskt problem.

Till sist vill jag upprepa att vi bör samla och

Förmännen 80 11985)

bevara föremål som är
— originalmaterial ftir egenvärdets skull
— originalmaterial som dokumentationsbevis
— preparat — bärare av ännu outnyttjad
information
— riksklenoder
— upplevelsematerial — demonstrationsoch illustrationsmaterial för undervisning,
folkbildning m m.
Också därför att de alla fortfarande bär på
mycken outnyttjad information och kunskap,
och därför att olika tider lägger olika vikt vid
olika fynd.

