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Inledning

Seminariet ”Det arkeologiska massmaterialet” hölls den 5 juni 1991 på 
Statens Sjöhistoriska Museum i Stockholm. Anledningen till att semina
riet hölls var den diskussion som under de senaste åren förts kring frå
gor om museernas ansvar för arkeologiskt fyndmaterial.

Två fall hade utlöst denna diskussion - ett stort fynd av kritpipor vid 
en arkeologisk utgrävning i Stockholm och den marinarkeologiska 
undersökningen av ostindiefararen Götheborg i Göta älvs mynning.

Med anledning av de stora fyndmängderna pekades från museihåll på 
svårigheterna att förvara s.k. massmaterial, d.v.s. stora mängder likar
tade föremål, påträffade vid arkeologiska undersökningar. Som en 
extrem uppfattning anfördes att sådana fynd kunde säljas som souveni
rer till allmänheten eller avyttras på annat sätt.

Avsikten med seminariet var att analysera de teoretiska grunderna för 
arkeologernas uppfattning om massmaterial. Utgångspunkt var muse
ernas ansvar för förvaltning av fornfynd och dessas relation till forsk
ningen. Om man hävdar bevarandet av massmaterial, måste man ha en 
klar uppfattning om materialets betydelse för den arkeologiska forsk
ningen.

Seminariet blev mot denna bakgrund en diskussion i huvudsak mellan 
arkeologer och museimän, men förhoppningsvis kan debatten föras 
vidare i kontakten med t.ex. forskare från andra discipliner, politiker, 
amatörforskare m.fl.

I denna rapport redovisas endast de till seminariet förberedda inläg
gen. Dessa ger en rättvisande bild av de åsikter som där framfördes, 
dock med ett undantag. Professor Jörgen Weibull, som representerade 
utgrävningsproj ektet ostindiefararen Götheborg, framförde en avvikan
de uppfattning. Professor Weibull erbjöds möjlighet att delta i denna 
skrift, men har avböjt.
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Massor av fynd! - 
Glädje eller sorg?
Av Gustaf Trotzig

Skälet till att vi samlats till detta seminarium är att svensk arkeologi har 
ställts inför ett problem som är helt nytt och som vi, som forskare och 
kulturminnesvårdare, måste lära oss att hantera.

Problemet har samband med framförallt två händelser under senare 
år, nämligen fyndet av ca ett års produktion från en kritpipefabrik vid 
en arkeologisk undersökning i Stockholm och aktiviteter på vraket efter 
ostindiefararen Götheborg. Fyndet av kritpiporna måste betraktas som 
en absolut unik händelse medan skeppsvraket nog inte är det sista i sitt 
slag. Fartyg som sjunkit med sin last påträffas i stigande omfattning 
beroende på ett ökat intresse för sportdykning, skattletning och förbätt
rade möjligheter på det dyktekniska området.

Båda dessa fall har utlöst propåer om försäljning av fyndmaterialet, 
med hänvisning till den stora mängden av fynd.

Det speciella med just Götheborg är väl att skeppet sjönk på relativt 
grunt vatten och att vrakplatsen varit känd alltsedan katastrofen inträf
fade. Detta har gjort att man under olika tider bärgat delar av lasten. I 
dessa sammanhang har det präglats ett begrepp - ”massfynd” - som 
har en negativ värdeladdning. En parallellföreteelse är ”massprodukt”. 
I detta ligger att det handlar om en anonym hop av likartade företeelser 
av medioker eller låg kvalitet. Motsatsen är det unika, det omsorgsfullt 
och individuellt tillverkade föremålet. Vad det från arkeologisk syn
punkt handlar om är att det på en och samma plats framkommer en 
stor mängd av något som, om det istället hade varit utspritt över en 
större yta, skulle ha betraktats som en ”intressant förekomst”.

Med andra ord, om tusentals kritpipor hittades inom ett område som 
t.ex. Småland skulle man med respekt tala om ”den märkliga och eko
nomiskt betydelsefulla småländska kritpipetillverkningen under 1700- 
talet”. Varje pipa skulle noggrant registreras och man skulle uppföra 
landets enda kritpipmuseum med omfattande aktiviteter och mängder 
av besökare. Där skulle frågor blivit belysta rörande den tidiga industri
aliseringens framväxt, tobaksodlingens betydelse, förbindelser med 
andra länder, inverkan på folkhälsan etc. etc. Ingen skulle komma på 
den idén att göra sig av med dessa pipor eftersom de skulle betraktas
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som ett värdefullt forskningsmaterial, fyllt av intressant information.
När nu slumpen gav oss alla piporna på en gång uppstod problemet 

att de kom att göra varandra anonyma. De föremål som, tagna var för 
sig, skulle ha betraktats som något intressant, verkade i denna mängd 
istället bedövande. Förnuftet slogs ut hos en del av dem som borde vetat 
bättre. Detta kommer att upprepas varje gång en stor fyndmängd kom
mer fram, om vi som bär ansvaret för det arkeologiska kulturarvet inte 
förmår försvara det. Till saken hör att den lagstiftning vi har till skydd 
för detta kulturarv inte skiljer mellan enstaka och många fynd - alla har 
samma skydd.

Arkeologiska fynd som består av ett stort antal enskildheter förekom
mer överallt i världen. Man har dock aldrig hört att man kallat de 
tusentals keramikfigurer, föreställande hästar och krigare, som påträf
fats i anslutning till den förste kinesiske kejsarens gravmonument från 
200-talet f.Kr. för ”massfynd” i den nedsättande betydelsen, trots att de 
i många avseenden är just av den karaktären. Inte heller brukar de 
vetenskapligt sett ganska alldagliga föremål som påträffats tillsammans 
med praktfynden i Tutanchamons grav gå under den benämningen.

De internationella exemplen på sådana mycket stora material är 
oräkneliga och det karaktäristiska för alla sådana är att det är just deras 
stora omfattning som ger dem deras särskilda vetenskapliga, men också 
för lekmannen upplevelsemässiga värde. Vi är som synes inte ensamma 
om denna typ av fynd här i Sverige, men den diskussion som förts här 
och de tankar som framförts av vissa politiker och andra, om möjlighe
ten att s.a.s. sälja ut det arkeologiska arvet, torde vi däremot vara gene
rande ensamma om. Sverige är ett litet land med ett mycket litet arkeo
logiskt kulturarv ifråga om föremålsfynd, om man jämför med många 
andra länders.

Ett enda vägbygge i exempelvis Grekland kan ge mer fynd av keramik 
- ofta av internationellt intresse och med stort värde på antikmarkna
den - än vad flera års verksamhet avkastar i vårt land. Detta har dock 
inte lett till tankar, i det landet, på att man skulle börja en stor export av 
keramik. Man har tvärtom utvecklat speciella metoder för att förhindra 
en spridning, annat än för vetenskapliga ändamål.

Utan att ha gjort några exakta beräkningar, uppskattar jag att allt vad 
vi äger av arkeologiskt forskningsmaterial skulle kunna rymmas i en 
enda byggnad av ganska beskedliga mått. Vi har inte råd att avstå från 
en enda skärva. - Så långt ansvaret för det svenska arkeologiska arvet.

Som en del av världssamfundet har vi även ett internationellt ansvar, 
vilket i första hand måste ta sig det uttrycket att vi visar lojalitet med 
kollegor i andra länder. Det finns många länder, framförallt i tredje värl
den, där dessa frågor är brännande aktuella, bl.a. genom att man där 
utsätts för ekonomiska och politiska påtryckningar för att s.a.s. ”dela 
med sig” av sitt arkeologiska arv, som ofta betingar höga priser på den 
grå antikmarknaden. Endast genom att inta en fast hållning mot handel
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med fornfynd i alla former, kan vi i Sverige visa vårt avståndstagande 
till denna trafik och kanske på sikt medverka till att den minskar. För 
arkeologiska fynd av utländsk härkomst som påträffas i Sverige har vi 
även ett ansvar gentemot det land varifrån de en gång exporterades.

Till syvende och sist är det på oss arkeologer det kommer an att för 
politiker och andra inblandade visa hur betydelsefullt det är att slå vakt 
om det arkeologiska kulturarvet. Vi kan inte begära att det utan vår 
medverkan skall bli en självklarhet.
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Massfyndens egenart 
och värde
Av Mats P. Malmer

Med massfynd brukar man mena tusentals, eller tiotusentals, eller rent
av tonvis med föremål som ser precis likadana ut, och som dessutom 
tycks rätt ointressanta tagna en och en, eller som typ betraktade.

Skall vi närmare kunna bestämma massfyndens egenart och värde - 
eller brist på värde - är det emellertid bäst att börja med de verkligt 
ovanliga föremålen, de i ordets egentliga mening enastående fynden. 
Eller låt oss börja ännu ett stycke längre bort, och fråga oss vilket berät
tigande arkeologins fortsatta, ständigt pågående materialinsamling 
egentligen har. Numera torde få arkeologer tvivla på att materialsam
lingen i princip är berättigad, men det finns ett par ord från 1970-talet 
som verkligen andas ett mycket starkt tvivel. Det är de välkända mode
orden materialfixering och fyndpositivism. Många unga arkeologer 
menade faktiskt - och menar kanske fortfarande - att arkeologins 
materialsamlande hade blivit ett självändamål, och inte ledde till ökad 
kunskap om forntiden. En förstockad äldre generation av arkeologer 
påstods lida av vanföreställningen, att kunskap om forntiden ohämmat 
strömmar ut ur artefakter och fasta fornlämningar så fort man beskrivit 
dem. Den radikala unga generationen menade, att tiden nu var kommen 
att sluta upp med att gräva för grävandets skull, eller för att det står så i 
fornminneslagen. Man tyckte sig nämligen se att de flesta utgrävningar 
bara ledde till att äldre forskningsresultat ansågs bekräftade. Skulle det 
i fortsättningen överhuvudtaget grävas, så borde det ske för att lösa 
explicit formulerade problem. Och bland arkeologer i gemen var det 
faktiskt vanligt att man uttryckte sig ungefär så här: Utgrävnings- 
verksamheten blir större och större, men kunskapstillväxten per årtion
de blir bara mindre och mindre.

Tvivlet på nyttan av fortsatt materialinsamling betydde emellertid 
ingalunda att man i gemen såg pessimistiskt på arkeologins framtid eller 
roll i samhället. Tvärtom, många ansåg att det fanns möjlighet till stora 
framsteg om arkeologin bara övergav den förmenta materialfixeringen 
och i stället skapade ett nytt sätt att tänka, en ny teoretisk bas. Enligt 
min mening är det heller inget tvivel om att de senaste 30 åren har varit 
en viktig period i arkeologins historia, förmodligen en av de allra vikti-
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gaste. Vår teori har blivit explicit, och därmed har arkeologin blivit full
vuxen som vetenskap.

Men betyder då detta att 1970-talets unga arkeologgeneration hade 
rätt i sin åsikt att tiden för utgrävning och materialinsamling i stort sett 
var förbi? Nej, naturligtvis inte. Ringaste eftertanke visar att nytt mate
rial haft en helt avgörande betydelse för tillväxten av vår kunskap om 
forntiden, även under senare år. Om vi håller oss bara till Sverige kan 
man till exempel nämna det mesolitiska gravfältet i Skateholm och de 
norrländska stenåldersboplatserna med bevarade huskonstruktioner, 
hällmålningarna i Västsverige och den neolitiska kultplatsen i Stävie, 
bronsåldershus i Fosie och Apalle, Eketorps borg och handelsplatsen i 
Åhus, vikingaskeppen i Foteviken och kung Olofs mynthus i Sigtuna, 
Helgeandsholmen och regalskeppet Vasa. Vi har allt detta - och hundra 
gånger så mycket därtill. Det har gett oss en avgörande viktig ny kun
skap, och uppenbarligen är detta ingenting som vi hade kunnat tänka 
oss fram till, utan det är kunskap som har krävt rekognoscering, inven
tering och utgrävning.

För de flesta av oss är detta nu så självklart, att 1970-talets strävan 
bort från materialet kan tyckas gåtfull. Orsaken ligger ju också utanför 
vår egen vetenskap, nämligen i etnografins utveckling till socialantropo
logi. Vetenskapen om tredje världens vapen och redskap, hus och kläder 
förvandlades till en vetenskap om mänskliga relationer, samhällen och 
idéer. Det var möjligheten till en liknande förvandling som på 1970- 
talet blev oemotståndligt lockande för svensk arkeologi. Och självfallet 
är det faktiskt mycket viktigare att få veta vad stenåldersmannen tänkte 
om stamhövdingens auktoritet och familjens sammanhållning än att 
fastställa hur han slipade sina flintyxor, hur intressant detta än må vara.

Kunskapen om etnografins förvandling till antropologi kom från den 
amerikanska arkeologin. Det är helt naturligt, eftersom nordameri
kansk arkeologi och antropologi har samma mål, nämligen att utforska 
indianernas kultur och samhälle. Och därför är det också helt riktigt 
när Willey och Phillips i sin berömda boks mest berömda mening säger 
att American archaeology is anthropology or it is nothing (1958:2). 
Däremot blev det vilseledande när man i Sverige utelämnade ordet ame
rikansk och generaliserade tesen till att Arkeologi är antropologi eller 
ingenting. Den formuleringen är felaktig därför att svensk förhistoria 
ingalunda är inkluderad i ämnet socialantropologi. Men framför allt är 
formuleringen farlig, därför att den insinuerar att fornsaker och forn- 
lämningar har en underordnad betydelse inom arkeologin, det vill säga 
just den åsikt som många av 1970-talets unga generation hade.

Denna åsikt torde bero på bristande orientering i både äldre skandi
navisk och modern engelsk-amerikansk arkeologi. Nordiska arkeologer 
har visserligen inga levande människor att intervjua, som socialantro
pologin har, men det är djupt orättvist att påstå, att de någonsin skulle 
ha varit materialfixerade. De har tvärtom alltid varit övertygade om att
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artefakter och fasta fornlämningar inte bara är materia, utan också 
avspeglar förhistoriska människors ekonomi, idévärld och samhällsför
hållanden. Den tanken finns givetvis redan hos C.J. Thomsen, och han 
känner också till en metod som kan användas för att översätta materiell 
kultur till andlig, nämligen etnoarkeologi (Thomsen 1836:67. M.P. 
Malmer 1989). Svenska artefakter får ett kraftigt ökat kunskapsvärde 
genom att jämföras med nu levande lågteknologiska samhällens red
skap. Det gäller inte bara tekniken, utan också den ideella sfären. 
Materiella symboler kan vara ett sätt för människor att visa vilken 
grupp de tillhör, säger lan Hodder (1982) som bekant, men symbolerna 
har också effekt på den egna gruppen och styr dess beteende i olika 
sammanhang.

Etnoarkeologin är också ett väsentligt inslag i vad Lewis Binford 
(1977) kallar Middle range theory, alltså teorin om förhållandet mellan 
mänskligt beteende och mänskliga föreställningar å ena sidan, och den 
materiella kulturen å den andra. Binfords metod innefattar, som många 
vet, en pedantiskt noggrann registrering och redovisning av till synes 
triviala arkeologiska utgrävningsdetaljer. I uppsatsen Smudge Pits and 
Hide Smoking (1972:37) får vi till exempel veta att mediandiametern 
hos sotgroparna ifråga är 30,27 cm, och mediandjupet 33,53 cm. De är 
fyllda med rester av förkolnade majskolvar, bark och grenar samt 
kogödsel och annat. Binford anför exempel från siouxer och svartfots- 
indianer för att förklara dessa sotgropar och kan bevisa att de använts 
till rökning av hudar för att göra dem starkare. Ett annat exempel på 
Binfords etnoarkeologiska metod är hans studier av Nunamiut-eskimå- 
ernas sätt att märgspalta ben, som förklarar liknande bearbetning av 
förhistoriskt osteologiskt material (Binford 1981:148 ff.).

Detta sätt att arbeta fick sin teoretiska motivering redan i Walter 
Taylors epokgörande arbete A Study of Archaeology (1948). Taylor 
menade att den äldre amerikanska arkeologins inriktning på klassifika
tion och kronologi medfört slentrian i det arkeologiska fältarbetet, så 
att man tog till vara endast så kallade ledartefakter, men inte oornerade 
krukskärvor och annat massmaterial, och framför allt försummade 
botaniskt och zoologiskt material. Taylor rekommenderade i stället vad 
han kallade the conjunctive approach, alltså ungefär ”det sammanfat
tande greppet”. Man borde inte studera enskilda artefakter, utan 
boplatsen som helhet, med dess konstruktioner och naturliga omgiv
ningar, artefakter och ekofakter, och hur de förhöll sig till varandra. 
Detta var säkert en nyhet i Amerika, men inte i Europa, ty redan i mit
ten av 1800-talet undersöktes schweiziska pålbyggnader och danska 
kökkenmöddingar (Müller 1900) på just det sättet. Också Sverige kan 
uppvisa boplatsundersökningar som skulle ha vunnit Taylors gillande, 
om han känt till dem, och inte minst har vi bidragit med geologiska och 
paleobotaniska metoder, som först långt senare blivit kända och tilläm
pade i USA.

10



För den fortsatta diskussionen är det nödvändigt att definiera begrep
pet massfynd, till skillnad från sällsynta eller unika fynd. Men den defi
nitionen blir inte lätt att formulera. Det kan synas naturligt att försöka 
med en numerisk bestämning som differentia specified, men det visar sig 
snabbt lika omöjligt som att definiera en sandhög. Ett sandkorn är 
ingen hög, och inte två, och inte tio - det går helt enkelt inte att definie
ra med den metoden.

I stället kan man försöka säga att massfynd består av föremål som är 
alldeles lika varandra. Men den formuleringen duger inte heller, därför 
att det helt enkelt inte finns två föremål, av vare sig sten, ben, keramik, 
metall eller vad material som helst, som är alldeles exakt lika.

Enligt min mening finns det bara ett sätt att definiera begreppet mass- 
fynd, nämligen efter den attityd som forskningen intar till sådant mate
rial. Definitionen kommer då att lyda så här: En typ räknas som mass- 
fynd om ingen på forskningens nuvarande ståndpunkt finner det 
meningsfullt att uppdela den i undertyper.

Det avgörande momentet i denna definition är, som var och en för
står, uttrycket ”på forskningens nuvarande ståndpunkt”. Att det förhål
ler sig så kan lätt belysas forskningshistoriskt.

Ett av den skandinaviska arkeologins allra bästa arbeten är Georg 
Sarauws En stenalders boplads i Maglemose ved Mullerup, det allra 
första arbetet om Maglemosekulturen. Där avbildar han bl.a. 
(1903:208) en märkvärdig ny typ, som han påträffat i endast två exem
plar. Det är en mikrolit. Sarauws grävning i Maglemose är en av de nog
grannaste och bästa boplatsundersökningar som finns. Han förtecknar 
3 667 föremål och över 15 000 bitar flintavfall, och man frågar sig hur 
det är möjligt att ett så stort boplatsfynd bara innehåller 2 mikroliter, 
maglemosekulturens viktigaste ledartefakt, som exempelvis i Ageröds- 
boplatserna föreligger i över 1 200 exemplar (Althin 1954).

Förklaringen finner man lätt i Sarauws egen klara text. Han har 
insamlat noga räknat 15 469 bitar flintavfall, och om detta säger han 
(1903:204): ”En nøjere undersøgelse af dette flintaffald vilde vistnok 
kunne lede til vigtige slutninger om redskabernes tildannelse m.m.; men 
et sådant studium vilde let blive meget omfattende og brydsomt, hvor
for der her må gives afkald derpå.” Eftersom mikroliterna vid sekelskif
tet ännu inte urskilts som typ ligger de helt enkelt bland flintavfallet, det 
massfynd som man på forskningens dåvarande standpunkt inte ansåg 
meningsfullt att uppdela i undertyper.

Man föreställer sig då kanske att flintavfallet från Maglemose-boplat- 
sen blev förvarat i danska Nationalmuseets magasin, så att senare tiders 
forskare har kunnat granska det. Men så är inte fallet. Under Sophus 
Müllers tid som museidirektör följdes en annan praxis. I Affaldsdynger 
(1900:5 f.) redogör han för den synnerligen noggranna utgrävningen av 
Ertebølle och andra kökkenmöddingar. Man grävde i rutor på 1 m och 
i metriska lager om 20 cm. De intressanta fornsakerna - de egentlige
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Oldsager, som Sophus Müller säger - numrerades. Djurben och träkol 
samlades lager för lager, och bestämdes delvis. Och flintavfallet räkna
des lager för lager, men bevarades inte.

Dessa principer följdes länge. Numera torde det inte gå till så, men 
ännu under efterkrigstiden sorterade man i Danmark flintan i fält, och 
flintavfallet grävdes helt enkelt ned på lämpligt ställe. Och när man sor
terade flintan i fält, så skilde man naturligtvis ut de typer som var kända 
och diskuterade i litteraturen. Men vid sekelskiftet, när Maglemose- 
boplatsen grävdes, hörde mikroliterna inte till de kända typerna, fast vi 
nu räknar dem till den boreala tidens ledartefakter. Inte heller sticklarna 
var kända, som vi nu vet användes för det viktiga arbetet i trä och ben.

Överhuvudtaget kan man säga, att allting i flintavfallet numera är av 
största intresse, alltså även sedan alla klart utarbetade redskaps- och 
vapentyper skilts ut. Genom att återfinna och sätta samman avslagen 
kan man i detalj rekonstruera hur tillslagningen av yxor och andra före
mål gått till (jfr Knutsson 1988:52 ff., Fig. 22-24). Kalkkrustan har 
ibland inristad ornamentik (Althin 1950). Många bitar flintavfall har 
bruksretuscher och andra spår av användning, som ger väsentliga upp
lysningar om aktiviteterna på boplatsen. Kort sagt - flintavfallet, detta 
typiska massfynd, som på Sophus Müllers tid sorterades undan och 
grävdes ner, hör nu till de allra värdefullaste fynden.

Låt oss gå ett stycke fram i tiden och lyssna till en kongenial skildring 
av neolitiska massfynd: ”Vårt historiska museum - - - förvarar en 
mängd historiska saker, som alla äro på ett eller annat sätt förknippade 
med våra stora minnen. Där finnas 2 000 stenyxor, som äro varandra så
precis lika, att om man lägger dem i en säck och skakar om dem----så
skall inte fan själv kunna ta fram en som är olik den andra. — Af dessa 
intressanta yxor, som upptaga nedre våningen, äro tyvärr blott ett fåtal 
afbildade i Sveriges historia, men de öfriga äro under utgifning, ämnade 
att utkomma i häften under loppet av 50 år. Andra våningen upptages 
uteslutande af säkerhetsnålar från messingsåldern. De äro också under 
utgifning. Tredje våningen uppptages av järnskrot, vilket rubb och 
stubb är utgifvet i tio starka band.”

Författaren till denna museala situationsbild är välkänd - August 
Strindberg i Det nya riket (1882). Oscar Montelius kan inte ha varit så 
glad - hans atlas Svenska kornsaker hade nyligen utkommit (1872-74). 
Alla vet vilken genomslagskraft Strindbergs lustigheter har haft. 
Antingen det är journalister eller kulturskribenter eller allmänhet som 
vill uttrycka olust över ett trist museum så är det just denna kliché som 
är obligatorisk: Stenyxor i långa rader.

Man kan tycka att åtminstone museimännen själva borde kunna dela 
Montelius’ syn på samlingarna. Men nej - också seriöst arbetande 
arkeologer har märkvärdigt villigt anslutit sig till Strindbergs åsikter. År 
1959, när jag blev chef för sten- och bronsåldersavdelningen på 
Historiska museet, fann jag att magasinen i stort sett var i ett utmärkt
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skick, och mycket forskningsvänliga. Det fanns bara ett förskräckande 
undantag, nämligen det s.k. lösfyndsmagasinet. En stor del av sten- och 
flintföremålen var inte katalogiserade. Jag trodde förstås att detta 
berodde på att man ännu inte hade hunnit med katalogiseringen. Men 
nej - det visade sig vara avsiktligt. Dessa massor av flintyxor ansågs inte 
ha något vetenskapligt värde. I stället använde man dem som gåvor till 
folk som gjort museet tjänster. Att skänka bort katalogiserade föremål 
hade stött på juridiska och administrativa svårigheter. Stenyxor som 
visserligen var statens egendom, men inte katalogiserade, kunde man 
däremot utan vidare skänka bort.

Vad var det då för föremål som man på Historiska museet ännu på 
1950-talet ansåg det bäst att diskret avyttra? Jo, när Bror Emil 
Hildebrand på 1830-talet blev riksantikvarie fann han att museet sakna
de allt, lokaler, anslag, personal och t.o.m. fornsaker. Den sistnämnda 
bristen avhjälpte han genom att börja inköpa privatsamlingar. Den först 
inköpta samlingen skulle vid jultiden 1845 fraktas från Trelleborg till 
Stockholm med skonerten S:t Olof. I vinterstormarna gick fartyget 
under med man och allt. Men Hildebrand fortsatte oförtrutet att köpa 
privatsamlingar, åren 1846-1849 t.ex. från pastorsadjunkten Holmberg 
i Bohuslän, doktor Ekman i Kalmar, löjtnant Pettersson i Karlskrona och 
greve Wrangel i Skåne. Dessa och liknande samlingar är välkända för 
många arkeologer, eftersom de innehåller många dyrbara föremål, som 
bronssvärd och guldringar. Men är då samlingarna av stenföremål veten
skapligt värdelösa? Nej, naturligtvis inte. Många av dem har fortfarande 
fyndorterna bevarade, ofta skrivna på föremålen själva. En karta över de 
lösfunna tunnackiga flintyxornas utbredning ger en sannare bild av den 
tidigneolitiska trattbägarkulturens utbredning än en karta över dösar 
och boplatser. Inte nog med det. Flintan var dyr, eftersom största delen 
av landet saknar naturliga fyndigheter. Alltså kan man mäta olika lands
delars ekonomi genom yxornas antal och storlek. Lösfynden har en oer
hörd statistisk beviskraft just genom sitt stora antal. Andra möjligheter 
som lösfynden ger, är att studera tillverkningsteknik och slitage. Man 
kan verkligen skilja den ena yxan från den andra - Strindberg hade så till 
den grad fel, att sanningen är, att det inte finns två yxor som är varandra 
alldeles lika.

Låt oss gå över till en tredje sorts massfynd, nämligen vikingatidens 
silverskatter. Ännu fram till sekelskiftet - och som jag tror ännu längre - 
var det vanligt att Myntkabinettet bara behöll en mindre del av varje 
myntskatt, nämligen i första hand de typer som inte redan var represen
terade i samlingarna. Resten användes för byte med andra myntkabi
nett i Europa och runtom i världen. I äldre tider förekom det dessutom 
att mynt helt enkelt smältes ned.

Förfaringssättet kan illustreras genom ett fynd från Öster Ryftes i 
Fole sn på Gotland, som hittades 1871, och vars slutmynt är daterat till 
senast 1039 (B. Malmer 1982:76 ff.). Som framgår av vidstående tabell,
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behölls bara 430 av skattens 1 939 mynt. Och de bevarade mynten är 
inte alls representativa för skatten - alla de bysantinska och 37 % av de 
tyska mynten har behållits, men däremot inte ett enda av de svenska. 
Dessa utgjordes av de nu aktuella Olof Skötkonungsmynten med svår
läsliga eller obegripliga inskrifter, som kan bestämmas till tid och mynt
ort bara genom ett noggrant stampstudium på mynten själva. Den möj
ligheten finns alltså inte längre.

En annan möjlighet som gått förlorad är att studera de böjningar och 
instick som gjordes under myntens cirkulation för att prova silverhal
ten. Sådana probermärken kan ge upplysning om vilka vägar genom 
Europa som exempelvis de engelska mynten tog innan de grävdes ner på 
Gotland. Men inget av de 638 engelska mynten i skatten är nu tillgäng
ligt för studium.

Nu kan jag tänka mig att en del av er invänder, att fina fynd som 
mikroliter, flintyxor och silvermynt självfallet skall bevaras, även om de 
finns i massor. Det var ju inte sådana fynd vårt seminarium skulle hand
la om, utan om verkligt enkla fynd, som spikar och krossat porslin från 
ostindiefarare. Min poäng är emellertid, att det bara är några årtionden 
sedan, som de massfynd vårdslösades, vilka nu uppfattas som värdeful
la. Vår uppgift är att försöka föreställa oss vilken dom som 2000-talets 
forskare kommer att fälla över oss, om vi nu börjar avhända oss spikar 
och krossat porslin.

Låt oss börja med ben. Nils-Gustaf Gejvall berättar i sina memoarer 
(1990) att det ännu på 1940-talet hände att grävande arkeologer klaga
de över att de inte funnit något intressant, utan ”bara ben”. Jag behöver 
väl inte orda om varför mänskliga skelett är intressanta. Men jag åter
knyter till Binfords intresse för märgspaltade och på annat sätt bearbe
tade djurben. Det är inte ett material som man studerar en gång, och

Silverskatten från Öster Ryftes, Fole sn, Gotland

Antal mynt

Totalt Bevarade Ej bevarade
Islamiska 110 — 110
Bysantinska 13 13 -

Tyska 1097 409 688
Böhmiska 3 3 -

Engelska 638 - 638
Irländska 11 - 11
Skandinaviska 54 4 50
Danska 1 1 —

Svenska 12 - 12
Summa 1939 430 1509
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sedan kastar. Så länge vår kunskap om redskap och annan materiell kul
tur inte är total, så länge har också bearbetningsspåren på djur benen 
vetenskapligt intresse. Detsamma gäller benens vittnesbörd om djurra
ser och domestikationsproblem. Uppenbarligen är det alltså aldrig 
vetenskapligt motiverat att sortera ut och kasta arkeologiskt djur bens
material.

Ett annat massmaterial är sten. Deltagarna i Eketorps-grävningen har 
berättat för mig att nedrasade kalkstenshällar från ringmur och husväg
gar var ett nog så bekymmersamt problem, eftersom de dolde finare 
fynd. Man måste alltså forsla ut kalkstenen från borgen. Men många 
stenar var så stora och tunga att en genomsnittlig arkeologistuderande 
inte klarade av att köra ut ens så mycket som en enda sten med skott
kärra. Därför slog man sönder dessa stora stenar med järnslägga, och 
sedan gick det mycket lättare att skaffa undan detta obehagliga mass
material.

Den krenelerade skapelse som nu bär namnet Eketorps borg är alltså 
till stor del uppförd av helt nybruten kalksten. För min del tror jag att 
det hade varit känslomässigt mera tillfredsställande att använda de 
ursprungliga byggstenarna. Men framför allt hade det säkert varit till 
hjälp vid rekonstruktionen av hus och ringmur om man kunnat använ
da sten i järnålderns originalformat.

I medeltida kulturlager är spikar och järnbitar med okänd använd
ning ofta mer vanliga än välsedda fynd. Det mesta järn som bröts i 
Sverige, eller togs upp som sjö- och myrmalm, användes säkerligen inte 
till knivar, spjut och ringbrynjer, utan just till spik, handjärn och liknan
de. Metallurger kan beräkna vikten utvunnet järn med hjälp av mäng
den slagg, men antagligen skulle mängden spik och annat bruksjärn 
vara till hjälp vid den kalkylen. Under alla omständigheter är det av vikt 
för kännedomen om medeltidens ekonomi att veta från vilken hytta jär
net kom. Det kan man få veta genom spårämnen - och är det inte möj
ligt idag, så blir det säkert i morgon.

Låt oss till sist betrakta det krossade porslinet från ostindiefararen 
Götheborg! Det är naturligtvis en sorglig syn för en älskare av kinesiskt 
porslin. Men är det alldeles säkert att det bara är de hela skålarna och 
faten som har vetenskapligt intresse? Faktum är att vraket har en arkeo
logisk kvalitet som knappast har framhållits tillräckligt. Det är ju näm
ligen ett slutet fynd, vilket är mycket sällsynt när det är fråga om kine
siskt porslin. Någon har velat ifrågasätta att Götheborg skulle vara ett 
slutet fynd eftersom en del porslin, som hämtats upp vid tidigare bärg
ningar, nu förlorats. Men den arkeologiska definitionen för ett slutet 
fynd föreskriver endast att samtliga föremål skall ha deponerats i mark 
eller vatten vid ett och samma tillfälle, i motsats till ett ackumulerat 
fynd, som hopats under en följd av år. Att porslinsfyndet från 
Götheborg i någon mån är defekt är en egenskap som det delar med de 
flesta slutna fynd.
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I fallet Götheborg återstår det mesta av det slutna fyndets vetenskap
liga värde. Att det är fråga om ett slutet fynd bör först och främst ge en 
säkrare samtidighet än en rent konsthistorisk datering. Vidare är det 
just ett fynd av detta slag man behöver för att eventuellt kunna urskilja 
personliga stilar i utförandet av detaljer. Fingeravtryck kanske medger 
slutsatser om dekorationsmålarnas ålder, så som nyligen har skett med 
minoisk keramik. Och uppenbarligen ger ett skärvmaterial som detta 
möjligheter till kemisk analys av färgen som är otänkbara när det gäller 
dyrbara hela porslinspjäser. Om någon alltså vill påstå att porslinsskär
vorna från Götheborg saknar vetenskapligt värde, så kan man våga ett 
högt vad att framtida forskning kommer att bestrida hans påstående.

Det föreligger inga svårigheter att generalisera de slutsatser som jag 
har dragit av alla dessa exempel på massfynd, från mikroliter till pors
linsskärvor. Den regel man får fram är, att det inte finns några massfynd 
som saknar vetenskapligt värde. I de fall där man har ansett massfynden 
värdelösa, och i en eller annan mening kasserat dem, så har det senare 
gång på gång visat sig att man gruvligt misstagit sig.

Det finns ytterligare en generell aspekt på massfynden, som måste 
framhållas. Om man jämför historia och arkeologi, så är det uppenbart 
att båda vetenskaperna studerar dels det individuella, dels samhället. 
Men i historieforskningen har det individuella mycket större betydelse. 
Arkeologin är till största delen en vetenskap om anonyma människor, 
deras materiella och andliga kultur, och deras samhälle. Det är därför 
som de arkeologiska massfynden har så stor betydelse: de belyser just 
förhållanden som rör massan av människor. Om vi håller oss till medel
tiden kan man våga påståendet, att massan av rostiga järnspikar har 
större vetenskapligt värde än Erik den heliges krona, hur omistlig den 
än är.

Blir slutsatsen alltså, att vi skall bevara de simpla massfynden lika väl 
som vi bevarar kronan i relikskrinet i Uppsala domkyrka? Jag tror att 
problemet blir enklare om vi ser det i ett något vidare perspektiv. Det 
lönar sig uppenbarligen inte att bestrida att vi lider en kunskapsförlust 
om och när vi kasserar förment enkla massfynd. Däremot finns det skäl 
att jämföra med de kunskapsförluster som vi gör i andra arkeologiska 
sammanhang.

Mycket näraliggande är till exempel den kunskapsförlust vi lider var 
gång en arkeologisk utgrävning företas. Det hjälper inte att utgrävning
en utförs med den yttersta omsorg av de främsta experter. Det har aldrig 
funnits en utgrävning där fornlämningens totala kunskapspotential till
varatagits. Varje gång grävningstillstånd meddelas innebär det en för
lust av kunskap, lika definitiv som när ett massmaterial kasseras. Det 
förhållandet ändras inte av det faktum att grävningstillståndet samti
digt medför tillvaratagande av annan kunskap.

Borttagande av fornlämningar och utrensning av massfynd är ett 
aktivt kasserande av kunskap. Men det finns också ett passivt kasseran-
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de, en passiv förstörelse. Trots all övervakning och all försiktighet så 
förstörs varje år enbart i svenska grustag en stor mängd fornlämningar 
och fornsaker, alltså kunskap. Annat förintas genom jordbruksarbete 
och byggnadsverksamhet. Min hypotes är, att den sammanlagda kun
skapsmängd, som vi på detta sätt varje år passivt låter försvinna, unge
färligen motsvarar ett mindre svenskt landsortsmuseum.

Vår fornminneslag är utmärkt, och den skall som alla andra lagar föl
jas. Men vad vi från vetenskaplig synpunkt gör, det är inte att iaktta 
lagar och förordningar, utan det är att söka kunskap. Vi måste ständigt 
väga resurserna mot den kunskap vi vinner: Vi skall, med de resurser vi 
har, förvärva så mycket kunskap som möjligt. Ibland kan man då onek
ligen frestas att tro, att man för samma summa som förvaringen av 
massfynden kostar skulle kunna köpa mera kunskap genom nya utgräv
ningar. Men när vi gör den kalkylen, så måste vi å andra sidan betänka, 
att de massfynd vi har i museimagasinen vanligtvis är resultat av kost
samma utgrävningar, och att erfarenheten lär, att de förr eller senare all
tid visar sig innehålla mycket mera kunskap än vad vi först insåg. Trots 
kostnaden för förvaring av massfynden kan det alltså visa sig vara en 
god besparing att behålla dem, eftersom man annars kanske måste göra 
en ny kostsam utgrävning för att få samma kunskap. Och min hypotes 
är, att det i de flesta fall är ekonomiskt fördelaktigare att behålla mass
fynden än att kassera dem.

Allt tillsammantaget framstår kassering eller försäljning av massfynd 
som en så extrem åtgärd att diskussionen blir nästan orimlig. 
Massfyndens problem reduceras därmed till en fråga om lämplig förva
ring, och på detta område förefaller det finnas möjlighet till nytänkan
de. Förvaring av massfynd i uppvärmda magasin, inrymda i byggnader 
på dyrbar tomtmark, är kostsam. Men när det gäller ett material som 
flintavfall är en sådan magasinering inte nödvändig från bevaringssyn- 
punkt; det kan lika gärna grävas ner. Och enkla järnföremål, som nu i 
brist på resurser ofta förvaras okonserverade i museimagasinen, skulle 
bli bättre bevarade om de grävdes ner i sand av lämplig kemisk sam
mansättning. Nedgravningen medför givetvis att materialet blir svåråt
komligt. Det kan inte grävas upp igen alltför många gånger. Men erfa
renhetsmässigt är arkeologiska massmaterial, även om de förvaras på 
dyrbaraste och lättåtkomligaste sätt, vanligen högaktuella endast under 
dokumentation och publikation samt en tid därefter. Det kan ta årtion
den innan materialet åter blir aktuellt, genom att forskningen tagit en 
ny bana.

Förvaring av massmaterial genom nedgravning kan ses som ett tanke
experiment med ringa utsikt att omsättas i praktisk handling. Det finns 
ju många andra möjligheter till förvaring i lokaler, som är billigare än 
museernas mest påkostade magasin, och tankeexperimentets egentliga 
syfte är att erinra om möjligheten till nytänkande i magasineringspro- 
blematiken. Det är knappast värdigt svenskt museiväsen att gripa till
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nödlösningar som kassering eller försäljning av massmaterial innan 
denna problematik noggrannare analyserats.

En sak förefaller emellertid redan i dagens läge alldeles klar: mass- 
fyndens öde skall inte avgöras av allmänhet, ekonomidirektörer eller 
journalister, ens om de skulle heta Strindberg. Det är den arkeologiska 
sakkunskapen som måste ta ansvaret för bedömningen av massfyndens 
vetenskapliga och ekonomiska potential. För min del skulle jag önska 
att den sortens bedömningar inte gjordes i det enskilda museet, vare sig 
lokalt eller centralt. Den rätta instansen i både detta och andra fall vore 
enligt min mening ett årligen sammanträdande, riksomfattande arkeo
logmöte av samma typ som i Norge. Inte heller med en sådan ordning 
kommer man att kunna undvika misstag, men en serie av protokollför
da och publicerade rekommendationer skulle bli utomordentligt läro
rik.
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Massmaterial från stenåldern
Av Kalle Thorsberg

Massmaterialets natur
Försöksvis kan tre likartade förslag ges som svar på frågan: vad är 
massmaterial?

1. Massmaterial är något som det finns mycket av.
2. Massmaterial utgörs av ett större antal identiska föremål.
3. Massmaterial utgörs av ett större antal föremål som är lika, har ett 

antal gemensamma element eller om man så vill ”liknar varandra”.

Det första förslaget är uppenbarligen riktigt men alldeles för vagt för att 
diskuteras.

Det andra förslaget är problematiskt. Identiska föremål framställs 
endast genom industriella processer (”massproduktion”). Sådan har 
inte förekommit under det tidsavsnitt som jag skall behandla. Denna 
definition på massmaterial är dock intressant och behandlas mera 
nedan.

De flesta arkeologer är troligen överens om det tredje förslaget, att 
10 000 avslag från en västsvensk senmesolitisk boplats eller de tonvis av 
lerklining som påträffats på bronsåldersboplatsen Apalle är massmate
rial. Ett betydligt färre antal skulle antagligen betrakta de ca 3 000 pär
lor som påträffats i gravar på Björkö, eller om ni så vill de ca 1 500 som 
påträffats vid de nu pågående grävningarna i Svarta Jorden som mass
material. Eller är den i och för sig relativt ringa mängd lerklining som 
påträffats i gravar från brons- och järnålder massmaterial?

På något sätt är det så att det arkeologer oftast menar med massmate
rial är föremål som till största delen påträffats på boplatser.

Det är troligt att man oreflekterat hellre betraktar ett ton keramik 
från en bronsåldersboplats som massfynd men knappast samma ton 
keramik fördelad på 856 gravar.

Hur kan nu detta komma sig? Två huvudorsaker kan enligt min 
mening vara troliga:

1. Identitet igen. Anledningen till att man hellre betraktar avslag av sten 
som massfynd beror på ett implicit antagande om att avslagen är lika 
varandra eller kanske t.o.m. identiska. - Låt oss titta lite närmare på 
denna idé.
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Jag skall göra ett påstående som jag sedan skall försöka rättfärdiga. 
Det finns inte två identiska avslag. För att förklara vad jag menar skall 
jag försöka beskriva hur ett avslag kommer till.

Det är inte så enkelt att man slår på en bit sten med något hårt och 
sedan är allt klart. Snarare är ett avslag en del i en komplicerad arbets
process där ett mycket stort antal beslut ligger bakom själva avspalt- 
ningen. Varje avslag är sådeles resultat av ett stort antal medvetna val, 
exempelvis: val av råmaterial, val av slaginstrument, val av hur slagin
strument och råämne hålles, kraftens storlek och riktning, plattformens 
preparering (isolering, facettering), plattformens placering i förhållande 
till kärnans morfologi och symmetri etc.

Eftersom det alltid kommer att finnas en variation i hur dessa belut 
fattas och hur de sedan i praktiken genomförs finns inte två identiska 
avslag.

På grund av detta kan man också genom att analysera de teknologis
ka element som finns bevarade på varje avslag också delvis rekonstrue
ra de processer som lett till avslagets produktion och vidare förstå 
besluten som låg till grund härför.

Låt oss återvända till glaspärlorna från Björkö. Har inte två pärlor en 
större grad av likhet sinsemellan än två avslag? Har inte två pärlor till
verkade i samma serie efter varandra större likhet med massfabricerade 
(”industriellt producerade”) föremål än två avslag? Pärlorna borde 
kanske hellre kallas för massmaterial.

2. Kontexten - eller vad är ett fynd egentligen värt? Låt mej börja med 
ett påstående. Ett arkeologiskt föremåls värde avgörs inte av föremålet 
självt utan av det fyndsammanhang i vilket det ingår. Detta fyndsam
manhang kallas i fortsättningen föremålets kontext.

Ett föremåls kontext kan vara mer eller mindre omfattande. Två 
avslag kan t.ex. ha som enda fynduppgift att de kommer från Skåne, 
eller att de är hittade i ett stolphål som ingår i ett hus från senneolitikum 
på den och den boplatsen.

Det vetenskapliga värdet av avslagen är självfallet större i det fall de 
kommer från stolphålet. Dvs., ju ”bättre” kontext ett föremål har ju 
större vetenskapligt värde har det.

Om innebörd, som jag tror, ges till det arkeologiska källmaterialet 
genom förståelse, speciellt av intentioner, är föremålens kontext av cen
tral betydelse för arkeologin.

Av detta följer t.ex. att det alltid måste vara bättre ju större del av en 
kontext en arkeolog har att tillgå vid en tolkning.

I kombination med en viktig egenskap hos det arkeologiska källmate
rialet, nämligen att det som ingår i detta endast är ett mycket litet urval 
av vad som faktiskt deponerats från början, gör detta att alla urval av 
källmaterial är mycket vanskliga.

Rent matematiskt kan man naturligtvis alltid från ett fyndmaterial,
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genom slumpmässiga urval, möjligen säga något om den population 
man valt ur, men dels säger inget att denna på något sätt är representa
tiv för någon förhistorisk verklighet eller för vad som deponerats under 
förhistorisk tid, dels är det inget som säger att ett urval gjort ur en fråge
ställning är användbart ur en annan. Följaktligen försämrar varje urval 
ur en kontext våra tolkningsmöjligheter.

Vad har nu detta att göra med den skillnad i källvärde som arkeologer 
tillmäter massmaterial i jämförelse med gravfynd?

Enkelt uttryckt har gravfynden en mera hanterlig kontext. Boplatser 
är i deponeringshänseende mycket komplexa företeelser och därför 
mycket svårare att förstå än gravar.

Sammanfattningsvis kan sägas att de skillnader som finns mellan 
olika kategorier av artefakter som t.ex. avslag och pärlor endast har att 
göra med dessa föremåls kontexter. Om massmaterial är föremål 
påträffade i svårtolkade kontexter så är såväl silvermynt och pärlor som 
flintavslag från sådana kontexter massmaterial.

Massmaterial från sten- och bronsålder
Man kan om man så vill dela in fyndmaterialet med grund i dess kon
text.

1. Kontextlöst material.
Ett kontextlöst massmaterial skulle innebära ett stort antal avslag, 
krukskärvor eller lerkliningsbitar som saknar t.ex. topografiska uppgif
ter eller andra fynduppgifter. Sådant material finns visserligen men 
utgör en relativt liten del av massmaterialet.

2. Lösfynd.
Lösfynd är inte massmaterial. En relativt liten del av fyndmaterialet, 
t.ex. i Statens historiska museum, är lösfynd. Lösfynden består till stör
sta delen av andra föremålstyper (yxor, skäror, dolkar) än det traditio
nella massmaterialet.

3. Material med kontext.
A. Ytplockat material.
En relativt stor del av massmaterialet utgörs av ytplockat slaget stenma
terial. Dess källvärde bestäms helt av fyndens kontext. P.g.a. ojämn 
dokumentation varierar källvärdet kraftigt. Man bör dock komma ihåg 
att ytplockat material i många fall utgör en viktig grund både för anti
kvariska beslut och för forskning.

1 Under symposiet ifrågasattes denna åsikt av Jarl Nordhblad som påpekade att alla föremål har en kontext. 
Detta är naturligtvis helt riktigt men att därifrån dra slutsatsen att alla kontexter är lika användbara för arkeo
loger är att gå för långt. Det existerar ett stort antal föremål i museimagasin som i viss mening saknar en 
meningsfull kontext. Ett exempel på detta är en slipad flintyxa som förlorat sin signering och därför i sämsta 
fall endast har kontexten: Upphittad i magasin si och så av tjänstemannen N.N. vid tidpunkten t. Denna trivia
la kontext har troligen mycket litet värde för de flesta arkeologer.
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B. Material från arkeologiska utgrävningar.
Massmaterial från arkeologiska undersökningar kan t.ex. utgöras av 
slagen sten, keramik eller lerklining. Som ovan avgörs massfyndens 
källvärde av kontexten. Det torde dock vara en mindre kontroversiell 
åsikt att hävda detta materials vetenskapliga betydelse, eftersom arkeo
logiska undersökningar borde generera massmaterial med relativt god 
kontext.

Antikvariska aspekter på handel med föremål
Om man studerar Historiska museets kataloger från sent 1800-tal över 
stenåldersfynd, speciellt vad gäller donerade eller inköpta samlingar, 
upptäcker man att en del av det material som saknar kontext redan på 
ett tidigt stadium använts som bytesvaror. Museet har helt enkelt bytt 
bort ett icke föraktligt antal yxor, skäror och dolkar mot andra ”mera 
värdefulla” fynd.

Om vi bortser från de moraliska aspekterna på ett sådant handlande 
kan vi först och främst konstatera att materialet sorterats ut p.g.a. en 
antikvarisk bedömning som relaterar sig till den tidens inriktning inom 
arkeologin. Vidare kan vi konstatera, att som en följd av detta har före
mål kommit in till museet, lämnats som byte eller gåva till samlare, som 
sedermera dött, deras samlingar har donerats till ett museum eller sålts 
vidare osv. i all oändlighet.

Det finns faktiskt exempel på föremål som tillförts samlingarna två 
gånger om.

Att säga att sådant ställer till problem för arkeologer kanske inte är 
en överdrift.

Moraliska aspekter på fyndmaterialet
Om man intervjuar sina medmänniskor, de må vara arkeologer eller 
andra, upptäcker man det man skulle kunna kalla en naiv rättsuppfatt
ning. (Naiv endast i den bemärkelsen att den mera speglar vad männi
skorna uppfattar som rätt och riktigt än vad som faktiskt återfinns i lag
text.) Element i denna uppfattning är t.ex. att man inte accepterar 
plundring av fornlämningar.

Fördömandet av detta tycks bottna i en föreställning av att det arkeo
logiska materialet gemensamt ägs av befolkningen i ett område (ytterst 
kanske i ett land, t.ex. Sverige). Hur det nu än må förhålla sig med den 
exakta lagtillämpningen tycker jag att denna tanke är vacker.

Etiska aspekter utifrån denna åsikt gör det mycket klart att arkeolo
giskt material, det må vara massmaterial eller ej, inte bör säljas eller 
skingras utan på något sätt ägas gemensamt, varför inte i museer ...
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Slutord
Om massmaterial av någon anledning försvinner ur det arkeologiska 
källmaterialet från sten- och bronsålder, försvinner också i princip käll
materialet eftersom det utgörs av massmaterial.

I ett läge där man p.g.a. prioriteringar, t.ex. ekonomiska, måste välja 
bort massmaterial från här aktuella perioder, verkar det mest rationellt 
att välja bort hela kontexter och alltså satsa resurserna på ett mindre 
antal väl undersökta objekt i stället för att sprida ut dem på många 
endast delvis undersökta.

Ett fynds vetenskapliga värde är intimt förknippat med föremålens 
kontext. Det är alltså inte så att massmaterial enbart p.g.a. föremålsty- 
pernas höga frekvens innehåller potentiellt mindre information. 
Mängden tolkningar som kan läggas på föremål är i stället en funktion 
av hur väl känd kontexten är.

Om en båt har sjunkit med en last av massmaterial så avgörs inte det 
arkeologiska värdet i detta material av något annat än den ovanligt 
goda kontexten. Att förstöra denna genom att sälja av en del av fynd
materialet vore från arkeologisk synpunkt förkastligt.

Om samma båt skulle ha varit lastad med, låt oss säga, det administ
rativa, skriftliga material som utgör våra samlade historiska dokument 
för en stad under t.ex. 1200-talet, skulle då någon på allvar överväga 
att sälja 75 % av materialet med argumentet att de utgör en mängd 
skrivna pappersark inbundna i likartade band? (”Det är ju så himla 
många lika böcker...”)

Jag har i det föregående försökt visa att det finns åtminstone tre pro
blem förknippade med idén att på något sätt avyttra arkeologiskt mate
rial:

1. Vetenskapliga problem. Kontexter försämras eller förstörs.

2. Antikvariska problem. Ingen vet när, var och hur avyttrade förmål 
dyker upp igen i den antikvariska hanteringen.

3. Etiska problem. Elar vi verkligen rätt att handla med ett gemensamt 
kulturarv?
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Spillet på en urban scene
Av Sæbjørg Walaker Nordeide

Innledning
Det skriftlige kildematerialet er et mangelfullt grunnlag for diskusjon 
om byenes oppkomst og utvikling. Vi mangler mer fyldige opplysninger 
om hvilke organismer de såkalte ”byene” var, særlig i tidlig middelalder. 
F.eks. gir sagalitteraturen lite informasjon om byenes funksjoner, demo
grafiske sammensetning og sosiale organisasjon.

En del av problemstillingene ved bearbeidelsen av materialet fra 
Folkebibliotekstomten i Trondheim ble reist utfra et ønske om å nyan
sere slike spørsmål. Tomten ligger sentralt i middelalderbyen, og det er 
resultater fra analysering av massematerialet herfra jeg skal ta for meg 
her.

”Massematerialet” er ikke et entydig begrep. I denne forbindelse 
anvendes det for å dekke en materialgruppe som opptrer i store meng
der, i kontrast til noe som opptrer i mindre mengder. Til den siste grup
pen regnes faste konstruksjoner, såsom hus, brønner, gater o.s.v. 
”Massematerialet” brukes nærmest som et samlebegrep for det øvrige 
materialet: gjenstander, makrofossiler, osteologisk materiale m.m. Dette 
er m.a.o. en svært heterogen kildegruppe.

Resultatet av et forskningsprosjekt påvirkes av hele saksgangen: Vår 
politiske og teoretiske bakgrunn dirigerer problemstillinger under 
utgravning, og under for- og etterarbeid (fig. 1). Når f.eks. kvinnene 
ikke dukket opp i historieskrivningen før på 70-tallet, var det ikke fordi 
kildematerialet endret seg vesentlig på dette tidspunktet, men fordi de 
politiske strømningene og derved problemstillinger og metodikk endret 
seg.

Når vår oppgave er å rekonstruere et fortidig samfunn, må utgrav
ningen gjennomføres slik at kildematerialets forhold til kontekst ivare
tas, slik at de nødvendige sammenhenger kan avdekkes. Utgravningen 
må derfor kun reversere utviklingen - d.v.s. akkumulasjonsprossesen av 
kulturlagene, og må følgelig foregå stratigrafisk. Kun på denne måten 
får sporene en pålitelig utsagnsverdi m.h.t. å spore samfunnsutvikling
en. Metoder som ”random sampling” og graving i mekaniske lag tar 
ikke hensyn til den funksjonelle sammenheng mellom enkeltelementer 
og deres forankring i en historisk situasjon, og må kun brukes som nød
løsning ved mangel på stratigrafisk lagdeling.

Etter å ha poengtert dette, vil jeg starte med det utgangspunkt vi
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Fig. 1. Forholdet mellom akkumulasjon, fremskaffelse og bruk av arkeologiske data.

hadde i analysen av materialet fra Folkebibliotekstomten: utgravninge
ne var i hovedsak sluttført, så vi hadde ikke påvirkningsmulighet over 
fremskaffelsen av databanken. Materialet var allikevel relativt godt 
dokumentert for sin tid, og det var gravd stratigrafisk.

Det første, nødvendige ledd i bearbeidelsen var den stratigrafiske ana
lysen som ble basert på bebyggelsens utvikling. Vi kunne etter dette 
tegne ut plan over bebyggelsen i 12 ulike faser, fra ca. år 1000 til ca. 
1700-tallet1. Massematerialet var derved relatert til konstruksjoner og 
byggeprosessen via deres felles relasjon til jordlagene.

Etter dette arbeidet hadde vi kulissene på den urbane scene, 
Folkebibliotekstomten: en fasit for hvordan konstruksjonene forholdt 
seg til hverandre, og for hvordan massematerialet forholdt seg til kon
struksjonene. For å kunne tilføre scenen en ”story”, måtte vi i stort 
monn hente replikker fra massematerialet: det ble analysert m.h.t. hvil
ke aktiviteter som hadde foregått. Massematerialet oppfattet vi derfor 
som det nødvendige ledd for å kunne nyansere spørsmålene jeg stilte 
innledningsvis. Mens Andrén i boken ”Den urbana scenen (som jeg 
har halvstjålet tittelen fra) mente at massematerialet ”kanske inte år 
möjlig att direkt utnyttja i stadshistoriska undersökningar” , tilla vi
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massematerialet en fundamental rolle i utforskningen av Trondheims 
historie.

Analysen og analyseresultater
Trondheim ligger på et elvedelta i Trondheimsfjorden (fig. 2). 
Folkebibliotekstomten ligger ved elven, og vi mener at den ligger sen
tralt i middelalderbyen fra dens spede begynnelse. Ved bygrunnleggel- 
sen rundt år 1000 var det på dette stedet en liten vik som fungerte som 
havn for småbåter. Senere sørget landheving og kulturlagstilvekst for at 
viken forsvant, og selve elvebredden ble forsynt med kaianlegg. Det 
utviklet seg raskt et viktig strete som går tvers over tomten: middelalde
rens ”Kaupmannastræte” (fig. 3). Bebyggelsen er klart differensiert i en 
stretenær bebyggelse og en bakgårdsbebyggelse med bolighus, latriner 
m.m. Dessuten får vi en kirke med kirkegård i SV, som senere biir klos
terkirke. Tomtens areal er på drøyt 3200 m .

Folkebibliotekstomten gir et bredt og representativt utsnitt av ulike 
deler av en middelaldersk bybebyggelse, med gode bevaringsforhold for 
organisk materiale.

Bygningsmaterialet gav oss inntrykk av en funksjonsdifferensiert 
bebyggelse. Kunne massematerialet nyansere og bekrefte dette? Vi la 
særlig vekt på å spore produktiv og kommersiell aktivitet.

Massematerialet ble gjennomgått, og for en stor del kodet og sortert 
ved hjelp av EDB - metoder som jeg ikke kan komme nærmere inn på 
her. Det lar seg heller ikke gjøre å redegjøre for alle deler av resultatene i 
et kort foredrag, men jeg skal vise noen eksempler.

Analysen ble lagt opp i flere ”nivå”: noen fordypningsstudier tok for 
seg snevre materialgrupper/problemfelt, mens en såkalt funksjons- og 
aktivitetsanalyse (heretter ”funksjonsanalyse”) tok for seg et bredt 
spekter av materialgrupper, for å skape den nødvendige sammenheng til 
fordypningsstudiene. Funksjonsanalysen skulle særlig skape oversikt 
over viktige deler av materialet, og få fram mellomromskunnskap mel
lom ulike materialgrupper og tema. Analysen ble planlagt i 2 deler: én 
ble basert på gjenstandsmaterialet, og én på konstruksjoner (ikke slutt
ført) .

Med funksjonsanalysen av gjenstandsmaterialet prøvde vi å utnytte 
massematerialets fremste egenskaper: mengde og mangfold, og prøvde 
å unngå det vi har sett flere uheldige eksempler på: at det trekkes vid
trekkende konklusjoner på snevre materialkategorier. Som en etnograf 
bør studere enkeltfenomener i lys av et mest mulig fullstendig bilde av 
samfunnet, bør arkeologen studere enkeltspor i lys av et mest mulig full
stendig bilde av de materielle kulturspor. I de eksempler jeg trekker 
fram her, bygger jeg også i stor grad på funksjonsanalysen.

Representativitet. Utnyttelse av databanken
Gjenstandsmaterialet fra Folkebibliotekstomten teller ca. 300.000 stk.
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200 m

Fig. 2. Folkebibliotekstomtens plassering i det middelalderske bybildet. Etter Nordeide 1989.

27



FG-v
_ FG-ö

(FJ) /(FN)

Kongens gale

Fig. 3. Oversikt over Folkebibliotekstomten med inndeling av delfelt. 1: Stretet; 2: Overflommet 
område ved flo sjø ved ca. år 1000; 3: Grense mellom delfelt; 4: Midlertidige feltgrenser 
5: Kjellere, gøfter m.m. fra nyere tid.
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For å få kontroll over de kildekritiske forholdene utover det den strati
grafiske analysen klarla, og uten å måtte gå inn på hver enkelt gjenstand 
har vi gjort noen generelle studier vedrørende ulike, kildekritiske 
momenter.

Bevaringsforhold
Vi hadde svært lite materiale fra østre del av tomten, samt fra seinmid
delalderen. For å sjekke om dette kunne skyldes dårlige bevaringsfor
hold, testet vi steinmaterialets mengde mot nedbrytbart materiale. Fig. 
4 viser denne fordelingen over tid og i ulike deler av feltet. 
Diagrammene viser oss at forholdet mellom stein og nedbrytbart mate
riale er relativt stabilt, med en svak tendens til underrepresentasjon av 
nedbrytbart materiale i øst og i seinmiddelalderen. Dette har ført oss til 
den konklusjon at bevaringsforholdene kun i liten grad påvirker den 
skjeve fordelingen av funnmengde i tid og rom.

Masseforflytning
I hvor stor grad er materialet transportert vekk fra sin opprinnelige 
brukskontekst? For å kontrollere dette har vi bl.a. limt all middelalder- 
keramikk som det går an å lime. Av totalt 10.471 skår kan 1.687 skår 
(= 16%) limes. Dette arbeidet har påvist forflytning av masse innenfor 
tomtegrensene (fig. 5). Forøvrig er det påvist forflytning av masse ut
over tomtegrensene kun i to tilfeller, hvorav det i det éne tilfellet er 
snakk om påføring av masse til kirkegården fra nabotomten i fase 9-12 
(fig. 6) . Massetransport til kirkegården er også påvist ved massemateri
alets sammensetning i fase 8 . Masseforflytningen til kirkegården skyl
des at det har vært behov for påfylling av masse for nye gravleggingen 

For Folkebibliotekstomten må vi derfor kunne slå fast at massenes 
horisontale fordeling er relativt pålitelig, så lenge en bruker en tomt 
som enhet for lokalisering av aktivitet.

Men: de spor vi finner må oppfattes som et minimum antall. 
Eventuelle vertikale forflytninger utgjør en svært liten del av materialet, 
men gjør at en ikke skal bygge sine teorier på enkeltgjenstander. 
Derimot skal en ved bruk av massemateriale heller velge problemstil
linger som går på trender, og derigjennom studere utviklingsprosesser 
m.m. Generelt gjelder det at påliteligheten øker ved økning i kvanta, for 
da får enkelte foreldete eller feilplasserte gjenstander mindre innvirk
ning.

Synkrone studier
Eksempel: fase 4 (slutten av 1000-tallet) (fig. 7). Bebyggelsen er preget 
av det omtalte nord-sør-gående stretet. Arealet langs stretet er intenst 
utnyttet til bebyggelse. Lengre bak på eiendommene er det mer spredt 
bebyggelse preget av boliger: hus med ildsteder og mollbenk, samt latri
ner .
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Fig. 4. Forholdet mellom steinmateriale og organisk materiale i tid (øverst) og rom. Kun materia
le som er benyttet i funksjonsanalysen er med; d.v.s. ca. 20% av de ca. 300.000 objekter. I 
øverste diagram viser kurve C det totale materialet; kurve B det totale materialet eksklusi
ve materiale i lær og bein!gevir; kurve A kun steinmaterialet. Etter Nordeide 1989.
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Fig. 5. Spredning av skår av 3 kar innenfor en tomt. Etter Reed 1990.

I massematerialet kan vi først se på lekene: av de 16 lekene fra dette 
tidsrom, dominerer hesten og båten, dernest kniv og sverd . Reflekterer 
disse lekene de voksnes hverdag som dominert av samferdsel og krig, 
eller kan det avspeile barnas idealer i hverdagen?

Noe av virkeligheten avspeiles trolig i lekene, for det finnes også 
våpen blant sporene etter de voksne: bl.a. en pil, en sammensatt bue og 
et langskjold, dessuten er det funnet et bissel for hest. Forøvrig er det 
mer fredelige sysler som preger bildet:

Produktiv aktivitet: slagg fra smiing og rester etter støping i metall 
(særlig ved konstruksjon 168, men også en del ved 113, og 165); rikt 
med tekstilredskaper fra sying, veving og spinning (særlig ved konstruk
sjon 113); rester etter tilvirking i lær (særlig ved konstruksjon 165) og 
bein/gevir (særlig langs østsiden av stretet i nordre del av feltet). Det er 
også spor etter tresløyd: dekorprøver og halvfabrikata av bl.a. en skjei 
og laggede kar. Det finnes dessuten halvfabrikata av stein: klebergryte 
og spinnehjul . Det er hevdet at metallhåndverket og bein-Zgevirhånd- 
verket er drevet av profesjonelle utøvere .

Handel/utveksling: det er funnet tellepinner, en merkelapp, vektlodd 
og ca. 20 mynter, de fleste preget under Harald Hardråde, 1047-1066. 
Dette er det tidsrom som kan fremvise langt flest mynter. Disse funnene 
konsentrerer seg særlig til området langs stretet.

Forøvrig er det funnet en del fiskeutstyr, runeinnskrifter, skrivered- 
skaper m.m.

Det finnes en del interessante kombinasjoner av funn: på én og 
samme eiendom (ved bygning 113) er det spor etter et bredt spekter av

31



Fig. 6. Spredning av skår av 3 kar fra én tomt til nabotomten, som er kirkegård. 
Eiendomsgrenser er indikert ved en prikket linje. Etter Reed 1990.

tekstilhåndverk, støping av metall, fiske, lærhåndverk, beinhåndverk og 
trehåndverk. Kombinasjon av ulike spor som en mispreget mynt, vekt- 
lodd, ekstremt mange mynt op spor etter metallhåndverk kan tyde på at 
en myntpreger har holdt til her . Vi kjenner til at det har foreąatt mynt- 
preging på Nidarneset under Harlad Hardråde, men ikke hvor .

Ettersom så mange ulike aktiviteter er belagt, kan vi tenke oss at ulike 
beboere har bodd her, kanskje på leiebasis e.l. En del høystatusfunn og 
eventuell myntpregning kan i så fall peke mot beboere med høy sosial 
rang, kanskje endatil med en viss tilknytning til kongen.

Diakrone studier
Som eksempel på tidsmessig fordeling vil jeg ta fram en generell oversikt 
over ulike typer aktivitetsspor (fig. 8). Prosentureingen er gjort slik at 
100% = den totale mengde innen hver kategori. Hver kategori samme- 
lignes derfor kun med seg selv. Vi kan se at utviklingen varierer fra akti
vitet til aktivitetet: de mest ”markedsavhengige” håndverk som metall-, 
bein- og lærhåndverk viser svært ulik utvikling: Metallhåndverket er
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luksuspreget, og er mest utbredt i den eldste tiden, mens de mer masse- 
produserende håndverk som kammakeri og skomaker! har satt flest 
spor igjen etter seg i de yngre fasene. Tekstilhåndverk og fiske varierer i 
takt med en kurve for det totale materialet som er med i analysen - dette 
kan tolkes som at dette er aktiviteter som er mer demografisk betinget 
enn ”markedsbetinget”.

Det er verd å merke seg at det inntrer en rekke endringer i løpet av 
fase 6/ved inngangen til fase 7; både teknologiske endringer (f.eks. før-
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ÅR FASE

Boaktivitet Tekstilhåndverk MetallhSndverk (støping) Lærhåndverk Bein-,horn-og Handel og utveksling Fiske
100%=888S 100%= 1803 100% = 276 100%=7781 gevir-håndverk 100%=281 100%=356

(ekskl. slaog) K)0%=25149 (ekskl.redeponerte
mynter i fase12 og 
importfunn)

Fig. 8. Oversikt over antall spor som kan kategoriseres under de utvalgte aktivitetskategorier.

ste spor av flatvev), kvantitative endringer innom ulike aktiviteter og 
veksling i de relative mengdeforhold mellom ulike aktiviteter (håndverk 
med gevir som råstoff biir dominerende og lærhåndverket øker også, 
mens spor etter gullsmedene forsvinner). På samme tid endrer skomoten 
seg: høy reimsko forsvinner, og vi får en nærmest eksplosiv okniną i 
antall skotyper . En lignende tendens kan observeres i kammaterialet . 
Denne endringen kan tidfestes til siste halvdel av 1100-tallet. Hvilke 
forklaringer som ligger bak denne forandringen i materieli kultur, har vi 
enda ikke klart for oss. Opprettelsen av erkebispesetet på midten av 
1100-tallet kan ha påvirket enkeltfaktorer lokalt, men trolig må vi også 
søke forklaringer i andre, eventuelt utenforliggende årsaker, som f.eks. 
generell utvikling i MA-samfunnet i Norge og Norden.

Ovenstående er kun antydninger av enkelte problemområder som 
med fordel kan utdypes ved analyser av massematerialet fra 
Folkebibliotekstomten. En rekke andre problemområder er også berørt, 
men enda flere venter på å bli behandlet för vi kan si at dette materialet 
er analysert i rimelig grad i forhold til dets potensiale.
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Noter
1. Christophersen 1985, Nordeide 1988 a og b.
2. Andrén 1985, s. 11.
3. Nordeide 1989.
4. Christophersen, in prep.
5. Reed 1990, s. 24.
6. Nordeide 1989, s. 100.
7. Nordeide 1988b.
8. Nordeide 1989, ss. 55 ff.
9. Nordeide 1989, ss. 55 ff.

10. Bergquist 1989, ss. 124 ff, Flodin 1989, s. 128.
11. Nordeide 1989, ss. 55 ff.
12. ibid. ss. 63 f.
13. Skaare 1989, s. 8 og 9.
14. Marstein 1989, s. 11.
15. Flodin 1989, s. 122.

Totalt materiale med i 
analysen 
100% = 47019 

■= ekskl rester etter 
be in- og ler-händverk
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Massmaterial och nyare 
tidens arkeologi
Av Hans Andersson

Nyare tidens arkeologi: problem eller möjligheter?
Min uppgift här är att ge synpunkter på det arkeologiska material som 
vi utifrån ett egocentriskt medeltidsperspektiv brukar kalla eftermedel- 
tida. Det är ju egentligen inte ett bra namn. Men vår iver att dela in 
mänsklighetens historia i perioder slår också igenom här. I grunden är 
detta förmodligen en felaktig utgångspunkt, som befäster den speciella 
synen på den historiska arkeologin såsom en i alla lägen historiens 
hjälpgumma.

Men det jag skall säga kommer också att handla mycket om vårt 
ansvar för hur ämnet skall utvecklas. Det är självklart att detta också 
innefattar en självrannsakan.

Vårt förhållande till vilka problemställningar som är de väsentliga 
inom arkeologin, i det här fallet således den historiska arkeologin, 
bestämmer naturligtvis också vår syn på det arkeologiska materialets 
användbarhet. Inom medeltidsarkeologin har det funnits en tendens att 
i första hand intressera sig för, låt oss kalla det, maktens landskap. 
Kategorierna borg, kyrka, stad är studieobjekten i en sådan diskussion. 
Det material som väljs för sådana studier är ofta anläggningar som hel
het, deras belägenhet i landskapet, hur de infogats i större system, deras 
yttre utformning. När ett fyndmaterial utnyttjas i analysen blir det 
oftast just sådant som belyser dessa aspekter.

På detta sätt blir det historiska arkeologiska materialet en del i, vad vi 
kan kalla det, en mera traditionell historisk analys. Detta är definitivt 
inte något fel. Det är mycket väsentligt att ta upp dessa frågor och ana
lysera dem med arkeologiska metoder. Särskilt viktigt blir det naturligt
vis i perioder där det arkeologiska materialet i bred mening är ett av de 
få tillgängliga källmaterialen.

Men kanske gör också en sådan inriktning att vi känner oss handfall- 
na eller i varje fall tveksamma inför massmaterialen och deras utsago
kraft. Det blir särskilt tydligt när vi kommer till nyare tidens material. 
De frågor som med särskild tydlighet styr vår medeltida forskning kan, 
när vi applicerar dem på nyare tiden, i flera fall bättre besvaras med ett 
mycket mera komplett skriftligt material. I ett sådant sammanhang kan
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man därför tycka att periodens arkeologiska massmaterial är ointres
sant och inte ger något nytt. Det är besvärligt: Vad gör man t.ex. med 
kinesiskt porslin? Vad gör man med senare tids glas? T.o.m. husgrunder 
kan verka överflödiga, när vi ändå tror oss ha hela byggnader bevarade. 
Kan det vara så att vi saknar de rätta frågorna? Är vi så bundna i en tids 
frågor eller konventioner om vad ett material skall användas till att vi 
inte observerar dess inneboende möjligheter? Ser vi problem eller möj
ligheter?

Situationen
Vi har under de senare åren sett en ökning av undersökningarna av 
eftermedeltid. Jag har för ett annat tillfälle gjort några mycket enkla 
diagram över grävningarnas fördelning på perioder (Andersson in 
press). De representerar 1985 och 1986. De baseras på uppgifter i 
”Arkeologi i Sverige”. De får tas för vad de är. Grävningarna är av 
mycket skiftande omfattning och kvalitet. I flera fall är den nyare tiden 
med som ett skikt som skall tas undan innan man når de ”intressanta
re” lagren längre ned. Men jag tror i alla fall, att vi kan utläsa att den 
nyare tidens material spelar en väsentlig roll. Till detta kan även läggas 
de stora material som kommit fram vid marinarkeologiska undersök
ningar, som i första hand berört fartyg från nyare tiden.

Massmaterial från nyare tid
Vilka är då massmaterialen? Vi behöver knappast göra någon längre 
beskrivning här. De är i princip desamma som för medeltiden. Det sker 
naturligtvis en förändring av keramikmaterialet. Nya material tillkom
mer: fajans, porslin. Det nya är att mycket av detta material är känt på 
andra sätt än genom arkeologins försorg. Det är material, som bevarats 
på annat sätt än i jorden. Det återfinns framför allt i museer och hem. 
Därtill kommer ett mera varierat bildmaterial, liksom skriftliga källor 
som ger upplysningar om leveranser, köp och försäljningar, liksom om 
bouppteckningar osv. Hur vi skall hantera denna komplexitet och hur 
det arkeologiska materialet skall ses i förhållande till alla dessa andra 
material är en viktig teoretisk och metodisk fråga.

Situationen i andra länder
Den eftermedeltida/historiska arkeologin är inte längre en sysselsätt
ning för ett fåtal. Vi finner den i Europa, i USA, i Kanada, i Australien, i 
Sydafrika, i Nya Zealand och säkert på många andra platser också. Den 
innefattar flera olika traditioner. I Europa är den grovt sett en utveck
ling av medeltidsarkeologin; den försöker att hantera materialet unge
fär som en medeltidsarkeolog skulle göra det, dvs. den utgår från ett 
historiskt synsätt, något förenklat uttryckt.

I USA är situationen mera mångtydig. Där finns både denna europeis
ka tradition och den utgångspunkt som är gemensam med den ameri-
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kańska förhistoriska arkeologin, nämligen den socialantropologiska. 
Den förra är mera en kontextuell arkeologi, om jag vågar använda detta 
uttryck, medan den senare mera inriktar sig på människans handlingar i 
ett mera generellt perspektiv. Som ni alla vet har det under årens lopp 
just i USA varit en betydande strid mellan dessa grupperingar. Striden 
har gällt tolkningsföreträdet i historisk arkeologi. Det har också formu
lerats som en kamp om makten över arkeologin. Ett färskt intryck är att 
vi kanske inte skall se frontlinjerna så skarpa längre. Det historiska per
spektivet finns med på ett mycket tydligt sätt i den historiska arkeologi 
som presenteras. Men utgångspunkterna och skolningen är ändå tydlig.

Skall man våga sig på några kraftfulla generaliseringar är det ingen 
tvekan om att det som intresserat de amerikanska historiska arkeolo
gerna är framför allt de kulturella implikationerna i materialet. 
Egentligen ligger det förmodligen inte så långt från en socialhistoriskt 
inriktad arkeologs uppfattning om vilka problem som är viktiga att 
lösa. Det gemensamma är att man intresserar sig för en grupp männi
skor och hur de manifesterar sig i det arkeologiska materialet, vilka sig
naler detta ger om status, öppenhet, isolering, inre värderingar, kon
sumtion: slavarna kontra plantageägarna, de spansktalande gruppernas 
sociala ställning eller vad det kan vara. Det blir då väsentligt att se på 
fyndmaterialets sammansättning, spridning inom den undersökta loka
len, förhållande mellan byggnader och fyndmaterial, studerade med 
diverse ibland inte speciellt märkvärdiga metoder, ibland med högst 
sofistikerade statistiska och spatiala metoder. Ibland låter det märkvär
digare än det är. Men det finns en poäng i detta som vi inte får förbise. 
Det rör intresset för de människor som rört sig i den miljö som studeras 
och deras sätt att hantera denna. Vi har inom medeltidsarkeologi och 
eftermedeltida arkeologi i förvånansvärt liten utsträckning försökt oss 
på att arbeta med sådana frågor.

I en nyligen publicerad uppsats om holländsk eftermedeltida/historisk 
arkeologi har författarna försökt sig på att sammanfatta några av skä
len för eftermedeltida arkeologi (Carmiggelt och Hacquebord 1990). 
De diskuterar bl.a. frågeställningar och problem som den eftermedelti
da arkeologin skulle kunna ge viktiga bidrag till. De ger en bred redo
visning av den holländska eftermedeltida arkeologin, men det intressan
ta i detta sammanhang är framför allt vad de har att säga om forsk
ningsinriktningar. De sammanfattar detta på följande sätt:

”Firstly, by studying the productive, technical and consumptive 
aspects of the material culture of the past, one can obtain information 
about the grade of specialisation, the techniques used, the distribution 
of products in time and space and among various social groups. Such a 
study can trace what functional and symbolical part some objects play
ed in the past and how people handled these. Moreover this research 
can provide much information significant for various specialities within 
historiography, such as family history, history of mentality, of technique
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etc.” (Carmiggelt och Hacquebord 1990 s. 321.)
Detta citat ger tillsammans med de tidigare presenterade amerikanska 

forskningsriktningarna, som naturligtvis delvis ryms inom de holländ
ska formuleringarna, en ram att diskutera problemställningar av bety
delse för den nyare tidens arkeologi och där just massmaterialen kan 
vara ett viktigt källmaterial.

Problemområden
Låt oss ta fram några exempel på sådana problemområden:

1. Studier rörande det arkeologiska materialets/massmaterialets förhål
lande till övriga källmaterial.
Det finns en omfattande föremålsforskning ute i Europa. I Österrike 
finns det ett särskilt ”Institut für mittelalterliche Realienkunde”. Det 
som tycks utmärka den verksamheten är ett mindre hänsynstagande 
just till det arkeologiska materialet, medan man framför allt ägnar sig åt 
andra typer av källor, inte minst bildernas utsago. Till arkeologins stora 
fördelar hör dock att den inte diskriminerar någon grupp, inte väljer 
vad den vill avbilda, inte avger bouppteckningar för bestämda klasser i 
samhället.

Vi behöver teoretiska och metodiska studier som tar upp frågorna om 
de olika källmaterialen och deras förhållande till varandra och deras 
utsagokraft. Det är många som sagt detta, men det måste upprepas. Det 
går inte bara att behandla arkeologi i generella termer. Som historiska 
arkeologer arbetar vi i en helt annan källmiljö än de som arbetar med 
skriftlösa perioder. Nyare tidens material är troligen särskilt väl lämpat 
för denna typ av studier, men resultaten får naturligtvis konsekvenser 
för all historisk arkeologi.

2. Tomtens (kvarterets/gårdens) organisation.

Detta är ett alltid lika aktuellt problem, som hittills behandlats mycket 
lite i svensk historisk arkeologi. För nyare tid finns det ofta ett kartma
terial av intresse. Men det är sällan så detaljerat att det är möjligt att 
följa vilka förändringar som sker mera i detalj förrän tämligen sent. De 
äldsta kartorna visar i huvudsak enbart kvarter, inte tomter. Ibland 
finns det ett mera detaljerat material, men detta är ojämnt. Vad som är 
ändå svårare att belysa utifrån kartmaterialet är naturligtvis bebyggel
sens placering inom tomterna och hur de olika funktionerna fördelar 
sig.

Vi har på olika sätt varit mera inriktade på de stora strukturella frå
gorna i urbaniseringsprocessen. Vi måste mer än vad som gjorts tidigare 
knyta det som sker på den enskilda tomten eller i det enskilda kvarteret 
till dessa större skeenden. Men även kunskapen om vad som sker i det 
lilla har ett egenvärde. Tillsammans med andra liknande uppgifter kan
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den ge generella resultat om mänskligt handlande. Här ligger rimligen 
en stor potential hos det arkeologiska materialet.

Det gäller då inte endast byggnadernas placering och funktion. Det är 
viktigt att undersöka kvarterets sociala organisation och de materiella 
uttrycken för denna. Frågorna är inte enkla att besvara. Det har visat 
sig att sådana skillnader kan vara svåra att urskilja, men fortsatta meto
diska studier, där också andra material förs in, blir viktiga.

3. Fyndmaterialets utsago om innovationsförlopp.

Jag nämnde tidigare det kinesiska porslinet. Det har ju blivit aktuellt i 
dessa dagar genom de stora fynden i anslutning till ostindiefararen 
Götheborg. Det kinesiska porslinet är en ledartefakt i 1700-talets lager 
och framåt. Vi finner det i stadslager men också på landsbygden. Har 
detta faktum något intresse eller vet vi tillräckligt? Vi vet hur detta pors
lin, i regel i varje fall, nådde Sverige. Vi vet att det försåldes i betydande 
utsträckning vid auktionerna i Göteborg. Vi vet att Kina blev på modet, 
i varje fall i samhällets högre kretsar. Men vet vi hur spridningsproces- 
sen till andra grupper i samhället gick till? Vet vi vilka typer och former 
som accepterades? Vilken kronologi finns det i denna spridning? Det 
arkeologiska materialet måste vara mycket väsentligt för denna typ av 
frågeställningar.

4. Civilisationsstudier.

Arkeologin gör, som tidigare nämnts, inte någon skillnad på samhälls
klasser. Detta ger oss en extra möjlighet. Vi kan utnyttja en sådan arke
ologisk kunskap på ett mera övergripande plan genom att t.ex. koppla 
studierna till Norbert Elias civilisationsteorier. Husgerådsinnehavet, 
dess karaktär och sammansättning sett över tiden blir därvid väsentligt.

5. Konsumtionsmönster.

Det är möjligt att vi genom fyndstudier kan finna konsumtionsmönster 
och deras förändringar över tiden. Ingen har ännu i vårt land försökt att 
utnyttja de metoder som George L. Miller har introducerat: att studera 
prissättning på föremålsgrupper och sedan utnyttja detta i en analys av 
det arkeologiska materialet för att i varje fall kunna bilda sig en upp
fattning om hushållens relativa konsumtionsnivå (Miller 1980, Miller 
1988).

6. Teknik.

En annan aspekt som holländarna drar fram är de tekniska. Det är ett 
område där det fortfarande uppenbarligen finns mycket att göra för 
t.ex. medeltiden. Men detta är ett problem som alltid är lika aktuellt 
även för senare perioder. Alla tillverkningsprocesser finns inte beskriv
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na. Finner vi produktionsanläggningarna har vi ett utmärkt källmateri
al för forskning. Men också de producerade föremålen är viktiga som 
källmaterial. Det finns kanske möjligheter att så småningom knyta 
dessa till produktionsplatser. Den utveckling vi sett inom medeltidsom
rådet i detta avseende har visat att sådana möjligheter är tämligen stora, 
även om det kan vara tidsödande. Det får då naturligtvis konsekvenser 
för vårt sätt att hantera fyndmaterialet.

Några konklusioner
Jag har försökt skissera några tänkbara forskningsområden där det 
arkeologiska massmaterialet skulle kunna vara av stor betydelse. Jag 
har också visat på att det finns pågående arbeten runt om i världen som 
är av betydelse i detta sammanhang och som vi måste ta kontakt med. 
Samtidigt är det också uppenbart att vår forskningsberedskap inom 
dessa områden inte är så stor som den borde vara. Vi kan naturligtvis 
skylla ifrån oss på flera sätt, men det är just nu ointressant. Vad som är 
väsentligt är att de studier som påbörjats får en möjlighet att utveckla 
sig, att man både intresserar sig för de mer teoretiska problemen kring 
den historiska arkeologin och i varje fall genomför pilotstudier som tar 
upp sådana frågor som behandlats här.

Det är uppenbart att ett sådant forskningsprogram, om vi skall 
använda denna pretentiösa beteckning, naturligt måste få konsekvenser 
i olika sammanhang. Det ställer naturligtvis krav på oss vid universite
ten att verkligen försöka ta oss an denna typ av problematik. Det finns 
en början till detta. Mer krävs dock.

Men det ligger rimligen också ett krav på dem som ger tillstånd för 
undersökningar och på dem som genomför dem. Den eftermedeltida 
arkeologin kan rimligen inte behandlas på annat sätt än all annan 
arkeologi. Vi kommer inte vidare utan en strategi för framtiden inom 
detta område. Det är därför roligt att kunna konstatera att ett sådant 
utvecklingsarbete verkligen har tagits in i UV:s verksamhet. Jag tänker 
på kvarteret Biografen i Nyköping (Andersson, et al. 1990).

Hittills har jag använt ordet massmaterial ganska sällan, även om det 
funnits med i allt vad jag har haft att säga. Som jag redan antytt är 
massmaterialet självklart väsentligt, även om vi idag inte alltid ser dess 
möjligheter eller inte har de teoretiska och metodiska instrumenten för 
att behandla dem. Det försätter oss i en knipa, när en gallringsdiskus- 
sion kommer upp. Jag tror för min del att vi fortfarande befinner oss i 
en situation där vi egentligen inte kan avgöra vad som är gallringsbart 
eller inte. Vi har inte redskapen för att hantera denna fråga. Det är att 
börja i en felaktig ända om vi bestämmer oss för att gallra innan materi
alet satts in i en forskningssituation.

Detta leder över till några kommentarer kring dokumentationen och 
dess roll.
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I en not till Sixten Strömboms publikation om undersökningarna av 
Nya Lödöse 1915-1918 kan vi läsa följande:

”Av de tiotusentals keramiska skärvor, som funnos, ansågo vi det ej 
mödan värt att behålla mer än en komplett typserie av det enkla godset 
samt alla sådana, som på särskilt vis till form eller dekor skilde sig från 
de vanliga. Den stora mängden av enkla skärvor räknades emellertid 
efter olika kärl på varje fyndställe, och med hjälp av dessa uppgifter 
sökte vi åstadkomma ett slags statistik över olika glasyrers och gods fre
kvens. Utan att alls tillmäta resultatet av dessa sammanräkningar någon 
allmängiltighet för vissa lervarors förekomst under 1500-talet, anser jag 
dock lämpligt att återge en förteckning, vars relativa siffror får anses 
typiska för Nya Lödöseförhållanden.” (Strömbom 1923 s. 153, not 1.)

Strömboms grävning var för sin tid mycket fin och egentligen möns
tergill, liksom organisationen kring den. Men frågan är om vi i dag skall 
ha samma inställning till material vi inte förstår. Stora delar av det 
keramikmaterial som Strömbom tog fram finns alltså inte kvar. Hans 
undersökningar är fortfarande en av de stora senmedeltida grävningar
na i vårt land. Vi har i dag kvar en viss skriftlig dokumentation men inte 
möjligheterna att gå tillbaka till originalmaterialet för att testa och med 
ny kunskap arbeta vidare med Strömboms material.

Dokumentation är både ett sätt att s.a.s. göra det möjligt att identifie
ra i magasinet det som påträffats vid en grävning och en del i en forsk
ningsprocess. För Ditt forskningsproblem är det alldeles speciella 
variabler som är viktiga för Dig. Det finns inget dokumentationssystem 
i världen som kan förutse alla dessa frågor. Om vi uppfattar dokumen
tation som ett sätt att ständigt på nytt se på materialet, blir också synen 
på förhållandet mellan dokumentationen och det dokumenterade 
mycket mer komplext än ett rent identifikationsproblem. Dokumenta
tionen är en tolkning av föremålet i en viss forskningssituation. 
Naturligtvis måste ett sådant synsätt på dokumentation få konsekven
ser på hur fyndmaterialet/massmaterialet hanteras.

Kombineras detta med vad jag tidigare sagt om en inte särskilt väl 
utvecklad forskningssituation måste vi enligt min mening dra tre slut
satser utifrån det ansvar vi har som arkeologer.

1. Det material som vi har tagit fram måste sparas och magasineras oav
sett vilken dokumentation vi gör i dag.

2. De beslutande myndigheterna måste i sina beslut verkligen ta hänsyn 
till de konsekvenser som ett stort fyndmaterial kan få. I de fall där 
undersökning inte är nödvändig, måste, om en grävning ändå planeras, 
de vetenskapliga motiven vara starka och utslagsgivande, liksom möj
ligheterna att ta hand om materialet på ett kvalificerat och ansvarsfullt 
sätt. Det är faktiskt bättre att materialet ligger kvar i sin ursprungliga 
kontext än att det tas upp, om konsekvenserna ändå blir att vi avhänder 
oss, och kommande forskargenerationer, ett viktigt källmaterial.



3. Forskningen måste utvecklas inom detta område. Varje undersökning
måste ses som en del i ett större forskningssammanhang.
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Det osteologiska materialet
Av Per G.?. Ericson

Vid nära nog alla arkeologiska utgrävningar påträffas skelettfynd av 
människa eller matrester och slaktavfall i form av djur ben, tänder och 
horn. I de flesta fall är det dock endast fråga om mindre mängder som 
svårligen kan sägas omfattas av dagens diskussion. Ett helt annat för
hållande råder dock i t.ex. medeltida städer där ibland mycket stora 
mängder husdjursavfall tillvaratas, ofta flera ton.

Det osteologiska materialet har många principiella likheter med 
andra fyndmaterial men skiljer sig också på några viktiga punkter. Vid 
en hastig tanke kan man kanske förledas tro att den avgörande skillna
den mellan de arkeologiska och osteologiska materialen ligger i det fak
tum att benen representerar levande djur vilka, i motsats till t.ex. kru
kor och kammar, varit kapabla att förflytta sig själva. De blir därmed 
lite svåra att få riktigt grepp om och kanske när man en misstanke om 
att de inte nödvändigtvis hör ihop med den ekonomi man studerar. De 
djur vilkas ben hittas på en boplats eller i en medeltida stad har dock i 
praktiken nästan aldrig kommit dit av egen fri vilja utan för att en män
niska så bestämt, detta gäller även de vilda arterna. Husdjuren har kan
ske fötts upp på platsen, slaktats och sedermera också konsumerats där. 
Kanske har vissa kroppsdelar utnyttjats som råvaror till ben- och horn
slöjd och utgjort objekt i en lokal eller långväga handel. Avskurna och 
sönderslagna ben vittnar om detaljerna i dessa processer och man behö
ver numera sällan argumentera för benbitarnas generella betydelse för 
den arkeologiska forskningen. Det är dock långt kvar till jämställdhet 
mellan det osteologiska materialet och andra kategorier av fynd. 
Fortfarande kasseras ben i stor utsträckning vid arkeologiska utgräv
ningar, antingen medvetet genom gallring eller omedvetet p.g.a. en 
dåligt genomtänkt gravningsmetodik. Att låta stickprov ersätta ett 
totalt tillvaratagande är också en möjlighet som diskuteras långt oftare 
för ben än för andra materialgrupper. Jag kommer här senare att hävda 
att stickprovsteknik under vissa förhållanden kan vara ett användbart 
verktyg vid tillvaratagande av ben men villkoret är då att det är rätt 
utformat och att vi tagit ställning till den typ av information som riske
rar att offras. Det ska poängteras att det aldrig kan vara motiverat ur en 
vetenskaplig synvinkel att kassera benmaterial. Erfarenheten visar dock 
att man kan hamna i situationer där man måste rädda vad som räddas 
kan och det är i detta sammanhang som en stickprovstagning ska ses.
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Tveklöst uppvisar benfynden i grunden avgörande likheter med mer 
klassiska arkeologiska fyndmaterial. Benen är dock också ett zoologiskt 
källmaterial; de härrör ju trots allt från individer med helt unika gene
tiska sammansättningar som ur ett biologiskt perspektiv har ett egenin
tresse. Den genetiska variationen som grund för evolutionen innebär att 
två individer aldrig är helt lika - en av dem är alltid bättre anpassad till 
den rådande situationen än den andra och kommer därför att gynnas av 
det naturliga urvalet. Dessa olikheter gäller både om individerna 
betraktas som helheter eller i delar. Precis som det inte finns en ko som 
är den andra lik, finns det inte heller två helt identiska skulderblad av 
nötkreatur. Det är också dessa olikheter i sig, deras orsaker och följder, 
som intresserar biologerna och som man lägger ner stora forskningsre
surser på att klarlägga.

Det osteologiska materialets dubbla roll som källmaterial för både 
biologer och arkeologer ligger visserligen i marginalen på dagens dis
kussion, men konstaterandet att det ena skulderbladet inte är det andra 
likt är principiellt intressant. Detta visar att inte heller ett benmaterial 
består av mängder av identiska fynd. Kanske kan man t.o.m. i ett 
medeltida stadsmaterial dela upp skulderbladen hos t.ex. arten nötkrea
tur i morfologiska undergrupper. Om frekvensen av dessa också varie
rar över tiden kan detta vara ett uttryck för genetiskt betingade egen
skaper hos de nötkreaturspopulationer som förts till staden; skillnader 
som kanske kan förklaras med en förändring av omlandets utnyttjande, 
eller import av en ny nötkreatursras till området. Exemplet med skul
derbladen är möjligen lite väl fantastiskt, men genetiska skillnader av 
detta slag har faktiskt tidigare observerats på förhistoriska får i 
Storbritannien och där kopplats till olika raser. Jag har själv gjort lik
nande observationer hos gråsäl i Stora Förvar, där de undre lagrens grå- 
sälar med största sannolikhet inte tillhört samma population som de 
övre lagrens. Denna typ av information kräver dock i regel beydligt 
större material för att kunna fångas upp än vad man t.ex. normalt bru
kar ta som stickprov för att besvara mer konventionella frågeställning
ar.

Data av mer kvalitativ art som t.ex. förekomst av udda och ovanliga 
arter eller sjukdomar etc., tillhör i ännu högre utsträckning den infor
mation som vi riskerar att välja bort vid en stickprovsmetodik. Dessa 
data kan visserligen lika gärna vara triviala som högintressanta, men 
används stickprovstagning är det underförstått att vi aldrig kommer få 
veta vilket, liksom att vi heller inte bryr oss om detta tillräckligt mycket 
för att ta reda på det (i så fall hade vi ju inte genomfört stickprovstag- 
ningen). I de fall där vi trots allt intresserar oss för data av denna typ 
men ändå av andra anledningar tvingas att arbeta med stora stickprov, 
kan dessa kompletteras med riktade stickprov. Detta har vi prövat vid 
utgrävningen av stenåldersboplatsen Anneberg i Oxsätra i Uppland, där 
en specifik frågeställning var om man idkat sillfiske eller ej. I det regul
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jära sållet med 3 mm:s maskor hade inga sillrester alls hittats och för att 
kontrollera om detta enbart berott på att maskorna varit för stora så 
floterades delar av den jord som rann igenom sållet. Här hittades också 
några små sillkotor men i en mycket ringa mängd.

Det finns också många andra arkeologiska intressanta frågeställning
ar kring osteologiska material som lämpar sig för stickprovstagning. 
Detta gäller t.ex. när vi på en boplats eller i ett medeltida stadslager vill 
uppskatta de olika djurarternas relativa betydelse i människornas eko
nomi. Vill vi dessutom kalkylera det absoluta antalet individer per art är 
det emellertid nödvändigt att veta stickprovets volym i förhållande till 
hela lagrets volym. Ett stickprov kan också vara tillräckligt om vi vill 
beräkna hur olika kroppsregioner är företrädda relativt sett för att 
avgöra om djuren slaktats på platsen eller om de förts dit färdigstycka- 
de, liksom vid uppskattning av de slaktade djurens ålders- och könsför
delningar vilka brukar kunna säga oss mycket om karaktären på hus
djurshållningen. Eftersom de data vi här söker är baserade på relationer 
mellan djurarter, kroppsdelar, åldrar, kön osv. så spelar det mindre roll 
om vi grundar beräkningarna på hela eller delar av materialet, så länge 
vårt stickprov är stort nog för att ge statistiskt säkra resultat. Hur stort 
det ska vara varierar dock med frågeställning och materialtyp. Såväl 
internationellt som nationellt finns idag mycket små kunskaper inom 
detta fält som bör ges hög forskningsprioritet.

Vid stickprovstagning gäller det inte bara att välja rätt samplestorlek, 
det ställs också stora krav på en väl genomtänkt design. Först måste vi 
fråga oss om ett stickprov verkligen fungerar, och i så fall vad ska det 
egentligen representera. Det ligger en förrädisk tankefälla i att tro att 
bara för att vi har att göra med flera ton djurben från en medeltida tomt 
så legitimerar detta i sig själv en stickprovstagning. I själva verket måste 
man också bestämma sig för vad proven ska användas till. Ska de t.ex. 
utnyttjas till att studera de tidsbundna förändringarna av handelsmöns- 
ter, husdjurshållning, jakt och fiske etc? Just nu prövas t.ex. viss stick
provstagning av benmaterialet enligt detta system vid 1991 års utgräv
ningar av Birka. Eftersom vår ambition där är att studera hur benmate
rialets sammansättning varierar i rummet och över tiden, kommer gräv- 
skikten att utnyttjas som de stickprovsenheter från vilka vi vill ha ett 
tillfredsställande stort material. I praktiken innebär detta att vi i vissa 
skikt kommer att göra ett fullständigt tillvaratagande, medan vi från 
andra kanske samlar in endast 10% av benen. (Det bör påpekas att alla 
ben plockas i vattensållet.) Hade vår målsättning i stället varit att ge en 
mycket generell bild av vad man konsumerade i Birka i genomsnitt 
under hela dess bosättningstid, skulle redan det benmaterial som 
Hjalmar Stolpe tillvaratog kunna tjäna som ett tillräckligt stort ”stick
prov”.

Det är naturligt att förknippa termen stickprov med gallring. Att gall
ra bort är ju i praktiken vad vi gör med de ben som inte kommer med i
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stickprovet. Jag anser att det är utomordentligt viktigt, att om man 
tvingas gallra så ska detta göras redan i fält. Senare gallring ställer ofta 
till problem och är otvivelaktigt ett resursslöseri. Benmaterial är ofta 
tidsödande att tillvarata och i de material som inkommer till Historiska 
museet finns mycken tid redan investerad. Som ansvarig för de mycket 
stora osteologiska samlingarna på museet har jag ibland också mött 
åsikten att ”kan ni inte slänga bort benen nu när de har analyserats?” 
Och svaret är naturligtvis: Självklart inte. Man måste inse att två osteo
loger aldrig når exakt samma resultat vid en osteologisk genomgång. 
Olikheter i utbildning och erfarenhet är några av orsakerna till detta. 
Analysmetoderna förfinas dessutom ständigt och äldre material blir 
idag ofta föremål för nya studier. Också de frågor man ställer till mate
rialet förändras och experter inom andra forskningsfält än vårt eget kan 
komma att finna infallsvinklar som för oss är helt oanade. Två exempel 
på detta är skelettmaterialen från Westerhus på Frösön och 
Helgeandsholmen. Båda dessa material har efter en mer klassisk pri
märdokumentation uppmärksammats av såväl efterföljande osteolog- 
kolleger med nya idéer, som odontologer, ortopeder och medicinhistori
ker, för att nämna några. En intressant reflektion vad gäller just 
Westerhus, men som också äger stor allmängiltighet, är att det faktiskt 
ofta varit själva primärdokumentationen av skeletten som inspirerat till 
och möjliggjort senare tiders forskningsinsatser. Den första osteologiska 
analysen är därför långt ifrån den slutgiltiga behandling av ett material 
som man kan tro, utan den tjänar snarare som inkörsport till de övriga. 
Nu kan man invända att detta öde knappast delas av alla material på 
museet vilket är helt korrekt, men vem kan och ska idag avgöra för 
vilka av dem som detta ändå blir sant, i morgon eller i övermorgon?

Det finns också ett annat, mycket viktigt argument för att för framti
den bevara redan analyserade material, nämligen det allmänvetenskap
liga kravet på att kunna kontrollera uppnådda resultat genom upprepa
de försök, eller som i detta fall göra förnyade analyser. Påstår någon 
idag att han/hon har hittat ett starkt syfilitiskt kranium i en senneolitisk 
hällkista i Sverige, så kommer detta att bemötas med stor skepsis efter
som denna sjukdom inte är säkert belagd i Europa före Columbus. Här 
är det uppenbart hur utomordentligt viktigt det är att materialet finns 
tillgängligt för den som vill skapa sig en egen uppfattning om detta 
fynd, innan man börjar skriva om den europeiska medicinhistorien. 
Redan idag plågas vi t.ex. av att vissa centrala, faunahistoriskt högin
tressanta fynd inte kan lokaliseras så att bestämningarna kan kontrolle
ras. Vi kan misstänka att somliga fynd är felbestämningar och på indicie- 
grund avfärda dem men vi kommer aldrig att veta.
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Urval, dokumentation och 
bevarande vid utgrävning 
och museiförvaring
Av Gunborg O. Janzon

Det som sagts tidigare idag har inledningsvis inriktats på forskningens 
syn på det arkeologiska källmaterialet. Vidare har behandlats vilken 
forskningspotential som ligger i de arkeologiska massmaterialen, t.ex. 
stenålderns och medeltidens, liksom i det osteologiska massmaterialet. 
Min uppgift blir avslutningsvis att belysa de antikvariska och museala 
konsekvenserna av denna diskussion kring arkeologiska massfynd.

Utgångspunkten måste bli att accessionen i ett arkeologiskt museum 
vanligtvis utgörs av material från ett specifikt fyndsammanhang.

Vad är ett arkeologiskt fyndf
Helt nyligen har fyndhanteringsutredningen inom SHM och RAÄ 
avslutat sitt arbete. I detta sammanhang var det väsentligt att definiera 
vad ett arkeologiskt fynd är. Ett uppdrag som föll på min lott. Jag fann 
att vi rör oss med tre begrepp.

1. Det antikvariska fyndbegreppet
2. Den arkeologiska forskningens fynd begrepp
3. Kulturminneslagens fyndbegrepp

(1) Det antikvariska fyndbegreppet är ursprungligen förknippat med 
ordet antikvitet, som synes vara den tidigast använda benämningen. 
Antikvitetsbegreppet omfattade under 1600-talet främst allt skriftligt 
material. Den tidigaste fornforskningen var ett ”hävda-sökande”.

Så småningom vaknade intresset för vad som kallats de ”icke talan
de” antikviteterna, nämligen de fasta fornlämningarna och de lösa forn- 
sakerna. En sådan tudelning av antikviteterna i fasta fornlämningar, 
respektive fornsaker, är naturlig utifrån de skilda möjligheterna till anti
kvarisk dokumentation. De fasta fornlämningarna fordrar resor och 
lokala besök för registrering och dokumentation. Fornsakerna är där
emot i allmänhet transportabla och kan samlas, studeras, registreras och 
dokumenteras i museer. Det bör emellertid betonas att denna tudelning 
av fysiska skäl helst inte bör få leda till en splittring av fynd begreppet i

48



kategorierna fornlämningar respektive fornsaker. Här kan numera 
datatekniken nyttjas för gemensam registrering.

Det antikvariska fyndbegreppet innefattar också en gruppering uti
från jordfunna respektive vattenfunna fynd. I dagsläget fordrar inte 
minst undervattensfynden starkt ökande antikvariska insatser. Kanske 
är det delvis därför som detta seminarium äger rum i Sjöhistoriska 
museets lokaler?

Det antikvariska fyndbegreppet har utvecklats på så sätt att det 
numera omfattar inte bara fornlämningar och fornsaker funna på land 
eller i vatten utan överhuvudtaget alla de materiella spår av tidigare 
människors och samhällens aktiviteter, som kan tillvaratagas vid en 
arkeologisk undersökning. Den arkeologiska undersökningen idag ger 
ett synnerligen komplext fyndmaterial, som förutom artefakter kan 
bestå av ekofakter, bränt eller obränt benmaterial osv. Detta ökar i sin 
tur kraven på registrering, dokumentation, förvaring och vård. Därtill 
kommer också ett växande behov av naturvetenskapliga analyser samt 
samarbete med en rad experter inom olika vetenskaper.

(2) Den arkeologiska forskningens fyndbegrepp är intimt relaterat till 
det antikvariska fyndbegreppet. Skillnaden ligger snarast i att här till
kommer analys och vetenskaplig bearbetning av de data som innefattas 
i det antikvariska fyndbegreppet. Denna bearbetning medför definitio
ner och indelning i olika fyndkategorier samt på bas härav tolkningar 
av händelser, verksamheter, kulturskeenden osv. Två exempel har sär
skild relevans i dagens diskussion: det vi kallar slutna fynd samt det 
som benämns hopade fynd eller ackumulerade fynd.

Definitionen av ett slutet fynd innebär att det tillkommit vid ett och 
samma tillfälle. I det slutna fyndet anses exempelvis alla föremål vara 
deponerade samtidigt. Men det är den kritiska analysen av fyndomstän
digheterna som avgör vad vi betecknar som slutna fynd. (Gräslund 
1974:40.) Ett slutet fynd kan vara allt från gravfynd, offerfynd, depå
fynd, sjunkna skepp och deras laster, d.v.s. hela fartygssamhällen o.s.v.

Carl Axel Moberg präglade termen hopade fynd, som inom arkeolo
gin avser fynd, vilka bildats genom ackumulation av artefakter under 
kortare eller längre tid och som samtidigt har något slag av gemensam 
rumslig ram. Det är alltså inte fråga om samtidighet i egentlig mening 
utan en relativ tidsgemenskap (Moberg 1969, Gräslund 1974:40). 
Främsta exemplet på hopade fynd är bosättningsfynden, ofta massfynd 
med komplex sammansättning.

(3) Kulturminneslagens fyndbegrepp har sitt ursprung i ett redan under 
1600-talet hävdat krav om hembud av vissa fornfynd till kronan. 
Lagtextens juridiska formulering angående ”fornminnen" gör en tudel
ning i fasta fornlämningar respektive fornfynd. Beträffande fornfynd 
förstås detta uteslutande som föremål, vilket är en klar inskränkning 
gentemot det gängse antikvariska fyndbegreppet.
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Vad är ett arkeologiskt massfynd?
I en mycket snäv bemärkelse förstås möjligen massfynd som föremål i 
massupplaga, men begreppsbildningen är oklar. Flera utredningar och 
diskussionsgrupper har tidigare sysslat med problemet ifråga om acces
sionen och museisamlingarna. Utgångspunkten för diskussionen har 
oftast varit utrymmesdikterade behov av utgallring i befintliga samling
ar av exempelvis dubbletter och otillräckligt dokumenterade föremål. 
(MUS 65; Föremålssamlingarnas tillväxt. Några synpunkter och förslag 
rörande urvalsbegränsning och gallring. Ds U1982:l.) En stark beto
ning har lagts på behovet av urval i samband med insamlingen till muse
et. Orsakerna har varit minskade konserverings- och magasinresurser. 
Det blir alltmer kostsamt att förvara och vårda.

Vid undersökningar av förhistoriska bosättningar eller medeltida stä
der brukas termen ”massfynd” för mängder av fynd i vidaste bemärkel
se: exempelvis keramik som kan mätas i kubikmeter, likaså ben och 
benfragment som förekommer tonvis, ett otal järnföremål i form av 
nitar och spikar, oidentifierade rostiga järnklumpar, slagg i stora mäng
der etc. Definitionsmässigt rör det sig om hopade fynd, ackumulerade 
under kortare eller längre tid, kontinuerligt eller med avbrott.

Ofrånkomligt genererar dylika fyndkomplex mängdproblem, som 
har antikvariska och museala konsekvenser. Antikvariskt innebär det 
ofta ett stort merarbete ifråga om registrering och dokumentation. 
Likaså kräver massfynd stora och i vissa fall speciellt klimatiserade 
magasinutrymmen. Grundprincipen bör vara att söka hålla samman 
materialet från en fyndenhet. Detta kan emellertid vara problematiskt 
och viss kategoriuppdelning med utplacering inom särskilda magasin 
måste göras. Så har t.ex. skett med benmaterial och slagg. Större delen 
av all arkeologiskt funnen slagg i Sverige förvaras numera i Håksberg i 
Bergslagen. Jordprover och kolprover finns också skilda från övrigt 
fyndmaterial. En annan konsekvens är behovet av konservering, där det 
bör markeras att metallkonservering alltid innebär omkonservering 
efter vissa intervall inom ett framtida vårdprogram.

Hur kan vi angripa problemet med massfynd från 
bosättnings-ocb stads grävningar?
Början måste göras vid undersökningens planläggning. Ställnings
tagandet gäller i princip alternativen s.k. totalundersökning, delunder
sökning eller en undersökning grundad på statistiskt urval. Ifråga om 
bosättning kan det finnas äldre och yngre skikt, där i vissa fall priorite
ring av äldre strata kan ske. Ett exempel på detta är undersökningen på 
Helgeandsholmen, den s.k. Riksgropen, där äldre strata prioriterades.

Urvalet vid undersökningstillfället beträffande vilka artefaktkategori- 
er, ekofaktmaterial, benmaterial etc. som skall omhändertagas kan 
underlättas och rationaliseras genom samarbete i fält med antikvariska
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specialister och konservatorer. Detsamma gäller provtagning för olika 
naturvetenskapliga analyser, t.ex. kol- och träprover, jordprover och 
makrofossilanalys, kemisk analys osv. Här kan många skrymmande och 
onödiga provpåsar säkerligen minskas på ett effektivt sätt.

Graden av bearbetning av massfynden i fält och rapportarbetet är 
nästa viktiga steg. Kan exempelvis fyndlistornas uppgifter med elektro
nisk dataöverföring föras direkt till museets katalog betyder detta en 
avsevärd rationaliseringsvinst, där som regel ett omfattande dubbelar
bete hittills utförts. Samarbete mellan undersökande instanser och 
museets föremålskunniga experter borde möjliggöra detta. Försök att 
överföra data kring ”massfynden” från den nu pågående Birkaunder- 
sökningen direkt till SHM:s accessionskatalog kommer att göras.

En förutsättning för rätt urval i fält är tillräcklig kunskap om materia
lets utseende och vilka föremålskategorier som exempelvis kan gömma 
sig i en rostig järnklump. Här kan det vara nödvändigt att utföra grund
forskning kring speciella massmaterials sammansättning och utvärde
ring av vilka vetenskapliga resultat, som kan nås via även relativt enkla 
och vanliga materialkategorier som spikar, nitar osv. Vad säger dylikt 
material om produktion, tillverkning, byggnation, arbetsorganisation 
m.m? Efter vad jag förstått är en dylik utvärdering på väg vid SHM:s 
medeltidsenhet utifrån det nu snart färdigkonserverade järnmaterialet 
från grävningar i Uppsala.

Det finns också en speciell fyndkategori, som man skulle kunna kalla: 
museisamlingarnas massfynd. Jag syftar då på de arkeologiska lösfynden 
- det är fynd som för den oinvigde kan te sig som ett onödigt samlande 
av likartade föremål som betungar våra samlingar. Enbart i SHM:s sam
lingar omfattar sten- och bronsålderns lösfyndssamling kvantitativt 
2275 fyndbackar vilka till stor del rymmer olika typer av yxor.

Vad är ett lösfynd?
Vanligen är lösfynd ett enstaka föremål utan uppgift vare sig om eventu
ellt fyndsammanhang eller närmare uppgift om geografisk fyndplats. 
En stor del av det lösfunna materialet har påträffats i samband med 
trädgårds- och jordbruksarbeten, t.ex. potatisupptagning, grus- och 
sandtäkt etc. Det finns dock uppgifter om landskap och ibland uppgift 
om socken och någon gång också gårds- eller fastighetsbeteckning.

Lösfyndsmaterialet har en stor forskningspotential som alltmer upp
märksammats. På SHM märker vi det genom de många studerande och 
forskare som årligen använder lösfyndsmaterialet. RAÄ:s inventerings- 
verksamhet utnyttjade tidigt lösfyndsmaterialet som underlag för sitt 
arbete utifrån de indikationer som materialet ger angående fornläm- 
ningar, bosättning och andra fyndkontexter.

Ute i landet, på museer, i hembygdsgårdar och i privatsamlingar på 
gods och gårdar finns ett stort s.k. fornsaksmaterial som sammantaget får
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karaktär av massfynd. Kanske är lösfynden vår vanligaste fyndkate
gori.

SHM har under våren varit tvunget a tt överväga om vi fortsättnings
vis har råd att ha lösfyndssamlingar i museets krympande interna 
magasin. Alternativt skall vi förvara dem i fjärrmagasin? Det senare 
kräver kvalificerade personalinsatser varje gång besökande forskare 
önskar studera lösfyndssamlingen.

Ett problem som också bör uppmärksammas är hur vi skall kunna 
presentera de stora arkeologiska fyndkomplexen, massfynden, i museet?

Ett av de mest radikala greppen på problemet har jag upplevt i Kina. 
Där har man praktiserat metoden att bygga ett museum direkt på fynd
platsen. Exempel finns både på boplatser och gravkomplex, som byggts 
över redan i samband med utgrävning och frampreparering och som 
sedan blivit permanenta museer på platsen. Den stora fördelen är natur
ligtvis, att man med ett sådant tillvägagångssätt kan presentera hela 
fyndkomplexet - utan tudelning i fornlämning och fornfynd.

I Sverige har vi Eketorps borg på Öland, som kanske är det arkeolo
giska exempel vilket kommer närmast en dylik lösning.

Andra exempel är de stora skeppsfynden som resulterat i specialmu
seer, t.ex. Vasa i Stockholm, eller specialutställningar som exempelvis 
utställningen om Kronan i Kalmar läns museum. Dylika ”slutna fynd” 
ger oss en unik kunskap om det enskilda fartygssamhället i sitt kultur
historiska sammanhang. Men för allt detta behövs forskning. Punkten 
får inte sättas i och med att en rapport är skriven. Ansvaret för vad som 
händer med ett arkeologiskt material - speciellt massfynd med stora 
komplexa material - bör helst fortsätta och resultera i forskning, 
annars faller snart glömskans damm över materialet, som exempelvis 
Helgeandsholmsgrävningen. Och utan forskning kan vi inte göra de 
utställningar som allmänheten har rätt att förvänta sig av oss på muse
erna.

Som sammanfattning vill jag framhålla följande punkter angående anti
kvarisk och museal hantering av massfynd.

* Tillståndsgivning till undersökning.
* Planläggning av undersökningsarbetet i fält, speciellt med hänsyn till 

insamlingen av fyndmaterialet.
* Samarbete i fält med specialister och konservatorer för att möjliggöra 

ett rätt omhändertagande och urval, liksom en adekvat provtagning.
* Rapportarbetets uppläggning och innnehåll, bl.a. fyndlistor utforma

de så att de direkt kan överföras till museets katalog för att undvika 
kostsamt dubbelarbete.

* Tidigt ställningstagande till presentation i utställning etc.
* Information till allmänheten om varför vi måste samla - även mass- 

material, skapa förståelse.
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