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This article concerns the basic concepts of a wide range of different fieldmethods together with recurrent re-evaluations in the frame-work of a "normal" rescue excavation environment, used to enhance the understanding of the prehistoric landscape. The necessity to test areas with different types of fieldmethods
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Inledning
Ett for samhallet i stort meningsfullt arkeologiskt arbete syftar till att
oka kunskaperna om fornlamningar och den miljo som de skapades i.
Arbetet grundar sig framst pa tva olika kallor, Den mest uppenbara ar
fornlamningarna och de till dem knutna fornfynden. Den mindre uppenbara ar kunskap om allmanmanskliga funktioner och villkor. Sadan kunskap kan hamtas fran en hel mangd hall, t. ex, historiska kallor, antropologiska och psykologiska studier etc, Storsta mojliga forstaelse av de
forntida manniskorna och deras samhallen kan dock enbart utvinnas
med hjalp av b~da dessa kalltyper.
Vid praktiskt arkeologiskt arbete uppn~s de tydligaste resultaten med
vaxelvis anvandande av de bada kalltyperna. Derma vag att uppn~ resultat kan kallas den ar•keologiska kunskapsprocesse~z och rent konkret kan
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man saga att den bestar i att man forst staller en fraga till ett material eller omrade, varefter man utfor ett insamlingsarbete/arkeologiskt faltarbete for att testa fragan. Darpa gor man en utvardering av resultatet for
att kunna stalla nya fragor, varpa man gor nya tester etc. Det har Lange
varit ett av de vedertagna satten att arbeta med arkeologi vid skrivbordet, men inom faltarbetet har synen pa de arkeologiska lamningarna som
en engangsartikel Lange motverkat ett strikt vetenskapligt tillvagagangssatt. Ett omrade dar mojligheterna till ett mer vetenskapligt faltarbete ar
nast intill outtomligt ar dock den arkeologiska prospekteringen,
Arkeologisk prospektering kan bedrivas av olika skal, bl, a. av vetenskapligt intresse, men det ojamforligt vanligaste (~tminstone i Sverige)
ar av exploateringsskal. Eftersom lagen stadgar att arkeologiska utredningar ska utforas om stora arbetsforetag kan misstankas berora hittills
okanda fornlamningar, och alla foinlamningar har ett lagstadgat skydd,
innebar detta att ett relativt stort antal utredningar genomfors varje ar.
Dessa utredningar utfors pa manga olika satt och med varierande resultat. Till stor del beror detta pa att alla de personer som utfor utredningarna har olika stor praktisk ei~farenhet och teoretiskt kunnande. Det
kan ocksa klart markas olika stor medvetandegrad vad gaper synen pa
de aldre kulturlandskapens komplexitet, Dessutom ar insikten vad gaper
de valda utredningsmetoderna kontra slutresultatens kvalitet inte sarskilt
utbredd feller atminstone rote synlig).
Ilinje med vad som ovan sagts kan slutligen de pafoljande arkeologiska undersokningarna ses som ytterligare steg i denna arkeologiska
process, dar malsattningen ar att med val valda (efter hand oftast andrade —men fortfarande val valda) fragestallningar ytterligare klargora eller ifragasatta resultat,

Syfte
Syftet med denna artikel ar att beskriva ett tillvagagangssatt att utfora
derma arkeologiska process, som forefaller ge relativt goda resultat. Beskrivningen sker i form av exempel p~ arkeologiska arbeten som utforts
av Arkeologikonsult AB (AK) vid undersokningarna av Malarbanan,
narmare bestamt mellan Balsta — Grillby och Enkoping — Vasteras, Uppland och Vastmanland i Sverige. Undersokningar i naromradet berors
ocksa, bl. a. en utredning for E18 vid passagen av Sagan. Meningen ar
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dock inte att pasta att detta skulle innebara det enda eller optimala tillvagagangssattet att utfora kvalitativ arkeologi.

U~~~dersokn.in.gsom~•adet
Arkeologiprojektet Malarbanan berorde socknarna Overgran, Yttergran,
Husby-Sjutolft, Viliberga, Varfrukyrka, Tillinge och Bred i Uppland
och Bjorksta, Tortuna, Tillberga och Hubbo i Vastmanland. Overgrans
sn berordes tiara av utredningen ochi Yttergrans sn undersoktes tiara ett
par platser av AK. For Husby-Sjutolfts och Villbergas del ber8rdes relativt marginella omraden, i ganska lagt liggande partier. Undersokningsorruadet i Varfrukyrka sn lag till storre deleni och i anslutning till Enkopings stad och var kraftigt stort. Huvuddelen av de arkeologiska insatserna, efter utredning, utfordes inom Tillinge och Breds socknar for
Upplandsdelen av projektet.I Vastmanland utfordes omfattande arkeologiska insatser i alla ovannamnda socknar. E 18-utredningen berorde
framst Bjorksta socken i Vastmanland och Tillinge socken i Uppland
(fig. 1).

Fig. 1. Malubanan genom Uppland och Vastmanland, samt parti over Sagan av ny E 18. —
The Malarbana through Uppland and Vastmanland, and part of the E18 across the Sagd
River.
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Faltmetoder
De anvanda faltmetoderna kan vid en ytlig anblick ge intryck av att representera vilken traditionell utredning som helst, men det ar framst graden av analys och den kvantitativa anvandningen av visa metoder som
skiljer arbetsmetodiken fr~n en traditionell utredning. Detsamma kan sagas for majoriteten av forundersokningarna, dar man for att, imojligaste
man, kunna undvika obehagliga overraskningar i slutundersokningarna,
drivit dessa langre an vad som kanske varit vanligt tidigare.

A~•kiv- och rislzanalys
Detta arbetsmoment, som p~ vanlig byrakratsvenska kallas byrainventering, fir p~ inget satt bedrivas pa ett slentrianmassigt satt, d~ det p~ satt
och vis ar det allra viktigaste av alla arbetsmoment, eftersom man redan
har kan bestamma sig for att undvika visa nyckelfakta eller grundinformation i tolkningsprocessen, och saledes omojliggora visa vetenskapliga bearbetningar av projekten i sin helhet. Om insikten i kulturlandskapets dynamik saknas hos den som utfor detta moment, kan de allmanarkeologiska kvaliteterna i arbetet tyvarr aldrig bli hoga.
Enligt min mening bor insamlandet av arkeologiska bakgrundsfakta
(dvs. registrerade fornlamningar, losfynd och arkeologiska uppgifter)
ske room ett relativt vidstrackt omrade kring det som ska utredas. Dessutom bor analysen rote enbart vara inriktad p~ konventionellt arkivmaterial, utan litteratur bor dessutom konsulteras, framfor alit basverk, som
t. ex, aldre landskapsanalyser (Ekholm 1915). Om arkivanalysen utfors
under for stor tidspress, kan det bara bli fraga om slentrianmassigt aterupprepande av besok pa de nodvandigaste arkiven med insamlande av
t. ex. losfynd som rote analyseras tillrackligt.
Ianslutning till arkivanalysen bor ocksa en analys av det aldre kartmaterialet utforas; rote tiara av 1600- och 1700-talskartorna utan ocksa
av de tryckta kartorna fr~n 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Om rote
annat bor analysers goras for att kunna faststalla var senare tiders bebyggelse legat, sa att dessa "storningar" ar kanda redan infor faltarbetet.
Forutom alla de uppgifter som gar att fa fran kartor och dartill horande
akter (t. ex. uppgifter om nu overodlade fornlamningar och bortglomda
namn) som ar direkt relevanta, finns ocks~ uppgifter som indirekt kan
indicera ytterligare fornlamningar. Impediment i akermark kan tyda p~
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gravar, och gammal aker ar ett indikation p~ boplatslagen. Ett exempel
p~ ett i det aldre kartmaterialet skonjbart gravfalt, som senare odlats
over, firms vid Sagan pa Skarsvads agor, Breds sn, Uppland (Elgh 1994,
s. 2 f.) (fig. 2) Gravfaltet har i legat vid en kommunikativ knutpunkt, ett
vadstalle dar tv~ vattendrag har flutit samman,
En analys av organisationen av den historiska bebyggelsen och markanvandningen belyser framst senmedeltida forhallandena. Om analysen
genomfors av en kulturgeografiskt kunnig person, ger den alltid utomordentligt viktig information om de forhistoriska och medeltida mojligheterna att utnyttja landskapet, Den m~ste naturligtvis alltid kopplas till de
skriftliga kallorna fi•an medeltid och nyare tid, for utan den blir den arkeologiska prospekteringen genast en dimension fattigare,
Slutligen bor en kartanalys genomforas som grundar sig pa samtliga
insamlade fakta, dar Basta mojliga kartmaterial och eventuellt flygfotomaterial utnyttjas, Vid derma analys bor framst topografiska och geolo-
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giska forhallanden tas i beaktande, I Sverige ar dessutom hojden over
havet en ytterst viktig faktor som avgor om bosattning under skilda tidsperioder ar mojlig eller inte. Som slutprodukt av arkivanalysen kan man
da framstalla en tolkning av det forntida markutnyttjandet, som kan
fungera som en arbetshypotes for det vidare utredningsarbetet, dar olika
fragestallningar skall testas med olika metoder. Ett exempel pa en sadan
tolkning ar en utredning av det nordligaste alternativet av E18:s passage
av Sagan, i gransomradet mellan Uppland och Vastmanland, dar hypotetiska resursomraden med boplatser redovisas i ett landhojningsforlopp
(Elgh 1995, karta 8)(fig. 3).
Arkivanalysens slutprodukt ar en riskanalys som ligger till grund for
upplaggningen av det vidare utredningsarbetet. Riskanalysen innebar en
bedomning av hur stor risken ar att skilda omraden innehailer fornlamningar av traditionellt slag (boplatser, gravar etc.). Det ar naturligtvis att
foredra att riskanalysen redovisas som en analys av det aldre kulturlandskapet.
Omr~det runt Oster-~by, Tortuna socken, kan visa hur en riskanalys
kan se ut (fig. 4). Den overgivna bytomten ar registrerad fornlamning

Fig. 4. Exempel p'~ riskbedomning Oster-l~by med omgivningar, Tortuna och Bjorksta
socknar, Vastmanland. —Example of evaluation of areas with possible prehistoric sites in
Oster-[~by and surroundings, the parishes of Tortuna and Bjorksta in Vastmanland.
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och utgors av det svarta omradet i bildens mitt.Ianslutning till bytomten har ett antal omraden riskbedomts i tre klasser. Den storsta risken
bedoms finnan intill och kring sakra fornlamningar (riskgrupp 1). Hogriskomraden finns dels i anslutning till sadana omraden, dels i omr~den
som bl, a. av topografiska, geologiska orsaker och att doma av aldre kartor kan anses innehalla dolda fornlamningar (riskgrupp 2), Lagriskomraden Jigger oftast runt de foregaende, men kan ocks~ ligga i friliggande
lagen (riskgrupp 3). I omradet kring Oster-~by patraffades inga fornlamningar utanfor riskomradena, trots att lika stor moda lades ner i
dessa omraden under utredningen. Ett tidigare okant gravfalt (Bastubacken) lag inom ett riskgrupp 1-omrade. En tidigare okand vikingatida
boplats, med ett likaledes okant gravfalt (Aspbacken), samt sjalva bytomten, fortsatte utanfor det registrade omradet i riskgrupp 2-omraden,I
riskgrupp 3-omraden fanns endast nagon enstaka anlaggning och utanfor omradena hittades nom sagt inga anlaggningar. Vissa delar av riskomradena kunde konstateras vara fria fr~n fornlamningar, vilket sjalyklart borde vara resultatet eftersom ambitionen med dessa var att soka
tacka in samtliga fornlamningar, rote att kartera sakra sadana.

Falti~2ve~atering
Faltinventeringen bor enligt min mening framst ses nom en rekognosering i syfte att faststalla problemomraden. Vissa fornlamningar ar klart
synliga och representerar darvid inga ytterligare problem (t. ex. synliga
gravfalt, massivt fyndforande boplatser etc,). Men den stora majoriteten
av fornlamningarna, t. ex. overplojda boplatslamningar, ar i inventeringsskedet mycket svarupptackta och delvis helt osynliga sadana. Det
galler rote minst de m~nga fyndfattiga boplatser nom utnyttjats under relativt kort tid och boplatser och flatmarksgravfalt i skogsmark, samt
eventuella offerplatser. For dessa typer av lokaler kan enbart okular inventering ald~~ig racka nom arbetsmetod, utan ytterligare prospekteringsmetoder maste anvandas. Detta innebar att ett inventeringsresultat rote
bor vara sa styrande att kontroller med andra metoder rote gors av omr~den nom ditintills rote givit n~gra indikationer. Bristande kontroller forstarker den falaktiga tron att "arkeologens erfarenhet och tranade oga"
(Sjosvard 1995, s. 83) ar den Basta utredningsmetoden, Metoder, nom
kan anvandas over stora markytor utan att vara fullstandigt styrda av
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v~rt intellekt, ar hittills mycket fa, och det ar egentligen bara fosfatkartering som rent praktiskt kan anvandas idag. Oaysett vilka ytterligare metoder som kan komma att anvandas, bor det poangteras att det ar av
storsta vikt att det inte enbart blir enstaka arkeologeis asikt om var fornlamningar firms, som fullstandigt kommer att styra var fornlamningar
pari•affas.
Med sig ut i fait har man de hypoteser om undersokningsomradet
som foreg~ende analys resulterat i. Dar det ar mojligt testar man hallbarheten av dessa, och dar detta inte kan ske foreslar man andra metoder att
testa dessa. Det som faktiskt observerats under faltinventeringen utgor
sedan fi•amst signaler om art ytterligare lamningar firms, samt tjanar som
giund for att gora en reviderad analys av undersokningsomradet.
Exemplet pa inventeringsobservationer ar hamtat fran utredningen av
alternativ 1C for E 18:s passage over Sagan (fig. 5). Inventeringen utfor-

Fig. 5. Exempel pa inventeringsobservationer fr~n E 18 (Elgh & Graslund 1995, karta 2).
— Examples of observations from fieldwalking in the EI8-project (from Elgh & Graslund
1995, map 2).
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des dar i flera steg, f6rst en snabbare inventering av oversiktligt rekognoserande natur, darefter mer malinriktade inventeringar av hela miljoer
som ofta gick utanfor det faststallda utredningsomradet. Syftet med att
inventera hela miljoer var att vidga forstaelsen av de delay som lag i utredningsomradet. Vid Bjorksta—Nas och Tillinge—Frosvi utfordes relativt giundliga inventeringar av till viss del sv~rtolkade miljoer. Omr~dena ar under debatt, men ar enligt min mening troligen av stor betydelse
for tolkningen av hela omradet kring Sag~dalg~ngen. Vid Nas by firms
lamningar som rent morfologiskt liknar andra kanda stormannakomplex
fr~n Malardalen (kartans nr 23) och vid Frosvi firms ett omrade med
vall/stenstrangsliknande formationer som moi~fologiskt liknar t. ex. den
nu undersokta "kultplatsen" vid Prastgarden i Odensala sn fore dess undersokning (Olausson 1995). For omradet soder om Nas, en hojdrygg
lopande mot en fors vid Lilian, innebar iakttagelserna en forhojd risk for
strandanknutna aktiviteter under framst jarnalder i och i anslutning till
utredningskorridaren. Vid Frosvi foreligger ocksa en forhojd risk for annorlunda aktiviteter och troligen sv~rfunna fornlamningar.

Fosfatka~~tering
Den metod som idag ar lattast att anvanda for att prospektera fram osynliga fornlamningar, framst boplatser, ar fosfatkartering. Metoden kan
ocksa anvandas som hjalp vid arkeologiska undersokningar, vilket t. ex.
var fallet med jarnaldersboplatseni Oster-[~by. En beslcrivning av metoden med praktiska rad, potential och felkallor hay utarbetats av Arkeologikonsult (Blidmo 1995a).
Enligt Roger Blidmo firms framst tre anvandningsomraden for metoden: 1) att pavisa forekomst av boplatser, 2) att detaljavgransa och funktionsbestamma olika typer av fornlamningar och 3) att bedoma olika variabler i kulturlager (Blidmo 1995a, s. 17 ff.). Det forsta anvandningsomradet kan ge sv~rtolkade fordelningar, men i fallet Malarbanan hay
karteringarna fungerat tillfredsstallande for att lokalisera ett antal boplatser och aven i viss man gravfalt.
Bastubacken (fig. 6) i Vandle, Tortuna sn, belyser Hera viktiga aspekter av problematiken med att gora fullstandiga utvarderingar av de
karteringar som utfors. I bildens mitt firms en tydlig fosfatforhojning
med uppemot 300 ppm P. Bade utredning och slutundersokning hay vi162
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Fig. 6. Overgripande fosfatkartering Vandle (Bastubacken), Tortuna sn, Vastmanland
(Anttila & Norr 1993, karta 26). —Extensive phosphate mapping in Vandle, in the parish
of Tortuna in Vastmanland (from Anttila & Norr 1993, map 26).

sat att en boplats med tydliga anlaggningar finns i detta omrade. Den
sannolika forklaringen ar darfor att det ar boplatsen som genererat fosfatkoncentrationen.Inedre kanten av bilden firms 3 runda cirklar. Dessa
ar tre regisnerade stensattningar (Raa 73, Tortuna sn). Norr om jarnvagen, i anslutning till dessa och fosfatforhojningen, farms ett oregisherat
och oveiplojt gravfalt fran romersk jarnalder. Detta lag inom ett omr~de
som kan sagas ha nagot forhojda fosfatvarden och karteringen kan alltsa
ha fangat upp aven gravfaltet. Pa Hera andra stallen pa kartan firms ytterligare fosfatforhojningar, men dessa har inte berorts av vidare arbete,
varfor ingen utvardering av vad de representerar kan goras.
Fosfatkarteringens mojligheter och begransningar ar annu ej klart utvarderade. Men Lars Sjosvards ~sikt (1994, s. 71), att fosfatkartering begransar arkeologens mojlighet att tolka landskapet och faststalla forekomst av fornlamningar, m~ste dock grunda sig pa en missuppfattning
av metodens egenart. Det ar naturligtvis sa att metoden framst fungerar
som ett komplement till och en vidare utveckling av faltinventeringen.
Enligt min mening ar den ocksa en mycket valbehovlig testmetod av
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faltinventeringen. Man kan inte avfarda inventerade farnlamningar, men
val tillfoga problemomr~den som bor testas ytterligare.

Magnetometriska, ~•esisti.vitets-, va~•mebt~lds- och georadar•nTiztningar
Inom ramen for uh'edningen av Malarbanan utfordes inget av dessa moment. Men de tre forstnamnda metoderna utfordes vid forundersokningen av Oster-t~by, Magnetometer- och resistivitetsmatningarna resulterade ivisa strukturer, men det ar osakert om nagon av dem representerar
fornlamningar.
Varmebildsfotograferingen av Oster-1~by ar annu inte fardiganalyserad, men de preliminara resultaten synes visa att det framst ar stensamlingar under plojningen som framgar av bilderna. Stenpackningarna i
Oster-~by ar dock synnerligen oregelbundna och det ar osakert om tolkningsbar information skulle ha kunnat erhallas utan att gravningsarbetena hade utforts. Dock ar det hogst troligt att oveiplojda gravfalt med
stenpackningar skulle kunna vara pavisbasa med metoden, eftersom
dessa formodligen skulle vara relativt regelbundna och stora nog for att
kunna avteckna sig.
Georadarmatningar utfordes i tva mindre tester vid Fagelbacken i
Vastmanland och Lundbacken i Uppland i samband med slutundersokningar. Resultaten av testerna ar inte belt entydiga, men forefaller visa
att metoden framst lyckats lokalisera forekomst av storre stenar och en i
akermarken dold moranklack. Huruvida en forbattring av detaljrikedomen kan forbattra analysresultaten av sadana undersokningar ar wart att
bedoma. Metoden har ocksa anvants av det arkeologiska forskningslaboratoriet iStockholm for deras undeisokningar i Vendel (Person &
Olofsson 1995). Har kombinerade man anvandningen av magnetometrimatningar, georadarmatningar och traditionella gravinsatser, och resultatenvisas att metoderna ar klart anvandbara for att lokalisera och analysera relativt komplicerade fornlamningsmiljoer.

Sokschaktsg~-avning
Ett handfast satt att fa fram fornlamningar, ar att grava sokschakt. I
akermark, dar jorden sedan rubbats genom plojning, ar metoden effek164
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tiv, men att anvanda sokschakt for att faststalla forekomst av t. ex. stenaldersboplatser i orord skogsmark, ar direkt olampligt av framst tva orsaker. For det forsta kan det vara omojligt att belagga lag- och mellanintensivt utnyttjade omraden utan kulturlager, da dessa framst ayslojar sig
genom forekomst av fynd, medan anlaggningarna kan vara omojliga att
upptacka med ogat. For det andra loper man risk att forstora den information som kan tankas finnas och som framst representeras av fynd.
Enligt min mening bor anvandandet av metoden vara inriktad pa att
Brava sa fa schakt som mojligt i fornlamningar, daremot manga utanfor
dem. Detta av framst tva anledningar. Dels ar den information om fornlamningen som kan fas genom schaktgravning begransad i forhallande
till risken, att skada en faststalld fornlamning, dels forsvinner mojligheten att Brava m~nga schakt utanfor fornlamningar nar en utredning ar
geriomford. Ett omrade som klassas som fornlamningsfritt ar totalt
oskyddat; och c~et firms inget incitament till att skydda en dar okand
fornlamning.
Kopplat till fragan med sokschakt ar naturligtvis storleken pa det forundersokningsomrade man definierar utifr~n kanda fornlamningar och
indikationer, Att i ett beslut om forundersokning av fornlamning tillata
stora foruz~delsokningsomraden kring till ytan begransat kanda fornlamningar, maste vary hogst diskutabelt, Allmanhet och bestallare av de arkeologiska arbetena har inte stor mojlighet att forsta de potentiellt hoga
kostnaderna forknippade med vad de uppfattat som sma och fa fornlamningar utifr~n ett knapphandigt utredningsresultat. Nar sedan storskaliga
forundersokningar utfors enligt beslut och resulterar i slutundersokning
av stora yttackande fornlamningar, ar det rote wart att forsta att den allmanna opinionen reagerar mot onodigt hoga arkeologikostnader. Men
det ar sjalvklart rote sa att de ar onodigt hogai sig, utan att planeringsunderlaget, dvs. sjalva utredningen, utforts p~ ett for knapphandigt satt,
och darmed Lett till att byggplanerna drivits for langt pa ur arkeologisk
synvinkel olamplig mark. Detta i sin tur i ett sa sent skede, att andra ur
arkeologisk synvinkel lampligare omr~den ej langre kan utnyttjas. De
problem som for fa och for manga sokschakt leder till belyses val i en
artikel av Blidmo (1995a), dar dessutom praktiska rid for hur man ska
ga till vaga ges.
Mojligheterna vid en lagoni anvandning av metoden belyses val av
resultaten fran utredningen av Malarbanan dar ett antal mycket anonyma boplatslamningar och flatmarksgravfalt upptackts framst tack vare
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anvandandet av sma, men val spridda sokschakt i kombination med de
tidigare beslcrivna stegen. Risker firms dock aven med derma metod,
namligen om schakten laggs ut alltfor koordinatstyrt och utan hansyn till
exempelvis topografin, Ett exempel pa sokschaktsdragning fran Malarbanan utgor omr~det vid Bastubacken (fig. 7). Den sodra delen av omradet bleu senare foremal for slut- och forundersokningar. Noterbart ar att
den storsta mangden indikationer fran sokschaktningen overensstammer
val med det omrade som senare visade sig vara det mest intensivt unyttjade.

Provg~~opsgravning
Nar informationen foretradesvis kan tankas besta av fynd (t. ex. stenaldersboplatser utan synlig stratifiering) eller nar marken ar orord och av
kanslig natur, bor handgravda provgropar anvandas istallet for sokschakt, dels for att svarupptackt fyndmaterial verkligen ska observeras,

Fig. 7. Sokschaktning Vandle (Bastubacken), Tortuna sn, Vastmanland (Anttla & Norr
1993, karta 45). —Trial trenches at Vandle, in the parish of Tortuna in Vastmanland (from
Antilla & Norr 1993, map 45).
.:
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Fig. 8. Exempel p~ inledande stadie av provgropsgravning fr~n Hok~sen, Hubbo sn, Vastmanland. Simulering av keramikkoncentrationer (arbetsmaterial 1994). —Example of initial stage of test-pit digging from Hok~sen in the parish of Hubbo in V~stmanland. Simulation of concentrations of pottery (working material 1994).

dels for att onodigt stora skador ska undvikas. Om omradet vicar sig
sakna fynd, bor dock inget hindra anvandandet av sokschakt, For att
maximera faktainsamlingen bor jorden fr~n provgroparna vattensallas
och data analyseras i en kontinuerlig process. Derma metod ar for fyndrika och ej lagerspecifika lokaler den absolut Basta och bor aven anvandas under kommande steg, dvs. for- och slutundersokningar.
Skalen till att man bor anvanda sig av simuleringar av fyndspridning
etc., har redovisats av Apel et al. (1995),Ikorthet kan sagas att en av de
mest grundlaggande drivkrafterna bakom forfarandet ar att maximera
forst~elsen av de iakttagbara materiella strukturerna, men att minimera
arbetsinsatsen for att na dit. Ett exempel pa inledande simulering av en
senneolitisk boplatsutkant har hamtas fr~n undersokningar pa Hokasen
1994 (fig. 8).
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Kulturlagret kunde sedan begransas till en ca 40 x 10 m stor yta och befanns stallvis vara mer an 80 cm djupt. Darefter avbrots forundeisokningen, Ifran en tidigare utford fosfatkartering, liksom utifr~n fyndspridningen och kulturlagrets utbredning framstalldes Hera hypoteser
om vad detta i den sterila marken "nedgravda" parti med kulturlager representerade.

Slutundersolzr~.ingsplaner
Utifran resultaten av forundersokningarna stalls nya fr~gestallningar
upp och en undersokningsplan for slutundersokningen framstalls, oftast
relativt forandrad gentemot den ursprungliga planen. Pa grund av att det
oftast ar sa att for- och slutundersokningarna sker under samma sasong,
blir det liten tid till reflexioner mellan de tva momenten. Fragestallningarna i slutundersokningsplanerna blir for det mesta enkla till sin natur
och innehaller det mest nodvandiga och bygger i hog grad pa forundersokningsplanerna.

Slutui~dersokni~agcc~~
Slutundersokningar ar det sista faltledet i den arkeologiska kunskapsprocessen. De kan i allmanhet utforas bast och minst shessigt om de foregaende arbetsmomenten gjorts pa ett grundligt och metodisk vettigt
Batt. Obehagliga overraskningar dyker anda ofta upp, men skillnaden
mellan sma och stora obehagliga overaskningar ar ofta stor i slutundersokningssammanhang. Om underlagsmaterialet ar tillrackligt gott kan
man ga in i slutundersokningen med sunda vetenskapliga prioriteringar
och slipper forhoppningsvis stallas infor extrema ekonomiska prioriteringar, som maste baseras pa alit annat an vetenskapliga bedomningar.
Man slipper aven storskaliga undersokningar av i princip tomma ytor.
Den storsta risken vid undermaliga arkeologiska utredningar och forundersokningar ar dock risken att man inte hittar de mindre spektakulara
fornlamningarna, framfor alit enkla och fyndfattiga boplatser. Det sager
sig sjalvt att om sadana foi~nlamningar inte undersoks blir bilden av forhistoriska samhallen skev och ensidig eftersom det arkeologiska materialetfar en tydlig social slagsida,
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Vikten av att utfora undersokningarna med olika metoder beroende
pa fornlamningens karaktar och den information som kan forvantas kan
inte nog poangteras. Boplatser i "orord" mark kan och bor inte behandlas pa samma Batt som boplatser iplojd mark. Den informationspotential
som firms dar kommer i sa fall att drastiskt reduceras.

A~•Izeologi~slz Izonlzlusi.on
Till slut maste man konkludera att den arkeologiska slutprodukten, dvs.
de arkeologiska rapporterna — framst slutundersokningsrapporter —, aldrig kan bli battre an den samlade summan av de delundersokningar (utredningar, forundersokningar etc.) och den kunskapsprocess som ar darmed forbunden. Om de inledande skedena av den arkeologiska kunskapsprocessen utfors for snabbt och baseras pa ett for tunt faktaunderlag, kan inte de redovisade rapporterna gora ansprak pa att kunna tolka
varken det forntida kulturlandskapet eller samhallet.

Summary
In this article the process of gradual increase of archaeological knowledge, regarding specific areas, has been discussed. The different steps
used in the process have been described and discussed, These steps include the initial archival research, fieldwalking, phosphate mapping, remote survey methods and trial trenching (all in the evaluation stage),
followed by a preinvestigation and the final excavation of the site, The
importance of combining the fieldwork with evaluations partly founded
on a general knowledge of human conditions is also discussed. There is
also a discussion on positive and negative effects of various courses of
action. Archaeological fieldwork for the Malarbana and other projects in
central Sweden cat7ied out by Arkeologikonsult have been used to examplify the discussion. The importance of thorough pre-excavation
work in the earlier phases of the archaeological process is stressed and
possible discouraging consequences are mentioned. It is argued that. an
archival researchwork carried out under too much time-pressure is
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likely to be cursory. To use fieldwalking as the sole method to determine the presence of archaeological sites is seen as absolutely impossible. The emphasis among the additional methods used to locate sites is
concentrated on phosphate mapping and its possibilities, and on trial
trenching. The danger of using trial trenching either too much or too little is discussed, and it is argued that trial trenching in undisturbed
ground, for example wooded moraine, is not appropriate, and should be
substituted by test-pit digging by hand. A thorough evaluation and planning of the pre-investigation is necessary to successfully carry through
such an investigation. The problems of unexpected archaeological sides
of a site coming into the clear in the final excavation and their remedies
are also discussed. Finally it is pointed out that it is the gradual increase
of knowledge about the specific sites that enables the archaeologists to
carry out work of a high standard, and that inadequate archaeological
work in the initial stages disables the interpretation of prehistoric societies.
English revised by Elisabet Green
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