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DENNA BOK TILLAGNAS BJÖRN AMBROSIANI





Inger Liliequist

FÖRORD

—år är det 50 år sedan Riksantikvarieämbetets arkeolo- 
( / giska undersökningsverksamhet, UV startade. UV har

länge varit den dominerande uppdragsarkeologiska ak

tören. Syftet med boken är att uppmärksamma jubileumsåret och 
spegla organisationens mångskiftande historia under fem decen

nier. Boken är en exposé över ett av de mest händelserika och om
välvande skedena i den moderna uppdragsarkeologins historia.

Fyra artiklar följer kronologiskt på varandra, men är skrivna 
som fristående berättelser. Björn Ambrosiani inleder med ett av
snitt om de första 15 åren, varefter David Damell och Monica 
Modin berättar om UV under 70- och 80-talen. Johan Anund och 

Agneta Sundlin Lagerlöf skildrar verksamheten under 1990-talet 
och slutligen skriver Stefan Larsson om UV av idag med perspek

tivet riktat mot framtiden.
Med denna uppläggning formas UV:s historia av medarbetare 

som var med och startade och byggde upp verksamheten och av 
dem som är verksamma idag. Artikelförfattarna har på ett intres

seväckande sätt bidragit med sina egna, personliga infallsvinklar 
och speglar UV:s tidsanda och företagskultur.
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Lars Ersgård gör därefter en översikt över de olika UV-konto- 
rens etableringar under 50 år. Syftet är att såväl i ord som i bild 
spegla den mångfald av miljöer och händelser som kännetecknar 
kontorens historia under denna tid. Några reflektioner om UV i ett 

långt tidsperspektiv avrundar boken.
En verksamhet så omfattande och så komplex under ett halvt 

sekels tid kan inte få samma belysning i alla sina delar. I själva ver
ket finns det inte en utan många UV-historier. Varje enskilt kontor 

har givetvis sina speciella händelser, minnen och myter. Vi hoppas 
att denna bok ska förmedla något om den samlade bredden, styr
kan och kompetensen i verksamheten och även hur den utvecklats, 
förändrats och fördjupats.

UV:s historia har utspelat sig i en tid med en allt snabbare sam
hällsutveckling. Den antikvariska praktikens och det vetenskapli

ga kunskapssökandets möte med det moderna samhällets krav har 
ställt verksamheten inför stora utmaningar och en helt ny upp- 
dragsarkeologi har formats. UV arbetar nu på mer marknadsmäs- 

siga villkor i konkurrens med företag och kollegor. Vi tar ständigt 
nya steg, omstrukturerar och utvecklar den arkeologiska uppdrags
verksamheten.

Denna bok tillägnas Björn Ambrosiani, UV:s förste chef och en 
av dem som lade grunden till den nu femtioåriga verksamheten.
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Björn Ambrosiani

DE FÖRSTA 
15 ÅREN

1959-1974

d^) en 4 maj 1959 har sedan länge räknats som UVs födel
sedatum. Den dagen påbörjades tre stora arkeologiska 

utgrävningar i fornminnesavdelningens egen regi: Aby i 
Västerhaninge, Älby i Ösmo och Bådstorp i Kvillinge, de båda 
första i Södermanland och den senare i Östergötland. Grävnings- 

ledare var Tiiu Mets (Andræ), Birgitta von Heland och Lars Geze- 
lius. Detta var en synnerligen hård start, några dagar senare kom
pletterad med ytterligare ett mindre objekt, Stuvsta i Huddinge, 
där Ingegärd Särlvik ledde arbetet. Vi var under inga förhållanden 
mogna att hantera en så stor arbetsvolym, allra minst med samti
dig start på flera platser, vilket också under sommaren resulterade 
i en viss överansträngning för arbetsledarna. Sommaren var också 

en av de varmaste vi haft, och under lång tid syntes inte ett moln 

på himlen, något som jag skall återkomma till senare.

BAKGRUNDEN
Bakgrunden till denna stressande situation var följande. Under de 

första efterkrigsåren hade samhällsbyggandet kommit igång på



allvar. I stället för mindre vägrätningar och ändringar av bygg- 
nadsplaner, vilka medförde begränsade skador på fornlämningsbe- 

ståndet, började man en storskalig planering och utbyggnad av 
helt nya förorter och huvudvägar, de första motorvägsbyggena, 
nya flygplatser och en storskalig reglering av älvarna i norr för att 
förse landet med tillräcklig vattenkraft. Detta drog också med sig 
ett stort antal grus- och materialtäkter.

Ingreppen i kulturmiljön blev med andra ord omfattande, och 
därigenom kom fornlämningsbeståndet att utsättas för betydande 
påverkan. Redan före andra världskriget hade fornminnesinvente
ringen börjat sitt arbete, och flera av de mest utsatta landskapen 

var inventerade i början av 1950-talet. Samtidigt hade en ny forn- 
minneslag trätt i kraft 194z, där §§ 6 och 9 reglerade tillstånd till 
borttagande av fornlämning och kostnadsansvaret i samband med 
underökningar i sådana fall.

I Norrland var inventeringslaget sämre, men där hade Sigurd 
Curman i förhandlingar med Vattenfall skapat en möjlighet för 
riksantikvarieämbetet att delta i förberedelserna för de erforderli
ga besluten i vattenrättsdomstolarna. Redan under slutet av 1940- 
talet arbetade därför ämbetet längs norrlandsälvarna i avtal med 
Vattenfall och de olika regleringsföreningarna. Då en hel del av 

detta arbete gällde etnologiska företeelser anställdes Harald Hvarf- 
ner för att biträda Sverker Janson, som då var antikvarie vid forn- 

minnesavdelningen med ansvar för dessa frågor. Margareta Biörn
stad har nyligen behandlat dessa frågor i ett större arbete (2006).

I resten av landet var organiserandet av de i samband med mar
kexploateringen nödvändiga undersökningarna däremot mera 

splittrat. Riksantikvarieämbetet ansåg sig till en början kunna på
räkna hjälp från både Historiska museet, flera av de lokala kom

munala museerna och länsmuseerna samt från de arkeologiska
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universitetsinstitutionerna. Dels fick dessa uppdrag att utföra un
dersökningar, dels lånade man in arkeologer för att genomföra en 

del stora undersökningar.
Stockholms Stadsmuseum drev t.ex. omfattande undersökning

ar i Spånga kring Vällingby och Beckomberga-Råcksta men också 

i alla kommunerna runt Stockholm, Historiska Museet i Lund sva
rade för alla undersökningar i Skåne, Göteborgs Arkeologiska 
Museum för samma i Göteborgs kommun och delar av Västkus
ten. Historiska Museet var en viktig aktör: Mårten Stenberger var 
ansvarig för Tuna i Badelunda (med Erik Nylén och Bengt Schön- 

bäck från Uppsalainstitutionen som biträden), Pär Lundström led
de Fiskebyundersökningen vid Norrköping, Wilhelm Holmquist 
arbetade med Helgö, som från början var ett exploateringsärende, 
och Bengt Schönbäck svarade för en stor undersökning vid Brista 
i Norrsunda, där den nya vägen till Halmsjön/Arlanda skulle gå 

fram.
Mårten Stenberger tog med sig ansvaret för Tuna i Badelunda 

till Uppsalainstitutionen när han blev professor där 1952, och för
utom sina egna forskningsgrävningar var han till en början villig 

att ta även andra uppdrag. Det var på det viset jag som assistent 
vid den arkeologiska institutionen kom in i bilden. 1956 och 1957 
kom Darsgärde upp som ett stort undersökningsobjekt för Uppsa

lainstitutionen och lades på mig som arbetsledare.
Men på flera institutioner började möjligheterna att ta på sig 

nya uppdrag att svikta. Stockholms Stadsmuseum avsade sig vid 

mitten av 1950-talet alla uppdrag utanför kommungränsen, Histo
riska Museet ansåg sig behöva prioritera sina utställningar och det 

övriga löpande arbetet i museet, även om man behöll Helgö som en 
viktig forskningsundersökning, och de arkeologiska institutionerna 
tvingades allt mer att prioritera undervisning och forskning och
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kunde inte längre ta på sig uppdragsgrävningar enligt fornminnes- 
lagens bestämmelser. Efter en lång höstsäsong 1957 på Darsgärdes 

borgberg förhandlade Stenberger, troligen med Sverker Janson, 
fram en lösning, så att jag överfördes till en tjänst på riksantikva

rieämbetets fornminnesavdelning. Samtidigt anställdes den gräv- 

ningsansvarige på Stadsmuseet Alf Nordström som antikvarie på 
avdelningen.

Under 1958 var förutom Darsgärde ganska få och små upp
drag aktuella, men inför 1959 blev situationen allt mer besvärlig. 

Det stora motorvägsbygget vid Norrköping samt andra vägbyggen 
och grustäkter skulle komma att beröra mycket större fornläm- 

ningsytor än tidigare. Det fanns ingen möjlighet att lägga ut dessa 
uppdrag på andra institutioner, så för att kunna svara mot den till- 
ståndsgivning lagen medgav måste fornminnesavdelningen också 
kunna utföra undersökningarna. Den enda möjligheten var uppen
barligen att utföra dem i egen regi.

Detta ledde till den stora begynnelsedagen den 4 maj 1959. Un
der 1959 undersökte vi sedan ca 20,000 mz i egen regi. Inget tidi
gare år hade utgrävningsytan uppgått till mer än 5,000 m2 sam
manlagt, alla institutioner och museer sammantagna.

MÅLSÄTTNINGEN
Det stod tidigt klart att de undersökningar vi gjorde skulle vara ve

tenskapligt tillfredsställande. Där skilde vi oss i hög grad från det 
internationella mönstret: i den mån man över huvud taget utförde 
räddningsgrävningar var de hastigt genomförda och mest en sorts 
fyndtillvaratagande. Man ansåg inte att de hade så mycket att till

föra den arkeologiska forskningen utan genomförde dem med vän
ster hand. Utvalda gravningsobjekt av intresse för de egna forsk

ningsmålen var väsentligare.
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För vår del var läget annorlunda. Vi menade att om man skul
le utföra undersökningar av de lagskyddade fornlämningarna så 
skulle man ta tillvara all den relevanta informationen från gräv- 
ningsplatsen, då den annars skulle förstöras. Lagen gav oss möjlig

het att göra detta på bekostnad av byggherren i utbyte mot till
ståndet att ta bort fornlämningen. Nu var tillståndsgivningen ing
en lätt process. En del menar att ämbetet okritiskt skall ha lämnat 
tillstånd till borttagande av allt, som man från byggherrarna be

gärde att få ta bort. Detta stämmer inte med verkligheten. Varje 
tillstånd föregicks av en ingående prövning där fornlämningens 

omistlighet granskades. Viktigt i sådana fall var dess monumenta
litet, speciella vetenskapliga relevans och hur oskadad fornläm
ningen var. Om dessa kriterier visade höga värden lämnade man 

inte tillstånd till borttagande. Huvudmålet var att fornlämningar
na skulle kvarligga i en sådan miljö, att de fortsättningsvis skulle 
ingå i den offentliga miljön och kunna bevaras och vårdas för 

framtiden.
Fornminnesinventeringens resultat var vid denna tid en halv 

miljon registrerade fornlämningar, av vilka hälften låg i Mälarom- 

rådet, där exploateringstrycket var störst. Endast en bråkdel av 
dessa kunde anses vara absolut omistliga. I den mån riksantikva

rieämbetet kunde ge tillstånd till borttagande blev det därför sna
rast en kostnadsfråga. Detta lyfte i sin tur över bollen till byggher

ren. Det blev hans sak att avgöra vilken kostnad företaget kunde 
bära, och om man inte ansåg sig kunna bära denna, så ändrades 

planerna. En mycket stor del av kostnadsberäkningarna för nya 
exploateringsprojekt ledde de facto till sådana ändringar. Natur

ligtvis blev det också ett och annat misstag i tillståndsgivningen, 
vilket inte minst avslöjades när vi genomförde undersökningarna. 
Men oftast kunde man inte ana detta i förväg.
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GRAVNINGSTEKNIKEN
Som jag sagt ovan förändrades grävningstekniken radikalt under 

årtiondena vid mitten av 1900-talet. Tidigare var undersökningar
na oftast ganska små, och man undersökte bara delar av fornläm- 
ningen, mest för att tillvarata eventuella fynd. Det blev emellertid 

allt tydligare att man måste undersöka hela fornlämningen och 
mellanrummen mellan anläggningarna på t.ex. ett gravfält. Vall
hagar, Valsgärde, Fiskeby och Tuna i Badelunda var goda exempel 

på olika stadier fram till denna förståelse. Det visade sig allt mer 
att också gravfälten var skiktade och stratigrafiskt överlagrade 
både andra gravar och stora boplatsområden. Det blev alltså vik

tigt att gräva fullständigare och djupare.
En stor del av arkeologtiden på en grävningsplats gick emeller

tid till dokumentationen, främst ritning av planer och profiler. Del
vis hade rittekniken rationaliserats med hjälp av ritbord med fäst
punkt för linjal och måttband, men ett viktigt tekniskt tillskott var 
fototornet. Redan i början av 1900-talet hade man byggt torn, där 

man kunde klättra upp för att kunna ta översikts- och planbilder, 
men konstruktionerna var sällan flyttbara. Erik Nylén hade under 
Vallhagargrävningarna på Gotland börjat experimentera med ett 
bärbart torn, som skulle ge möjlighet att göra skalenliga fotopla

ner utan att själv befinna sig på kamerans arbetsnivå. Prototyper
na användes på Vallhagar och så småningom i Tuna Badelunda, 

där behovet av en mera heltäckande avtorvning medförde en för
sta användning av koordinatsystem både för att ta och för att re

gistrera bilderna. Den samtidiga grävningen på Fiskeby ritades en
bart, men Bengt Schönbäck arbetade vidare med fotometoden med 

hjälp av ett tredje torn på Brista i Norrsunda. Inför grävningen vid 

Darsgärde 1957 lät jag bygga ett fjärde torn, som då liksom ett par 

av prototyperna fick en arbetshöjd på 16 m. Med femmetersrutor



Fototorn på Täbygrävningarna 1964. Lennart Erikson sköter kameran och 
Monica Modin för protokoll. Foto Björn Ambrosiani.
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innebar detta att bilderna överlappade varandra till 6o%, vilket 
möjliggjorde en enkel bearbetning med stereoskop (Nylén och 
Ambrosiani 1964). Så småningom kom UV att på entreprenad 

bygga minst ett fyrtiotal sådana torn, som spreds till olika arkeo

logiska institutioner över hela världen.
Ett problem med tornfotograferingen var de skarpa slagskug

gor, som kunde dölja detaljer i fotoplanen vid skarpt solsken. Där
för var det viktigt att ta bilderna under molniga dagar eller avvak

ta förbipasserande moln. Oturligt nog var den första sommaren 
1959 så gott som molnfri och mycket varm. Det blev problem på 
flera håll att kunna genomföra fotograferingarna och den extra 
anställda person på fotoenheten, som skulle göra bilderna, hade 
ingenting att göra. Och när till sist ett molnområde under ett par 

dygns tid passerade landet från väster till öster ramlade ett stort 
antal rullar in på en gång och alla ville ha sina bilder ”först”...

Under 1950-talet utvecklades alltså grävningstekniken till hel
täckande avtorvning och genomgrävning av alla mellanytor och 

undre, av mänsklig verksamhet påverkade lager. Det blev då ock
så nödvändigt att förändra dokumentationstekniken. Tidigare var 

den enskilda synliga anläggningen basen i systemet, nu blev det 
gravfältet som helhet. I det äldre systemet arbetade man med hie
rarkiskt uppställda uppgifter med gravnumret och ett eller flera 
undernummer. Lägesangivelserna knöts enbart till den enskilda 

graven. Från 1956/1957 genomfördes på allvar koordinat- och 
höjdsystem gemensamma för hela grävningsplatsen, samt A- och 

F-serierna för numrering av anläggningar och fynd i ett platt, ad- 
ditativt system, som kunde fördelas i lämplig ordning under bear

betningen inför rapport och publicering. För att undgå samman
blandning och missförstånd fick ett åsatt nummer aldrig ändras el

ler dubbleras.



Fotokarta från den NÖ delen av fornborgen vid Darsgärde i Uppland 
Foto Björn Ambrosiani ca I960.



Dokumentationen av ett gravfält förenklades. Varje anläggning 

fick sin egen fotoplan med beskrivning och en fyndlista med de re
levanta F-numren. I princip var detta ett single context-system, även 
om vi då inte använde det begreppet. Sammanhangen redovisades 
naturligtvis inte genom matriser, som då ännu inte var påtänkta, 

utan genom schaktplaner, fotokartor, långa profiler och text.
Till att börja med framställdes rapporterna i fyra manuella ex

emplar med inklistrade bilder. De fördelades på uppdragsgivaren, 
ATA (efter den administrativa gången genom riksantikvarieämbe

tet och historiska museet), länsmuseet och grävningsledaren, det 
senare exemplaret för att ge underlag för fortsatt vetenskaplig be

arbetning och publicering. Så småningom blev emellertid hante
ringen av bildmaterialet i de fyra exemplaren ganska ohanterligt, 

och vidare önskade vi nå en större spridning av rapporterna. Mot 
slutet av 1960-talet började vi därför experimentera med de första 
tryckta rapporterna, som skulle ge en bättre tillgång till undersök
ningsresultaten. Riksantikvarieämbetets rapportserie lever ännu i 

högönsklig välmåga.
Nästa steg i utvecklingen var att underlätta själva grävandet. Vi 

blev tidigt på det klara med att mycket av arbetet på en grävnings- 
plats var att flytta stora jordmassor och att rensa upp arbetsytan 

så att den kunde dokumenteras i stora block. 1000 m2grävningsy- 
ta innebar i princip att minst 300 m3 massor skulle flyttas, det mes

ta utan att någon fingrävning eller sållning behövdes. Caterpillar 
och grävskopor blev därför viktiga verktyg, och maskinister som 
kunde skala tunna skikt från ytan utan att skada stenpackningar 

eller andra konstruktioner blev viktiga kontakter för grävningsle- 
darna. Den första storskaliga användningen av sådana maskiner 

gjordes på Enstagravfältet i Täby Storcentrum vid den nuvarande 

Byängsskolan, norr om Stockholm.
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Avtorvning med Caterpillar på Enstagravfältet i Täby 1966. 
Valter Johansson dirigerar arbetet. Foto Monica Modin.

Biåsspettet i användning. Okänd fotograf.



Rolf Näslund arbetar med jordsugen. Okänd fotograf.
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Vid mitten av 1960-talet kontaktades vi av informationsdirektö- 
ren vid Atlas Copco, Pelle Löfström, som ville utveckla en tryck- 
luftsdriven grävningsutrustning som gåva till kung Gustaf VI Adolf 

i samband med hans grävningar i Italien. Detta ledde till ett inten
sivt experimenterande med olika komponenter i Atlas Copcos sor

timent på en grävningsplats mitt i deras eget industriområde vid 
Siekła i Nacka utanför Stockholm (Hagberg 1966), och till sist ut
kristalliserade sig två redskap, biåsspettet och jordsugen. Så små

ningom kom också maskinsållet in i bilden, från början också tryck- 
luftsdrivet men så småningom drivet med elektricitet. Första större 
användningen av detta redskap kom på några sten- och bronsål- 
dersboplatser men framför allt på Björkö 1970, då vi höll på med 

en provgrävning i Svarta jordens hamnområde (Ambrosiani et 
al. 1973). Utgrävningarna blev alltså allt mer mekaniserade, och 
dokumentationen rationaliserades allt mer.

Att lokalisera icke synliga anläggningar i t.ex. gammal åker

mark var svårlöst. Därför experimenterade vi på några platser 
(Anundshögsområdet i Västerås och Såntorp i Eggby, Västergöt
land) med motståndsmätning. Men resultaten var inte särskilt 

lyckade. Dels kunde man inte klara några större ytor med den till
gängliga apparaturen, dels mätte utrustningen framför allt sten- 
och grusmängden i marken, vilket sällan hjälpte oss i den steniga 

svenska jorden. Det senare problemet fanns också länge kvar när 
det gäller de modernare georadarutrustningarna.

Ett annat stort problem var behovet av att också kunna genom
föra utgrävningar på vintern. Den enda möjliga lösningen var att 
bygga över den aktuella fornlämningen med ett tält. Till att börja 

med använde vi oss av uppblåsbara tennistält, sedermera av fasta 
konstruktioner, men begränsningen låg främst i att den möjliga ar- 

betsytan i ett tält var ganska begränsad. Därför kunde metoden bara
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Det uppblåsbara tältet uppsatt på Gamlestadstorg i Göteborg. 
Foto Ingegerd Särlvik 1969.

Utgrävning i tält på Gamlestadstorg i Göteborg 1969. Med ryggen mot 
kameran Hans Andersson Foto Ingegerd Särlvik.
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Det första maskinsållet i bruk på Björkö 1970, Foto Björn Ambrosiani.

användas på speciellt viktiga, koncentrerade objekt eller på medelti

da stadslager, där man behövde undersöka många lager i djupled.
Kommunikationsbehov både på bullriga arbetsplatser och vid 

t.ex. inventeringar längs norrländska sjö- och älvstränder löstes 
genom att vi tidigt började använda walkie-talkies. Televerket, 

som övervakade alla typer av radiotrafik, skulle också ha ett namn 

på våra stationer och ansåg att de borde heta ”riksantik”, något 

som vi så småningom fick ändrat till ”riksantikvarie i, z”etc. Da
gens mobiltelefoner har på ett helt annat sätt underlättat kommu
nikationen med grävningspersonal, som då för tiden bara möjli
gen kunde nås genom telefonsamtal på kvällarna eller genom pos

ten.
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Den tekniska utvecklingen var under de första femton åren be

tydande. Undersökningarnas omfattning krävde en effektiv hante
ring och rationell utrustning. Bara en rikstäckande organisation 
som UV hade möjlighet att avsätta resurser för en sådan utveck
ling utan att kostnaderna för enskilda projekt rusade iväg. UV var 

också den enda gravningsorganisation i Sverige med kompetens 
och kapacitet för att utföra större uppdrag var som helst i landet. 
Varken länsmuseer eller kommunala museer hade annat än 1 un
dantagsfall tillräckligt stor uppdragsvolym för att kunna upprätt

hålla en kontinuerlig verksamhet över flera år. UV kunde därför 
upprätthålla en frontposition när det gällde gravningsteknik och 

organisation.

ARKEOLOGISK OCH KULTURHISTORISK 
FLYGFOTOGRAFERING

Ett särskilt kapitel i utvecklingen av dokumentationsverksamheten 
var olika former av flygfotografering. Dess historia har sammanfat
tats av Jan Norrman i skriften Flygarkeologi (1984) och behöver 

inte upprepas här. Det bör dock påpekas att under början av 
rpdo-talet var vi osäkra på om metoden skulle kunna ge ett bidrag 

till att identifiera t.ex. överodlade fornlämningar. I detta fall var på 
sitt sätt omständigheterna lika med vad som gällde för motstånds- 

mätningarna. Den svenska moränen verkade endast sällan medge 
att förhistoriska och medeltida konstruktioner skulle kunna iakt
tas i form av crop marks eller soil marks.

Allt eftersom kom emellertid fram en del spår, framför allt i 
fullåkerslandskap som Gotland, Öland, Skåne och Västergötland, 

som gjorde situationen litet hoppfullare. Under tiden koncentre

rade vi oss på att med flygfotografering sätta in kända fornläm

ningar i sitt sammanhang, att försöka få en överblick över det
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I uppdraget ingick bland annat fotografering i Abelvattnet, Tärna socken. I det 
s.k. Abelvattssundet låg några öar, av vilka den högsta, toppiga, kröntes av en 

stor rund stensättning. Foto Björn Ambrosiani 1967.

På flygfotouppdrag i Lapplandsfjällen. Från vänster fotografen Lars Bergström 
jr, grävningsledaren Jan Norrman, en grävningsassistent samt Gunnar "Spökis" 
Andersson, den legendariske fjällflygaren, som vi i regel anlitade för Norrlands- 

uppdragen. Foto Björn Ambrosiani 1967.
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Vid stranden av Storsjön i Härjedalen ligger ett tidigare okänt, åren 1963-1964 
utgrävt gravfält, Krankmårtenhögen. Foto Björn Ambrosiani 1967.

Gravfältet på Krankmårtenhögen består av ett stort antal tresidiga 
stensättningar med älgkranier och renhorn deponerade på ytan. 

Foto Björn Ambrosiani 1967.
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Liknande uppdrag genomfördes också i södra Sverige. Här ett par bilder 
från det stora gravfältet vid Åsa, Herselö socken i Södermanland. 

Foto Björn Ambrosiani 1971.



kulturlandskap, i vilket fornlämningarna ingick. Lasse Bergström 

Jr, som var fotograf på Sjöregleringen, var en föregångsman på 
området, och vi gjorde under senare delen av 6o-talet flera årliga 
resor med flyg och helikopter både inom sjöregleringsområdena i 

norr och över stora markexploateringsprojekt som Järvafältet, 
Norra Botkyrka, Eskilstuna och Västeråsområdet. Bilddokumen
tationen visade ännu så gott som oförändrade agrara landskapsav- 
snitt, som snart skulle komma att förändras genom storstadsut- 
vidgningen.

Många av Lars Bergströms bilder har blivit klassiska genom sin 
förståelse av miljön för kända fornlämningar. Denna tradition togs 
över och utvecklades av Jan Norrman, som från mitten 1970-talet 
kom att ägna så gott som all sin tid åt flygfotograferingen. Han 
ställde sedan också samman flygbildarkivet för ämbetet. Innehål

let i detta är oskattbart för förståelsen av det äldre kulturlandska
pet och dess förändringar under andra hälften av 1900-talet.

En lärdom vi tog till oss från kartverkets flygfotografering var 
emellertid också bildtolkning och sammanfogandet av större bild
mosaiker, fotokartor och fotoplaner, av lodbilder tagna med foto

tornen, se bild s. 9.

PERSONALEN
Ett av de stora bekymren var tillgången eller snarare bristen på per
sonal. Arkeologiutbildningen omfattade vid slutet av 1940-talet 

bara ett par nybörjarstudenter per år och institution (främst Stock
holm, Uppsala och Lund). Under 1950-talet växte respektive grupp 

till ett tiotal, men först under 70-talet uppnåddes de stora arkeolog
kullar, som numera är regel. Något överflöd på färdigutbildade ar

keologer fanns inte heller. De flesta som togs in som praktikanter på 
UV hade bara några terminers studier bakom sig eller skulle t.o.m.
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börja läsa arkeologi följande höst. Först framemot 1970 kunde be
hovet börja täckas med arkeologer med tre betyg i ämnet.

Från början var gruppen inte särskilt stor, men i början av 

1970-talet hade den fasta, årsanställda personalen stigit till ett 
femtiotal personer och de säsonganställda extra assistenterna och 
biträdena till ett hundratal. Som en effekt av att allt fler blev hel- 

årsanställda tvingades vi också förlänga säsongen långt utöver 
sommarmånaderna. Så tidigt som möjligt på våren och så sent som 
möjligt på hösten pågick fältarbetet.

Detta innebar att en stor del av den arkeologiska grävningsut- 
bildningen kom att ligga på UV. Det var också nödvändigt att så 
mycket som möjligt utnyttja de kunskaper som faktiskt fanns. En 
platsledare måste kunna leda ett större projekt eller ett flertal mindre 
arbetsplatser, förstemännen blev de dagliga arbetsledarna för grup

pen på en utgrävning, och assistenter och grovarbetskraft fick inte 
vara fler än att arbetsledningen skulle kunna klara av fördelningen 

av uppgifter jämte handledning och den löpande dokumentationen. 
Det visade sig snart att en arbetsgrupp inte borde vara större än en 

arbetsledare, ett par tre assistenter och högst sex grovarbetare. En 
sådan arbetsgrupp kunde i regel klara ca 1000 m2per månad, något 

som kunde ske med hjälp av den maskinella insatsen.
En specialisering uppstod också. Det var viktigt att få fram spe

cialiserade tekniker, t.ex. för mätningarna och för handhavandet 
av det tekniska förarbetet. Lennart Eriksson var den förste som 

anställdes som mätningstekniker vid myndigheten, snart följd av 
Berit Simon, och som gravningstekniker kom tidigt Peter Krumins 

och Kjell Johansson in i bilden. En av Peters första uppgifter var 
att ta fram ett effektivt maskinsåll.

Ganska snart började arbetsmängden i olika delar av landet att 
bli så stor att det blev praktiskt att inrätta de första lokalkontoren.
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Öland var först ut. Där hade Ulf Erik Hagberg sedan 1959 arbetat 

med Skedemosse och därefter med en lång rad undersökningar på 
andra platser i samband med utbyggnad av öns vägsystem. Ett lo
kalt kontor blev nödvändigt, och riksantikvarieämbetet inköpte 
också så småningom en fastighet i Borgholm för att ordna lokaler 

för detta kontor.
Sedan kom turen till Västsverige, och efter en del olika övervä

gandet öppnades kontoret i Kungsbacka med Ingegärd Särlvik 

som chef. Först omkring år 1970 blev det aktuellt med ett lokal
kontor i Lund. Där hade vi gjort ett första försök redan 1968 vid 

Ättekulla utanför Helsingborg, med Rolf Petré som chef, men viss 
uppdragsbrist gjorde att försöket avbröts. 1970 kom kontoret 
emellertid i gång på allvar med Jörgen Peterson som chef.

Samtidigt hade UV också fått börja ta på sig de medeltida un
dersökningarna med början i Lödöse, där Rune Ekre från 1968 
ledde en arbetsgrupp, och senare i Göteborg och Skara i samband 

med stora utgrävningar i stadscentrum.
Medeltidsuppdragen hade en ganska komplicerad bakgrund. 

Ärenden av detta slag hörde egentligen hemma i B-avdelningen på 
riksantikvarieämbetet. Där hade man uppfattningen att medeltida 
kulturlager inte var fasta fornlämningar och därför inte skyddades 
av fornminneslagen. Detta berodde på att kulturlagret fortfarande 

var bebott och i lagens mening inte övergivet. Denna distinktion 
gällde också landsbygdens bytomter, vilka endast kunde registre
ras i fornminnesregistret om de var övergivna. Stod någon gård 

kvar på tomten räknades den inte som fornlämning.
Lödöses fyra meter tjocka kulturlager ställde frågan på sin 

spets. Där hade omfattande fynd av träkonstruktioner lett till en 

insats av Rune Ekre, som egentligen var folkhögskolelärare i Ste- 
nungssund och ställde upp utan kostnad för riksantikvarieämbetet.
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Med finansiering genom en insamling i Göteborg och arbetskraft 
från AMS undersökte han under några år ett antal objekt i Lödöse, 

men 1968 var pengarna slut samtidigt som nya stora projekt segla
de upp. De djupa kulturlagren visade att det inte kunde vara fråga 

om annat än att räkna dem som en särskild fast fornlämning med 
sentida bebyggelse på toppen, som ”störde” eller ”skadade” den. 
Skillnaden mot t.ex. det övergivna stadsområdet på Björkö i Mäla
ren var obefintlig. Först genom ett särskilt avtal med AMS och res

pektive markägare kunde UV lösa problemen, och Rune Ekre fick 
för första gången också betalt för sina insatser som arkeolog.

Ett stort problem var hur rapporter för medeltidsgrävningarna 
skulle kunna sammanställas. Några rutiner för hur sådana skulle se 

ut fanns inte. Det blev i praktiken Hans Andersson, som lyckades 
slutföra en första väldisponerad rapport för undersökningen på 

Gammelstadstorg i Göteborg. Samarbetet med honom i denna frå
ga ledde fram till diskussioner om forskningsprojektet Medeltids

staden, som sedan kom att dominera medeltidsarkeologin under 
närmare tio år och fortfarande fungerar som en första ingång vid 
stadsarkeologiska projekt.

Ett stort antal arkeologer, som senare tjänstgjort på olika pos

ter inom riksantikvarieämbetet och kulturminnesvården, deltog 
under dessa tidiga år som praktikanter, assistenter, förste män och 

platsledare. UV-jobbet var en inträdesbiljett till ett spännande 
yrke. Det var egentligen inte meningen att mer än några få med ut

ökad erfarenhet skulle vara kvar inom UV-organisationen: UV var 
en del av utbildningsvägen in i hela den komplicerade värld som 

kulturminnesvård och museiväsen utgör och därför den plats där 
man gjorde sina första lärospån.

Det var därför också viktigt att se till att erfarenhetsuppbygg- 
naden var så allsidig som möjligt. Avsikten var att så många som
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möjligt skulle få pröva på olika regioner och perioder, och att ar
betsgrupperna inte blev små sällskap, isolerade från varandra och 

med sina insatser koncentrerade till bara ett snävt avgränsat områ
de. Vidare var det viktigt att blanda folk från olika universitet i ar
betsgrupperna, för att uppnå vidgade vyer och initiera kunskaps
spridning till och från samtliga landets arkeologiska institutioner. 
UV var och är en riksinstitution till tjänst för hela landets kultur

minnesvård även om den är organiserad som en del av den centra

la myndigheten riksantikvarieämbetet.

*

Till sist några ord om UVs ledning. Huvudansvaret låg till att bör
ja med hos den dåvarande Fornminnesavdelningen med Sverker 

Janson som chef. Under de första åren, då arbetsuppgifterna var 
koncentrerade till södra Sverige exklusive Gotland och Skåne samt 

till de förhistoriska perioderna, var jag ansvarig för grävningsverk- 
samheten, snart med Ulf Erik Hagberg som biträde, även om han 
kom att koncentrera mycket av sitt arbete till Ölandsfrågorna. Pa

rallellt arbetade Harald Hvarfner med sjöregleringsfrågorna, fram
för allt i norra Sverige men också på det småländska höglandet, 
och till denna grupp lades också undersökningarna för Ranstad- 
verket vid Billingen i Västergötland, eftersom det rörde som om 
kraftindustri. På Gotland växte så småningom Riksantikvarieäm

betets Gotlandsundersökningar, RAGU, fram med Erik Nylén som 
chef. Vid sidan av UV var Lunds Universitets Historiska Museum, 

Stockholms Stadsmuseum och Göteborgs Arkeologiska Museum 

viktiga aktörer inom sina begränsade distrikt.
Ar 1962 inträffade emellertid ett par väsentliga personalför

ändringar. Harald Hvarfner blev landsantikvarie i Luleå och Alf
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Nordström i Stockholm. Pär Lundström gjorde en fyradagars visit 

som chef för Sjöregleringen, men återvände snabbt till undersök
ningen av regalskeppet Wasa. Själv skulle jag vara ledig för avhand
lingsarbete. Till sist löstes frågan så att Margareta Biörnstad tog 
över sjöregleringsarbetena med Ulf Erik Hagberg som biträdande 
med ansvar för Fornminnesavdelningens grävningsverksamhet i 

övrigt. Margareta hade ditintills främst arbetat med ärendehante
ringen på fornminnesavdelningen, ett arbete som jag övertog för att 

inte behöva flacka så mycket runt landet. När avhandlingen var 
klar i april 1964 bytte Margareta och jag åter arbete, hon kunde 

inte resa så mycket eftersom hon skulle få barn.
Från denna tidpunkt utkristalliserades våra fortsatta vägar 

inom riksantikvarieämbetet, Historiska museet och kulturminnes
vården. Margareta involverades allt mer i Kulturminnesvården 

och de övergripande utredningarna medan jag blev kvar på UV till 
1974, dock några år partiellt tjänstledig för docenturen i arkeologi 

vid Stockholms Universitet mellan 1970 och 1973. Under den pe
rioden var David Damell och Monica Modin ansvariga för verk
samheten, även om jag hade kvar ett visst planeringsansvar och 
övergripande ekonomi. Den 30 juni 1974 flyttade jag över till järn- 

åldersavdelningen på Historiska museet.

FINANSIERINGEN
Fornminneslagens 9 § föreskrev ”Erfordras med anledning av all
mänt eller större enskilt arbetsföretag som berör fast fornlämning, 
att särskild undersökning av fornlämningen företages eller särskild 
åtgärd vidtages för att bevara den, skall kostnaden därför åvila fö
retaget, såvitt det icke på grund av särskilda förhållanden finnes 
obilligt”. Detta gav den lagliga grunden för att kunna ta ut kost
naderna för de arkeologiska utgrävningarna från byggherrar och
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exploatörer. Det utbildades snabbt en praxis för hur detta skulle 
ske. Oftast innebar det att uppdragsgivaren skulle svara för riks

antikvarieämbetets kostnader för personal och utrustning men 
själv ställa erforderlig grovarbetskraft till förfogande för arbetet.

Så småningom fick uppdragen allt mer en form av ”totalentre
prenader”, beroende på att UV disponerade viss teknisk personal 

och speciella grupper av arbetare, som kunde sättas in för att effek
tivast möjligt genomföra en undersökning. Särskilt två sådana grup

per gjorde sig väl kända: gruppen från Syninge och Lohärad, som 
under ledning av Valter Johansson hade varit med från Darsgärde- 
grävningens början och sedan deltog i flera undersökningar runt om 
i Uppland, och gruppen från Bodum i Ångermanland, som leddes av 

Rudolf och Ejan Hansson. De hade ett genuint fornlämningsintres- 

se, och då vi inte längre kunde engagera dem i större sjöreglerings- 
undersökningar kom de att tillbringa somrarna i Stockholmsområdet, 
där det var stor brist på lämplig arbetskraft av detta slag. I flera år 
var de stationerade i Botkyrka för undersökningarna vid utbyggna

den av Norra Botkyrka vid bl.a. Hallunda, Fittja och S. Alby.
Från början gick emellertid kostnaderna för arbetsledningen 

och vissa gemensamma kostnader på räkning till uppdragsgivaren 
efter att ha för skotterats av riksantikvarieämbetets huvudman Vit
terhetsakademien. När det gällde sjöregleringen hade ämbetet ti
digt ett avtal med Indalsälvens vattenreglingsförening för att finan

siera Harald Hvarfners tjänst. Detta avtal förlängdes också efter 

sammanslagningen av Sjöregleringen och UV.
De första åren var Akademiens förskott för fornminnesavdel- 

ningens grävningar ganska begränsade. Kostnaderna per grävd 

kvadratmeter låg på ca fem kronor exklusive grovkraften för att 

vid periodens slut ha nått upp till mellan 30 och 40 kronor. Bokfö
ringen sköttes av akademiens kassör Margareta Adelsohn, men
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var ganska enkel och innebar ofta stora svårigheter när en räkning 
skulle sammanställas, inte minst för sjöregleringsundersökningar- 

na. Redan sommaren 1964 tog UV självt över grundbokföringen 
för att få en bättre löpande översikt över kostnadsläget på respek

tive undersökningsplats. Uppläggningen av den nya bokföringen 
kom att utan större förändringar kunna infogas i statens nya redo

visningssystem under slutet av 1960-talet, ett system som stats
kontoret hade lagt ned ett par miljoner på att bygga upp.

Eftersom grävningsverksamheten expanderade kraftigt under 
1960-talet från ca zo,ooo mz till ca 80,000 mz om året blev det emel

lertid snart ganska stora belopp. Akademien fick svårt att klara be
hovet av kontanta medel och det blev tydligt att man måste lösa fi

nansieringsfrågan på ett annat sätt än genom akademiens förskott.
Riksantikvarieämbetets kanslichef Karl-Erik Högner försökte 

då få ett statsanslag att använda som grundkapital för UV-verk- 

samheten, men fick i ett par års tid avslag från departementet. Un
der 1960-talet pågick stora utredningar om myndighetens organi
sation och dess förhållande till Vitterhetsakademien. Den senare 

utredningsdelen handhades av expeditionschefen Lennart Hägg- 
qvist, och jag utsågs till utredningens sekreterare. Detta uppdrag 
innebar för min del en betydande insyn i riksantikvarieämbetets 
fastighetsförvaltning och i hanteringen av akademiens fonder. Det 
hela slutade i att akademien skilj des från uppdraget att vara huvud
man för riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum.

Som en del av utredningen kom frågan upp kring akademiens 
sociala ansvar för all den extra personal, som var anställd bl.a. vid 
UV. Det var frågor som inte på något sätt var genomtänkta i den 

dåvarande organisationen. Häggqvist knöt därför organisationsdi
rektören Elof Jerdenius vid statskontoret till utredningen. Samta
len med honom om vårt personalansvar var ytterst upplysande,
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och hans recept var att försöka inrätta en regelrätt uppdragsverk
samhet, något som vid den tiden inte fanns inom Ecklesiastikde

partementets ram eller medvetande. Det var redan långt gånget i 
augusti månad 1966, och petita skulle lämnas till departementet 

omkring 1 september, men jag fick riksantikvariens uppdrag att 
tillsammans med Jerdenius upprätta ett förslag. Tidsfristen var 

fyra dagar.
Vi kunde i tid leverera ett förslag till riksantikvarien och fram

höll att ingenting borde ändras i detta på vägen till departementet, 
något som inte heller skedde. Till vår förvåning började bollen rul

la några månader senare, och alla olika led i en uppbyggnad av or

ganisationen penetrerades noggrant i både vårt eget departement 
och i finansdepartementet. I förhandlingarna med det senare deltog 
sedermera riksantikvarien Roland Pålsson, som då var departe
mentsråd, och departementssekreteraren Carl Johan Kleberg. Vi 
fick där genomslag för en avsevärd anslagshöjning för fornminnes- 
avdelningen för att täcka kostnader för t.ex. kostnadsberäkningar 

och andra förarbeten och för sådana kostnadspåslag, som kunde 
anses vara oskäliga särskilt gentemot mindre uppdragsgivare, jäm

för §9 i fornminneslagen.
Den i juli 1967 inrättades så den statliga uppdragsverksamhe

ten vid riksantikvarieämbetet. Därigenom löstes frågan om sociala 
kostnader för UVs personal på ett tillfredsställande sätt, men alla 
fasta löner skulle från och med denna tidpunkt debiteras enligt en 

tidtaxa innefattande 80% påslag för overheadkostnaderna.

LOKALERNA
Från början disponerade Sjöregleringen och Fornminnesavdel- 

ningens grävningsverksamhet var sitt rum på vinden i riksantikva

rieämbetets kanslibyggnad. Det är de två rum som ännu 2003
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innehades av myndighetens personal- och ekonomichefer. Resten 
av vinden var fortfarande oinredd. Men det var trångt i dessa lo

kaler: i F-rummet satt tre personer, jag, Ulf Erik Hagberg och ar
kivarbetaren Elna Berglund, som fungerade som vår sekreterare. 
Dessutom fanns ofta personer inne, som skulle göra färdig sina 

rapporter. Sjöregleringsrummet var lika hårt belastat, men där 
hade amanuenserna tidvis tillgång till oinredda lokaler på botten
våningen, som egentligen disponerades av militära myndigheter.

Först vid 1960-talets mitt inreddes bottenvåningen på allvar 
och UV förutsågs få hela bottenvåningen på ena sidan om trapp

huset, där museet nu sitter. Tyvärr uppstod emellertid en kollision 
med andra behov i myndigheten: Kulturhistoriska byrån vid Bygg

nadsstyrelsen överfördes plötsligt till ämbetet och måste hysas nå
gonstans. UV tvingades dela med sig av sin korridor, men kompen
serades så småningom delvis med att lägenheten i byggnadens ga
vel, som disponerades av materialförvaltaren Tage Wennerberg, 
utrymdes och gjordes om till kontorsutrymmen för UV-ledningen. 

Men situationen var ändå ohållbar med ständiga bråk om rummen 
mitt i korridoren, som både I<-byrån och UV behövde, och när en 
möjlighet yppade sig att hyra in lokaler utanför kvarteret, en nöd

lösning som ingen egentligen ville ha, flyttade UV ut till Linnéga- 
tan 81, en lokal som riksantikvarieämbetet sedan utnyttjade för 
olika ändamål ända till slutet av 1990-talet. Där inhystes också 
forskningsprojektet Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB), som till

kommit för att äntligen få igång bearbetningen av fynden från 

sjöregleringsgrävningarna. Innan riksantikvarieämbetet lämnade 
denna lokal vid slutet av 1990-talet var Birkagrävningen placerad 

där.
Härtill kom ett materialförråd, först i anslutning till kontoret i 

UVs korridor, sedan i Västra stallet. Den allt större mängden av
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grävningsutrustning handhades av riksantikvarieämbetets materi
alförvaltare och allt i allo Tage Wennerberg, som dock brukade 

klaga över att ”arkeologerna nuförtiden hade så stora krav. Förr i 

tiden hade man bara behövt en spade och ett avvägningsinstru

ment, nu var det så mycket prylar

VERKSAMHETEN
UVs uppgift var att genomföra de utgrävningar, som blev nödvän
diga på grund av samhällsutbyggnaden. De första åren var antalet 
sådana enligt nutida sätt att se ganska begränsat, men i förhållan
de till de föregående åren oerhört stort. Vid slutet av perioden hade 

vi mer än hundra uppdrag om året, de flesta gravfält och enstaka 
gravar. Boplatserna var ju i princip inte kända och kunde därför 
inte förutses eller infogas i planeringen, men redan på Darsgärde 

började boplatsrester dyka upp i samband med gravfältsgrävning- 
arna. Mycket snart visade det sig att nära hälften av alla gravfält 

låg på äldre boplatser, som därför blev komplikationer vid kost
nadsberäkningarna. Trots allt kunde vi genom den förbättrade 
grävningstekniken lösa uppgifterna inom de planerade kostnads

ramarna. Mot slutet av perioden började emellertid nya provtag- 
ningsmetoder och naturvetenskapliga specialanalyser bli av intres
se, och då ökade kostnaderna kraftigt. Inte minst måste man ock
så komma ihåg att inflationen då för tiden var kraftig och också 

holkade ur kostnadsberäkningarna.
I de första Arkeologi i Sverige-häftena finns en hel del statistik 

kring grävningarna. Jag skall inte upprepa dessa siffror här, men 

en särskilt viktig uppgift i dessa tabeller är förhållandet mellan vad 

som var grävt och vad som var känt av fornminnesinventeringen 
före undersökning på respektive plats. Vid flera mättillfällen (Am
brosiani 1964; 1973; Bennett 1987) visade sig relationen mellan 

grävda fornlämningar och inventerade vara i genomsnitt ca 2,2:1,
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mer för lämningar från bronsålder och äldre järnålder, mindre un
der yngre järnålder och framför allt när det gällde stora gravfält. 

Men det förvånansvärda var att även om vi varje år grävde så oer
hört mycket mer än tidigare, var UVs totala årliga kapacitet bara 

en Vi promille av det registrerade fornlämningsbeståndet. Detta vi
sade att det vi egentligen kände till genom studiet av äldre fynd 

och litteraturen var ganska begränsat, så länge man inte närmare 
bearbetade det inventerade fornlämningsbeståndet. Totalt kan 
knappast mer än några få procent av det ursprungliga antalet för

historiska lämningar i landet ha varit undersökta före 1959, och 
under perioden därefter kanske ett par procent. Det mesta ligger 

alltså fortfarande kvar i jorden. Mälarområdet är därför ett av de 

bäst bevarade forntidslandskapen i Europa.
Självklart fanns det områden där fornlämningsbeståndet hade 

lidit större skada, t.ex. inom Stockholms kommun, där Jonas Fe- 
renius beräknade att ca 30% var skadat eller borttaget, men i nor
mala förortskommuner eller på landsbygden rörde det sig sällan 

om mer än en bråkdel av en procent.

VETENSKAPLIGA RESULTAT
Som jag berättat redan under avsnittet om målsättningen för verk
samheten var avsikten att genomföra undersökningar av hög ve

tenskaplig kvalitet för att därigenom utnyttja så mycket som möj
ligt av den kulturhistoriska potentialen i sådana fornlämningar 
och kulturminnen, som skulle komma att förstöras i samband med 

samhällets behov av mark för utbyggnader av olika slag. Detta 
krävde på många sätt den metodutveckling, som jag har beskrivit 

under avsnittet om grävningstekniken.
Från början var huvuddelen av undersökningsobjekten enskilda 

gravar och hela gravfält, främst sådant som var registrerat i sam
band med fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan. En
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del tillkommande nyfynd av fornlämningar undersöktes också, 

men framför allt var det fornlämningar som var skadade eller inte 

särskilt tydligt framträdande i terrängen, som kom att beröras. 
Detta ledde till kontroverser med en del etablerade arkeologer, 

som hellre ville gräva särskilt märkliga fornlämningar, som för
väntades ge ett bättre fyndmaterial, eller undersöka bara delar av 
gravfälten innan de frisläpptes för borttagande, för att kunna an

vända medlen till ”bättre motiverade undersökningar” av platser, 

som egentligen inte berördes direkt av utbyggnadsåtgärder. Att fi
nansiera sådana undersökningar med uppdragsmedel hade emel
lertid varken stöd i fornminneslagen eller i praxis.

Det stod emellertid tidigt klart att det var en helhetssyn, som 

måste tillämpas vid planeringen. Det var inte så mycket den enskil
da graven som var huvudobjektet för undersökningen utan i än 

högre grad hela gravfältet med alla sina konstruktioner och deras 
inbördes relationer, som var väsentliga. Det var inte bara graven i 
förhållande till andra gravar utan gravfältet i förhållande till byg
den som helhet som var målet för vår förståelse. Snabbt visade det 

sig också att en mycket stor del av gravfälten låg på äldre boplat

ser, något som komplicerade både kostnadsberäkningarna och do
kumentationen av grävningsresultaten. Försök att bättre förutse 
boplatsbeståndets omfattning och kulturlandskapets uppbyggnad 
blev därför viktiga. Fosfatkarteringar och flygfotografering blev 
viktiga led inför större undersökningar, något som senare har vida

reutvecklats till dagens arbetsmodell.
Det visade sig också snabbt att det var möjligt att redan före 

undersökning förutse vilken huvudperiod ett gravfält i t.ex. Mä- 
larområdet tillhörde. Våra tidigare kunskaper om fornlämningar- 

na skiljde möjligen mellan ren bronsålder, äldre järnålder, framför 
allt romersk järnålder, samt yngre järnålder, men många av de
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enklare gravfälten var svåra att bedöma och vi hade svårt att bin

da ihop perioderna till ett heltäckande flödesschema. Därigenom 
att tillståndsgivningen i första hand var inriktad på objekt med 
föga monumentala fornlämningar, kanske dessutom skadade, blev 

denna typ av enkla gravfält överrepresenterade i undersökningar
na. Plötsligt fick vi kunskap om att dessa fornlämningstyper knöt 
ihop vår tidigare kända gravfältskronologi. Principiellt visade det 

sig alltså att samhällets behov av mark på sitt sätt utgjorde en 
slumpfaktor för urvalet av undersökningsobjekt i det totala forn- 
lämningsbeståndet. Så länge arkeologerna själva skulle svara för 

ett urval efter vad de trodde var intressant blev objekten tydligt 
snedfördelade så att större monument med hopp om rika fynd fö

redrogs. Perioder som förromersk järnålder, folkvandringstid och 
övergången till kristen tid på iooo-talet e.Kr. påträffades nu i stäl
let allt oftare. De fanns representerade just på de enkla gravtält 

med små låga fornlämningar, som riksantikvarieämbetet i första 

hand lämnade tillstånd att ta bort.
Inte minst folkvandringstiden var intressant i detta samman

hang. Ännu vid 1950-talets slut ansåg man att denna period knap
past var representerad i Mälarområdet (Åberg 1953) men redan 

efter några års UV-verksamhet fanns ett femtontal gravfält med 

folkvandringstida fynd (Ambrosiani 1964, 72-77) utöver vad som 
samtidigt framkom på Helgö. Det var emellertid en folkvandrings- 
tid som karakteriserades av helt andra föremålstyper än dem man 

kände till från t.ex. Gotland, Norrland eller Norge. Detta ledde så 
småningom till ett gemensamt forskningsprojekt, Mälardalens 

folkvandringstid, i samarbete mellan SHM, UV, Helgö och Stock
holms Stadsmuseum. Tyvärr har dock bara delar av projektet kun

nat slutföras (Ambrosiani m.fl. 1981, Bennett 1987, Brynja 1998). 

Huvudkatalogen återstår att göra.

43



Den stora mängden undersökningar av gravfält i Mälarområ- 
det ledde snabbt till önskemålet om att försöka utnyttja resultaten 
till en bebyggelsehistorisk analys, detta så mycket mer som Dars- 
gärdeundersökningen hade satt fornborgsproblemet i fokus. För

ståelsen av det som i registren kallades fornborgar krävde just en 
sådan analys av gravfälten och deras datering för att man skulle 
kunna sätta in dem i någon form av sammanhang. Redan 196z var 

grundmönstret så tydligt att det kunde ligga till grund för en av- 
handlingsidé (Ambrosiani 1964). Avhandlingsresultatet kom för 
lång tid att ligga till grund för en rad fortsatta studier i mellan
svensk arkeologi och bebyggelsehistoria.

En annan ämnessfär uppstod kring arbetena på Öland. Skede- 

mosseundersökningen genererade flera volymer och till sist Ulf 
Erik Hagbergs avhandling (Hagberg i96ya-b). Härtill kom en 
mängd uppsatser om olika gravfält och andra förhistoriska läm
ningar på Öland. En fullständig redovisning för dessa undersök

ningar har senare kommit att ingå i publikationen Ölands järnål- 
dersgravfält (Hagberg et al. 1987-2001)

En lång rad av dåtidens platsledare och förstemän publicerade 
också i större eller mindre uppsatser resultaten av UVs grävningar, 
även om det tog längre tid innan det blev fler doktorsavhandling
ar av materialet. Några licentiatavhandlingar blev det dock: Mo
nika Modins om Täbygrävningarna och David Darnells om brons
ålder i Södermanland.

Det var en prioriterad åtgärd att publicera resultaten för den ve
tenskapliga forskningen, men också att sprida en mer populärveten
skaplig kunskap. Detta skedde t.ex. i de lokala årsböcker, som ut

gavs av olika länsmuseerna, men också i form av små lokala utställ
ningar i samband med avslutandet av en grävning. Biblioteken och 
kommunalhusen runt Stockholm hade flera sådana under den här
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perioden. Dessutom gjorde vi två större utställningar i Historiska 
museet. Den första var knuten till det Nordiska arkeologmötet i 
Uppsala och Stockholm 1963, den andra fick namnet Arkeolog 67 
och innefattade bl.a. ett uppblåsbart tält på museets stora inre gård, 

där gräv- och dokumentationsteknik samt massmaterial visades.
I samband med arkeologmötet organiserades också den första 

övergripande publiceringen av all aktuell verksamhet i landet. Det 
första häftet, som gjordes i samarbete med alla de nordiska länder
na, kallades Flit i Fält (1963). Arbetsuppgiften att redovisa all 
grävningsverksamhet i en årsberättelse med namnet Arkeologi i 

Sverige permanentades inom UV. I dessa häften från i960- och 
1970-talen finns en omfattande statistik och korta platsbeskriv

ningar årsvis för både UVs och andra institutioners arkeologiska 

verksamhet i Sverige.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Också internationellt var UV aktivt. Samarbetet var naturligtvis i 
första hand nordiskt. I flera år hade vi praktikanter från de övriga 

nordiska länderna till nytta för både UV och vederbörande själva. 
UV-personalen deltog också i stor utsträckning i de Nordiska ar
keologmötena. Däremot fanns sällan tid att deltaga i stora interna

tionella projekt som Nubiengrävningarna. De kom att organiseras 
på annat sätt. När det gällde sjöregleringarna hade vi också ett 
nära samarbete med norska och finländska arkeologer, tillsam

mans med vilka vi gjorde några intressanta rundresor från kust till 
kust och långt ut i Västerhavet.

1967 hade vi en grupp amerikanska arkeologer på besök under 
ledning av Birgitta Linderoth-Wallace, fortfarande engagerad i 

L’Anse of Meadows projektet på Newfoundland. Hon hade länge 
kommit till Mårten Stenbergets undersökningar i Eketorps borg
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på Öland med sådana grupper, men önskade nu vidga perspekti
vet. Gruppen deltog i grävningarna i Tuna i Husby-Ärlinghundra, 

i anslutning till Märsta station, men vi gjorde också en minnesvärd 

resa runt hela södra Norrland för att se på märkliga fornlämnings- 
platser som Hornslandsudde, Högom, Nämforsen, Krankmårten- 

högen, Flatruet och Grådö skans.
Kontakter fanns också framför allt med Polen, med en starkt 

utvecklad arkeologisk verksamhet av betydelse för undersökning
arna på Öland och Gotland, och Ulf Erik Hagberg gjorde flera 
forskningsresor tillsammans med Erik Nylén i det östeuropeiska 

området. Själv tillbringade jag år 1965 en månad i Tjeckoslova
kien och fick en god inblick i den tjeckiska vetenskapsakademiens 
arkeologiska verksamhet. Bl. a. demonstrerade jag fototorn för de 

tjeckiska kollegorna.
En viktig kontakt var också England, där utredningar pågick 

om organiseringen av vad som på engelska kallas rescue archaeolo
gy. Jag redovisade de svenska erfarenheterna inför en grupp bestå
ende av bl.a. Martin Biddle och Henry Cleere. Den engelska lag

stiftningen och lokal arkeologisk praxis medgav emellertid inte 

samma upplägg av arbetet som i Sverige.

SAMMANFATTNING
De första femton åren var för UVs del synnerligen formativa. Bety
delsefull var inriktningen på att göra undersökningar av hög veten
skaplig klass: ingen grävning skulle ha karaktären av ytlig fyndin
samling. Vi ville veta hur objektet var uppbyggt och hur det kunde 
ingå i en större miljö i bygden. Däremot kunde vi ibland ställa oss 

frågan hur mycket material som egentligen behövdes från en bo

plats för att vi skulle kunna tolka den, en fråga som knappast ännu 

är tillfredsställande diskuterad (Ambrosiani 1971).
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Från en ganska begränsad grund kunde vi så småningom vidga 
perspektiven och också utveckla och ta in nya metoder för att nå 

mer djupgående vetenskapliga resultat. Den tekniska utvecklingen 
gav oss möjlighet att trots inflation och vidgade målsättningar 

ändå hålla kostnaderna någorlunda i schack. Vi nådde snabbt en 
nivå, som var betryggande i förhållande till sin tids arkeologiska 
standard och låg i forskningsfronten. Utvecklingen har emellertid 

fortsatt, nya metoder och analyser har tillkommit, så vad som nu 
kan åstadkommas ligger på ett helt annat plan än vad som då var 

möjligt att uppnå.
Det är också betydelsefullt att det finns en kompetent central 

undersökningsverksamhet, som har tillräckliga resurser för att be
driva metodutveckling och också kunna ta hand om sådana gräv- 
ningsprojekt som är för omfattande för en regional organisation.

Innehållet i verksamheten, att ta reda på och analysera fakta, 
bearbeta dessa och dra vetenskapliga slutsatser av materialet är 

emellertid den väsentliga uppgiften. Enligt fornminneslagen kunde 
vi ta ut en skälig kostnad härför från markexploatörerna. Detta 

var och är som jag ser det en myndighetsuppgift, som inte i första 
hand kan ekonomiskt konkurrensutsättas. Risken är då att mål
sättning och innehåll förflackas av ekonomiska skäl. Hittills synes 
det mig som om UV väl har gått i land med uppgiften: inte minst 

den mängd avhandlingar och sammanfattningar som kommer från 
de olika kontoren visar på en betydande bredd på vad beträffar 

dokumentation och vetenskaplig målsättning.
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Monica Damell Modin & David Damell

EN VÄXANDE 
ORGANISATION

1970- och 1980-talen

Oß nder 1970- och 1980-talen genomfördes två större or
ganisatoriska förändringar av Riksantikvarieämbetet, 
något som naturligtvis även påverkade Undersöknings

verksamheten (UV). 1975 upphörde den gamla indelningen i en 
fornminnes- och en byggnadsminnesavdelning och ersattes av s.k. 

fackbyråer, där UV kom att hamna under Dokumentationsbyråns 
undersökningssektion. Chefer för Dokumentationsbyrån var un

der denna period Erik B Lundberg, pensionerad år 1977 och då 
efterträdd av Gustaf Trotzig, tidigare ansvarig för byråns under
sökningssektion. 1987 återtogs den ”gamla” organisationen med 
huvudinriktning mot verksamhetsområdena fornlämningar och 

byggnader.
I mitten av 1970-talet påbörjades även en regionalisering av 

kulturminnesvården (ett resultat av utredningen MUS 65) innebä
rande att Länsstyrelserna efter hand övertog den beslutsfattarroll 
som dittills legat på Riksantikvarieämbetet. Ämbetets roll har där

efter blivit alltmer rådgivande bland annat genom utgivning av 
Råd och Anvisningar. Under 1970- och 1980-talen började även

49



Erik B Lundberg, chefen för Dokumentationsbyrån, följde ofta med på resorna 
till regionkontoren. Vid en besiktning av ett vikingatida kulturlager på Halland 
Väderö i juni 1976 togs detta foto. Fr. v. UV Syds dåvarande chef Dag Widholm, 

Monica Modin och Erik B Lundberg. Foto David Damell.

diskussionen om möjligheter för privata utgrävningsfirmor att ut
föra arkeologiska fältuppdrag, något som innebar att UV med ti

den blev allt mer konkurrensutsatt. Det bör i sammanhanget även 
understrykas att samhällskonjunkturen under de aktuella decen

nierna starkt påverkade UV:s verksamhet.
Som kurvan över UV:s undersökningsvolym visar följdes det 

sena 1960-talets och tidiga 1970-talets utgrävningsexpansion av 
en kraftig tillbakagång i mitten av 1970-talet i oljekrisens spår 
varefter volymerna, med några få undantag från 1980-talets bör

jan, ökade med en kraftig toppnotering under 1986 (se s. 196).
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Därefter föll volymen något tillbaka för att fortsättningsvis ligga 
på en hög nivå och med en mycket hög volym under 1989.

Vad låg då bakom dessa svängningar förutom då den nyss
nämnda konjunktur faktorn? En viktig orsak var medeltidsarkeolo- 

gins genomslag i uppdragsarkeologin, dvs. att utgrävningar sattes 
igång i praktiskt taget alla svenska städer med medeltida ursprung. 

En annan orsak var införandet av den arkeologiska trestegsmeto- 
den, vilken innebar nya möjligheter för arkeologerna att genom ar
kivgenomgångar och förundersökningar skapa hållbara, veten

skapliga förutsättningar för slutundersökningarna. Dessa kom un
der perioden mer och mer att övergå från gravfältsutgrävningar till 
undersökningar av boplatsspår och kulturlandskapslämningar.

MEDELTIDSUNDERSÖKNINGARNA
I den äldre organisationen var den arkeologiska verksamheten 
uppdelad mellan fornminnes- och byggnadsminnesavdelningarna 
på så sätt att alla förmedeltida utgrävningar sköttes av fornmin- 
nesavdelningen medan ansvaret för de på den tiden fåtaliga ut
grävningarna av medeltida och senare lämningar låg hos bygg- 

nadsminnesavdelningen. Detta innebar i praktiken t.ex. att endast 

de allra viktigaste medeltidslämningarna (t.ex. i orter som Lödöse, 
Skara, Lund, Söderköping m.fl.) blev föremål för närmare arkeo
logiskt studium, detta framför allt beroende på resursbrist. Man 

var på byggnadsavdelningen väl medveten om problemen och vän
de sig därför till UV i början av 1970-talet med ett förslag att UV 

skulle ta över även medeltidsarkeologin, framför allt stadsunder- 
sökningarna. UV accepterade och rätt snart kunde en rad unga ar
keologer med medeltidsinriktning anställas. Stadsarkeologin fick 

på detta sätt ett kraftigt uppsving, något som även kom att resul
tera i att en antikvarisk genomgång av alla svenska medeltidsstäder
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Trafikapparat framtvingade 
klarare bild av Nya Lödöse

ARS ETET
Tisdag 3 juni 1969

Amanuens Hans Andersson visar det relikskrin man påträffat vid gräv
ningarna på Gammelstads torg.

Att gamla Lödöse var en blomst
rande stad, ett handelscentrum med 
vidsträckta internationella förbin
delser, det vet man inte minst efter 
Rune Eckres grävningar på sistone. 
Efterträdaren Nya Lödöse, som 
grundlädes 1473 framstår inte så 
levande för sena tiders barn trots 
att den ägde bestånd ända fram till 
början av 1620-talet då nuvarande 
Göteborg kom till. Kanske framstår 
dess konturer klarare sedan ama
nuens Hans Andersson vid Göte
borgs Historiska museum hunnit be
arbeta det material som kommit i 
dagen efter de grävningar som in
leddes i januari i år.

STADENS KYRKA 
Anledningen till att man grävde 

nu är den stora trafikapparat som 
skall byggas på och omkring Gam
lestads torg. Den första och hittills 
största undersökningen utfördes un
der första världskriget av professor 
Sixten Strömbom. Hans grävningar 
gav främst kunskaper om stadens 

i hamnområde vid Säveåns utlopp i 
Göta älv och de västra stadsdelarna. 
Han träffade också på stadens kyrka 
som grävdes ut 1965.

BRANDSKADOR 
Amanuens Hans Andersson berät

tar för Arbetet att årets gräv-

ningsområde ligger i östra delen av 
Gamlestadstorg. Han säger:

— Vi önskade i första hand reda 
ut hur bebyggelsen tedde sig. Tor
gets senare användning har förstört 
många spår, men vi kan konstatera 
att här finns två bebyggelseskeden, 

båda avbrutna av bränder.
I det undre lagret finns lämningar 

efter tre hus, som ligger invid sten
läggningar som antingen är sten
satta gårdar eller gator. Husen är 
mycket enkelt konstruerade. Om
rådet skiljer sig i många hänseen
den från det västra, där man kan 
räkna med tre bebyggelseskikt. Sta
dens utsträckning har således va
rierat under olika tider.

FRÄN 1300-TALET
— Tidigare var utgrävningarna 

liksom koncentrerade kring de fynd 
man gjorde av t ex bruksföremål. 
Numera är siktet i högre grad in
riktat på att man skall få en bild 
av stadsplanering och arkitektur, 
men givetvis betyder de påträffade 
föremålen mycket när man vill re
konstruera livet i det förflutna. Det 
praktfullaste fyndet under de här 
grävningarna är ett rökelsekar som 
dateras till 1300-talet, alltså långt 
före stadens tillblivelse. Varifrån 
karet — en gotisk kyrka i miniatyr 
— kommit, kan man fundera över.

Arkeologiska museet har sedan en 
tid skyltat förhistoriska fornläm- 
ningar. Historiska museet är nu in
ne på samma linje och håller på att 
skylta medeltida och senare läm
ningar: Gamla Älvsborg, Orrekulla 
skans, Fredrikshamns skans. Här-

landa kyrkoruin m fl. Skyltarna ger 
en kort beskrivning och sätter in 
fornminnet i dess historiska sam
manhang. Museet tillhandahåller 
dessutom beskrivningar på lösblad 
för den som vill ha något vand- 
ringsmål.

Projektet Medeltidsstadens initiativtagare och ledare Hans Andersson i ett 
pressklipp från 1960-talets slut.
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igångsattes - Medeltidsstadsproj ektet under ledning av Hans An
dersson. Efter genomförandet av detta projekt finns nu en kart
läggning med tillhörande beskrivningar över samtliga kända med

eltidsstäder i en omfattande rapportserie, som ligger till grund för 
en stor del av den stadsarkeologiska verksamheten i landet. Det 
må här även påpekas att ambitionerna med tiden utökats på så 
sätt att även en rad lämningar i agrara och industrihistoriska mil

jöer numera räknas som fornlämningsområden och därför blir fö
remål för undersökningar då olika typer av exploateringar aktua

liseras.
Medeltidsundersökningarna kom att på mycket kort tid dra

matiskt vidga vår kunskap om de tidiga städernas fysiska miljöer 
med allt vad som därtill hör. De regelmässiga undersökningarna av 

städernas kulturlager kunde inte genomföras utan en diskussion 
om vad fornminneslagens bestämmelser egentligen omfattade. 
Några hävdade t.ex. att endast fasta grundlämningar efter märkli
gare byggnader såsom kloster, kyrkor eller lämningar efter andra 

på fast stengrund en gång anlagda byggnader kunde anses omfat
tas av lagens bestämmelser, medan andra hävdade att alla kultur

lager med sitt totala innehåll borde räknas som fasta fornlämning- 
ar. Den sistnämnda uppfattningen visade sig ha juridisk tillämplig

het varför skyddet av äldre kulturlager kunde betraktas som 
generellt. Även äldre kulturlämningar på landsbygden såsom res

ter efter medeltida bykärnor etc. kom att dras in under kulturmil- 
jölagens bestämmelser och i mån av bakgrundskunskap blev även 

de föremål för viss undersökning och analys. Mera generellt har 
den antikvariska sektorn även hävdat att de områden som marke

rats på 1600-talets stadsplaner skall betraktas som fornlämnings
områden, beroende på att arkeologin här i vissa fall kan komplet
tera den bild de historiska källorna kan ge. Naturligtvis har detta
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medfört att arkeologer med inriktning mot eftermedeltida arkeo
logi fått möjligheter att bidra till den ökade kunskapen om t.ex. 
människornas livsmiljö i våra iéoo-talsstäder.

TRESTEGSMODELLEN
i960- och 1970-talens satsningar på nya bostadsområden och där
med sammanhängande satsningar på förbättrad infrastruktur 

bland annat i form av nya trafikleder, motorvägar etc. innebar 
även de en förändring av arkeologin. Tidigare hade de i förstagångs- 
inventeringen för ekonomiska kartan registrerade synliga fornläm- 
ningarna, mestadels gravar och gravfält, blivit föremål för utgräv

ningar i samband med större markexploateringar, om vi nu håller 
oss till södra halvan av Sverige, möjligen bortsett från västkusten 

där talrika stenåldersboplatser sedan lång tid tillbaka undersökts 
av Göteborgsarkeologerna. Sjöregleringsarkeologin i norr, som ex

panderat starkt under 1950-talet, var naturligtvis också ett undan
tag i sammanhanget.

Nu började boplatsspåren med kulturlager att dyka upp även i 
blivande motorvägssträckningar och även i exploateringsområden 

för blivande bostäder, ofta under pågående markarbeten, vilket 
blev en stor irritationskälla för exploatörerna. Detta i sin tur ledde 
fram till att man från UV:s sida i allt högre grad skapade avtal med 
markexploatörerna om att arkeologerna redan före grävskopornas 

ankomst skulle få tillfälle att provundersöka platser där dolda forn- 
lämningar kunde finnas. Detta samarbete mellan arkeologer och 

exploatörer blev framgångsrikt och medförde att stopp i markarbe
tena i stort sett kunde elimineras. Där ovan jord ej synliga lämning

ar påträffades efter antikvariska utredningar och provundersök
ningar kunde slutgrävningen sedan genomföras som en del i den to

tala exploateringsplanen. Den s.k. trestegsmetoden - utredning,
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Sj.öregleringsarkeologin hade fortfarande stor omfattning under 1970-talet. Här 
besöks Vojmån i Lappland inför kommande exploatering sommaren 1974 av 

David Damell och Monica Modin. Foto Jan Norrman.

provundersökning, slutundersökning - var etablerad och finns nu 
inskriven i kulturmiljölagens bestämmelser. Liksom för städernas 

del innebar detta en stor ökning av kunskapen om hur förhistoris
ka och medeltida gårdars och byars strukturer sett ut. Man kom 

den förhistoriska och medeltida människan allt närmare genom 
denna nya kunskap, vilken även resulterat i flera arkeologiska 

doktorsavhandlingar.
Sjöregleringsarkeologin, som varit så personalintensiv under 

1950- och 1960-talen, började under perioden att minska i om
fång på grund av de allt färre vattenkraftsutbyggnaderna. Under 

1980-talet upphörde den praktiskt taget helt, något som noterats i
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Margareta Biörnstads bok ”Kulturminnesvård och vattenkraft 
1942-1980” från år 2006. Här i norr var det som bekant framför 
allt strandbundna boplatser längs älvar och sjöar, som berördes 

av exploateringarna för de nya kraftverken, boplatser som gett 
oss den kunskap som idag medfört en helt ny syn på norra Sveri

ges äldsta förhistoria, en rik och mycket komplicerad bild med 
kulturinslag från norr, öst och syd, beskriven av Evert Baudou 
och K-G Selinge i boken ”Västernorrlands förhistoria” som ut

kom år 1977.

FOU-VERKSAMHET
UV har under hela sin verksamhetsperiod bedrivit ett teknikut
vecklingsarbete beträffande undersökningarna, dels för att öka 

den vetenskapliga kvaliteten, dels för att hålla undersökningskost- 
naderna på en rimlig nivå. Framförallt har detta gällt avtorvnings- 
och rensningsmomenten men även den rena dokumentationen, där 
fototorn, flygbaserad fototeknik etc. prövats på många olika sätt. 

Detta är en verksamhet som givetvis fortsätter, bland annat genom 
användning av tillgänglig datateknik.

Under den nämnda perioden, 1970- och 1980-talen, växte även 
en vetenskaplig konsolidering av UV- resultaten fram. I årsböcker
na Arkeologi i Sverige presenterades kortfattat alla utgrävningsre- 
sultat, en grund för vidare vetenskapliga bearbetningar på olika 

nivåer. Mängder med publicerade rapporter, artiklar, böcker och 
vetenskapliga avhandlingar visar tydligt på hur expansiv svensk 

arkeologi med rötter i UV var under dessa decennier (denna verk
samhet har sedan givetvis fortsatt). Man satsade då även stora re

surser på att publikt göra utgrävningsresultaten tillgängliga genom 
framför allt lokala utställningar, visningar, föredrag etc, ofta i sam

arbete med lokala aktörer, framför allt Länsmuseerna.
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Prospektering genom motståndsmätning vid Björklingeundersökningen i Upp
land 1979. Foto Eva Hjärthner-Holdar.

Fotodokumentation via fjärrstyrd minihelikopter prövades på UV i början av 
1980-talet. Fotograf okänd.
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Som framgått var UV- arkeologin under 1970- och 1980-talen 

mycket framgångsrik såväl antikvariskt som vetenskapligt, dock 

inte utan betydande administrativa svårigheter. Att hålla balans 
mellan ambitioner och tillgänglig ekonomi har inte varit lätt. Att 
ekvationen för den här 20-årsperioden trots allt gick ihop berodde 

naturligtvis på ett framgångsrikt och förtroendefullt samarbete 
mellan administratörer, arkeologer och exploatörer.

NÅGRA BETYDELSEFULLA RÄTTEGÅNGAR
Under 1970- och 1980-talen prövades vid tre tillfällen exploatö
rens kostnadsansvar för arkeologiska undersökningar. Utfallen vi

sade med stor tydlighet att fornminneslagens stadganden om att 
den som fått tillstånd till undersökning och borttagande av fast 
fornlämning därmed även påtagit sig det totala kostnadsansvaret 
för undersökningens genomförande.

Den första rättegången gällde en tvist om kostnadsansvarets 
storlek efter en utgrävning av ett bronsåldersgravfält, fornlämning 

nr 225 vid Ahl i Vårfrukyrka socken norr om Enköping. Under
sökningen var föranledd av planerad grustäkt. Målet, som avgjor

des vid Sala tingsrätt, gick helt i Riksantikvarieämbetets, d.v.s. sta
tens favör. Uppdragsgivaren, ingenjör Hans Thelin, som väckt må
let, ådömdes således att betala den totala undersökningskostnaden. 
Målet överklagades inte.

Det mest betydelsefulla målet rörande exploatörens kostnads
ansvar kom dock att gälla en tvist mellan Riksantikvarieämbetet 

och byggnadsfirman Anders Diös AB avseende en medeltidsunder- 
sökning, företagen år 1978 i kvarteret Kransen i centrala Uppsala, 

det s.k. Kransenmålet. Anders Diös AB hävdade att Riksantikva
rieämbetet inte klart redovisat för byggnadsfirman att fornläm
ning fanns på platsen och inte heller klargjort kostnadsansvaret.
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Den rättsliga prövningen vid såväl Uppsala tingsrätt som vid Svea 
Hovrätt gav Riksantikvarieämbetet rätt i bedömningen att företa

get skulle stå för samtliga undersökningskostnader. Målet avgjor
des slutligen av Högsta domstolen den 16 september 198z. Anders 
Diös AB förlorade tvisten och ådömdes således slutgiltigt att beta

la undersökningskostnaden. Domen har blivit prejudicerande.
Tredje gången kostnadsansvaret prövades var i samband med 

en medeltidsundersökning inom kvarteret Ernst i Ronneby, där 
Ronneby kommun bestred sitt kostnadsansvar. Med utgångspunkt 

från den prejudicerande domen i Kransenmålet kunde dock detta 

mål snabbt avgöras till Riksantikvarieämbetets förmån.
Samtliga här relaterade rättegångar har alltså klart visat hur 

fornminneslagens bestämmelser beträffande exploatörernas kost
nadsansvar skall tolkas, något som givetvis är av avgörande bety

delse för den svenska uppdragsarkeologin. Ytterligare en tvist an
gående kostnadsansvaret uppstod i samband med en undersök
ning i kv. Bromsgården i Örebros stadskärna år 1978. Här lyckades 

dock ämbetet träffa en överenskommelse med uppdragsgivaren, 
som innebar att kostnaden för den arkeologiska undersökningen 

delades mellan staten och byggföretaget.

ORGANISATION, EKONOMI, 
PERSONAL-OCH LOKALFRÅGOR

Från och med den 1 juli 1970 var dåvarande UV-chefen Björn Am

brosiani tjänstledig för en docentur vid Stockholms universitet. När 
vi den 1 juli 1970 övertog ansvaret för Uppdragsverksamheten på 
grund av Björn Ambrosianis tjänstledighet hade vi arbetat i flera år 

med de arbetsuppgifter som vi nu fick huvudansvaret för. Chefsan
svaret delades upp på så sätt att David fick ansvar för fältarbetena 
och Monica för ekonomi- och personalfrågor. Vi hade båda varit
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anställda på UV under många år, Monica sedan 1959 och David se

dan 1964, och eftersom vi redan sedan länge arbetat med dessa frå
gor under Björns ledning föll det sig naturligt med denna uppdel

ning av arbetsuppgifterna. När Björns tjänstledighet upphörde 1974 
förordnades David som chef för UV med Monica som biträdande 

chef och Per-Olof Ringquist som antikvarie inom ledningsgruppen.
Under de första åren på 1970-talet var det relativt få som arbe

tade med administration inom UV. Kansliet bestod av en sekretera

re samt två ekonomiassistenter med ansvar för bokföring, faktura- 
och reseräkningsgranskning. När UV i början av 1970-talet an
skaffade en offsetanläggning för tryckning av grävningsrapporterna 

anställdes till att börja med Ulf Näsman som redaktör och Stig 
Hanbring som tryckare samt ett par år senare Anthony Robertson- 

Pearce som layoutansvarig. En ritare för renritning av planer och 
profiler fanns sedan tidigare. Allteftersom grävnings verksam heten 

blev större utökades så småningom redaktionen till att omfatta två 
redaktörer, två ritare samt en sekreterare. Tiiu Andrae var huvud

ansvarig för redaktionen fr.o.m. 1973. En teknisk grupp med z in

genjörer och z assistenter arbetade med utsättning av koordinatsys
tem, ledning av avtorvningsarbeten med flera praktiska arbeten.

De första åren av 1970-talet hade UV fem platskontor utanför 

Stockholm, Kungsbacka, Lund, Borgholm, Lödöse och Skara. Att 
ett kontor tillfälligt etablerades i Skara föranleddes av att flera sto

ra undersökningar under några år utfördes i stadskärnan i samar
bete med Arbetsmarknadsstyrelsen. Platsledare i Skara var Birgit

ta Efjohlman.
Då stora arkeologiska undersökningar under många år hade 

pågått på Öland inköptes Hulteniushuset i Borgholm och restau

rerades i samarbete med AMS. 1973 kunde platskontoret i Borg

holm öppnas i Riksantikvarieämbetets egen fastighet.
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I takt med att grävningsverksamheten ute i landet växte, utöka
des även personalen vid de olika platskontoren med sekreterare och 
ritare. Vid den här tiden började vi träffas för regelbundna platsle- 

darmöten varje kvartal, vilket var viktigt eftersom personalen ute i 
landet ibland tyckte sig få för dålig information om vad som hände 
centralt. Vi hade även en platsledarkurs, där undersökningarnas 

planering och vetenskapliga målsättning diskuterades samt admi
nistration, ekonomi och redovisningsteknik gicks igenom. Även en 

veckas grävkurs för förste män och tekniker genomfördes.
År 1973 fick UV nya lokaler utanför ämbetsbyggnaden på Stor

gatan 41 i och med att vi kunde flytta till Linnégatan 81. Där dis
ponerade vi två våningsplan. Detta innebar en stor förbättring 
med betydligt större utrymmen i de nya lokalerna. Redaktionen 
fick möjlighet att samlas på ett våningsplan med redaktörer, lay
outpersonal och tryckeri. UV:s expansion krävde att den ekono

miska redovisningen och kostnadsuppföljningen av grävningarna 
blev bättre. 1974 anställdes Elsa Cadling som ekonomiassistent 
med ansvar för bland annat bokföring och reseräkningsgransk- 
ning. Volymen på fakturor och reseräkningar hade ökat väsentligt. 
Det året hade vi 15 förste män samt 50 grävningsassistenter och 

praktikanter anställda.
1975 slutade P-O Ringquist på UV för en tjänst hos landsantik

varien i Nyköping. Han efterträddes av Gösta Magnusson. Kerstin 
Hernant började som ny sekreterare våren 1976. Kerstin hade un
der många år arbetat som chefssekreterare på Luftfartsverket som 
hade utlokaliserats till Norrköping och vi fick nu en mycket kvali

ficerad medarbetare. 1977 inträffade inga större förändringar 

inom UV-organisationen. Inom ledningsgruppen arbetade nu Da

vid Damell, Monica Modin, Catharina Nilsson samt Jan Norr
man, som ansvarig för arbetena i Norrland.
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1978 påbörjades arbetet med en omorganisation av UV i och 
med att David Damell hade efterträtt Gustaf Trotzig som chef för 

Undersökningssektionen. Samtidigt pågick tillsammans med Riks- 
revisionsverket arbetet med en omfattande taxerevision. Omorga

nisationen av UV trädde i kraft den 1 juli 1979.1 samband härmed 
bytte Uppdragsverksamheten namn till Undersökningsverksamhe

ten. Omorganisationen hade bland annat till syfte att stärka de re

gionala enheternas självständighet samt att upprätta ett nytt regi
onkontor, främst för Mellansverige, UV Mitt. Undersökningssek
tionen kom nu att bestå av fyra självständiga regionkontor, UV 
Mitt, UV Syd, UV Väst och UV Öland samt en centralenhet, UV C 

till vilken Norrlandsarbetena, kansliet, redaktionen samt den tek
niska enheten hörde. Lokalkontoret i Uppsala lades under UV 

Mitt. Samarbetsfrågorna lades under centralenheten. De fyra regi
oncheferna var Kristina Lamm, UV Mitt, Anders Wihlborg, UV 
Syd, Eva Weiler, UV Väst och Margareta Sjöberg, UV Öland. Chef 

för UV C var Monica Modin.

Från och med 1 januari 1979 började det nya taxesystemet att 
tillämpas. Detta gjorde att man Hck en bättre anpassning till det 
faktiska kostnadsläget men det innebar samtidigt en ökning av un- 
dersökningskostnaderna för uppdragsgivaren. En stor förändring 

var att man vid kostnadsberäkningen började räkna in rapport
kostnaderna direkt i taxan. Varje år gjordes en översyn av taxan 

och oftast blev det en större eller mindre taxehöjning. Hänsyn 
skulle tas till löneökningar för personalen, höjda rese- och trakta- 

mentskostnader etc. En kostnad som alltid diskuterades livligt på 
regionchefsmötena var expensanslaget. Så småningom fick varje 

regionkontor ett eget expenskonto, som var kopplat till undersök- 

ningsvolymen. När den nya taxan var framräknad skulle den god
kännas av Riksrevisionsverket innan den kunde börja tillämpas.

62



Ytterligare en stor förbättring infördes från och med den i janu
ari 1982, då resultatredovisning enligt System-S började tillämpas. 

Datalistor kunde nu regelbundet skickas ut till regionkontoren, vil
ket innebar att regioncheferna och grävningsledarna själva lättare 

kunde se kostnadsutvecklingen av de enskilda uppdragen. Ytterliga
re en förändring följde 1983 då UV fick en ny anslagsform med det 

s.k. iooo-kronorsanslaget, d.v.s. finansieringen skedde inte längre 
via förskott från staten. Man började även begära in förskott från 

uppdragsgivarna, speciellt när det gällde större uppdrag.
Sedan 1967 hade UV varje år gett ut Arkeologi i Sverige med en 

redovisning av alla arkeologiska undersökningar som gjorts under 
året i Sverige, både grävningar utförda av UV och av övriga insti
tutioner. 1980 förändrades Arkeologi i Sverige på så sätt att nu till
kom även material från revideringen av fornminnesinventeringen 

för Ekonomiska kartan samt dessutom artiklar av både UV:s och 
fornminnesinventeringens arkeologer.

Eftersom den 4 maj 1959 räknas som ”UV:s födelsedag” var 
det i maj 1984 dags att fira UV:s 25-årsjubileum. På morgonen den 
8 maj samlades hela UV:s personal och även de ”gamla UV:ar” 

som ville vara med, sammanlagt ett åttiotal personer, vid Nybro- 
kajen i Stockholm för en gemensam båtresa till Birka. Med på re

san var naturligtvis också Fornminnesavdelningens förre chef, Erik 
B Lundberg samt den förste UVxhefen Björn Ambrosiani, som 

guidade oss på Björkö. Trots de ovanligt kyliga vindarna denna 
dag blev resan en succé och vid lunchen som intogs ute hade mol

nen börjat skingras och alla hade börjat tina upp. På kvällen intogs 
en gemensam middag bestående av pizza i Undersökningssektio- 

nens lokaler på Linnégatan 64.
Allteftersom grävningsvolymerna och därmed personalen under 

de första åren av 1980-talet växte, började lokalerna på Linnégatan
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där Centralenheten, redaktionen och teknikergruppen huserade, 

återigen bli för små. UV Mitt hade flera år tidigare flyttat till 
Narvavägen 25, men även där började det bli trångt. Arbetsplat
sen på Linnégatan var även eftertraktade av Riksantikvarieämbe
tet centralt och vi började se oss om efter andra lokaler. Tanken 

väcktes att UV C och UV Mitt skulle leta efter gemensamma loka
ler, gärna med möjlighet att även inrymma det stora grävningsför- 

rådet som förvarades i Västra stallet på Storgatan 41. Efter att ha 
tittat på ganska många lediga fastigheter runt om i Stockholm, 
bland annat på Östermalm och Kungsholmen fastnade vi så små

ningom för som vi tyckte perfekta lokaler på S:t Paulsgatan 2 på 
Söder intill Slussens tunnelbanestation. Den enda nackdelen var 
att större delen av förrådet måste vara kvar på Storgatan. Men alla 

andra fördelar med de nya lokalerna uppvägde detta, det var sto
ra, ljusa rum och hela personalen på UV C och UV Mitt skulle få 

plats på ett våningsplan. Efter godkännande av riksantikvarien, 
Roland Pålsson, kunde så flytten gå till S:t Paulsgatan den 1 okto

ber 1986.
I samband med omorganisationen av ämbetet 1987 upphörde 

Dokumentationsbyråns Undersökningssektion. UV blev då en egen 
byrå med den tidigare RAGU-ansvarige Ola Kyhlberg som chef. 

Byråenheter blev UV Mitt, UV Syd, UV Väst och UV Hk (huvud
kontoret). David Damell lämnade samtidigt utgrävningssidan och 

gick över till Fornminnesinventeringen där han efterträdde K-G Se- 
linge som chef. Förändringar under slutet av 1980-talet var att ett 
lokalkontor inrättades i Linköping 1989 med ett 20-tal anställda,

> UV:s 25-årsjubileum firades i maj 1984 med en utflykt till Birka. Gösta Mag
nusson sköt salut med sin minikanon. Gösta med kanonen nr 6 från vänster i 

främsta raden. Foto Jan Norrman.
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arkeologer, ritare och sekreterare. Kontoret sorterade under UV- 
Mitt med en egen biträdande enhetschef. Eftersom undersöknings- 
volymen på Öland minskat successivt sedan slutet av 1970-talet 

lades regionkontoret i Borgholm ner den 31 maj 1986.
Vid årsskifter 1989/90 blev RAGU (RiksAntikvarieämbetets 

GotlandsUndersökningar) en integrerad del av UV:s organisation 
och därmed ett av fyra regionkontor. Under alla år på 1980- och 

1990-talen fortsatte vi med regelbundna, kvartalsvisa regionchefs- 
möten. Mötena som i regel varade i två dagar alternerade mellan 

de olika regionkontoren.

DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA
I detta sammanhang skall ingen vetenskaplig utvärdering av peri
odens undersökningar göras utan endast en översiktlig beskriv
ning med syftet att informera om de ansträngningar som gjordes 
för att klara såväl samhällets vetenskapliga krav som dess behov 
av relevant hantering av de stora exploateringsundersökningarna. 

Det bör påpekas att undersökningarna genomfördes i så nära sam

arbete som möjligt med de arkeologiska universitetsinstitutioner
na, dels inom ramen för ämbetets samarbetsråd för arkeologi, dels 
genom till de större objekten knutna referensgrupper, som t.ex. vid 

Helgeandsholmsgrävningen, Aseleundersökningarna och E18-un

dersökningarna genom Uppland.
Hela tiden strävade alltså UV efter att befinna sig i den veten

skapliga frontlinjen, bland annat genom att ordna egna årliga arke

ologiska metodkonferenser, men även genom deltagande i såväl 
nordiska som internationella diskussioner vid större konferenser. 

Ett resultat av detta blev bland annat att personal från UV med stor 
framgång kom att delta i Riksantikvarieämbetets internationella 

projekt bland annat i Östafrika och Sri Lanka. UV-arkeologernas
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roll har fått ett stort erkännande från samarbetsländernas sida 
samt även från andra parter, dels för hög vetenskaplig standard, 
dels för viljan att försöka förstå de olika deltagarländernas aktuel
la problem och då inte endast inom arkeologins område.

*

Här görs nu ett axplock bland UV:s mera betydelsefulla undersök
ningsobjekt under perioden. Först vill vi nämna Helgeandsholms- 

undersökningen i Stockholm, föranledd av ombyggnad av det gam
la riksdagshuset i samband med riksdagens återflyttning till Helge
andsholmen. Denna grävning, som ägde rum under åren 1978-1980 
kom att på många sätt bli en stor utmaning för svensk medeltidsar- 

keologi mot bakgrunden av att man aldrig tidigare ställts inför en 
så stor stadsgrävning utan att egentligen vare sig ha tillgång till fär- 
digutbildad arbetskraft eller erfarenheter av undersökningar av så 
omfattande kulturlämningar inom en så gigantisk yta.

Efter många år av utredningar hade riksdagen 1978 fattat be
slutet att flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Innan detta kunde 
ske måste riksdagshuset byggas om och området framför riksdags
huset, Riksplan, där man planerade att bland annat bygga ett par

keringsgarage, undersökas. Stockholms stadsmuseum hade gjort 
en litteratur- och arkivgenomgång för att försöka kartlägga vad 

som kunde finnas kvar av fornlämningar. Denna studie visade att 
förutsättningarna var goda att träffa på lämningar från 1600- och 

1700-talen, bland annat Tessins hovstallar samt kulturlager från 
medeltiden men också spår av Stockholms medeltida befästnings- 

system. I april 1978 gav Länsstyrelsen tillstånd till den arkeologis
ka undersökningen, som man hade tänkt sig skulle ske i etapper, 

där den första etappen/provundersökningen skulle vara vägledande
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Undersökningen på Helgeandsholmen i Stockholm 1978-84 var den hittills 
största medeltidsundersökningen i UV:s historia. Bilden visar utgrävningsytan 

mot söder med Kungl. Slottet i bakgrunden. Foto Anders Ödman.

för den fortsatta utgrävningen. Det visade sig dock snabbt att tidi
gare ingrepp varit begränsade och att hela ytan framför Riksdags
huset var täckt av tjocka kulturlager och andra lämningar. Efter 

förhandlingar med Byggnadsstyrelsen, som var uppdragsgivare, 
beslutades att hela undersökningen skulle göras i en följd utan up

pehåll under vintermånaderna.
Eftersom Stockholms Stadsmuseum inte ansåg sig ha vare sig re

surser eller kapacitet att genomföra ett så stort uppdrag fick UV ta 

på sig huvudansvaret för undersökningen, som dock genomfördes 

som ett samar betsprojekt mellan UV och Stadsmuseet. En veten
skaplig projektkommitté som ett rådgivande och stödjande organ 

bildades med representanter från Riksantikvarieämbetet, Stockholms
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Bilden visar en medeltida mur från Helgeandsholmsundersökningen under på
gående dokumentation. Vid uppmätningen använder sig arkeologen Jan-Olof 
Montelius av en av det tidiga 1980-talets mättekniska innovationer - pantografen.

Foto Anders Ödman.
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stadsmuseum och Stockholms Universitet. Grävningsledare blev 
medeltidsarkeologerna Marietta Douglas och Anders Ödman. 

Som fältpersonal i övrigt anställdes en hel kader med mestadels 

alldeles nyutbildade arkeologer. Trots otaliga problem kunde gräv
ningen genomföras på en mycket hög vetenskaplig nivå. Den blev 

dessutom plantskola för en ny generation medeltidsarkeologer, nå
got som satt tydliga spår inom den svenska medeltidsarkeologin. 
Helgeandsholmsgrävningen gav dessutom Stockholm ett nytt med- 
eltidsmuseum. Undersökningsresultatet har även givit upphov till 

Anders Ödmans doktorsavhandling från 1987 - ”Stockholms tre 
borgar. Från vikingatida spärrborg till medeltida kastellborg”. En 
detaljrik publikation av utgrävningsresultaten finns i boken ”Hel

geandsholmen - 1000 år i Stockholms ström”, utgiven år 1982 
med Göran Dahlbäck som huvudredaktör.

X-

Tendensen under 1970-talet präglades under några år av den då 

rådande lågkonjunkturen. Det var också under dessa år som många 
undersökningar kunde utföras på grund av samarbetet med Ar
betsmarknadsstyrelsen (AMS) som till exempel på Öland. 1971 

utfördes ett tiotal undersökningar på Öland med AMS-medel, 

bland annat undersöktes ett stort järnåldersgravfält i Folkeslunda 
samt Köpingsviks vikingatida hamnanläggning inne i Köpingsvik. 
Även i Skåne kunde flera undersökningar genomföras tack vare 
samarbete med AMS platskontor i Skurup. Här genomfördes 

bland annat stora fosfatkarteringar.
1971 hade undersökningsvolymen minskat för att 1972 öka 

igen. Här kan nämnas UV Västs undersökningar i Brofjorden samt 

inventeringar längs Ljungan i Jokkmokk och Gällivare socknar,
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föranledda av planerad nybyggnad av Porjus kraftverk. 1973 gick 

undersökningsvolymen ner kraftigt i och med att de stora grav- 
fältsundersökningarna nästan helt hade upphört. Däremot hade 

de små uppdragen ökat i antal. Denna tendens fortsatte under de 
närmast följande åren samtidigt som medeltidsundersökningarna i 
städernas centrala delar blev fler. 1976 var cirka hälften av alla 
uppdrag medeltids- eller boplatsundersökningar och 1977 var 

UV:s största uppdrag undersökningar av medeltida lager i en rad 
mellan- och sydsvenska städer.

1978 blev de stora stadsundersökningarnas år. Förutom den re
dan nämnda Helgeandsholmsundersökningen utfördes stora ut
grävningar i kv. Kransen i Uppsala och i kv. Bromsgården i Öre
bro. Även i Helsingborg i Skåne och Ronneby i Blekinge pågick 

stora undersökningar. UV Väst viktigaste uppdrag detta år var 
stenåldersundersökningar på Tjörn.

1979 ökade både undersökningsvolymen och antalet uppdrag. 
UV Syds verksamhet koncentrerades till de medeltida städerna 
Ronneby och Landskrona samt det eftermedeltida Kristianopel. 

En medeltida lantbebyggelse dokumenterades i Glumslöv. I St Kö
pinge undersöktes förhistoriska gravar och boplatser.

Även för UV Mitt pågick medeltidsundersökningar i Linköping 

och Skänninge samt i Uppsala. Även ett stort gravfält från yngre 

järnålder i Mjärdevi i Siaka sn i Östergötland grävdes ut. För UV 

Väst fortsatte arbetena för utbyggnaden av E6:an genom norra 
Halland. Under 1980 fortsatte tendensen med ökad undersök- 
ningsvolym. Antalet uppdrag i Mellansverige var oförändrat gen

temot 1979. Viktiga uppdrag detta år var kv. Sandbacken och kv. 
Rådstugan i Uppsala. Under våren påbörjades en stor stadsunder- 
sökning i Arboga. Helgeandsholmsundersökningen avslutades i 

oktober 1980 efter en oavbruten ”säsong” 1978-1980.
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Utgrävningsschaktet i kv. Rådstugan i Uppsala 1980. Foto Bent Syse.

Vid en kulturhistorisk inventering kring Betarsjön i Ångerman

land påträffades ett zo-tal boplatser och tre fångstgropar. Under
sökningarna inför Åseleälvens reglering genomfördes åren 1974- 

1981. Dessa utgrävningar företogs i samarbete med Umeå universi
tet inom ramen för en brett sammansatt projektgrupp, bland annat 

med syftet att studera samspelet människa-landskap under ett tidigt 
skede av Norrlands förhistoria. Projektet finns beskrivet i Harald 

Sundlins bok Arkeologi vid Angermanälven, utgiven år 1990.

*

1981 minskade åter undersökningsvolymen. UV Mitt utförde ett 
hundratal uppdrag, av vilka kan nämnas bronsålderskomplex utanför
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I samband med Åseleprojektet 1980-1981 fördes intensiva diskussioner om un
dersökningsmetodik. Undersökningsledaren Harald Sundlin och David Damell 

på en av de många resorna längs älven. Foto Jan Norrman.
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Linköping samt i Storvreta i Uppland. Medeltidsundersökningar 
pågick i Uppsala, Arboga och Söderköping. För UV Väst domine
rade detta år medeltidsundersökningarna, i Ny Varberg och Mar

strand. UV Syd utförde ett 6o-tal uppdrag och även här dominera
de de medeltida objekten. Flera av arkeologerna var engagerade i 
projektet Medeltidsstaden, vilket kom att bli till stor nytta för de 
stadsarkeologiska undersökningarna, framför allt i Helsingborg.

198z var undersöknings volymen ungefär lika stor som 1981. 
Typen av undersökningar förändrades: z/3 av alla uppdrag var 
provundersökningar eller antikvariska kontroller. För UV Syds 

räkning rörde z/3 av uppdragen medeltida bebyggelselämningar 
och kulturlager, bland annat en undersökning i kv. Kråkvinkeln i 
Trelleborg. En stor del av uppdragen föranleddes av inventeringar 

och provundersökningar för det planerade Sydgasprojektet. UV 
Mitt undersökte en gropkeramisk boplats i Masmo i Huddinge. 
Bland medeltidsundersökningarna kan nämnas kv. Kroken och 
Vårfrukyrkans begravningsplats i Uppsala.

Många stora undersökningar medförde väsentligt ökad volym 

under 1983. UV Syd slutförde arbetena för Sydgasprojektet, varvid 
fyra boplatser prioriterades. I Västsverige pågick specialinvente
ringar för den planerade utbyggnaden av E6:an genom Halland 
och Bohuslän. Även inom UV Mitts område förorsakade ett plane

rat vägarbete en större undersökning söder om Leksand, där en 
förbifart planerades. Inför uppförandet av ett mormontempel i 

Västerhaninge undersöktes under 198Z-1983 ett större järnålders- 

gravfält. Under sommarsäsongerna 1983-1984 utfördes en under
sökning av hyttområdet vid Silbojokk, det forna Piteå silververk 

(163 5-1659). Undersökningen företogs på grund av planerad dam
ning av sjön Sädvajaure för Sädva kraftverk. En expertgrupp bestå

ende av historiker, bergshistoriker, skogshistoriker, metallurg och 
osteolog kopplades till undersökningen. Undersökningenresulterade
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i en publikation, ”Silvret från Nasafjäll: arkeologi vid Silbojokk ” 

som utkom 1989.
Under 1984 och 1985 fortsatte undersökningsverksamheten 

med ungefär samma volym som tidigare år inom de olika regioner
na. 1985 påbörjades förundersökningar och provundersökningar 

längs den nya sträckningen av E18, delen Bålsta-Enköping. Ett an
tal områden föreslogs för prov- och slutundersökningar. En stor 
intressant utgrävning utfördes av Borganäs fogdefäste i Stora Tuna 
i Dalarna. UV Syd och UV Väst utförde prov- och slutundersök

ningar för Sydgasprojektet.
Flera större undersökningar medförde en kraftig ökning av 

uppdragsvolymen under 1986. Inom UV Mitts område fortsatte 
undersökningarna längs E18, bland annat av en vikingatida gård i 

Pollista och ett omfattande boplatskomplex från bronsålder/järn
ålder i Apalle. Med anledning av den planerade utbyggnaden av 
södra stambanan, Grödingebanan, undersöktes flera stenåldersbo- 
platser. Medeltidsundersökningar pågick i Falun, Nyköping, Lin
köping, Söderköping och Vadstena liksom i de medeltida stadskär
norna i Ystad, Helsingborg och Trelleborg. Arbetena för Natur

gasledningen i Halland fortsatte.
1987 minskade volymen jämfört med 1986. Utgrävningar som 

fortsattes från föregående år var arbetena för Grödingebanan och 
E18, delen Enköping-Bålsta. För övrigt ökade antalet medeltida 
undersökningar kraftigt inom UV Mitts område. En ny arbetskrä- 
vande exploateringstyp som började bli alltmer vanlig i Skåne var 

anläggandet av golfbanor. Under 1987 utförde UV Syd förunder
sökningar inom två planerade golfbanor. För UV Västs del med

förde 1987 års arbeten ett utökat samarbete med länsmuseerna i 
regionen genom att man aktivt deltog i varandras fältarbeten.

1988 och 1989 ökade undersökningsvolymen åter, för UV Mitts 
del fördubblades verksamheten 1989. Flera mycket stora projekt
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Undersökningen av den vikingatida ringborgen i Trelleborg var ett av UV Syds 
större projekt under 1980-talet. På bilden syns de tre palissadrånnorna från 

900-talets senare del. Foto Bengt Jacobsson.

var aktuella samtidigt som utredningsuppdragen ökade väsentligt. 
Uppläggning och målsättning av rapportarbetena diskuterades liv
ligt. Stora uppdrag inom UV Mitts område under dessa två år var 
arbetena för Arlandastaden, Grödingebanan, E18, E4, sträckan 

Löfstad-Norrköping, boplatsundersökningar i Linköping och stads- 
undersökningar i Nyköping, Västerås och Örebro.

För UV Syd som under andra hälften av 1980-talet utfört flest 
undersökningar i de medeltida stadskärnorna, har en viss förskjut

ning skett mot förhistorisk tid. I Helsingborg företogs under 1988 

en stor undersökning på S:t Clemens kyrkogård, 1 Höganäs under
söktes delar av den gropkeramiska stenåldersboplatsen i Jonstorp. 
En större förundersökning ägde rum i Kävlinge. Arkeologiska ut

redningar och förundersökningar utfördes under 1989 på ett fler
tal platser. Större undersökningar 1989 var utgrävningen av den
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vikingatida ringborgen i Trelleborg samt en undersökning inom 

Gårdstånga medeltida bytomt.
Inom UV Västs område gjordes intressanta undersökningar 

bland annat på Orust, Balltorp i Mölndal, Varia och Fjärås i Kungs
backa samt utanför Falkenberg. Här utfördes även mer renodlade 

forskningsgrävningar som kunde knytas till resultaten från upp- 

dragsundersökningarna. Ett exempel är Kungahällaprojektet i sam
arbete med Lunds universitet och länets institutioner, vars resultat 
är publicerade i Kungabälla Arkeologi 198^-87, 1989 och 1990.

*

Med detta axplock vill vi visa hur viktigt UV varit för den svenska 
arkeologin, som sammanhållande och ledande organisation under 

en mycket expansiv samhällsbyggarperiod i vårt land. Som läsaren 
av ovanstående kan se har vi med några få undantag när inte 
namngett de för undersökningarna ansvariga arkeologerna. Vi vill 
dock ge ett generellt mycket högt betyg till hela den arkeologgene
ration som så förtjänstfullt och lojalt genomförde alla dessa upp

drag, många gånger under mycket svåra förhållanden. En stark 

teamkänsla möjliggjorde detta.
Till sist vill vi även nämna Jan Norrman, under en lång period 

huvudansvarig för UV:s norrlandsarbeten, som då sjöreglerings- 
arbetena i norra Sverige i det närmaste helt upphörde under 

1980-talet, övergick till flygarkeologisk dokumentationsverksam
het. Där kunde han med sin stora erfarenhet och sitt intresse för 
arkeologisk flygspaning dokumentera otaliga kulturobjekt, och då 

inte bara arkeologiska, en i dag mycket flitigt utnyttjad bildkälla i 
olika publiceringssammanhang, där kulturlandskapet med sitt 

innehåll skall beskrivas.
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Johan Anund & Agneta Lagerlöf 

med bidrag av Per Gustafsson & Anders Löfgren

DEN VETENSKAPLIGA 
REVOLUTIONEN

1990-talet

V, är UV och uppdragsarkeologin gick in i 1990-talet

f stod en tid av förändringar för dörren. En del hade

V V V man kunnat ana, men många av förändringarna var 

svåra att förutse. Att uppdragsvolymerna skulle variera trodde 
nog alla, för så brukade det ju vara, men att det skulle få så stora 
konsekvenser som det fick var svårt att inse 1990. Trots volym
svängningar på kort sikt fanns sedan länge en generell ökning av 
uppdragsarkeologin. Två viktiga frågor stod och vägde - upp- 

dragsarkeologins roll i förhållande till forskning, och tillgänglig
görandet. En avgörande betydelse i detta sammanhang fick rege

ringens forskningsproposition 1993.
Hela 1990-talet präglades av statliga utredningar, betänkan- 

den, ändringar i uttolkningen av Kulturminneslagen, nya före
skrifter och ny praxis inom kulturminnesvården. Sedan 1988 

fanns ett nytt verktyg som skulle förbättra verksamheten drastiskt 

- utredningsinstrumentet. Detta och andra förändringar i praxis 
och regler avsåg att ge bättre förutsättningar för att ta hand om 
fornlämningar vid markexploateringar och det syftet var relativt
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okontroversiellt. En stor del av de offentliga utredningarna och de

batten rörde dock betydligt mer känsliga frågor kring arkeologins 
syften. Hur skulle resultaten förmedlas och när i processen kan 
man mena att verksamheten är forskning? Skillnader i vetenskaps
syn kom i dagen när uppdragsarkeologins syften omförhandlades 

offentligt och internt.
Ett annat block av frågor gällde förvaltningsprinciper. Rollför

delningen mellan centrala och regionala myndigheter samt de ar

keologiska utförarna ifrågasattes. Detta gällde kanske särskilt frå
gan om huruvida det var lämpligt att UV var en del av Riksantik

varieämbetet. Men även de grundläggande spelreglerna ifrågasattes. 
Var det lämpligt att se uppdragsarkeologi som ren myndighetsut
övning eller skulle kommersiella redskap, upphandlingsförfaran- 
de, införas? För att återskapa tidsstämningen behöver man bara 

nämna den så kallade HUR-utredningen. Alla som jobbade inom 
uppdragsarkeologin på 1990-talet har på något sätt haft ett starkt 

förhållande till denna utredning.

NYA SPELREGLER
Ett tuffare ekonomiskt klimat märks ! samhället under 1980-talet. 
Det får dock inte någon effekt för den offentliga sektorn förrän 

under nästa decennium. I 1988 års kompletteringsproposition pre
senterar regeringen i allmänna termer hur mål- och resultatstyr

ning är tänkt att införas inom den offentliga förvaltningen. Reger
ingens mål med detta var att ”stärka den politiska ledningen över 

förvaltningen och öka effektiviteten i verksamheterna”. Fr.o.m. 
början av 1990-talet har resultatstyrningsprincipen utvecklats vid 
RAÄ. Mål- och resultatstyrning innebar fokus på vilka resultat 

och effekter man ville uppnå med sin verksamhet och hur roll- och 

ansvarsfördelning skulle se ut.
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Det är nu som arkeologi i privat regi införs. Det första arkeologi
företaget Arkeologikonsult AB, AKAB, bildades 1988 och hade till 
en början endast laglig rätt att bedriva utredningar men inte att 

göra ingrepp i fornlämningar. Men 1992 införs ett tillägg i kultur
minneslagen som ger andra än kulturmiljövårdens institutioner 
rätt att bedriva arkeologiska undersökningar om de uppfyller ställ

da krav. Grunden för konkurrens inom uppdragsarkeologin var 
lagd.

Ekonomiseringen och konkurrensaspekten innebar för kultur
miljövårdens uppdragsarkeologi att fokus kom att läggas på ”in
put” och ”output” dvs. hur mycket pengar satsades i uppdragsar
keologin och vilken arkeologisk kunskap fick samhället ut av det

ta. Verksamheten skulle bli kostnadseffektiv. Det var ett begrepp 
som länge använts i samband med uppdragsarkeologin men vad 
som egentligen låg i detta begrepp var oklart. Avsåg man att kost
naderna skulle bli lägre genom att man införde rationellare dvs. 
snabbare gravningsmetoder eller handlade effektivitet om hur 

många rapporter som producerades och hur snabbt dessa kom ut 
efter att grävningen avslutats?

För UV:s del innebar det nya klimatet till en början att fokus 
kom att ligga på rollfördelningen inom UV och gentemot RAÄ 

samt på UV:s produktion av rapporter. Fokus på resultatet var nyt
tigt för verksamheten eftersom det förutsatte en diskussion om 
verksamhetens mål som kom att inkludera verksamhetens utveck

ling som kunskapsföretag (bl .a. Kyhlberg 1991). Redan i slutet av 
1980-talet hade UV börjat utveckla en mera vetenskapligt resultat- 

inriktad uppdragsarkeologi vilket kom att utmärka de stora infra
strukturprojekten under 1990-talets början.

Det UV som gick in i 1990-talet var på många sätt annorlunda 
än det UV som finns i dag. Vid ämbetets omorganisation 1987
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blev UV en egen byrå, ledd av en byråchef. Byrån placerades orga

nisatoriskt inom den nybildade Fornminnesavdelningen. Ar 1990 
fanns fyra UV-enheter, i Lund, Kungsbacka, Visby samt Stock
holm, och UV hade 163 medarbetare. Redan ett år senare hade lo
kalkontoren i Linköping och Uppsala fått status som fristående 

enheter medan Visby blivit lokalkontor under Stockholm. En ny 
översyn av UV:s struktur med syfte att förtydliga roller och ansvar 
gjordes 1993, en struktur som med smärre förändringar har gällt 

fram till idag. Grundtanken med förslaget var att delegera ansvar 
och befogenheter så långt ner i organisationen som möjligt. Regi
onkontoren och projektverksamheten stod i fokus. Projektledare 

och längre fram projektchef blev nya roller som skulle gagna effek
tiviteten i hanteringen av undersökningsprojekten. Översynen var 

ett svar på den kraftiga expansion av verksamheten som pågått se
dan 1989.1 flera landsdelar medförde ett ökat byggande en kraftig 

uppgång för exploateringsarkeologin. Eftersom det sammanföll 
med utvecklingen av UV som kunskapsföretag och att UV valde 
att uttolka sitt uppdrag som en del av den arkeologiska forskning
en ändrades inte bara volymerna utan även innehållet i verksam

heten. Konjunkturpendeln skulle komma att slå åt olika håll, men 
för de vetenskapliga ambitionerna kan man säga att vi fortfarande 

är i en utveckling med sina rötter i det tidiga 1990-talet.
Samma år 1993 fick chefen för UV i uppdrag att redovisa UV:s 

samlade rapportskuld för åren 1982-1992. Av 1112 oavslutade 
rapporter planerades de flesta vara avrapporterade under 1993. 
Det skulle dock dröja till in på 2000-talet innan alla äldre oavslu

tade undersökningsärenden var klara. En rad organisationsför

ändringar, neddragningar m.m. under andra hälften av 1990-talet 

samt dålig orderingång med försämrad ekonomi som resultat bi
drog till att det dröjde med avrapporteringen av gamla skulder.
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Det försämrade konjunkturläget drabbade främst UV-kontoren i 
Mellansverige. Och det var också där den största rapportskulden 
fanns som ett resultat av perioder med mycket hög arbetsbelast

ning. UV har i dag ingen äldre rapportskuld. I relation till hur 

många uppdrag UV har haft har UV:s rapportskuld även när den 

var som störst varit relativt liten i relation till hur situationen har 
varit och är i t.ex. England, Holland och Irland. Mål och resul

tatstyrning av UV har när det gäller den delen av verksamheten va
rit förhållandevis god.

EN NY KULTURMINNESLAG 1988
Den allmänna miljödebatten under 1970-1980-talen om samhäll- 

expansionens hot mot miljön och om miljön som en ändlig resurs 
kom också att omfatta kulturarvet. Inom arkeologin blev en eko
logisk inriktning tydlig där människans bruk av naturmiljön stod i 
förgrunden och naturvetenskapliga metoder utvecklades inom 
fältarkeologin (främst uppdragsarkeologin) för att få grepp om 

näringsbaser och markutnyttjande. Arkeologerna arbetade med 
både natur- och kulturmiljöbegreppet i kulturlandskapet.

I kulturmiljöpropositionen 1988 befästes det miljöbegrepp som 
utvecklats inom arkeologin och i arbetet med fysisk riksplanering 

i början av 1970-talet. Miljöfrågorna kom inte bara att handla om 
hot mot kulturminnen (fornlämningar och byggnader) i form av 

luftangrepp e. dyl. utan kulturminnesvården skulle överhuvudta

get värna om den av människan skapade miljön. Den byggda mil
jön och kulturlandskapet skulle utvecklas till att bli en viktig del 
av människors livsmiljö. Kulturminnesvården fick ett vidgat an

svarsområde och benämningen kulturmiljövård infördes.

Inom uppdragsarkeologin hade man under en tid utarbetat en 
praxis där man genom avtal med större uppdragsgivare kunde
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göra utredningar (studier av äldre kartmaterial, inventering av 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar och prov
schakt) när större kulturlandskapsavsnitt berördes av exploate

ring. Inom UV Stockholm organiserades en utredningsgrupp som 
genom sin utveckling av utredningsinstrumentet kom att betyda 

mycket för att en ny paragraf, ii§ infördes i den nya Kulturmin
neslagen som kom 1988. Syftet med särskild utredning är att ta 

reda på om det finns tidigare icke kända fornlämningar inom ett 
exploateringsområde och därmed ge länsstyrelsen och företaget 
möjlighet att bättre planera den fortsatta hanteringen av ärendet 
och om möjligt undvika att beröra fornlämningarna. Det finns sta

tistik från åren 1993-1996 som visar att ca hälften av utrednings
uppdragen inom UV:s arbetsområde i Mälarområdet ledde till pla
nanpassning (Verksamhetsberättelse för utredningsgruppen, RAÄ/ 

UV Stockholm 1996-02-17).
Överhuvudtaget bidrog mängden nya fornlämningar (bl.a. 

agrara lämningar, kommunikationslämningar och historiska be

byggelseplatser) som kom fram i samband med utredningarna vä
sentligt till att ge det nya begreppet kulturmiljö en rikare inne

börd.
Uppdragsarkeologin kom genom utredningsinstrumentet att inte 

enbart ägna sig år att ta bort utan också aktivt verka för att bevara 
kulturminnen och kulturmiljöer. I och med utredningsinstrumentet 
kom uppdragsarkeologin att allt mer integreras i samhällsplane
ringen och också medverka i MKB-utredningar (miljökonsekvens

beskrivningar). Den snabba IT-utvecklingen inom uppdragsarkeo
login under 1990-talet bidrog också starkt till att underlätta presen

tationen av olika utredningar för planerarna. Under 1990-talets 
andra hälft deltog UV Stockholm i Riksantikvarieämbetets utveck

lingsprojekt Kulturvärden och MKB. I samband med den allmänna
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konjunkturnedgången för uppdragsarkeologin i slutet av 1990-talet 

sågs MKB-arbeten som en möjlig ny nisch för UV.
I den nya lagen infördes också begreppet förundersökning (2 

kap.i3§) som var en utveckling av det som tidigare hette provun
dersökning. Syftet med förundersökningen var dels att ge underlag 
för tillståndprövning dels att ge underlag för att kunna bestämma 

rätt inriktning och omfattning av en särskild undersökning Det 
sistnämnda syftet låg helt i linje med en mer forskningsmedveten 
uppdragsarkeologi där underlag behövdes för att kunna ställa frå

gor och göra prioriteringar. Bra förundersökningar innebar också 
att det blev färre överraskningar för uppdragsgivaren som kunde 

påverka budget och tidplan negativt. Den trestegsmodell som in
fördes (särskild utredning, förundersökning och särskild under

sökning) i och med den nya kulturminneslagen var till stor del ett 
resultat av metodutveckling inom UV.

HUR-UTREDNINGEN
Det privata företaget Arkeologikonsult AB agerade kraftfullt för 
en förändring som innebar att privata företag fick tillstånd att inte 

bara utföra utredningar utan också utföra undersökningar i kon
kurrens. Tidsandan talade för privatisering av olika områden och 

regeringen såg konkurrens som ett sätt att effektivisera uppdrags
arkeologin. Regeringen tillsatte 1991 en utredning som skulle be

handla huvudmannaskapet för UV, möjligheterna att främja en ar
keologisk verksamhet med fler aktörer genom att införa upphand

ling samt exploatörens kostnadsansvar för hanteringen av fornfynd. 
Utredningens betänkande kom 1992 vilket innehöll det kontrover

siella förslaget att ett system med anbudskonkurrens skulle införas 
(Arkeologi och Exploatering. Betänkande av HUR-utredningen. 
SOU 1992:137). Som en följd av detta skulle UV skiljas från RAÄ.
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Betänkandet kom att förorsaka en upprörd debatt inom hela arke

ologkåren.
Ett anbudsliknande förfarande infördes formellt i juli 1997. 

RAÄ kom däremot att ha kvar huvudmannaskapet för UV. Inför 
propositionen som följde på utredningen gav regeringen RAÄ i 

uppdrag att i den fördjupade anslagsframställningen 1995 göra en 
analys av den externt finansierade uppdragsverksamheten och sär

skilt belysa frågan om huvudmannaskapet för UV. I denna skriv
ning framhölls bl. a. uppdragsarkeologins roll inom kulturmiljö

vårdens regelsystem och vikten av att UV som normgivare utgör 
en del av myndigheten. Olika alternativa huvudmannaskap disku
terades men skrivningen avslutades med en plädering för att UV 
borde integreras tydligare i RAÄ. Ett utvecklingsprogram för UV 
presenterades där RAÄ menade att myndigheten, för att inte bry

ta den positiva utveckling som påbörjats för UV, borde få fortsatt 
förtroende att leda den egna uppdragsverksamheten. RAÄ pekade 

på att det inte fanns någon strategi under annat huvudmannaskap 
som alternativ till RAÄ. I samband med att RAÄ omorganiserades 

1994-1995 blev UV 1996 en avdelning bland övriga avdelningar 
och benämndes Avdelningen för arkeologiska undersökningar. 

Regionkontoren blev enheter, en ordning som ännu gäller. UV:s 
verkställande roll har dock hållits åtskild från RAÄ:s myndighets

roll och ekonomin har varit delad.
Detta ställningstagande från RAÄ i huvudmannaskapsfrågan 

upplevdes av många som märkligt i en situation då många vänta
de på en proposition som skulle komma att föreslå anbudskonkur- 
rens. Eftersom RAÄ hade ansvar för att det uppdragsarkeologiska 

systemet fungerade i landet som helhet och hade rätt att överklaga 

länsstyrelsens beslut hade det varit logiskt att avskilja UV från 
RAÄ i samband med att anbudskonkurrens infördes. Det visade
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sig också i längden att kraven på ett skiljande blev starkare och 
formulerades tydligt i den senaste arkeologiutredningen (Upp- 
dragsarkeologi i tiden. SOU 2005:80).

När ett anbudsförfarande infördes 1997 rådde det i praktiken 

redan en konkurrenssituation i de områden där AKAB verkade, 
främst i Mälarregionen. Under 1990-talet hade också allt fler läns
museer etablerat arkeologisk undersökningsverksamhet. På grund 

av vaga föreskrifter, brist på uppföljning och motstånd mot kon
kurrens inom sektorn kom det i praktiken att dröja ända till 2008, 
då de reviderade föreskrifterna utkom, innan ett anbudsförfaran
de tillämpades i hela landet. Det är alltså först nu som UV fullt ut 

fått känna på konsekvenserna av ett sådant system. För UV:s del 
har införandet av anbudskonkurrens inneburit att UV inte längre 
har lika stor andel av uppdragen. UV är dock den undersökare 

som har bäst kapacitet när det gäller att genomföra riktigt stora 
uppdrag och står därför för den största ekonomiska omsättningen. 
I dag finns ett 50-tal aktörer inom uppdragsarkeologin inklusive 
UV och länsmuseerna

UPPDRAGSARKEOLOGINS PROFESSIONALISERING 
OCH DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Allmänt kan sägas att 1990-talet med en ny forskningsproposition 
och med införande både av mål- och resultatstyrning samt ett nytt 
regelverk och anbudskonkurrens, innebar stora utmaningar och 

ställde krav på professionalism hos arkeologerna.
Under 1990-talet genomförde UV ett antal utbildningar och in

satser för att anpassa den arbetsledande personalens roll till sam
hällets krav på arbetsgivare med storskalig verksamhet. Frågor 

som arbetsmiljöansvar, personalansvar och projektledarskap fick 
allt större betydelse. Projektet som arbetsform var på många sätt
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naturligt i uppdragsarkeologin. Men det ställde också formella 
och organisatoriska krav. UV arbetade med att definiera skiljelin

jerna och överlappningarna mellan statlig handläggning och rent 
projektarbete. Framför allt innebar det internutbildningar inom 
många områden, men även delegationsprinciper. Arbetsledande 

arkeologer sågs allt mer som projektledare, och med det ansvaret 
kom inte bara delegerade befogenheter, utan även krav på resurser, 
kunskap och verktyg. UV:s arkeologer utbildades inom många 
områden i detta syfte.

I dag är en unik arkeologgeneration verksam - den sista stora 
gruppen som skolades i, och praktiserade en över hundraårig arke
ologisk tradition av inmätningar med hjälp av tumstock och mått
band, handskrivna eller skrivmaskinskrivna fyndlistor, samt höjdni- 

våmätningar (topp- och bottenmått) med nivelleringsinstrument. 
Har man inte varit med om den processen, som i stort sett var oför
ändrad sedan arkeologins vetenskapliga barndom, är det säkert 

svårt att föreställa sig den mentala förändring som UV:s arkeologer 
ställdes inför i början av 1990-talet. Tester med digital dokumenta

tion gjordes och svåra val samt många frågor uppkom. Kunde man 
lita på dokumentation som inte är fysisk - som man inte omedelbart 
kan visa för och diskutera med en kollega? Var inte detta bara ett 
krångligare sätt att framställa planritningar? Den riktigt stora men

tala omställningen gällde förmågan att föreställa sig ett helt föränd
rat arbetssätt och att inse det vetenskapliga mervärdet i digital do

kumentation. Insikten växte fram under ungefär en femårsperiod i 
det tidiga 1990-talet. Man insåg de dittills okända fördelarna med 
att dokumentationens olika delar kunde integreras, och att det var 
möjligt att arbeta ”skal-löst”. Den arkeologiska bilden av forntiden 

kunde äntligen tecknas i ett format där man kunde röra sig fritt mel
lan mikro- och makroperspektiv, och projicera arkeologin på ett
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oändligt antal bakgrunds- eller 

tolkningsmilj öer.
UV:s väg till det nya arbets

sättet gick via några försöks

projekt, och via några person
liga initiativ. Kalle Thorsberg 
hade arbetat med totalstation 

inom Birkaprojektet 1990 och 
Ulf Bodin hade skapat databa

ser vid undersökningen av 
bronsåldersboplatsen Apalle 

1989. Thorsberg och Bodin 

lanserade sedan idéer som gan
ska snart testades i större ska-

Den nya digitala arkeologen. Christian 
Gatti i färd med att dokumentera en 
anläggning med totalstation någon

stans i Uppland. Fotograf okänd.

la och som hade ett integrerat 
digitalt arbetssätt som mål. Ett 

viktigt steg på vägen var un
dersökningen år 1991 av en 
boplats i Alsike/Vrå i Uppland.
Där digitaliserades de inled
ningsvis traditionellt fram
ställda planritningarna, och
man övergick gradvis till inmätningar med totalstation. UV beslöt 
att utveckla arbetssättet, och redan år 199z kunde Thorsberg och 

Bodin presentera en prototyp till ett system, kallat FFD (Fält och 

fynddokumentationssystem). FFD hanterade kodningar, inmät
ningar samt fynd- och kontextregistreringar, inspirerat av Birka- 
projektet, i en unik programvara. Med systemet kunde geografis

ka mätdata exporteras till kommersiella CAD-program för pro

duktion och utskrift av ritningar (Bodin 1994; Lund 2007).
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Under ett par år användes FFD i vissa - men långt ifrån alla - 

av UV:s arkeologiska undersökningar. Nu var också nästa steg på 
gång - tanken att arbeta med den arkeologiska analysen i GIS-mil- 
jö. Under 1994 användes GIS för att hantera de stora informa
tionsmängderna från den arkeologiska utredningen inför en ny 

E4~väg norr om Uppsala De insticksprogram och digitala verktyg 
som krävdes för att göra arkeologiska data användbara i de kom
mersiellt tillgängliga GIS-systemen skapades successivt av Ulf Bo

din och Kalle Thorsberg. Medan alltfler av UV:s arkeologer utbil
dades i FFD utvecklades även det GIS-baserade arbetssättet. Under 

mitten av 1990-talet framställdes dock fortfarande de flesta rit
ningarna i CAD-miljö (Lund 2007).

Ar 1998 startade UV ett nytt stort utvecklingsprojekt för att 
skapa ett GIS-baserat arbetssätt. För detta krävdes ett nytt arkeo
logiskt dokumentationssystem baserat på Windows. I nära samar
bete med Landfocus IS skapades Intra-site Information System - 

Intrasis. Ett internt utbildningsprogram introducerades 2000, och 
systemet började användas i den ordinarie verksamheten. Redan 

ett år senare var Intrasis tillgängligt för andra arkeologiska institu
tioner och företag (Lund 2007). En viktig Intrasis-användare och 
samarbetspartner var Kaupang-projektet i Norge. Intrasis uppgra
derades successivt och vid sidan av UV:s egna undersökningspro

jekt har Kaupang-undersökningen varit viktig för anpassning av 
systemet till de arkeologiska kraven, och inte minst till lämpliga 

arbetsflöden och arbetssätt (jfr Lund 2003).
Övergången till digitala arbetssätt var som sagt inte bara en 

teknikfråga. Den förmodligen största omställningen var den men
tala. Det har krävts ett stort förankringsarbete och många dis
kussioner, där själva syftet är centralt. Mervärdet - det man kan 

uppnå, och som man inte skulle kunna uppnå med traditionell
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dokumentation - är då centralt. Det är inte frågan om att produ
cera digitala ritningar. Det handlar om något som är grundläg
gande i arkeologin - helhetssynen, landskapsperspektivet och möj
ligheten till arkeologisk analys så fri från hämmande ramar som 
möjligt. Datorn kan inte förse dig med arkeologiska idéer, men di
gitala data i en GIS-miljö skapar de verktyg som Johan Hadorph, 

Sophus Müller och Sigurd Curman antagligen drömde om.

UPPDRAGSARKEOLOGI OCH/ELLER FORSKNING?
Många av oss har nog svårt att i vetenskapsteoretiskt avseende 

förstå den dåtida synen inom förvaltningen att uppdragsarkeolo- 
gin skulle producera empiriskt material som andra därefter skulle 
använda i forskning. Frågan var mycket känslig, men det fanns 
troligen såväl praktiska som teoretiska orsaker till den stora för

ändring som gradvis kom att ske. I takt med att uppdragsarkeolo- 
gins volymer ökade blev det allt mer uppenbart att de som tradi

tionellt var satta att forska inte hade möjlighet att behandla det 

ökande materialet. Att undersökningsredovisningen, rapporterna, 
till största delen var empiriskt beskrivande bidrog förstås till pro
blemet. Idag är det svårt att inte se planeringen, genomförandet 

och redovisningen av en utgrävning som delar av en forsknings
process. Alla val, beslut och tolkningar utgår naturligtvis från en 

medveten eller omedveten, vetenskaplig hållning. Att framföra det 
för zo år sedan var inte okontroversiellt. Mycket tycks ha berott 

på användandet av ordet forskning. Just detta ord skapade pro
blem, gentemot det akademiskt-administrativa användandet av 

begreppet. Det var helt enkelt kulturpolitiskt brännbart att hävda 

ett forskningsmoment i fältarkeologin.
Första gången som behovet av forskning på det uppdragsarke- 

ologiska materialet mera formellt togs upp på allvar var 1981 då
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den så kallade Gräslundska utredningen utkom. (Svensk arkeo
logisk forskning. Mål, medel och resurser. RAÄ/SHMM Rapport 

1981:5.) Utredningen genomfördes av Bo Gräslund på uppdrag av 
Vitterhetsakademien, HSFR och Riksantikvarieämbetet. En viktig 
del i utredningen behandlar möjligheten att få resurser till bearbet

ning av den stora tillväxt av arkeologiskt källmaterial som den 
ökade uppdragsarkeologiska verksamheten bidrog till under 1960- 
och 1970-talen. I och med denna utredning öppnades ögonen hos 
många arkeologer för vad en uppdragsarkeologisk undersökning i 
själva verket är - inte enbart forskningsförberedande utan något 

mer. Indirekt beskriver utredningen uppdragsarkeologin som en 
forskningsprocess, men det skrivs aldrig i klartext. Utredningen 

lämnar därmed inte helt den syn som då rådde på uppdragsarkeo- 
logins uppgift nämligen att ta fram underlag för forskningen.

FORSKNINGSPROPOSITIONEN 1993/94
Uppdragsarkeologin som kunskapsföretag fick ”vind i seglen” ge
nom Forskningspropositionen 1993/94. Den blev det stora genom
brottet för synen på uppdragsarkeologin som en verksamhet som 
för att ge meningsfull kunskap/mervärde kräver forskningskompe

tens. I propositionen står att de omfattande uppdragsarkeologiska 
undersökningarna innebär en stor potential för forskningen och 

”För att de rätt ska kumia utnyttjas måste undersökningarna gö
ras till delar i en framåtsyftande forskningsprocess”. Inom Riksan

tikvarieämbetet fanns olika uttolkningar av denna skrivning. Med
an verksledningen ansåg att uppdragsarkeologin nu kunde sägas 

vara början av en forskningsprocess som sedan skulle slutföras av 
de akademiska institutionerna, valde UV att tolka propositionen 

så att den gav stöd för att i lämpliga fall genomföra en djupare ve
tenskaplig analys inom ramen för KML-ärendets publiceringsfas.
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Detta, menade UV, skulle kunna ske genom att man förutom att ge 
en mer traditionell rapport, även publicerade en vetenskaplig arti
kel eller bok där undersökningmaterialet analyserades. I särskilda 
fall skulle man i samråd med berörd universitetsinstitution till och 
med kunna skriva en avhandlingstext inom uppdragsprojektet.

Redan 1989 hade man på UV börjat diskutera ett rapportförfa

rande i flera steg, vilket till att börja med skapade både debatt och 

på sina håll direkt motstånd, även inom UV (Ersgård 1991). Så här 
i efterhand kan man dock konstatera att olika typer av fördjup- 

ningsarbeten utöver basrapporteringen nu är en relativt vanlig pu
bliceringsstrategi. Några avhandlingar och licentiatuppsatser har 
de facto skrivits, helt eller delvis finansierade av uppdragsarkeolo- 
giska projekt. Överhuvudtaget betydde den dynamik som finns i 

en så stor organisation som UV oerhört mycket för den vetenskap

liga revolution som ägde rum inom uppdragsarkeologin under 
1990-talet. Forskningspropositionen kom att bekräfta den utveck
ling som pågick. Man ska heller inte bortse från vad införandet av 
ett anbudsliknande system kom att betyda. Även om det inte inför

des förrän 1 juli 1997 så var konkurrensen om än i relativt begrän
sade former en realitet för UV Mitt under hela 1990-talet. Hög 

kompetens och god vetenskaplig kvalitet blev efterhand ett viktigt 

konkurrensmedel.
Med anledning av forskningspropositionen startade RAÄ 1995/ 

96 i samverkan med universiteten projektet Uppdragsarkeologi och 

forskning. Inom ramen för detta projekt inrättades tidsbegränsade 

forskningskoordinatorstj änster vid de fem arkeologiska universi
tetsinstitutionerna med syftet att öka samverkan mellan uppdrags
arkeologin och universiteten. Tre av fem tjänster tillsattes med dis

puterade UV-arkeologer. Efter detta fanns planer på att inrätta con
trollers för att stödja länsstyrelserna i att i mål- och resultatstyr a
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uppdragsverksamheten. Dessa planer kom emellertid aldrig att re
aliseras. Under 1998-2000 pågick dock en försöksverksamhet vari 

även välmeriterade UV-arkeologer deltog.
Så - mycket har hänt på detta område även om systemet fortfa

rande letar efter de lämpligaste formerna. Men vad var det inom 

UV som drev fram en forskningsbaserad verksamhet och en ut
veckling av den innehållsliga kvaliteten? Den tycks ha varit resul
tatet av såväl en kollektiv önskan om förändring som individuella 

pådrivande insatser. Utbildningsnivån och den arkeologiska erfa- 
renhetsnivån hos UV:s personal hade successivt ökat. I de alltmer 

frekventa, storskaliga exploateringsundersökningarna visade per
sonalen vilken stor potential undersökningmaterialen hade, och 
undersökningarna i sig gav stor erfarenhet, samtidigt som de ställ
de stora krav. Parallellt med arbetet inom UV var allt fler medar

betare aktiva på ett eller annat sätt i universitetens seminarier. Det 
fanns ett tryck underifrån - de flesta av oss ville inte nöja oss med 

att redovisa fynd- och anläggningstabeller. Ett konkret uttryck för 
denna nya inriktning var den pilotstudie som redan 1988 gavs ut 
av RAÄ och i vilken tre arkeologer på UV Mitt formulerade forsk- 

ningsförutsättningarna och forskningsbehoven för myndighetens 
uppdragsarkeologiska verksamhet (Bennet, Svensson & Åkerlund 

1988)
UV:s vägval var också högst beroende av satsningar av avdel

ningens ledning. Ola Kyhlberg, Anders Broberg, Kristina Lamm, 

Agneta Lagerlöf och Ulf Säfvestad hörde till de chefer som engage
rade sig i forskningsfrågan. Marie Holmström utförde tillsammans 

med Kristian Kristiansen, en analys av uppdragsarkeologins förut

sättningar för kunskapsuppbyggande och forskning. UV arbetade 
i dessa frågor inte i ett vakuum (även om det ibland kändes så). 

Gränssnittet, och samverkan, mellan universitetsarkeologin och
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uppdragsarkeologin diskuterades i hela det arkeologiska samhäl
let, exempelvis vid de arkeologikonferenser som RAÄ då regelbun

det anordnade (se rapporten Strategier för arkeologisk kunskaps
uppbyggnad 1995). UV:s roll som drivkraft i denna vetenskapliga 

förändringsprocess var betydande.

VETENSKAPLIG VERKSAMHETSPLANERING 
- ÄNDRAD INRIKTNING

Med början vid UV Mitt 1995 startade UV en process som fick be

nämningen vetenskaplig verksamhetsplanering, VVPL. Den for
mella bakgrunden var ökade krav på mål och resultatstyrning vil
ket hade det positiva med sig att en utgrävnings upplägg och resul

tat kom i fokus och härmed också den vetenskapliga processens 
betydelse för utfallet. Ska en undersökning ge meningsfull kun

skap och vara av god vetenskaplig kvalitet krävs att relevanta ve
tenskapliga frågor ställs. För att resultatet ska kunna följas upp 
mot målet/hypoteserna krävs att dessa redovisas i en projektplan. 
I RAÄ:s ”För kännedom serie” 1994 uppmanades alla grävande 

institutioner att upprätta undersökningsplaner inför de arkeologis
ka undersökningarna där vetenskapligt syfte och mål och metod 
utvecklas. För större undersökningar skulle det finnas projektpro

gram.
För att kunna göra bra undersökningsplaner behövdes en kraft

samling kring vad verksamheten hittills gett vetenskapligt och vil

ka frågor som kunde vara intressanta att formulera inför framtida 

projekt. Den vetenskapliga verksamhetsplanen innebar att varje 
kontor inom UV sammanfattade sin verksamhet inom respektive 
region och formulerade kunskapsluckor och behov av framtida 

kunskapsuppbyggnad och forskning. Det var från början inte 

tänkt att WPL skulle resultera i ett påkostat tryckt program utan
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vara ett arbetsmaterial som skulle revideras med jämna mellan
rum. De kom emellertid att lanseras som tryckta skrifter av mera 
statisk karaktär och de blev också, vilket oftast är fallet med pro
gram, snabbt inaktuella. Men det var inte produkten som i detta 
fall var det viktigaste utan processen. De vetenskapliga verksam

hetsplanerna kom att betyda mycket för lärandet inom UV och för 

omvärldens syn på UV som en lärandeorganisation - ett kunskaps
företag. I arbetet med WPL ingick att stärka kontakterna med 

universiteten. UV Mitt initierade t.ex ett forskarseminarium på ar
keologiska institutionen vid Stockholms universitet där kontorets 

WPL presenterades och behov av forskning på uppdragsarkeolo- 
giska resultat diskuterades.

I den allmänna verksamhetsplanen för UV hösten 1995 påtalas 
behovet av ett reformarbete som bör göras inom UV de närmaste 

tre åren för att ”inom befintliga ramar skapa de förutsättningar 
som krävs för att verksamheten skall kunna ta sitt ansvar som 
kunskapsföretag och ge förväntat kunskapsutbyte. Som ledande 

arkeologisk undersökningsinstitution måste UV bedriva en lång
siktig kunskapsuppbyggnad med en tydlig och målinriktad forsk
nings- och utvecklingsverksajnhet.” Ökade krav på målstyrning 

och prioriteringar i samband med varje enskild undersökning samt 

på relevanta arkeologiska resultat skapade behov av en samlad 

strategi också för den arkeologiska inriktningen.
Reformarbetet inriktades förutom på de vetenskapliga verk

samhetsplanerna även på:

^ ”Övergripande riktlinjer för UV:s vetenskapliga verksamhet där 

UV:s behov och ansvar för arkeologisk kunskapsuppbyggnad, 
forskning och utveckling preciseras 

En översyn av FoU-resurser, storlek och användning
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>f Inrättande av specialtjänster (FoU-ansvariga) för vetenskapligt 
stöd i undersökningsprojekten, för att utveckla samarbetet med 
universiteten och tillsammans med cheferna leda och följa upp 

den långsiktiga arkeologiska kunskapsuppbyggnad som verk
samheten behöver.
Översyn av hur de arkeologiska resultaten presenteras, sprids 

och utnyttjas”

Reformarbetet var ett sätt att förtydliga, möjliggöra och lyfta fram 

vad den drivkraft, som fanns på UV, också krävde av organisatio
nen. Början av 1990-talen var goda år för UV men en enorm upp- 

dragstillgång och det förändringsarbete som föreslogs 1995 förut
satte fortsatt god ekonomi. Tyvärr präglas andra hälften av 1990- 

talet av sämre ekonomi och stora neddragningar för delar av UV 
vilket gjorde att tjänsterna som FoU-ansvariga och övriga FoU- 

resurser endast kunde realiseras under en kortare period. Men UV 
som kunskapsföretag utvecklades och bestod.

Ett av tidens FoU-projekt förtjänar att nämnas särskilt. De se
naste decenniernas växande boplatsarkeologi hade skapat ett be
hov av en syntetisering. Bebyggelselämningarna hade gått från att 
vara sällsynta material till en stor, men svåröverskådlig kunskaps
bank. Till största delen genom UV:s försorg genomfördes och pu
blicerades projektet Hus och gård i det förurbana samhället, där 

merparten av de kända svenska huslämningarna från tidsperioden 
sammanställdes och analyserades (Kyhlberg 1996). Projektet be

kostades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel, vilka myndighe
ten innehaft egna sedan 1990. De första åren satsades bl.a. FoU- 

medel på att bearbeta arkeologiska material i kunskapsöversikter 
något som är nödvändigt för en verksamhet som är så projektbun

den som uppdragsarkeologin. Synteser som belyser de arkeologiska
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resultatens regionala eller nationella betydelse ryms sällan inom 
projektbudgeten. Tyvärr ändrades policyn vid fördelning av FoU- 
medel i och med att Riksantikvarieämbetet fick en ny ledning 

1994. Man hänvisade till de relativt höga kostnader som omsattes 
inom uppdragsarkeologin och ansåg att den bearbetning som be
hövdes fick rymmas inom verksamheten. Mot slutet av 1990-talet 

satsade man åter pengar på uppdragsarkeologin med syfte att ta 
hand om oskrivet rapportmaterial i temapublikationer. Till en del 

satsades det också på synteser men i praktiken har inte RAA cen
tralt tagit ett tillräckligt stort ansvar för att sådana kommit till 
stånd vilket varit negativt för spridningen av uppdragsarkeologins 
resultat. UV lyckades genom att samla resurserna på de olika regi

onkontoren prestera några sammanställningar men i huvudsak 
blev det de enskilda arkeologernas sak att göra detta inom ramen 
för sina avhandlingar. Än i dag fattas nationella överblickar över 

uppdragsarkeologins bidrag till svensk arkeologi.
Vilka exempel skulle ytterligare kunna åskådliggöra föränd

ringarna? Vilka projekt och publikationer ur UV:s repertoar kan 

man peka på som arbeten som hade varit svåra eller omöjliga att 
genomföra inom ramen för vår uppdragsverksamhet tio år tidiga

re? Förutom att analysnivån och analysomfattningen generellt höj
des i basrapporteringen är UV:s skriftserie det tydligaste exemplet. 

I skriftserien gavs möjligheter att publicera såväl monografier som 
artikelantologier. Till största delen emanerade innehållet i böcker

na från UV:s löpande uppdragsprojekt, och några var även akade
miska avhandlingar. Serien startades 1991 och under 1990-talet 
hann man att ge ut 30 volymer (Riksantikvarieämbetet, Arkeo

logiska Undersökningar, Skrifter 1-30). Vetenskapliga tematiska 

nätverk upprättades för att ge personalen möjlighet till fördjup
ningar och diskussion, som inte alltid kan inrymmas i uppdrags

projektens tidsplaner. Vissa av nätverken var helt UV-interna och
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syftade främst till diskussion och var kontaktskapande. Andra in

volverade arkeologer från andra institutioner och resulterade i pu
blicerade tematiska antologier.

Avhandlingar och andra böcker är konkreta och refererbara 

exempel. Emellertid spelade förändringarna i synen på vårt upp
drag sannolikt sin största roll på det mentala planet. Som arkeolog 

på en institution som nu inte bara tillät, utan uppmanade till att 
öka mervärdet i de vetenskapliga analyserna kände man en starka
re drivkraft i arbetet. Det öppnade för nya förslag i upplägg av un

dersökningarna, liksom i analysfasen och för publiceringsformer
na. Och det gjorde jobbet roligare. Det fanns även en baksida av 
denna förändring. De ökade möjligheterna och organisationens 

vilja att flytta fram positionerna gav vissa bakslag. Höga ambitio
ner resulterade några gånger i att fördjupningsarbeten gick i bak

lås, med förseningar i publiceringsplanerna som följd. Det skapa
de också, vilket var värre, personligt lidande i vissa fall då medar
betare fick för hård press på sig av de egna eller av organisationens 
krav. Förändringarna gick snabbt och UV hade inte alltid tillräck
lig support att erbjuda i det arbete som i den vetenskapliga före
tagskulturen alltför ofta ses som ett ensamarbete. På det hela taget 

var nog ändå branschens vetenskapliga praxisförändringar under 
1990-talet ovärderliga för UV och har gett svensk uppdragsarkeo- 

logi ett mycket gott anseende.

UNDERSÖKNINGEN AV DE STORA YTORNA 
- VÄGARNAS, JÄRNVÄGARNAS OCH BOPLATSERNAS

ARKEOLOGI
Det var under 1990-talet som boplatsarkeologin revolutionerades 

i Sverige, även om orsakerna till det finns i de föregående decen
nierna. Ett helt nytt dåtida kulturlandskap kunde anas när arkeo
logerna avtäckte bebyggelse i lägen och i omfattningar som dittills
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hade varit oförutsedda. I Mälardalen, Östergötland, Västsverige, 

Bergslagen och Skåne undersöktes omfattande bosättningar med 

anledning av väg- och järnvägsbyggen, och det gjordes till stor del 
i UV:s regi. Upptäckterna innebar mentala och metodologiska om
ställningar. Det stod klart att den forntida människan inte hade 
disponerat sitt landskap så som vi hade föreställt oss, och det stod 

lika klart att vi var tvungna att använda nya metoder för att lära 
oss mer om detta.

Det som idag är den kanske vanligaste arbetssituationen för en 
fältarkeolog - undersökning av vidlyftiga lämningar i åkermark 
var ett etablerat, men förhållandevis lite utforskat forskningsom
råde i Sverige år 1990.1 Danmark och Skåne hade omvälvande re

sultat uppnåtts under i960- respektive 1970-talet genom att schak
ta fram undersökningsobjekt under ploglagren i odlade fält, vilket 

dittills hade varit en förbisedd möjlighet (Björhem &c Säfvestad 
1989; Baudou 2004:325). Under 1980-talets lopp spred sig insik
ten och färdigheten bland svenska arkeologer. I Uppland utförde 

UV en ytmässigt liten, men principiellt viktig undersökning 1982- 
1983 i Maista (Aspeborg 1996). Sverker Söderberg ansvarade där 
för utgrävningen av en boplatsdel från äldre järnålder, belägen i 
åkermark. Denna insats hade en stor symbolisk betydelse och led

de något senare till den så kallade avbaningsmetodens införande i 
Mälardalen. Under senare delen av 1980-talet kom detta att bli av

görande vid de mycket omfattande undersökningarna längs vägen 
E18 i Uppland (Arkeologi på väg. Undersökningar för E18 1989- 

94). Det blev också en sorts andra startskott för boplatsarkeologi 

i UV:s regi.
Denna utveckling gjorde att diskussionen om det så kallade bo

platsbegreppet sköt fart. Grovt uttryckt användes benämningen 
”boplats” för de flesta förhistoriska objekt som inte kunde klassas
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Undersökningen i Säby i Uppland kan representera de storskaliga uppdragen i 
samband med motorvägsbyggandet. Foto: Jan Norrman.
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som gravar eller gravfält. Det berodde på såväl arkeologisk som 
antikvarisk praxis. I takt med att ”boplatser” av sinsemellan vitt 

skilda karaktärer undersöktes steg medvetenheten om ett kom
plext forntida landskapsutnyttjande. Boplatser eller delar av dessa 

benämndes, åtminstone efter undersökning, allt oftare till exempel 
stormansgård, brukningsenhet, verkstadsområde, samlingsplats, 

station, odlingsyta, by, kultplats, utkantsområde - eller det för lä
saren än mer uppfordrande begreppet: aktivitetsyta. Källmateria
let tillät nu en större differentiering i tolkningarna. Till det bidrog 

en större kunskap om de agrara och de eftermedeltida lämningar
na. En ökad medvetenhet om att de rituella aspekterna har varit 
integrerade i vardagslivet och inte bara kan knytas till få punkter i 
landskapet, samt ett större intresse för att diskutera den så kallade 
boplatsens inre liv och att kategorisera platserna utökade också 
tolkningshorisonten.

I Skåne genomfördes mycket omfattande undersökningar mel
lan Kävlinge och Helsingborg inför nybygget av Västkustbanans 
järnväg. Hela 34 platser slutundersöktes vilket renderade i ett 
enormt källmaterial och en stor publicering. Dokumentationsmate
rialet presenterades i förkortad form i så kallade Daff.ar (Daff = 
Dokumentation av fältarbetsfasen) och analyserna publicerades i 

UV:s största boksatsning (Skånska spår 2001-2008). Bland under

sökningsplatserna i Skåne fanns de numera välkända lokalerna Tå- 
gerup, Kyrkheddinge, Järrestad och borgen i Trelleborg.1 I sydväs
tra Småland vid Lagan undersöktes en serie platser under perioden 
1992-1996, med anledning av en ny version av motorvägen E4 
(Lagerås 2000). Här var det som omväxling de mer höglänta, steni
ga och skogiga landskapsrummen som stod i fokus. Dessa hyste 

också boplatser.2 Ett annat stort och viktigt samar betsprojekt gällde 
bygden kring Falkenberg, där såväl stora partier fullåkermark som
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Västkustbanan mellan Kävlinge och Helsingborg i västra Skåne var ett av UV:s 
större projekt under 1990-talet. Flygbilden visar en palissadanläggning från neo- 

litikum i ett av delområdena vid Dösjebro. Foto: Lars Bygdemark.

höj dryggar berördes, bland annat vid Stafsinge, Skrea I närheten un
dersöktes även centralplatsen Slöinge (Lundqvist et al 1996).3

I Östergötland hade UV två stora arbetsområden - det som 

skulle bli ännu en ny sträcka av Eq-motorvägen och Linköpings 
stads expansionsdomäner (Kaliff 1999:10 m anf litt). Under det
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tidiga 1990-talet gjordes stora boplatsundersökningar nära Norr
köping och senare i länets västra delar. I Norrköpingstrakten var 

det särskilt två undersökningar som lät höra tala om sig - central
platsen Borg och den stora boplatsen Pryssgården med en omfat
tande bronsåldersetablering (Lundqvist et al 1996; Borna-Ahlkvist 
et al 1998).4 Sammanställningar påvisade mycket tydligt att perio
den kring folkvandringstid var ett bosättningsmässigt omlokalise

ringsskede.
Närke låg under början av 1990-talet i arkeologins bakvatten. 

UV Mitt formulerade i sitt första vetenskapliga program en sär
skild strategi för Närke och under 1990-talets lopp skedde något 
av en rekordupphämtning när det gäller det arkeologiska kun
skapsläget. I Örebro län tillät också antikvarisk praxis att tidigmo

derna lämningar undersöktes, så från omkring 1996 förändrades 

källäget dramatiskt - UV undersökte boplatser från perioden sten
ålder till yngre järnålder, samt en Husby-enhet, en kungsladugård, 
bytomter och flera torp (Olausson 2000; Karlenby 2003).5

I Mälardalen skedde i övrigt stora arkeologiska landvinningar, 
och de hade sin bakgrund i två stråk av långsträckta infrastruktur

byggen, två flygplatser samt några tidstypiska andra stora bygg
projekt.6 Forskningen om regionens stenålderbosättningar fick en 

nystart (Anund 2003). Problematiken kring när byar bildas och 
hur de förändras fick en ny belysning efter undersökningar i Skäl

by utanför Västerås. I Västmanland undersöktes också ett stort 

antal gravfält. I Uppland utgrävdes nya delar av de redan välkän

da platserna Apalle, Dragonbacken och Pollista. Man kan dessut
om påstå att boplatsarkeologin och bebyggelsearkeologin gick in i 

en sorts tredje fas (efter Ambrosiani/Hyenstrand respektive upp
täckten av åkerboplatserna) via stora undersökningar som de i Al- 
sike, Valsta, Säby, Görla och Sanda - alla i Uppland. Dessa resultat,
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tillsammans med bl. a. de ovan nämnda från Skälby och Skavsta 
samt de från Barva i Södermanland gav helt nya möjligheter till 
någorlunda säkra slutsatser om de större förändringarna i land- 

skapsutnyttjandet över tid. De kanske viktigaste resultaten av des

sa undersökningar var insikten om de stora omstruktureringar av 
kulturlandskapet som ägt rum under folkvandringstid samt att be
byggelseförändringarna i brytningsskedet yngre järnålder/tidig 

medeltid inte alls verkade stämma överens med tidigare uppfatt
ningar. UV sammanställde boplatsernas undersökningsresultat i 

databaser, som grund för storskaliga analyser.
Men det är inte endast de stora och spektakulära slutunder

sökningarna som kraftigt har förändrat vår bild av det forntida 
landskapet. Vanligtvis föregås slutundersökningar av arkeologis

ka utredningar och förundersökningar. Det är värt att understry
ka det stora värdet av dessa moment i den antikvariska hantering
en. En utredning omfattar normalt ett betydligt större geografiskt 

område än slutundersökningen, och därmed är utredningen ovär
derlig för vår kunskap om det dåtida rummet. Eftersom utred

ningen var en nyhet i den antikvariska processen i början av 
1990-talet är de många och i flera fall mycket stora utredningar
na en oerhört viktig del av denna periods arkeologi. Som exempel 
kan nämnas att i Västkustbanan-projektet ingick 82 fornläm- 
ningsplatser i det drygt tre miljoner m2 stora utredningsområdet, 

där senare 34 platser grävdes ut slutgiltigt. Det man inte får via 
slutundersökningarna - den övergripande bilden av forntida land- 

skapsutnyttjande - står ofta att finna i utredningarnas material. 
Denna komplettering till FMIS och övrigt arkeologiskt bakgrunds

material blev betydelsefull genom att den gav ett annat perspektiv 
som lämpade sig för nya frågeställningar och forskningsfält. Vid 

utredningar kunde ett områdes kända fornlämningsbestånd öka
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med flera hundra procent, ja upp till 500 procent. Detta hade kan
ske allra störst betydelse för det som kallades bebyggelsearkeolo

gin. Nya rön om boplatser har ringa värde om vi inte kan värdera 
sammanhangen som de ingick i.

Eftersom undersökningarna var enormt stora blev publicering
en under 1990-talet också krävande. UV:s ansträngningar på det
ta område genererade såväl hundratals rapporter som monografi
er och bokserier. Den enorma tillväxten av resultat från boplatsar
keologin skapade dock en eftersläpning i djupanalyserna. Det är 
först under 2000-talet som en mer strid ström av synteser, övergri

pande hypoteser och modellbyggen har publicerats. Kent Anders
son har visat att äldre föreställningar levde kvar trots de nya resul

taten, samt påtalat att även om det skedde ett paradigmskifte så 
var kunskapslyftet - strikt sett till 1990-talet - snarare kvantitativt 
än kvalitativt (Andersson 1998).

FRÅN TYPOLOGISKE ORDNADE ARTEFAKTMATERIAL 
TILL PLATSER MED ORDNING

(PER GUSTAFSSON)

Steget mot en forskande exploateringsarkeologi ändrade under 
1990-talet inriktningen på UV:s stenåldersundersökningar. Den 
starka traditionen med materialstudier och ekologiskt inriktade 
arbeten övergavs inte helt, men perspektiven breddades avsevärt 

under årtiondet. Strävan efter att förstå lokalernas inre rumsliga 

struktur blev tydligare - först med praktiskt funktionella och eko
nomiska utgångspunkter och sedan också med inriktning på soci
ala och rituella aspekter. Det innebar metodiska ansatser som steg
vis lämnade en tradition som premierat absolut jämförbarhet, 

prövbara frågeställningar och låsta metoder till förmån för en tol
kande, reflexiv och kontextuell approach. Stenåldersarkeologin
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hade under 1980-talet en stark naturvetenskaplig influens som var 
betydelsefull för att behandla grundläggande frågor beträffande 
människors villkor vid isens rand och i ett föränderligt naturland
skap. Tvärvetenskapliga projekt med naturvetenskapliga förteck

en satte därför sin prägel på stenåldersforskningen. Den postpro- 
cessuella arkeologin med tolkning och förståelse av sociala och 

ideologiska sammanhang som ledstjärna vann under 1990-talet 
terräng även bland stenålderarkeologer, men till en början främst 

på det teoretiska planet vilket framgick av de vetenskapliga pro

gram som formulerades inom UV.
Det naturvetenskapliga forskningsidealet gav inte alltid utrym

me för att uttömma platsernas förutsättningar när det gällde inre 
rumslig struktur, spår efter eldstäder, stolpar, hus och hyddor, plat
ser för stenbearbetning, förråd eller avfallsdepositioner. Artefakt- 
studierna och de naturvetenskapliga analyserna byggda på ben, 

förkolnat trä, makrofossil, diatoméer, pollen, fytoliter, fosfater och 
spårämnen premierades. Insamlingen av källmaterial styrdes av 

kravet på jämförbarhet. Mycket arbete lades på de enskilda mate
rialgrupperna på bekostnad av sammanhang och stora synteser. 
Under 1990-talet blev det tydligare att metodval och genomföran
de måste grundas på forskningsläget, det aktuella objektets förut

sättningar och de undersökande arkeologernas förväntningar. De 
erfarenheter och landvinningar som stod till buds spelade stor roll 

för hur de nya undersökningarna skulle utformas. Ambitionen var 
att valen av metoder och principer för registrering och klassifika

tion skulle vara tydligt redovisade och följas av en argumentation 
som bidrog till förståelse av varför man gjort de ställningstagande

na. I fältsituationen låg tillvägagångssättet närmast det som i sta
tistiska sammanhang kan benämnas judgemental sampling, i kom

bination med stratifierad sampling.
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Under decenniets gång startades en rad stora projekt som präg
lades av nytänkande. Västkustbanan och E4-undersökningarna i 
Skåne utgör goda exempel på detta. Det kontextuella perspektivet 

prioriterades för att förstå den inre rumsliga strukturen hos de 
undersökta platserna, Tågerup till exempel. Man framförde alter
nativ till den långa sydskandinaviska traditionen av materialstu
dier byggda på typologisk klassifikation (Karsten &c Knarrström 
2003). Undersökningen av boplatserna vid Åby, Brunneby och 

Väderstad i Östergötland, Balltorp på Västkusten och Lindskrog 

i Arlandaområdet tog också steg i samma riktning. Tack vara den 
publiceringsstrategi som etablerades blev resultaten snabbt till
gängliga. De första egentliga fördjupningsarbeten som var ett re
sultat av UV:s tolkning av forskningspropositionen initierades un

der slutet av 1990-talet och publicerades som forskningsresultat i 
början av 2000-talet - Västkustbanan (Karsten & Knarrström 

2003, Svensson 2003) samt Arlandaundersökningarna (Anund 
2003).

UV:s stenåldersarkeologer presenterade en sammanställning 
och syntes av forskningsläget fram till mitten av 1990-talet i pu
blikationen Regionalt Interregionalt (Larsson & Olsson 1997). 
Idén om att skriva boken föddes i ett forum för utbyte av erfaren
heter mellan UV-kontoren som skapades i slutet av 1980-talet. 

Utbytet hade dels formen av möten vid pågående undersökningar, 

dels av seminarier där aktuella resultat presenterades och diskute
rades. Regionalt Interregionalt har fungerat som ett avstamp in i 

nya projekt och som en utgångspunkt för de nya mål som staka
des ut i UV-kontorens vetenskapliga forskningsprogram. Både i 

den gemensamma publikationen och i de vetenskapliga program

men gavs uttryck för såväl samstämmighet som olika perspektiv, 
helt i linje med tidens anda. Tankar kring rummet som social,
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Denna grafiska bild från den neolitiska boplatsen Frotorp kan illustrera 
förändringarna i undersökningsmetodik vid stenåldersundersökningarna. 

Foto: Britta Rosborg.

kulturell och ekonomisk spelplats framfördes i flera av program

men. Temat ”Attityder till rummet” (Arkeologiskt program för 
UV Mitt och UV Uppsala), projektet ”Det mesolitiska rummet” 
(Vetenskapligt program för UV Syd) och publikationerna I det 

neolitiska rummet (Svensson Z003) samt stenåldersartiklarna i ar
tikelsamlingen Människors platser (Ersgård zooo) är alla frukter 

av den inriktningen.
Platser och platsernas sammanhang återkommer som ett UV-ge- 

mensamt tema under 1990-talet. Relationen mellan människa och 

fysisk omgivning berördes, tankar kring mentala landskap togs upp 
och diskussionen om boplatsbegreppet och fornlämningsbegreppet 
fördes i flera sammanhang (Vetenskapliga verksamhetsplaner för
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Forntida bildvärld i närbild. Det drygt centimeterstora skulpterade 
älghuvudet från Bjästamon i Västernorrland har suttit på en dolk. 

Foto: Pehr Lindholm.

UV Väst och UV Öst). Den ökande kunskapen om platsernas inre 

rumsliga förhållanden visade på ett stort spann av platstyper allti
från tillfälliga uppehållsvister till mängdmässigt omfattande och 

mångfacetterat sammansatta multifunktionsplatser. Detta väckte 
frågor om traditioner som förmedlas från generation till genera

tion och lokalbefolkningens sociala nätverk.

Människans första ianspråktagande av landskapet blev före
mål för undersökningar i flera regioner. I Västsverige märks slag

platser och en boplats vid Kållered och i Mälarlandskapen tillfälligt
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nyttjade platser med spår av slagen kvarts vid Gladö i det höglän
ta Hanvedenområdet på centrala Södertörn. En syntes av senpale- 
olitiska lämningar i Skåne gjordes med stöd från UV (Andersson 
&C Knarrström 1999). I Bergslagen gjordes stora boplatsundersök
ningar av mesolitiska lokaler, till exempel Skävi. Dessutom under

sökte man de neolitiska boplatserna Frotorp och Gärdselbäcken. 
UV:s nya etablering i Örebro ledde till att nya forskningsfält öpp

nades i en region som karaktäriserades som mötesplats mellan 

Norrland och Mälardalen, mellan kust och inland och mellan neo
litiska kulturer. Här var behovet av grundforskning uttalat under 

1990-talet (Vetenskapligt program för UV Bergslagen).
Samarbetet med forskare i de naturvetenskapliga disciplinerna 

fortsatte under årtiondet. Stenålderslämningarnas relation till 

havsstranden skapade fortsatt en grund för kvartärgeologer och 

arkeologer att gemensamt formulera nya frågor med hänsyn taget 

till såväl strandförskjutning som människors aktiviteter på stran
den. Tydligast märktes detta på Västkusten och i östra Mellansve
rige där landhöjning, strandförskjutning och människors hand
lingsmönster varit i fokus för forskningen under en stor del av 
1900-talet. Det kom till uttryck i undersökningarna för Grödinge- 

banan, Haningeleden och Nynäsbanan på Södertörn samt Balltorp 

och Huseby Klev på Västkusten.
Parallellt med UV:s undersökningar genomfördes avhandlings

arbeten med koppling till källmaterial från exploateringsunder- 

sökningarna: Coastal Adaptions in the Mesolithic (Nordqvist 
zooo), Human Responses to Shore Displacement (Åkerlund 1996), 
Människor och kvarts (Lindgren 2004). Både Agneta Åkerlunds 

och Bengt Nordqvists doktorsavhandlingar hanterar frågeställ

ningar som anknyter till strandförskjutning och människors hand

lingsmönster i kust- och skärgårdsmiljö.



Efter flera decenniers frånvaro av stora projekt i norra Sverige 

(senast gällde det utbyggnaden för vattenkraften på 1970-talet) 
togs ett UV-gemensamt initiativ inför byggandet av Botniabanan. 

Under slutet av 1990-talet och början av zooo-talet deltog arkeo
loger från flera UV-kontor i utredningarna, för- och slutundersök

ningarna längs en knappt 10 mil lång sträcka i Västernorrland. De 
stora insatserna berörde tre platser i trakterna kring Örnsköldsvik: 

Bjästamon, Kornsjövägen och Lill Mosjön. Vägen hade öppnats 
till en tidigare okänd mellan- och senneolitisk värld vid Ånger

manlands kust och färden varade till långt in på zooo-talet (Gus
tafsson & Spång Z007).

FRÅN HÖVDINGAR TILLVARDAGENS MIRAKLER. 
YNGRE BRONSÅLDER OCH ÄLDRE JÄRNÅLDER

Den boplatsrelaterade arkeologin inriktades alltmer på studier på 
makronivå. ”Boplatsens” sociala funktioner under slutet av brons
åldern och den tidiga järnåldern, liksom dess inre förhållanden tycks 

ha kommit i fokus. Diskussionerna kring makt och hövdingadömen 
fördes vidare, men man kan utläsa ett intresse för de mindre skalor

na och metafysiska aspekter av vardagslivet i analyserna av 1990-ta- 
lets boplatsarkeologi. De samhällsförändringar som kan anas hand
lar bland annat om att ett tidigare uttryck av offentlighet och stora 
grupper under bronsåldern mer och mer övergår i markeringar av 

mindre gr upper/familj er - eller en privatisering av vardagslivet (Ul

len 1995; Feldt Z005). Den stora mängden av äldre järnåldersbo- 
platser skapade naturligtvis bättre underlag för analyser av det då

tida rumsutnyttj andet. En av de större insikterna tycks ha varit kon

tinuiteten. Många rapporter och artiklar handlade om de långa, 
sega strukturerna och ”tusenårig kontinuitet”. Att döma av en re

flektion över de nordiska bronsålderssymposierna 1997-Z003 hade
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en ganska konservativ forskning länge fokuserat på religion och 
makt i ett övergripande, internationellt perspektiv. Bebyggelsefrå
gor, föreställningsvärd och sociala ämnen, som i och för sig alltid 

har varit viktiga, har på senare år studerats allt mer och ofta utifrån 
de uppdragsarkeologiska undersökningarna, och de mindre sam

manhangen verkar ha hamnat allt mer i fokus. Strukturerna inom 

en gård och inom ett hus kan nu analyseras med ett större källma
terial (t.ex. Streiffert 2005). För bebyggelsestrukturerna finns nu 
mer ingående studier som påvisar en tidig social stratifiering (sen- 
neolitikum), och större kronologiska och geografiska variationer - 
mer komplexa förlopp - än vad man kunde belägga innan 1990-ta- 
lets resultattillväxt (t.ex. Lagerås & Strömberg 2005; Artursson 

2009).

FRÅN ENKELGÅRDAR TILL MÅNGFALD.
YNGRE JÄRNÅLDER OCH TIDIG MEDELTID.

I början av 1990-talet brottades man mycket med basala frågor. 
Var fanns överhuvudtaget järnålderns boplatser, hur stationära 

var de, bestod de av enstaka gårdar; och hur kan man spåra en 
samhällelig stratifiering? Den generella arkeologiska synen var, 
förenklat, att ett uråldrigt system med ensamgårdar under sen 
järnålder och tidig medeltid omformades genom bybildningar, som 

också innebar att man flyttade ihop gårdarna på de krönlägen där 
1600-talets kartor påvisar byar. Detta - flyttningen från lermarker 

till högre liggande moränbackar skulle också ha medfört ett behov 
av att byta byggnadsteknik från stolphus till timrade byggnader. 

Det fördes en diskussion med kulturgeograferna, vilka ofta mena
de att bybildningen skedde tidigare, kanske under äldre järnålder. 

Samtidigt undersöktes och diskuterades elitens fästen. Hallen eta
blerades som ett begrepp i forskningen kring hövdingadömenas
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huvudgårdar. Även för denna kronologiska period medförde nitti

otalet ett snabbt växande källmaterial. Byggnadslämningarna kun
de klassificeras och tolkas mer differentierat (Göthberg zooo). Dis

kussionen om när byar skapades, vad en by egentligen var, och hur 
den såg ut mognade. Två tydliga forskningsfält utvecklades - re

gional bebyggelsestruktur och elitens byggnadsmanifestationer. 
Andra aspekter som kanske är mer svårfångade fördes också fram, 

som till exempel hushållets arkeologi, lämningarna efter proletari
at och trälar, samt gränsernas betydelse och de ”tomma ytornas” 
innebörd. Den inomvetenskapliga traditionella uppdelningen i för
historisk respektive medeltida arkeologi hämmade sannolikt forsk

ningen, och den antikvariska uppdelningen i boplatser och bytom
ter har visat sig olycklig. Arkeologer från skilda forskningsmiljöer 
behandlade ofta de respektive lämningstyperna och eftersom byar, 
i den form vi känner dem från efterreformatorisk tid, egentligen 

inte existerade under perioden vikingatid/tidigmedeltid blev tolk

ningarna svåra.
Resultaten från lokala och regionala bebyggelseanalyser är 

dock nu många och goda. Den ovan nämnda topografiska om

struktureringen av bebyggelsen under folkvandringsti d/vendel tid 
var ett av de viktigaste resultaten under 1990-talet. En genomgå
ende slutsats blev dock att de generella hypoteserna är alltför gro
va, och att lokala förhållanden och tidsbundna regionala omstän

digheter har påverkat förändringarna i hög grad. I stället för en be
byggelsearkeologi fick vi många (Kaliff 1999; Carlie zooz; Mogren 

Z005; Karlenby zooy). Elitens boningar analyserades också. Elal- 
lar, terasshus, stormansgårdar och befästningar visade sig före

komma i olika sammanhang och skepnader. En grund lades till en 

mer kontextuell tolkning av den politiska elitens huvudgårdar 

(Lundqvist et al 1996; Olausson zooo; Söderberg Z005).
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FRÅN BYTOMTEN TILL GÅRDEN. 
HÖGMEDELTID-NYARE TID.

UV:s forskning kring den historiska perioden under 1990-talet 
strävade efter att förstå den så kallade bytomten, integrera medel- 
tidsarkeologins urbana och agrara traditioner samt att anlägga so

ciala aspekter på den medeltida landsbygden. Bytomterna var i 
hög grad undflyende objekt. De antikvariska rutinerna innebar att 

undersökningarna förlädes till de från historiska kartor kända by
lägena. Där saknades ofta medeltida lämningar, samtidigt som des
sa kunde upptäckas på andra platser Detta gällde åtminstone för 

Mellansverige. I andra landsdelar uppdagades delvis annorlunda 
strukturella mönster, präglade av regionala förhållanden eller stark 

kontinutitet (Ersgård 1997; Schmidt Sabo 2001; Mogren 2005). 
Viljan att överbrygga hävden av uppdelning i stadsarkeologi och 
landsbygdsarkeologi kom mest till uttryck i publiceringsprojekt 
där antologier gavs ut (Ersgård et al 1992; Andersson et al 1997) 

men även till exempel i studier av materiell vardagskultur i stad 
och på landsbygd (Rosén 2004). Den ofta omtalade bytomtspro- 

blematiken - frågan om huruvida den mellansvenska bebyggelsen 
omstrukturerades till de senare kända bytomterna under tidig 
medeltid, eller hur man annars skulle förklara förändringarna - 

penetrerades systematiskt av UV. Flera syntetiserande publikatio
ner producerades (t.ex. Ersgård & Hållans 1996). Idag kan vi se 
att de medeltida mellansvenska gårdarna ofta låg spridda, hade en 

delvis förhistorisk konstruktionskaraktår och inte sällan omloka- 
liserades två eller tre gånger under perioden vikingatid-medeltid. 

Detta är resultat av analyser av inte minst 1990-talets undersök

ningar. Spännande resultat på en annan analysnivå gäller gårdar
nas sociala system och förhållandet mellan gårdar och omgivning
en (Schmidt Sabo 2005). Även de religiösa och rituella aspekterna
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av det medeltida livet på gården behandlades - såsom den kvardrö
jande hedniska gårdskulten och samexistensen av hedniska och 

kristna praktiker. För den tidigmoderna landsbygdsarkeologin var 
årtiondet ett sökandets period (Mogren 1995). Det empiriska mate
rialet växte men den antikvariska ambivalensen till objekten och sö
kandet efter forskningsmässiga förhållningssätt till lämningar från 
en historisk period medförde en mestadels inomvetenskaplig och 

kollegial diskussion (Ersgård 1990; Rosén 2004; Welinder 2007).

SKRAMLIGA GRAVFÄLT, RITUALER OCH STORA MÄN
Under större delen av 1980-talet dominerade boplatsundersök
ningarna UV:s verksamhet. Med anledning av stora infrastruktur
satsningar och exploatering av bostäder kom emellertid flera grav
fält att undersökas från 1980-talets andra hälft och in på 1990-talet. 
Det mest spännande med dessa gravfältsundersökningar var dels 
att nya typer påträffades dels att gravfältsarkeologin utvecklades 

genom nya teoretiska strömningar. Religionsarkeologi blev ett be
grepp och förutom gravar grävdes också andra arkeologiska läm
ningar som också kom att förstås inom en religionsarkeologisk 

tolkningsram.
En orsak till att nya typer av gravfält påträffades var bl.a. det 

ansträngda ekonomiska läget vid denna tidpunkt och de höga 
markpriserna som resulterade i att otillgänglig mark som tidigare 
betraktats som mindre attraktivt ur byggsynpunkt (ex. blockrika 

höjdsträckningar) nu tas i anspråk. För mälarområdets del inne
bar detta att man nu träffade på en typ av gravfält från bronsål

der och äldre järnålder som förutom några enstaka tydligare grav
former bestod av ett enda stort svårbedömt ”stenskrammel” med 

koncentrationer av eller spridda brända ben. Ett illustrativt exem
pel för denna typ av gravfält var gravfältet RAÄ 474, Översättra,

16



Österåker sn i Uppland, som undersöktes inför exploateringen av 

det nya bostadsområdet Skärgårdsstad. Tre stensättningar och ett 
rose hade registrerats vid fornminnesinventeringen och gravfältet 

visade sig omfatta 5000 mz och bestå av ca zoo gravar. Att grav
fältets komplexitet överhuvudtaget uppdagades var till stora delar 
Karin Äijäs förtjänst. Karin var vid denna tid en av UV:s mer erfar

na ”gravgrävare”.
Den kontextuella eller postprocessuella arkeologin med lan 

Hodder som förgrundsgestalt fick stor betydelse för svenska arkeo

loger fr.o.m. mitten av 1980-talet och framåt. Centralt för denna 

inriktning är att symboler och ritualer kan vara uttryck för aktiva 
processer i samhället och bidra till förståelsen av människors livs
villkor och föreställningar. Att förstå hur ideologi och religion är 
sammanflätat med alla delar i ett samhälle, bl. a. det till synes funk
tionella är viktigt för denna inriktning. Från mitten av 1980-talet 
fanns också ett allmänt intresse i samhället för andliga frågor. Till
sammans innebar detta att frågor kring gravar och gravfält som ut
tryck för religion och för ställnings vä rl d kom att stå i förgrunden 

och den hittills rådande bebyggelsearkeologiska synen på gravar 
och gravfält som så starkt dominerat svensk arkeologi även utanför 
mälarområdet fick konkurrens och synen på gravar och gravfält 

som källmaterial blev mer komplex och nyanserad. Arkeologerna 
sökte kontakter med religionshistoriker och den religionshistoriska 
och religionsfenomenologiska forskningen. En förändrad teoretisk 

inriktning fick också betydelse för dokumentationen av gravar och 
gravfält. Det nya synsättet innebar också att gravar och boplatser 

ur ett rituellt perspektiv inte sågs som åtskilda komponenter.
Flera av UV:s arkeologer var förgrundsfigurer i utvecklingen av 

denna inriktning. Som inspiration fungerade Agneta Bennetts (La
gerlöfs) avhandling som kom 1987 med titeln Graven som religiös



och social symbol. En viktig inspirationskälla utgjorde också semi

nariet i Lund som 1989 anordnade arkeologidagar med temat Ar

keologi och religion där religionshistoriker och arkeologer möttes. 
Betydande forskningsinsatser inom detta område gjordes under 
1990-talet av Anders Kaliff, UV Öst (1997), Tore Artelius, UV 

Väst (2000), Michael Olausson (1995) och Gunnar Andersson 
(2004) vid UV Mitt. Titlarna på deras avhandlingar är i tur och 
ordning. ”Grav och kultplats”, ”Bortglömda föreställningar”, 

”Det inneslutna rummet” samt ”Gravspråk som religiös strategi”. 
Även om den sistnämnda avhandlingen kom 2004 så var det 

1990-talets stora undersökningar som utgjorde källmaterial. Vik

tiga undersökningsplatser i detta sammanhang var: den komplexa 
bronsålderslokalen vid Ringeby Kvillinge socken norr om Norrkö
ping med boplats och gravfält samt gravfälten vid Skälv och Klinga; 
fornlämningskomplexet vid Sannagård, Töringe by i Halland; häg- 

nadsområdet vid Odensala prästgård, Odensala socken Uppland 
och Gravfälten vid Valsta och Skälby i Uppland. Andra viktiga 
gravfältsundersökningar var gravfälten vid Härad och Barva i Sö
dermanland och Abygravfältet i Västerhaninge utanför Stock
holm.

Till den religiösa sfären hör också maktens boningar som de 
kommer till uttryck i centralplatser som Husby i Glanshammar, 
Närke, Slöinge i Halland, Borg i Östergötland och Järrestad i Skå

ne där det aristokratiska skiktet i samhället manifesterat sin makt 
genom centrala religiösa funktioner. Guldgubbar i Husby och Slö
inge liksom amulettringar i Borg utgör föremål som använts i kult- 
sammanhang i dessa byggnader då de transformerats till gudarnas 

hallar. Hallkomplexet i Järrestad illustrerar hur stora mäns/gudars 
makt manifesteras i landskapet. I sin avhandling om Aristokratis

ka rum och gränsöverskridande 2005 behandlar Bengt Söderberg
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bl. a. hur aristokratiska härskarideologier kan ha gestaltats i hall
miljön (Söderberg 2005). En annan viktig undersökningsplats i 

detta sammanhang är Sanda (Aquist 1996).
Ett viktigt diskussionsforum för UV- arkeologerna var den re- 

ligionsarkeologiska nätverksgruppen vilken tog initiativ till boken 
”Religion från stenålder till medeltid” (Engdahl & Kaliff 1996)

SPELUPREHÅLL PÅ DEN URBANA SCENEN? 
STADSARKEOLOGIN

Stadsarkeologin hade genomgått ett skede av stark expansion under 
1970- och 1980-talen. Omvandlingen av stadskärnorna hade pågått 

stadigt och UV hade hunnit formera en stor grupp av erfarna stads- 
arkeologer. I det principiellt oerhört viktiga Kransenmålet i Uppsa
la, slutligen avgjort i Högsta domstolen 1982 med såväl en landsan
tikvarie som en överantikvarie och en UV-chef som vittnen, hade det 

blivit juridiskt fastslaget att urbana kulturlager faktiskt omfattas av 
samma lagpraxis som andra fornlämningar trots att staden i fråga 
ännu brukas. Det gjorde att de arkeologiska undersökningarna hade 

fått bättre förutsättningar. Man behövde inte dokumentera på nå
der, när tillfälle gavs i byggprocessen. Den arkeologiska undersök
ningen blev en ordinarie del i byggprocessen om staden hade ett re

gistrerat fornlämningsområde. När den samhälleliga lågkonjunk
turen slog till märktes det dock snabbt inom stadsarkeologin som 

minskade i omfattning under 1990-talet. Men motsägelsefullt nog 

blev 1990-talet ändå en kreativ fas.
Inom den urbana arkeologin utspann det sig tre stora diskus

sioner - bevara eller gräva ut; ett metodparadigmskifte; samt en 

inomvetenskaplig identitetskonflikt. Den första frågan fick egentli
gen inget svar trots att den hade stora antikvariska och forsknings- 

principiella implikationer (META 1993:2; Larsson 2000). Den
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andra diskussionen gällde produktionen av dokumentation och 

vikten av att ta till vara de urbana kulturlagrens unika högupplös- 
ta kunskapspotential. Det gällde införandet av en kontextuell un- 
dersökningsfilosofi och insikten om hur vi producerar vårt eget 

källmaterial. UV engagerade sig i debatten (Anund 1995), som 
omsattes i framåtsyftande seminarier och publiceringar via de 
Nordiska Stratigrafimötena (META 1996). Single context-meto- 

den användes för första gången av UV år 1990 vid en undersök
ning i Uppsala (Anund 1995).

I den tredje tongivande frågan ställdes inomvetenskapliga tradi
tioner mot en önskan att vidga det arkeologiska fältet. Är medel- 

tidsarkeologi en egen disciplin eller borde de synsätt som bildades 
inom medeltidsarkeologin brukas för att spränga kronologiska ra

mar och för att studera nyare tid? I praktiken hade stadsarkeolo- 
gerna sedan länge applicerat sin tradition på efterreformatoriska 
objekt (Ersgård 1990; Mogren 1995) men detta kom i konflikt med 
såväl antikvarisk praxis som ämnesidentiteter. Debatten banade 

väg för utgrävningar även av städernas stormaktstida lämningar.
Undersökningar av sinsemellan skilda miljöer i Uppsala, Vadste

na och Linköping gav betydande resultat (Tagesson 2002; Hedvall 
2002a; Hedvall 2002b). En gemensam tendens i analyserna är in
tresset för det sociala rummet. Sedan tidigare fanns en stark tradi

tion att sätta resultaten i relation till (makt-)politiska aspekter, men 

det socioekonomiska stadsrummet blev alltmer en tongivande in
tressetrend under 1990-talet. UV gav ut, respektive delproducerade 
två viktiga antologier - Rescue and Research och Visions of the 

Past (Ersgård et al 1992; Andersson et al 1997) som tillsammans 

med den ofta livliga diskussionen i META och de stadsarkeologis- 
ka delarna av 7000 är på 20 år (Andrae et al 1987) ger en god bild 

av vart stadsarkeologin tog vägen efter det att det rikstäckande
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projektet Medeltidsstaden avvecklades. Eftersom stora resurser 
också lades ner på att publicera äldre undersökningsmaterial, och 

flera avhandlingar med urbana teman gavs ut blev 1990-talet 
märkligt nog en kraftig uppryckningsperiod för stadsarkeologin, 

trots att relativt få nya fältundersökningar utfördes.

UV I VÄRLDEN
(ANDERS LÖFGREN)

Den exponering av UV utanför Sveriges gränser, som sker under 

1990-talet, hade en början i tidigt 80-tal. Gustaf Trotzig, dåvaran
de chefen för Dokumentationsbyrån på Riksantikvarieämbetet, 

fick då en inbjudan av biståndsorganet SAREC (Swedish Agency 
for Research Cooperation with Developing Countries) att besöka 

Mocambique för att diskutera förutsättningarna för ett arkeolo
giskt/antikvariskt samarbetsprojekt. I februari 1981 bjöd SAREC 
in en delegation från Somalia för att diskutera Sveriges medverkan 

i det som kallades ”arkeologi och vården av historiska monument” 
i utvecklingsländer. Som resultat av detta möte blev Gustaf Trotzig 
inbjuden på ett två veckors besök till Somalia. Ett kontrakt upp

rättades sedan den 11 november 1981 mellan SAREC och Riksan

tikvarieämbetet för arkeologiska samarbeten.
Under våren 198z startade fältundersökningar i Somalia under 

ledning av Sune Jönsson som publicerade resultaten av sin tre må
nader långa vistelse i Somalia i en rapport (Jönsson 1983). Sedan 
arbetade UV arkeologerna Anders Broberg, Lars Sjösvärd och Ulf 

Säfvestad där under åren 1986 och 1987/88 innan inbördeskriget 

gjorde det omöjligt att fortsätta.
Nils Gustaf Nydolf och Gunilla Wickman-Nydolf, som var an

ställda som arkeologer på RAGU, hade redan 1984 varit i Maputo 
i Mocambique för arkeologiska undersökningar på landsbygden.
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Anders Löfgren och Gunilla Wickman-Nydolf sammanträffar med tanzaniska 
kollegor från Antiquities Unit i Dar es Salaam 1989. Foto: Nils-Gustaf Nydolf.

Det oroliga läget i landet med ett begynnande inbördeskrig inne
bar att de fick lägga om sina planer och i stället genomföra en ar
keologisk undersökning av en boplats inom Campusområdet till 

universitet i Maputo. (Sinclair mfl. 1986) Detta visar en del av de 
problem vi möts av när vi besöker länder med starka kopplingar 
mellan politik och historia och där arkeologin även kan användas 

i politiska syften. Ett exempel är Smithregimen i Syd Rhodesia som 

inte accepterade att Great Zimbabwe kunde vara uppförd av en 
lokal befolkning. Betecknande nog är Zimbabwe det enda landet 

som tagit sitt namn efter en fornlämning.
Det arbete som utfördes och de kontakter som etblerades under 

denna inledande period ledde bland annat fram till ett större pro

jekt ”Urban Origins in Eastern Africa” med Riksantikvarieämbetet
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Anders Löfgren i ett schakt i Unguja Ukuu, Zanzibar, 1990. 
Foto: Leifh Stenholm.

som sammanhållande part. 1988 hölls en workshop på Fort Jesus 
Museum i Mombasa i Kenya. Från Sverige och Riksantikvarieäm
betet deltog Paul Sinclair och Gert Magnusson. Paul Sinclair som 
sedan 1997 år professor i Uppsala blev vetenskaplig ledare för Ur
ban Origins-projektet. Övriga deltagande lander i detta projekt 
var Kenya, Madagaskar, Mocambique, Tanzania, Zimbabwe, Bot

swana, Komorerna och Somalia.
Den primära uppgiften för de i projektet engagerade svenska 

arkeologerna har varit att utbilda och stödja landets inhemska ar

keologiska personal. De flesta av de afrikanska arkeologer som 
deltog i projektet har sedermera doktorerat. Fältarbetena ägde i 
huvudsak rum under åren 1989-1991. Arkeologer som deltog 
från UV var Bent Syse (Zanzibar 1989), Nils Gustaf Nydolf och
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Gunilla Wickman-Nydolf (Tanzania, Kilwa 1989), Anders Löfgren 

(Tanzania, Kilwa 1989, 1991 och Zanzibar 1990), Marie Holm
ström (Madagaskar 1990), Inger Torstensdotter-Åhlin (Zimbabwe 

1990), Viktor Svedberg (Zimbabwe 1990). Redogörelser för de 
svenska insatserna i Östafrika publicerades i tidskriften META 

1990 (META 90:4).
Arbetet i Östafrikaprojektet innebar möjligheter att prova nya 

metoder. Redan 1990 användes totalstationer ute i fält, vilket sked- 
dei en tid då sådana knappt slagit igenom på grävningarna i Sveri

ge. En metod som användes i stor skala var att med maskindrivna 
jordborrar ta upp jordprover i borrkärnor och fosfatkartera stora 

områden, främst i Tanzania och i Zimbabwe. I datorerna kunde 
sedan denna information omvandlas till kartor över områden med 
kulturlager. Keramiken registrerades i bärbara datorer som hölls 

igång med dieseldrivna elverk. Etnoarkeologin fick även stort ut

rymme och bara möjligheten att se och lära känna ett annat sätt 
att leva och tänka innebar mycket för förståelsen av den inhemska 

arkeologin på våra breddgrader.
Även om Afrika var den kontinent som stått i fokus för myck

et av det arkeologiska utbytet har stora insatser gjorts även i Asi
en på Sri Lanka där Mats Mogren med åren upparbetat ett stort 
kontaktnät och där han fortfarande är aktiv. Under sex hektiska 

säsonger 1988-1993 genomförde Mats inventeringar och gräv
ningar i detta land och där arbetade även andra UV arkeologer 
som Magnus Elfendahl 1988 och senare även Svante Forenius. Ett 
avgörande möte för projektet var WAC mötet i Southampton 1986 
då David Damell mötte Senake Bandaranayake, som ville få till 

stånd ett samarbete med svenska arkeologer (Mogren 1999).

Det internationella engagemanget har omfattat två typer av pro
jekt. Det ena är SIDA/SAREC finansierade projekt som främst är
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inriktade på att träna och utbilda inhemsk personal samt uppdate
ra lagstiftning och skyddet av de historiska monumenten. En viktig 

del är även att inventera och registrera fornlämningar, bygga upp 
och stötta museerna och de kulturvårdande myndigheterna.

Den andra typen är de renodlade forskningsprojekt som gjorts 
i samarbete med främst arkeologiska institutioner och museer. Av 
dessa senare kan nämnas ett forskningsprojekt i Zimbabwe, ”Ce

ramics, metal-craft and settlement in southeastern Zimbabwe sin
ce ca 1400 AD”, i samarbete mellan Keramiklaboratoriet i Lund, 

Geoarkeologiskt laboratorium (GAL) på UV, The National Muse
ums and Monuments i Harare och Universitetet i Zimbabwe. Lält- 
arbeten bedrevs under åren 1998-2000 för att sedan avbrytas då 

läget i landet gjorde det svårt att bedriva arkeologi.
Listan på internationella arkeologiska projekt där arkeologer 

från UV medverkat kan göras lång. I Sydamerika har projekt i Ni
caragua och Argentina genomförts under 90-talet.

Professor Kristian Kristiansen på Arkeologiska institutionen i 
Göteborg har sedan slutet av 1990 talet drivit arkeologiska pro
jekt i Ungern och på Sicilien, i vilka ett antal arkeologer från olika 

UV kontor kunnat bidra med sina specialistkunskaper.
När UV år 2002 lade fram ett femårsprogram för en internatio

nell verksamhet, skedde det med en erfarenhet av 20 års deltagan
de i internationella engagemang. Detta var en hjärtefråga för dåva
rande biträdande avdelningschefen på UV, Ulf Säfvestad, som tidi
gare själv deltagit i projekt i Somalia och som senare upparbetade 
kontakter med Mc Gregor Museum i Kimberley och University of 

Cape Town i Sydafrika. Som regionchef i Skåne uppmuntrade han 
till utlandsprojekt och var drivande i utbytet med projekten i Szaz- 

halombatta i Ungern, Monte Polizzo på Sicilien och med Servizio 

Beni Culturali i Trento Norditalien.
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I den verksamhetsidé som UV satte på pränt för 7 år sedan 
fanns tankar som

>fi att UV genom deltagande i internationell verksamhet skulle bi
dra till en positiv utveckling av kulturmiljöarbetet i ett globalt 

perspektiv.

att UV genom ett aktivt internationellt kontaktnät och delta
gande i projekt utomlands kontinuerligt få impulser till utveck
ling av verksamheten både teoretiskt och praktiskt.

>fi att den internationella verksamheten skulle fungera som en vik
tig motor för en kvalitativ och kontinuerlig kompetensutveck
ling för UV:s personal.

Ä- att den internationella verksamheten skulle vara en viktig del 

av UVs utbud av tjänster

Genom stort engagemang av enskilda arkeologer finns kontaktnä
ten från 1990-talet kvar. Anders Kaliff var den person som drev ar
betet med det internationella arbetet vidare under zooo talet med 
utbyte och besök i Kina och Indien. Visionen av att kunna sälja 

tjänster utomlands blev nu verklighet genom spridning och försälj
ning av Intrasis. Även det geoarkeologiska laboratoriet i Uppsala 

(GAL), som genom åren haft ett antal internationella engagemang, 
är en del av UV som kan erbjuda tjänster i ett internationellt per
spektiv. Nya verksamheter som slagfältsarkeologin har fått en in
ternationell uppmärksamhet och efterfrågan. Detsamma gäller 
även för byggnadsarkeologin som är under uppbyggnad inom UV.
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NOTER
1 Kronologiskt spänner resultaten från mesolitikum till historisk 

tid. Tågerup är numera ett klassiskt namn inom stenålder sarke
ologin, och inte minst de organiska mesolitiska lämningarna 

väckte stor uppståndelse. Men VKB-projektet var omvälvande 
även för synen på Sydskandinaviens bronsålder, järnålder och 
medeltid. Österlen och Östra Tommarp var redan för zo år se

dan klassisk bebyggelsearkeologisk mark eftersom flera projekt 

hade bedrivits där När UV sedan utförde de hittills största un
dersökningarna i sydöstra Skåne, i området vid Järrestad, var 
resultatet ändå förvånande. I synnerhet en av de undersökta 
järnåldersgårdarna sticker ut - en plats med hallbyggnader, pa- 

lissadhägnad och kultiska funktioner (Söderberg 2005). Kyrk- 
heddingeundersökningen har blivit en milstolpe i sydskandina- 
visk bytomtsarkeologi. Delundersökningen av en dittills okänd 
”trelleborg” - en befästning i Trelleborg - var ett av årtiondets 

mer fascinerande upptäckter (Jacobsson zooo).
2 Undersökningarna var ett samarbete mellan UV och Smålands 

museum, och kallades Hamnedaprojektet. Även här var boplat

serna viktiga objekt i ett riktigt långtidsperspektiv, och med den 
givna topografin och det valda mångvetenskapliga arbetssättet 
kom även röjningsröseproblematiken och odlingshistoriken i 
fokus.

3 Under flera år undersökte UV och Hallands länsmuseer allt från 
tidigmesolitiska platser vid Stafsinge till de medeltida etable- 
ringarna vid Skrea. Även här var arbetet mångvetenskapligt 

upplagt - landskap och miljö var tydliga utgångspunkter för 
analyserna. Slöinge, sydöst om Falkenberg var en centralplats 

med kultfunktioner under yngre järnålder.
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Borg tycks ha varit en centralplats med bland annat kultiska 
funktioner. Vid Pryssgården undersökte UV ett stort komplex 
med bland annat en omfattande bronsåldersetablering.
Vi publicerade även de icke-platser som blir en effekt av ett mo
torvägsbygge De största undersökningarna föranleddes av ny
byggnation av väg E18/E20 och Örebro flygplats. 

Exploateringsprojekten var framför allt väg Ezo, Svealandsba- 
nans och Mälarbanans järnvägar, utbyggnad av Arlandas och 
Skavstas flygplatser, samt försöken att skapa nya tätorter, t ex 

Arlandastad och Alsike stad. Skälbyundersökningen - en stor 
bosättning med dateringsramar mellan år 500 f.Kr. och 400 e.Kr. 

aktualiserade diskussionen om bybegreppet, vandrande byar och 
områdeskontinuiteten som en viktig faktor i mellansvensk för

historia. De nutida kommunikationsstråkens utveckling gjorde 
att UV under tidigt 1990-tal fick återkomma till flera av de plat
ser som hade del undersökts redan under 1980-talet. Detta ska
pade goda arkeologiska förutsättningar, för att anlägga land
skapsperspektiv, och vissa boplatser blev i det närmaste totalun- 
dersökta.



Stefan Larsson

UV IDAG
- OCH SEDAN?

2008-

A tt ”krishösten” zoo8 skriva en förhållandevis lättsam läges- 

beskrivning över den anvisade titeln ”UV idag — och se- 
- J V dan?” är lindrigt sagt en av de mera otacksamma och märk

liga arbetsuppgifter som jag tagit på mig som arkeolog. Arkeologer 
ska ju efterrationalisera det förflutna, inte förutsäga framtiden. Med 
tanke på att det är tillsatt en projektgrupp som i turbofart håller på 
att arbeta fram ett förslag på hur UV ska göras om - ett förslag som 

när den här texten väl är tryckt kommer att vara färdigt, känt, dis
kuterat och kanske redan så smått tillämpat - känns en nulägesbe- 
skrivning inte direkt som ”ny och efterfrågad kunskap”.

Förhoppningsvis lyckas projektgruppen att med hjälp av UV:s 
personal med konststycket att åstadkomma någonting nytt och 

fräscht istället för att lappa på det gamla. I sådana fall får en läges
beskrivning kanske mera ett drag av epitafium: ”här vilar det gam

la UV”. Så medan höstmörkret och oron sänker sig över UV blir 
den här framtidsvisionen min egen önskelista över hur arkeologin 
kommer att se ut framöver. Men, att tala om en framtid kräver en 

tillbakablick.
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Våren 2008 hade UV stelnat. Över hela verksamheten bredde ett nätverk av 
skyttegravar ut sig. Energin i de tidigare offensiverna föreföll att ha ebbat ut. I 

den tilltagande kylan och motvinden grävde nu arkeologerna ner sig.

UPPDRAGSARKEOLOGIN UNDER FÖRRA SEKLET
Tiderna förändras, vilket är grunden för hela den arkeologiska 
verksamheten som idé. Om förändringar kan man tycka vad man 

vill, allt efter den egna övertygelsen. Det viktiga är att faktiskt ha 

en övertygelse så att man kan staka ut en färdriktning. Eller att be
hålla den riktning som man tidigare slagit in på. Att bara invänta 

att någon annan ska berätta vart man skall, eller göra utredningar 
över möjliga riktningar, leder ingenstans.
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Detta är, i korthet, precis vad jag menar utmärkt UV under se

nare år vilka präglats av ett slags passivitet och - historiskt beting
at-ett instrumenteilt tjänstemannatänkande (jfr Larsson 2000:279- 

296 och anf. litt.).
Som framgått av de övriga artiklarna i boken var det under 

1970- och 1980-talet som kulturminnesförvaltning och uppdrags- 
arkeologi fick sin moderna form och organisation. Med en socio

logisk term skulle man kunna säga att uppdragsarkeologin institu- 
erades och professionaliserades under perioden 1970-1990. Insti- 
tuering är den process som skapar institutioner, det vill säga 
strukturer med egna regelsystem, egna lokaler och egna anställda 

(Østerberg 1991:103). En del av den här processen utgjordes av en 
professionalisering där arkeologin omvandlades till yrke förbehål

let dem som genomgått lämplig utbildning (jfr Østerberg 1991:108). 
Professionaliseringen innebar också att det formulerades villkor 

som måste uppfyllas för att uppdragsarkeologin skulle kunna utö
vas och erkännas som legitim verksamhet. Arkeologerna insociali- 
serades och lärde sig till exempel att angripa lämningarna enligt ett 

visst metodiskt sätt och att skriva rapporter enligt en och samma 
mall. (”Anläggning 287. Grop. Fyllning av myllad sand.”)

Inom sociologin är en institution “funktionell” om den bidrar 
till att bevara en given samhällelig helhet, i detta fall staten. Arke
ologin och kulturmiljövården gjordes under 1970- och 1980-talet 
funktionell i manifesterandet av det moderna välfärdssamhället. 

Kulturarv och arkeologi omformades till en planeringsbar resurs 
för identitet, konsumtion och rekreation (jfr Anshelm 1993: 

i6ff).
De bakomliggande synsätten fanns i den svenska funktionalis

men. Denna betraktade alla aspekter av tillvaron som objektivt 
mätbara, kvantifierbara och strävade efter att ha var sak på sin
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plats i ett kontrollerbart system. Målsättningen med denna funk
tionalem var att vetenskapen skulle producera kvantifierbar infor

mation i syfte att statistiskt underbygga politiska beslut. Gången 
var: planering, behov, prioriteringsfrågor. Syftet var att bygga ett 
”folkhem”.

Den här förändringen var inte exklusiv för arkeologin. Från 
och med slutet av 1960-talet kopplades kulturliv, utbildning och 

forskning till kulturpolitiken, där ord som ”centralisera”, ”plane
ra” och ”rationalisera” var positivt värdeladdade. Uppdragsarke- 
ologin blev en gren av den statliga förvaltningen.

Att uppdragsarkeologin skapades som den gjordes hörde sam
man med utbyggnaden av den offentliga förvaltningen. Det behöv
des olika typer av “samhällsingenjörer” för att hitta lösningar på 

de problem och mål som uppsatts av politikerna. Forskning och 
förvaltning blev instrumentell och inriktades mot att uppnå de mål 

som formulerats, oavsett vilka värden de motsvarade eller eventu
ellt förstörde (Liedman 1999:248, 333). Denna målrationalitet 
innebar en “eliminering av kvaliteter och omräkningen av dem till 
funktioner” (Horkheimer & Adorno 1981:53). Synsättet blev när

mast kvantitativt. Den instrumentella målrationalitetens byråkra
tiska och institutionaliserade form har beskrivits som “... att se 

samhället som något som skall administreras, som en samling ’pro
blem’ att lösa, som en ’natur’ att ’kontrollera’, ’behärska’ och ’för
bättra’ eller ’omskapa’ ...” (Bauman 1994:42). De organiserade 
kunskapsformerna, som exempelvis arkeologin, avgränsades så att 

de passade in i “samhällsmaskineriets klassificeringar” (jfr Hork- 
heimer & Adorno 1981:104). Det var bara genom att på detta sätt 

ingå som arkeologin - och andra samhällsvetenskaper - kunde er
kännas och sanktioneras av staten (jfr Beronius 1986:13, Horkhei

mer & Adorno 1981:113). Genom att underkasta sig och ingå i
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denna målrationalitet kunde kulturminnesvården och uppdragsar- 
keologin ges en sanktionerande position, det vill säga att genomfö

ra undersökningar ”Med anledning av att...”.
Det har funnits en skyldighet att behandla - inte ifrågasätta - 

de problem som statsförvaltning och politiker ställts inför eller 

rent av skapat. I sammanvägningen av olika intressen var det ve
tenskapens sociala ingenjörers uppgift att förse politikerna med 

”recept” på lösningar. Just uppdragsarkeologins uppgift blev att 
lösa konflikten mellan kulturminnesvård och samhällsbygge i form 
av exempelvis infrastruktursatsningar eftersom båda uppställts 
som politiska mål. I förlängningen har det inneburit en arkeologi 

som inte diskuterade eller ifrågasatte vare sig exploateringar eller 

den egna organisationen.
Resultatet blev en instrumentell och målrationell uppdragsar- 

keologi. Upplägget innebar också en splittrad arkeologi. Den ar
betsdelning mellan uppdragsarkeologi och forskning som skapa
des har diskuterats, debatterats och utretts flitigt under årens lopp, 

så det finns ingen anledning att återupprepa detta i det här sam

manhanget.

UPPDRAG: KUNSKAP
Uppdragsarkeologins inriktning förändrades under loppet av 1990- 
talet. Forskningspropositionen 1993/94 har framhållits som en 
brytpunkt. I denna fastslogs uttryckligen att uppdragsarkeologins 
främsta uppgift var att producera kunskap. Propositionen följdes 
av krav på vetenskapligt grundade undersökningsplaner, problem- 
orienterad bearbetning och, så småningom, en differentierad (dvs 

målgruppsanpassad) förmedling (jfr Ersgård 2006:15). Man kan 
säga att delar av forskningsuppdraget återdelegerades till uppdrags- 

arkeologin. För oss arkeologer blev det påtagligt genom kraven på
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genomarbetade undersökningsplaner och tydligt formulerade frå
geställningar. Efter en del inledande tandagnisslan över vad som 
uppfattades som merarbete, blev det efterhand tydligt att frågorna 
behövde förankras i vidare problemformuleringar. Vetenskapliga 

program utarbetades.
Samtidigt fortskred arkeologins professionalisering organisato

riskt, metodiskt och tekniskt. Av störst intresse i det här samman
hanget var att bearbetnings- och manustid, det så kallade rapport- 
påslaget, bringades i paritet med fältarbetstiden, en veckas fält

arbetet gav en veckas bearbetning. Genom att UV tog ledningen i 
den här förändringen var det möjligt för andra institutioner att föl
ja efter genom att hänvisa till UV:s förbättringar. Därvidlag var 

UV verkligen ”förebildligt”.

Genom ett ökat rapportpåslag gavs bättre möjlighet att 
bearbeta, sammanställa och redovisa gjorda undersökningar.

Förändringarna under 1990-talet ger intryck av att ha drivits av 
någon form av ”kunskapsrationalitet”, förvisso med god drag
hjälp av ett antal mycket stora infrastrukturprojekt. De senare 

möjliggjorde en uppbyggnad av, för bearbetning och förmedling, 
nödvändiga basstrukturer som IT- och redaktionella resurser. Det 

gjordes också investeringar i utrustning, nya rutiner och förstärkt 
forskarkompetens. UV byggde upp en egen kapacitet som övriga 
arkeologiska institutioner i stort sett saknar.

Förmedling och publicering ökade markant.

Ambitiösa bearbetnings- och publiceringsprojekt med utgångspunkt 
i de stora infrastrukturprojekten skapade en ny arbetsmarknad för
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disputerade arkeologer. För att säkerställa återväxten gjordes det 

också möjligt att integrera avhandlingsarbeten i de stora projekten, 
eller, beroende på hur man väljer att se det, möjliggjordes en sådan 

kvalitet inom projekten att man kunde disputera på dem. De murar 
som i högre eller lägre grad funnits mellan uppdragsarkeologin och 
universiteten under 1970- och 1980-talet, monterades ned.

Hela forskningsprocessen, från problemformulering via 

fältundersökning till publicering, kunde nu integreras.

EN TALANDE TYSTNAD
När UV gick in i det nya millenniet hade alltså svensk uppdragsar- 
keologi förändrats till det bättre och föreföll att stå rustad för yt
terligare kvalitativ utveckling. Förändringarna var många och för
väntningarna högt ställda. När jag själv började på UV Syd 2003 

fanns ett påtagligt driv i verksamheten, höga ambitioner och en 

känsla av ”möjlighet”.
Därför tycker jag att det är lite märkligt att vikten, värdet och 

konsekvenserna av de gjorda landvinningarna inte lyfts fram i ”det 

offentliga samtalet”. Beskrivningen av uppdragsarkeologin har 
överlåtits till andra. Vår egen passivitet och tystnad har vridit for

muleringsinitiativet ur våra händer.
Att vi själva inte i högre grad diskuterat framstegen tyder på en 

oförmåga till kritisk reflektion kring vad som är målsättningen 
med verksamheten - eller är det en rädsla för att erkänna hur då
lig den föregående situationen var? Om man inte förmår att for
mulera förändringarna som de kvalitativa förbättringar de faktiskt 

har varit riskerar man att förlora vunnen terräng. Vi ser nu också 
hur frontlinjer ges upp i raskt tempo, till synes utan motstånd.
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Det offentliga samtalet kring uppdragsarkeologin består i dag 

av ett erbarmligt tjat om ”kostnadseffektivitet”. Diskursbeskriv
ningen har blivit fullkomligt ensidigt ekonomisk. Arkeologins kva
litet, mening och innehåll lyser däremot med sin frånvaro, liksom 

alla former av strategiska måldokument. Det skulle vara otroligt 
intressant att någon gång få förklarat hur man undersöker, doku

menterar och gräver ut en given volym fornlämning till en lägre 
kostnad utan att fuska, förstöra och tömma den på mening (jfr 

samma fråga ställd i Larsson ipppizéf). Kostnaderna för arkeo
logiska undersökningar är inget självändamål, de utgörs av löner. 
Det är ju inte så att projektbudgetarna går i arkeologernas fickor, 

lönen är lika o-imponerande oavsett projektets omfattning.

Fokuseringen vid ” kostnadseffektivitet” är ingenting annat än 
en ytterst framgångsrik strategi för att hålla det offentliga samtalet 

borta från det egentliga problemet: att politikerna avsätter vikande 
resurser till kultur och utbildning. Och med tanke på att arkeologi

kostnaderna inte räknats upp i samma takt som andra kostnader i 
samhället, det vill säga de facto har de minskat, förefaller hela dis
kussionen vara vad man med ett gammalt hederligt marxistiskt ut
tryck skulle kalla för ”produktion av falskt medvetande”. Alltså 

något som syftar till att göra de verkliga sambanden osynliga.
”Ekonomidiskursen” innebär att en tredje rationalitet på sena

re tid har slagit igenom i styrningen av svensk uppdragsarkeologi: 

den nyliberala marknadsutopin.
Det finns i UV:s historia exempel på att en hög kostnad inte med 

automatik ger en hög kvalitet. Exemplen på att en för låg kostnads

beräkning ger låg kvalitet torde dock vara rikligare - i all synnerhet 
om man skär i rapport- och manustid, det vill säga bearbetning och 

meningsskapande. Det är ju så att kulturlager och fläckar i marken 
i sig själv knappast utgör något ”brukbart kulturarv”. Arkeologiskt
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kulturarv blir till först genom bearbetning och förmedling. (Såtill
vida man inte sitter fast i en 1800-talssyn där enbart ”ovan mark 
synliga” ideologiskt manifesta, maskulina monument utgör ”arke
ologiskt kulturarv”. Men det kanske man gör?)

Genom att passivt frånhända oss formuleringsinitiativet till dem 
som framgångsrikt framställt oss som något som fördyrar, förhin

drar och försvårar (oklart vad), är den ensidiga fokuseringen på ar
keologin som enbart ”kostnad” vårt eget fel. Samtidigt är det i all

ra högsta grad oklart vari denna kostnad består, annat än på den 
kortaste termin. I slutänden är det väl du och jag som i egenskap av 
skattebetalare och konsumenter som betalar för arkeologin.

Bakom tanken att konkurrensutsätta arkeologin döljs, om än 
endast nödtorftigt, en förhoppning om att minska exploatörernas 
utgifter. Det återstår, så vitt jag kunnat finna ut, fortfarande att be
visa på vilket sätt detta ger bättre undersökningar och möjligheter 
att uppfylla de kulturpolitiska mål - brukbart kulturarv - som 
Sveriges Riksdag också har bestämt.

Enligt de verkställighetsföreskrifter som gäller sedan den i ja

nuari zoo8 (KRFS 2007:2) anges att om kostnaden för en arkeo
logisk undersökning kan förväntas överstiga 20 basbelopp skall 

länsstyrelsen - om ej synnerliga skäl föreligger - genomföra ett 
”anbudsförfarande”. ”För att uppnå största möjliga kostnadsef
fektivitet”. (Oklart för vem och i relation till vad.) Anbudsförfa
rande skall ske ”affärsmässigt, i konkurrens och på ett icke-diskri- 

minerande sätt”. Ar 2008 motsvarar 20 basbelopp 820 000 SEK, 
eller att fem personer under 30 dagar engageras i en arkeologisk 
undersökning (som skall inkludera handläggning, upprättande av 

undersökningsplan, planering, logistik, fältarbete, bearbetning och 
rapportering, samt arkivläggning). Ingår dessutom kostnaden för 

maskiner, bodar, transport och traktamenten i undersökningen
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kortas tiden i motsvarande grad. Det är alltså även små undersök

ningar som är aktuella för ”upphandling”.
Det krävs också att allt mer skall rymmas inom ramen för en 

arkeologisk undersökning - miljö- och arbetsmiljöaspekter, an- 

budsskrivning, undersöknings- och handlingsplaner, flerstegsrap- 
portering, konservering och differentierad förmedling - utan att 

kostnaderna får öka. Strävan att pressa priset i syfte att vinna an
bud går självklart ut över de landvinningar som gjorts det senaste 
decenniet. Vi skär i fältarbetstiden - med ökad stress och måhän
da sämre dokumentation och prioritering som följd, vi skär i 

(hyrd)utrustning - en försämring i arbetsmiljön och självklart 
slaktas rapport- och manuspåslagen. Vi är nu på väg ner mot de 

proportionsförhållanden mellan fältarbetstid och manustid som 

var rådande före 1990-talet.
Om vi självkritiskt kan konstatera att vi själva försatt oss i den 

här ”upphandlingsarkeologiska” situationen genom att vara dåli

ga på att lyfta fram några ”vinster” och formulera vår ”samtidsre
levans” kan vi också konstatera att den pågående förändringen 
inte ökar möjligheterna till bearbetning, syntetisering och förmed
ling. Vilket innebär att vi inte heller kommer att kunna visa upp 
några kulturpolitiska ”vinster” eller någon ”samhällsrelevans”. 

Varför det sedan i förlängningen blir möjligt att skära ner ännu 

mera på arkeologin.
För att avrunda den här historiska bakgrundsteckningen till 

dagens situation kan man säga att vi dras med fyra kvarstående 

problem.
För det första har vi, med undantag för de riktigt stora projek

ten, fortfarande allt för lite av bearbetning, syntetisering och 

forskning. Kanske har vi inte lyckats förmedla att arkeologiska 
upptäckter snarare görs vid skrivbordet än i fält. Vi har en ”låg
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upparbetningsgrad ” vilket, för det andra, gör vår samhälls- och 
samtidsrelevans svårare att förmedla. Eftersom det gör oss mera 
sårbara för (kortsiktig) ”ekonomisk kritik” förefaller det att vara 

en tokig idé att minska på bearbetningen.

För det tredje har det under hela UV:s (och uppdragsarkeolo- 
gins) historia funnits en ryckighet i verksamheten på grund av kon

junkturberoende. Problemet skulle kunna mildras om man löste de 
två förstnämnda problemen. Att kunskapsuppbyggnad förutsätter 

forskning finns inte explicit fastslaget i några av de styrdokument 
som reglerar verksamheten (Förordning [2007:1184] med instruk
tion för Riksantikvarieämbetet; Regleringsbrev för budgetåret 

2008 avseende Riksantikvarieämbetet eller Kulturrådets författ
ningssamling KRFS 2007:2. Riksantikvarieämbetets föreskrifter 
och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ la

gen [1988:950] om kulturminnen m.m.). Riksantikvarieämbetets 
”beställning” av uppdragsarkeologi framstår därför inte som enty

dig. Med hänvisning till vad som ovan anförts om hur anbudsför- 
farandet minskar möjligheten att skapa ”brukbart kulturarv” 

skulle man vilja drista sig att säga att ”beställningen” framstår 
som en smula motsägelsefull.

UV:s fjärde problem kvarstår som ett oavsiktligt resultat av 

uppdragsarkeologins instituering under 1970-talet, nämligen en 
kvardröjande geografisk regionalisering. Den behöver egentligen 
inte vara ett dilemma. Det kräver däremot samordning och strate

gisk ledning.

PROBLEM NUMMER 2: VAD ÄR ARKEOLOGI?
Hur ska man överhuvudtaget lyckas med att formulera några 
framtidsvisioner i en tid som tycks mig präglad av en allmän pers- 
pektivlöshet?
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Man kan utgå från den framtidsvision som vi faktiskt redan en
ats om inom UV. Vi har sagt oss vilja vara världsledande, ha (och 

behålla) spetskompetens, utveckla teorier, metoder och tekniker 
samt vara drivande i debatten. Det låter onekligen som en attrak

tiv arbetsplats. Och där stannade visionsarbetet. Det vill säga inn
an vi kom till frågan om vad som krävs för att bli det där kreativa 
- och allmänt uppskattade - kunskapsföretaget. Var i bråten bör

jar vi röja?
Vi bör nog börja med den absoluta grunden och ställa de rik

tigt, riktigt jobbiga frågorna till oss själva, de som för de flesta ar

keologer är av närmast existentiell art.

1. Varför sysslar vi med arkeologi?
Är det för att:

a) Det är så himla kul. Och intressant.
b) För att uppfylla länsstyrelsens kravspecifikation.

Har du besvarat frågan med b), kan du sluta läsa här. Har du dä

remot svarat enligt alternativ a) blir följdfrågan:

2. Finns det någon nytta med arkeologin?
a) Jag tror att vi genom vår samlade erfarenhetsbaserade kunskap 

och genom teoretisk och metodisk stringens faktiskt kan säga 
något om människans liv och levnadsvillkor - i alla tider.

b) Kulturmiljöförvaltning är ävenledes en del av statsförvaltningen.

Har du besvarat frågan med b), kan du sluta läsa här. Har du dä

remot svarat enligt alternativ a) blir följdfrågan:

3. Tror du att andra medborgare skulle dela din syn på arkeologin 
och kunna känna igen sig i andra tiders och kulturers människor 

om de fick del i resultaten av undersökningarna ?
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a) Ja, vi behöver ägna oss åt en mångfacetterad förmedlingsverk
samhet med allt ifrån föredrag, till utställningar, populär- och 

inomvetenskaplig publicering och mycket mera.
b) Nej, det räcker med de basrapporter som länsstyrelsen efterfrå

gar.

Har du besvarat frågan med b), kan du sluta läsa här. Har du dä

remot svarat enligt alternativ a) blir följdfrågan: osv., osv. Läsaren 
förstår vart jag vill komma. Om vi vill fortsätta att vara arkeologer 
så gäller det att vi är närvarande och synliga i samhället. Det stäl

ler i sin tur krav på aktivitet så att vi själva är med och sätter dag
ordningen och formar diskursen om uppdragsarkeologin. Detta 

kräver explicita målsättningar och strategier. Annars är vi evigt 
dömda att handlägga andras direktiv.

ATT AVSKILJAS ÄR ATT DÖ EN SMULA?
Diskussionen huruvida UV skall avskiljas från Riksantikvarieäm
betet och göras om till någon form av bolag har hållit på så länge 
att alla berörda är en smula matta. Skiljas, eller inte? Argumenten 
för eller emot ett avskiljande framstår som en smula luddiga eller 

snarare som ”dunkelt sagda”. Det finns förvisso bara två alterna
tiv. De utesluter varandra.

>i- Scenario i. UV är associerat med Riksantikvarieämbetet.
>fi Scenario z. UV är inte associerat med Riksantikvarieämbetet.

Problematiken är inte så enkel att den bara handlar om huruvida 
UV i framtiden ska bestå av ”instrumentalistiska statstjänste

män” eller ”konsulter” så som det ibland har framställts i den in
terna diskussionen. De kategoriska konnotationerna är närmast
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övertydliga - men hänger de egentligen lika tydligt samman med 
ett eventuellt avskiljande?

I det första scenariot är vi en del av att, på fortsatt uppdrag från 
riksdag och regering, bygga upp kunskapen om kulturmiljöer och 
försvara kulturarvet (Förordning 2007:1184). Detta borde själv
klart förutsätta att det finns aktuell kunskap, synteser och en bred 

förmedling. Kort sagt: att det finns ett arkeologiskt ”kunskapsfö
retag” som sysslar med tillämpad forskning.

Under sådana förutsättningar förefaller det vara enklare att 
bryta med det kvardröjande instrumentella tänkandet och utveck
las och förändras inom ramen för RAÄ:s uppdrag. (Kanske egent
ligen oavsett om vi förblir en del av RAÄ eller inte.)

Vi skulle även kunna utvecklas inom ramen för scenario 2, men 
ett UV organiserat som ett konsultföretag skulle riskera att ersätta 
ett instrumentelit tänkande med ett annat. Det vi hittills har sett, dels 
av de fristående arkeologiföretagen i landet, dels av den interna dis
kussionen kring ”konsultverksamhet” med ”beställaren i centrum”, 
tyder ju inte på något annat än en fortsatt instrumentell arkeologi. 
Målet att upprätthålla samhället ersätts av målet att gå med vinst. 
Som ett fristående företag skulle den primära inriktningen vara att 

skapa ett ekonomiskt överskott, inte att syntetisera kunskapslägen 
eller att bedriva förmedling (utöver ren marknadsföring). Konsulter 

skriver rapporter. Varken mer eller mindre. Punkt. Slut.
Arkeologin skulle då ställas vid sidan av riksdag och regerings 

uppdrag (till RAÄ) att bygga upp kunskapen om kulturmiljöer och 

försvara kulturarvet (Förordning 2007:1184). En arkeologi som 

ägnas åt att enbart dokumentera och rapportera till lägsta möjliga 
kostnad har vi ju dessutom redan provat på. Det var dess tillkor- 
takommande som låg till grund för de förändringar som genom
fördes under andra halvan av 1990-talet.
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Huruvida UV skall avskiljas eller inte, hur det skall organiseras 
osv. är inte bara en intern fråga. Ytterst handlar det om synen på 
forskning, arkeologins roll och samhällsrelevans. Eller snarare på 
vilken typ av samhällsrelevans - kulturpolitikens ”brukbara kul
turarv” eller en instrumentell ”service åt samhällsplaneringen”.

De senaste decenniernas omtänkande inom kultur- och sam
hällsforskningen har ändrat de intellektuella idealen. Detta har 

gått hand i hand med förändringarna i den övergripande politiska 
ideologin. Grunderna för gammaldags anspråk på monolitiska 

sanningar och universalitet har slagits undan. Strävan efter mång
fald har dock gläntat på dörren för olika former av relativism. I en 

tid som upplevs som föränderlig ökar historieintresset, något som 
tillgodoses av allt fler ”entreprenörer” (jfr Aronsson zooo), behö

ver arkeologer i allmänhet - och UV i synnerhet - tänka igenom 

sin roll i samhället.
Att arkeologiska tolkningar och kunskap ska förmedlas torde 

förhoppningsvis vara självklart. Det vi bör förmedla behöver inne

hålla kritiska granskningar av begrepp, språkbruk och tankestruk
turer för att problematisera historieskapande och bruk, i stället för 

att bli ytterligare en ” historieentreprenör ” på marknaden. Man 
kan törhända göra en jämförelse mellan privatteatrarnas under

hållning i form av operetter och bensprattel och institutionstea- 
trarnas uppsättningar. Inget ont om underhållning men olika teat

rar har olika inriktning. De senare har ett långsiktigt mål kopplat 
till kulturpolitik och demokratisyn, att skapa medvetna och reflek

terande medborgare.
Ett arkeologiskt kunskapsföretag respektive ett konsultföretag 

ägnar sig alltså åt olika saker och organiseras på skilda sätt. Verk
samheten behöver självklart gå runt ekonomiskt, men målen måste 

väl ändå sättas högre. Frågan om UV handlar inte bara om ekonomi
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och organisation, utan i förlängningen om synen på vårt samhälle 
och vem som ska ta ansvar för kulturpolitiska målsättningar, sam
hällssyn och den framtida demokratin. Det här kan kanske förefal

la att framstå som väldigt stora ord i sammanhanget, men för att 
överhuvudtaget kunna ha en aldrig så personlig önskelista på ”UV 
sedan” måste jag ta ställning för det ena eller det andra alternati

vet. Det är nu inte så svårt.
Jag är hellre verksam i ett ”kunskapsföretag” enligt scenario i, 

som i första hand ser fornlämningar som en kunskapskälla till 

människors liv och levnadsvillkor i det förflutna och som använ
der kunskaperna i nutiden, än är verksam i ett företag som betrak

tar, bedömer och värderar spår och lämningar utifrån en renodlat 
företagsekonomisk kalkyl. Hade snabb avkastning varit mitt hu

vudintresse här i världen hade jag ägnat min studietid åt något be
tydligt mera lukrativt än ”arkeologi”. Jag misstänker att detsam
ma gäller för många av mina kolleger inom UV. Det brukar finnas 
en anledning till att arkeologer blir just arkeologer.

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN: ETT MANIFEST
Blir förändringar och omorganisationer för många infaller snarast 

en letargisk likgiltighet - åtminstone om man drar några slutsatser 
utifrån 20 års permanent omorganisation av Posten. Att vi som in

divider pendlar mellan olika reaktioner är kanske inte så konstigt, 
men hur reagerar vi som arkeologkollektiv? Hur är vår företags
kultur? Och vad ger det för möjligheter till förändring?

Vi har ett ansvar att agera konstruktivt, i all synnerhet som frå

gan, som påpekats, handlar om mer än bara UV:s organisation och 
ledningsstruktur. Det handlar om vilken roll vi vill att arkeologin 
ska spela i vilken typ av samhälle. Dagens ständigt stegrade tempo 
innebär att det tas genvägar och det erbjuds ytliga och illa genom

tänkta analyser som förklaringar inom media (självklart), politiken

152



Arkeolog Anna 3.2 svängde in 
den soldrivna hyrsvävaren vid 
kontorsdockan och kisade ut 
över schaktet där scannome- 
tern just gått över ännu ett skikt 
av den omfattande bosättning
en. Hon visste att de nyss inläs
ta värdena som bäst höll på att 
fasindelas och tolkas enligt alla 
politiskt korrekta teoribildningar 
i fältnätverkets Intrasis 15.1/HAL 
2000, medan hologrammen av 
fynden som bäst teleporterades 
till Historiska museet. Fotomon

tage Thomas Hansson.

(föga förvånande) och allt mer inom vetenskaperna. Det viktiga är 
att erbjuda snabba och säljbara produkter. Kunskap, forskning 

och förmedling har blivit resultatdefmierad, som avkastning på 
kalkylerade investeringar. Verkställighetsföreskrifternas omställ
ning till ”upphandlingsliknande förfarande” transformerar verk
samheten till geschäft. Snabba och säljbara resultat föredras fram

för djup, reflektion och kritik (Larsson in print). Som om djup och 
reflektion inte skulle gå att förmedla.

Min personliga önskelista rörande UV:s framtid ser därför ut 
som följer:

>f UV är självklart ett utåtriktat kunskapsföretag. 

>f- UV har tydligt formulerade mål.
>f Målen utgör grunden för organisationen.
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Kunskap. I grunden sysslar UV med forskning och förmedling, de 

uppdragsarkeologiska undersökningarna är ett - av flera - medel, 
inte målet. Vi skapar och förmedlar kunskap om det förflutna och 
om olika former av samband mellan samhällen i ett långt perspek
tiv. Vi skapar också kunskap som omsätts i kulturmiljövården rö
rande bevarande av kulturmiljöer eller undersökningar. Kunska

pen har inget praktiskt värde om den inte sprids.

Mål. Målet är ”(problematiserande) kunskap åt alla”! (som vill ha 
den...) enligt den demokratiprincip som återfinns i kulturpolitiken. 

För att uppnå detta krävs en uttalad strategi och tydlighet genom 
hela kedjan från projektformuleringar och undersökningsplaner till 
förmedling. Det måste finnas tydligt formulerat vad som gäller och 

vad som krävs i alla moment från dokumentationsmetoder, regist
rering och kvalitetssäkring av arkeologiskt källmaterial, via arkiv
läggning, rapportredovisning till vetenskaplig bearbetning och mål- 

gruppsanpassad förmedling. (Idag kan i stort sett allt som en arke
olog kan tänkas hitta på, komma undan som ”acceptabelt”.)

Organisationen. Det krävs en formulerad ”kompetensprofil” som 
omfattar bredd, djup och erfarenhet hos personalen och en tydlig 
rollfördelning inom organisationen. Kort sagt att vi har befatt

ningsbeskrivningar. Engagemang, erfarenhet och kreativitet är 
nämligen det enda kapital som UV besitter!

KONSEKVENSER
Vilka blir konsekvenserna om vi vill bli ett ”kunskapsföretag” 
med tydliga mål? En omedelbar konsekvens tycks vara att man 

börjar uttrycka sig på ”managementprosa”... men det är kanske 
ofrånkomligt. Genom att ha tydligt formulerade krav på alla led i
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projekten, från metodval till förmedling, kommer ”varumärket” 

UV (kunskapsföretaget) att kunna representera hög kvalitet och 
”synlighet”. Ett högt förtroende hos allmänhet, exploatörer och 
myndigheter är grunden för den fortsatta verksamheten. Kvalitet 
och ”goodwill” är viktigare än låg kostnad. (Annars hade det ex
empelvis inte sålts bilar som Mercedes och Audi, bara Lada...)

Det är genom att synliggöra vår kompetens 
och kvalitet som vi kan vara ”förebildliga”.

UV:s målsättning är att maximera den långsiktiga kunskapsupp

byggnaden (regionalt, nationellt och internationellt) varför vi i 

många olika sammanhang gärna erbjuder vår kompetens i syfte att 
uppnå detta mål. Priskonkurrens begränsar kunskapsuppbyggna

den varför UV är en attraktiv samverkanspartner snarare än en 
aggressiv konkurrent.

I syfte att vara förebildliga tar vi gärna på oss 
ansvaret att leda uppbyggnaden av arkeologin.

FÖRUTSÄTTNINGARNA
Vilka förutsättningar har dagens UV att uppfylla denna önskelis
ta? Det vill säga vilka förutsättningar har UV som de flesta andra 

arkeologiska institutioner saknar? Vad behöver förstärkas eller 
förändras?

Negativa
>F Det har saknats tydlig strategi, styrfilosofi - och i skrivande 

stund ledning...
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>fi Eftersom det saknats strategi och mål har det heller inte funnits 

någon plan för rollfördelning eller kompetensutveckling av per
sonalen.

>f- Vi har ett förhållandevis högt kostnadsläge (jämfört med andra 
institutioner). Vi behöver tydligt visa att våra projekt ”ger mer” 
av vetenskaplighet och förmedling. Detta förutsätter att de fak
tiskt också gör så.

Neutrala (De områden där vi inte skiljer ut oss i förhållande till 
andra institutioner)

>f- Fältarbete (pga mängden projektanställd personal som rör sig 
mellan institutionerna). Här skulle vi kunna utveckla oss teore
tiskt, metodiskt och tekniskt.

>f- Vi behöver öka vår synlighet i fler forum (exempelvis utställ

ningar, massmedia, föredrag).

Positiva
>f- Inom UV finns en bred forskarkompetens. Den behöver tydlig

göras såväl ”utåt” som ”inomvetenskapligt” så att UV tydlig
görs som kunskapsföretag. Det finns en stor potential för tvär
vetenskap inom UV som kan utvecklas. Det vill säga att den 
forskning som bedrivs inom UV skiljer sig till form och (delvis) 
till innehåll från universiteten. Behovet består av en strategisk 

helhetssyn för projekten, kopplad till målen, så att det verkligen 
blir från ”ax till limpa”, med en tydlig strävan till synteser.

>fi UV är bra på projektplanering, genomförande, bemanning och 

logistik. Det finns en synnerligen god grund i form av så kalla
de stödfunktioner, administrativ och ekonomisk assistans, som 

avlastar projektledarna så att tiden kan optimeras till bearbet
ning och forskning. Specialiseringen innebär att man kan bedri
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va projekten effektivt - rent av kostnadseffektivt... UV har ock

så en god IT-infrastruktur i form av utrustning, system och sup
port. Det behövs dock göras en genomlysning av balansering 
och öka kvalitetssäkringen av projekten. I nuläget är det oklart 

var ansvaret för detta ligger.
>f- UV har egen redaktionell kompetens med den specifika sakkun

skap som krävs för arkeologisk förmedling vilket innebär att 

kvalitetssäkring av innehåll, text och bildmaterial kan göras in

ternt.

ETT ORD RÅ VÄGEN
Det sägs att en person eller ett samhälle utan kunskap om sin his

toria är dömd att ständigt upprepa sina misstag. Argumentet tas 
inte sällan fram för att understryka värdet av historieämnet, kul
turarven - och arkeologin. I konsekvensen namn är det nödvän
digt att uppdragsarkeologin i allmänhet och UV i synnerhet förstår 
sin egen historia för att kunna utvecklas på ett för samhället kon
struktivt och kreativt sätt. Utan en (smärtsam?) självkritisk analys 

är ingen förändring möjlig, men kom ihåg att det växer ingen mos

sa på en rullande sten...
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Lars Ersgård

UVKONTOREN 
GENOM 50 ÅR

En kavalkad i ord och bild

de föregående kapiden har författarna belyst den arkeo- 
( / logiska verksamheten på UV på ett i huvudsak generellt

S plan (några av dem också med tydlig utsiktspunkt från 

huvudstaden och myndigheten). Det följande vill emellertid för

medla historien om de platser där denna verksamhet började och 
om dessa platsers skiftande öden under de femtio år som gått. Det 
handlar alltså om regionkontoren och deras i många avseenden 

olikartade miljöer.
I begynnelsen fanns, som Björn Ambrosiani berättar om i sin 

artikel, endast ett UV-kontor beläget på RAÄ i Stockholm. I takt 

med att den allmänna samhällsutvecklingen ökade pressen på 
fornlämningsbeståndet i landet uppstod ganska snart ett behov av 
fler kontor. De flesta av dessa började i liten skala men förutsätt
ningarna bakom de olika kontorens tillkomst var inte alltid de

samma. De kom också att utvecklas ganska olika och några av 
kontoren finns inte längre kvar idag. Denna något brokiga och 

händelserika historia skall jag berätta om i det följande - histori
en om de många och ofta säregna miljöer där UV:s verksamhet 

formades och om de människor som arbetade där.
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En tidig UV-grävning i Täby 1964. I schaktet Björn Ambrosiani, vid instrumentet 
en av UV:s mättekniker Lennart Eriksson. Fotograf okänd.



Av förståeliga skäl kommer min berättelse om UV-kontoren att 
vara ganska översiktlig och jag har valt att återge den i kronologisk 
form. Jag behandlar alltså inte varje kontor från början till slut utan 
berättar om kontorssituationen under 70-tal, 80-tal etc. De viktiga 

brytpunkterna i kontorshistoriken blir i första hand 1960-talets 
slut, tiden kring 1990 samt andra hälften av 1990-talet.

1960-TALETS SLUT - UV REGIONALISERAS
Ursprungligen bestod sålunda UV endast av ett kontor som var be
läget i Riksantikvarieämbetets huvudbyggnad på Östermalm. Här 

var man kvar ända fram till början av 1970-talet då man kunde 

flytta in i nya lokaler på den närbelägna adressen Linnégatan 81 
(se föregående artiklar). Dessförinnan hade organisationen genom

gått ett avgörande skede i sin historia. I slutet av 1960-talet starta
de nämligen de första kontoren utanför huvudstaden.

I Västsverige inrättades UV Väst i Kungsbacka år 1968. Bak
grunden till etableringen av detta kontor hängde framför allt sam

man med exploateringen av Värö-halvön i Halland. Där skulle 
Ringhals kärnkraftverk byggas och inför utbyggnaden undersök
tes rösen och stensättningar. Kontorets första chef var Ingegärd 
Särlvik och förutom henne fanns två anställda. De första kontors

lokalerna, bestående av en liten lägenhet, låg på en innerstadsgata 
i Kungsbacka. Nygatan u i samma kvarter blev något senare den 
fasta adressen, också det en lägenhet. Förutom detta kontor inrät
tades i Västsverige även tillfälliga s.k. platsledarkontor i Lödöse 

och Skara i anslutning till de stora undersökningar som ägde rum 

på dessa platser kring 1970.
I Lund etablerades UV-Syd-kontoret 1970. Jörgen Petersson 

var den förste chefen och förutom honom fanns då 2 anställda. 

Kontorslokalerna var inrymda i den s.k. ”Gamla handskfabriken”,
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Gromyko undvek »tt direkt , nedan västdelegaferna över- I om en »ådan skulle hålla» 
ge besked. Han utlyste en l.imnat åt honom att avgöra ! eller Inte. 
plenarsession till onsdagen, j Utlandsnyheter sid. 8

'lina Schoilm och Agneta 
Haggitröm som ler ikapp.

SIDAN 13

Unga forskares fynd
URNA 
ANNO ‘ 
NOLL
Se men inte röra — det är 

en sentens nom i högsta grad 
gäller denna gamla urna, som 
med varsam ma händer ploc
kats fram ur en forngrav i 
Västerhaninge av fil. kand. 
Tiiu Mets ft. v.) och fil. stud. 
Monica Modin under nu på- 
gående utgrävningar av ett 
stort gravfält frän tiden strax 
efter Kristi födelse. Urnan 
har innehållit en död männi
skas brända ben.

SIDAN 5

Författr

”FIN Ar 
UPPSKJ

Kl t **finan»ting'% som 
skall få stora befogen
heter i budgetfrågor och 
där or k så on minoritet 
skall få rätt att tipp- 

j skjula riksdagsbehand-
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UV Syds första kontor, den s.k. "Gamla handskfabriken" i Lunds östra utkant. 
UV:s lokaler var inrymda på bottenvåningen, fönsterraden till vänster om flagg

stången. Foto från 1974. Foto: Anders Wihlborg.

en äldre, före detta industribyggnad belägen i östra utkanten av 
Lund intill det då nyuppförda studentbostadskomplexet Sparta.

Av viktiga undersökningar i detta begynnelseskede kan nämnas 
de omfattande fältarbetena i samband med byggandet av kärn
kraftverket Barsebäck. På 70-talet hade UV Syd även samarbete 

med den numera nedlagda Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Un
dersökningar av två bronsåldershögar samt fosfatkarteringar ge
nomfördes medel från AMS.

Två UV-arkeologer, Tiiu Mets (Andrae) och Monica Modin visar fynd från Väster
haninge, en av de första UV-undersökningarna. Pressklipp från Stockholmstid

ningen ijuni 1959.
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Jörgen Pettersson (till höger), UV Syds förste chef, vid en undersökning någon
stans i Skåne 1971. I mitten P-U Hörberg, till vänster okänd arkeolog. Foto: Anders

Wihlborg.

På sommaren 1969 upprättades ett UV-kontor på Öland vilket 

också organiserades i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet 
och AMS. Kontoret fick därför i början det officiella namnet 
”RAÄ:s och AMS Ölandskontor”. Samarbetet innebar att AMS 

bidrog med medel som garanterade åretruntsysselsättning för så

väl grovarbetskraft som arkeologer.
Den direkta anledningen till etableringen av ett UV-kontor på 

Öland var byggandet av Ölandsbron, vilken stod färdig 1972, och 

alla de övriga exploateringar på ön som detta företag genererade. 

Kontorets förste chef var Ulf-Erik Hagberg men ganska snart kom 
chefskapet att delas mellan honom och Margareta Beskow. I bör

jan fanns 4 anställda arkeologer som arbetade året runt med som
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Kung Gustaf VI Adolf på besök vid utgrävning i Brostorp på Öland 1970. Mannen 
till höger om kungen år Ulf-Erik Hagberg, Ölandskontorets förste chef. Näst längst 
till höger Margareta Beskow, chef för kontoret efter Hagberg. Foto: Hella Schulze.

mest 15-20 AMS-anställda grovarbetare. Kontoret var ursprung
ligen inhyst i Tull- och Televerkets fastighet i Borgholm men fick 
1972 egna lokaler i en av RAÄ förvärvad, K-märkt byggnad på 

Tullgatan i samma ort. Kontoret blev därmed granne med hem- 
bygdsmuseet Ölands Forngård.

Ölandskontoret arbetade i detta tidiga skede med omfattande 

undersökningar i den vikingatida handelsplatsen vid Köpingsvik 
och gravfältsundersökningar i bl. a. Algutsrum och Folkeslunda. 

Man samarbetade även med forskningsprojektet Sveriges Kyrkor 
vars representant på Öland var Ragnhild Boström. Detta innebar 

bl.a. undersökningar av medeltida kulturlager på de öländska kyrk
vindarna. Det var emellertid inte endast på Öland som kontorets
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Interiör från RAGU:s första kontor i Hästbacken i Visby i början av 1970-talet.
Fotograf okänd.

personal var verksam utan hela Kalmar län kom att utgöra arbets
området. Undantaget var Kalmar stad där arkeologin sköttes av 
länsmuseet.

Ungefär samtidigt som Öl andskontoret startade tillkom även 

ett arkeologiskt kontor i Visby benämnt Riksantikvarieämbetets 

Gotlandsundersökningar (RAGU). Detta ingick då inte i UV-orga- 

nisationen utan var ett fristående kontor inom Riksantikvarieäm
betet. Eftersom det fungerade på ungefär samma sätt som Ölands- 

kontoret och senare kom att uppgå i UV finns det dock anledning 
att uppmärksamma RAGU i detta sammanhang.

Visbykontoret etablerades 1970 och var först inrymt i en fast

igheti den s.k. Hästbacken. Redan 1973 flyttade man till ”Börsen”,
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Flygbild över gravfältet vid Annelund under pågående utgrävning. Annelund 
vid Visby flygplats var en av de lokaler som RAGU med hjälp av AMS-medel 

totalundersökte under 1970-och 80-talen. Fotograf okänd.

ett monumentalt medeltidshus på Strandgatan där kontoret fanns 
kvar fram till 1990. Som mest arbetade här 15 anställda arkeo

loger. Utgångspunkten för dess verksamhet var, på samma sätt 
som på Öland, ett nära samarbete med AMS. Det ekonomiska stö

det från AMS möjliggjorde genomförandet av en rad vetenskapligt 
riktade projekt såsom totalundersökningarna av gravfälten vid 

Annelund och Sälle och den redan år 1961 påbörjade bebyggelse
undersökningen vid Havor. Parallellt med dessa projekt pågick 

den löpande exploateringsarkeologiska verksamheten, vilken inte 
minst kom att omfatta en lång rad arkeologiska uppdrag i medel
tidsstaden Visby. Tidigt påbörjades också vid RAGU ett utveck
lingsarbete inom laborativ arkeologi och dokumentationsteknik.
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RAGU:s initiativtagare och förste chef var Erik Nylén, en befatt
ning som han upprätthöll fram till sin pensionering 1984. Ett an
tal av RAGU:s projekt presenterades i publikationen ”Arkeologi 
på Gotland” från 1979.

1970- OCH 80-TALEN
- UPPDRAGSARKEOLOGIN BLIR ETT HELÅRSYRKE

Vid ingången till 1970-talet bestod UV sålunda av fyra permanen

ta kontor med ett begränsat antal anställda arkeologer. Som Björn 
Ambrosiani nämner i sin artikel, var ju tanken från början att en
dast några få skulle arbeta permanent inom UV. För alla andra var 

grävningsarbetet på UV tänkt att bli det första steget till en kom
mande yrkesverksamhet inom andra delar av kulturmiljövården. 
Denna policy blev dock inte möjlig att upprätthålla på grund av 
den snabba expansionen av uppdragsarkeologin från och med bör

jan av 1970-talet. Den utvecklades ganska snart till en åretruntsys- 
selsättning, vilken kom att kräva en annan bemanning av UV- 

kontoren. Uppdragsarkeologi var inte längre något man sysslade 
med i sin ungdom som första etapp i en yrkeskarriär utan blev nu 
ett helårsyrke. Aret 1974 verkar vara en brytpunkt i detta samman
hang. Då börjar nämligen antalet fast anställda på UV att påtagligt 
öka, en utveckling som sedan accentueras under 70- och 80-talen. 

Detta kom givetvis att i grunden påverka kontorsstrukturen på UV, 
vilken under denna tid på de flesta håll kom att präglas av ständig 

expansion och byten av lokaler.
I Stockholm, där Björn Ambrosiani hade efterträtts av David 

Damell som UV-chef 1974, blev kontorslokalerna på Linnégatan 

snart för trånga. Här inrymdes förutom UV-ledningen också av
delningens kansli, redaktion och tryckeri samt den tekniska per

sonalen. Under en kortare tid 1977-78 fick UV disponera lokaler
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Utgrävningspersonal i Alby Botkyrka, Stockholm, 1970. 
Sittande nr 3 från höger "försteman" Agneta Bennett (La
gerlöf). Övriga arkeologer är Jan-Gunnar Lindgren (nr 2 
från höger i bakre raden), sedermera länsantikvarie i Gö
teborg, och Isabella Josefsson (nr I från vänster i främre 
raden). Nr 3 från vänster i bakre raden är mättekniker 
Kjell Johansson samt längst till höger Anthony Robertson- 
Pearce (i hatt), som då var UV:s fotograf. Övriga personer 
är grovarbetare samt en utbytesstudent från USA (längst 

till höger i främre raden). Fotograf okänd.

med adress Sandhamnsgatan på Gärdet för en del av de anställ
da arkeologerna. Här hade också Helgöprojektet sina arbetsplat

ser.
1978 skildes UV-ledningen och kansliet organisatoriskt från den 

växande skaran arkeologer i Stockholm (se Damells och Modins 
föregående artikel). De sistnämnda fick då överta en större våning 

i två etager på Narvavägen strax intill Riksantikvarieämbetet. Den
na hade en gång i tiden varit bostad åt den sovjetryska ambassadö
ren Alexandra Kollontay och utnyttjades tidigare på 70-talet av 
bl.a. projektet Sveriges Kyrkor. I samband med den organisatoriska
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Arkeologen Ulrika Junker vid arbetsbordet på UV Mitts kontor på Narvavägen 
Foto från slutet av 1970-talet. Fotograf okänd.

förändringen 1978 fick UV:s Stockholmskontor namnet UV Mitt 

och chef över detta blev Kristina Lamm, tidigare verksam inom 
Helgöprojektet. Den centrala ledningen och kansliet, som nu be
nämndes UV C, stannade tillsvidare kvar på den gamla adressen på 

Linnégatan.
På Narvavägen gjorde platsbristen sig snart märkbar, vilket 

ledde till att ett litet filialkontor etablerades i en annexbyggnad till 

det s.k. Wennergrenska palatset i Diplomatstaden. Här fick för öv
rigt också projektet Medeltidsstaden sina arbetslokaler. Först 1986 
samlades alla arkeologerna på UV Mitt i Stockholm under ett tak 

då man flyttade till S:t Paulsgatan på Södermalm. Ola Kyhlberg 
hade då blivit chef över UV efter David Darnell. Till kontoret på 
Södermalm flyttade också UV-ledningen och det centrala kansliet 
UV-C. I samband med denna förändring fick UV en självständigare
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ställning inom Fornminnes- 
avdelningen och bytte namn 

till Byrån för arkeologiska 
undersökningar (UV).

En viktig vetenskaplig 
manifestation från UV Mitts 
sida blev vid denna tid bo
ken ”7000 år på 20 år. Ar

keologiska undersökningar 
i Mellansverige”, vilken i 
artikelform sammanfattade 
resultat från tiden 1964 till 

1984.

I mitten av 70-talet in
rättades ett kontor även i 
Uppsala som en filial till 

Stockholmskontoret. Anled
ningen till denna åtgärd var 
stora undersökningar, såväl 
i den medeltida stadskärnan 
som i stadens närhet, i kom

bination med den akuta

Två UV Mitt-arkeologer vid en un
dersökning i Sörmland i början av 
1970-talet. Till vänster Carin Claréns, 
sedermera biträdande länsantikvarie i 
Östergötland; till höger Sonja Wigren, 
sedermera verksam i Skåne som UV 
Syd-chef och biträdande länsantikva

rie. Fotograf okänd.



Leksand 1983-84. Artikelförfattaren 
(på stegen) i färd med att fotografera 

en anläggning. Foto: Bent Syse.

Leksand 1983-84. Eva Hjårthner- 
Holdar och Klas Håkan Landström 

besiktigar ploggången med markun 
dersökningskäppar i samband med 
förundersökningarna våren 1983. 

Foto: Bent Syse.

platsbristen på Stockholmskontoret. Till en början bestod konto

ret, som upprättades på Storgatan i december 1975, endast av två 
rum i lokaler som tillhört Uppsala tingsrätt. Som filial till Stock
holm kom Uppsalakontoret aldrig att få någon formell chef eller 
administrativ personal under 70- och 80-talen trots att man perso
nalmässigt expanderade redan under 70-talet. I slutet av detta de

cennium hade kontoret tio anställda arkeologer samt en ritare.
Särskilt de stora stadsundersökningarna kom att dominera den 

arkeologiska verksamheten i Uppsala under 70-talet och början av
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Personal vid Uppsalakontoret under en fikapaus i lokalen vid Ö. Ågatan
Fotograf okänd.

8o-talet. Dessa hade börjat redan 1972 och fortsatte därefter var
je år fram till 1982 i olika delar av den medeltida stadskärnan. 
Omfattande förhistoriska undersökningar företogs dessutom strax 
utanför Uppsala, t.ex. i Björklinge och Litslena. Kontoret kom un
der början av 80-talet även att engagera sig i uppdrag längre norr
ut i landet. En av de större undersökningarna ägde rum i Leksand 

åren 1983-84 i samband med ombyggnaden av Riksväg 70, där 
lämningar alltifrån stenålder till tidig modern tid grävdes ut.

Platsbristen gjorde sig så småningom påmind också i Uppsala 

och 1982 kompletterades kontoret på Storgatan med en ”medel- 

tidsfilial” på Dragarbrunnsgatan. Redan fyra år senare kunde dock 
hela personalen flytta till ett nytt kontor på Ö. Ågatan beläget in

vid Fyrisån.
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På UV Västkontoret efterträddes Ingegärd Särlvik 1976 av Eva 
Weiler. I början av 80-talet fanns här sammanlagt åtta anställda. 

Förutom arkeologer hade till kontoret då även knutits personer 
med andra kompetenser såsom Leif Jonsson och Kajsa Ullberg 
Loh som med sina specialistintressen för osteologi respektive mak- 
rofossilanalyser fördjupade det tvärvetenskapliga arbetssättet. På 
samma sätt som tidigare nämnda kontor expanderade UV Väst 
under 80-talet och i slutet av detta decennium hade personalen i 

det närmaste fördubblats. Det ökade lokalbehovet löste man här 
genom att låta kontoret växa ”på höjden”, dvs. våningsplanen 
ovanför det ursprungliga ”lägenhetskontoret” på Nygatan 11 om

vandlades successivt till arbetsplatser för arkeologerna.
Tidigt kom en stor del av kontorets uppdrag att handla om ut

byggnaden av Eé. Den långsamma, etappvisa utbyggnaden ge
nom Bohuslän påbörjades i slutet av 1970-talet på sträckor mel
lan Kungälv och Stenungsund. Under 1980-talet sysselsatte arbe
ten för gasledningar, Sydgas och Västgas, många av kontorets 
anställda. Bostadsbebyggelse i tillväxtkommuner som t.ex. Ste
nungsund, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg genererade ock
så åtskilliga uppdrag. Med början från 1980-talet genomförde 
UV Väst också stadsarkeologiska undersökningar i en rad väst

svenska städer såsom Ny-Varberg och Lidköping. Kontorets ar
betsområde blev med tiden mycket stort, omfattande inte mindre 
än fem landskap: Halland, Bohuslän, Västergötland, Dalsland 

och Värmland.
Redan 1984 blev det stora dokumentationsmaterial som in

samlats under perioden 1968-1980 föremål för en sammanfatt
ning och vetenskaplig bearbetning i publikationen ”Från flintverk

stad till processindustri”. Författare var Agne Furingsten, Mats 
Jonsäter och Eva Weiler.
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Interiör från UV Syds första kontor år 1974. Vid skrivmaskinen Berith Persson, 
kontorets nuvarande ekonomihandläggare, då med titeln kansliskrivare. I bak
grunden syns "chefsrummet", en med bokhyllor avskärmad hörna dår ryggtav

lan av chefen, Dag Widholm, skymtar. Foto: Anders Wihlborg.

På UV Syd i Lund hade Jörgen Petersson 1974 efterträtts av Dag 
Widholm, som var kontorets chef fram till 1978. Anders Wihlborg 
tog då över chefskapet över UV Syd, som vid början av 80-talet 
hade åtta anställda. 1976 hade man lämnat ”gamla handskfabri

ken” och flyttat till modernare, centralt belägna kontorslokaler i 
det s.k. PK-bankshuset vid Stortorget i Lund. Här stannade man 
dock inte så länge för redan 1982 övergav man Lunds centrum för 
Åkergränden 8 i stadens västra utkant där kontoret fortfarande är 

beläget (numera med gatuadressen Odlarevägen 5).
Även UV Syd expanderade under 80-talet, dock inte så mycket 

som Västkontoret. I slutet av decenniet fanns i Lund 13 anställda.
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Arbetsområdet utgjordes i princip uteslutande av landskapen Skå
ne och Blekinge. Av uppdrag under 8o-talet kan nämnas under
sökningarna för Sydgasledningarna 1983-85, som sträckte sig 
från Malmöområdet i söder till Hallandsgränsen i norr. Detta pro

jekt var det mest omfattande som kontoret dittills genomfört men 
blev tyvärr endast summariskt rapporterat. En annan stor under

sökning, som UV Syd påbörjade i Trelleborg i slutet av decenniet, 
fick betydligt större uppmärksamhet. Det handlade där om lokali

seringen och den efterföljande utgrävningen av en vikingatida ring
borg, vilken kom att kasta helt nytt ljus över stadens äldsta histo
ria. Kontoret kom för övrigt att under 70- och 80-talen etablera 
stadsarkeologisk verksamhet i det flesta av de medeltida städerna i 
Skåne och Blekinge med undantag för Lund och Malmö där Kul

turen resp. Malmö museer hade hand om uppdragsarkeologin.
Kontoret på Öland upplevde sin mest expansiva tid under för

sta hälften av 1970-talet. Man hade då, förutom grovarbetskraften, 

som mest ca 10 arkeologer och 2 tekniker anställda. Verksamheten 
var både omfattande och varierad och utöver de många fältarkeo
logiska uppdragen, av vilka ca två tredjedelar var exploaterings- 

grävningar, sysslade man också med fornvård och byggnadsinven- 
tering. På kontoret i Borgholm fanns, förutom arbetsplatser för 
arkeologerna, foto- och fosfatlaboratorium samt verkstad för snick

eri, modellbygge och enklare konservering. I samarbete med det in
tilliggande hembygdsmuseet Ölands Forngård kunde man där ge

nom mindre utställningar och visningar förmedla undersökningsre
sultat till allmänheten.

1977 upphörde emellertid AMS med sina bidrag till kontoret 
vilka garanterat den året runt bedrivna verksamheten. Medel från 

AMS kunde i fortsättningen endast sökas för begränsade uppgif
ter. Detta fick givetvis omedelbara konsekvenser för kontoret där

176



Delar av UV Ölands personal på trappan till kontorets lokaler i Borgholm år 
1975. Huset, som ägdes av Riksantikvarieämbetet, var kontorets hemvist mellan 
åren 1972 till 1986. Dess chef, Margareta Beskow, står som nr 6 från höger.

Foto: Kent Holgersson.

arkeologstyrkan hade halverats i slutet av 70-talet. Den ekonomis
ka basen kom sedan i början av 1980-talet att krympa alltmer för 
Ölandskontoret och 1984 beslöt man därför att lägga ner detta. 

30 juni samma år blev sista grävningsdatum och 31 maj 1986 upp
hörde kontoret formellt. Dess arbetsuppgifter övertogs därefter av 

Kalmar läns museum.
Ölandskontoret blev sålunda en parentes i UV:s historia men 

utgör ett intressant exempel på hur arkeologin i lycklig förening 
med arbetsmarknadspolitiska åtgärder från samhällets sida kunde 

skapa förutsättningar för ett regelrätt forskningscentrum. Som
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RAGU.s förste chef, Erik Nylén (i mörk rock), tillsammans med professor Märten 
Stenberget vid ett besök på Vallhagar på Gotland kring 1970. Notera den tids

typiska "rigelloflaskan" i Stenbergets hand. Fotograf okänd.

ovan nämnts var RAGU i Visby ett annat exempel på samma sak. 
Uppdragsarkeologi, vetenskapligt riktade fältprojekt och laborativ 
arkeologi integrerades i samma institution. Kontoren i Visby och 

Borgholm blev dessutom mötesplatser för forskare från många oli
ka länder. Det var väl ingen tillfällighet att initiativtagarna till kon

toren var två arkeologiska ”eldsjälar” och tillika forskarkolleger 
och nära vänner - Ulf-Erik Hagberg och Erik Nylén.

1990-TALET - DEN STORA EXPANSIONEN
Uppdragsarkeologin på UV präglades under större delen av 70-talet 
och första hälften av 80-talet av både nergångar och uppgångar sett
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till mängden fälttimmar. En påtaglig nergång sker under åren 1984- 

85, delvis beroende på att de stora stadsgrävningarna, som pågått i 
princip utan uppehåll sedan början av 70-talet och som hade sin 
kulmen i den stora undersökningen på Helgeandsholmen i Stock

holm, nu minskade i antal. Avmattningen av verksamheten var dock 
bara tillfällig. I slutet av 80-talet tog en ny expansion fart, mer ge

nomgripande än tidigare och med stora kvantitativa och kvalitativa 
konsekvenser för uppdragsarkeologin. Den omfattande utbyggna
den av väg-och järnvägsnäten var den direkta orsaken till expansi
onen vilken kom att påverka UV-kontoren under hela 90-talet på 

ett avgörande och ibland även mycket dramatiskt sätt.
Genom satsningarna på infrastrukturen i Mälardalsområdet, 

som påbörjades under andra hälften av 80-talet kom kontoren i 
Stockholm och Uppsala tidigt att känna av den nya konjunkturen. 
Utbyggnaden av E18 i Uppland-Västmanland, Mälarbanan och 
Ostkustbanan i Uppland och Arlandabanan norr om Stockholm 

var några av de stora projekten. I såväl Stockholm som Uppsala 
växte personalstyrkan snabbt vilket snart skapade nya lokalpro
blem. Vid UV Mitt i Stockholm löstes dessa tillfälligt genom att 
två nya filialkontor utöver S:t Paulsgatan upprättades i början av 

90-talet, dels vid Slussplan i Gamla stan dels vid Hökens gata på 

Södermalm. Det dröjde dock till slutet av 1995 innan man åter 
kunde samla kontorets arkeologer i gemensamma lokaler, denna 
gång i ett kontor på Maria skolgata på Södermalm vilket var väl 

dimensionerat för den då ansenliga personalstyrkan.
Flera förändringar av kontorsstrukturen i Mälardalen genom

fördes i 90-talets början. En av dessa innebar att kontoret i Visby, 
det gamla RAGU, organisatoriskt knöts till UV Mitt. Redan vid 

årsskiftet 1989/90 hade RAGU uppgått i UV-organisationen, fort
farande med bibehållen status som självständigt regionkontor.
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Ett av UV Mitts större projekt i slutet av 1980-talet var undersökningarna i sam
band med ett nytt dubbelspår mellan Huddinge och Jårna, den så kallade Grö- 
vingebanan. Bilden visar utgrävningar vid Kyrktorp, en gropkeramisk boplats.

Fotograf okänd.

Efter Erik Nyléns pensionering hade Ola Kyhlberg under några år 

varit chef över RA GU innan han tillträdde tjänsten som UV-chef 

1987. Ny chef över Gotlandskontoret blev då Anders Broberg.
1991 beslöt man att lägga RAGU som ett lokalkontor under 

UV Mitt, en åtgärd främst motiverad av en minskande uppdrags
volym på Gotland. Stödet från AMS hade dessutom upphört re
dan 1987. Catarina Nilsson blev biträdande regionchef vid det 
nya lokalkontoret, som i samband med förändringen bytte namn 

till UV Visby. Gotlandskontoret hade vid denna tid 29 personer 
anställda. Den tidigare chefen Anders Broberg lämnade nu Got
land för att ta över tjänsten som chef över UV Mitt efter Kristina
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Lamm, som i sin tur blev UV-chef efter Ola Kyhlberg. Anders Bro
berg blev dock inte särskilt langvarig som UV Mitt-chef och läm

nade kontoret redan 1993. Sedan Ulf Säfvestad under en kortare 
tid varit chef i Stockholm övertog Agneta Lagerlöf posten 1995. 
Denna innehade hon fram till 1998 och i slutet av decenniet blev 
så Björn Varenius UV Mitt-chef. Därmed hade under 1990-talet 

inte mindre än 5 chefer avlöst varandra vid UV-kontoret i Stock

holm.
Första hälften av 90-talet innebar emellertid även en tid kvali

tativ utveckling av den arkeologiska verksamheten på UV Mitt. 
Personalen indelades i tematiska grupper alltefter arkeologisk spe
cialkompetens, var och en ledda av en biträdande regionchef. Det 

fanns således en stenåldersgrupp, en brons/järnåldersgrupp, en 
medeltidsgrupp samt en utredningsgrupp. Stockholmskontoret 
kom särskilt att profilera sig på två områden, dels inom stenålders- 

arkeologin dels genom arbetet med att utveckla utredningarnas 
form och innehåll. Man utvidgade också den tvärvetenskapliga 
kompetensen genom anställning av specialister inom paleobota
nik, vedartsanalys, kulturgeografi och osteologi.

Samtidigt som Gotlandskontoret lades under Stockholm avskil
des den gamla Uppsalafilialen från UV Mitt och blev vid årsskiftet 
1990/91 ett självständigt regionkontor med Sverker Söderberg som 
regionchef. 23 anställda fanns då vid kontoret som 1993 kom att 

utökas med en filial i Västerås med som mest fyra anställda arkeo
loger. Till Uppsalakontoret kom också att knytas naturvetenskap
lig specialistkompetens. Redan 1987 etablerades paleobotanisk 

verksamhet genom anställningen av kvartärgeologen Ingemar 

Påhlsson och 1993 bildades Geoarkeologiskt laboratorium (GAL) 
vid Uppsalakontoret med Eva Hjärthner-Holdar och Peter Kresten 
som första anställda. Tyvärr förlorade man den paleobotaniska
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Sverker Söderberg vid tornfotokameran i Björklinge 1979. Söderberg var verk
sam vid UV sedan mitten av 1960-talet och blev sedermera Uppsalakontorets 

förste chef. Foto: Eva Hjärthner-Holdar.

kompetensen redan 1993 i och med Påhlssons alltför tidiga bort

gång.
Den expanderande arkeologiska verksamheten under 90-talets 

första hälft ställde givetvis nya krav på arbetslokalerna. 199z läm
nade kontoret Ö. Agatan och flyttade till nya lokaler på Storgatan 

32 bakom stationen i Uppsala. Fyra år senare lämnade man denna 

adress för Portalgatan z längre norrut i staden där dagens UV Upp
sala fortfarande är beläget.

Redan på 1960-talet hade UV arbetat med arkeologiska under
sökningar i Östergötland. Verksamheten ökade påtagligt under 

70- och 80-talen inte minst tack vare den då påbörjade, etappvisa
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Personal vid utgrävning i Vidingsjö, Östergötland, år 1976. Knästående Bengt 
Elfstrand, anställd vid UV från mitten av 1960-talet fram till 2008, först vid UV 
Mitt, sedan 1989 vid UV Öst. Nr 2 från höger Ragnhild Fernholm, sedermera 

regionchef vid UV-kon toret i Linköping. Övriga personer är grovarbetare.
Fotograf okänd.
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utbyggnaden av E-4-an genom länet. Arkeologin i de östgötska stä
derna, såsom Linköping, Söderköping och Vadstena, expanderade 
under denna tid såväl i ytterområdena som i de medeltida stads

kärnorna.
Omfattningen av uppdragsarkeologin i Östergötland hade vid 

8o-talets slut blivit så stor att det nu fanns underlag för ett UV- 
kontor i länet. Ett sådant inrättades därför i Linköping 1988 och 
fick först status som lokalkontor under Stockholm. Personalen var 
till att börja med inhyst på länsstyrelsen men fick 1989 egna kon

torslokaler vid Järnvägsgatan mittemot stationen. Ragnhild Fern- 
holm blev då biträdande regionchef. Det dröjde ända till 1995 inn
an kontoret i Linköping blev ett självständigt regionkontor, då med 
Marie Holmström som regionchef. Dock hade det från första bör

jan varit en egen resultatenhet. De anställdas skara växte fram till 
mitten av 90-talet och uppgick då till ca 25 personer, ett antal som 
varit relativt konstant sedan dess. De ökande lokalbehoven tillgodo
sågs på samma sätt som i Kungsbacka, dvs. kontoret på Järnvägsga
tan fick växa ”på höjden” och kom snart att omfatta tre våningar.

På Linköpingskontoret fanns redan från början en hög kompe

tens inom historisk arkeologi, vilken utvecklats genom en rad un
dersökningar avseende både medeltid och tidigmodern tid. Vidare 
har stenålder och äldre järnålder varit centrala arkeologiska fo

kusområden. Någon tvärvetenskaplig expertis har hittills inte va
rit knuten till kontoret. Däremot har arbete med utredningar och 
tidiga planeringsunderlag genom åren varit en viktig nisch för en 

del av dess personal.
Tidigt satsade man i Linköping på en utåtriktad förmedling av 

undersökningsresultaten, bl.a. i form av populärvetenskapliga 
böcker såsom ”En väg med historia” och ”Skenet från det förflut

na” samt föreläsningsserier, kurser och seminarier.
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Fikarummet i UV Östs första kontor på Järnvägsgatan i Linköping. Från vänster 
arkeologerna Bengt Elfstrand och Ulf Stålbom samt IT-tekniker Sven-Olof Lilje

gren (stående). Foto från slutet av 90-talet. Foto: Rickard Hedvall.

För UV Västs del ledde en ökande mängd av exploateringar till 
ett alltmer växande kontor under 1990-talet. På chefssidan skedde 
den förändringen att Eva Weiler, som varit regionchef sedan 70-talet, 
avgick 1995 och efterträddes av Lars G. Johansson. Lokalerna utö
kades stegvis och var efter ombyggnader belägna på tre plan i fast

igheten på Nygatan 11 i Kungsbacka. 1992 hade antalet anställda 
ökat till 23 personer. Personalens expansion var dock inte så stor 

som i Mälardalen. Exempelvis hade Stockholmskontoret under 
nämnda år 71 personer anställda (UV Visby ej medräknat).

Väst-kontorets verksamhet handlade även på 90-talet till stor 
del om den fortsatta utbyggnaden av E6:an i Bohuslän. Aren från 

slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet berörde den arkeologiska
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Kontorsmöte på UV Väst i Kungsbacka 1993. Vid bordets bortre kortända 
regionchefen Eva Weiler. Fotograf okänd.

verksamheten etapper mellan Stenungsund och Uddevalla och nå
got senare olika delsträckor i norra Bohuslän aktuella fram till Svi

nesund och den nya Svinesundsbron som stod färdig i början på 
2000-talet. En annan stor uppdragsgivare var Banverket i samband 
med utbyggnad av dubbelspår i Halland och den nya järnvägen 
Nordlänken i Götaälvdalen. Tillkomsten av utredningsinstrumentet 

i KML-processen på 1990-talet gav fler arbetstillfällen. T. ex ledde 
golfsportens uppsving till en rad ärenden med utredningar av kom

mande golfbanor.
Samhällets stora satsningar på infrastrukturen i landet kom 

inte att beröra Sydsverige på samma sätt som Mälardalen under 
första hälften av 90-talet. Då samtidigt de stadsarkeologiska un

dersökningarna i Skåne i princip hade upphört innebar denna tid
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därför något av ett ”sparlågeläge” för UV Syd. 199z var detta 
kontor UV:s minsta med 15 anställda (jfr UV Väst och Mitt ovan), 
av vilka 9 var arkeologer. Till kontoret hade nu även knutits oste
ologisk specialistkompetens genom anställningen av Caroline Ar- 

cini. 1990 hade Anders Wihlborg lämnat chefsposten och efterträtts 
av Bengt Jacobsson, vilken i sin tur efter en kortare tid som chef ef
terträddes av Sonja Wigren.

*

Senare delen av 1990-talet var en omvälvande tid för UV. Sam- 
hällskonjunkturens snabba och ofta oförutsägbara svängningar 
kunde innebära att exploateringstrycket drastiskt minskade i en 
landsända för att istället öka i en annan. När detta inträffade fick 
det omedelbart stora konsekvenser för UV och framtvingade svå

ra omprövningar av kontorssituationen. För att möta den stora 
ökningen av uppdragsvolymen i Mälardalen under början av 
90-talet hade man genomfört en omfattande nyanställning av ar
keologisk personal vid UV-kontoren i Stockholm och Uppsala. 

När konjunkturen vände neråt i denna region efter decenniets mitt 
blev de ekonomiska problemen snabbt akuta. Riksantikvarieäm

betets ledning valde då att lägga ner Uppsalakontoret i sin helhet 
(inkl. Västeråsfilialen) med undantag för det geoarkeologiska la

boratoriet (GAL), som lades direkt under UV:s huvudkontor i 
Stockholm. Samtidigt genomfördes en omfattande uppsägning av 
personal på UV Mitt, vilken även kom att innefatta en nerläggning 

av hela lokalkontoret i Visby. Med anledning av den drastiskt re
ducerade personalstyrkan beslöt man att avveckla det stora konto
ret på Maria skolgata. UV Mitt fick istället nya lokaler i förorten 
Örnsberg i Hägersten.
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I januari 1998 sjösattes en ny organisation av UV där kontoren 

ingick i tre ”storregioner”. Väst- och Syd-kontoren bildade en sa
dan region. Stockholmskontoret tillsammans med ett kontor i Öre

bro utgjorde en andra storregion i Mälardalen medan den tredje 
storregionen endast bestod av kontoret i Linköping, UV Öst. Varje 

storregion hade en regionchef med säte i Lund, Stockholm resp. 
Linköping medan kontoren i Kungsbacka och Örebro hade en om

rådeschef som var underställd regionchefen. Samtliga kontor hade 
en projektchef. Avdelningschef på UV var nu Ivar Eklöf, som 1996 

tagit över efter Kristina Lamm.
Ett ökande exploateringstryck i Närke och västra Mälardalen 

alltsedan början av 90-talet motiverade en UV-etablering i Örebro. 

Utbyggnaden av väg Ezo var ett de större projekten. Till att börja 
med hade några arkeologer från UV Mitt varit stationerade i Öre

bro och 1995 hade ett filialkontor till Stockholm upprättats i sta
den. Tre år senare blev detta sålunda ett självständigt kontor med 
namnet UV Bergslagen, centralt beläget på Drottninggatan i stadens 
mitt. Annika Grälls blev kontorets första chef och redan vid 

90-talets slut fanns nitton personer anställda. Man började tidigt 
med att manifestera kontoret och dess verksamhet med utåtrikta
de satsningar, framför allt den egna årsboken ”Blick för Bergsla

gen”. Boken ”Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke”, 

som kontoret gav ut Z003, är en summering av 90-talets och det ti
diga zooo-talets arkeologiska landvinningar i landskapet.

Uppenbarligen var UV vid 90-talets slut inte redo för en sådan 

genomgripande administrativ förändring som storregionerna inne
bar. Redan efter några år avskaffades dessa och samtliga fem kon
tor blev självständiga regionkontor (Kungsbacka, Linköping, Lund, 
Stockholm, Örebro) med samma organisatoriska överbyggnad av

seende ledning och administrativ personal. Utöver dessa behöll UV
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Ett av de få konkreta resultaten av de nya storregionerna var att personalen 
åkte på gemensamma kontorsresor. Här syns medarbetare från Väst och Syd på 

besök i Stralsund i februari 1998. Foto: Berith Persson.

en närvaro i Uppsala genom det geoarkeologiska laboratoriet, 
GAL, som fanns kvar i det nerlagda Uppsalakontorets lokaler vid 
Portalgatan. Som ovan nämnts var dock GAL numera inget eget 

kontor utan tillhörde organisatoriskt huvudkontoret i Stockholm.
Var 90-talet en period av snabb expansion följd av dramatisk 

nedgång för UV-arkeologin i Mälardalen kan utvecklingen i Syd
sverige under samma tid beskrivas som en i det närmaste motsatt 

trend. Samhällets storskaliga satsningar på den infrastrukturella 

utbyggnaden nådde nu också denna landsända vilket blev utgångs
punkten för flera stora uppdragsarkeologiska projekt under sena
re delen av 90-talet såsom E4-an i norra Skåne och Västkustbanan 

mellan Kävlinge och länsgränsen mot Halland. Givetvis var det
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Arkeologerna Mac Svensson och Magnus Andersson vid postfacken en helt 
vanlig dag på UV Syd i slutet av 90-talet. Foto: Berith Persson.

UV Syd som främst kom att beröras av denna arkeologiska hög
konjunktur i Sydsverige och andra hälften av 90-talet blev därför 
ett av de mest avgörande skedena i kontorets historia.

Efter flera byten på chefsposten under början av 90-talet hade 
Ulf Säfvestad blivit regionchef i Lund 1995 och från och med denna 

tid ökade personalstyrkan snabbt. Från att tidigare ha varit ett av 
organisationens minsta kontor expanderade nu UV Syd på några 

år till ett av de större inom UV. Den ursprungliga kontorsbyggna
den på Åkergränden 8 blev snart för liten och fick byggas till med 

nya korridorer i flera omgångar. Under de mest arbetsintensiva 
åren kring millennieskiftet utnyttjades även lokaler i en grannfas- 

tighet som tillfälliga arbetsplatser för arkeologerna.

190



I likhet med Linköpingskontoret valde UV Syds ledning att satsa 

på en utveckling av publiceringen av grävningarna. De stora under
sökningarnas resultat skulle inte redovisas endast som standardise
rade, faktaredovisande basrapporter utan också som vetenskapliga, 
kunskapsförmedlande publikationer. En ny projektchefstjänst med 
särskilt ansvar för rapportering och publicering inrättades och fle

ra professionella grafiska formgivare anställdes.

Att UV-kontoren på detta sätt byggde upp egna redaktioner var 
en allmän trend under 90-talet. Tidigare hade ansvaret för pro

duktion och distribution av rapporter legat hos en centralredak

tion i Stockholm. Denna avvecklades emellertid nu och regionala 
redaktioner etablerades på kontoren i Stockholm, Linköping, 
Kungsbacka och Lund. Lör UV Syds vidkommande innebar detta 
att produktion av regelrätta böcker blev ett återkommande inslag 
i rapporteringen och alltsedan 1997 har kontorets arkeologiska 
verksamhet resulterat i en lång rad publikationer, alltifrån akade
miska avhandlingar till mera populärvetenskapliga skrifter.

UV-KONTOREN PÅ 2000-TALEN

Efter det turbulenta 90-talet gick UV-organisationen in i ett något 

lugnare skede, åtminstone vad gäller förändringar i kontorsstruk
turen. Två av kontoren flyttade dock till helt nya lokaler i början 
av 2000-talet. 2001 lämnade UV Öst i Linköping sitt gamla kon

tor på Järnvägsgatan och tog en ny, mera ändamålsenlig lokal i be

sittning, belägen på Roxengatan i stadens norra ytterområde. 2004 
tog UV Väst farväl inte bara av sitt gamla kontor utan också av 
Kungsbacka där man huserat alltsedan begynnelsen i slutet av 
60-talet. Istället flyttade man till rymliga, nyrenoverade lokaler i 

Kvarnbyn i Mölndal som var inrymda i en äldre före detta indu
strifastighet invid en dånande fors.
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I början av zooo-talet skedde även ett byte av chefer på samtli
ga regionkontor. På UV Syd efterträdde Anders Löfgren Ulf Säf- 
vestad, som tillträdde en tjänst som biträdande avdelningschef. 

Lars Z Larsson tog över efter Marie Holmström på UV Ost och på 

Västkontoret efterträdde Nils Johansson Marianne Lönn. På UV 
Bergslagen blev Lena Lindgren chef efter Johan Anund, som i sin 
tur blev chef över UV Mitt-kontoret i Örnsberg. Förutom dessa 

tjänstebyten i regionerna fick UV en ny avdelningschef vid årsskif

tet zooo/zooi. Det var Anders Hedman, som varit arkeolog på 
UV Mitt under 1970- och 80-talen och som nu återvände till orga
nisationen efter ca 10 år som länsantikvarie i Sörmland.

Den mest anmärkningsvärda förändringen i kontorsstrukturen 
ägde rum zooz då ett kontor etablerades i Uppsala. Det var dock 

inte frågan om ett nytt regionkontor utan om ett tillfälligt projekt
kontor knutet till de då påbörjade, omfattande undersökningarna 
i samband med E4-ans nya sträckning genom Uppland. Britta Ros
borg blev chef över detta kontor som fick sin plats på den gamla 

adressen Portalgatan z där GAL redan hade sina lokaler. Det var 

dock först Z005 som GAL organisatoriskt slogs samman med E4- 
kontoret och geoarkeologiska laboratoriets föreståndare Eva 

Hjärthner-Holdar blev då även kontorets projektchef.

På hösten Z007 avslutades det stora E4-projektet i och med att 
dess resultat publicerades i sex digra, tematiska volymer Arkeologi 
E4 Uppland Studier 1-6. Det tidigare projektkontoret omvandla

des då till ett permanent, självständigt regionkontor med Britta 
Rosborg som enhetschef. Här fick också GAL en fortsatt organisa

torisk hemvist. Efter att ha varit nerlagt i nästan exakt 10 år åter
uppstod därmed UV Uppsala med samma namn och på samma 

adress som det gamla kontoret.
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Efter upprättandet av det ”nygamla” Uppsalakontoret 2007 har 

lugnet knappast lägrat sig över UV. Några goda år i början av 
2000-talet följdes efter 2005 av en vikande konjunktur och sedan 
dess har organisationen befunnit sig i konstant ekonomisk oba

lans. På våren 2009 fick UV en ny avdelningschef i Lars Z Larsson, 
som tidigare varit enhetschef på UV Öst. Efter flera utredningar 

under senare år angående UV:s framtida struktur och huvudman

naskap finns i skrivande stund (juli 2009) ett första beslut om en 
ny kontorsorganisation. Enligt detta skall UV bestå av 4 region
kontor - UV Mitt, UV Syd, UV Väst och UV Öst. UV Mitt-konto

ret skall tillsvidare vara lokaliserat på tre platser, Stockholm, Upp
sala och Örebro. Beslutet, som träder i kraft den 1 september 

2009, innebär också att UV då upphör att vara en avdelning inom 
myndigheten och i fortsättningen benämns Riksantikvarieämbe

tets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV). Från att genom åren 
ha varit en sektion, en byrå, en självständig avdelning är UV åter 
vad det var från allra första början, dvs. rätt och slätt en uppdrags
verksamhet inom Riksantikvarieämbetet. Är vi därmed tillbaka på 

ruta ett eller ... ?

Tack till Carin Claréus, Ragnhild Fernholm, Rickard Hedvall, 
Eva Hjärthner-Holdar, Gundela Lindman, Hella Schulze, Ag
neta Sundlin Lagerlöf, Monica Wennersten, Gunilla Wick- 

man-Nydolf och Anders Wihlborg för hjälp med bilder och 

värdefull information om kontorens historia.
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Lars Ersgård

PA KONJUNKTURERNAS
VÅGOR

Några reflektioner kring 50 UV-år

A tt summera UV:s verksamhet i det kronologiska perspekti- 

vet av ett halvt sekel låter sig inte göras helt enkelt. En för- 

V sta utgångspunkt skulle dock kunna vara att betrakta hur 
UV:s omsättning, speglad i fälttimmar, fluktuerat under 50 år. Di
agrammet nedan visar det totala antalet fälttimmar för varje år 
från allra första början fram t.o.m. 2008.

Vi ser att mängden fälttimmar under de första sex åren är rela
tivt konstant, mellan 21 000 och 25 000 timmar. Från och med 
1965 börjar dock kurvan stiga och under återstoden av 60-talet 

ökar antalet timmar kontinuerligt för att nå en topp under året 
1971. Timmarna är då uppe i 100000. Denna uppåtgående trend 

hänger givetvis samman med den expansiva samhällsutvecklingen 
där bl.a. miljonprogrammet och olika storskaliga infrastruktur
projekt är avgörande komponenter. Därefter sker en motsatt rörel
se och antalet timmar minskar för att år 1975 vara nere i 42 000 

timmar. Under den följande tioårsperioden, 1975-85, pendlar 
timantalet mellan som lägst 36 000 och som högst 81 000, en 

spegling av den lågkonjunktur som följde på den kraftiga 60-tals- 

expansionen.
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En förändring sker sedan år 1986 då kurvan pekar brant uppåt 
och detta år har UV sin dittills största volym, nästan 115 000 tim
mar. Detta är inledningen på en lång period av mycket stora under- 
sökningsvolymer för UV, vilken egentligen inte kan sägas ta slut 

förrän efter Z004. Tendensen är emellertid inte en konstant hög 
omsättning under denna tid utan tvärtom kännetecknas kurvan av 
en påtaglig ”taggighet”. Vid flera tillfällen kunde omsättningen i 
det närmaste halveras för att därefter åter snabbt öka. Exempelvis 

”störtdök” den 1999 ner till 45 000 timmar efter att året innan ha 
nått ”rekordnoteringen” 193 000 timmar. Efter tre ”magra år” vän
de sedan kurvan uppåt för att år 2002. hamna på nästan 131 000 
timmar. Från år 2004 och fram till idag har omsättningen dock le
gat på 70-talets nivåer, dvs. mellan 45 000 och 80000 timmar.

Orsakerna till denna ryckighet i omsättningen måste givetvis 
sökas i den allmänna samhällsutvecklingen. UV:s stora volymer av 
fälttimmar under den aktuella perioden genererades framför allt 
av ett antal linjeprojekt, föranledda av storskaliga utbyggnader av
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infrastrukturen i olika delar av landet. Dessa satsningar på vägar 
och järnvägar var sysselsättningspolitiska åtgärder och initierades 
av staten för att mildra de negativa effekterna av den lågkonjunk
tur som rådde på 90-talet. Tyvärr kunde dessa åtgärder inte följa 

ett schema som garanterade en jämn beläggning av arbete på UV- 
kontoren. De snabba kast mellan expansion och nedgång som 
präglade UV:s verksamhet under detta decennium visade med all 
önskvärd tydlighet hur sårbart det uppdragsarkeologiska systemet 

i grunden var.
Hur kunde då UV utvecklas kvalitativt mot bakgrund av dessa 

genom åren föränderliga konjunkturer? Under den första tiden, 
dvs. 60-talet och fram till 70-talets början, är det tydligt att det 
stora kraftprovet för uppdragsarkeologin framför allt var av prak- 
tisk-teknisk natur. Även om det aldrig gjordes avkall på den höga 

vetenskapliga kvalitén, blev den centrala uppgiften att kunna han
tera ytor och volymer på undersökningslokalerna av en tidigare 
inte skådad omfattning. Fältarbetet och utvecklandet av nya doku
mentationstekniker kom i förgrunden framför rapportering och 
vetenskaplig bearbetning. Verksamheten kom att få en prägel av 
”ingenjörsarkeologi”, något som en allmän tidsanda säkerligen 

också bidrog till att förstärka.
Under de följande två decennierna handlade det mycket om att 

utveckla och samordna UV-arkeologin under något annorlunda 
förutsättningar jämfört med 1960-talet. Som en följd av expansio
nen under 1960-talets andra hälft hade UV utökats med tre nya 

kontor i Götalandskapen och så småningom fick man också inrät
ta filialer till UV Mitt i såväl Uppsala som Linköping. Denna orga
nisatoriska utveckling samt en växande kader av fast anställda ar

keologer kom att innebära nya krav på administrativa rutiner och 

kontorslokaler.
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På det arkeologiska planet blev de många stadsgrävningarna en 
av de större utmaningarna under denna tid med komplicerade la

gerstratigrafier och resurskrävande stora fyndmaterial. Sannolikt 
bidrog dessa undersökningar till en ökad insikt om att uppdrags- 
arkeologin, för att kunna lösa sina uppgifter, inte endast var hän

visad till nya ”smarta” dokumentationstekniker. Det var nog i 
grund och botten de stora datamängderna i de medeltida stads- 
lämningarna som visade det ohållbara i att definiera undersök

ningen av dem som uteslutande ett tekniskt dokumentationspro
blem. Det krävdes också en vetenskaplig insikt och teoretisk med

vetenhet för att kunna formulera de relevanta frågeställningarna, 
dvs. de redskap som var nödvändiga för att kunna strukturera do
kumentationen. Den roll projektet Medeltidsstaden spelade i detta 

sammanhang kan nog inte överdrivas.

1990-talet innebar en kvalitativ utveckling utan motstycke i 
UV:s historia. Uppdragsarkeologin professionaliserades på ett ge

nomgripande sätt i flera avseenden, administrativt, tekniskt och 
vetenskapligt. Utan överdrift kan man konstatera att det UV vi har 
idag i allt väsentligt formades på 90-talet. De stora undersöknings- 
volymerna tvingade fram en ny kvalitet i verksamheten, ett nytt 
tänkesätt som formades i mötet mellan en intern vilja av att åstad
komma något mer än bara service till samhället och kraven från 
detta samhälle på genomsiktlighet och uppföljning i den uppdrags- 
arkeologiska processen. Trots alla svårigheter att parera sväng

ningarna i konjunkturen under decenniet framträdde UV nu som 
den dominerande uppdragsarkeologiska aktören i Sverige vilket 
bl.a. manifesterades genom utvecklandet av det digitala dokumen

tationssystemet Intrasis och uppbyggnaden av en professionell 
bokproduktion. Konturerna av ett kunskapsföretag började ta en 

allt tydligare form.
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UV gick sålunda in i 2000-talet med en verksamhet som väck
te uppmärksamhet för sina nya kvalitéer såväl innanför som utan
för landets gränser och som generellt ökade förtroendet för svensk 
uppdragsarkeologi. Vad som sedan hänt under det innevarande 

decenniet är att den konkurrensutsättning av uppdragsarkeologin, 
som började i begränsad omfattning under 90-talet, blivit ytterli

gare formaliserad genom reviderade föreskrifter från RAA och 
håller på att genomföras fullt ut i hela landet. Vidare har det under 

senare år ställts större krav på uppdragsarkeologins aktörer att de 
skall kommunicera sina resultat till olika målgrupper. I denna nya 
situation borde UV fortsatt kunna stå starkt och vara en tongivan
de aktör inom svensk uppdragsarkeologi.

Emellertid har de ekonomiska ramarna blivit allt snävare och 
samhället är för närvarande inne i en lågkonjunktur vars konse
kvenser för uppdragsarkeologin är svåra att överblicka. I nuläget 
går det nog inte längre att blunda för det faktum att organisatio
nen har en kostym som designats efter 90-talets förhållanden, dvs. 
med en årlig omsättning på över 100000 fälttimmar, medan de se
naste fem åren inte kunnat uppvisa mer än ca 65 000 timmar i ge

nomsnitt per år. Slutsatsen av detta faktum framstår som tämligen 
enkel: det nödvändigt att sy in kostymen men detta måste ske utan 
att de goda kvalitéerna går förlorade. Det är därför viktigt att UV 

nu än tydligare definierar sin identitet som kunskapsföretag och 
utvecklar denna på den goda kvalitativa grund som lagts under de 

senaste decennierna.
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10,^0,-2000,
I år år det 50 år sedan UV, Riksantikvarieämbetets egen 

arkeologiska undersökningsverksamhet startade, vilken 

med tiden kom att utvecklas till den dominerande upp- 

dragsarkeologiska aktören i Sverige. Syftet med förelig

gande bok är att uppmärksamma denna händelse och 

spegla organisationens mångskiftande historia under 

5 decennier. Boken är emellertid inte endast en berät

telse om vad som hänt inom en enskild avdelning på 

landets centrala antikvariska myndighet, den utgör 

också en exposé över ett av de mest händelserika och 

omvälvande skedena i den moderna uppdragsarkeolo- 

gins historia.
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