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Sammanfattande resultat
Det aktuella kunskapsläget om stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid,
tidigmodem och modem tid i Uppsala län har sammanfattats och
bekräftats av arkeologiska tmdersökare i regionen. Med utgångspunlct
från denna gemensamma referensplattform kan Länsstyrelsen efterfråga
angelägen ny kunskap. En målgruppsundersökning har genomförts
liksom en utvärdering av hur resultat från arkeologiska undersökningar
påverkar historieslaivningen. Mot bakgtund av de analyserna kan
Länsstyrelsen fårbättra sin beställning for att resultaten ska nå ut bättre.
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Bakgrund och syfte med projektet
En bakgrund till projektet är att enskilda undersökningar betraktas som
fristående uppdrag i det uppdragsarkeologiska systemet. Inriktningar har
sällan formulerats utifrån bredare perspektiv. Undersökningarna rappatieras
separat och det salmas samlade presentationer och analyser av
undersökningsresultat. Systemet pekar inte ut någon aktör som ansvarig för
synteser, men Länsstyrelsen förväntas styra in undersökningar mot aktuella
frågor för forsirning och samhälle. Det innebär ett stmi ansvar och kunskap om
den historieshivning som produceras. Det finns en stor efterfrågan på historia
och arkeologi samtidigt som det är svårt att nå ut med arkeologiska resultat i
samhället.
Ett syfte har varit att leverera en plattform som skapar gemensamma
referenser för undersökande arkeologer och som kan fungera som
utgångspunkt för att Länsstyrelsen ska kunna efterfråga angelägen ny
kunskap. Avsikten är att programmet ska fungera som ett levande dokument,
som omprövas fortlöpande. Vid värdering av kommande
undersökningsresultat förväntas undersökarna utgå från den gemensamma
lägesbesla·ivningen och komplettera bilden eller föreslå forändringar. Tanken
är att de verksamma undersökarna gemensamt flyttar fram positionerna genom
reflekterande redovisningar årligen.
Ett annat syfte har varit att främja ökad forståelse i samhället genom att forst
skaffa en tydligare bild av hur arkeologiska resultat tas om hand av olika
målgrupper liksom vilka insatser som påverkar historieskrivningen och
därefter planera insatser för att forbättra kommunikationen. Tanken är att
Länsstyrelsens insatser utvärderas årligen och att handlingsprogrammet också
till den här delen revideras fortlöpande .
Projektet syftade dessutom till att erbjuda länsstyrelseanställd personal
möjlighet till kompetensutveckling genom att ge möjlighet att samlat
utvärdera de senaste årens resultat och fmmulera erfarenheter som kan
återverka på kommande beställningars kvalitet.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Ny relevant kunskap forutsätter tidigare syntetiserad kunskap. En
bärande tanke har varit att man måste forhålla sig till något om man ska
kum1a värdera, problematisera och gå vidare. En kunskapsöversikt
innebär inte enbart en sammanställning utan fårutsätter ett värderande
och problematiserande arbetssätt. I projektet har rapporter och annan
litteratur granskats, varefter det sammanfattningsvis beskrivits vilken ny
kunskap som kommit fram genom det senaste decenniets
uppdragsarkeologi i Uppsala län. Kunskapsluckor har identifierats som
är relevanta att fylla i såväl ett forsknings- som samhällsperspektiv.
Inriktningar for de kommande årens uppdragsarkeologiska verksamhet
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har foreslagits.
Syftet med uppdragsarkeologi är att bygga upp ny kunskap i samband
med undersökning for att lösa det statliga servitut som en fornlämning
innebär for foretagare. Uppdragsarkeologi får inte stanna vid att svara
upp mot expeditiva samhällsbehov utan måste ta sikte på att utvecklas
långsiktigt i en kunskapssökande oqh meningsbärande riktning. Detta
kräver en firngerande dialog mellan alla som är verksamma inom
sektorn. Det finns en risk for att konkurrens om uppdragen slår sönder
informationsutbyte mellan aktörerna och fragmenterar den
sammanhållna arkeologiprocessen. För att motverka det behövs en
strategi for regelbunden kommunikation och fora for informationsutbyte
mellan alla verksamma arkeologer.
Man kan bara besluta om kunskapsuppbyggnad om man har ett aktuellt
forhållande till denna samt att man är involverad i själva utfOrandet. För
att kunna bygga upp ny kunskap fordras vetenskaplig beredskap och
detta är en av fomtsättningarna for legitim uppdragsverksamhet. För att
informera om uppdragsarkeologiska resultat på ett intresseväckande sätt
krävs att man tolkar lämningarna och har en strategi for hur man bäst
sprider det till olika intressegrupper. Länsstyrelsen anser därfOr att man
måste hålla ihop forskning, information och beslutsstöd.
Det är Länsstyrelsens strävan att uppdragsarkeologin ska tänj a tanken
och ge perspektiv på samhällsutvecldingen. Vi tror att det kan göras
genom att Länsstyrelsen tydligt efterfrågar lamskap om forhistoriska och
historiska forhållanden, som om möjligt ger historiska perspektiv på
aktuella samhällsfrågor och genom att resultaten berättas fOr olika
målgrupper på ett intresseväckande sätt.
Projektets huvudsakliga resultat och effel{ter
Fyra kronologiskt upplagda kunskapsöversikter (stenålder, brons- och
järnålder, medeltid samt tidigmodern och modern tid) har tagits fram
som sammanfattar ny kunskap från det senaste decenniets
uppdragsarkeologi i Uppsala län. I kunskapsöversikterna identifieras
också kunskapsluckor som är relevanta att fylla i såväl forsknings- som
samhällsperspektiv. Mot denna bakgrund fareslås inriktningar for de
kommande årens uppdragsarkeologiska verksamhet.
Rapporten om stenålder sammanfattar undersökningar av lokaler i E4proj ektet och diskuterar de meningsskiljaktigheter som funnits när det
gäller undersökningsmetoder. Särskilt frågor om människors rörlighet
och kulturell identitet lyfts fram. Rapporten beskriver brister när det
gäller material som kan belysa forändringar under mesolitikum, hur
inlandet utnyttj ades, tolkning av hyddor och hus, tolkning av
båtyxekultur, tolkning av senneolitikum, organiskt material i våtmarker,
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gravar och rih1ella inslag. För att få en bättre bild av det forhistoriska
samhällets variation behövs källmaterial från nordvästra Uppland, där
underlaget hittills är sparsamt. Rapporten efterlyser kritiska
utvärderingar av teorier och metoder liksom tydligare svar på uppställda
frågeställningar.
Rapporten om brons- och järnålder konstaterar att uppdragsarkeologiska
undersökningar under senare år har visat att såväl boplatser som
gravarlgravfålt och grav/kultplatser har en större variation och
komplexitet än vad man tidigare vetat. Särskilt resultaten från
infi-astrukturprojekten har väsentligt ökat kunskapen när det gäller
bebyggelse från äldre jämålder. Rappmten beskriver bristande kunskap
från länets västra och nona delar samt dåtida kustområden, från
perioden senneolitikum och äldre bronsålder, om yngre jämåldems
boplatslägen och huskonstruktioner, om utmarksutnyttjande och
variationer i bebyggelsemönstret under järnålder, om hanteringen av de
döda och om metallhantering. Rapporten pekar bland annat på behov av
undersökningsregister och utveckling av prospekteringsmetoder
framforallt for tillväxtkommunema.
Rapporten om medeltid konstaterar att med undantag for städerna har
uppdragsarkeologi i Uppsala län hittills endast undantagsvis berört
medeltid. Rapporten skiljer sig från de andra kunskapsöversiktema
genom att den beskriver kunskapsläget utifrån andra rapporter än E4publikationerna samt i större grad artiklar och avhandlingar. Bland
utvecldingsområden nämns ajourhållning av stads-GIS, behov av
forundersölmingar av medeltida landsbygdsbebyggelse, regelrätta
forundersökningar vid ingrepp i kyrkomiljöer, medeltida hyttlämningar.
Rapporten lyfter fram att det behövs kunskap om
urbaniseringsprocesser, bebyggelse och produktionsplatser i utmark eller
kustband, variationer i kristnandeprocessen, tidiga träkyrkor, medeltida
kyrkogårdar, medeltida borgar och huvudgårdar samt medeltida
bergsbrukslämningar.
Rapporten om tidigmodern och modern tid handlar om fornlämningar
från ca 1600-1850 och tar vid där kunskapsöversikten om medeltida
lämningar slutar. Här behandlas stadslager och lägenhetsbebyggelse,
d.v.s. lämningar efter torp och backstugor, vilka tidigare inte setts som
fornlämningar och där antikvarisk praxis har varit ojämn. Rapporten
efterlyser en ökad medvetenl1et om de obesuttnas bebyggelselämningar
på landsbygden. Arkeologiskt material visar att de inte haft så
begränsade möjligheter till forsärjning som det skriftliga källmaterialet
antyder utan har ägnat sig åt mångsyssleri och hantverk.
Problemorienterade frågeställningar och metoder behöver utvecklas. I
rappmien konstateras att stadslager från tidigmodern och modem tid inte
har undersökts systematiskt i landet som helhet och att det finns en
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huvudsakligen fragmentarisk kunskap om länets städer. Som ett utslag
av exploaterings- och bevaringssituationen har trädgårdsanläggningar
och utkantsbebyggelse berörts mer än andra. Rapporten framhåller
betydelsen av ett långtidsperspektiv för att belysa både kontinuitet och
förändring i stadsutvecklingen. Vad förändras, vad består och varför?
Rapporten framhåller åtminstone ytterligare två lämningstyper med
tyngdpunkt i tidigmodern och modern tid som har en särskild foranlaing
i Uppsala län och därfor också häver en särskild genomgång. Det är
maritima lämningar och lämningar i bruksmiljöer, kategorier som inte
har rymts i den föreliggande kunskapsöversikten.
För att forbättra spridningen av resultat har projektet granskat vilka
insatser i den uppdragsarkeologiska verksamheten som medverkar till att
påverka historieskrivningen, det vill säga stödjer, motsäger eller skapar
alternativa uppfattningar om samhället. I ett delprojekt uppmärksammas
hur resultat diskuteras, vem som för ut resultat- arkeologer/historiker
eller joumalister?- och vad som gör skillnad. Utvärderingen
uppmärksammar variationen hos uppdragsarkeologiskt undersökta
platser som en kvalitet som kan bidra till en historieskrivning som är
komplex och inte bara bekräftar en rätlinjig bild av samhällsutveckling.
Tankegången leder fram till att det är viktigt att uppmärksanuna att det
historiska förloppet inte ser likadant ut överallt. Små berättelser,
marginaliserade röster eller avvikande materiell kultur kan utmana de
stora berättelserna.
Inom uppdragsarkeologin görs det regelmässigt insatser for att nå alla
arkeologer som arbetar inom uppdragsarkeologin med resultaten från
arkeologiska undersökningar. Vanligen vet också forskare hur de kan få
tillgång till resultaten. Det finns dock inga uppgifter att utgå ifrån för att
belysa hur resultaten från arkeologiska undersökningar når olika andra
målgrupper. För att ta reda på hur uppdragsarkeologins resultat når
kommuner och skolan genomfördes en undersökning i två kommuner
med olika storlek och exploateringstryck Undersökningen gjordes i
form av intervjuer med ett antal utvalda representanter för de olika
målgrupperna. Alla fick information om projektet i förväg via mej l och
en lista med de frågor som samtalet skulle kretsa kring. Därefter bokades
tid för individuella samtal. Intervjusvaren har sammanställts och med
utgångspunkt från dem har slutsatser gjorts och förslag formulerats på
olika typer av förändringar. Vissa utvecklingsarbeten kan göras i länet
medan andra skulle behöva diskuteras på nationell nivå.
Projektets resultat bildar en samlad aktuell kunskapsbas och ger ökad
beredskap att formulera frågor som tar tillvara undersökningarnas fulla
potential att komplettera tidigare historisk kunskap. En effekt av detta är
att Länsstyrelsens handläggning kan bli effektivare, frågeställningarna
tydligare och de arkeologiska resultaten skarpare. Den gemensamma
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referensplattformen bidrar till att undersökarnas tolkningar av ny
information tydligare kan relatera till tidigare uppfattningar om
fornlämningar och samhälle.
Förhoppningen är att handlingsprogrammet kan fungera som modell for
gemensam kunskapsuppbyggnad inom det uppdragsarkeologiska
systemet och inte bara samla och stimulera de direkt berörda aktörerna
utan också andra regioner att utveckla ett liknande program. Det är
Länsstyrelsens forhoppning att plattformen också ska kunna fungera
som underlag for ett ökat utbyte mellan uppdragsarkeologin och
universitetsforslmingen.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell
översikt av tidigare forslming inom området
Motsvarande program med både kunskapsöversikter och
handlingsprogram har inte utarbetats tidigare i landet. Det har gjorts
kunskapsöversikter dels av undersökarna själv, dels for Stockholms,
Södermanlands, Gotlands och Hallands län och det har fmmits en
ambition att revidera översikterna efter några år, vilket sällan
genomfOrts. Följden är att det saknas aktuella översikter, i kombination
med handlingsprogram med övergripande mål och planerade insatser,
som utvärderas regelbundet.
Resultatens relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Programmet bedöms ha stor relevans for kulturmiljöarbetet på
Länsstyrelsen med tanke på Länsstyrelsens beställarroll inom
uppdragsarkeologi och ansvar fOr den historieskrivning som produceras.
Arkeologiska undersölmingar är den enda ärendekategori på en
länsstyrelse, där handläggarna ska beställa vetenskap. Programmet
innebär ett stöd får att precisera frågeställningar i fårhållande till tidigare
kunskap.
Programmet uppmärksammar olika sätt att presentera resultat som kan
ge en god bild utåt i samhället av framsteg när det gäller arkeologisk
kunskapsuppbyggnad. Detta motiverar uppdragsarkeologins kostnader
och behöver uppmärksammas.
Arkeologiska undersölmingar genomfors där samhället expanderar och
behöver ta ny mark i anspråk, d v s i de södra länsdelarna. Projektet har
uppmärksammat att man har bristande kontakt med arkeologiska
undersökningar i andra delar av länet. Genom att imikta
kulturmiljöarbetet på vård av fornlämningar särskilt i de norra delarna av
länet kan man kompensera dem som inte kommer i kontakt med
arkeologiska undersökningar och ändå ge historiska perspektiv på hur
landskapet har använts långsiktigt.
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Resultatspridning- nuläge och framtidsläge
I det befintliga uppdragsarkeologiska systemet rapporteras varje utgrävning
separat och det salmas samlade presentationer och analyser av
undersölmingsresultat. Systemet pekar inte ut någon aktör som ansvarig för
synteser.
Nu har kunskapsöversikter utarbetats i fyra honologiska delar av tre olika
projektdeltagare. Vid ansökningstillfället arbetade alla tre på Länsstyrelsen i
Uppsala. Det fanns en avsikt i projektet att den egna personalen skulle ges
möjlighet till kompetensutveckling genom att få utvärdera de senaste årens
resultat och formulera erfarenheter som skulle återverka på kvaliteten av
kommande beställningar. För att Länsstyrelsens ordinarie verksamhet skulle
fungera parallellt med projektet kunde inte alla tre handläggarna frigöras
samtidigt. De har sicrivit sina avsnitt efter varandra, vilket eventuellt bidrar
till att avsnitten ser olika ut. Andra omständigheter som bidrar till detta är
att uppdragsarkeologi följer samhällsutbyggnaden och i Uppsala län har det
inneburit att det grävts mest fornlämningar från bronsålder och järnålder
under senare år och resultaten har inte hunnit sammanfattas. Ett stort antal
fornlämningar från stenålder berördes i samband med
infrastruktursatsningar för några år sedan och en del jämförande studier har
hunnit göras. Lämningar från medeltid i länet har däremot inte undersökts i
samma omfattning som de förhistoriska och kunskapsöversikten här måste
utgå från andra källmaterial och snarast belysa olika lämningstypers
potential att ge ny kunskap. Under projekttiden har den nya
Kultmmiljölagen trätt i kraft, vilken innebär att lämningar fram till tiden
före I 850 nu betraktas som fornlämning. A v den anledningen utökades
projektet till att omfatta ett urval av lämningar som tidigare inte haft ett
lagskydd.
Det framtagna handlingsprogrammet presenterar en gemensam plattform att
utgå ifrån vid planering av kommande insatser. A v sikten är att det ska
fungera som ett levande dokument som kan justeras vmje år i anslutning till
de årliga uppföljningsmöten som Länsstyrelsen brukar anordna och att detta
åtminstone delvis ska kunna motsvara behovet av synteser.
För att handlingsprogrammet ska fungera som ett levande dokument, som
förändras i takt med nya resultat och som bidrar till kunskapsuppbyggnaden
kommer Länsstyrelsen att efterfråga att de verksamma undersökarna flyttar
fram positionerna genom reflekterande redovisningar. I rapportering av
enskilda undersökningar efterfrågas hur nya resultat förhåller sig till den
kända kunskapen. Dessutom kommer en årlig uppdatering av kunskapsläget
att efterfrågas. Avsikten är att Länsstyrelsen kallar alla aktörer (gäma både
undersökande företag och universitetsforskare) till gemensamma möten
eventuellt per undersökt tidsperiod, där metoder och nya resultat diskuteras
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och en sammanfattning skrivs ihop. Sammanfattningarna läggs in som
tillägg till kunskapsöversikterna på projektwebben
http://www.arkeologisktprogramuppsala.se som förvaltas av Länsstyrelsen.
När det gäller Länsstyrelsens målinriktade arbete med att utveckla
verksamheten kommer en årlig utvärdering att göras av de insatser som
föreslås i programmet. Kommentarer och nya utvecklingsinsatser läggs till
handlingsprogrammet, som dä1med revideras fortlöpande.
Det framtidsläge som Länsstyrelsen siktar mot är att uppdragsarkeologin
tillsammans med universitetsforskningen bygger upp kunskap om
forhistoriska och historiska förhållanden, som belyser aktuella
samhällsfrågor med historiska perspektiv och berättar for olika målgrupper
om resultaten på ett intresseväckande sätt.
Det fårutsätter att resultaten från arkeologiska undersökningar når ut till
olika målgrupper, d v s att skolbarn nås av resultaten från undersökningar i
närområdet till skolor, att resultaten ingår i verksamhet som vänder sig till
kommuninvånare och i kommunernas samhällsplanering, att media
uppmärksammar resultaten och att Upplandsmuseet fmilöpande visar upp
resultat framtagna av alla regionalt verksamma aktörer. Det är önskvärt att
kunskapsöversikterna ska kmma fungera som underlag for ett ökat utbyte
mellan uppdragsarkeologin och universitetsforskningen.
Länsstyrelsen har i juni 2014 fattat beslut om att arbeta enligt det framtagna
Handlingsprogrammet för uppdragsarkeologi i Uppsala län.
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