


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This thesis deals with the documentation of non-prioritised material during archaeological 

fieldwork. The main questions are whether there is a difference in the documentation of the 

non- prioritised material, between rescue archaeology and research archaeology and what the 

reasons for such a difference may be related to. Furthermore, the thesis deals with what 

archaeologists write say and do about the subject. To answer these questions, I analyse three 

different projects; Two research projects, Zvejnieki (Latvia) and Monte da Igreja (Portugal), 

and one rescue archaeological project, Gyllins Trädgård (Sweden).  

The most important result is that there is as great a difference between the two research 

projects as there is between the research projects and the rescue archaeological project. Many 

similarities can be seen in the projects conducted at Monte da Igreja and Gyllins Trädgård. 

The observations, what the archaeologists say and the literature show that there are 

differences in what the archaeologists say, write and actually do. Furthermore, my hypothesis 

about the lack of a widespread discussion about the non- prioritised material seems to be 

correct since a small majority of the interviewed archaeologists believe so to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett stort tack till alla 18 intervjuoffer som tagit sig tid till att svara på mina frågor. Jag är 

också tacksam för den information som projektledarna från Monte da Igreja-, Zvejnieki- och 

Gyllins Trädgård- projekten delat med sig av. Vidare sänder jag en uppskattande tanke till alla 

andra som bistått med hjälp, tips och kloka råd; särskilt Johannes Bülow som spenderat 

åtskilliga nätter med att designa uppsatsens framsida. 
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1. INLEDNING 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Excavators have […] to be aware of the varieties of evidence which might be encountered, and be very 

to ignore evidence which inconveniently does not fit their expectations. (Barker 1993:159) careful not 
 

itatet ovan är hämtat ur Techniques of Archaeological Excavation (Barker 1993), en 

bok som används som kurslitteratur i ämnet arkeologi på Institutionen för arkeologi 

ch antikens historia vid Lunds Universitet. Denna bok är ett exempel på att det finns 

arkeologer som tycker att allt material som framkommer på en utgrävning är intressant, men jag 

ställer mig frågan om alla föremål verkligen dokumenteras. Min egen erfarenhet av fältarbete och 

mina möten med grävande arkeologer visar istället att inte alla arkeologer anser det vara en 

självklarhet att lägga ner tid och resurser på material från perioder som inte är planerade att 

undersökas. Under sommaren 2005 grävde jag i Nürnberg och upplevde att jag själv och övriga 

arkeologer dokumenterade material från andra världskriget annorlunda än det prioriterade 1300-

tals materialet. Att inte allt material anses vara viktigt har också skildrats i böcker. 

oC 

 
But Mellaart had come to Turkey with a mission: he was out to prove that Anatolia had played a pivotal 
role in prehistory. He had little interest in anything later than the Bronze Age. Despite the considerable 
remains of Classical civilization he and his colleagues came upon, Mellaart would dismiss even the most 
interesting of these ruins as “F.R.M.”, short for “ filthy roman muck.” (Balter 2005:8) 
 
 
Vad som ligger bakom valen av vad som dokumenteras vore intressant att veta. För arkeologin är 

destruktiv i och med att det som grävs ut samtidigt förintas eller utsätts för en 

nedbrytningsprocess. Därför finns i vissa fall bara dokumentationen av fynd och företeelser kvar 

efter en utgrävning. Det som inte dokumenteras under fältarbetet kan senare inte heller 

analyseras. Material från vissa perioder kanske inte verkar så relevant att spara på och/eller 

dokumentera för att det ligger nära oss i tiden, men genom att tänka så omöjliggör vi arbetet för 

kommande generationer av arkeologer som kan finna användbar information i det material vi inte 

prioriterar idag. 

 Jag anser att frågan om bevarandet och dokumenterandet av det material som inte 

arkeologerna räknat med att finna under utgrävningar inte ges tillräckligt med utrymme idag. Om 

detta beror på att det är obekvämt för arkeologer att kritisera sig själva eller om frågan helt enkelt 

inte anses vara intressant är svårt att säga. Det är min avsikt att ta upp ämnet i formen av en CD-
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uppsats och förhoppningsvis kommer jag i och med detta få reda på mer om hur arkeologerna 

tänker om denna problematik idag.  

 

1.1 FRÅGESTÄLLNING, SYFTE OCH HYPOTES 
Syfte med uppsatsen är att undersöka hur arkeologer inom uppdragsarkeologin och 

forskningsprojekt förhåller sig till det material som ibland återfinns under fältarbete, men som 

egentligen inte ligger inom undersökningens specifika kronologiska inriktning. Följande 

frågeställning kommer att användas:  

 

- Hur dokumenterar arkeologer inom forskningsprojekt respektive uppdragsarkeologin det 

material, återfunnet i fält, som inte tillhör den tidsperiod eller frågeställningar som 

undersökningen avser?  

- Vilka likheter och skillnader finns i dokumentationen av icke- prioriterat material mellan 

forskningsprojekt och uppdragsarkeologin?  

- Vilka skillnader finns det mellan vad arkeologer idag säger, skriver och faktiskt gör i fält 

angående dokumentationen av icke- prioriterat material?  

 

Min hypotes är att diskussionen angående icke- prioriterat material inte är utbredd inom 

arkeologin idag. Detta antagande baseras på att det inte finns några böcker rörande 

dokumentation som inriktar sig på denna vinkling (se kapitel 1.5 Källkritik) och på egna 

erfarenheter från till exempel utgrävningen i Nürnberg. 

 

1.2 BEGREPPSREDOVISNING 
I uppsatsen används ett antal termer och uttryck i samband med arkeologiska företeelser. Dessa är 

sentida-, modernt-, nutida-, skräp-, oväntat-, samtida, recent samt icke- prioriterat material samt 

artefakt. Sentida syftar till något ”som tillhör en tid som ligger nära (och ibland innefattar) 

nutiden men som har en tidigare motsvarighet” (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id= 

O311-304 7 december, 2006). Samma källa anger att modernt avser en företeelse som har en 

koppling till nutiden men har en diffus startpunkt. Startpunkten kan vara tiden för den industriella 

perioden eller det demokratiska genombrottet. Det senlatinska ordet modernus betyder ny eller 

nuvarande (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O246921 7 december, 2006). Ter-

men nutid kan syfta till just detta ögonblick och används då i presens. Ordet har även en vidare 
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betydelse. Som adverbial används ordet med definitionerna idag, för närvarande, den här veckan 

och under vårt sekel. Recent innebär något som fortgår eller som förekommer i nutiden 

(Nationalencyklopedin 1998:nutida, recent). När modern, sentida eller recent används i uppsatsen 

syftar dessa till Nationalencyklopedins betydelser.  

 Ordet samtidas definition är svårare att nå eftersom detta varken går att finna i 

Nationalencyklopedin eller på internet. I denna uppsats kommer termen syfta till material från 

1900-talet eller framåt. 

 En artefakt är enligt Björn Magnusson Staaf ett föremål som tillverkats av människor 

(2000:41). I Vetenskapligt program för Malmö Kulturmiljö. Den arkeologiska verksamheten 

(2001) anges att begreppet artefakt kan användas på gödslad jord lika väl som på fibulor, 

industrialismens byggnader och fibulor från järnåldern. Själva ordet artefakt är en förening av de 

latinska orden ars, vilket betyder konst, och facere som betyder göra. Ordets betydelse blir ett 

tillverkat eller modifierat föremål (Red. Rudebeck, Ödman, Samuelsson & Högberg 2001:47). 

När begreppet används i denna skrift har det Staafs betydelse. 

 Oväntat material syftar till material från en tidsperiod som inte uppmärksammas vid 

utredningar och förundersökning i uppsatsen. Det är därför möjligt att detta material inte finns 

med i grävningens frågeställningar och syften. Begreppet oväntat används bland annat på 

oförutsedda företeelser av Riksantikvarieämbetet (se kapitel 2. Dokumentation inom 

fältarkeologin). Icke- prioriterat material relaterar i den löpande texten till de föremål eller 

konstruktioner som framkommer vid en utgrävning men som inte finns med i de frågeställningar 

och syften som framtagits. Att icke- prioriterat material inte ingår i frågeställningar eller syften 

beror antingen på att förundersökningen inte visade att material från denna tidsperiod fanns på 

platsen och medtogs därför inte grävningens prioriteringar, eller att arkeologerna väljer att inte 

undersöka dessa företeelser.  

 Betydelserna av termerna skräpmaterial och modernt material undersöks i uppsatsen via 

intervjuer. Syftet är att finna de mest frekventa definitioner av dessa hos de arkeologer som 

arbetar i projekten. Termen skräpmaterial är svår att i förhand precisera men min tolkning är att 

den avser icke- prioriterat material, i negativ bemärkelse. En annan tänkbar betydelse är moderna 

sopor, vilket kan ha framkommit i samband med William Rathjes och Cullen Murphys bok 

Rubbish! The archaeology of garbage (1992).  
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1.3 MATERIALBESKRIVNING  
Jag har valt att analysera tre projekt, två forskningsprojekt och ett uppdragsarkeologiskt projekt, 

för att få en förståelse för fältarkeologin och dess dokumentation av icke- prioriterat material. 

Forskningsprojekten leds av Cornelius Holtorf (Monte da Igreja, Portugal) samt Ilga Zagorska 

och Lars Larsson (Zvejnieki, Lettland). Det uppdragsarkeologiska projektet är en utgrävning i 

Gyllins trädgård i Malmö som är ett samarbete mellan Malmö Kulturmiljö och 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Min kontaktperson vid Gyllins Trädgård är platschefen Bo 

Friman, Malmö Kulturmiljö.  

 Studierna av projekten görs via observationer på platserna, rapport- och litteraturstudier 

samt intervjuer. Intervjuerna görs med de arkeologer som medverkar vid projekten och behandlar 

deras erfarenheter av dokumentation i fält av det material som ligger utanför grävningens 

frågeställning. De som intervjuas är arkeologer med olika arbetserfarenheter. Observationerna på 

platserna kommer användas som en kontroll av huruvida arkeologernas åsikter i skrift och tal 

efterföljs. 

 De tre projekt som valts till uppsatsen har alla en anknytning till Sverige. Både Lars 

Larsson och Cornelius Holtorf arbetar vid Lunds Universitet och mycket av deras arbete (förutom 

utgrävningarna) sker i Sverige. Det är endast Gyllins Trädgårds utgrävning som geografiskt 

befinner sig på svensk mark. Utgrävningen i Monte da Igreja pågick från den 10 april till den 9 

maj 2006. Zvejnieki- projektet hade sin fältsäsong mellan den 1 augusti till den 19 augusti 2006 

och Gyllins trädgård grävningen pågår mellan 31 juli och 30 november 2006. 

 Monte da Igreja- projektet och Zvejnieki- projektet inkluderades i uppsatsen eftersom jag 

deltagit i projekten och därför har en djupare kunskap om dem och dessutom kunnat samla in 

information om dessa i fält. Projektet som representerar exploateringsarkeologin, Gyllins 

Trädgård, valdes på rekommendation av Åsa Berggren. 

 Informationen i uppsatsen är hämtad från litteraturstudier, internetsidor, muntliga källor 

samt egna observationer. Litteraturen som använts kan lånas genom Lunds Universitetsbibliotek 

(UB). Alla böcker finns inte på plats i själva biblioteket men kan beställas från andra bibliotek 

med hjälp av fjärrlån. Den del av litteraturen som behandlar dokumentation av material i 

allmänhet har jag fått fram genom sökorden dokumentation och/eller fältarkeologi inom 

ämneskategorin arkeologi.  
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De rapporter som används i beskrivningarna av projekten har tillhandahållits av 

projektledarna Cornelius Holtorf och Lars Larsson samt Malmö Kulturmiljös platschef Bo 

Friman. Ett utkast av förundersökningsrapporten för Gyllins Trädgård tillhandahölls av Åsa 

Berggren, Malmö Kulturmiljö. Information om Monte da Igreja- projektet kan ses på 

http://members.chello. se/cornelius/igreja/. Fakta om Gyllins Trädgårds- projektet kan hämtas på 

RAÄ:s och Malmö Kulturmiljös hemsidor http://hildebrand.raa.se/uv//projekt/syd/2006/ 

200_gyllins_tradgard/index. htm samt http://www.malmo.se/kultur/malmokulturmiljo/ 

arkeologiimalmo/gyllinstragard.4.5154 17c510d7cd3adad80008209.html. Zvejnieki- projektet 

har idag ingen hemsida. 

 De muntliga källorna (utöver intervjuerna) är framförallt Åsa Berggren, Elisabeth Rudebeck 

och Bo Friman som har gett en förståelse för hur exploateringsarkeologin ser ut idag. Intervjuerna 

är gjorda med arkeologer från de olika projekten och syftar till att ge en bild av dokumentationen 

av icke- prioriterat material. Detaljerad information om intervjuernas förutsättningar och 

utförande redovisas separat (1.4.1 Intervjuinformation).  

 Material har även samlats in av författaren genom observationer i fält hos respektive 

projekt. Detta material används för att se hur de som arbetade inom projekten dokumenterade 

icke- prioriterat material som framkom under utgrävningarna. Dessa observationer jämförs sedan 

med intervjuresultaten och de skrivna källorna. 

 

1.4 METOD 
Uppsatsen är uppbyggd enligt den kvalitativa metoden. Inom denna metod läggs stor vikt på 

beskrivning och kvalitativ analys. Analysen är särskilt viktig beroende på att man där reflekterar 

över det som beskrivits. Att enbart sammanfatta material räcker således inte enligt denna metod 

eftersom detta inte innebär att man har fått en förståelse för det ämne som frågeställningarna 

berör (Lantz 1993:72).  

 Intervjuerna bygger dels på den riktat öppna formen av intervju, vilket innebär att den som 

intervjuas (respondenten) får möjlighet att fritt beskriva hur han/hon uppfattar ett fenomen, och 

dels på strukturerad intervjumetod. Blandningen av metoder beror på att fler intervjuer kom att 

göras än vad som först var tänkt. Vid Monte da Igreja- projektet användes den riktat öppna 

intervjumetoden. Intervjuaren får då tillgång till respondentens syn på verkligheten. De data som 

framkommer vid den riktat öppna intervjun visar på olika individers subjektiva erfarenheter, med 
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andra ord erhålls information om hur och på vilket sätt respondentens sociala verklighet är 

utformad och ordnad enligt individen själv (Lantz 1993:18). De öppna intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades i efterhand.  

 Formuleringarna i den öppna intervjun kan skilja sig något åt från intervju till intervju. 

Detta är oundvikligt vid öppna intervjuer eftersom de är ett samtal mellan två personer. Ingen av 

de öppna intervjuerna var den andra lik, inga formuleringar kan ses som rätt eller fel. 

Intervjuresultaten redovisas kortfattat i den löpande texten. Hela intervjumaterialen kan ses i 

Bilaga 2- Original intervjuer. 

 Eftersom många av respondenterna befann sig på annan ort eller i ett annat land så har även 

den strukturerade intervjumetoden använts. Detta innebär att ett färdigt formulär används som 

grund för intervjun och detta skickades till respondenten. Till skillnad från den öppna 

intervjutekniken fanns därför fasta svarsalternativ. I och med detta hade intervjun inte längre 

karaktären av ett öppet samtal. Fördelen med denna intervjuteknik är att svaren blir enklare att 

jämföra. Det negativa är att mer ingående diskussioner förloras och att följdfrågor blir svårare att 

ställa (Lantz 1993:18ff). Båda intervjuteknikerna bygger dock på samma stödfrågor, vilka behövs 

även vid den öppna intervjun för att fokus ska behållas på ämnet. Frågorna, sammanlagt 18 

stycken, återfinns i Bilaga 1- Intervjufrågor. De formuleringsskillnader som finns mellan de 

öppna- och strukturerade intervjufrågorna är små. 

 Observationerna bygger på vad uppsatsens författare iakttagit under projektens 

utgrävningar. Genom dessa kunde vad som gjordes i fält och muntliga uttalanden 

uppmärksammas. I ett av projekten (Gyllins Trädgård) innefattar observationerna till stor del 

muntliga källor eftersom iakttagelsen av detta projekt var av mindre omfattning (se kapitel 1.5 

Källkritik). I de övriga projekten deltog jag aktivt i utgrävningsarbetet och kände därför väl till 

rutiner och arbetsmetoder.  

 Det bör tilläggas att uppsatsen inte kartlägger exakt hur alla arkeologer tänker om, skriver 

om och behandlar icke- prioriterat material. Istället är uppsatsen fokuserad mot att ge en mer 

generell bild av ämnet. Detta gäller även frågeställningarna om hur icke- prioriterat material 

dokumenteras samt vilka likheter och skillnader som uppstår projekten emellan. Projekten 

används således som ett verktyg för att ”känna av” hur situationen ser ut idag. Inte för att göra 

precisa antaganden. 
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1.4.1 INTERVJUINFORMATION 

För att få en uppfattning om vad arkeologer tänker angående oväntade material, eller material 

som inte tillhör en utgrävnings prioriteringar, har jag ställt ett antal frågor till sammanlagt 18 

arkeologer. Dessa har olika nationaliteter och många av dem har erfarenhet av fältarbete från 

flera länder. Respondenterna är även av olika åldrar, kön och har skilda inriktningar inom 

arkeologin. Bland annat förhistoriker, medeltidsarkeologer och osteologer finns representerade. 

Några har jobbat en längre tid som fältarkeologer, vissa är i början av sin karriär. De intervjuade 

har arbetat i olika positioner och har skilda erfarenheter inom fältarkeologin. 

 Respondenterna i Zvejnieki- och i Monte da Igreja- projektet fick en inblick om 

intentionerna med min uppsats genom diskussioner under arbetstid. I Monte da Igreja hölls även 

en muntlig presentation där övriga medlemmar av teamet fick ventilera tankar och funderingar 

om ämnet. Respondenterna från exploateringsgrävningen fick uppsatsinformationen dels via en 

muntlig presentation och dels via en kort skriftlig introduktion.  

 De arkeologer som tillfrågats att göra intervjuer har inte tillhört någon utvald kategori av 

människor. Det är personer som kunnat tänka sig att använda sin tid till att utföra intervjun. Det 

har varit viktigt för mig att inte tvinga på någon, som inte har viljan, mina intervjufrågor.  

 Intervjuerna som hade karaktären av öppna samtal skedde i miljöer med så få störande 

element som möjligt eftersom de bandades. Alla intervjuer utom en som gjordes med arkeologer 

från Monte da Igreja– projektet (sex stycken) gjordes på utgrävningsplatsen i en av teamets bilar. 

Den intervju som inte skedde vid utgrävningsplatsen utfördes i en tyst miljö inomhus. 

 Frågorna som ställdes till arkeologer från Zvejnieki- projektet skickades ut via e-mail. Detta 

beror på att projektet inkorporerades i uppsatsen först efter att den grävning som genomfördes år 

2006 var avslutad. Alla dessa intervjuer har således gjorts med den strukturerade 

intervjutekniken. Zvejnieki- teamet var tämligen stort eftersom många arkeologer besöker platsen 

under utgrävningsperioden. Sju av teamets medlemmar utförde intervjun. Sex av dessa sju 

respondenter är personer som arbetade där under hela utgrävningstiden. Den sista personen 

arbetade en kortare tid på platsen men har en stor kunskap om Zvejnieki och dess material. 

 Intervjuerna som gjorts med de arkeologer som arbetade med Gyllins Trädgård- projektet 

(fem stycken) lämnades ut under mitt besök där och skickades sedan per post till mig av Bo 

Friman. Frågorna som delades ut var desamma som mailades ut till respondenterna i Zvejnieki- 

projektet samt en av Monte da Igrejas arkeologer. Anledningen till att en intervju skedde via mail 
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med en arkeolog från Monte da Igreja- teamet var tekniska faktorer. Den ursprungliga intervjun 

kunde inte användas och gjordes därför om i efterhand. 

 De fem första intervjufrågorna rörande ”skräpmaterial” som ställdes till respondenterna vid 

de olika projekten syftar till att få en bild av begreppets betydelse för enskilda arkeologer. Vidare 

ställdes frågor rörande dokumentation av oväntat material, samt dokumentation i allmänhet. 

Frågorna angående dokumentation i allmänhet inkluderar vad som lärs ut om ämnet i 

universitetsvärlden, huruvida det finns en diskussion rörande icke- prioriterat material, om 

diskussionen angående oväntat material anses nödvändig samt om arkeologer från olika 

inriktningar har olika åsikter om dokumentation av oväntat material. Frågor har också ställts som 

berör modernt material för att få en inblick i vad som anses modernt, om nutidsarkeologi är ett 

område som behövs inom arkeologin idag samt om denna inriktning kan tillföra något för 

arkeologer inom andra inriktningar som förhistorisk- och historisk arkeologi. 

 Alla intervjufrågor och deras svar kommer inte att redovisas eftersom detta tar för stort 

utrymme. Istället redovisas sex utvalda frågorna i den löpande texten. Dessa är; 

 

1. Have you heard the term “garbage material” or “rubbish material” in eather the academic 
archaeological world or in the field work?  

 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
3. How should “garbage material” be documented? 
 
4. When you were studying, what did the lecturers say about documentation, and what did you read 

about it? 
 
5. Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different 

positions in the field? (e.g. hierarchy)  
 
6. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 

7. Is there a need for a discussion about it?  
 
8. What kind of material is modern to you?  
 

Dessa frågor har summerats när de redovisas i texten, särskilt de från de öppna intervjuerna. Hela 

intervjumaterialen kan ses i Bilaga 2- Original intervjuer. 

 Det föreligget inget intresse för att offentligt peka ut enskilda individer eller institutioner 

och deras sätt att dokumentera icke- prioriterat material. Därför redovisas alla intervjuer anonymt 
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och det är endast uppsatsens författare som har tillgång till originalintervjuerna, vilka inkluderar 

respondenternas namn. Detta faktum var respondenterna medvetna om när intervjuerna utfördes. 

 

1.5 KÄLLKRITIK 
Den sekundära litteratur som används i uppsatsen rör dokumentation eller fältarbete i allmänhet. 

En positiv faktor är att det finns en stor mängd information inom dessa områden, men de 

prioriterar inte diskussionen angående icke- prioriterade material. Det finns dock några författare 

(se kapitel 1.6 Tidigare forskning) som tar upp diskussionen huruvida allt material ska grävas ut. 

De flesta av dessa är dock fältmanual och tyngdpunkten i dessa är riktad mot hur en utgrävning 

går till i praktiken. 

  De rapporter och böcker som används (den primära litteraturen) för att få en inblick i vad 

som skrivs om projekten tar upp ämnet dokumentation i olika utsträckningar. Särskilt när det 

gäller det material som inte tillhör grävningarnas prioriteringar. Detta ses inte som ett hinder i 

uppsatsen utan visar på de olika inriktningar som finns inom projekten. 

 För att få reda på hur arkeologer ser på icke- prioriterat material har även observationer 

gjorts i fält. Vid Gyllins Trädgård var inte författaren personligen involverad i fältarbetet utan var 

närvarade på platsen under ett antal timmar den 10 oktober 2006. I observationen från detta 

projekt har därför medverkande arkeologers redogörelser, i synnerhet Bo Frimans, fått en stor 

betydelse.  

 Information till uppsatsen har även samlats in genom intervjuer. Under grävningen i Monte 

da Igreja användes till en början diktafon och intervjuerna transkriberades sedan. I några fal gör 

ljudstörningar det omöjligt att höra respondentens svar. Dessa störningar markeras med [---]. 

Samma markering används när skrift för hand inte kunde tydas, vilket kan ses i intervjumaterialet 

från Gyllins Trädgård- projektet. 

 De frågor som skickades ut via internet till medarbetarna i Monte da Igreja- projektet och 

Zvejnieki- projektet var uteslutande på engelska. De som behärskar svenska svarade på svenska. 

De intervjuer som gjordes med hjälp av diktafon under Monte da Igreja- projektet gjordes 

övervägande på engelska. Språkförbistringar kan ha skett, dels för att en del av respondenterna 

inte talar bra engelska och dels för att det kan ha uppstått misstag vid översättningsarbetet till 

svenska. 

  - 9 -



 De förförståelse som jag har haft för de begrepp, till exempel skräpmaterial, som använts i 

intervjuerna kan ha påverkat frågornas utformningar och därmed svaren från respondenterna. Det 

är även mina personliga åsikter som har styrt när det gäller vilka resultat från intervjuerna, 

observationerna samt litteraturstudierna som redovisas i den löpande texten. Dessa val speglar 

mig själv och de tankar och inriktningar vederbörande har. Det är möjligt, och troligt, att 

uppsatsen sett annorlunda ut om samma källmaterial och frågeställning analyserats av en annan 

person. Det är omöjligt att vara subjektiv, alla individer baserar sina analyser på vad just de anser 

vara den mest intressanta informationen.   

   

1.6 TIDIGARE FORSKNING: 
Som tidigare nämnt i källkritiken har inga böcker som endast behandlar dokumentation av icke- 

prioriterat material hittats i samband med uppsatsskrivandet. Det finns dock en stor mängd 

författare som under 1900-talet skrivit om fältarkeologi i allmänhet, till exempel General 

Augustus Pitt-Rivers (1887), Sir William Matthew Flinders Petrie (1904), John Alexander 

(1970), John Coles (1972) och Graham Webster (1974).  

 Även i litteratur som behandlar fältarbete från 1980- talet och framåt tar upp dokumentation 

i liten skala, särskilt när det gäller diskussionen om vad som bör dokumenteras eller inte. 

Böckerna Archaeology. An Introduction (Green 1983), Field Archaeology: An Introduction 

(Drewett 1999), The archaeology Coursebook. An Introduction to Study Skills, Topics and 

Methods (Grant, Gorin & Flemming 2002) nämner inte vad vilket material som de anser vara 

intressant att dokumentera, endast hur det bör gå till.   

 Inte heller i teoretiskt inriktade böcker, som på ett generellt plan tar upp arkeologin och 

dokumentation, är diskussionen vanlig. Fra ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk 

forskning (Olsen 1997), The Archaeological Process. An Introduction (Hodder 1999) och 

Reading the Past. Current Approaches to interpretation in archaeology (Hodder 1986) tar upp 

olika synsätt på material i allmänhet men uttrycker inga åsikter om vilka perioder som de anser 

ligga inom ramen för arkeologin eller vilket material som bör dokumenteras. Dessa frågor kan ses 

som en grundpelare för vidare tolkning av materialet. Boken Critical Approaches to Fieldwork. 

Contemporary and historical archaeological practice (Lucas 2001) tar upp arkeologers roll i 

historien och hur de med sina handlingar påverkar denna samt hur det arkeologiska materialet 

kategoriserar. Han diskuterar här livshistorie- begreppet, vilket Holtorf använder sig av i Monte 
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da Igreja- projektet (2001:200-215). Lucas har även skrivit boken Archaeologies of the 

Contemporary Past (2001) tillsammans med Victor Buchli. Boken behandlar moderna företeelser 

som gruvarbetares strejker, ett rådhus som övergivits samt massgravar med utgångspunkt i olika 

teoretiska perspektiv. 

 Colin Renfrew och Paul Bahn (2001) tar upp arkeologernas påverkan på vad som blir ett 

arkeologiskt material i boken Archaeology: Theories, Methods and Practice eftersom aspekter 

som vad som hittas, vad som känns igen, vad som samlas in och vilket material som konserveras 

har en direkt påverkan på detta. Vidare anser författarna att intresset för att dokumentera 

relationer mellan lämningar som återfinns på en utgrävningsplats har ökat under 1900-talet, men 

nämner inte om alla tidsperioder ses som intressanta och ingår i dokumentationen eller vilka 

relationer som de anser viktiga att spåra. Renfrew och Barn tar också upp hur viktigt det är att 

arkeologer kan identifiera vad som framkommer under fältarbete och att korrekt dokumenterar 

sambanden mellan föremålen. Om informationen inte behandlas korrekt kommer denna i att 

förloras (2001:70). 

 Det finns dock författare som tar upp frågan om allt material som hittas vid en arkeologisk 

utgrävning ska grävas ut. Steve Roskams anser inte att allt material som eventuellt återfinns vid 

en utgrävning bör grävas ut. Arkeologen ska använda sig av frågeställningar, bestämma var man 

lämpligen bör gräva, veta vilken typ av data som anses nödvändig samt lägga upp en plan för hur 

datan ska inskaffas (Roskams 2001:30-39). Även Roskams diskuterar ämnet i en begränsad 

utsträckning. Hans bok Excavation (2001) är en fältmanual och berör alla aspekter av en 

arkeologisk grävning, inte endast dokumentation.  

 Inte heller Olaf Olsen (1980) anser att allt material bör grävas ut. Han anser att vissa delar 

av en utgrävning ska lämnas kvar till efterkommande arkeologer eftersom framtida teknik 

antagligen är mer utvecklad än den vi har idag (1980:17). Philip Barker håller inte med Roskam 

och Olsen utan anser att alla företeelser som hittas under en utgrävning ska undersökas. Istället 

ser han detta som en nödvändighet eftersom information annars kan gå förlorad (1993:13-15). 

 Under 1990-talet och framåt har intresset ökat för sentida händelser och företeelser. Detta 

kan ses i publikationer och fältarbetes inriktningar. Till exempel William Rathje och Cullen 

Murphy tar upp dagens samhälle och våran konsumtion genom en studie av sopor i boken 

Rubbish! The Archaeology of garbage (1992). Denna studie ger bland annat information om 
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konsumtionsvanor och demografi, men den visar även vad människor säger att de gör i 

förhållande till vad de verkligen gör. 

 På senare år har slagfältsarkeologin fått ett ökat intresse. Världens första center för 

slagfältsarkeologi öppnades på Glasgow University under hösten 2006 och leds av Tony Pollard 

(http://www.archaeologynews.org/link.asp?ID=83419&Title=World%E2%80%99s%20first%20

battlefield%20archaeology%20centre 8 december, 2006). Ämnets ökade intresse kan även ses i 

Sverige. Sedan 2003 har Riskantikvarieämbetet UV Syd ett slagfältsarkeologi team som arbetar 

med inhemsk slagfältsarkeologi. Hittills har sex undersökningar utförts, från perioderna 1300-tal 

till 1700-tal (http://hildebrand.raa.se/uv//projekt/syd/slagfaltsarkeologi/index.htm 8 december, 

2006). Teamet leds av Bo Knarrström som en är ett viktigt namn inom slagfältsarkeologin i 

Sverige idag.  

 Mats Burström arbetar med samtidsarkeologi vid Södertörns högskola och har medverkat i 

ett antal projekt som relaterar till sentida händelse. Bland annat skriver han om en tysk lufttorped 

som exploderade över Bäckebo 1944 i boken The air torpedo of Bäckebo: local incident and 

world history (Burström, Gustafsson & Karlsson 2006). Burström deltog även i TV- serien 

Utgrävarna tillsammans med bland annat programmens upphovsmakare Jonna Ulin. Utgrävarna 

visar hur nutidsarkeologin kan göras praktisk. Med hjälp av efterlevande människors berättelse, 

historiska källor och arkeologiskt fältarbete undersöktes totalt tio platser. Ulin har tillsammans 

med Fiona Campbell skrivit en gemensam doktorsavhandling, Borderline Archaeology: a 

practise of contemporary archaeology - exploring aspects of creative narratives and 

performance cultural production (2004). I denna beskriver Ulin hur det gick tillväga när hon 

grävde ut sin mormors barndomshem i Medelpad.  

 Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet har bytt namn på 

ämnet medeltidsarkeologi till historisk arkeologi. Inom den historiska arkeologin studeras alla 

perioder som har skrifter och bilder men berör främst medeltiden fram till industrialiseringen. I 

kursen tas även perioder som senantiken, järnåldern och modern tid upp. Detta sker dock i mindre 

utsträckning (http://www.ark.lu.se/ 8 december, 2006).  

 Det finns även historiska arkeologer som tar upp sentida företeelser. I boken In Small 

Things Forgotten. An Archaeology of Early American Life (1977), av den historiska arkeologen 

James Deetz, behandlas förändringar i den Anglo- amerikanska kulturen i New England. Boken 

tar upp föremål som gravstenar, musikinstrument och keramikskärvor från 1600-talet och framåt.  
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 En annan historisk arkeolog som skriver om sentida händelser är John Schofield. I Combat 

Archaeology- material culture and modern conflict (2005) anser författaren att borttagandet av 

lämningar från Kalla kriget, i detta fall 1960-tals graffiti och konst uppförd på väggar eller murar, 

bör undersökas och tolkas. Schofield menar att det är viktigt att undersöka allt material på en 

plats för att få en bild av hela sammanhanget och inte bara en del av platsers historia. Han tar som 

exempel upp att många arkeologer inte undersöker de post-medeltida lämningarna utan tar bort 

dessa för att hitta mer intressant material (Schofield 2005:76). 

 

2. DOKUMENTATION INOM FÄLTARKEOLOGIN 
--------

 Skåne utfördes under 2003 fyra forskningsbaserade utgrävningar och 199 

uppdragsarkeologiska grävningar. År 2004 var siffrorna något högre med nio 

forskningsbaserade utgrävningar och 258 uppdragsarkeologiska (e-mail Wihlborg 8 

november, 2006). Med andra ord dominerar uppdragsgrävningarna den arkeologiska arenan. 

Forskningsarkeologiska projekt utförs främst av länsmuseer, kommunala museer samt universitet 

runt om i landet. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 I
Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) har sedan år 2000 ett antal kriterier för hur god 

arkeologi ska utföras. Kriterierna bygger på European Association of Archaeologists (EAA) 

koder för hur arkeologi bör utföras i fält som framtogs 1998. SAS kriterierna är indelade i två 

delar. Den första delen heter ”Arkeologerna och samhället” och den andra ”Arkeologerna och det 

arkeologiska yrket”. I den andra delen av SAS kriterier redogörs för hur utgrävningar bör 

genomföras. I paragraf 2.5 kan läsas ”Dokumentation i begriplig och varaktig form skall vara en 

given del av varje arkeologiskt projekt” (http://www.arkeologiskasamfundet.nu /pdf/sas_ark_-

praxis.pdf 23 oktober, 2006). 

Vilka företeelser som bör innefattas i dokumentationen anges inte. Hur arkeologen ska 

förhålla sig till icke- prioriterat material är en annan aspekt av fältarbetet som inte tas upp i dessa 

kriterier. Punkt 2.5 redovisar inte heller en definition av vad arkeologiskt material är. Om 

arkeologer ser olika på begreppet kan detta påverka vilket material som dokumenteras.  

Det finns fler faktorer som kan skapa skillnader i vad som dokumenteras under en utgrävning. 

Åsa Berggren menar att inom forskningsarkeologin kan man välja en plats att gräva ut medan i 

uppdragsarkeologin görs utgrävningar på platser som ska undersökas för byggnation. 
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Uppdragsarkeologin specialiserar sig inte på en viss period eller plats (muntligen Berggren 28 

september, 2006). Uppdragsarkeologin bygger sina frågor efter vilket material som framkommer 

under förundersökningen, men även inom uppdragsarkeologin borde individuella intressen 

och/eller det rådande forskningsläget ha en stor betydelse för frågornas utformning. Detta 

påverkar hur de olika utgrävningstypernas frågeställningar utarbetas, vilket i sin tur kan inverkar 

på dokumentationen av materialet, ett icke- prioriterat material kan skapas.  

De flesta uppdragsarkeologiska utgrävningar/exploateringsgrävningar i Sverige sker av 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ). RAÄ är en statlig myndighet som verkar för ”att vara pådrivande 

och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa 

sätt” samt att ”skydda, dokumentera och vårda kulturmiljön, liksom att verka för att kulturarvets 

värden tas tillvara i utvecklingen mot ett hållbart samhälle” (http://www.raa.se/vartuppdrag/-

index.asp). 

Några av RAÄ:s mål är att arbeta för förståelse, delaktighet, ansvarstagande för kulturmiljön 

samt bevaring och försvarande av kulturarvet. Verksamheten försöker också ta fram nya metoder 

inom dess arbetsfält och utvecklar nya infallsvinklar när det gäller samarbetet inom kulturarv, 

människa och samhälle. Eftersom RAÄ är den centrala förvaltningsmyndigheten är det till stor 

del deras ansvar att se till att målsättningarna för kulturarvsarbetet genomförs 

http://www.raa.se/vartuppdrag/-index.asp). RAÄ anser det viktigt att följa de 

undersökningsplaner som finns för varje utgrävning. Om avvikelser sker från dessa betyder det 

att mindre kapital finns för att undersöka det som var tänkt från början (Underrättelse från RAÄ 

1998:1: 21ff).  

I en underrättelse, eller ett allmänt råd, från 1998 beskriver RAÄ hur en uppdragsarkeologisk 

utgrävning bör gå till (1998:1:21ff & http//www.justitiekanslern.se/beslut/Xm/ToHtml.asp? 

XML=Files/2270-98-20.xml&XSL=../xsl/Jk_Beslut.xsl 12 december, 2006). Vad som står i 

underrättelser utgivna av RAÄ är synnerligen viktigt eftersom myndigheten har en så stor 

dominans över den arkeologiska arenan och de flesta fältarbetande arkeologer i Sverige arbetar 

utefter dessa underrättelser.  

 
Metodiska och teoretiska överväganden samt prioritering under uppdragets genomförande, i förhållande 
till givna förutsättningar i undersökningsplan samt i länsstyrelsens kravspecifikation och beslut, bör 
redovisas och utvärderas. Eventuella avvikelser från givna förutsättningar måste motiveras. 
Konsekvenserna av sådana avvikelser bör också redovisas. (1998:1: 21ff) 
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Enligt Vetenskapligt program för Malmö Kulturmiljö. Den arkeologiska verksamheten (2001) 

sker det oväntade händelser vid alla utgrävningar som gör att den befintliga undersökningsplanen 

eventuellt måste omarbetas. Dessa förändringar och deras baserats bör redovisas i rapportarbetet. 

När den arkeologiska utgrävningen är slutförd och en helhetsbild har erhållits, kan det eventuellt 

ses att annorlunda målsättningar, frågeställningar och metoder skulle belysa andra resultat (Red. 

Berggren, Ödman, Samuelsson & Högberg 2001:31f). 

Vetenskapligt program för UV-Syd 1999-2002 tar upp fornlämningsbegreppet och 

problemet med att inte alla äldre tiders lämningar är skyddade enligt lag. I och med att 

uppdragsarkeologin måste utföra prioriteringar anser de att det är viktigt att begreppet diskuteras. 

Prioriteringarna ska sedan bygga på det kunskapsläge som råder. Vidare anser de att diskussionen 

angående fornlämningsbegreppet är viktigt för perioderna yngre järnålder och fram till ”nyare 

tider” (Mogren & Söderberg 1999:45). Olika sociala miljöer prioriteras inom den historiska 

perioden på grund av begreppets utformning. De egendomslösas bosättningar som torp och 

backstugor grävs idag sällan ut eftersom de inte har ett starkt lagskydd (Mogren & Söderberg 

1999:45).  

I Vetenskapligt program för arkeologiska undersökningar, forskning och förmedling vid 

Kulturen (2001) kan läsas att Kulturen jobbar för utveckling av undersöknings- och 

dokumentationsmetoder. Syftet är ”att verka för en ökad kunskapsuppbyggnad och förmedling i 

enighet med direktiv från Riksantikvarieämbetet” (2001:10). Vidare anges att alla undersökningar 

dokumenteras stratigrafiska enheter individuellt. Om undantag sker från detta arbetssätt måste 

detta motiveras. Kulturen har också intensifierat sin samverkan med de etnologer och 

antropologer som finns vid museet. Att ha dessa kompetenser inom verksamheten leder till att 

arkeologiskt material från ”nyare” tid kan tolkas (2001:7, 26).  

Enligt Åsa Berggren har det skett en förändring inom tänkandet och attityder kring icke- 

prioriterade och oväntade material de senaste 10-15 åren hos Malmö Kulturmiljö. Material som 

tidigare knappt dokumenterades, till exempel vissa historiska lämningar på landsbygden, ses idag 

som intressanta och har i större utsträckning blivit prioriterade. Samtidigt har det blivit allt 

viktigare att följa de frågeställningar som utarbetas efter att en förundersökning har gjorts och 

som ligger till grund för slutundersökningen. Länsstyrelsens krav på konstnadseffektivitet och 

hårdare prioriteringar ger mindre utrymme för att gräva sådant som inte är prioriterat i 

undersökningsplanen. Tidigare fanns större möjlighet att i efterhand ändra eller anpassa 
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frågeställningarna om ett oväntat material hittades. Idag måste en omförhandling med 

länsstyrelsen genomföras om en större omprioritering är nödvändig på grund av att en oväntad 

lämning påträffats. Åsa Berggren ser ett problem med att alltför strikt hålla sig till den 

ursprungliga undersökningsplanen eftersom det finns en risk för att man bara gräver det man 

känner till och inte är öppen för oväntade lämningar. På så sätt bekräftas det som redan är känt 

och genererandet av ny kunskap hämmas (muntligen Berggren 26 september, 2006). Tidigare 

kunde Riksantikvarieämbetet hjälpa till med ekonomiskt stöd om oväntat material hittades som 

ansågs viktigt att undersöka. Omprioriteringar kan fortfarande ske idag, men dessa sker inom den 

befintliga budgeten (muntligen Rudebeck 21 september, 2006).  

Även Rudebeck anser att synen på det oväntade materialet förändrats och blivit mer positiv. 

Uppdragsarkeologin försöker efter en statlig begäran undvika ett oväntat material genom 

planering. Detta sker bland annat genom utredningar, förundersökningar och slutundersökningar. 

Liksom Berggren ser Rudebeck att kraven på problemformuleringar, storskalighet, rationalitet 

med mera hårdnat samtidigt som kritik mot i förväg utarbetade frågeställningar och 

slutundersökningsplaner ökat (Rudebeck 2002:39).  

När det arkeologiska materialet grävs ut, prioriterat eller ej, så sker detta ofta bara till en 

viss del. Med andra ord undersöks inte alla lager eller anläggningar på platsen utan vissa schaktas 

bort utan att ha kontrollerats närmre. Det kan också hända att endast en del av lagren eller 

anläggningarna undersöks. Enligt Håkan Svensson och Jesper Olsson (2004:158) är dessa 

bortschaktningar och delundersökningar av konstruktioner sällan ett problem eftersom materialet 

då är vanligt förekommande och därför redan representerat. De anser inte att det finns några 

större fel i dagens metoder för arkeologiska undersökningar. Med hjälp av dessa metoder anser 

Svensson och Olsson att ”de vanligt förekommande fyndmaterialen, som t.ex. ben, keramik och 

flinta” fångas upp. Det material som inte räknas till det representativa, eller det icke vanligt 

förekommande materialet, kan enligt Svensson och Olsson endast nås genom tur eller med hjälp 

av metalldetektor (2004:158).  

 

3. PROJEKTREDOVISNING OCH PROJEKTANALYS 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 ZVEJNIEKI 
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Zvejnieki ligger vid sjön Burtnieks i norra Lettland och räknas som en av de största 

begravningsplatserna från stenåldern i Europa, beroende på platsens stora antal gravar, över 300 

stycken. Zvejnieki är också ovanligt eftersom begravningsplatsen har använts under en lång 

period, närmare bestämt under fyra millennier, under mesolitikum och neolitikum (Zagorska 

2006a:5).     

 

      

 

  

 
 Figur 3. Zvejnieki vid Burtnieks östra strand. 

Figur 2. Karta över Lettland. Sjön Burtnieks är 13.3 km 

lång och har 5.5 km som maxbredd.   

De första fynden på platsen hittades på 1800-talet 

men den första stora utgrävningen skedde först på 

1960-talet under ledning av Francis Zagorskis 

(1929-1986) då begravningsplatsen samt två 

boplatser hittades. Idag leds undersökningen av 

Ilga Zagorska och arbetet är inne i ett fjärde 

stadium, vilket inleddes på 1990-talet. Målet för 

detta stadium är att inkorporera så många 

specialister som möjligt och ta del av deras 

kunskap. I och med detta är forskare av många 

olika nationaliteter, till exempel svenskar, ester och finländare, delaktiga i projektet (Zagorska 

2006:19ff). En del av analyserna är gjorda på svensk mark på initiativ av Lars Larsson, som 

under de senaste åren varit en viktig person i projektet.  

3.1.1 PROJEKTETS MÅLSÄTTNINGAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Målen för den pågående fas fyra är (e-mail Zagorska 26 november, 2006): 
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– att undersöka de geografiska förutsättningarna i området under stenåldern 

– att mer precist bestämma bosättningars lägen och deras användningstid 

– att undersöka befintliga gravar (med hjälp av nya tekniker och analyser med mera)  

  
Figur 4. Grav 170 ritad av J.Bušmane        
 

Planerna för 2006 års arbete var att fortsätta sökandet efter 

nya gravar i området kring ett fallfärdigt nutida hus som 

finns på platsen. Vid husets östra sida återupptogs arbetet 

med att undersöka en grav som hittades och 

dokumenterades föregående år. Vidare fortsattes 

undersökandet av en veranda, vilken tillhör ett hus som 

byggdes under 1960-talet och som fortfarande finns kvar på 

platsen, där gravar hittades 2005. Målet var även att göra ett 

antal provschakt i icke- undersökta områden i omnejden för 

att söka efter nya bosättningar och verifiera hur sjöns 

strandlinje flyttats genom tiden. Uträkningar för hur 

strandlinjen sett ut under olika perioder gjordes i förhand 

med hjälp av GIS av arkeologen Valdis Berzins. Med en GPS kunde sedan dessa tänkbara 

positioner undersökas. Några få provschakt öppnades också upp i området runt huset, bland annat 

för att hitta bronsålders- material eftersom denna period saknas i platsens kronologi. Jag kommer 

inte att ta med resultatet från provschakten i denna uppsats eftersom jag inte deltog i arbetet med 

dessa och således har lite kunskap om materialet som återfanns i dessa och hur det 

dokumenterades. Observationen bygger främst på utgrävningen 2006. 

 Rapporten för år 2006 är vid denna tidpunkt inte färdigställd och jag kan därför inte hänvisa 

till den. Rapporten från år 2005 års grävning är dock färdigställd och används i uppsatsen. 

Observera att materialet inte är färdiganalyserat, de dateringar och tolkningar som gjordes av 

arkeologerna i fält kan komma att omvärderas.  

3.2.2 ANALYS AV ZVEJNIEKI- PROJEKTET 

Under utgrävningen 2006 hittades ett stort antal prioriterat material, det vill säga föremål från 

neolitikum och mesolitikum. Ett hängsmycke, rödockra, en dekorerad benbit samt mikroliter är 
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exempel på dessa. En del av dessa föremål hittades i en grav som lokaliserades under år 2005 

men som inte öppnades upp förrän 2006. Två nya gravar hittades också. En av gravarna är dock 

preliminär eftersom Lars Larsson och Ilga Zagorska beslöt att inte undersöka den 2006.    

 Förutom material från de prioriterade perioderna mesolitikum och neolitikum hittades 

sentida-, bronsålders- samt järnåldersmaterial (dateringen på järnåldersmaterialet är preliminär) 

under grävningen 2006. Några exempel på sentida fynd är keramik, flaskor (dels flaskor från 60-

talet samt sådana lämnade av besökare mellan somrarna 2005 och 2006), ett bälte, spikar, en 

knapp, ett mynt, en läkemedelsbehållare, fönsterglas och diverse järnföremål som antagligen 

tillhört huskonstruktionen men som jag inte kan identifiera. Inget material från äldre perioder än 

den prioriterade, paleolitikum, hittades. 

                      

     Figur 5.  Framsidan av den sentida knappen.                               Figur 6. Baksidan av den sentida knappen. 

Det icke- prioriterade materialet behandlades olika beroende på vilken period det kom från. Ett 

sentida mynt från 1600-talet (möjligen av svenskt ursprung) dokumenterades och skickades 

omgående till ett museum i den närliggande staden Valmiera. Härdar som eventuellt kommer från 

järnåldern dokumenterades också. Samma behandling fick en keramikskärva från bronsåldern. 

Vid en förfrågan till Ilga Zagorska om den knapp som hittades (antagligen från en rysk uniform 

som användes under Kalla kriget och rysslands ockupation av Lettland) dokumenterades blev 

svaret nej. Motiveringen löd att Zagorska inte anser det nödvändigt att dokumentera material som 

inte härrör från grävningens prioriterade tidsperiod (e-mail 26 november, 2006). Ändå 

dokumenterades myntet och material från tidigare perioder.  

 Det är inte ovanligt att arkeologer inte ser allt material som en del av en plats eller ett 

monuments historia. I boken Stonehenge and its landscape: twentieth- century excavations 
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(Cleal, Montague & Walker 1995) ses sentida händelser som ett missbruk av monumentet. Detta 

faktum är tydligt i rubriken ”The assimilation of the monument and post- Bronze Age use and 

abuse” (Gardiner 1995:332-345). Ord som ”abuse” och ”disturbance” används i kapitlet om 

material som härrör från 1600-talet och framåt. Vidare anger Julie Gardiner att ”förstörelsen” 

ibland skedde med goda avsikter. En sten (nummer 58) föll vid ett tillfälle av naturliga skäl och 

därför grävdes en ny grop för att ställa upp den på nytt (Gardiner 1995:339).  

 Renfrew och Bahn (2001) använder ett liknande språk som Gardiners när de beskriver 

människans påverkan på de arkeologiska lämningarna. En av deras underrubriker heter ”Human 

destruction of the archaeological record” (2001:55) och i detta stycke kan läsas att skadegörelsen 

på det arkeologiska materialet är utbrett idag. Plogning och byggnation ges som exempel på 

dessa skadegörelser (Renfrew & Bahn 2001:55). I Zvejnieki finns spår från just sådana sentida 

aktiviteter och liknande formuleringar används ibland i de primära källorna. Bland annat om det 

hus som det arkeologiska teamet arbetade vid i år. Huset sågs främst som ett stort problem 

eftersom det och föremål från detta (som fönsterglas) var hälsovådligt. Husets veranda är också 

något av ett mysterium eftersom denna ska ha grävts ut i en tidigare fas (Zagorska 2006b:13). 

Men under årets grävning hittades skelettdelar av åtminstone två individer i denna veranda. 

Enligt Lars Larsson kan förvirringen angående husets uppförande och ombyggnation bero på att 

verandan under någon period byggts om till den utformning den har idag (e-mail 20 november, 

2006). 

 

 

 

 
Figur 7. Det sentida husets östra 

fasad. Verandaöppningen ses på 

den vänstra sidan. 
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 Förutom huset nämns även ett badhus (vid ett bosättningsområde som grävdes ut 2005), en 

trädgård samt agrar aktivitet i de publikationer som finns om platsen. Bland annat redovisas i 

skrift att material funnet i boplatsen var i dålig kondition eftersom området har plogats i 

århundraden (Zagorska 2006a:11ff; 2006b:4).    

 I boken Zvejnieki (Northern Latvia) Stone Age Cemetery (Zagorskis 2004) diskuteras inte 

de sentida gravarna, till exempel grav nummer 47 och 105 från 1500-talet till 1600-talet utan 

nämns endast kort. Vidare visar de planritningar som är gjorda över utgrävningarna mellan 1964 

och 1971 områden som är påverkade av ”disturbance”, men beskrivningarna nämner inte vad 

som ligger bakom dessa (Zagorskis 2004:5-11, 18, 25).  

 Observationen, det skrivna materialet och intervjuerna från Zvejnieki- projektet pekar inte i 

en och samma riktning. Plogning beskrivs skriftligen på liknande sätt som de båda böckerna 

skrivna av bland annat Renfrew och Bahn (2000) samt Gardiner (1995). Det vill säga som en 

förstörande faktor (se Zagorska 2006b:11). Intervjuerna visar dock att sex av respondenter från 

Zvejnieki- projektet anser det viktigt med en diskussion rörande icke- prioriterat material eller 

skräpmaterial, den sjunde svarade kanske. Fem av sju respondenter har hört termen skräpmaterial 

och anger att termen kan appliceras på föremål som ofta hittas i stort antal, till exempel 

flintavslag, benavfall, keramik samt 1800- och 1900-talsmaterial. Dessa svar är inte heller helt 

olika dem som gavs på frågan om vilket material som anses vara modernt, det vill säga föremål 

från 1700- talet, 1800- talet, 1900- talet, massproducerat material och material som plast eller 

järn. Resultaten kan tolkas som att begreppen skräpmaterial och modernt material har samma 

eller liknande betydelse hos en majoritet av arkeologer inom detta projekt. De sex svarande anser 

också att det är viktigt att dokumentera det material som ibland kallas skräpmaterial.  

 Det är inte en nödvändighet att allt icke- prioriterat material, till exempel de sentida 

föremålen i Zvejnieki, dokumenteras om en diskussion finns om ämnet. Diskussionen kan likaväl 

framhäva det negativa med att dokumentera material från olika tidsperioder. Tre av sex 

intervjuade arkeologer från projektet ansåg att icke- prioriterat material diskuteras i dagsläget. 

Men ämnet hade antagligen inte berörts under utgrävningsperioden om jag inte hade skrivit denna 

uppsats. Denna antagelse görs med stöd av att diskussionen inte existerade under fjolårets 

grävning. 

 Dokumentation ter sig inte vara ett ämne som är obligatoriskt vid alla universitet. Fem av 

respondenterna angav att de fått någon slags information om dokumentation under sin utbildning, 
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vilket är betydligt fler än vid Monte da Igreja- projektet. Två personer svarade att de inte haft 

ämnet. Om ämnet dokumentation inkluderas bero på dem som lägger upp kurserna och om 

förläsarna anser detta viktigt. Kurslitteraturen bygger sedan på innehållet i kurserna, föreläsaren 

har också en betydelse för vad som ligger i fokus. Att inte alla universitet tar upp dokumentation 

kan tyckas märkligt om man ser till det stora antal fältmanualer som finns angående fältarkeologi 

och dokumentation. Intresse för ämnet dokumentation finns uppenbarligen. 

 Observationerna visar också att det icke- prioriterade materialet som inte dokumenterades i 

Zvejnieki i de flesta fall stämmer överens med tolkningen av modernt material. Zagorska har 

också, som tidigare nämnt, uttryckt att hon inte anser det nödvändigt att dokumentera det material 

som inte tillhör grävningens prioritering. Men ändå dokumenterades till exempel keramikskivan 

från bronsåldern och det medeltida myntet. De icke- prioriterade föremålen fick olika ”status” 

och behandling beroende vilken tidsperiod de hade sitt ursprung i.  

 Om man ser till intervjuresultaten så tror tre personer av sex att dokumentation av icke- 

prioriterat material skiljer sig mellan arkeologer med olika arbetspositioner. Om man ser till detta 

resultat så kan Zagorskas åsikt om icke- prioriterat material ha med hennes ställning som 

projektansvarig att göra. Jag håller dock inte med om detta. Istället anser jag att detta beror på 

vilket material som individen, i detta fall Zagorska, anser vara intressant. Specialiseringen inom 

arkeologin är stor, både inom den metodiska inriktningen och inom teoribildningen. Ian Hodder 

ser den ökade specialiseringen som en stimulans för informationsinsamlingen men samtidigt som 

en faktor som har lett till förlusten av objektiviteten inom disciplinerna. Istället för att använda 

begrepp som ”sanning” används ”intressant” och ”meningsfullt” (Hodder 1999:13f). Detta är 

dock inget problem i mina ögon eftersom jag inte anser det möjligt att vara fullständigt objektiv. 

Arkeologiska tolkningar ska ses som möjliga istället för ”sanna”.  

 Vid Zvejnieki- projektet ses inte heller föremål eller aktiviteter från dagens besökare som 

intressanta. Varken arkeologernas arbete eller föremål (som lämnats mellan utgrävningarna år 

2005 och år 2006) har tagits med i rapporten från 2005. De arkeologiska utgrävningarna nämns 

inte heller som en del av platsens historia i boken Back to the origin. New Research in the 

Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, Northern Latvia (Zagorska 2006b). De 

besökare i Zvejnieki som inte är arkeologer kommer antagligen från en närliggande by. 

Besökarna hade lämnat en större mängd flaskor (som innehållit alkohol) efter sig. Platsen hade 

även tydliga spår efter djuraktivitet sedan fjolårets grävning. Vildsvin hade bökat upp jorden 
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framför huset, något som utnyttjades av det arkeologiska teamet som kunde söka efter fynd i den 

blottlagda jorden. Resultatet av undersökningen var några få skärvor av modern keramik. Dessa 

varken dokumenterades eller samlades in.  

 Det är möjligt att se rapporter och böcker som ”bevis” på arkeologers närvaro på den plats 

de arbetar vid. Denna typ av material ger en detaljerad information om arkeologernas aktiviteter 

och därmed vår samtid. Fördelen med att spara (och därmed dokumentera) de faktiska föremålen 

från den berörda tidsperioden är att ytterligare ett källmaterial skapas. Dessutom ger artefakter ett 

mer personligt förhållningssätt än en akademisk text enligt mig. Individen bakom artefakten 

hamnar i fokus, vare sig denna är tillverkaren och/eller brukaren. Rapporterna och böckerna om 

Zvejnieki kan också ses som föremål, men de är inte fysiskt relaterade till platsen. 

3.1.3 SAMMANFATTNING 

Observationerna från Zvejnieki visar att icke- prioriterat material behandlades och 

dokumenterades olika under utgrävningen år 2006. Det material som inte ansågs viktigt att 

dokumentera var sentida, till exempel en knapp som eventuellt tillhört en rysk uniform. Ett äldre 

material än det prioriterade hittades inte. Det finns inte heller något fokus på platsens hela 

livshistoria inom projektet. Det är dels uttalat av Zagorska dels indikeras det av böcker och 

rapporter. De primära källorna nämner sentida händelser men analyserar dem inte. Händelserna 

beskrivs även med ord som visar en negativ syn på incidenter som skett efter stenåldern. 

Respondenterna anser att det behövs en diskussion angående icke- prioriterat material, hälften av 

de svarande anser att den inte finns idag. Vidare visar intervjuerna att betydelserna av fem 

respondenter av sju har hört begreppet skräpmaterial och att dess betydelse kan vara 

massmaterial, material från 1800 och 1900-talet, skräp med mera. Modernt material kan vara 

material från första och andra världskriget, plast, material yngre än 100 år, massproducerat 

material med mera. Respondenterna anser det även viktigt att dokumentera det material som 

ibland kallas skräpmaterial. Dokumentationen av icke- prioriterat material beror eventuellt på 

arbetspositioner enligt respondenterna. En majoritet har behandlat ämnet dokumentation vid det 

universitet de studerade vid. 
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3.2 MONTE DA IGREJA  
Monte da Igreja ligger 15 km söder om Évora i Alentejo, södra Portugal. Projektets centrala 

punkt är en megalit från neolitikum vid namn Anta 1 da Herdade da Igreja som tillsammans med 

omliggande sten och jordstrukturer täcker en yta av 700m² (Holtorf 2002:4). 

Det är inte bara megaliten som kan ses ovanför marken i Monte da Igreja området. Där 

finns även spår från en romersk byggnad (10.5 x 12.5m) samt två stenmarkörer från modern tid. 

Den romerska byggnaden har daterats till första halvan av 300-talet e. Kr. De moderna 

stenmarkörerna har använts vid kartframställningar och för topografiska mätningar (Holtorf 

2002:17; http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ Projects/Monte/introduction.htm). 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 8. Levantada, construida e gravada pela. 

Direcção generaldos trabalhos geodesicos. Do 

Beino. Publicada em 1875. 
 

 

 

 

Det har hittats flera fynd som visar platsens långa livshistoria. Från romartiden har bland annat 

hittats en härd, keramik, bitar av tegulae, glas och mynt. På 1100-talet (eller senare) har någon 

efterlämnat ett arabiskt mynt på platsen. Fynd från sentida besökare har också hittats. Bland annat 

har en Coca-Cola flaska lämnats kvar och därmed dokumenterats (Holtorf 2002b:17; 

http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ Projects/Monte-/introduction.htm). Bilder av många av dessa 

fynd finns på Holtorfs hemsida (http://members-.chello.se/cornelius/Igreja/finds.htm). 
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 2006 års utgrävning var den tredje och sista, men Cornelius Holtorf planerar att återvända 

till Portugal och Monte da Igreja under 2007 för provtagning och undersökning av artefakter. 

Under år 2007 ska även den obligatoriska slutrapporten utarbetas (muntligen Holtorf april, 2006). 

3.2.1 PROJEKTETS MÅLSÄTTNINGAR, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Projektledaren Cornelius Holtorfs syfte är att belysa megalitens livshistoria. Detta innebär att alla 

lämningar från megalitens uppförande och fram tills idag ska ses som lika intressanta. De 

aktiviteter som förekommer under den arkeologiska utgrävningen av Monte da Igreja är också en 

del av livshistorien och lämnar spår efter sig (Holtorf 2005:1). Allt som arkeologerna, eller de 

gäster som kom och besökte det arkeologiska teamet, glömde eller lämnade efter sig 

dokumenteras också. Föremål och konstruktioner kan sedan användas som hjälpmedel för att 

analysera och tolka de aktiviteter som funnits runt och i megaliten från dess uppförande (under 

neolitikum) och framåt (Holtorf 2005:1). 

        

Figur 9. Plan över Monte da 

Igrejas fynd och konstruktioner. 

Röda markeringar visar schakt, 

blått visar stenar. Röda trianglar 

markerar metalldetektorfynd. 

  

 
           Insidan av den romerska bygg- 

         naden 

 
    Anta 1 da Herdade da Igreja 

 

 

Holtorf vill med hjälp av detta projekt peka på alternativ till hur man idag forskar kring 

förhistoriska monument, hur de administreras av kulturinstitutioner samt hur författare, de som 

undervisar samt besökare tolkar monumentet (2005:1). 

 Under grävningen 2006 var intentionerna att bekräfta var ingången till megaliten legat, söka 

efter strukturer i och runt megaliten som kan visa på senare användning av den, öppna ett tidigare 
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utgrävt schakt i den romerska byggnaden och undersöka avgränsningarna för den härd som 

tidigare hittats där samt att ytterligare undersöka det romerska huset. De övriga schakt som 

öppnades i det romerska huset syftade till att verifiera en ingångssten samt undersöka ett område 

som tidigare tolkats som ett lagerutrymme (muntligen Holtorf april, 2006). 

3.2.2 ANALYS AV MONTE DA IGREJA- PROJEKTET 

Det som Cornelius Holtorf säger, skriver och gör är motsägelsefullt i vissa avseenden. Han menar 

att alla tidsperioder ska ses som lika intressanta (Holtorf 2002a:178) men frångår detta när han 

gör uttalanden som att han helst inte vill hitta neolitiska artefakter eller mer dyrbara föremål som 

välbärgade människor använt. När neolitisk keramik hittades var dessa föremål de första som 

visades upp för de gäster och experter som besökte grävningen. Därmed fick den neolitiska 

keramiken först en reducerad ”status” för att sedan vara det föremål som tillskrevs mycket 

uppmärksamhet. Vidare har Cornelius vid flera tillfällen sagt att han inte är ute efter att finna 

några rika eller exklusiva fynd utan de som användes i de enklare hemmen i det dagliga livet. 

Genom att säga detta frångår han att alla föremål är lika intressanta.  

  

 

 

 
Figur 10. Fimpar från det nattliga besöket vid 

megaliten. 
 

 

 

 

Under projektets grävningsperiod (2006) dokumenterades nutida material efter en 24- 

timmarsregel. Detta innebär att föremål som lämnats eller glömts kvar i ett dygn mättes in med 

totalstation och fotograferades. På grund av detta blev cigarettfimpar näst intill ett massmaterial 

och skulle kunna användas för en typologi. Särskilt en händelse skapade en stor mängd 

cigarettfimpar. Det arkeologiska teamet som arbetade med Monte da Igreja- projektet besökte 

tillsammans med en privat grävfirma (Arkeohoje) platsen under några timmar en natt. Syftet var 

att insupa atmosfären vid megaliten och omliggande strukturer nattetid. Besöket var uppskattat 
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men innebar att inmätningen av cigarettfimpar tog upp mycket tid nästa dag. Eftersom Monte da 

Igreja- teamet och platsens besökande arkeologer (och andra specialister) var medvetna om 24- 

timmarsregeln, den var vida känd, lämnades sällan fimpar kvar på platsen. Denna medvetenhet 

påverkade individers handlingar och således livshistorien. Eller så var denna medvetenhet en del 

av platsens livshistoria. Vare sig livshistorien förändras av de medvetna handlingarna eller inte så 

finns detta inte dokumenterat i någon form. Eftersom händelsen inte ses i materialet kommer den 

inte att redovisas som en del av livshistorien. 

 Ett annat exempel på sentida föremål som hittats på platsen är patronhylsor (http:// 

members.chello.se/cornelius/Igreja/cartridges.htm). Antalet var omfattande och Holtorf ville 

under utgrävningsperioden 2006 få fram mer information om dessa. Därför togs de till en 

vapenaffär där kunnig personal kunde lämna information om dessa (med hjälp av en tolk). På så 

sätt fick Holtorf reda på några av hylsornas tillverkare, ursprungsländer samt datering. Mer 

information om dessa kan möjligen fås fram genom en typologisering som en av teamets 

medlemmar eventuellt kommer att göra.  

 

 

 

 
Figur 11. Tjur från Monte da Igreja. 
 

 

 

 

 

Samtida organiskt material dokumenterades inte under utgrävningsperioden 2006. Cigarett-

fimpar mättes in med totalstation men det gjorde inte lunchrester eller tjurspillning. Det är dock 

möjligt att de prover som Cornelius Holtorf planerar att göra i Monte da Igreja sommaren 2007 

kommer att visa tjurarnas existens på platsen. Tjurarna (som visar dagens aktivitet på platsen) 

fotodokumenterades dock år 2006. Bilder på de kreatur som fanns på platsen år 2005 kan ses på 

Holtorfs hemsida http://mem-bers.chello.se/cornelius/Igreja/fauna.htm.  
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 Jag anser personligen inte att lämningarna efter tjurarna är extremt intressanta, det är istället 

en fråga om att vara konsekvent. Holtorf menar att han dokumenterar alla händelser som sker på 

platsen, även de som sker idag. Hodder anser, som tidigare nämnt, att specialisering inom olika 

inriktningar är viktigt. Vad den ena arkeologen anser intressant gör inte den andra. Därför kan 

diskussionen huruvida dessa händelser ska dokumenteras vara på sin plats, även om materialet i 

fråga är tjurbajs och lunchrester. Holtorf har själv diskuterat djurhållning på platsen under 

megalitens livshistoria i Preliminary report about the second season of excavations (2002b). 

Under utgrävningen 2002 hittades ett möjligt stolphål och en låg stenmur. Holtorf anser det 

troligt att dessa företeelser kommer från en djurinhägnad. Antagligen brukades denna av de 

människor som bodde/vistades i det romerska huset (Holtorf 2002b:11f). Böcker som Animals in 

the Neolithic of Britain and Europe (Field & Serjeantson 2006) och   (Edgren 

1987) visar att ett intresse finns för djurhållning inom arkeologin idag. Det är möjligt att även 

framtidens arkeologer har detta intresse och skulle kunna använda Holtorfs resultat i ett 

långtidsperspektiv. Alla arkeologer, även Holtorf, är dock tvungna att besluta om vilket material 

som ska undersökas eller inte eftersom man sällan har tid att gräva ut och dokumentera allt. Jag 

hade antagligen inte heller ansett tjurarnas aktivitet som en prioriterad händelse om det var upp 

till mig att främja ett material framför ett annat.  

Djuren i Eketorp

 Holtorf dokumenterar inte materialet från Monte da Igreja med syftet att framtidens 

arkeologer kan ha nytta av denna kunskap. Han anser att det inte går att förutspå vad kommande 

arkeologer har för frågor och intressen. Den information som fås fram idag kan kanske inte ge 

svar på dessa frågor. Holtorf ser istället Monte da Igreja- projektet som ett hjälpmedel för att 

förstå vår samtid (muntligen 28 september, 2006). Jag håller personligen inte med om detta. 

Arkeologin ska bedrivas på ett sätt så alla arkeologer, eller andra intresserade, kan ha nytta av 

resultatet som fås fram vid en utgrävning,. Ett livshistorie- perspektiv underlätta för kommande 

arkeologer eftersom material från dagens aktiviteter fångas upp. Framtida arkeologer kan sedan 

använda detta om de så önskar.  

 Gavin Lucas diskuterar livshistorie- perspektivet i Critical Approaches to Fieldwork. 

Contemporary and historical archaeological practice (2001). Hans åsikt är, liksom Holtorfs, att 

den arkeologiska utgrävningen ska ses som ytterligare en del av platsens händelseförlopp. Lucas 

anser att dagens stratigrafiska matriser är ett bevis för avsaknaden av detta tänkande. I matriserna 

är matjorden överst och inte den arkeologiska aktiviteten (2001:202). Dokumentation ska idag 
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göras på ett sätt så det är möjligt att förstå hur arkeologerna i fält har tänkt rörande de företeelser 

som grävs ut. Det enklaste vore kanske om en separat matris för det arkeologiska tänkandet 

skapades. I och med detta kan en utomstående enkelt följa med i hela tolkningsprocessen, från 

början till slut. På så sätt belyses alla delarna av fältarkeologin och en hermeneutisk helhet nås 

(Alvesson 1994:115). Hur och varför ett icke- prioriterat material uppkommit kan då spåras.  

 Under grävningen i Monte da Igreja summerade teamets medlemmar dagens händelser i en 

datorbaserad dagbok. Ett exempel på hur denna elektroniska dagbok ser ut följer nedan. Ingrid 

Berg var författare just den dagen: 

 

Trench Gold diary, May 8, 2006 
 
Today Sara cleaned the East section, nearly the bottom, to see if she could found any remains of the 
cut bedrock. Perhaps the rest of the cut is further in the section; we can see a little bit of the bedrock 
going up and again down. We recorded two pieces of charcoal from this clayish layer near the 
section. After we recorded some stones which could be part of a foundation layer for a standing stone, 
and we removed them. 

 
Cut bedrock line?                                        Bedrock going up and then down in the eastern  

section? 

Figur. 12. Beskrivning av profilvägg i Trench Gold. 
 

On the south eastern corner we couldn’t figure if it’s bedrock or again the clayish gravel layer. We 
hope that tomorrow Luís, the geologist, can help us. A little bit further in the southern section, there’s 
a stone at the same level and many broken stones which Sara believes to be the top of bedrock. 
Afterwards, Sara cleaned around the small stones which were on the yellow sandy layer, Cornelius 
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took a picture and we removed the stones; there were no finds. Immediately underneath these stones 
Sara found the grey clayish layer and then the bedrock (decomposing, really soft and coloured); here 
she also recorded two pieces of charcoal; this bedrock also could have been cut and it looks like a 
step, but in the SW corner we didn’t finish completely.  On the north-west corner we measured some 
stones that were on the cut bedrock line but still we didn’t find the cut here; underneath the stones 
there was again more clay and some small stones. Afterwards, we measured the limits of the possible 
cut bedrock. Bettina also started to prepare the trench to draw the sections. Now most of the trench 
has bedrock exposed.  

En tankematris, som diskuterades ovan, skulle kunna göras för varje individ i teamet och 

summera de tolkningar om materialet som gjordes under arbetets gång, vilka kan ses i den 

elektroniska dagboken. Med hjälp av detta kan grävledarens åsikter om materialet, särskilt vilket 

som bör prioriteras, sedan jämföras med övriga arkeologers. Eventuella skillnader i dessa visar att 

det finns alternativa tolkningssätt som bör lyftas fram. Fördelen med denna metod är att de olika 

synsätten utvecklats av personer som är väl bekanta med materialet. En negativ faktor kan vara 

att arkeologerna känner att de måste motivera varje enskilt beslut. Trots detta ser jag som tidigare 

nämnt en poäng med tankematrisen, denna kan även förenkla slutrapportsarbetet. 

 Cornelius Holtorf har i Monte da Igreja- projektet valt den ovan mark synliga megaliten 

som utgångspunkt för sitt livshistorie- perspektiv (2002a:2). Deborah Olausson uttryckte en 

intressant synpunkt (i en tidig version av uppsatsen) om vad som skulle ha hänt om material från 

en tidigare tidsperiod än den som megaliten härrör ifrån skulle ha hittats. Detta material finns inte 

med i projektets målsättningar. Under 2006 grävdes megaliten och ett område kring dess ingång 

ut. Den kulle som megaliten är uppförd på är inte uppförd av dem som byggde monumentet, utan 

är naturlig. I och med detta kan det hypotetiskt ha funnits ett äldre material än det från megalitens 

uppförande. Inget sådant material hittades dock under grävperioden 2006. 

 De reaktioner Holtorf fick av portugisiska arkeologer som besökte platsen visar att 

livshistorie- begreppet är ovanligt i området. Många ansåg det onödigt att lägga tid på att mäta in 

föremål från sentida händelser. De flesta respondenterna inom Monte da Igreja- projektet ansåg 

att det finns en diskussion angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial, besökarnas 

reaktioner stödjer också detta. Alla respondenterna tillfrågades om det finns en diskussion 

rörande skräpmaterial. Fyra person svarade nej, en annan att det borde finnas en (vilket kan tolkas 

som ett nej) och att intresset för ämnet kommer att öka. En person anser att det finns en 

diskussion. Slutsatsen som dras av dessa två frågors resultat och besökarnas åsikter om Holtorfs 

arbetssätt stödjer min åsikt om att det saknas en utbredd diskussion rörande skräpmaterial och 

icke- prioriterat material inom arkeologin idag. Om inte diskussionen existerar är risken att 
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information som kan vara användbar för andra arkeologer idag eller i framtiden försvinner utan 

att någon ens ser problematiken i detta. Vidare menar fem intervjuade att diskussionen är viktig, 

en respondent vill att riktlinjer utarbetas av Instituto Português de Arqueologia, vilket motsvarar 

Sveriges RAÄ, som alla arkeologer måste följa och som ser till att dokumentation sker enhetligt. 

Egna åsikter om vad som dokumenteras och anses intressant blir då inte relevanta. Denna åsikt 

hamnade i kategorin övrigt i tabell 1 (se kapitel 4. Vad arkeologer säger, skriver och gör). 

 Alla sex respondenter fick frågan om de hört termen skräpmaterial eller om denna term 

existerar. Fyra av arkeologerna har hört uttrycket eller anser att det används inom arkeologin, en 

har inte gjort det. Den sjätte personen har inte hört termen i ett professionellt sammanhang. Detta 

tolkas dock av mig som ett ja. Fem personer (av sex tillfrågade) från det arkeologiska teamet 

anser att skräpmaterial och/eller icke- prioriterat material ska dokumenteras. En person lade 

dessutom till att frågan kan ha med att göra hur grävledaren ser på saken. I och med Monte da 

Igreja projektets utformning, där allt material mäts in och teamets medvetenhet om vilka fördelar 

denna metod har (att flera perioders aktivitet kan ses) är inte dessa svar överraskande. Men när 

intervjufrågorna framarbetades togs inte hänsyn till hur de tre projekten är utformade i sig. 

Frågorna som ställdes visar istället vad författaren anser vara relevant för uppsatsämnet. Oavsett 

vem eller vilka som de ställs till. 

 En person (av två tillfrågade) anser att arkeologer med olika arbetspositioner dokumentera 

icke- prioriterat material olika. Den andra respondenten ansåg att detta beror på generations 

skillnader. Vidare visade det sig att termen modern är lika personlig bland Monte da Igrejas 

tillfrågande arkeologer (fyra stycken) som frågan rörande skräpmaterial (sex stycken). Detta 

anser även respondenterna. En person angav att modernt materials betydelse beror på vem man 

ställer frågan till. Samma svar gavs av en respondent vid frågan vad begreppet skräpmaterial 

innebär. Det är dock inte samma person som gett dessa svar. En persons förklaring till vad för 

slags material som är modernt går utanför Nationalencyklopedins tolkning (se kapitel 1.2). Denna 

person menar att det syftar till något som ännu inte är uppfunnet. Om ett föremål finns i dagens 

samhälle är det redan omodernt. I begreppet skräpmaterials betydelse inkorporerades material 

från 1900-talet av två personer. De övriga svaren på denna fråga var att ett sådant inte finns (detta 

tyckte två personer) och att detta beror på vilken period som grävs.  

 Fyra av teamets respondenter fick frågan vad som lärs ut på universitet och om litteratur 

angående dokumentation. En respondent anger att under universitetsstudierna fick personen lära 
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sig mycket om dokumentation, en inte alls. En annan respondent fick inte ta del av information 

angående fältdokumentation via kurslitteraturen. Den fjärde personens kurslitteratur har bara 

nämnt dokumentation i några få rader. Alla universitet som respondenterna studerat vid verkar 

således inte prioritera ämnet dokumentation. 

3.3 SAMMANFATTNING 

Det skrivna materialet visar att ett hypotetiskt paleolitiskt material möjligen hade varit icke- 

prioriterat i Monte da Igreja eftersom utgångspunkten för grävningen är från megalitens 

uppförande och framåt. Observationen visade att samtida organiskt material inte alltid mättes in. 

Holtorf gör också en skillnad på de föremål som hittas, även om han har för avsikt att inte göra 

det. Detta kan ses genom hans uttalande om att han vill hitta material som används i vardagen 

och som inte är exklusiva föremål.  

 Intervjuerna visar att en diskussion angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial 

inte finns idag. Men respondenterna ansåg att den behövs. Fem personer av sex har hört termen 

skräpmaterial användas inom arkeologin. Olika svar gavs på frågan vad begreppet skräpmaterial 

betyder, men definitionen stämmer i vissa fall överens med uppfattningen om modernt material. 

Alla respondenter som fick frågan om hur skräpmaterialet ska dokumenteras ansåg att detta 

skulle ske, fem av sex angav att detta ska göras på samma sätt som övrigt eller prioriterat 

material. En av två tillfrågade medlemmar i Monte da Igreja- teamet trodde att arkeologer i olika 

arbetspositioner dokumenterar icke- prioriterat material olika. Ingen klar bild gavs av hur de olika 

universiteten lär ut dokumentation. 

 

3.3 GYLLINS TRÄDGÅRD 
Gyllins Trädgård- projektet är ett samarbete mellan Malmö Kulturmiljö och RAÄ. Namnet 

relaterar till en handelsträdgård som låg på det berörda området från början av 1900-talet fram till 

1970-talet. Innan det arkeologiska arbetet startade var dock platsen ängsmark och odlingsmark. 

På vissa delar av området fanns också lövträdsbestånd (Undersökningsplan 2006:5). 

Förundersökningen på platsen resulterade i lämningar från järnåldern, främst förromerska till 

äldre romerska. En mindre mängd neolitiskt och yngre bronsåldersmaterial hittades också 

(Undersökningsplan 2006:7f).  
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3.3.1 PROJEKTETS MÅLSÄTTNINGAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Grävningens övergripande mål är att ”studera lokalsamhället under den yngre bronsålder- äldre 

järnålder, samt att diskutera detta i ett lokalt och regionalt jämförande perspektiv utifrån det 

rådande kunskapsläget kring periodens bebyggelse- samhällsorganisation”. Projektet vill också ta 

tillvara möjligheten att följa ”enskilda hushåll och gårdar över tid” (Genomförandeplan 2006; 

Undersökningsplan 2006). 

 Eftersom området gränsar till andra avbanade arealer finns möjligheten att studera de 

enskilda gårdarnas etablering, omkringflyttande och omorganisation under järnåldern. Hushållens 

organisation ska även studeras i relation till de dåtida samhällsförändringarna genom ett studium 

av de enskilda hushållskomplexens utformning och placering. Denna grävning och andra redan 

utgrävda områden kan då ge ny kunskap om de mindre lokala samhällens förhållanden till den 

större regionen under den berörda perioden (yngre bronsålder- äldre järnålder) 

(Genomförandeplan 2006; Undersökningsplan 2006). 

3.3.2 ANALYS AV GYLLINS TRÄDGÅRD 

Icke-prioriterade perioder har hittats i Gyllins Trädgård under den pågående grävningen. Det 

icke- prioriterade materialet består främst av neolitiska föremål (till exempel två dolkar och 

trattbägarkeramik) och konstruktioner (fyra gravar, konstruktion med stolphål, lergolv och härd) 

samt sentida material. I och med att grävningen inte är avslutad kan dateringarna ändras och nytt 

material tillkomma efter hand. Platschefen Bo Friman intygar att allt som grävs ut dokumenteras, 

det är dock möjligt att det icke- prioriterade materialet inte analyseras (muntligen 11 oktober, 

2006). 

 Det finns en relativt stor mängd sentida konstruktioner vid Gyllins Trädgård, det vill säga 

från 1900-talet. Observationen på platsen visade dock att synliga föremål i en sentida avfallsgrop 

inte dokumenterades. Istället var det konstruktionen i sig som mättes in. Eftersom matjordslagret 

är relativt tunt i utgrävningsområdet ses konstruktioner tydligt redan efter avbaning. Därför kan 

moderna företeelserna till stor del undvikas. I och med detta behöver inte denna typ av material 

dokumenteras. Generellt så överlappar få tidsperioders material och konstruktioner också 

varandra på platsen och därför behöver inte icke- prioriterat material grävas ut innan det 

prioriterade nås. I de få fall som händelser har ägt rum på samma plats är det främst 

järnåldersmaterial som skär genom neolitiskt material. Det finns även moderna konstruktioner 
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som dräneringsrör och vattenledningar på utgrävningsytan som skär genom järnålders företeelser 

(muntligen Friman 11 september, 2006).  

 I undersökningsplanen för utgrävningen anges att den del av Gyllins Trädgård som går 

under betäckningen ”Etapp 0” (en hektar stort) inte grävs ut på grund av att det på 

omkringliggande undersökta områden ”endast påträffats moderna lämningar” (Undersöknings-

plan 2006:4), vilket tyder på att en negativ syn finns på detta material. När det stenåldersmaterial 

som hittades under förundersökningen nämns i samma text görs inte detta med negativa eller 

positiva ordval. 

 De sentida lämningarna (ett gårdskomplex, en avfallsgrop, dräneringsrör, vattenledningar 

och ett område som innehåller diverse modernt material) som hittats under pågående 

slutundersökning har även muntligen fått en muntlig negativ benämning. Ordet ”störning” 

(muntligen Friman 11 september, 2006) användes om detta material. Denna formulering används 

enligt Friman på grund av att de moderna konstruktionerna har försvårat arbetet med det 

prioriterade materialet, eftersom dessa i vissa fall skär genom järnåldeskonstruktionerna. Men 

andra ord har viktigt järnåldersmaterial försvunnit, vilket kan försvåra tolkningsarbetet. De 

moderna konstruktionerna på platsen bär inte heller på några obesvarade frågor, vilket 

företeelserna från järnåldern gör, och tappar därmed i intresse (muntligen Friman 11 oktober, 

2006). En av respondenterna från Monte da Igreja har en liknande syn;  

 

Ett icke- arkeologiskt material är saker som känns nutida. Saker jag identifierar mig med. Saker som jag 
vet användningen av. Och som jag känner att jag har någon slags erfarenhet av. […] Och då känns det inte 
lika mystiskt och spännande för mig. Än vad tidigare epokers material är (muntligen anonym respondent 
27 april, 2006). 

 

Det är dock inte säkert att Friman anser de sentida lämningarna och deras material som icke- 

arkeologiska. Men han ger intrycket av att han tillskriver detta material mindre värde än det äldre 

när ord som ”störning” används. Jag hörde inte denna formulering när vi talade om det 

stenåldersmaterial som hittades på platsen, vilket kan tolkas som att detta ansågs mer intressant 

än det recenta materialet. Å andra sidan kan inte heller aktiviteter på stenåldern ha påverkat det 

prioriterade materialet. Järnåldersmaterialet kan dock liksom de sentida företeelserna ses som en 

”störning” på stenåldersmaterialet om man ser till Frimans förklaring till användandet av den 

negativt laddade termen. 
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Det finns fler exempel på en negativ syn på sentida händelser. På RAÄ:s hemsida finns en 

loggbok, vilken kan ses som en dokumentation av samtida händelser på utgrävningsplatsen, och 

som visar hur arbetet på platsen framskrider. I denna finns en sentida händelse nämn under rub-

riken ”Magisk sten, gravar och metalldetektering vecka 37 (11/9–15/9 2006)”, i samband med en 

metalldetektorundersökning;  

 

Plogen har trasat sönder golvlager i hus, förstört ytligt liggande kulturlager och i många fall även rivit upp 
de översta skikten i gropar, eldstäder och stolphål. De föremål av keramik, flinta och metall som 
deponerats, tappats eller slängts på de nivåer som plogen når, ligger idag och cirkulerar i ploglagret. 
(http://hildebrand.raa.se/uv//projekt/syd/2006/2006_gyllins_tradgard/loggbok/2006_gyllins_tradgard_log
gbok_v37.htm 12 december, 2006) 
 

Texten visar att de sentida händelserna, liksom vid Zvejnieki- projektet, uppfattas negativt. 

Frånvaron av beskrivningar av sentida material visar också på dess icke- prioritering. Materialet 

från stenåldern får dock ett stort utrymme här. En särbehandling av olika icke- prioriterade 

materialet kan således ses i skrift.  

 Målsättningarna och frågeställningarna visar en motsägande bild. Dessa gör det möjligt att 

undersöka material som inte relaterar till den prioriterade tidsperioden (yngre bronsåldern till 

äldre järnåldern). Målsättningen med den så kallade Nivå 1, som relaterar till platsen i sig, är ”Att 

definiera gårdslägen och enskilda gårdars lokalisering utifrån topografiska, geologiska och 

hydrologiska förhållanden, samt att fasindela bebyggelse kronologiskt” (Genomförandeplan 

2006:2) Den sista delen av detta mål, fasindelningen av bebyggelsen kronologiskt, är intressant 

eftersom detta kan relateras till material från vilken tidsperiod som helst. Även formuleringen om 

den kunskapspotential som kan erhållas av en utgrävning i området är intressant och lyder: ”Båda 

institutionerna (Malmö Kulturmiljö och RAÄ) lyfter fram områdets centrala belägenhet i ett 

tidigare välundersökt område och därmed den stora kunskapspotentialen som området besitter 

framförallt vad gäller kunskapen om yngre bronsålder och äldre järnålder”. I detta sammanhang 

är ordet framförallt intressant, detta anger att fokus finns men ”utsvävningar” kan göras 

(Genomförandeplan 2006:1).  

 När det neolitiska materialet hittades, bestämdes det i samråd med Länsstyrelsen, att detta 

skulle undersökas och relateras till det material som hittades i samband med en grävning i 

Sunnanå som ligger ca en kilometer från Gyllins trädgård. Det neolitiska materialet grävs ut och 

dokumenteras följaktligen på samma sätt som det prioriterade materialet. Material från samma 
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period hittades under utgrävning av ett närliggande område vid namn Sunnanå. Personal från 

denna utgrävning undersöker nu även Gyllins Trädgård- projektets stenåldersmaterial och 

kommer att relatera detta till resultaten från Sunnanå. Det neolitiska materialet grävdes således ut 

noggrant.  

 Det var vid mitt besök vid Gyllins Trädgård tydligt att många av teamets medarbetare (som 

vid tillfället befann sig på platsen) är intresserade av hur det arkeologiska materialet rubriceras. 

Många av de föremål som hittas under en utgrävning har ”rensats bort” av användaren och i vissa 

fall hamnat i avfallsgropar eftersom de inte längre varit funktionella. I och med detta kan en stor 

del av det arkeologiska materialet ses som skräp. Detta tänkande kan ses i samband med frågan 

om respondenterna från Gyllins Trädgårds- projektet har hört termen skräpmaterial. Tre personer 

av fem anser att det mesta material som hittas under en arkeologisk utgrävning är en sorts 

skräpmaterial. Två av dessa tre respondenter anger också att termen kan användas på recent 

material, som till exempel kapsyler. Fler svar som gavs av de fem respondenterna är bitar av 

järnslagg som ibland kan ses vid boplatser, sentida material, produkter från tillverkning (som 

flintavfall från yxproduktion) eller fragmentariskt material som främst hittas i gropar (till 

exempel keramikskärvor, ben och flinta). Det material som ingår i termen skräpmaterial ska 

enligt två personer dokumenteras som ”annat” eller ”övrigt” material. De tre sista respondenterna 

svarade att frågeställningarna styr vilka föremål som ses som skräpmaterial samt att dessa ska 

dokumenteras som en fyndkontext. Det går också se en tendens mot att skräpmaterial har en 

liknande betydelse som modernt material, liksom i de två andra projekten. Alla tillfrågade 

arkeologer från Gyllins Trädgård menar att modernt material kommer från 1900-talet. 

 Tre av fem respondenter anser att det finns ett behov av en diskussion om icke- prioriterat 

material. En fjärde respondent angav att en diskussion är ofrånkomlig eftersom länsstyrelsen 

kräver prioriteringar. Den femte respondentens svarade ”ej relevant”. Jag är osäker på om svaret 

ska tolkas som att intervjufrågan inte är relevant eller att diskussionen kring ett oväntat material 

inte är det. Alla fem fick även frågan huruvida det finns en diskussion idag angående material 

som inte tillhör grävningens prioritering. Ett av dessa svar kunde inte tydas och faller därför bort 

ur undersökningen. Tre respondenter av fyra menar att diskussionen existerar idag. Detta kan 

sättas i relation till Åsa Berggrens åsikt om en ökad diskussion de senaste 10-15 åren hos Malmö 

Kulturmiljö angående dokumentationen av icke- prioriterat material. Hon ser ett större intresse 

idag av att dokumentera material från alla tidsperioder men även ett ökat prioriteringskrav på de 
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grävande institutionerna från utomstående aktörer (muntligen Berggren 26 november, 2006). 

Svaren från intervjuerna antyder att de grävande arkeologerna vid Gyllins Trädgård (som är 

anställda av RAÄ och Malmö Kulturmiljö) stödjer detta, i alla fall när det gäller detta projekts 

utgrävning. Men observationen visar att det nutida materialet undviks i hög grad, med 

motiveringen att resurserna för grävningen inte räcker till för undersökning av det. Modernt 

material fanns synligt i en avfallsgrop under observationen. Detta kommer inte plockas upp och 

dokumenteras för att det inte ligger inom prioriteringen och/eller för att en omprioritering inte vill 

göras för att undersöka det. Däremot räcker resurserna till för utgrävning av stenåldersmaterialet. 

Endast två respondenter från projektet anser att det material som i vissa fall kallas skräpmaterial 

ska dokumenteras som annat material. Två personer anser att detta beror på frågeställningarna 

som grävningen har. Gyllins Trädgård har som bekant frågeställningar och företeelser på 

utgrävningsplatsen som gör det möjligt att dokumentera material från olika tidsperioder, om 

medel och tid finns för omprioritering, men detta sker inte i någon högre grad. 

 Arkeologer inom olika arbetspositioner dokumenterar inte det arkeologiska materialet på 

olika sätt enligt fyra av respondenterna. Endast en person såg detta som en möjlighet. Vidare 

minns inte tre av respondenterna om eller vad de lärt sig om dokumentation under sin utbildning. 

De resterande två personerna svarade att under 1980-talet var man diffus i denna fråga i Göteborg 

där respondenten studerade, samt att anläggningar och ”viktigt” material mättes in och ritades in. 

Det är svårt att dra några slutsatser av dessa svar eftersom majoriteten inte kommer ihåg vad eller 

om de lärt sig angående dokumentation. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen som att 

informationen från universiteten inte var omfattande. För om ämnet var av stor vikt och 

diskuterades i hög grad borde detta inte glömmas bort. Eller så har respondenternas selektiva 

minne helt enkelt sållat bort kunskapen.  

3.3.3 SAMMANFATTNING 

De icke- prioriterade materialet vid Gyllins Trädgårds- projekt är material som inte kommer från 

perioden yngre bronsålder till äldre järnålder. Intentionen är dock att dokumentera allt material 

som återfinns. Observationen visar dock att det sentida materialet inte dokumenterades i alla 

lägen och ibland benämns i negativa termer, i både tal och skrift. Särskiljningar av det icke- 

prioriterade materialet kan också ses. Det neolitiska materialet grävs ut mer noggrant, i större 

utsträckning och dokumenteras i alla lägen.  
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 Intervjuerna visade att alla respondenter har hört termen skräpmaterial. Begreppets 

betydelse liknande innebörden av modernt material i tre av svaren. Alla tillfrågade ansåg att 

moderna material kommer från 1900-talet. Skräpmaterialet ska enligt två respondenter 

dokumenteras som ”allt annat material” eller som ”övrigt material”. Tre svarande ansåg att 

dokumentationen beror på frågeställningarna eller att dessa föremål ska dokumenteras som en 

fyndkontext. Vidare anser tre av fem respondenter att det finns ett behov av en diskussion om 

icke- prioriterat material idag, en svarade att detta är ofrånkomligt. Majoriteten av de svarande 

menar att diskussionen idag existerar.  

 Resultaten från intervjuerna visade också att endast en person ansåg arbetspositioner som 

avgörande för vad som dokumenteras. Tyvärr mindes inte en majoritet av de tillfrågade 

arkeologerna vid Gyllins Trädgård- projektet vad eller om de lärt sig om dokumentation under sin 

studieperiod.  

 

4. VAD ARKEOLOGER SÄGER, SKRIVER OCH GÖR 
--------

nom alla tre projekten finns det skillnader mellan vad arkeologerna menar att de gör och vad 

de egentligen gör. I Monte da Igreja- och Gyllins Trädgård- projektet ska allt material 

dokumenteras. Ändå mättes inte samtida organiskt material in i Monte da Igreja eller sentida 

ovan mark synliga föremål i Gyllins Trädgård. I Zvejnieki- projektet finns inte målsättningen att 

dokumentera icke- prioriterat material. Ändå dokumenterades föremål från bronsåldern, 

järnåldern och medeltiden.   

-------------------------------------------------------------------------------- 

 I
 Det icke- prioriterade material som hittades, men inte dokumenteras i alla lägen, är i alla tre 

projekten sentida. Nutida och/eller sentida företeelser har också ett mindre antal intresserade 

arkeologer än material från andra perioder, om man ser till de primära texterna och observationer 

na.   

 Intervjuresultaten visar dock att en stor majoritet av respondenterna ser ett behov av 

diskussionen angående det icke- prioriterade materialet och skräpmaterial (se tabell 1). Vidare 

anser respondenterna att detta material ska dokumenteras (se tabell 2), oavsett dess betydelse. 

Intervjuerna klargör även att de flesta arkeologer som intervjuats har hört termen skräpmaterial 

(se tabell 3) och att denna i vissa fall har en liknande betydelse som det moderna materialet hos 

de tillfrå gade arkeologerna (se tabell 4 och 5). 
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Tabell 1. Behövs en diskussion angående icke- prioriterat material? 17 respondenter svarade på frågan. 
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Tabell 2. Hur ska icke- prioriterat material eller skräpmaterial dokumenteras? 16 respondenter svarade på frågan. 

Ett annat resultat som framkom via intervjuerna är att alla respondenter från det 

uppdragsarkeologiska projektet (tre respondenter av tre, de övriga tvåutgör bortfallet i tabell 6) 

anser att diskussionen angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial finns idag, inom de 

två övriga projekten ansåg majoriteterna motsatsen. I och med att uppdragsarkeologin idag gör 

stora prioriteringar är detta svar inte oväntad. Om intervjuresultatet angående diskussionen av 

icke- prioriterat material och skräpmaterial sätts i relation till 
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Tabell 3. Antal personer som har 
hört termen skräpmaterial. 18 
respondenter svarade på frågan. 
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 Tabell 4. Vad betyder termen skräpmaterial? 15 respondenter svarade på frågan. Observera att flera svar lämnades 

(18 stycken) av respondenterna. Därför finns fler svarsalternativ än respondenter. 

informationen som framkom via observationerna och de primära källorna, har diskussionen inte 

lett till en stor förändring i synsättet på sentida material, eftersom detta inte alltid dokumenteras. 

Monte da Igreja- projektet kan i sig ses som ett bevis på att en diskussion angående icke- 
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prioriterat material eller skräpmaterial finns. Det faktum att sentida material dokumenteras här 

skapar även diskussion. Men intervjuerna visade att en liten majoritet av respondenterna inte 

anser att diskussionen finns idag. Majoriteten av Zvejnieki- projektets intervjuade arkeologer höll 

med Monte da Igrejas respondenter. Diskussionen fanns heller inte närvarande under 

utgrävningen enligt observationen (om inte denna uppsats diskuterades) och de primära källorna. 

Om man ser till det sammanlagda intervjuresultatet från de tre projekten i frågan om huruvida en 

diskussion angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial finns idag (se tabell 6) ansåg en 

majoritet att så inte är fallet. Projektens individuella resultat kan dock tolkas som att diskussionen 

faktiskt existerar, fast i en liten skala. I och med att de flesta intervjuade anser att diskussionen 

behövs är det troligt att ämnet kommer att få ett större utrymme i framtiden än vad det har idag. 

Trots allt så har inte alla respondenterna berört ämnet förr, vilket är ett bevis på att den inte är 

stor idag. 
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Tabell 5. Vad betyder termen modern? 16 respondenter svarade på frågan. Observera att flera svar lämnades (20 

stycken) av respondenterna. Därför finns fler svarsalternativ än respondenter. 
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Har vi en diskussion angående icke- prioriterat material eller skräpmaterail idag?
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Tabell 6. Har vi en diskussion idag angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial idag? 17 respondenter 

svarade på frågan. 

Vilken utgång en diskussion om icke- prioriterat material skulle få är svårt att förutspå med tanke 

på de skilda resultaten från intervjuerna, de primära källorna och observationerna från projekten. 

Ett intresse finns uppenbarligen för diskussionen men få arkeologer dokumenterar sentida icke- 

prioriterat material idag. Formuleringar i texter och muntliga uttalanden visar att det också finns 

en negativ syn på de sentida företeelserna hos de arkeologer som arbetar med de tre projekten. 

Det är således tveksamt att en vilja finns för att dokumentera denna typ av föremål även om tid 

och resurser fanns för att göra det. Däremot verkar få arkeologer ha problem med ett äldre 

material än det prioriterade, vilket återigen kan ses i texterna och observationerna. För att få en 

klarare bild av detta hade det varit intressant om äldre material hittats vid Zvejnieki- och Monte 

da Igreja- projekten 

 De primära källornas formuleringar visar att endast Holtorf uttrycker i skrift att inget 

material ses som icke- prioriterat i hans projekt. I de mål och syften som finns för Gyllins 

Trädgård gör dock frågeställningarna det möjligt att inkorporera icke- prioriterat material i 

undersökningen. I Gyllins Trädgård- projektets loggbok ses dock inget större sådant intresse. 

Zvejnieki- projektet är den grävning som är mest rakt utformad, intentionerna är att undersöka 

stenåldersmaterial. Inget annat kan utläsas i projektets frågeställningar eller i de böcker och 

rapporter som finns om platsen och som behandlar tidigare utgrävningar i området.  
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Figur 11. Holtorf föreläser om Monte da Igreja området, sittandes på 

megaliten.                     

Att inte alla arkeologer vill arbeta med sentida eller 

modernt material kan även ses i observationen från Monte 

da Igreja. Reaktionerna Holtorfs arbetssätt mötte från 

andra arkeologer i Portugal var i vissa fall mindre positiva. 

De inte så positiva attityderna framkallades av att tid lade 

på att dokumentera sentida material. Reaktionerna var i 

vissa fall tydliga och skulle antagligen bli ännu mer 

negativa om Holtorf haft för avsikt att dokumentera även 

det samtida organiska materialet. Det finns dock fler 

arkeologer än Holtorf som anser livshistorie- perspektivet 

tänkvärt, till exempel Gavin Lucas (2001:202). Men detta betyder inte att livshistorie- begreppet 

är ett utbrett synsätt inom arkeologin idag, det visar besökande arkeologers reaktioner. 

 Min syn på livshistorie- begreppet skiljer sig så något från Holtorfs. Eftersom kullen som 

megaliten står på är naturlig finns en viss problematik med att använda detta perspektiv just i 

Monte da Igreja. För att livshistorie- perspektivet ska kunna appliceras på ett monument måste 

dess plats i landskapet tas i beaktade. Det vill säga, kan tidigare aktiviteter ha skett på platsen? 

För mig har livshistorien ingen utvald början eller slut utan relaterar till alla de aktiviteter som 

har skett, i detta fall hade det varit bättre att använda platsen som utgångspunkt och inte 

megaliten. I och med att megaliten är utgångspunkt distanserar sig Holtorf från det möjliga äldre 

materialet. Det finns också en annan vinkling på megalitens livshistorie- perspektiv som vore 

intressant att undersöka. Megaliten har ett ursprung, det vill säga den plats/de platser stenarna 

kommer ifrån. Enligt mig inkorporerar livshistorie- projektet alla aktiviteter, om ett monument 

ska användas som utgångspunkt är det intressant att få information om dess ursprung. 

Livshistorie- perspektivet kan generera massor av ny kunskap inom arkeologin eftersom inget 

material ses som icke-prioriterat. Att sätta gränser, som uppförandet av en megalit, skapar ett 

icke- prioriterat material. Poängen med synsättet går då förlorad enligt mig. 

 Kanske beror det marginella intresset för sentida material inom arkeologin, vilket kan ses i 

denna uppsats, på att vi inte kategoriserar det sentida materialet som mer än 

sentida/modernt/samtida eller nutida. Gavin Lucas menar att vi idag delar in föremålen i samma 
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kategorier som i slutet av 1800-talet. Inom förhistorisk arkeologi bygger indelningarna på 

stenålders-, bronsålders- och järnåldersmaterial. Man delar även in föremål efter deras 

användningsområden och råmaterial (Lucas 2001:69). Men tekniken och teorierna utvecklas 

kontinuerligt (se till exempel Roskams 2001). Om fler underkategorier fanns för till exempel 

sentida material skulle detta eventuellt förändras synen på materialet. Jag ser denna förändring 

som viktig om arkeologer vill inkorporera sentida eller samtida material inom arkeologin. 

Arkeologer arbetar och analyserar ofta med utgångspunkt i av kategoriseringar även idag, och 

innan det sentida materialet inkorporeras kommer detta att förbli anonymt. Ett ökat intresse av 

prioriteringsfrågan leder antagligen också till förändringar av sentida materials beskrivningar. 

Idag sker detta ofta med negativa ordval både i tal och skrift, exempel på detta kunde ses både i 

Zvejnieki- och Gyllins Trädgård- projekten.  

 Om/när diskussionen angående icke- prioriterat material ökar leder detta förhoppningsvis 

till att fler universitet lär ut mer om dokumentation eftersom inte alla arkeologer fått ta del av 

ämnet eller endast berör detta kort (se tabell 7). Med detta menar jag inte att just 

universitetsvärlden måste vara de som först startar diskussionen om icke- prioriterat material. 
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Uppdragsarkeologin är den del av den arkeologiska arenan som idag bedriver mest fältarkeologi. 

Dessa har därför lika stort ansvar för forskningsutvecklingen som universitetsvärlden och 

forskningsarkeologin.  

En majoritet av respondenterna som fick frågan huruvida arkeologer inom olika 

arbetspositioner dokumenterar icke- prioriterat material olika ansåg så inte var fallet. Min egen 

åsikt i denna fråga är att detta beror på individuella intressen snarare än arbetspositionen. Det är 

dock möjligt att arkeologer i vissa positioner som projektledare, projektansvarig, grävledare med 

mera är de som lättast kan arbeta enligt sina egna metoder och utgångspunkter. En anställd 

grävande arkeolog måste anpassa sig om inte en stor individuell frihet uppmuntras av dem som 

styr projekten. Frimans uttalande om de prioriteringar som görs idag inom uppdragsarkeologin 

talar (muntligen 11 oktober, 2006) emot ett individuellt arbetssätt, där arkeologen själv 

bestämmer vad som är viktigt att dokumentera. Inom Monte da Igreja- projektet uppmanades 

arkeologerna att medverka i prioriteringsbesluten. I Zvejnieki försökte Zagorska och Larsson 

tillsammans lägga upp utgrävningsarbetet och inrikta detta på de områden där troliga gravar 

fanns. 
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Tabell 8. Dokumenterar arkeologer med olika arbetspositioner icke- prioriterat material olika? 14 respondenter 

svarade på frågan. 
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5. SKILLNADERNA I HUR ICKE- PRIORITERAT MATERIAL 
DOKUMENTERAS 

--------------
fta talar arkeologer om variabler som frågeställningar, pengar och prioriteringar när 

forskningsgrävningars och uppdragsarkeologiska grävningars förutsättningar 

diskuteras. Den allmänna åsikten brukar vara att forskningsarkeologin har mer frihet 

än uppdragsarkeologin eftersom det inom uppdragsarkeologin finns yttre aktörer som ställer stora 

krav. Genom de grävande institutionernas rekommendationer, vilka tas fram efter 

förundersökningar, utvecklas frågeställningar, syften och mål för den kommande 

uppdragsarkeologiska slutundersökningen. Slutundersökning, liksom förundersökningen, 

finansieras sedan av de yttre aktörerna. Men skillnaderna är egentligen inte stora vid denna punkt. 

Alla arkeologiska undersökningar styrs av yttre aktörer eftersom även forskningsarkeologin är 

beroende av att någon stödjer dem finansiellt. Arkeologerna inom forskningsarkeologin arbetar 

fram projekt i form av frågeställningar, syften och mål. De yttre aktörerna, det vill säga de 

instanser som forskningsarkeologerna söker pengar hos, bestämmer sedan om projektet ska få 

pengar eller inte.  

-------------------------------------------------------------------------- 

 O

 De uppdragsarkeologiska projekten konkurrerar om de utgrävningar som ska göras, den 

som kan hålla kostnaderna nere får uppdraget. Men även inom forskningsarkeologin ”rivaliserar” 

arkeologerna med varandra för att få utföra arkeologiska undersökningar. De projekt som de yttre 

aktörerna är villiga att finansiera är de som kan utföra utgrävningar. 

 Åsa Berggren menar att de grävande institutionerna inom uppdragsarkeologin inte får 

uppdrag om de anger att de vill undersöka alla företeelser som framkommer vid en utgrävning. 

Detta beror på att undersökningarna då skulle bli allt för dyra (muntligen 28 september, 2006). 

Men forskningsprojekten resurser gör det inte heller möjligt att gräva ut allt material som finns på 

platserna. I Monte da Igreja- projektet grävdes till exempel inte alla delar av det romerska huset 

ut. Den kulle som megaliten står på grävdes också endast delvis ut. I Zvejnieki kunde inte arbetet 

med alla påträffade gravar avslutas under åren 2005 och 2006 på grund av tidsbrist. Det två 

forskningsbaserade projekten handlar således ej om att göra totalutgrävningar. Enligt Berggren 

har inte heller de yttre aktörerna några ”fördomar” mot någon typ av material utan det är 

mängden material som arkeologerna vill gräva ut som ligger till grund för vem som får utföra 

grävningen (e- mail 13 november, 2006). I och med detta ser jag inget hinder från de yttre 
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aktörernas sida mot att en utgrävning rörande sentida material söks. Det är istället arkeologernas 

(i detta fall från RAÄ och Malmö Kulturmiljö) egna intressen som avgör vilka företeelser som 

bör grävas ut och därmed dokumenteras. 

 Hur mycket material som kan grävas ut och dokumenteras påverkas av de tekniska 

instrument som används vid en utgrävning. Vid Gyllins Trädgård- och Monte da Igreja- projekten 

användes totalstationer. Den modellen som användes vid Gyllins Trädgård kan skötas av en 

person medan den vid Monte da Igreja kräver två. Inom Zvejnieki- projektet användes en äldre 

utrustning som kräver en latta. Mätinstrumenten är viktiga i den bemärkelsen att de påverkar hur 

mycket tid som läggs ner på dokumentationen. Det uppdragsarkeologiska projektet har således 

bäst förutsättning för att dokumentera en stor mängd material. Det är också logiskt att de 

uppdragsarkeologiska verksamheterna använder sig av modern dokumenteringsteknik eftersom 

man här ofta gräver ut större områden än forskningsarkeologerna. Instrumenten som används 

idag är dock inte så avancerade att man har tid att utföra totalutgrävningar. Även om moderna 

instrument används måste prioriteringar göras.  

 Det finns arkeologer som är emot totalgrävningar inom arkeologin, till exempel Olaf Olsen 

(1980) Han menar att en viss del av de arkeologiska företeelserna ska lämnas kvar, som vid 

sektionsgrävning, för att framtidens arkeologer ska kunna öppna upp tidigare grävda områden 

och se hur arkeologerna arbetade då. Dessutom menar han att framtidens arkeologer kommer att 

ha en mer utvecklad teknik som kan användas för att få fram nya resultat på icke utgrävda eller 

delvis utgrävda områden. Philip Barker är för totalutgrävningar och håller inte med Olsen. 

Tekniken går framåt hela tiden och det är enligt honom omöjligt att säga när klimax är nått, 

kunskapsmässigt och/eller teknologiskt. Därför är det omöjligt att säga när det är lämpligt att 

öppna upp gamla eller nya schakt och undersöka dessa (Olsen 1980:2, 20). Inget av de projekt 

som analyseras i uppsatsen har/har haft möjligheten att utföra totalutgrävning på de berörda 

platserna och under de berörda utgrävningsperioderna. Zvejnieki- projektet är dessutom inte 

slutfört och dess utgrävningsyta växer i takt med att nya företeelser hittas. Det är därför omöjligt 

att exakt ringa in var det mesolitiska och neolitiska materialet finns. 

 Uppdragsarkeologiska utgrävningar omfattar, som ovan nämnt, ofta större ytor än 

forskningsgrävningar. Så är också fallet i de valda projekten. Grävningsytorna i Monte da Igreja 

och Zvejnieki är betydligt mindre än Gyllins Trädgård, i alla fall de delar som grävdes ut 2006. 

Holtorf valde bland annat platsen Monte da Igreja för att han ansåg den hanterbar (muntligen 
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april, 2006). Han beräknade att under den tid som han planerade att gräva på platsen så skulle han 

få tillräckligt med information för att kunna göra analyser och dra slutsatser. Denna uträkning var 

möjlig eftersom monument och konstruktioner från flera tidsperioder var synliga redan innan 

grävningen började. Vid Gyllins Trädgård är läget annorlunda. Ett gigantiskt område ska 

undersökas under en utsatt tid. Alla tre projekten har planlagts noga, men de forskningsbaserade 

projekten har en fördel. Holtorf, Larsson och Zagorska kan söka nya bidrag och fortsätta 

utgrävningarna kommande år om de så önskar. I Gyllins Trädgård finns inte 

kompletteringsmöjligheten när grävningen väl är avslutad eftersom ett bostadsområde då byggs 

på platsen. Detta är en av anledningarna till att material prioriteras enligt Friman (muntligen 22 

oktober, 2006).  

 Även om de svenska exploateringsgrävande institutionerna har en yttre press är denna inte 

lika stor som exempelvis på Irland. Alla icke- naturliga konstruktioner och lager måste där grävas 

ut enligt lag. Detta leder till att ny kunskap genereras eftersom inte endast vad som anses vara 

intressant just då, och ofta redan är känt, grävs ut (egen iakttagelse, sommaren 2006). Trots detta 

ser jag inte lagen som ett bra alternativ för svensk uppdragsarkeologi. Den ökade tidspressen 

leder ibland till att utgrävningar på Irland är slarvigt utförda eftersom tidspressen gör det svårt att 

hinna med alla företeelser. Om dokumentationen inte utförs korrekt kan den inte tolkas i 

efterhand. Arkeologiskt material har då förstörts förgäves, samma resultat fås som om 

utgrävningen och dokumentationen överhuvudtaget inte ägt rum. 

 De olika lagarna i Sverige och på Irland visar att det finns olika perspektiv på vad 

professionell arkeologi är och hur man bedriver en kvalitetsmässigt god arkeologisk utgrävning. 

Det är möjligt att de arkeologer som leder och/eller har skapat de tre projekten anser att det sättet 

just de bedriver fältarbete på är det optimala. Skillnaderna i dokumentationen av icke- prioriterat 

material kan också bero på teoretiska bakgrunder. Vid Gyllins Trädgård finns ett reflexivt 

perspektiv. Inom denna inriktning är det essentiellt med personliga tolkningar från arkeologerna 

som arbetar i fält. I detta tänkande ingår även en förståelse för vilken roll individen har i 

kunskapsprocessen. Det är inom den reflexiva arkeologin viktigt att ifrågasätta redan existerande 

tankar och idéer (Berggren & Burström 2002:19ff). Inom den reflexiva arkeologin finns det 

således utrymme för att tydliggöra debatten angående icke- prioriterat material. En förståelse för 

att allt material bär på information av intresse för arkeologer inom olika inriktningar leder till att 

även yttre aktörer ser en mening med att undersöka fler företeelser som möjligen finns på en 
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utgrävningsyta. Detta behöver dock inte betyda att det icke- prioriterade materialet helt 

försvinner. Fokus kan istället flyttas så att inte alltid samma typ av material hamnar under 

kategorin icke- prioriterat. Min uppfattning är att den respondent som ansåg att icke- prioriterat 

material finns inom fältarbetet men inte inom den teoretiska delen av arkeologin har rätt i detta. 

Ämnet diskuteras inom Malmö Kulturmiljö och existerar därför teoretiskt där, men diskussionen 

har tillfullo inte applicerats på fältarkeologin än. Det är möjligt att de yttre aktörerna står i vägen 

för detta. Om förändringar ska ske måste dock viljan för detta finnas hos arkeologerna. Om viljan 

finns inom arkeologin är det även möjligt att påverka yttre faktorer. 

 Holtorf tillhör den post-processuella arkeologin (muntligen 28 september, 2006). I enlighet 

med denna inriktning menar han att det är viktigt att försöka förstå hur människor från olika 

epoker såg på tidigare perioder (muntligen 28 september, 2006, se även Olsen 1997:62). 

Livshistorie- perspektiv är en del av detta, där människorna som levt i närheten av megaliten efter 

dess uppförande försöks nås. Tiden för megalitens uppförande är därmed inte lika centralt som 

kommande generationers uppfattning av den.  

 Den reflexiva arkeologin har sitt ursprung i den post- processuella arkeologin. Med andra 

ord borde likheter finnas mellan Monte da Igreja- och Gyllins Trädgård- projektens 

dokumentationsmetoder, vilket det också gör. Båda projekten menar att allt material 

dokumenteras, oberoende av vilken tidsperiod det kommer från. Av dessa två grävningar är det 

dock endast Holtorf som analyserar allt dokumenterat material. Vid Gyllins Trädgård kommer 

inte dokumentationen av det icke- prioriterade materialet ingå i grävningens slutpublikation.  

 Till skillnad från de två andra projekten har Zvejnieki- projektet ingen tydlig teoretisk 

inriktning. Lars Larsson distanserar sig mot att tillhöra ett visst fack eller –ism. Istället tar han till 

sig de tankar som han anser vara intressanta. Larsson arbetar idag mycket med global arkeologi 

och har intresserat sig för olika perioder inom arkeologin (e-mail 21 november, 2006). Trots hans 

intresse för olika perioder dokumenterades inte material från alla perioder i Zvejnieki. Det ska 

dock påpekas att Zagorska inte ansåg detta nödvändigt (e- mail 26 oktober, 2006). Zvejnieki- 

grävningen är egentligen det projekt som passar en uppdragsarkeologisk undersökning bäst 

eftersom dess frågeställningar är tydligt formulerade. Prioriteringarna inom projektet skulle passa 

de yttre aktörerna och hålla nere kostnaderna för utgrävningen.  

 Vidare dokumenterar två av projekten arkeologernas aktiviteter på utgrävningsplatserna, 

vilket visar på hur dagens individer tänker. I Monte da Igreja- projektet sker detta till det yttersta i 
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och med att föremål från arkeologerna mäts in. Vid Gyllins Trädgård- projektet hålls möte en 

gång i veckan som syftar till att lyfta fram teamets tankar och tolkningar (muntligen Friman 10 

oktober, 2006). Teamens medlemmar redovisar också sitt arbete via skriven text. Gyllins 

Trädgård- projektet redovisar det arkeologiska arbetet i en loggbok (se 

http://hildebrand.raa.se/uv//projekt/syd/2006/2006_gyllins_tradgard/2006_gyllins_tradgard_logg

bok.htm) och Monte da Igreja- teamet skrev dagligen i en elektronisk dagbok. 

 Monte da Igreja- och Gyllins Trädgårds- projekten har en gemensam nämnare i och med att 

de vill verka för nya synsätt inom arkeologin (se sidorna 12 och 22 i denna uppsats). RAÄ har 

medtaget i sina mål att de ska utveckla nya metoder och infallsvinklar inom arkeologin. 

Dessutom ska dessa arbeta för att ta vara på kulturarvet (se sidan 12 i denna uppsats). Inom 

begreppet kultur ingår många olika grenar: teater, dans, design, konst, museum verksamhet och 

musik är några av dessa. Dessa kulturgrenar har inriktningar mot det moderna. Men det ter sig 

som om verksamhetsområdet fältarkeologi har kommit något på efterkälken här. I och för sig 

bedriver Malmö Kulturmiljö ett projekt som handlar om den samtida människans plats i historien 

lett av Anders Högberg (muntligen Berggren 26 september, 2006). Detta projekt innefattar dock 

inte utgrävning i någon form. En förändring skulle behövas som innebär ett intensifierat 

samarbete mellan arkeologer med olika specialiseringar och ökat intresse för olika typer av 

material. Detta kräver dock att arkeologerna anse frågan viktig och materialet (samt 

konstruktioner och lager) från flera perioder värda att dokumentera, spara och analysera. I och för 

sig anser medverkande vid Gyllins Trädgård att de dokumenterar icke- prioriterat material i form 

av modernt material, men som tidigare nämnt ser jag brister i denna process. Jag tror knappast att 

förhistoriskt material skulle ligga kvar synligt på platsen när slutundersökningen är färdig. Även i 

Zvejnieki kunde sentida material ses i området när det arkeologiska teamet for hem. 

 

6. RESULTAT 
--------------

et är nu dags att redogöra för de resultat som framarbetats under uppsatsens gång. 

Den första frågeställningen löd: Hur dokumenterar arkeologer inom 

forskningsprojekt respektive uppdragsarkeologin det material, återfunnet i fält, som 

inte tillhör den tidsperiod som undersökningen avser? Frågan visade sig vara mer komplex än 

vad jag från början trodde. Skillnaderna mellan de studerade projektens dokumentation av icke- 

-------------------------------------------------------------------------- 
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prioriterat material skiljer sig inte beroende på om de befinner sig inom forskningsbedriven 

arkeologi eller uppdragsarkeologin. Alla tre projekt skiljer sig helt från varandra i 

dokumentationen av icke- prioriterat material. I Zvejnieki dokumenterades vissa delar av det 

material som inte tillhör grävningens primära frågor. I Monte da Igreja dokumenterades material 

oavsett vilken tidsperiod det kom från, dock inte samtida organiskt material. I Gyllins trädgård 

undviks vissa material avsiktligt, men dokumentation sker av material som inte tillhörde 

prioriteringen, dock inte allt sentida material.  

 Det verkar således som om enskilda arkeologers intressen styr dokumentationen angående 

icke- prioriterat material inom forskningsarkeologin. Finns inte intresset för en plats kronologi så 

finns det en risk för att material aldrig dokumenteras. I denna studie var det drabbade materialet 

sentida snarare än äldre, vilket kan bero på att äldre material inte hittades inom två av projekten. 

 Vilka likheter och skillnader finns i dokumentationen av icke- prioriterat material mellan 

forskningsprojekt och uppdragsarkeologin? Likheter och skillnader fanns mellan alla projekt. 

Mest överraskande var frågeställningarnas utformningar. Monte da Igreja- och Gyllins Trädgård- 

projektens frågeställningar gjorde det möjligt att inkorporera flera perioder i utgrävningen. Deras 

frågeställningar hade i grund och botten flera liknande formuleringar. Inom Zvejnieki- projektet 

är frågeställningarna mer konkreta och rör endast stenåldersmaterial. Därför hade denna 

utgrävning varit passande som ett uppdragsarkeologiskt projekt. 

 Vid Gyllins Trädgård och Monte da Igreja används/användes dagböcker eller loggböcker 

som visar arkeologernas arbete, vilket kan ses som en reflektion över samtida eller nutida 

händelser på platserna. De rapporter och böcker som finns om projekten kan också ses som en 

detaljerad och informativ redovisning av arkeologernas arbete på platserna enligt mig. Endast 

Holtorf mätte in föremål från arkeologernas och övriga besökares aktiviteter. 

 Skillnader finns även i tekniska förutsättningar, i hur stora ytor som utgrävningarna gäller, 

om ytterligare grävningar kan göras på platserna vid ett senare tillfälle och i hur de teoretiska 

bakgrunderna ser ut. Synen på hur professionell arkeologi ska bedrivas kan också vara en faktor. 

Pressen från de yttre aktörerna kan också skapa differenser men jag vill inte tillskriva denna 

omständighet alltför stor betydelse eftersom alla grävningar är beroende av dessa för att få pengar 

till utgrävningarna. Alla projekten måste således förlita sig på yttre aktörer för att få utföra 

fältarbete.  
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 Vilka skillnader finns det mellan vad arkeologer idag säger, skriver och faktiskt gör i fält 

angående icke- prioriterat material? Projektanalyserna visar att alla projekt har icke- prioriterat 

material. I Monte da Igreja är detta paleolitiska och mesolitiska föremål samt samtida organiskt 

material. I Zvejnieki är alla andra perioder än mesolitikum och neolitikum icke- prioriterat. Vid 

Gyllins Trädgård prioriteras perioden yngre bronsålder till äldre järnålder. Alla projekt hade icke- 

prioriterat material som var äldre än den prioriterade perioden i och med frågeställningarnas 

utformningar. Två av projekten, Monte da Igreja och Zvejnieki, återfann dock inget sådant 

material under årets utgrävningar. 

 Inom alla projekten dokumenterades det icke- prioriterade materialet olika beroende på 

vilken period det kom ifrån eller vilken typ av föremål det var. Observationer vid Gyllins 

Trädgård visade att material från neolitikum dokumenterades mer noggrant än sentida och/eller 

nutida material. I Zvejnieki dokumenterade arkeologerna icke- prioriterat material från olika 

perioder, men endast ett mynt av det sentida materialet mättes in. Under Monte da Igreja 

utgrävningen dokumenterades inte samtida organiskt material.  

 Det finns skillnader i hur arkeologerna gjorde, sa och skrev angående det icke- prioriterade 

materialet. Inom alla tre projekten gjordes muntliga uttalanden som visade en negativ syn på 

icke- prioriterat material. I Monte da Igreja var detta material icke- vardagliga och neolitiska 

föremål. I de övriga projekten relaterade de negativa muntliga uttalandena till sentida föremål. 

Inom Gyllins Trädgård- och Monte da Igreja projekten sades det, under mina besök på platserna, 

att inget icke- prioriterat material existerade. Både det skrivna materialet och observationerna 

talar dock emot detta.  

 Även den primära litteraturen visade att negativt laddade ord användes inom Zvejnieki- och 

Gyllins Trädgård- projekten angående vissa material, särskilt sentida företeelser. Yngre material 

än det prioriterade nämns utan positiva eller negativa formuleringar.  

 Intervjuerna visade att majoriteten av respondenterna inte ansåg att en diskussion angående 

icke- prioriterat material finns idag. I och med detta stämmer min hypotes; att diskussionen 

angående icke- prioriterat material inte är utbred inom arkeologin idag. Men intervjumaterialet 

pekar på att den inte är helt okänd. Det var främst respondenterna inom det uppdragsarkeologiska 

projektet som anser att diskussionen existerat. De flesta respondenter ser dock ett behov av en 

diskussion om icke- prioriterat material och skräpmaterial. 

  - 52 -



 Vidare visar intervjuerna att termerna modernt material och skräpmaterial har liknande 

betydelse, de syftar på sentida material. Respondenterna anser att detta material ska 

dokumenteras. En majoritet anser även att arkeologer inom olika positioner inte dokumenterar 

olika inom arkeologin. Alla respondenter har inte heller fått undervisning i dokumentation vid det 

universitet där studerat. 

 

7. SLUTDISKUSSION 
--------------

tt projekten som diskuteras i uppsatsen har dokumenterat icke- prioriterat material 

olika möjliggörs av att det idag inte finns en detaljerad lagstiftad standard för hur 

dokumentation av material från olika perioder ska ske. Det är upp till arkeologerna 

själva om de vill följa de kriterier som till exempel EAA tagit fram och som handlar om 

dokumentation. EAA är inte precisa i denna fråga och ger arkeologen en stor frihet att arbeta som 

de själva anser professionellt. Jag är inte för en standardisering av dokumentation inom 

fältarkeologin, däremot anser jag att de kriterier som finns är alltför ospecificerade idag. Ett sätt 

att förändra detta skulle kunna vara en ökad diskussion angående vad ett arkeologiskt material 

egentligen är, än vad som finns idag. En annan möjlighet är att inkorporera tvärvetenskapliga 

metoder i högre grad inom arkeologin, till exempel med historiker. Men det går också att vända 

på detta. Ska de arkeologiska fältarbetsmetoderna appliceras på andra områden, som till exempel 

historia, för att fånga upp de idag icke- prioriterade material? Sentida material skulle då inte 

längre ses som mindre intressanta. Dagens nutids-/samtidsarkeologi skulle få en helt ny arena att 

röra sig på och till det yttersta kunna dra nytta av de kunskaper som finns inom 

historievetenskapen. För mig är fältarbetet ett instrument som kan användas för att undersöka 

vilken tidsperiod som helst. Att dagens arkeologer gör prioriteringar är inte konstigt eftersom den 

arkeologiska arenan innefattar många tidsperioder. Risken med att bedriva fältarkeologi inom den 

historiska inriktningen är dock att samma fenomen kan skapas även här, ett visst material 

prioriteras bort för ett annat. Faran finns också för att det bildas en ny sorts konkurrens som är 

negativ för arkeologin i sig. Vilka perioder ska prioriteras att grävas ut? De som ligger inom det 

arkeologiska fältet eller de som ligger inom den historiska inriktningen. I grund och botten är 

detta samma diskussion som idag, men med den skillnaden att undersökningarna görs utanför den 

arkeologiska arenan.  

-------------------------------------------------------------------------- 
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 En annan lösning kan vara att arkeologer från olika inriktningar som nutids-, historisk och 

förhistorisk arkeologi, ökar sitt samarbete. Om ett material från en icke- prioriterad period hittas 

kallas specialister in från det aktuella området. Detta sker redan inom arkeologin idag, som vid 

Gyllins Trädgård, men inte i den omfattning som jag anser behövs. Ett annat alternativ för 

samarbete inom de olika inriktningarna är att inte endast en utgrävning sker på en plats utan flera, 

baserat på vilket material som finns på platsen. Förundersökningar kan hjälpa till att upptäcka 

dessa olika perioder och ligga till grund för vilka arkeologer som behövs för de olika 

undersökningarna. Ett problem kvarstår dock, vad händer om material från en period som inte 

påträffades under en förundersökning hittas? Men i och med att kunskapen breddas med fler 

inblandade aktörer skulle ett icke- prioriterat material uppstå mer sällan än vad det gör idag. 

 Alla arkeologer anser det inte heller nödvändigt att undersöka alla företeelser som 

framkommer vid en arkeologisk utgrävning eftersom dessa inte alltid genererar ny information. 

Men eftersom det på förhand är omöjligt att veta vad som kan hittas ser jag denna åsikt som ett 

av de största hindren för kunskapsutvecklingen. Att generera kunskap är ett av arkeologins stora 

mål. Därför ska nya metoder i alla fall övervägas och diskuteras av arkeologerna. Om dessa sedan 

får gehör är en annan fråga. 

 En fältmetod som inte är vanlig inom arkeologin idag, är att gräva utan att först ha utarbetat 

frågeställningar. Roskams anger att inte alla inom uppdragsarkeologin arbetar med fasta 

frågeställningar och därmed har utarbetade prioriteringar innan en grävning påbörjas (Roskams 

2001:31). Det positiva med att inte använda sig av frågeställningar är en minskad risk för att 

arkeologen ser vad de vill se i fält. Men å andra sidan finns möjligheten för att detta sker vid 

analysarbetet ändå. Jag ser inte att arbetet utan frågeställningar är realistiskt inom 

uppdragsarkeologin i Sverige idag, beroende på krav från länsstyrelsen och byggbranschen. Jag 

har inte heller tagit del av något forskningsarkeologiskt projekt som inte använder sig av 

frågeställningar. Det är istället frågeställningarnas utformning och materialets dokumentation 

som är relevant. Dessa är speglingar av vår samtid, det vill säga vad dagens arkeologer befinner 

sig i för diskurser och debatter. 

 De flesta arkeologer som jag har kommit i kontakt med anser att det är viktigt att tänka på 

arkeologins framtid. Men det finns även de som anser att vi idag inte ska dokumentera 

arkeologiska företeelse på grund av att kommande arkeologer kan tycka detta är intressant, till 

exempel Cornelius Holtorf. Tillskillnad mot mig anser han inte att det är viktigt att dokumentera 

  - 54 -



ett modernt material med syftet att framtida arkeologer ska kunna analysera den tid vi lever i 

idag. Holtorf menar att vi inte ska tänka på framtida arkeologer eftersom vi inte vet vad deras 

fokus kommer att vara mot och hur deras frågeställningar ser ut.  

 Holtorfs livshistorie- perspektiv och den metod som användes under utgrävningen i Monte 

da Igeja tilltalar mig bäst av projekten, eftersom jag här ser en potential för bred 

kunskapsuppbyggnad. Holtorfs arbetssätt ger störst utrymme för prioriteringar av det material 

som framkommer vid själva utgrävningen, vilket är en fördel eftersom man aldrig på förhand kan 

säga vilka aktiviteter som pågått på platsen. Det går dock inte frångå att alla företeelser inte kan 

grävas ut, eftersom detta är en kostsam process. En grävning med en kronologiskt snäv 

inriktning, som Zvejnieki- projektet, tillförs inte heller lika relevant fakta till sin frågeställning 

om till exempel ett mer sentida material hittas. Jag anser dock att de negativa rubriceringarna av 

icke- prioriterat material måste slutas användas inom arkeologin. Inte endast för att visa respekt 

mot kollegor inom ämnet, utan även för de människor som lever/har levt i de berörda 

tidsperioderna. 
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8. FIGURFÖRTECKNING 
------------------------------------------------------------------------------------- 

- Figur 1. Framsida designad av Johannes Bülow. 2006. Bakgrundsbilden är hämtad ur Witchblade. Nr 2. 2000. 
   
- Figur 2. Karta över Lettland. Sjön Burtnieks är 13.3km lång och har 5.5km som maxbredd. Back to the origin. 

New research in the Mesolitic- Neolitic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. Red. Larsson & 
Zagorska. 2006:6. 
 

- Figur 3.  Zvejnieki vid Burtnieks östra strand. Back to the origin. New research in the Mesolitic- Neolitic 
Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. Red. Larsson & Zagorska 2006:7. 
 

- Figur 4. Grav 170 ritad av J.Bušmane. Back to the origin. New research in the Mesolitic- Neolitic Zvejnieki 
cemetery and environment, northern Latvia. Red. Larsson & Zagorska. 2006:17. 
 

- Figur 5. Framsidan av den sentida knappen. Fotograferad av Sofie Ekstrand 9 augusti, 2006.   
 
- Figur 6. Baksidan av den sentida knappen. Fotograferad av Sofie Ekstrand 9 augusti, 2006. 

 

- Figur 7. Det sentida husets östra fasad. Verandaöppningen ses på den vänstra sidan. Fotograferad av Sofie 
Ekstrand 4 augusti, 2006. 
       

- Figur 8. Levantada, construida e gravada pela. Direcção generaldos trabalhos geodesicos. Do Beino. Publicada 
em 1875. Fotograferad av Cornelius Holtorf 8 maj, 2006. 
 

- Figur 9. Plan över Monte da Igrejas fynd och konstruktioner. Röda markeringar visar schakt, blått visar stenar. 
Röda trianglar markerar metalldetektorfynd. Av Cornelius Holtorf,  2006. 
 

- Figur 10. Fimpar från det natliga besöket vid megaliten 060426. Fotograferad av Cornelius Holtorf  9 maj, 2006. 
 

- Figur 11. Tjur från Monte da Igreja. Fotograferad av Sofie Ekstrand 18 maj, 2006. 
 

- Figur 12. Beskrivning av profilvägg i Trench Gold. Fotograferad av Cornelius Holtorf 8 maj, 2006. 
 

- Figur 13. Holtorf föreläser om Monte da Igreja området, sittande på megaliten. Fotograferad av Sofie Ekstrand 
12 april, 2006.  

 
9.TABELLFÖRTECKNING 

------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tabell 1. Behövs en diskussion angående icke- prioriterat material? 17 respondenter svarade på frågan. 

Diagrammet är sammanställt av Sofie Ekstrand, 2006. 
 
- Tabell 2. Hur ska icke- prioriterat material eller skräpmaterial dokumenteras? 16 respondenter svarade på frågan. 

Diagrammet är sammanställd av Sofie Ekstrand, 2006. 
 
- Tabell 3. Antal personer som har hört termen skräpmaterial. 18 respondenter svarade på frågan. Diagrammet är 

sammanställd av Sofie Ekstrand, 2006. 
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- Tabell 4. Vad betyder termen skräpmaterial? 15 respondenter svarade på frågan. Observera att flera svar 
lämnades (18 stycken) av respondenterna. Därför finns fler svarsalternativ än respondenter. Diagrammet är 
sammanställd av Sofie Ekstrand, 2006. 

 
- Tabell 5. Vad betyder termen modern? 16 respondenter svarade på frågan. Observera att flera svar lämnades (20 

stycken) av respondenterna. Därför finns fler svarsalternativ än respondenter. Diagrammet är sammanställd av 
Sofie Ekstrand, 2006. 

 
- Tabell 6. Har vi en diskussion idag angående icke- prioriterat material eller skräpmaterial idag? 17 respondenter 

svarade på frågan. Diagrammet är sammanställt av Sofie Ekstrand, 2006. 
 
- Tabell 7. Fick du information angående dokumentation via kurslitteratur eller föreläsningar? 15 respondenter 

svarade på frågan. Diagrammet är sammanställt av Sofie Ekstrand, 2006.  
                    
- Tabell 8. Dokumenterar arkeologer med olika arbetspositioner icke- prioriterat material olika? 14 respondenter 

svarade på frågan. Diagrammet är sammanställt av Sofie Ekstrand, 2006. 
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BILAGA 1- INTERVJUFRÅGOR 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1a. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological world or in 

the field work?  
 
1.b Is there a material that you can call garbage material? 

 
2.   If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there are 

some peoples using it!)?  
 
5a. How should garbage material be documented? 
 
5.b How should material, that is not a part of the questions which is primary for the excavation? 
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
7. Is there a difference between what you learn at the at the university about the documentation compared to how you 

been working in the field? 
8. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as an field 

archaeologist? 
 
9. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to document? 
 
10. Is there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions in the field? 

(E.g. hieraki)  
 
11. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different time 

periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 

 

12. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 

 

13. Is there a need for a discussion about it?  

 

14. What kind of material is modern to you?  

 

15. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 

 

16. Can modern archaeology be important for your work? 
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BILAGA 2 - ORIGINAL INTERVJUER 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
ZVEJNIEKI- PROJEKTET 

INTERVJUNUMMER: 1 

1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 
world or in the field work?  
 
Yes 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
If, I understand correctly, that… 
 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
I don’t think that it is garbage material, it just didn’t referee to excavation period. I think that should be 
documented as normal artefact in find list. 
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 
Its hard question, but I think it is not so valuable thing that they find and that didn’t refer to period they are 
interested in. 
 

5. How should garbage material be documented? 
 
Like normal artefact! 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
We didn’t have special lecture about that.  
 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 
archaeologist? 
 
Yes, the documentation system is a little bit different in every excavation, and that’s why I can say that it is 
different as in my first excavation. Every archaeologists use a little bit different way to document finds. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
Yes, it’s true, every archaeologist have its own opinion about valuable artefacts and their documentation 
methods. 
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  
 
I think yes. 
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10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
Yes, and I think quite big difference!!!! 
 

11. Are there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
I think yes. 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
I think it could be good. 
 

13. What kind of material is modern to you?  
 
Iron, metal. 
 

14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
Yes. 

 
15. Can modern archaeology be important for your work? 

 
I think yes. 

INTERVJUNUMMER: 2 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 
No, it was not called garbage material. The term modern finds (neuzeitliche Funde) was used.   
 
2.   If you heard the term, what kind of material did it refer to? 
 

  Modern finds are dating from the 17th century until today. 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from an older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
It is definitely no garbage and should be documented normally. 
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)? 
 
To show their border between the materials this people need for the answer of their scientific interests and the 
rest.   
 

5. How should garbage material be documented? 
 
What is garbage material? And if it is existing equally to prehistoric material and got the same kind of value... 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
We were learning a lot about documentation. I was reading about the postprocessualistic discussion: an objective 
documentation is impossible. For me it was always to try to document as neutral as possible. And there do exist 
more neutral methods than others.  
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7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 
archaeologist?  
 
Nearly, the difference is minim. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
Yes of course it is a matter of different researchment traditions.  
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  

 
Yes of course like their are existing different kind of interests. An  archeologist who is doing 
reserchmentarchaeology for an university should have the possibility to document more preciselly like one from 
an explotationexcavation. But normally they are not doing this because they got normally already in the 
beginning a fix imagination of the results.   
 

10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
I don’t think it is a question of periods. 

 
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 

 
No, not really 
 

12. Is there a need for a discussion about it? 
 
Yes of course, there should not be the separation into good and bad finds, this is too subjective.  
 

13. What kind of material is modern to you? 
 
17. Century until today.  
 

14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
What do you mean by modern archaeology? Of course there is a need it is the reconstruct of history as well as 
you are doing it by prehistoric finds. 
 

15. Can modern archaeology be important for your work? 
 
Not really for my interests as I am more interested in prehistoric periods, but I will always try to document it as 
equal as possible for the futures becoming archaeologists. 

INTERVJUNUMMER: 3 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 
I have heard but it’s not so widespread in Latvian archaeology. We use it very rear! 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
If we use it, then only to the 19th century building-refuse material and 20th century garbage. 
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3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
No, it is archaeological material and it shows a chronology of this site. It is very important and all archaeologists 
have to document all the material. 
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 
It’s difficult to say. Mainly it relays to the 20th century garbage (real garbage). 
 

5. How should garbage material be documented? 
 
Some sentences, for example, there were taken of 0,50 m of 20th century garbage or building refuse and etc., in 
the report of the archaeological excavation. 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
We hadn’t literature about documentation only real excavation documentations which we could see in archives 
of the archaeological institutions. And we had our own practice in the field work where we studied how things 
are going on. 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 
archaeologist? 
 
Theory is a little bit different from the practice. When you start to work in the field you see how things are going 
on and you start to make your own method. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
It is possible, but in generally there are common rules for every archaeologist. There could be possible 
discussions between generations about modern methods. 
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  
 
I think it depends from the period. 
 

10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
It is possible because every period has a specific thing what to document. 
 

11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
Yes, there is discussion about samples (soil, charcoals, wood, animal bones and etc.). 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
Of course it’s necessary. To my mind it’s very important to take and save the samples because it can give very 
important information about site where you work. You can get wider view about prehistorical landscape, 
everyday life and so on.   
 

13. What kind of material is modern to you?  
 
Things from the I and the II World War.  
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14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
I don’t know what do you mean modern archaeology but when I heard this term I think about excavations in 
War time monuments. In Latvia we have a lot of them. And now they become more and more popular. Actually 
we haven’t developed modern archaeology yet. 
 

15. Can modern archaeology be important for your work? 
 
Yes of course, as all new things. 

INTERVJUNUMMER: 4 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 
Yes, I have. 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
Bone waste material. 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
No. I think they should be documented precisely. 
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 
The word means either archaeological rubbish material, or recent rubbish material (later intrusions). 
 

5. How should garbage material be documented? 
 
If recent rubbish material derived from the cultural layer/near the cultural layer, then they should be documented 
well (but not deposited). 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
Teachers always emphasized the importance of good documentation. 
 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as an field 
archaeologist? 
 
In principle, yes, But there are new and better methods available today (e.g. total station), and it has brought new 
possibilities in documenting and collecting finds. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
Yes. Nowadays much more detailed documentation is possible (and demanded). 
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  
 
Yes, in many cases there are. But very often opinions change during the excavation. 
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10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
Yes, I afraid that there are. But they are connected to the local situation and traditions. For example, if you are 
excavating a well known period, you may concentrate on constructions (and leave some finds undocumented). If 
you are excavating something new, you will document everything that you find or see. 
 

11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
There may be somewhere, but not in Finland as far as I know. 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
Yes. 
 

13. What kind of material is modern to you?  
 

Plastic. Material younger that 100 years. But it depends what you are excavating. 
 

14. Are there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
Yes, in some cases. For example in forensic archaeology. 
 

15. Can modern archaeology be important for your work? 
 
Not at the moment, but perhaps in some future project. 

INTERVJUNUMMER: 5 
1. Har du hört termen skräpmaterial någon gång, antingen inom den akademiska världen eller inom fält 

arbetet? 
 

Nej, jag har inte stött på termen ”skräpmaterial,” men däremot har jag länge tagit dela av diskussioner som 
problematiserar kategorin – ofta på ett sätt som försöker ge denna typ av material en betydelse och signifikans 
för den arkeologiska tolkningen – t ex avfallsgropar som omtolkas till rituella depositioner o s v. Vad gäller 
arkeologers förhållande till vad de anser vara ”skräp” i förhållande till deras forskning så har det val mest varit 
en situation som uppstår i falt: mera recenta material ignoreras (t ex bysantinska material i Mellanöstern, den 
romerska villan i Delphi – eller all ”getskit (ja det ar verkligen jättemycket av den varan ibland) i de grottor med 
paleolitiska lämningar i Mellanöstern som under de senaste decennierna – kanske seklen – används av herdar.  

 
2. Om du har hört termen skräpmaterial, hur skulle du definiera den? 
 

- 
 
3. Fick du lära dig om dokumentation av arkeologiskt material under din utbildning, antingen via 

föreläsningar eller genom litteratur?  
 

I min utbildning i Frankrike var dokumentationen i fält en grundläggande aspekt för hur man förstår och tolkar 
lämningen (i det har fallet gravar). Här blir allt relevant eftersom man betraktar lämningen som en dynamisk 
helhet. Pa det sättet blir alltså skräp också betydelsefullt rent metodologiskt eftersom det kan ha påverkat – eller 
informera om – de tafonomiska processerna. Däremot var det inte något som problematiserades teoretiskt – d v s 
i förhållande till hur lämningen tolkades på annat an det metodologiska planet. Undervisningen skedde via 
föreläsningar och praktiskt fältarbete.   

 
4. Har du några tankar om hur denna term kan ha uppstått, den används trots allt i viss litteratur som jag 

läst. 
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Ingen aning faktiskt. Jag har inte stött på termen som sådan – bara fenomenet, och då mera informellt (se ovan). 
 
5. När arkeologer arbetar med projekt så använder har de ofta en frågeställning som de vill besvara. Om en 

arkeolog t.ex. har tänkt sig att gräva järnålder men stöter på neolitiska lämningar, tror du denna person 
behandlar de neolitiska lämningarna på samma sätt som han/hon skulle behandla moderna lämningar?  

 
Det beror väl på kontexten. Om det är en forskningsgrävning inriktad på en specifik frågeställning, och det man 
stöter på inte möjliggör att frågeställningen kan beröras – ja då kanske man inte fullföljer projektet på just den 
platsen. I samband med en exploateringsgrävning tror jag att det är annorlunda – då är det ju undersökningen i 
sig ett viktigt mål, och i så fall blir de neolitiska lämningarna lika centrala. Fast – om jag förstår din fråga rätt, så 
antyder du att man kanske inte bemöter ett material från t ex 1800- talet på samma satt som det neolitiska. Och 
det är troligen rätt. Ett neolitiskt material kommer nog att registreras mera fullständigt än ett betydligt mer recent 
material, även om det neolitiska materialet är lika perifert för frågeställningen som det moderna. Visst är det ett 
problem. 

 
6. Hur bör ett så kallat skräpmaterial dokumenteras? 
 

I princip kan jag se poängen med att allt material borde dokumenteras på ett liknande satt. Om man t ex vill 
förstå en plats ur ett långtidsperspektiv, då borde recent material dokumenteras på samma satt som förhistoriskt 
och äldre historiskt material. Samtidigt ligger problemet naturligtvis i prioritering, och där är det nog så att också 
en hel del material från t ex förhistoriska perioder prioriteras bort (detta är helt klart fallet inom en del av 
exploateringsarkeologin). Det kanske inte går att ge direktiv på hur denna kategori skall dokumenteras – det bör 
val i viss man styras av frågeställningar och av de praktiska begränsningar man stalls inför. 

 
7. Ser du något behov av en diskussion om skräpmaterial i antingen den akademiska världen eller 

fältarbetet? 
 

Naturligtvis.  
 
8. Finns det någon generationsskillnad i tänkandet kring dokumentation? 
 

Det kan jag inte svara på. Det är möjligt att det är så. Samtidigt tror jag att skillnaden mellan olika akademiska 
kulturer är större än skillnaderna mellan generationerna inom samma akademiska kultur.  

 
9. Har du upplev att det finns en skillnad i tänkandet kring dokumentation hos fältarkeologer inom olika 

positioner? 
 

Jag har inte upplevt det, men så har jag begränsad erfarenhet av fältarkeologi då jag är mera aktiv inom den 
akademiska delen av arkeologin, och min graverfarenhet uteslutande har varit forskningsstyrda grävningar och 
inte exploateringsgrävningar. 

 
10. Ser du skillnader i tänkande angående dokumentation beroende på vilken inriktning arkeologen har? 

T ex mellan medeltidsarkeologer eller förhistoriker. 
 

Rörande medeltid och förhistoriker vet jag inte, men visst ar det sa att arkeologer med olika inriktning och olika 
kunskap prioriterar olika i fält. T ex kan en specialist på fauna se potentialen i att t.ex. noga mäta in benmaterial 
i fält – detsamma gäller naturligtvis min egen inriktning inom grävarkeologi: jag tänker nog lite annorlunda 
kring dokumentationen än många andra arkeologer som inte har detta fokus. Jag inser samtidigt att jag säkert 
saknar insikter i andra dimensioner av dokumentationen. 

 
11. Inom vilken tidsperiod ska vi börja kalla objekt för moderna? 
 

För mig börjar den moderna eran med 1700-talet – som inom konst och litteratur osv. Fast – med det 
förtydligandet att ”modernt” inte per definition betyder ointressant för mig som arkeolog – inte alls! Jag är inte 
så fokuserad på perioden eller åldern, som jag är på problemet och frågestallningen. Materialets ålder ar inte 
knutet till dess relevans för mig som arkeolog. Arkeologi för mig är studiet av människor och mänskliga 
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samhallen utifrån materiell kultur – inom den definitionen ryms också lämningar från moderna och samtida 
perioder. 

INTERVJUNUMMER: 6 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 
Yes. In excavation in Italy when we find a lot of ceramic who was not especial in term of good preservation, like 
broken amphora or other. 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
Pieces of ceramic or wall painting that was in thousands ex in the area. 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
I would call it garbage myself and it would be documented as other finds but separately. 
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 
I do not like it if is seriously meant because it may be garbage for some and valuable for others so it must be 
treated like valuable finds who give information.  
 

5. How should garbage material be documented? 
 
Like the rest of finds with specification on his own. 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
Not much and I learn most on field. 
 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 
archaeologist? 
 
My opinion is same but I understand more he difficulties an the importance. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
I do not know but I can think some archaeologists who are more interested about Stone Age are not so happy to 
find coins from 1600. 
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  
 
Yes I am quite sure of that. 
 

10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
Yes too for that question. 
 

11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
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I can’t answer that question because my experience in field is too small. 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
Definitely yes. 
 

13. What kind of material is modern to you?  
 
For me modern material is about 200 years. 
 

14. Are there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
Yes of cause it is very important for understanding our society and history, and doing it when the trace are still 
warm... 

 
15. Can modern archaeology be important for your work? 

 
Yes for me it is very important as I hope to work with battlefield archaeology in future... 

INTERVJUNUMMER: 7 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 
Ja. Termen har nämnts både under föreläsningar i universitetsvärlden på grundkurserna i förhistorisk arkeologi, 
samt att jag själv har stött på det under utgrävningar. 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 
I en stenålderskontext exempelvis fiskkotor som hittas kring en härd, eller flintavslag som uppstått som ett 
resultat av bearbetning, utan att de sedan har använts. Termen kan även åsyfta att arkeologerna letar efter 
exempelvis flintavslag, för att se var inom en boplats produktion av verktyg etc. var förlagd. Längre fram i 
historien kan exempelvis en spräckt degel betecknas som avfall.  
 Avfall kan även utgöra anläggningar, som exempelvis var fallet i Uppåkratemplets sydvästra ingång, 
där slaktavfallet hade lagts ut vid ingången som en del i en hårdgjord yta. 
 Även om det egentliga är etnologernas, eller ”samtidsforskningens” fält, har det även funnits projekt 
där arkeologer har letat efter relativt modernt skräp exempelvis på soptippar. Denna typ av ”garbage 
archaeology” har haft som syfte att förstå samhället genom att studera vad konsumenterna ansett har varit 
oanvändbart och därför slängt bort. 
 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
Kriterierna för vad som är avfall bör vara oberoende av ett projekts studiesyfte. Allt som hittas på en specifik 
plats visar hur platsen har använts genom årens lopp, och bör därför dokumenteras i mån av tid. Detta är i 
synnerhet viktigt avseende yngre fynd, då senare användning av marken kan ha skadat eller påverkat objekten. 
Vidare är det viktigt för att materialet ska kunna vara vetenskapligt användbart även i framtiden av personer som 
inte var med vid utgrävningen.  
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 
Det är enkelt för dagens människor att referera till avfall då vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi förbrukar och 
slänger produkter och varor varje dag. Således kan man säga att människor under stenåldern, och människor 
idag har det gemensamt att man slänger bort sådant som inte längre är användbart. 
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5. How should garbage material be documented? 
 
Avfall bör dokumenteras och kategoriseras efter typ av avfall. Det är exempelvis en stor skillnad mellan slakt- 
och produktionsavfall 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
Vikten av att dokumentera poängterades under föreläsningar, samt i kurslitteraturen, med att arkeologi är en 
vetenskap. Därför måste dokumentationen hålla en sådan nivå, att även om femtio år ska en person kunna läsa 
dokumentationen, och titta på ritningar etc. och kunna göra sin egen tolkning. 
 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as an field 
archaeologist? 
 
Under de få veckor jag har arbetat, ja. 
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
Ja. Främst är det den digitala teknologin som har förändrat tillvägagångsättet. På senare år har Geographical 
Information System (GIS) kommit att bli ett viktigt geometriskt verktyg för banverket, kommuner med flera, 
samt även för arkeologer. 
 

9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 
in the field? (e.g. hierarchy)  
 
Svårt att säga, men jag toro definitivt att det finns en stor skillnad i projekt som sysslar med 
exploateringsarkeologi jämfört med forskningsgrävningar. I exploateringsarkeolog, eller ”rescue archaeology”, 
är tidsfaktorn avgörande och dokumentationen sannolikt mindre noggrann än i forskningsgrävningar. 
 

10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
Kompetensnivåerna ligger lite olika hos förhistoriska- och historiska arkeologer. Exempelvis är det självklart att 
de senare har en större kompetens när det gäller utgrävningar i städer med en komplex medeltida och modern 
strategrafi. Min tro är att historiska arkeologer i sitt arbete mer ofta stöter på störningsmoment, exempelvis 
rubbad strategrafi på grund av nedgrävda rör, och tar hänsyn till detta i dokumentationen. I en 
stenåldersutgrävning kanske det är intressant kuriosa for utgrävarna om man hittar en glasflaska från en picknick 
1913, men det är inget som dokumenteras. 
 

11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
Inte vad jag känner till. 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
Kanske inte generellt inom arkeologin, men inom respektive projekt kan det vara sunt och nödvändigt att man 
diskuterar det. 
 

13. What kind of material is modern to you?  
 

       Massproducerade varor från den industriella revolutionens era, det vill säga från 1870-talet och framåt, och ännu 
tidigare i vissa avseenden (exempelvis textilier). 
 

14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
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Det förra seklet, och även 1800-talet i viss utsträckning, kännertecknas av ett enormt informationsflöde, som 
primärt hör till historikernas och etnologernas forskningsfält snarare än arkeologernas. Historiker och etnologer 
har även skolning i att hantera dessa källor till skillnad från arkeologerna. 
 Uppstår det trots detta ett behov av att sätta spaden i jorden, för att exempelvis reda ut hur marken på en 
specifik plats har använts, kan arkeolgers specifika kompetens vara användbar Men jag är tveksam till om 
”modern arkeologi” skulle vara särskilt meningsfull som en egen disciplin i Sverige. Historisk arkeologi räcker 
långt i det avseendet. 

 
15. Can modern archaeology be important for your work? 

 
Förutsatt att ny kunskap kommer fram, ja. Annars ställer jag mig tveksam. 

INTERVJUNUMMER: 8 

1.  Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 
world or in the field work?  
 
No. 
 

2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 

- 
 

3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 
expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 
I don’t really understand the question: most of the material on settlement sites can usually be regarded as refuse, 
or “rubbish”. If we have material from various time periods, then I suppose it means there was human activity 
here at various periods, and I think it should all be documented in the same way.  
 

4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 
are some peoples using it!)?  
 

I don’t know.  

 

5. How should garbage material be documentet? 
 

- 
 

6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 

Are you asking only about documentation of garbage material, or documentation in general? If you mean 

documentation in general, then I have to say that perhaps one place more emphasis in lectures on the philosophy 

behind documentation, i.e., what are the purposes of documentation. Archivists, who also have an immense 

amount of data, always have to think about what they throw away and what they keep, but archaeologists don’t 

tend to consider expressly the question of how much documentation and what kind of documentation is 

necessary.    

 

7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 
archaeologist? 
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I still think that it’s very important to be precise and consistent in documentation, so that the information will be 
clear and useful to other researchers.     
 

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 
 
I think it probably relates more to national traditions of archaeology, rather than to generation differences. 
Younger archaeologists tend to learn from elder colleagues working in the same tradition and thus tend to 
continue a similar system.  
 

9. Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions in 
the field? (e.g. hierarchy)  
 
I don’t know of any differences of this kind.  
 

10. Are there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 
time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
There is a general tendency for researchers of early prehistory to pay more attention to three-dimensional 
recording of object positions, while those working with Iron Age and Medieval material tend to place more 
emphasis on stratigraphic relationships between layers. Evidently, it relates to a pre-understanding of the 
different kinds of questions we seek to answer in prehistoric and historical archaeology.   
 

11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
No, not in Latvia. 
 

12. Is there a need for a discussion about it?  
 
Maybe.  
 

13. What kind of material is modern to you?  
 
Modern material might be material from the 19th and 20th century.   

 
14. Are there a need in archaeology today for modern archaeology? 

 
I don’t know. First you would have to define the aims of modern archaeology: to identify the role of 
archaeological evidence in relation to written sources and other sources of evidence about the modern world. 
 

15. Can modern archaeology be important for your work? 
 
For my Mesolithic and Neolithic research, modern material might be important for comparison and for a better 
understanding of processes by which the archaeological record comes about. 

 
 
MONTE DA IGREJA- PROJEKTET 

INTERVJUNUMMER: 9 
Finns det något material som kan kallas skräpmaterial? 
 
I teorin finns det absolut inte skräpmaterial. I praktiken så finns det. Och i så fall skulle jag vilja säga att det 
praktiska skräpmaterialet är kanske just det som är alldeles för nutida. Det som inte riktigt kan räknas som historiskt. 
Som man ofta säger att man är besviken över att hitta någon ting som är för nytt. Som att här är en kapsyl också så 
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slänger man bort den. Som exempel. Men i teorin absolut inte. Där ska ju allt material värderas som samma sätt.  
 
Om vi tar en följd fråga också: Om du anser att det finns något material som kan kallas skräpmaterial, hur 
definierar du detta? 
 
I så fall är det nyare material. Ett väldigt nytt material. Tex. från 1950 och framåt eller något sådant. Alltså 50 år. För 
mig så känns det mer avlägset med saker och ting som hände på 1920-talet och 1930-talet än på 1950-talet. Ett 
ickearkeologiskt material är saker som känns nutida. Saker jag identifiera mig med. Saker som jag vet användningen 
av. Och som jag känner att jag har någon slags erfarenhet av, eller att det är min kultur eller i min samtid så är den 
här saken väldigt relevant. Och då känns det inte lika mystiskt och spännande för mig. Än vad tidigare epokers 
material är. Så på det sättet är det för mig kanske inte lika roligt att studera de här sakerna som kommer från nutiden. 
Men om man kan kalla det skräpmaterial…Det kanske är ett dumt ord.  
 
Räknas ett arkeologiskt material som är äldre än det som den arkeologiska undersökningen avser som 
skräpmaterial? 
 
Det enda exemplet som jag har av det är en föreläsning med Berit Wells som bor i Aten, när hon grävde Poseidon 
tempel i Grekland. Och hittade bronsålder bredvid. Detta lämnades för det var inte intressant. Självklart så förstördes 
det inte utan det lämnades. Men detta var inte relevant eller intressant för henne. Och hon var väldigt besviken när 
hon hittade det här bronsålder offeraltaret, eller liknande ett offeraltare. Det är nog det enda konkreta exemplet som 
jag har då någon verkligen har tyckt att det är jobbigt att hitta äldre material. För ofta är så att ju äldre det är, desto 
mer spännande. I Pompeji till exempel hade ju den här svenska grävningen hittat stenåldersmaterial under den 
romerska bosättningen. Men detta var ju sensation. Det var ju inte skräpmaterial alls. Utan det var ju något 
fantastiskt! Så jag tycker inte det själv. Men det är kanske för att man är väldigt inrutad på sitt område. 
 
Om vi ska se på termen…varför tror du vi använder ordet skräpmaterial? 
 
Eftersom det vi gör är arkeologiska utgrävningar… tre saker kan ju hända med det vi hittar. Nummer ett är att man 
bara lämnar kvar det på sin plats. Bara täcker det med jord. Nummer två är att man dokumenterar det och tar upp det. 
Nummer tre är att man dokumenterar det och sedan slänger bort det. Eller att man inte dokumenterar det över huvud 
taget. Det är kanske därifrån vi har fått den här termen skräp kommer ifrån. Att man lägger in en värdering på 
materialet, att det inte är någonting som är värt att behålla för att det inte är något som är värt något. Jag vet inte hur 
det kan ha uppstå…  
 
Hur tycker du att det oväntade materialet ska dokumenteras? 

 
Om det är ett material som inte tillhör den tid som man studerar så tycker jag att det ska lämnas kvar. Att man ska 
göra så lite som möjligt. 
 
Men om vi bara ser till dokumentation och inte bevaringen av det oväntade materialet…hur ska man 
dokumentera det? 
 
Dokumentera det som på vilken annan historisk site som helst. Tycker jag. Antingen ska allting likställas eller så gör 
man det inte alls. Det känns väldigt bisarrt att man ska behandla det materialet annorlunda i så fall. Om det inte är det 
som man är intresserad av primärt så tycker jag inte att man ska gräva där överhuvudtaget om det inte är absolut 
nödvändigt. Så har du tex. en väg som går över någonting och det inte är säkert att du behöver ta bort allt så tycker 
jag att man ska försöka behålla så mycket som möjligt. Det är alltid någon som är intresserad av det.  
 
Nu har ju inte du så mycket gräverfarenhet… Men har du ändrat din åsikt om skräpmaterial sedan du 
började gräva? 
 
Ja, jag har tänkt på detta de senaste dagarna sedan vi pratade om det. Och jag sa till dig tidigare att jag aldrig hade 
hört talas om nutidsarkeologi. Men jag kommer faktiskt precis i A-kursen så var det någon som berättade för mig om 
arkeologer grävde i gamla sophögar från 1960-talet. För att kolla hur plast bryts ner och sådana grejer. Och jag 
kommer ihåg att jag tyckte att det var så otroligt fånigt. Jag sa till mig själv att jag ska aldrig sitta i någon jävla 
sophög någonstans och gräva plast. Men nu, och jag tror att det mycket beror på Monte da Igreja projektet, så tycker 
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jag faktiskt att det är lite spännande. Jag tror att jag har omvärderat när man får en annan syn på vad arkeologi 
verkligen är. Så jag trodde väldigt mycket att man gräver vikingatid och sedan får man reda på hur det var på 
vikingatiden. Och gräver man bronsåldern så får man reda på hur det var på bronsåldern. Men självklart så är det 
mycket bredare än det. Det handlar inte så mycket om historien som det handlar om oss. Om vår egen samtid. 
Faktiskt. 
 
Finns det ett behov av en diskussion angående skräpmaterialet?  
 
R: Ja, det tycker jag. Jag tycker att den absolut behövs idag. Och dels efter att ha fått höra av dig om RAÄ, som har 
sagt de varse bisarra saker. Jag tycker absolut att det behövs. Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker det är också 
väldigt intressant, alltså om man tittar på utgrävarna, det här tv programmet. Det finns ju ruggigt mycket man kan 
klaga på hos utgrävarna. Men folk relaterade ju faktiskt till det. Det var det som var så kul. Det var de här nya 
objekten och det här, alltså, objekt man känner till. Relativt nytt. Som folk relaterade till. Och folk var ju 
jätteintresserade. Så självklart. Det kan ju också va en riktlinje för att öppna upp till en större publik kanske. Som 
inte egentligen har ett historieintresse och som kanske inte är intresserade av vikingar och bronsåldershögar. Men 
som kanske är intresserad av, jag vet inte, kanske andra världskriget. Eller kalla kriget till exempel. Som det här med 
Kuba, arkeologin som Mats Burström håller på med. Det är ju många som skulle kalla det för skräp. Jag tror absolut 
att det behövs. 
 
Tycker du att det finns en sådan diskussion idag? 
 
Alltså, vi har ju hört diskussionen för att vi är här. Det är ju det här projektet. Alltså på ett annat sätt. Så jag är nog fel 
person att ställa den frågan till egentligen. För jag tycker att det finns en diskussion. Men jag tror att inom den 
akademiska världen, ja. Där tror jag den finns. Men frågan är om den finns inom yrkeslivet. Att yrkesarkeologerna 
som jobbar i fält diskuterar det, det är jag inte säker på alls. Men det ska bli kul och se när du pratat med dem. 
 
Och då har du nästan besvarat min nästa fråga. Om det finns ett behov om samtidsarkeologi, eller 
nutidsarkeologi eller modern arkeologi. Vad man nu vill välja att kalla det. 
 
Ja, och det tycker jag ju att det gör. Just det här att locka en större publik och öka intresset för arkeologin. Det tror 
jag. 
 
Vi har ju redan pratat om det här innan egentligen… men vi kan väl ta det igen. Vad tror du 
nutidsarkeologin kan tillföra till den inriktning som du har inom arkeologin? 
 
Som förhistoriker…jag tror att mycket av det som gjordes då, eller om man säger så, alltså hur folk levde då, görs 
fortfarande idag. Jag tror alltså inte att människan har förändrats så mycket under tiden. Så jag tror absolut att genom 
att titta på det så som Monte de Igreja projektet  här gör så, alltså som en liten bredare tidsperspektiv så tror jag att 
man kan lära sig mycket om det tidsperiod som man faktiskt är intresserad av att studera också. Även om jag kanske 
egentligen skiter totalt i vad fågeljägare gjorde här för 30 år sedan... för det kan jag säga att jag gör egentligen. Men 
om man sätter det i det långa perspektivet så är ganska intressant. Alltså som engångsföreteelse så är det inte 
intressant, men i ett längre perspektiv, i en annan dimension så är det väldigt intressant att se hur platsen har använts 
inom olika tider och sådär. Och vissa saker tror jag faktiskt… att man kan lära sig otroligt mycket under neolitikum 
genom att kolla just på sådana saker. Därför att vissa saker är fortfarande det samma. Kanske estetiska värderingar 
lite granna, sådana saker. Men absolut, jag tycker att nutidsarkeologin kan tillföra mycket och lära oss om den tid [---
]. 
 
I: Ja, det var alla mina frågor. Tack så hemskt mycket. 
 
R: Det är lugnt!  

INTERVJUNUMMER: 10 
Is there a material that you can call a rubbish material? 
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Cigarette buts you can call garbage material. Well it depends. If it is in a layer, I don’t think that you can call it 
rubbish. But if it is on the surface, perhaps. But it depends on what it depends on what material it is. If it is organic or 
if it is pottery or metal or something ells. I don’t think that you can call it rubbish. 
 
Have you been in contact with this definition of finds as garbage? 
 
Yes. When I was working in Chaves, the first layer had bottles. Broken bottles. But all the pieces collected and put in 
a bag with a label and everything. We are not going to study them but we describe them, also, and they are a part of 
the recording of the findings. But if instead in Monday morning after the weekend and the trench would be full of 
garbage, it wouldn’t be recorded. 
 
Do you think that material which is older that the time period that is related to the questions of the excavation 
can be rubbish material? 
 
No, I don’t think so. In my opinion, every layers should be regarded and treated as equal. If they are modern or older, 
that doesn’t matter. Everything should be recorded and studied when you can. Everything should be recorded as 
equal. I don’t make any difference when it is more recent or less recent or more older. Everything is treated with 
some respect.  
 
Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology?  
 
I think peoples see the more recent finds, how can I explain this… things that we know, that you are familiar …I 
think that peoples are used to treat them like garbage and rubbish and things like that. And for instance, if you are a 
medieval archaeologist, everything that is older than that is rubbish for a lot of person. And I don’t think it is like that 
you know. Even thought I may like some kinds of periods, historical period, I won’t treat the others like rubbish. 
That’s why I think it probably started with a joke. I am a medieval archaeology and the rest is garbage. It is the 
general idea.  
 
Have your opinion about this rubbish material, or what you should call it, changed during your work (e.g. 
fieldwork)? 
 
Not really. When I was studying in the university, I had already an idea about what I was thinking should be 
recorded in an excavation or not. And I define myself and a principal, that everything that appears should be 
collected and recorded. But I know that’s not a common policy.  
 
It’s not common politic in Portugal? 
 
R: Yes, it is not common politic in Portugal. There are a lot of…for instance, I know that in digs, really in the centre 
of towns, like Porto. There are some layers that have needles and stuff like that, obviously don’t collect them. 
Because it is a health problem. You don’t go and handle the needles and stuff like that. Usually the first layer is just 
thrown away, and you can write in your diary, well I found that kind of bottles and one can of Coca cola. What ever. 
You don’t keep it. You just throw it away again. It is the general picture. But, if needled appears in one of my 
excavations, it is obvious that I am not going to collect them. I think it is a principle that I only if I have a boss that 
says “do not collect them”, I not. Other vice I will do recording and collect everything.  
 
Do you think that we have a discursion today about this material that is not prioritised? 
 
No. Discuss about it. Peoples usually don’t think about it. Everyone just do what it takes. 
 
So no one in the field, while you are working, and not academically either are having this discursion? 
 
No. No one talks about it. People may ask did you keep it. Or did you kept it. But usually peoples don’t.   
 
Do you think that we need a discussion like this? It is important? 
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It would be better, you know, for in instance, if IPA (Instituto Portogues Archaeologia) would have a general politic. 
That everyone should be obliged to do. That would resolve the problem. Because there is no politic, everyone do 
what they please. Some peoples keep some peoples don’t. And you don’t have the same type of recording. And I 
don’t think that it should be like that. I think that everybody should have a general politic and you must follow it. It 
don’t need to be a tight politic, some space so you can do the things you…sometimes you don’t even thou you may 
like to record everything…sometimes you don’t have a lot of time. Or, I don’t know, a totalstation. What ever. You 
don’t have the means to do what you want. That’s why the politic should be general.  
 
Is there a need in archaeology today for modern archaeology? We have talked about this before… I ask it 
again. 
 
Modern archaeology? 
 
Yeah, we have talked about it before, you and me. For example, about industrial archaeology. Is there a 
future for it? 
 
R: Not in the way that people do more… rescue archaeology for instance. Because peoples…because it is rescue 
archaeology peoples don’t use to [---]. But I don’t think it should be like that because the purpose of excavation… [--
-] people don’t publish the reports you know and the meaning or the purpose of an excavation is to not, well, to find 
something, but if you don’t find something, it is also information. It means that for some reasons it is nothing over 
there. That should also be published. Because there is a lot of studies that you can do, special in central of the towns 
that you don’t do because usually those kinds of reports are not published. There are a lot of medieval and roman 
roads that are discovered while you are making some new roads or just making some new plumbs, or what ever. 
Because they are not published you still don’t know where the roads may pass, you know. And that is important to 
study population for academic work or investigation, because I don’t think there is academic difference, you know. 
There is investigation and there is also rescue archaeology, because their principal purpose is not to investigate one 
period. It is just to know what is there. The several periods. And usually one kind of investigation is… I am a Roman 
archaeologist and I’m going to study roman place. So, I know already, or I think that I know already what is going to 
appear. And usually only appears that kind or only that period. Or not so many periods as modern archaeology or 
rescue archaeology. 
 
What are the limits for modern? 
 
I don’t know. I really don’t know. I think that it only depends on you. But for me.. modern archaeology is…I don’t 
know. Since yesterday. 
 
Like on this excavation then! We record everything.  
 
Since yesterday. It is already modern. 
 
In your archaeological niche, you deal with mostly with roman archaeology …can modern archaeology be 
important for you? 
 
Yes, definitely. I think all periods needs rescue archaeology…modern archaeology, because there is a lot of good 
findings even thought its pottery or structures or whatever. In simpler words, I think every counts and everything 
should be…I think every archaeologist should have the responsibility to publish their reports. But I think it is…the 
most responsible for publishing is IPA, it is our heritage, and they should even… I don’t say that they should publish 
everything in books or in magazines, because it would be impossible. But you can put it on the net, you know. Just 
be… available so you can consult. Go and check and see, well, have some kind of a way to see. I think it would be 
wonderful. I don’t think we will get it soon. It would be wonderful. 
 
That’s it!  

INTERVJUNUMMER: 11 
Do you think that there is a material that you can call a rubbish material? 
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Well, like I said the other day when we were discussing the subject, I don’t se that any kind material can be called 
garbage. Just like Cornelius does in this project, we record everything and in my professional excavations, I treat 
always the different layer with the same respect. So I treat the common pottery from the 19th century or the 20th as 
equal as the roman level that I’ve got. And even cartages that we found, I’m thinking about studying them. And 
probably the most ancient have 50 years but I think it would be nice and it could be different and I don’t se them like 
garbage. I would take care off all. 
 
How did the term garbage material arise?   
 
Okay let’s see. Hmm, I think that word garbage don’t fit in archaeology. You see, because when we say that some 
thing is garbage we are creating some barriers that divides all the archaeologies and we know that they automatically 
makes some barriers like prehistorians, one group the roman and other ones. And probably in jokes we talkes about 
their pottery, its rubbish, something like that. I think that we need to have a clear mind about that and we must know 
that garbage is a word that does not fit. If we are studying a place, a settlement or a group of settlements, we need to 
be sure that we relate all the facts and errors. And we need to….lets see…I can be a specialist in one era, probably 
medieval age or roman or something like that, but we need to have some notations about other times. And if we have 
some notions we are able to do something in the other projects. So that word garbage doesn’t fit. If I start to think I 
don’t like Bronze age or charcolitic, these I don’t like, so I’m going to close myself only in roman or medieval or 
something like that and I wont study nothing at all about the other eras. It is a basic error for any archaeologist in my 
point of view. I don’t know probably have other opinions, but that’s mine. 
 
Have you met archaeologist who actually uses the phrases garbage material or rubbish material? 
 
If I know someone… 
I mean, have you heard anyone use these phrases? 
 
In a professional and serious way....I don’t think so. I think that I never heard it.  
 
How about books? Have you red it? 
 
No.  
 
And if we were to talk about documentation…You have already said that everything should be treated 
equally, so that must include documentation as well. 
 
Here or at excavations in the north, maybe the ones from the late Iron age and the Romans, we get…the investigators  
got metallurgy that its…the tiles, the roof tiles. We don’t measure it, we don’t get a record for it. It is only for 
statistics. We found tegula and we put it outside of the trench. And in the end of the day we just count it, you see. Or 
maybe take a few pictures off parts of the trench. And it is just for statistics then. And in square B3 we got 35 
tegulae, more or less complete. We got three small pieces, nothing like that. Some of them have some kind of 
decoration, some can have some fingertips or animal marks. While the animals are passing they can leave there mark 
to. We can register it and if it is a complete one or well preserved, we will keep it. But mostly we don’t keep it. But 
we don’t treat it like garbage. It is the most common kind of find that we got there and we don’t have a way to 
preserve them or to accommodate them some place.  
 
But what do you think about the documentation? The recording of this tegulae? Are they recorded in the 
same way that other finds are? 
 
No, not in the same way. Off cause the pottery, the jewellery and the gold we focus more at that. But it would be 
better and complete if we got the whole scenario, with the shards and the tiles in the right place and we can measure I 
like we do here. But we don’t have much time to do that because it is a bigger excavation with a lot of peoples and 
we need to work faster. There is not enough time. And even the archaeological companies, I don’t think they do that 
kind of work to. Probably it is like that time is money and probably they just kept a few pictures from the most  
better or well preserved, so they only record the pottery or the walls and some jewellery. It could happen that they 
got that. But I think the idea of the work should be that you record everything. Because archaeology is like the 
perfect crime when we are digging. When we are digging we loose so much information and we don’t have the 
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real… okay let see…we don’t get the real idea of what we are loosing, you see. The more information that we 
record, the better for us. So it is necessary that we can use it in the right way. To join all the pieces, to make the 
puzzle. We must be really certain of what we are doing. 
 
Is there going to be a change? Will we document more and more? To get the whole puzzle? 
 
R: I’d like to. But it is hard. Because [---] the experience that I had, it was not quite good. We didn’t had the right 
way to work. I had a lack of workers, I a lack of ways to record. I had never been working with a totalstation. They 
gave me a [---]from the sixties.  And I am sure that some information was lost. I’m really sure. And I would like to 
not have that situation in the future. Because this is our profession and we want to become something with some 
respect. We need to make a valid work and certainly with the documentation of all kinds of finds that we got. And 
I’m not talking about the archaeology that we find either in the field, in the museums, in the libraries and some 
documentation that we keep in our house or something like that. We need to gather all that stuff and make rational 
Russian salad. And then we get the final product. 
 
The Russian salad. Is there a difference between young newly educated archaeologist, the younger generation 
and the older generation when it comes to documentation? 
 

Yeah. I hope that we got some new ideas. In Portugal there is quite different from Sweden perhaps. Because we had 
a generation that came to the university during the late sixties, beginning of seventies, that marked the reborn of 
archaeology in Portugal. They made huge works, they made huge thesis that were pioneers?? Of our thoughts until 
the middle of the 90s. And some of them were my professors. But we need to…you see, we don’t need to be glowed 
to that kind of archaeology, that kind of thoughts. We need to break the barriers, to rip the chain some times. And if 
we are following some ideas of that archaeology, but we now that we can get something out there and we can mix 
something from different areas, from different eras. Because in my case I do very much like geology, and I do very 
much like to work with medieval, high medieval levels. But I do always link them with the Romans and the Iron 
Age. Because we need to get the whole perspective. So those works were just limited to megaliths, on… in Portugal 
[---] and on some medieval, like towns or something like that. And we need to make something like…in music they 
call it a cross- over. To mix some stuff. And I think that we need to more than to mix some knowledge’s, we need to 
know some different knowledge’s. And perhaps we get most clues what we are trying to do that is making some 
history. To tell you some stories. And if we get a little bit from geology, another bit from archaeology, another bit 
from the ethnographic. From the folklores or something like that. It would be really great because some of what we 
are now. Some stuff that we see on our grandmothers and grandfathers came through centuries and centuries. It has 
some changes but the centre is always the same. I don’t think that many things have changed so much because 
Portugal always living the medieval age like the middle of the nineties. And we got the 1834 revolution and we got 
the [---] liberal government so I don’t think peoples changes so much. But I’m still trying to and that is why I get so 
busy and I don’t writ so much. Because it is difficult to get all that knowledge. But it’s a difference that I started to 
notice between this kind of new archaeology that is coming out from the university in the last four, five, six years 
and the older generations. I’d like to see if this work continues and gets some progress and gives a visibility to 
archaeologies but we don’t know because we are not the owners of the future and laws and the money to make so 
huge and complex projects. We need some money and some time and sometimes we can’t gather these two things.  
 

So it is the older generation who has the money and the time? 
 
Yes.  
 
Do you feel the same about documentation today as when you started studying archaeology, is fieldwork 
conducted in the same way as the book says it should be conducted? 
 
No. 
 
Were you expecting it to be the same? 
 
Well, I got the real perspective of the fieldwork all along the four years of my course. But when I started to work as 
an professional the responsibility was much higher. And we need to know how to deal with that pressure. But the 

  - 80 -



books or the reports are just the final product of what passed through years, weeks or maybe fifteen to twenty years 
of work. So we cant see through that report what passed on during that excavation, we don’t know when then eat or 
what they eat or about the weather, the climate conditions or how many people who was worked there. If they sewed 
all the soil or if everything were recorded. You see, we need to know that we read in books, it is just like in 
television, we only get the summary. And we need to know that something really difficult was behind that. Like this 
work we doing here is really hard, accept for lunch when we have picnics, and probably in reports some things are 
not included. I’d like to be mistaken about that but I think that some reports do not include everything. 
 
What is it specific that you learn about recording at your university? 
 
Very small ideas because archaeologists in Portugal there are not very turned in that direction. They are working 
much more in excavation and they are not that interested I think, but sometimes they don’t have all the way the 
correct way to record the finds. So from my literature that I got, just a few lines about that. Very small ideas and not 
so much about that. But it is something that we can filter. That way I would not follow, I need to make to some 
conditions to work. To work I need some such hundreds of bags, I need a total station, I need some nice trowels to 
work, I need to have sixteen or twenty workers. And we need some students too because we need the students. But 
most of the time it is not likes that. The centre is the excavation and then there are several archaeologists in Portugal 
that are losing there time in drinking. Not archaeology. Its time to start to write books and make some conferences 
and… something has gone very wrong. I think that leave this world and go into another and don’t see what is around 
them. In the real world. It is quite a sham. 
 
Is there a discussion about “rubbish material” either when you work out in the field or in the academic 
world?  
 
It should be. We must have a discussion because when we don’t have… we only have two answers. Or everything is 
alright, or there are things wrong. But I don’t think that the biggest part of the archaeologists, or that we know that 
the investigators, the academic ones, they are not… they didn’t focus on that point yet. But some day, and we are 
now seeing that a increasing number of persons are doing work in the 18th and 19th century layers. And they make 
some PhDs and doctoral thesis in that kind of material. I think that in the next few years their will be a big discussion 
about that. Because it is necessary to know who defends the “garbage”, the existence of garbage and who does not 
defend it. So they treats them like this is archaeological, we need to study it, we need to record it. And it is when 
with that we do know a little more about the ancient ones that were present in this place. Or use this place… and then 
we can relate some of these things that we see today in the folklore, in the way we dress, the way we talk and most 
probably in the way we think. Because I think that most the material finds that we got is about the way that we think. 
I don’t know if … the roman pottery that doesn’t have anything with them. They always made pottery, jewellery, 
their building to show their own expression. Because we are roman we make this kind and it is different from the 
others. So even local ones have something native mixed with roman. I think that. And in this case here, it was not 
Romans who lived here. It was local ones with Roman influence. Just like the barbarians, they were a minority. And 
so were the Romans. The biggest parts of them were there the army. And they didn’t move all the time and some rich 
Romans could have came from to the Iberian Peninsula from Italy or the south of Gallia. But most of them became 
rich because they were linked with politic.  
 
Is there a need for a discussion? 
 
I think so. It is not on the table now. When we got more researchers in the modern age. They will make their voices 
herd. In Portugal is it common to relate garbage material to modern centuries. We need to take care of it. 
 
What is modern to you? 
 
Good question. Probably what haven’t come. Probably the things that haven come. This is modern to me. Because if 
it is recorded, it is the past. 
 
Would you like to work with modern archaeology? 
 
We need to be prepared to work with all archaeology. If I studied a village and I would have some finds from 
modern ages, I would notify someone who worked with it. And it would be nice to make a project with a huge team 
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of archaeologies and some engineers or something like that. We need to mix all the knowledge. We need to work 
with several different peoples who likes different times. We need to know their visions and we need to learn from 
them. It is wrong when we think we know everything about a subject. And when we stop talking or working with 
other peoples, we know that something is wrong and we don’t want to learn new things anymore. I am really 
prepared and I would like to work with everybody. I sure that… I know my lacks in some periods, but it will be fine. 
 
You said that a lot of peoples see modern material as rubbish material. Can we call the material that is older 
then you expect to find, if you work in research project, garbage material? 
 
No. If I am digging Iron Age or Roman period and finds bronze…If it is not from mixed level or something like that. 
I will not treat it like garbage. But came from a mixed levels… we will treat them equal. If I am digging a Roman 
place and find bronze, I’m glad. And if have the right knowledge about that I would ask someone about it.  

INTERVJUNUMMER: 12 
Is there an archaeological material that you can call rubbish material? 
 
That depends on what you are digging I think. On what your object is. Witch period do you want to reach. I have 
never been supervising an excavation so it is difficult for me to say what is rubbish or not. Because I am just doing 
what other peoples want me to do. 
 
Have you heard the expression before? 
 
Yeah, but I think that the only time I would listen to that word, or use that word, is contemporary garbage like if you 
are digging a prehistorically place for example and you find a hole with a lot of dirt inside and everything is 
disturbed. Yeah, not really specific things where peoples says this is garbage. But of cause…in the places I have 
been digging, we don’t plastic stuff or metal or contemporary things. 
 
How do you think the material that is not part of the questions should be documented? 
 
Just to write down what it is or what you think it is. 
 
You have been working in the field for quite a long time, have you changed your opinion about the material 
that is not a part of the questions? 
 
Yes. Especially here. This is the only place where I have been digging that…for example I remember when we 
started Trench Blonde, I think or did extension of Trench Blonde...we took away a big stone and underneath was this 
plastic string. You know, like the ones we use around our trenches but it was really old. And we said perhaps the 
Leisner, the German archaeologist, was here and did some measuring and it is a string from that time. I think here it 
makes all sense to keep those things. Otherwise if I was digging only the anta or the roman building I wouldn’t keep 
it. Because…I don’t know. I am not sure of what it is and how long it has been there. 
 
Is there a discussion today in archaeology, in field or academically, about the material that is not in the 
questions. 
 
No. I think that I never saw any article about what rubbish is or what could be in excavation. And I don’t remember 
any of mine professors saying this is rubbish and this is not. 
 
But not only rubbish material. The material that is not a part of the questions.  
 
I think that there…peoples don’t discus that very much. They are focused on what they want to have. What that is 
imported material. 
 
Is there a need for one? 
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A need? Yeah, I think that you can think about that question. And yeah, It is a question very…it is an important 
question to discus. What should we keep and what should we not keep and why. I mean, for example, I study pottery. 
I understand what kind of pottery could give me information. If I have a small piece, one centimetre, I determined 
that I don’t study the pieces, the shards that are smaller that two centimetres. Because for me, for my objective less 
that two centimetres don’t give me any information. Like if I could do some analyses or something perhaps I could 
do those, but I don’t know if one centimeter is enough to do analyses.  
 
Is there a future for modern archaeology? 
 
Yes. I think that more and more. Because today many students finish there archaeological studies and after that, at 
least in Portugal, we are the future. We are the one that have more possibilities to work in rescue archaeology and of 
cause we find a lot of things from modern time in rescue excavations. And I think that started to get some 
importance. I don’t know, in Portugal, ten years ago, we didn’t have rescue archaeology so we had works in the 
middle of the city and we did not have any archeological supervising. But we have and sometime we can have two 
meter or more of rubbish…modern rubbish of any kind. If you have time and everything to write a report or article 
about it I think it is important. Before rescuer archaeology peoples were digging for example in factories, industrial 
places. And they are quite interesting works. You find them and you are digging and you find interesting things. 
 
What is modern to you? 
 
Modern to me…it is a difficult question. I don’t know…when we study professors are saying different things to you 
and of cause you mind get… you have other limits like you don’t have your conscious so free then. If you never 
studied archaeology anything you maybe have a different idea what that might be [---] It is a child or peoples without 
education, for example like peoples from here in Alentejo, many of them don’t know that it is a megalith for 
example. But they don’t know the same things that we don’t know. So modern things, yeah of cause, I learn that 
modern time they started at 16th century more or less. So if I think a little bit about it, I don’t think it is modern 
like… and then you have peoples talking about post- post- -modernism and they are saying that we are living it now. 
So I think that I have my limits established by my classes and professors and the things that I read and that’s one 
thing. But I would not say that 16th century is so modern. Modern in which aspect? Because Romans could be 
modern peoples, Neolithic peoples could be modern in certain senses. I think. We are all from the same spices and 
should have things in common. I’m not sure if I answered it… 
 
I’m not sure either… but this is more an open discussion. You don’t have to be too precise. 
 
And I am not sure about this period. But when I had modern archaeology I liked it very much. 
 
Could you work with it your self? 
 
Yes, actually after medieval I would do some modern things. Because I really like ethnographical works. I think 
that’s very important because you have some remaining, living remains, from that time for example. And I did a 
paper for modern archaeology and for me it was really interesting. And I liked very much. 
 
Could modern archaeology help the peoples working with prehistory in some way? Maybe give you who are a 
prehistorical archaeology some new aspects? 
 
Yeah, in the ways of thinking. With some new ideas. 
 
Is there a difference between what you learn in the university about the documentation compared to how you 
been working in the field? 
 
I think so. 
 
What do the books say? 
Actually I think I never read any books about how you must record and I remember to have any lecture about how to 
record.  
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Is that a good thing or a bad thing? 
 
I think you should have it. Because most of the students, when they go to the first excavation, at least in Portugal, 
then you understand how all the process goes. For me, the only good thing I could get is how you shouldn’t do the 
things. And I think it is good because you are always learning something. There were many times when I was 
astonished, what these peoples was doing? Even though I didn’t have a lot of experience…destroying information 
and so on. 
 
Is there a different between how archaeologist in different positions in the field document material? 
 
I think so. 
 
What kind of differences?  
 
Generations. Like professors… 
 
That was an interesting interpretation of the question… 
 
I think that there are some differences, but I haven’t experienced with other periods with other periods. This is my 
only experience of a Roman place. Like in Quijarmo it is digging it as Roman people, like Roman archaeologists. 
Because for us in Portugal we have this cliché almost like, okay like with Romans you have this straight wall and 
you can go with a pick axe, and you dig everything with a pick axe, because it is a straight wall and very solid and 
there is no problem you know it is there and you just follow the line. And for example for prehistorians or for iron 
age you now that usually they don’t have straight walls they don’t have rectangular structures. They are more 
circular and more round structures. And sometime you don’t understand what they are, and you have peoples with 
more experience behind you saying, oh this is a bla bla bla. And you can’t see anything. But yeah I think there is a 
difference between… 
 
And between generations? 
 
Actually that is a good question. For example my professor, my supervisor, she thinks that we the younger people 
have much more daubes and we question everything. And I think for them, for peoples with her age, she is 46 I 
think…they are not so complicated. I think we put much more questions then them.  
 
Even Socrates recognized this… 
 
Yeah, but that’s something that.. for the archaeology it is much more than archaeology. It is common sense or many 
questions…I think that we put many questions in general. Our generation or resent generations. We are putting much 
more questions than peoples from 40th or 50th.  
 
Or is it the same questions that already been asked that is coming back? 
 
It could be… but I think perhaps we sometimes complicate things to much. Or not. But we are with some older 
peoples at your site, talking about the same thing…I have the sense that we are much more…I don’t know. I think 
this but I am not sure. This is bla bla bla and bla bla bla. It seems like they have things much more clear in their head. 
Maybe it is because they are older. And wiser. Maybe you get wiser with the age. Probably. 

INTERVJUNUMMER 13. 
Have you heard the expression “rubbish material”?  
 
think people use rubbish material. Most part of archaeologist studies a certain period and material from other period 
can be seen as rubbish material. Not everybody likes to studies for example life history. I like to study medieval. 
Some are prehistorians. Something like that. 
 
So not only modern artefacts are seen as rubbish material? 
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No I think that older material are seen as that to, it depends on the person himself. 
 
Is material that you find, but is not a part of the excavations questions, when there is such questions…how are 
they documented? 
 
How I think they are documented? They are documented like the others. 
 
And that’s the idyllic way? 
 
I think that every place has a different objective frame. It depends on the supervisor or who writes the thesis or 
something. And I think the material should be documented in the same way.  
 
When you were studying, what did you hear about documentation? 
 
During the excavation or after it? 
 
During the excavation.  Were they positive of documenting all material that you found? 
 
No. When we were digging Palaeolithic we found Palaeolithic. And if we found something else, from another period, 
we documented it. I think that here in Portugal we study a place and we don’t care about the other material. Because 
we got this problem those peoples think in one way and are not open toward other things. They uses peoples from 
other periods. They think like this. Closed minded. I think we have this problem in archaeology to. 
 
And what did the literature that you had to read during you studies say about documentation? Were they 
positive about documenting everything? 
 
I don’t think they said anything about it… 
 
Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as an field 
archaeologist? 
 
I was excavating prehistory, almost Palaeolithic sites. And what you see there…there is no more things you know. 
But yes I have changed my mind since I was here in Monte da Igreja. I like the idea that you leave…I don’t think 
that it is so important the material that we leave today, that the thinks that we are doing [---] so important. Important 
maybe is not a good word…but I think its good, like Cornelius said the anta is still here, it was build a long time ago, 
but it is still here and it is important because you still live with here. What was the main question again? 
 
If you have changed your mind about documentation during your fieldwork? 
 
Yes I have changed my mind since I was here. I think it is important to know all the history until now. I think it is 
good. 
 
Is there a discussion about the material that is not a part of the questions concerning the excavation? 
 
No. This is a new concept to me. I never think I heard…they don’t talk about other things. Because of that thing that 
the periods because they are used to the Palaeolithic and they don’t care if there is other things that is not belong to 
this epoch. 
 
Is there a need for one? 
 
I: I think so.  

 

GYLLINS TRÄDGÅRD- PROJEKTET 
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INTERVJUNUMMER: 14 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological world 

or in the field work?  
 

Ja. 
 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 

Avfall är ju det mesta efterlämnade materialet. Skräp tror jag inte man använder så ofta. I så fall om verkligen 
recent avfall som kapsyler o dylikt. 

 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 

Absolut inte! Det dokumenteras som allt annat.  
 
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 

are some peoples using it!)?  
 
 Tja något ska det väl heta. 
 
5. How should garbage material be documented? 
 Som annat. 
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
 Minns inte… jag är så rysligt gammal. 
 
7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 

archaeologist? 
 
 Det har väl hänt en del sen jag började. Då kunde man schakta bort yngre material. Fast vi är ju också styrda av 

prioriteringar som länsstyrelsen bestämmer.  
 
8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 

document? 
 
 Tycker jag inte. 
 
9.  Is there a different opinion between archaeologists, regarding what to document, in different positions in 

the field? (E.g. hieraki)  
 
 Nej. 
 
10. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 

time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
 Nej. 
 
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
 På denna grävningen har det varit aktuellt. 
 
12. Is there a need for a discussion about it?  
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 Det kanske är ofrånkomligt eftersom länsstyrelsen vill vi ska prioritera. 
 
13. What kind of material is modern to you?  
 
 1960-talet och framåt. 
 
14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
 Ja. 
 
15. Can modern archaeology be important for your work? 
 

Jag själv är inte så intresserad. 

INTERVJUNUMMER: 15 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 

Ja. 
 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  

Exempelvis bitar av järnslagg på boplatser, alternativt “sentida” material. 
 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 

Material från de perioder som inte är förväntade kallar jag inte “garbage material”. Materialet måste behandlas 
efter det informationsvärde som detta tillmäts.  

 
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 

are some peoples using it!)?  
 

Därför att personer saknar frågeställningar till materialet i fråga, eller värre, bryr sig inte om att höra bland andra 
arkeologer om det finns relevanta frågor. Ytterst är det en fråga om förmåga att kommunicera. 

 
5. How should garbage material be documented? 
 

Fråga den som vet och har relevanta frågeställningar. Ta till dig denna information. 
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 

I Göteborg på 1980- talet hade universitetslärarna mycket diffusa begrepp om hur dokumentation skulle 
genomföras.  

 
7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 

archaeologist? 
 

Man har utvecklat med arbetets gång under ett och annat decennium. Det är viktiga är växelverkan 
material/metod- frågeställning- teori. 
  

8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 
document? 

 
 Ja!! 
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9. Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions in 
the field? (E.g. hieraki)  

 
 Nej! Det är snarare en fråga mellan generationer. 
 
10. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 

time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 

Det finns naturligtvis olika åsikter om källmaterial mellan olika “periodspecialister”. Det beror naturligtvis på 
vilka material som man allmänt arbetar med. 

  
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 

Ja! I samband med skrivandet av undersökningsplaner och utvärdering av fältarbete sker dessa diskussioner. 
 
12. Is there a need for a discussion about it?  
 

Ja! Materialet måste värderas utefter frågeställning, kunskapsläge och prioritering. 
  

13. What kind of material is modern to you?  
 

Material från 1900-talet. Men industriminnen har sin skönhet och informationsvärde, liksom mjölkbord längs 
landsvägar. 

 
14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 

Ja! 
 
15. Can modern archaeology be important for your work? 
 

Materialet ger möjlighet till en samtidsreflexion.  

INTERVJUNUMMER: 16 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 

Ja. 
 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 

Avfallsprodukter, till exempel flintavfall från yxproduktion eller ben från slaktavfall. 
 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 

Nej. Bör dokumenteras på samma sätt som det yngre materialet. 
  
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 

are some peoples using it!)?  
 

Jag har aldrig eller mycket sällan hört uttrycket i samband med yngre eller äldre material utan syftande på 
avfallsprodukter. 

 
5. How should garbage material be documented? 
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 Som övrigt material. 
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
 Minns inte, troligen ganska lite. 
 
7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 

archaeologist? 
 

Jag har genom erfarenhet lärt mig vad som är viktigt att dokumentera (enligt min åsikt) och på vilket sätt det ska 
göras. 

  
8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 

document? 
 
 Ja, åtminstone vad det gäller digital dokumentation.  
 
9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 

in the field? (E.g. hieraki)  
 

Olika arkeologer med skilda erfarenheter och intressen kan ibland ha olika åsikter om vad som bör 
dokumenteras oavsett position. 

 
10. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 

time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
 Ibland eftersom det delvis finns olika utgrävningsmetoder och traditioner. 
  
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 
 Ja. 
 
12. Is there a need for a discussion about it?  
 
 Ja. 
.  
13. What kind of material is modern to you?  
 
 1900-tal kanske… 
 
14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
 Ja, kan ge andra och nya infallsvinklar. 
 
15. Can modern archaeology be important for your work? 
 

Ja. 

INTERVJUNUMMER: 17 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 

Ja. 
 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
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Avfallsmaterial = det mesta som vi gräver är ju avfall i någon bemärkelse (söndrig slängd keramik, 
slaktavfall…). Skräp/sopor = avfall från modern tid (dessa försöker vi undvika eftersom de kan innehålla 
hälsovådligt material). 

 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
 

Frågan inte relevant! Snarare är frågan om avfall- kontra rituellt intressant.  
  
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 

are some peoples using it!)?  
 

Begreppet avfallsmaterial är inte negativt laddad, som sagt är det ju det mesta vi gräver. 
 
5. How should garbage material be documented? 
 

Kan inte svara på frågan. Beror på våra frågeställningar/period etcetera.  
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 

Minns inte- det är för länge sedan. 
 
7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 

archaeologist? 
 

Idag tänker jag mer kontextuellt. 
  
8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 

document? 
 

Vet ej. 
 
9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 

in the field? (E.g. hierari)  
 

Dokumentationen anpassas efter frågeställningarna. Inte efter arkeologernas ___. 
 
10. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 

time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 

Troligen inte men historiska arkeologer använder mer singelkontext än förhistoriker. 
 
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
 

Ej relevant. 
 
12. Is there a need for a discussion about it?  
 

- 
.  
13. What kind of material is modern to you?  
 

Sopor från 1900-talet och framåt. 
 
14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 

Viktigt med nutidsförankringar! Våra frågor om forntiden utgår från oss/vårt samhälle. 
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15. Can modern archaeology be important for your work? 
 

Ja, vi kan lära av att studera fenomen för att förstå det förflutna. 

INTERVJUNUMMER: 18 
1. Have you heard the term garbage material or rubbish material in eather the academic archaeological 

world or in the field work?  
 

Ja. 
 
2. If you heard the term, what kind of material did it refer to?  
 

Fragmentariskt material, främst i gropar bestående av keramikskärvor, ben, flinta etcetera.  
 
3. If we say that we have a project and we find material that is from a older time period then the one that is 

expected, can you call that material garbage material? And how should it be documented? 
Om man kallar det för avfallsmaterial bara för att det faller utanför frågeställningen för projektet bör man sluta 
med arkeologi. Alla perioder ska dokumenteras med detaljnivån kan variera. 

  
4. Why do you think we have the expression rubbish or garbage material in archaeology (I know that there 

are some peoples using it!)?  
 
 Mycket material ger ett osorterat och fragmentariskt intryck. 
 
5. How should garbage material be documented? 
 
 Som en fyndkontext. 
 
6. When you were studying, what did the lectures say about documentation, and what did you read about it? 
 
 Att anläggningar och ”viktiga” fynd inmäts eller inritas. Fynd tillvaratas och registreras. 
 
7. Do you have the same opinion about documentation today as when you first started to work as a field 

archaeologist? 
 
 Nej eftersom digital dokumentation ger oss större möjligheter att analysera. 
  
8. Do different generations of archaeologist have different thoughts about how to document and what to 

document? 
 
 Ja eftersom dokumentationen i dagens arkeologi (åtminstone svensk) styrs av frågeställningar. 
 
9.  Are there different opinions between archaeologists, regarding what to document, in different positions 

in the field? (E.g. hieraki)  
 
 Ja, men mer sällan inom samma projekt. 
 
10. Is there different opinions between archaeologists (regarding what to document), dealing with different 

time periods? Like between historical archaeologists and prehistorical archaeologists and so on. 
 
 Ja, till exempel en medeltidsarkeolog prioriterar medeltida lämningar redan i frågeställningen om sådana 

förväntas att påträffas. 
 
11. Is there a discursion today about the material that is not seen as prioritised? 
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 Tydligheten avseende lämningar brukar styra prioriteringen eller frågeställningarna. 
 
12. Is there a need for a discussion about it?  
 
 Ja, eftersom alla inte arbetar efter samma urvalsmetod. 
.  
13. What kind of material is modern to you?  
 
 Saker från min egen generation. 
 
14. Is there a need in archaeology today for modern archaeology? 
 
 Ja, arkeologi är en egen metod som kan användas oavsett tidsperiod. 
 
15. Can modern archaeology be important for your work? 
 

Ja, men inte just nu. 
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