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Introduktion
Hösten 2019 genomfördes projektet Nätverksforum för Arkeologi och Analys.
Projektet tar sin utgångspunkt i att ämnesforskning och metodutveckling vanligen sker på åtskilda
nationella och internationella forum. Ett gemensamt forum skapar en mer sammanhållen grupp av
specialister, vilket bäddar möjlighet för ökad kompetensutveckling och utveckling av den arkeologiska
disciplinen generellt. Syftet med projektet var således att bereda ett forum var forskning och praktik
möts.
Under två dagar i november träffades yrkesverksamma arkeologer och olika specialister inom
arkeologin för utbytte av kunskap och erfarenheter. Som värd för konferensen stod GRASCA
(GRAaduate School in Contract Archaeology) vid Linnéuniversitet i Kalmar. Arrangemanget
genomfördes av Västarvet Studio Västsvensk Konservering. I anslutning till konferensen organiserades
även ett socialt arrangemang i samarbete med Kalmar läns museum.

Metod och genomförande
Med ambitionen att nå deltagare från flera nordiska länder tillhandahölls ett omväxlande program med
en rad talare med olika fackkompetenser. Programmet var uppdelat i fyra sammanhållande temablock:
tema 1 – laborativ arkeologi, tema 2 – utvecklingar inom (digital) teknik, tema 3 – de dödas arkeologi,
tema 4 – materialkunskap och materialspecialister.
Konferensen marknadsfördes aktivt på sociala media och lockade en bred publik med
representanter från inte mindre än sex olika länsstyrelser, Trafikverket, konservatorer,
uppdragsarkeologer, osteologer, arkeometallurger, paleobotaniker och en rad andra spetskompetenser
samt forskare från fem olika universitet. Totalt antal anmälda begränsades av lokalstorleken som tog
emot 100 personer.

Resultat
Nedan följer en kortfattad beskrivning av programdagarnas innehåll.
Programmet inleddes av Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unesco professur,
samt representant för Linnéuniversitetet och Grasca.
Första temablocket innehöll presentationer om parasitsjukdomar hos människor och djur från
mesolitikum till modern tid, kartläggning av pestsmittan i delar av Sverige samt arkeobotaniska analyser
av trädgårdsodlingar från äldre tid.

Temablock 1 - Laborativ arkeologi
Forntida farsoter. Parasitsjukdomar hos människor och djur från mesolitikum till modern tid.
Exempel från svensk (skandinavisk) arkeoparasitologi. Jonas Bergman, SHM Arkeologerna
(frånvarande pga sjukdom).
Abstrakt: Under både förhistorisk- och historisk tid var inälvsparasiter oerhört vanliga i Norden, trots
att de idag är mycket ovanliga bland människor. Olika typer av parasitsjukdomar drabbade både
människor och djur, och förekom i nästan alla kulturella miljöer, pga. sin höga smittsamhet. Olika
näringar som odling/åkerbruk, boskapsuppfödning och fiskeri hade speciella parasitsjukdomar knutna
till sig, och mycket tyder på att de under lång tid var bland de vanligaste sjukdomar människor led av.
Under de senaste åren har en hel del data tillkommit genom parasitanalys utförd i arkeologiska kontexter
som gravar, latriner, fähus, tramplager, och avfallsgropar. Detta hittills förbisedda källmaterial har gett
ny kunskap om levnadsbetingelser under olika tidsperioder, samt människors och tamdjurs hälsa och
livsmiljö.
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Pesten i Gökhem. Karl-Göran Sjögren, Göteborgs universitet.
Abstrakt: Forskningen kring gammalt DNA har de senaste 10 åren fått ett stort genomslag och har
bidragit till en delvis ny syn på förhistorien. Konsekvenserna av dessa nya insikter är fortfarande under
diskussion. Sedan 2011 har Institutionen för historiska studier på Göteborgs Universitet samarbetat med
Geogenetics i Köpenhamn, främst kring mänskligt DNA men under senare år även kring sjukdomarnas
historia. I föredraget presenterades arbetet med pestens (Yersinia pestis) förekomst i förhistoriska
skelett, och den ganska oväntade upptäckten av pestsmittade individer i den 2001 undersökta gånggriften
vid Frälsegården i Gökhem på Falbygden. Detta är den hittills tidigaste belagda förekomsten av
pestbakterier, och dessutom i en variant som är basal i förhållande till andra kända varianter av
sjukdomen.

Att få syn på en trädgård. Jens Heimdahl, SHM Arkeologerna.
Abstrakt: Lämningar av trädgårdar är ofta diffusa och kan vara svåra att få syn på under fältarbeten.
Arkeologin har här mycket att vinna på tvärvetenskapliga fältarbeten och utvecklingen av
trädgårdsarkeologin i Sverige under 2000-talet beror mycket på att detta blivit vanligare. I takt med att
trädgårdsväxter och trädgårdsjord kunnat identifieras med hjälp av kvartärgeologi och arkeobotanik har
också nya typer av fyndmaterial och stratigrafiska fenomen kunnat kopplas samman med äldre
trädgårdsbruk. Lärdomar från undersökningar i städer där trädgårdslämningarna är tydligast, tillämpas
nu också i agrara och förhistoriska miljöer.
De nya metoderna har bidragit till nya perspektiv på trädgårdens historia i Sverige och dess roll i
äldre kultur med avseende på agrar försörjning, mat- och dryckeskultur, samt medicinsk och magisk
praktik.

Temablock 2 - Utvecklingar inom (digital) teknik
Using semantic networking with environmental data for expanding archaeological analyses.
Philip Buckland, Environmental Archaeology Lab, Umeå University.
Abstract: Databases can be profoundly useful in archaeological research, especially when comparing
new results with past finds, or conducting a large-scale synthesis, mapping changes over space and time.
Linking different databases together, or combining multiple related data in a large infrastructure, often
greatly increases the analytical power of such work. However, this is never a simple task, and not all
data can be directly linked. There is, for example, no immediately obvious way to directly connect fossil
insect data from archaeological excavations (e.g. www.visead.se) to places and events in Icelandic Sagas
(e.g. http://sagamap.hi.is/is/). Whilst the geographical location and age of the archaeological sites could
be linked to places mentioned in the stories, this will provide little more than overlapping dots on a map.
This is where a semantic network comes in - allowing databases to be linking not through the data
itself, but through its interpretations. In other words, the meaning of the data can be linked. Insects
indicating woodland in the fossil record can be conceptually linked to mentions of woodland in the
sagas; bones of sheep/goats can be linked to ectoparasites, wool preparation, shielings and erosion; and
water wizards can be linked to flood deposits in the geological record.
The DataARC project (www.data-arc.org/) attempts to do this by manually creating conceptual
links between tags or classifications in databases and items in a network of predefined (but expandable)
conceptual nodes. The project is a continual prototype, testing new filtering and visualization methods,
and anticipating that new ways of discovering data might lead to new ideas. We are trying to encourage
lateral thinking across disciplines and thus stimulate transdisciplinary research at its roots.

Near-Infrared imaging on stone artefacts: a viable solution for chemical screening analysis.
Claudia Sciuto, Umeå University.
Abstract: Provenance studies on archaeological objects are crucial to delineate an artefact biography.
By analysing the geochemical characteristics of stone artefacts, it is possible to reconstruct supply and
trade of raw materials, as well as stoneworking techniques. All this information contributes to
understanding the interplay between past societies and geological resources, in which artefacts are to be
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considered as products of social relations, symbolization, physical interactions with the environment
and subsistence.
The chemical characterization of archaeological artefacts is often conducted through destructive
and time-consuming analysis on selected samples. These analyses supply very detailed geochemical
data and allow researchers to draw important interpretations; nevertheless, in most archaeological
scientific publications, the sampling strategy is not described, and the research theoretical framework is
neglected.
Non-destructive and portable methods can be useful in order to achieve a chemical screening
without affecting the objects and performing the characterization of large sets of artefacts. Near infrared
(NIR) imaging techniques have been successfully applied for the determination of geological materials
in various archaeological contexts. This contribution aims at showing how hyperspectral/ multispectral
imaging can be adopted to characterize archaeological artefacts both in the field and in laboratory.
Drawing on various case studies, from Swedish Mesolithic artefacts to French medieval architectures,
this paper will demonstrate how NIR could represent a viable solution to achieve a fast and nondestructive chemical characterization of stone artefacts.

Keramiken och den portabla XRF - några bra exempel. Ole Stilborg, Skea keramikanalys.
Abstrakt: Analysinstrumentet P-ED-XRF (portable polarized energy dispersive X-ray fluorescence) har
blivit allt populärare inom keramisk forskning som en metod för klassificering av keramik.
Analysmetoden med P-ED-XRF är minimal destruktiv och ger snabba resultat om keramikens kemiska
sammansättning för en större mängd prov. Nackdelar är den lägre noggrannheten och smalare
analysbredden samt behovet av generell kalibrering. P-ED-XRF registrerar inte alla spårelement och i
förhållande till andra metoder som t.ex. ICP-MS kan det finnas större avvikelser i mängdmätningarna
för varje ämne. För att göra data från olika P-ED-XRF-instrument jämförbara måste varje instrument ha
en special-kalibrering för keramiska material, där man korrigerar i förhållande till keramiska material
med känd kemisk sammansättning.
I föredraget presenterades exempel på användning av P-ED-XRF integrerat med andra
analysmetoder och utifrån anpassade frågeställningar om keramiska material.

Temablock 3 - De dödas arkeologi
The construction of Sr-isotope baselines to trace human mobility in the past. Pernille
Ladegaard-Pedersen, National Museum of Denmark, Environmental archaeology and
materials science
Abstract: The methodology for strontium isotope tracing is becoming increasingly common within
archaeology as a means to trace human mobility in the past. Through a seemingly direct link from the
environment into the food chain, the strontium isotopes of a specific region are incorporated in the
human skeleton and tissues and provide indications for the provenance and mobility of prehistoric
individuals. To distinguish between locals and non-locals, the strontium isotope ratios of analyzed
tissues are compared to the range of bioavailable strontium isotope ratios within specific regions – socalled baselines.
While most attention and funding are directed to the analysis of the human remains, without
strontium isotope baselines, the strontium isotope ratios measured in human tissue do not provide as
much information about the prehistoric individual. This presentation focusses on the methodology of
the strontium isotope tracing method as well as on the sampling, analyses and interpretations of
strontium isotope baselines constructed from environmental samples.

Vikingatiden – en tid med många ansikten. Caroline Arcini, SHM Arkeologerna
Abstrakt: Vår sociala identitet skapas redan i barndomen och samspelet oss emellan äger ofta rum med
hjälp av olika symboler. För att signalera vår tillhörighet använder vi till exempel kläder och
kropputsmyckningar i olika form. En del är tillfälliga andra är permanenta. Kroppsutsmyckningar från
förhistorisk och historisk tid är mycket få men en av dem finns bevarad i gravmaterial världen över,
nämligen formförändringar på tänder. Tändernas emalj är kroppens hårdaste ämne och kan bevaras även
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om skelettet är upplöst och försvunnet. Att studera tandmodifieringar är således ett sätt att nå kunskap
om mänskligt beteende, hur det kan kopplas till olika kulturer och vilka orsaker som ligger bakom. I
Norden under vikingatid hade männen lagt sig till med seden att fila horisontella fåror på sina tänder.
Hur det såg ut, varför filade man fåror i sina tänder och varifrån kom seden.

Hanteringen av de döda – kroppens nedbrytning, en tafonomisk studie. Clara Alfsdotter,
Bohusläns museum.
Abstrakt: Det finns idag otillräcklig kunskap om hur obegravda kroppar bryts ner, vilket försvårar
tolkningen av vad som skett. Vid användning av analysmetoden arkeothanatologi – en analysmetod som
bygger på föreställningar om hur och när en kropp bryts ner – har skillnader på hur skeletten i Sandby
borg bevarats (i hus), mot hur de bryts ner i tomrum under mark (i kistor eller dyl.), noterats.
Genom att utvärdera de tafonomiska processer som sker under kroppens nedbrytning i olika
sammanhang kan vi bättre rekonstruera hur de döda har hanterats i det förflutna. Därför företar jag en
studie av mänsklig förruttnelse vid Forensic Anthropology Center, Texas State University, där jag
jämför kroppens nedbrytning i olika sammanhang. Studier som dessa utökar möjligheterna att förstå hur
mänskliga kvarlevor har hanterats arkeologiskt (och forensiskt).

Svin till mat och mat till svin. Stabila isotoper i djurben. Rudolf Gustavsson, Societas
Archaeologica Upsaliensis (SAU).
Abstrakt: Stabila isotoper har länge använts för att studera kosten hos människor. Till detta har enstaka
analyser på djurben gjorts för att fastställa lokala referensvärden för människan. Djurhållningen och
utfodringen styrs av människan och detta ger ett utslag i djurens isotopvärden. På platser med samma
mål i djurhållningen kan man se olika utfodringsstrategier i isotopvärdena. Svinen som allätare tar en
särskild plats i detta genom att de kan ha en stor variation i sin kost till skillnad från idisslarna. Detta
kan säga något om vilken insats man gör för att få det resultat man önskar inom animalieekonomin.

Temablock 4 – Materialkunskap och materialspecialister
Metallurgiska analyser inom arkeologin. Lena Grandin, SHM Arkeologerna.
Abstrakt: Hur är järnknivarna på en järnåldersgård tillverkade? Varifrån fick man koppar till yxorna
under bronsåldern? Vilka metaller har kombinerats, och hur, i komplext uppbyggda praktföremål? Detta
är bara några exempel på frågor som kan få svar med hjälp av arkeometallurgiska analyser.
Metallföremål kan berätta mycket mer om sin bakgrund än vad deras yttre visar. Med
metallografiska analyser kan vi studera föremålens inre strukturer och avslöja hur smeder och gjutare
har kombinerat och bearbetat olika typer av metaller eller legeringar för att nå specifika kvalitéer med
olika användningsområden.
Hur fungerade järnframställning under järnåldern? Även om det inte längre finns några spår efter
ugnar är ofta avfallet – slaggerna – kvar. Undersökningar i mikroskop och kemiska analyser av slaggerna
kan berätta mer om de processer som har format dem, vilken malmtyp som utnyttjades och hur ugnarna
som användes såg ut.
Varifrån fick hantverkarna sina råvaror? Spårämnen eller isotoper som utgör viktiga fingeravtryck
för olika malmområden kan mätas med olika kemiska analysmetoder i metallföremål eller i avfall från
metallhantering. Resultaten är viktiga pusselbitar när vi tolkar ursprung och handelsvägar. Bland annat
visar nya analyser av bronsföremål hur importmönstret av koppar förändrades under bronsåldern.
Med hjälp av några exempel där arkeometallurgiska analyser kan berätta om detaljer från olika
metallhantverk – exemplifieras hur detta skapar ett mervärde till den aktuella arkeologiska
undersökningen. Analyserna ger också möjlighet att ta vara på inneboende kunskap om tillverkning och
kvalité inte bara i föremål utan också i råvaror och avfall från gjutning eller i slagger från
järnframställning och smide.
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Sösdalafyndet berättar - konservering som väg till analys. Lovisa Dal, Historiska museet vid
Lunds Universitet.
Abstrakt: Sösdalafyndet består av praktföremål av förgyllt silver och brons. Fyndet, som gjordes för 85
år sedan, är internationellt känt för de vackert punsade geometriska mönstren och ornamentik som
representerar en säregen stil – Sösdalastilen. De cirka 250 delarna av folkvandringstida sadlar och träns
har varit utställda i mer eller mindre korroderat skick och endast ett fåtal delar var ordentligt rengjorda.
Fyndet har av olika anledningar aldrig blivit publicerat i sin helhet, förrän arkeologerna Charlotte Fabech
och Ulf Näsman initierade ett internationellt forskningsprojekt kring dem 2013.
Konservering är naturligtvis inte alltid en förutsättning för analys, men i fallet med Sösdalafyndet
var det alldeles nödvändig. Som en del i forskningsprojektet rengjordes föremålen 2016 och nu vet vi
att avlägsnandet av korrosionsprodukterna, gulnade limmer och smuts, avslöjade ett fantastiskt
hantverk. 27 mikroskopiska stämpelmotiv har kombinerats på olika sätt och slagits med stor precision.
Genom att jämföra detaljer hos stämplarna kunde det konstateras att samma puns använts till flera
föremål. Totalt har tre olika set med punsar använts, vilket kan representera tre verkstäder eller
hantverkare. Ett hänge passar dock inte in alls då det är av betydligt sämre kvalitet, vilket antyder att det
är en senare kopia utfört av en mindre skicklig smed. Under arbetet med rengöringen av föremålen,
upptäcktes även ristade mönsterskisser, provstämplingar, felstämplingar och oregelbundenheter i den
strikta symmetrin. Om variationerna är misstag eller utförda med mening kan diskuteras. Som
Gästkollega hos Riksantikvarieämbetet utfördes under en vecka vidare analyser med avancerad teknisk
utrustning. Metallurgiska analyser av 12 föremål visade på en legering med 85-95% silver.
Nielloinläggningen på ett av de mest praktfulla föremålen i fyndet, visade sig bestå av ren silversulfid,
vilket knöt föremålet till romersk tradition och en tillverkning före 500 ekr. Fiberanalys av en tråd i en
söm i ett läderfragment visade - efter att ett förvillande lager cellulosanitrat tagits bort - på bastfiber,
troligen lin. Läderfragmenten var kraftigt nedbrutna, men i mikroskop hittades trots det både hårporer
och hårstrån. Dessa var dock inte tillräckliga för artbestämning. Vid Köpenhamns universitet utfördes
senare en proteomisk analys som bestämde tre läderprover till ko och get/får.

Potential insights on archaeological research questions by means of conservation. Elizabeth E.
Peacock, NTNU University Museum, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
Abstract: Archaeological conservation can contribute to glacial archaeological research questions as
illustrated by case studies of artefacts recovered on Svalbard and at perennial high-mountain ice patches
in Central Norway.
In his book Objects – Reluctant Witnesses to the Past, Chris Caple puts forth the enormous potential
artefacts are for sources of information including who made them, when they were made, what from,
what they meant or symbolized, what function they performed, how they were altered and reused, how
they were damaged, why they were discarded or buried. Artefacts potentially contain evidence about
every facet of their creation, use and disposal. If we are to ‘read’ them correctly we need to gain as much
information about them as we can. They can be investigated by a range of different techniques from
visual analysis and typological classification to molecular, elemental and isotopic composition. Today
with the vast array of advanced analytical techniques available, the power of visual analysis is often
overlooked.
Cognitive and systematic examination, analysis and documentation of artefacts as part of the postexcavation conservation process provide valuable insight into artefact technology, material culture,
human and material adaptation and taphonomy. In addition to the study of the material state and features,
the conservator assesses the nature and state of preservation. Through this, one gains insight into what
changes have taken place, and when during the active and post-deposition lifetime of the object. There
are multiple layers of evidence available starting with diagnostic changes to the outer surfaces (e.g.
erosion, fibrillation), internal microstructural changes (e.g., bioerosion) and chemical analysis. The state
and nature of preservation of artefacts are witness not only of use during their active lifetime, such as
wear, damage and loss, but also of the nature of and dynamic interaction with their post-deposition burial
environment.
Visual analysis of the deterioration of textile-leather composite footwear recovered during two
expeditions – with a 50-year gap - to two Russian Pomor hunting stations on West Spitsbergen, Svalbard
illuminated the vastly different environmental post-occupation history of the two sites. The Snow Patch
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Archaeological Research Cooperation (SPARC) project provided the opportunity to investigate the
nature and degree of deterioration of wooden projective shafts recovered from remote high-mountain
perennial snow patch environments in Norway using visual analysis. The conservator’s knowledge of
complexity and interactivity enables them to help make sense of artefacts. In this respect, conservation
can contribute in a substantive way to a wider cultural and archaeological interpretation of this material.

Sammanfattning
Baserad på respons från föredragshållare och deltagare var nätverksforumet en lyckat och mycket
uppskattat konferens. Reaktionerna visar att det finns ett behov av ett nordiskt forum som samlar olika
fackkompetenser inom arkeologin och blandar forskning och praktik. Med representanter från manga
olika verksamheter och institutioner blev programmet både variationsrikt och intressant. Det sociala
arrangemanget i samarbete med Kalmar läns museum och i anslutning till konferensen, bjöd på
ytterligare möjligheter för samtliga medverkanden att nätverka. En uppföljning av nätverksforumet i
form av återkommande årliga konferenser har efterfrågats av flera deltagare och möjligheten till detta
undersöks för närvarande av initiativtagarna som hoppas på ytterligare tillfällen.
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