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Konferens om arkeologiska metoder 11–12 mars

De senaste decennierna har inneburit en enorm samhällsutveckling inom teknik och natur
vetenskap. Från ett samhälle där observationer endast kunde göras med det mänskliga ögat 
och antecknas med en penna, har vi idag en mångfald avancerade metoder för observation, 
dokumentation, analys, bearbetning och lagring. 

Hur påverkar de tillgängliga teknikerna arkeologins metodutveckling? Står vi inför ett avgö
rande paradigmskifte eller har vi redan trätt över gränsen? Vilka är de nya metoder som kan 
ge störst landvinning för den arkeologiska tolkningen? Finns det en egen ”oberoende” metod
utveckling inom arkeologin? Konferensen kommer att ta upp såväl teoretiska perspektiv som 
praktiska exempel.

Vi välkomnar alla inom arkeologins verksamhetsområden: länsstyrelser, arkeologiska under
sökare, universitet, museer och olika myndigheter.

Tid: 11–12 mars 2014

Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm

Konferensavgift: 1 750 kr inkl moms. I priset ingår kaffe båda dagarna och middag  kvällen 
den 11 mars. 

Praktisk info: Lena Nettelstad, tfn 08-51918574, lena.nettelstad@raa.se

Upplysningar:  Eva Skyllberg, tfn 08-51918514, eva.skyllberg@raa.se 
 Carolina Andersson,tfn 08-51918255, carolina.andersson@raa.se



PROGRAM

Dag 1: Tisdagen 11 mars Moderator: Mats Mogren, Länsstyrelsen i Skåne

 09.30–10.00 Kaffe

10.00–10.10  Välkomsthälsning.  Lars Amreus, riksantikvarie

10.10–11.40  Vetenskaplig metod i teori och praktik
 Mod en ny arkæologi? Den tredje naturvidenskabelige revolution og dens 

konsekvenser. Kristian Kristiansen,  Göteborgs universitet
 Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik 

och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck, Sydsvensk arkeologi
 Är det något fel på metoden? Kerstin Lidén, Stockholms universitet, Arkeolo

giska forskningslaboratoriet

11.40–12.10 Paneldiskussion med föredragshållare

12.10–13.00 Lunch på egen hand

13.00–13.10  Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Carolina Andersson
 och Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet, Samhällsavdelningen

13.10–14.40  Naturvetenskapliga metoder inom arkeologin
 Genetik på förhistoriskt material. Anders Götherström, Stockholms 

 universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet 
 När bakgårdarna började blomma. Hur trädgårdsarkeologi och arkeo

botanik börjat påverka svensk stadsarkeologi. Jens Heimdahl, 
 Riksantikvarieämbetet, UV Mitt

 Var och när börjar metoden? Reflektioner kring problemställningar vid 
 analyser av jord och sediment inom arkeologin. Johan Linderholm, Umeå 
universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet

14.40–15.10 Kaffe

15.10–16.40  Forts. Naturvetenskapliga metoder inom arkeologin
 Rehydroxylation (RHX) – ny metode til datering af keramik og tegl under ud

vikling. Anders C. Christensen, Nationalmuseet i Köpenhamn 
 Noninvasive dendrochronology – success and limitations. Aoife Daly,
 Dendro.dk & Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS) 

Statens Museum for Kunst
 Från fotografi till punktmoln – Kamerans nya roll i arkeologins tjänst. Håkan 

Thorén, Riksantikvarieämbetet, UV Syd

17.00 Avslutning

17.30 Fördrink i Guldrummet

18.30 Middag i Barockhallen
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Dag 2: Onsdagen 12 mars  Moderator: Ola Jensen, Riksantikvarieämbetet, Arkiv och bibliotek

09.00–10.00 Fornlämningsbegreppet i Kulturmiljölagen 
 Ett förändrat fornlämningsbegrepp. Michael Lehorst, Anna-Lena Olsson, 

Antonia Baumert och  Maria Barkin, Riksantikvarieämbetet, Samhälls
avdelningen, Informationsavdelningen och Administrativa avdelningen.

10.00–10.30 Diskussion

10.30–11.00 Kaffe

11.00–12.00 Arkeologiska dokumentations- och analysmetoder
 Att se helheten – Agrarlämningar, datering och undersökningsproblematik. 

Fredrik Engman, Jönköpings länsmuseum
 Gilltuna – lång dags färd mot gård. Utvärdering av fält och tolkningsmetodik 

gällande en komplex järnåldersboplats i Västmanland. Anneli Sundkvist, 
 Societas Archaeologica Upsaliensis

12.00–13.00 Lunch på egen hand

13.00–14.30 Forts. Arkeologiska dokumentations- och analysmetoder 
 Att gräva stenåldersboplatser – undersökningsmetoder och illustrationsideal. 

Roger Edenmo, Länsstyrelsen Stockholms län
 Gruvor, en arkeologisk angelägenhet – om konsten att undersöka en gruva. 

Eva Hjärtner Holdar, Riksantikvarieämbetet, UV GAL
 Reflexiv arkeologi 10 och 20 år senare. Tolkningsprocesser och dokumentation 

i Sverige och Turkiet. Åsa Berggren, Sydsvensk arkeologi

14.30–15.00 Diskussion

15.00–15.30 Kaffe

15.00–15.30 Digital Arkeologisk Process. Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet, Informa
tionsavdelningen

16.00 Avslutning
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ABSTRACT

Mod en ny arkæologi? Den tredje naturvidenskabelige revolution
og dens konsekvenser
Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet
Vi har gennem de seneste 10 år oplevet en ny naturvidenskabelig revolution indenfor arkæolo
gien, den tredje i rækken, som på afgørende punkter ændrer det arkæologiske verdensbillede. 
Det gælder også de problemstillinger som arkæologien arbejder med. De store spørgsmål er på 
vej tilbage og dermed måske også en ny samfundsrelevans for arkæologien.

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk 
metodik och tolkningar av det förflutna
Elisabeth Rudebeck, Sydsvensk arkeologi
Arkeologiska metoder ska hjälpa oss att tolka lämningar från det förflutna. Hur kan det då komma sig 
att metoder som är utformade för detta syfte kan få motsatt effekt, dvs. att de snarare försvårar våra 
möjligheter att tolka?  Jag vill i det här inlägget ta upp några problematiska inslag i dagens dokumen
tationsmetoder och diskutera vad de kan bero på och vad de kan leda till. Jag anar ett fokus på gräv
ningen, på bekostnad av fokus på det förflutna, ett fokus på inmatning av data istället för på tankar 
om hur data ska användas, ett fokus på redovisning snarare än analys. Vad händer om vi börjar 
tänka om det förflutna som fyndenheter, sakord och relationer mellan arkeologiska objekt och kon
texter istället för som människor, samhällen, maktstrukturer, ekonomiska och kulturella sedvänjor?

Är det något fel på metoden?
Kerstin Lidén, Stockholms universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet
Varför är det så att naturvetenskapliga metoder provocerar många arkeologer? Ja, så till den milda 
grad att dessa metoder ibland uppfattas som skrämmande? Det är något som vi som laborativa arke
ologer ofta tänker på, och emellanåt försöker förstå. Vi brukar kalla den här reaktionen för ”filtret”. Jag 
kommer förklara vad vi menar med filter samt ge ett antal exempel på hur det här filtret kan ta sig 
uttryck och vidare diskutera vilka konsekvenser filtret kan få, både för den arkeologiska tolkningen 
och för publiceringen av analysresultaten. Jag kommer dock att börja med att ge en kort översikt 
över hur synen på användningen av naturvetenskapliga metoder inom arkeologin varierat över tid.

Genetik på förhistoriskt material
Anders Götherström, Stockholms universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet 
De molekylärgenetiska teknikerna har varit föremål för stora tekniska landvinningar de senaste 
åren, vilket har skapat ett paradigmskifte inom den tillämpade genetiken. Jag kommer hastigt 
beröra vad det är som har hänt, och hur det påverkar i princip alla fält inom genetiken. Men 
framför allt vill jag visa vilka implikationer det får på arkeogenetiken. Jag kommer att summera 
innovationernas påverkan på fältet genom att gå igenom några undersökningar vi precis har av
slutat, eller vilka vi är mycket nära att avsluta, men som vi ännu inte har publicerat. En av dessa 
undersökningar berör PRNP, en gen som är kopplad till prionsjukdomar, och som kan ha en viss 
betydelse för samhällen tom tillämpar kannibalism. En annan handlar om besättningen på regal
skeppet Kronan. Och en tredje handlar om demografi i Skandinavien under stenåldern.
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När bakgårdarna började blomma. Hur trädgårdsarkeologi och 
 arkeobotanik börjat påverka svensk stadsarkeologi
Jens Heimdahl, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt 
Under det senaste decenniet har flera arkeobotaniska studier gjorts på lämningar efter bak
gårdsodlingar i städer, vilket kastat nytt ljus över den hortikulturella historien i landet, från järn
ålder till tidigmodern tid. Resultaten av undersökningarna utmanar väletablerade uppfattningar, 
som klostrens roll vid introduktionen av hortikultur, avsaknaden av kryddor i äldre tiders mat
lagning och introduktionen av många odlingsväxter. Hortikulturen verkar generellt sett ha varit 
utbredd och utgjort en viktig del av det agrara systemet. Trädgårdsodlingen var mångfacetterad 
och inriktad på en rad områden som odling av kryddor, medicin, matvaror, men har också inne
hållit aspekter av estetik, symbolik och status.

Var och när börjar metoden? Reflektioner kring problemställningar 
vid analyser av jord och sediment inom arkeologin
Johan Linderholm, Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet 
Arkeologin arbetar med många typer av material och har många olika metodmöjligheter att 
analysera dessa material. En av frågorna som tas upp är hur vi ser på när ”metoden” börjar i en 
undersökningsprocess och vilka förutsättningar som gäller för att applicera en metod eller att 
kunna tolka erhållna resultat i relation till ett arkeologiskt kunskapssammanhang. I detta före
drag diskuteras begreppet metod i relation till några av de analystekniker som kan appliceras på 
jordar och sediment i arkeologiska kontext. Detta exemplifieras med några olika fallstudier (bo
platsundersökningar) där jord och sedimentprover analyserats, främst med avseende på fosfat
innehåll samt magnetisk susceptibilitet.

Rehydroxylation (RHX) – ny metode til datering af keramik og tegl 
under udvikling
Anders C. Christensen, Nationalmuseet, Köpenhamn
Britiske forskere har i en årrække arbejdet på en ny dateringsmetode, RHX, der potentielt kan 
give præcise dateringer af keramik og tegl. I de seneste år er Nationalmuseet blevet involveret 
i udviklingsarbejdet, der har til formål at validere og forhåbentlig implementere metoden. Dette 
oplæg vil præsentere metoden og den danske del af projektet.

Non-invasive dendrochronology – success and limitations
Aoife Daly, Dendro.dk & Centre for Art Technological Studies and Conservation 
(CATS) Statens Museum for Kunst
For any dendrochronological analysis an uninterrupted series of measurements of the treerings 
of a timber is needed. An evaluation as to how best to go about this is taken with every new 
object, always taking into consideration its cultural/historical value. Cutting implements in the 
dendrochronologist’s toolkit range from the fine razor blade to the chainsaw. In recent years, 
a project ‘DendroCT’ was established, to investigate the possibilities for using CT scanning of 
timber to allow access to the treerings, completely noninvasively. The project is a collabora
tion between Jan Bill, University of Oslo, Øistein Johnsen, Norwegian Geotechnical Institute, 
Knut Dalen , Norwegian University of Life Sciences and me. Through a range of experiments, 
we developed a method of Xray scanning oak objects from the Oseberg and Gokstad Viking 
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ship  burials allowing purely nondestructive dendrochronological analysis. This allowed a large 
number of timbers to be dated and their region of origin to be identified. Concentrating on the 
Gokstad burial, timbers from the ship, the smaller boats, grave inventory and spades from a later 
plundering of the mound were all analysed with absolutely no damage to these valued artefacts.

Since the CT method has some limitations, particularly in terms of the size of object that can 
be scanned, I have recently been examining other ways of attaining tree-ring measurements 
non-invasively. In a project entitled ‘, ‘After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture 
in Norway, 1350‒1550’, co-led by Noëlle Streeton and Tine Frøysaker, based in Conserva
tion Studies, University of Oslo (UiO), and in collaboration with the Centre for Art Technological 
Studies and Conservation (CATS) at the Danish Statens Museum for Kunst (SMK) where I am 
currently based, noninvasive dendrochronological analysis of selected church inventory from 
Norway is currently underway. The timber elements of these altarpieces and tabernacles are 
generally too large to allow CT scanning. Instead, tree-ring measurement is proving possible 
wherever the rings are exposed, purely noninvasively. This challenging work is bearing fruit.

Från fotografi till punktmoln – Kamerans nya roll i arkeologins tjänst
Håkan Thorén, Riksantikvarieämbetet, UV Syd
Att dokumentera en arkeologisk undersökning kan vara mycket tidsödande. Mycket tid går åt att 
handrita, mäta med totalstation/GPS och att digitalisera handritningar. Ett snabbare alternativ är 
att fotografera, men hur fotograferar man för att dokumentera på ett bra sätt och kan man uppnå 
en acceptabel dokumentation genom att bara använda en kamera? 

Under de senaste åren har en ny typ av fototeknik börjat användas som arkeologisk dokumen
tation. Metoden heter ”Structure from motion” men har i Sverige kommit att kallas för ”fotoskan
ning”. Enkelt förklarat går det ut på att man utifrån flera digitala fotografier kan ”beräkna” en 3D-
modell genom att låta en dator automatiskt utföra en mängd fotogrammetriska operationer. Det 
fiffiga med allt är att användaren bara behöver utföra en mycket begränsad insats för att få ett 
hyfsat slutresultat, man låter istället en dator utföra allt det tidsödande arbetet. Slutresultatet av 
en fotoskanning är en texturerad 3D-modell med flera olika användningsområden. 

Är den här tekniken något vi kan använda för att dokumentera arkeologi eller är det bara en kul 
teknik som skapar ”fräcka” 3D-modeller? 

Ett förändrat fornlämningsbegrepp 
Michael Lehorst, Anna-Lena Olsson, Antonia Baumert och
Maria Barkin, Riksantikvarieämbetet
Vid årsskiftet trädde kulturmiljölagen i kraft. De största ändringarna gällde bestämmelserna i 
dess kapitel 2, och då särskilt de om ett ”förtydligat fornlämningsbegrepp”, dvs. att en lämning 
ska ha antas ha tillkommit innan år 1850 för att ha ett skydd som fornlämning, och om länssty
relsens nya möjlighet att fatta beslut om fornlämningsförklaring om lämningar som kan antas 
ha tillkommit år 1850 eller senare. Inför lagens ikraftträdande tog Riksantikvarieämbetet fram 
en vägledning om tillämpning av 1850-gränsen och fornlämningsförklaring, tillsammans med en 
reviderad lämningstypslista. Riksantikvarieämbetet redovisar och diskuterar lagändringen, myn
dighetens utgångspunkter och möjligheter, problematiken med 1850-gränsen, vägledningen och 
lämningstypslistan samt andra åtgärder ‒ särskilt de om FMIS/Fornsök och vägen vidare.  
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Att se helheten – Agrarlämningar, datering och
undersöknings problematik
Fredrik Engman, Jönköpings länsmuseum
Fossil åkermark är ett relativt nytt fenomen inom det arkeologiska vetenskapsfältet även om lär
da personer nämnt och diskuterat lämningarna allt från Saxos dagar på 1200talet. Fossila åkrar 
har aldrig värderats högt inom den antikvariska världen eller av allmänhet. 

Lämningarna har visat sig vara problematiska då de vanligen täcker stora arealer som vid olika 
tider haft olika funktioner och de kan vara samlokaliserade med andra lämningar. Detta borde 
vara en styrka hos en lämning då en undersökning av ett område med fossila åkrar kan knyta 
samman andra lämningar både rumsligt och kronologiskt. En mer fyllig bild av bebyggelseut
vecklingen skulle kunna vara möjlig genom noggrannare studier av just de fossila åkrarna i kom
bination med studier av övriga lämningar. 

De antikvariska bedömningsgrunderna vid registrering av fossila åkrar har ofta fokuserat på att 
de ska vara av avsevärd ålder, varför rumsliga kopplingar till förhistoriska gravar har gjorts. Den 
fossila åkern dög inte som egen lämning utan andra lämningstyper skulle kopplas till denna. I 
flera fall ställdes krav från länsstyrelsen på att boplatser skulle sökas inom området redan innan 
undersökning av den fossila åkern genomförts. Det säger sig självt att det inte blir bra arkeologi 
om man inte har en stratigrafisk grundtanke där de olika tidsskikten undersöks i rätt ordning.

Tidigt var kartering ett viktigt redskap för att klassificera och bedöma områdenas potential och 
karaktär. Kartering har sedermera blivit mindre prioriterat vid handläggning av dessa. Det händer 
att områden inte ens avgränsas vid exploateringar, utan endast exploateringsområdet beskrivs.

Grävtekniskt har undersökningarna ofta använt ”brutala” metoder där man med grävmaskin 
drar upp profilerna genom lämningarna. Profilerna dokumenteras och analyseras varefter prov
tagning skett. Då fokus ofta legat på det äldsta skiktet har prover ofta tagits under eller i det un
dersta lagret. Tidigt insåg man värdet av naturvetenskapliga analyser, t ex C14, vedart, makro 
och pollenanalyser. Andra analyser har provats, t ex OSL för datering. Hur mycket som fått 
grävas och hur många prover som fått analyseras har varierat över tiden och trots att många av 
analyserna och grävmetoderna visat sig fruktsamma har de sällan fått användas fullt ut. Orsaker 
till detta är vilka förutsättningar som ges från länsstyrelsen och vilka frågor som ska försöka be
svaras. En helhetssyn på lämningen, både rumsligt och kronologiskt måste tillåtas och beaktas 
vid kommande studier av fossil åkermark.

Gilltuna – lång dags färd mot gård. Utvärdering av fält- och tolk-
ningsmetodik gällande en komplex järnåldersboplats i Västmanland
Anneli Sundkvist , Societas Archaeologica Upsaliensis
Gilltuna-boplatsen, belägen strax väster o Västerås, omfattade ca 35 000 m2 varav ungefär 
15 000 m2 täcktes av kulturlager. Boplatsen tolkades efter förundersökningen som hemmahöran
des i äldre järnålder, likt de närbelägna Skälby och Hacksta. Vid slutundersökningen uppdaga
des det att tidsdjupet var betydligt större med kontinuitet från förromersk järnålder in i vikingatid. 
Detta innebar att det fanns betydligt fler bebyggelsefaser, vilket gjorde att metoddiskussioner var 
ständigt förekommande i såväl fält som rapportfas.
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Att gräva stenåldersboplatser – undersökningsmetoder och 
 illustrationsideal 
Roger Edenmo, Länsstyrelsen Stockholms län
Vid de omfattande stenåldersgrävningarna längs ny E4 i Uppland kom två olika undersöknings
metoder att användas. Den ena – i huvudsak på mesolitiska lokaler – arbetade med systematisk 
rutgrävning, med succesiva förtätningar och avslutande avbaning. Den andra – i huvudsak på 
neolitiska lokaler – arbetade med inledande totalavbaning, med efterföljande fokus på anlägg
ningar och fyndanhopningar. De skilda lämningstyperna motiverade delvis de olika angreppssät
ten, men här fanns också uttalade skillnader i teori och vetenskapssyn mellan förespråkare för 
de två metoderna. Skillnaderna är också tydliga i de sätt resultaten illustreras och diskuteras i 
rapporter. Jag vill särskilt lyfta frågan om i hur hög grad det bör ställas krav på jämförbarhet mel
lan arkeologiska undersökningsresultat, och vad detta får för konsekvenser vad gäller friheten 
för inriktning och metodutveckling inom ett regelverk baserat på kostnadseffektivitet.

Gruvor en arkeologisk angelägenhet – om konsten att
undersöka en gruva.
Eva Hjärthner-Holdar Riksantikvarieämbetet, UV Mitt GAL
Gruvdriften i Sverige är mer än tusen år gammal. En ny era i metallproduktionens historia inled
des och bergmalmen började brytas i stor skala. Trots att gruvbrytning och metallproduktionen 
varit en av de viktigaste näringarna i svensk historia har källmaterialets karaktär, med relativt få 
dokument under dess tidiga tid, vare sig kunnat belysa teknikfrågor, omfattning eller ålder fullt ut. 
Arkeologin har här kommit med nya rön som i vissa fall ställt vedertagna teorier på ända. Vi står 
nu inför saneringar av gruvmiljöer där stora kulturhistoriska värden kan komma att beröras och 
det är av vikt att kultur och naturmiljösektorerna samverkar. 

Men hur kommer vi åt gruvdriften, och särskilt den tidiga, när inga dokument finns, dokumen
ten är tvetydiga och/eller av sent datum. Man kan t o m stå inför frågor som – vad har man bru
tit? Det är dessutom stora skillnader mellan små, medelstora och stora gruvor. När arkivalierna 
saknas eller är överväldigande under en viss tid kan ett tvärvetenskapligt angreppssätt vara en 
lösning där arkeologisk metod, malmgeologi, förorenings och skogshistoria bidrar med kunskap. 
Detta arbetssätt kan ge svar som leder fram till en mer fullödig tolkning som i sin tur leder fram 
till att nya idéer/teorier skapas om gruvdriften och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Reflexiv arkeologi 10 och 20 år senare. Tolkningsprocesser och 
 dokumentation i Sverige och Turkiet
Åsa Berggren, Sydsvensk arkeologi
Det är nu 20 år sedan Ian Hodder startade Çatalhöyük research Project i Turkiet med målsätt
ningen att omsätta post-processuella idéer i praktiken genom det han kallade en reflexiv metod 
och 10 år sedan Citytunnelprojektet i Malmö genomfördes med liknande metoder. I båda fallen 
har den reflexiva metodiken utvärderats.  Delar av metodiken kan sägas ha haft lyckade resultat 
medan andra delar visat sig svårare att genomföra. I Çatalhöyük har arbetet med att utveckla 
det reflexiva förhållningssättet fortsatt bland annat i samband med utvecklingen av digitala doku
mentationsmetoder. Bland annat har 3D modeller och dokumentation på skrivplattor införts och 
påverkar det reflexiva tänkandet.



Digital Arkeologisk Process
Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Digital Arkeologisk Process (DAP) är en flerårig satsning för att åstadkomma effektivare infor
mationshantering inom de arkeologiska processerna och höja kvaliteten i informationen om forn
lämningar. Arbetet kommer att beröra många aktörer inom forskning, stat, kommun, företag och 
enskilda. Programmet omfattar även en digitalisering av informationsflöden mellan olika aktörer 
samt ansvar och roller för hur informationen ska arkiveras och tillgängliggöras. Målsättningen är 
att fornlämnings och arkeologisk information ska vara enkel att hitta och använda för alla som 
vill vidareutnyttja den.
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