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Sammanfattande resultat 
Projektets syfte var att skapa ett kunskapsunderlag gällande gallring av metallföremål 
vid arkeologiska undersökningar. Gallring sker regelmässigt och föranleds av bl a 
kostnader för konservering. Målet var att kartlägga situationen, belysa hur urvalet 
görs och besluten tas. I studien har ingått en inventering av nyinkomna material 
(2008–2015) till Statens Historiska museum tillsammans med 
tillståndsdokumentationen för projekten. Workshops har ägt rum med de grävande 
aktörerna i syfte att diskutera framtagna resultat.  
I samtliga av de 11 undersökta projekten har gallring skett, 40–90 % av 
metallföremålen har gallrats. Huvudsakligen är det inom de enskilda projekten som 
besluten tas, vilket kan vara en följd av de generellt sett kortfattade 
kravspecifikationerna. En framtida genomlysning av hela processen för att undersöka 
var de svaga punkterna finns är nödvändig. Aktörerna efterfrågar en tydligare 
precisering i förfrågningsunderlagen och en uppföljning under processens gång. 
Tydliga riktlinjer från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna är en starkt uttalad 
önskan. Angeläget är även att gallringsfrågan problematiseras och möjligheten att 
diskutera detta i olika fora som konferenser och seminarier.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bakgrund och syfte med projektet 
Under senare årtionden har de stora uppdragsarkeologiska undersökningarna 
genererat stora mängder artefakter. Det gäller såväl undersökningar från städer som 
från förhistorisk tid. Gallring av fornfynd har alltid förekommit men det saknas idag 
ett kunskapsunderlag för hur denna gallring genomförs i praktiken. Det saknas även 
debatt och fora omkring hur denna gallring ska ske på bästa möjliga sätt. Frågan är i 
hög grad komplex där en mängd olika faktorer måste vägas in. Inte minst gäller detta 
för hur kulturmiljölagen tillämpas. Den ett-åriga studien syftade till att genom att 
inventera nyinkomna arkeologiska material till Historiska museet skapa ett 
kunskapsunderlag och för att därigenom kunna studera omfånget och kartlägga den 
faktiska situationen. Vidare avsåg studien att kartlägga hur processen gått till, från 
undersökningsplan till undersökningsrapport. Tanken var att studien skulle kunna 
tjäna som ett underlag för kommande mer djupgående studier vilka skulle kunna 
utmynna i förslag till riktlinjer för strategier och metoder för tillvaratagande av 
artefakter vid arkeologiska undersökningar. Pilotprojektet avser även att tjäna som 
ett bidrag till den pågående diskussionen i ämnet. 
 
Relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet 
De uppdragsarkeologiska undersökningarna omsätter varje år mycket stora belopp 
och de fornfynd som tas tillvara vid dessa utgör en betydande del av tillväxten i 
många museisamlingar. För att uppdragsarkeologin ska vara försvarbar och hållbar i 
framtiden så förutsätts det att urval och gallring sker vid insamling och 
tillvaratagande av artefakterna.  Urvalet som då görs sätter ramarna för framtida 
forskning, museipedagogiskt arbete och utställningsverksamhet. 
 
Förstudien syftade till att skapa kunskapsunderlag för framtida projekt rörande de 
förutsättningar som styr gallringsprocesserna, hur dessa omsätts i praktiken och vilka 
konsekvenserna detta får för framtida museiverksamhet och forskning. En analys av 
gallringspraktikernas förändring kan belysa övergången från offentligt finansierade 
aktörer till uppdragsarkeologin på en konkurrensutsatt marknad. En angelägen fråga 
bedömdes även vara att diskutera frågor kring värdering, urval samt konsekvenserna 
av bortval. Sammantaget skulle projektet kunna ge förbättrade kunskapsunderlag för 
kulturmiljövårdens arbete och därmed bli ett avstamp för metodologiska 
diskussioner kring gallringsstrategier och dokumentationsmetoder. 
Projektet Spara eller slänga, vilket är viktigt att understryka, har inte berört 
museernas verksamhet utan enbart uppdragsarkeologin. 
Mycket av den forskning som tidigare gjorts har utgått från ett musealt perspektiv, 
där gallring diskuteras utifrån museala principer. Detta projekt avser enbart den 
gallring som sker under utgrävning och bearbetning, innan föremål accederas till en 
museisamling. 
 
Metod för genomförandet av projektet 
Studien bestod av flera delar där tyngdpunkten utgjordes av inventering av 
nyinkommet arkeologiskt material till Historiska museets magasin och workshops 
med aktörer inom uppdragsarkeologin. 

 



 

 

Inventering av nyinkomna fynd med tillhörande projekt och 
tillståndsdokumentation 
Den bakre tidsgränsen för de utvalda projekten sattes till 2008 bl a beroende på att 
nya riktlinjer för rapportdokumentation kom det året. Syftet med inventeringen var 
att sammanställa ett antal case-studies relevanta för ett större framtida projekt. 
Avsikten var att följa beslutsgången för de utvalda grävprojekten, från 
anbudsförfrågan, projektbeskrivning och tillstånd från länsstyrelsen fram t o m 
rapport.  De 11 utvalda projekten är geografiskt fördelade mellan Upplands, 
Södermanlands och Östergötlands län. De sträcker sig från perioden äldsta järnålder 
in i medeltid/historisk tid och berör skilda typer av fornlämningar såsom gravfält, 
boplatser och stadslager. En jämn fördelning mellan de grävande aktörerna har också  
eftersträvats (AK, SAU, KMMD och Arkeologerna).  
 
Lokaluppgifter  Länsstyrelsens diarienummer 
1.   Sö, Torshälla sn, Källstalöt   431-4682-2012 (lst. Södermanland) 
2.   Sö, Torshälla sn, Källstalöt  431-3934-2012 (lst Södermanland) 
3.   Up, Uppsala sn, Ultuna  431-4212-2008 (lst. Uppsala) 
4.   Sö, Österhaninge sn, Täckåker  4311-26756-2013 (lst. Stockholms län) 
5.   Up, Bro sn, Skällsta   431-07-231 (lst. Stockholms läns) 
6.   Up, Sollentuna sn, Stenen   431-10-9168 (lst. Stockholms län) 
7.   Up, Stavby sn, Hov-Alunda   431-3718-14 (lst. Uppsala län) 
8.   Up, Uppsala sn, Gamla Uppsala  431-609-14 (lst. Uppsala län) 
9.   Up, Alunda sn, Mälbyn   431-1293-15 (lst. Uppsala län) 
10. Ög, Sankt Johannes sn, kv Dalkarlen  431-3305-13 (lst. Östergötland) 
11. Ög, St Johannes sn, kv Ruddammen  431-897-10 (lst. Östergötland) 
 
1. Sö, Torshälla sn, Källstalöt 1:3 Raä 172 
Lst: Södermanland, dnr 431-4682-2012 
Aktör: SAU 
Typ av grävobjekt: särskild undersökning, boplats, metallhantverkskontext 
År: 2012 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ”Av vikt är att i undersökta anläggningar ta 
tillvara artefakter, osteologiskt och arkeobotaniskt material…” Anm. 
Förfrågningsunderlaget skrevs gemensamt för Raä 172 och 173. ”Fynd och 
fyndstrategi. Fynd ska omhändertas enligt praxis inom uppdragsarkeologin. 
Undersökningens fyndstrategi ska beskrivas., d v s hur inmätning, insamling, 
urval/selektion görs under och efter fälttiden. Här ska framgå hur kostnader för 
konservering beräknats, d v s antal och typ av fynd samt principer för 
urval/prioritering konservering. Fyndstrategin ska ange i vilka 
moment/arbetsuppgifter konservator medverkar. Detta gäller även om personal 
inom den egna organisationen. Här ska även beskrivas hur olika typer av fynd 
förvaras under tiden fram till fyndfördelning”. 
Undersökningsplan: ”Vid undersökningen tillvaratas alla fynd, utom uppenbart recent 
material. SAU har en utarbetad policy för vilka fynd som ska gallras i samband med 
rapportarbetet. Gallring sker i samråd med lst, konservator och mottagande 
museum. Urval till konservering sker i samråd med konservator och baseras på 



 

 

prioriterade föremålskategorier såsom daterande fynd samt föremålens 
bevarandestatus, d v s  representativa föremål med högt antikvariskt värde i god 
kondition konserveras.” 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: En relativt hög andel fynd. Antal metallföremål i rapporten 34, gallrade  
metallföremål 29, konserverade metallföremål 3, inlämnade metallföremål 5 
Rapporttitel: Andersson, F. Källstalöt. Aspekter på ett sörmländskt kulturlandskap i 
början och slutet av järnåldern. Förundersökning och särskild undersökning. Torshälla 
172,173,174. Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7, Torshälla sn. Södermanland. SAU 
Rapport 2015:17 
 
 
2. Sö, Torshälla sn, Källstalöt, Raä 173 
Lst: Östergötland, dnr 431-3934-2012 
Aktör: SAU 
Typ av grävobjekt: särskild arkeologisk undersökning, boplats, 
metallhantverkskontext 
Nyupptäckt fornlämning vid Raä 172, se ovan nr. 1. 
År: 2012 
             
För nedanstående se ovan nr, Raä 172 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: se ovan nr 1. 
Undersökningsplan: se ovan nr 1. 
Tillstånd: se ovan nr 1. 
Rapport: Antal metallföremål i rapporten 80, gallrade metallföremål   
44, konserverade metallföremål 22, inlämnade metallföremål 36. 
”Hela 80 fyndposter (40%) består av olika former av metaller eller slagger”. Den stora 
andelen metallfynd beror på den fyndrika metallhantverkskontexten vilket motsvarar 
32% av det totala antalet registrerade fyndposter från Torshälla 173.”  
Rapporttitel: se ovan nr 1. 
           
 
 
3. Up, Uppsala sn, Ultuna, Raä 653 
Lst: Uppsala 431-4212-08 
Aktör: SAU 
Typ av grävobjekt: Arkeologiska slutundersökningar, boplats br.å, vendeltid, 
senmedeltid 
År 2012 
                            
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ”Fynd ska omhändertas enligt anvisningar i 
Uppdragsarkeologi, bilaga 5 (Underrättelser från RAÄ 1998:1).”   
Undersökningsplan: Fyndhanteringsplan finns, vilken är noggrann och utförlig. Klart 
och tydligt redovisas planerade åtgärder. Har inte redovisat hur många fynd som man 
förväntar påträffa. SAU har en generell gallringsplan som bifogas planen. Gallrade 
fynd dokumenteras men de redovisas inte annat än som poster i fyndlistan.  
Tillstånd: ingen uppgift  



 

 

Rapport: ”Inför konserveringen utvärderades sammanlagt ca 100 fynd i samråd med 
JL och LH. Av budgetskäl prioriterades ett femtiotal av dessa föremål” (s.13). I 
fyndlistan står angivet vilka fynd som gallrats. Antal metallföremål i rapporten 105, 
gallrade metallföremål 43, konserverade metallfynd 3, inlämnade metallföremål 
totalt 3. 
Rapporttitel: Hulth, H. Ultuna by – i händelsernas centrum.  Boplats och rit. 
Bronsålder, yngre järnålder och efterreformatorisk tid. Arkeologiska 
slutundersökningar. Fornlämningarna Uppsala 652 och 653, Ultuna 2:3, Uppsala stad 
(f d Bondkyrko sn), Uppland.SAU rapport 2013:5 
 
 
4. Sö, Österhaninge sn, Täckåker, Raä 260:1 
Lst: Stockholm dnr 4311-26756-2013 
Aktör: Kulturmiljövård Mälardalen 
Typ av objekt: slutundersökning bytomt, tjockt kulturlager, bebyggelselämningar 
1500-tal – 1700-tal 
Undersökningsår: 2014 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: Syftet med undersökningen ska i första hand 
vara att inhämta fynd för att belysa en tidstypisk materiell kultur från en agrar miljö 
samt datera bebyggelsens etablering. Beskriv undersökningens fyndstrategi, dvs hur 
insamling, dokumentation hantering och eventuellt urval/selektion görs under och 
efter fälttiden. 
Undersökningsplan: ”Slutundersökningens huvudsyfte är fr. a. genom fyndinsamling 
kunna belysa materiell kultur från en landsbygdsbebyggelse med datering från 
möjligen sent 1500-tal, 1600-tal. De fynd som insamlas ska kunna bidra till datering 
och tolkning av de eventuella lämningarna. Fyndregistrering görs inte i fält med tanke 
på den begränsade fälttiden, utan i efterhand i samband med rapportarbetet. 
Metallfynd av typen spikar och oidentifierade klumpar registreras men sparas ej, då 
de inte kan anses att värda att konservera... Ambitionen är att samtliga tillvaratagna 
föremål ska konserveras” . Inga siffror nämns om hur många föremål förväntas 
påträffas. 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: En oväntad fyndrikedom, endast ett urval av metallföremålen kunde 
konserveras. Antal metallföremål i rapporten 110, gallrade metallfynd 71, 
konserverade metallfynd 30, inlämnade metallfynd 39. De icke konserverade fynden 
är dokumenterade med foto och redovisas. 
Rapporttitel: Jonsson, K & Alexander, D. Österhaninge, Täckåker, Raä 260:1. En tidig 
modern gård i Österhaninge. Exklusiva fynd i landsbygdsmiljö – och en dansk skalle 
från 1400-tal. Arkeologisk undersökning. Fornlämning 260:1, Täckåker 8:1, 
Österhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län. 
 
 
5. Up, Upplands-Bro sn, Skällsta, Raä 257 
Lst: Stockholm dnr 431-07-2321 
Aktör: Kulturmiljövård Mälardalen 
Typ av objekt: slutundersökning, boplats, 2 järnåldersgårdar 



 

 

Undersökningsår: 2008 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: - 
Undersökningsplan: - 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: Samtliga metallfynd som framkom har konserverats. 
Rapporttitel: Hallgren, A-L Skällsta. Två järnåldersgårdar söder om viet i Lilla Ullevi. 
Arkeologisk undersökning RAÄ 257 Skällsta Bro socken Upplands-Bro kommun 
Stockholms län Uppland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:74  
 
 
6. Up, Sollentuna sn, Raä 285:1, Stenen 2 
Lst: Stockholm 431-10-9168 
Aktör: Kulturmiljövård Mälardalen  
Typ av grävobjekt: gravar, slutundersökning 
Undersökningsår: 2011 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: - 
Undersökningsplan: ”Uppskattat antal föremål per grav 2, spikar och nitar ska ej 
konserveras. Beräknat antal föremål 30 totalt: Senvikingatida gravar är förhållandevis 
fyndtomma men enstaka gravar kan vara äldre och därmed även fyndrikare. 
Förväntade fyndkategorier är dräktföremål, smycken, spikar, nitar… merparten av 
fyndmaterialet bedöms utgöras av spikar och nitar vilka registreras och 
dokumenteras och kasseras därefter. En jämförelse med andra undersökta samtida 
och närliggande gravfält, förväntar vi oss en genomsnittlig fyndmängd på cirka 2 
metallföremål per grav (undantaget spikar/nitar). Sentida fynd tillvaratas ej. 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: Samtliga fynd, undantaget de med tydligt recent karaktär samt vissa 
förekomster av bränd lera togs tillvara vid undersökningen. Spikar och nitar och 
enstaka andra järnfynd har gallrats ut och kasserats efter registrering, övriga 
metallfynd har konserverats. 51 metallföremål, därav gallrades 25,  
26 metallföremål konserverades och 26 metallföremål inlämnades. 
Rapporttitel: Arnberg, A m. fl. Stenens gravar. Folkvandringstiden. Sollentuna 285:1. 
Stenen 2. Sollentuna socken och kommun. Stockholms län, Uppland. Stiftelsens 
Kulturmiljövård. Rapport 2013:23. 
 
 
7. Up, Stavby sn, Hov-Alunda Raä 212 
Lst: Uppsala dnr 431-3718-14 
Aktör: UV Mitt 
Typ av objekt: slutundersökning, boplats, järnålder 
År: 2014 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ”Beskriv hur dokumentation, urval och 
omhändertagande görs under och efter fälttiden. Ange urval för konservering görs. 
Redogör för en fyndstrategi som utarbetas i samråd med konservator (namnge denna 



 

 

person). Länsstyrelsen anser att konservatorn ska integreras i fältarbetet och att det 
ska föras en dialog under projektets gång. Redovisa planering av detta.”  
Undersökningsplan: En fyndstrategi vad gäller konserveringsbehov har utarbetats i 
samråd med konservator på Acta Konserverings Centrum. Samtliga fynd med 
förmodat förhistorisk eller eventuellt medeltida ursprung som påträffats i 
anläggningar och lager tillvaratas och registreras. Det är också endast dessa som 
konserveras. Vanligare föremål såsom spikar, nitar och obestämda tenar konserveras 
inte.  Beräknat antal metallfynd 20. 5 föremål av Cu-leg och 5 föremål av järn 
beräknas bli konserverade. 
Efter registrering, dokumentation och rapportering kastas vissa fyndkategorier med 
begränsat värde för undersökningens syfte och där handhavande och magasinering 
inte kan förväntas stå i proportion till kunskapsutbytet. Metallfynd som inte 
konserverats kastas efter att ha fotodokumenterats. 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: Antal metallfynd i rapporten 58. Gallrade metallföremål 39. Konserverade 
metallföremål 5. Inlämnade metallföremål totalt 18. 
Rapporttitel: Larsson, F. och Englund, M., Nyby - att bryta ny bygd. Arkeologisk 
undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Stavby socken, Mjölsta 1:4, 
Stavby 212. Rapport 2016:90 
 
 
8. Up, Uppsala sn, Gamla Uppsala, Raä 605:1 
Lst: Uppsala dnr 431-609-14 
Aktör: Arkeologerna 
Typ av objekt: slutundersökning, boplats, vendeltid -medeltid 
Undersökningsår: 2014 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: avser en förundersökning. Själva rapporten 
klassificerar undersökningen som en ”Arkeologisk undersökning”.  
Undersökningsplan: Endast metallfynd med förhistoriskt eller medeltida ursprung 
konserveras. Föremål som kan bidra till fornlämningens datering, typ och karaktär 
samt speciella/unika föremål prioriteras. Vanligare föremål såsom spikar, nitar och 
obestämbara tenar konserveras inte. Beräknad konservering 12 fynd av järn, 5 fynd 
av Cu-legering. Efter registrering, dokumentation och rapportering kastas samtliga 
metallfynd som inte konserverats, detta efter att ha fotodokumenterats. 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: Antal metallfynd i rapporten 79, gallrade metallfynd 48, konserverade 
metallfynd 28, inlämnade metallfynd 31. ”Ledartefakter samt funktionsindikerande 
fynd har prioriterats”. I rapporten foton av bl a sölja, sisare och eldstål.” 
Rapporttitel: Yngre järnålder och medeltid vid Storgården – stolphus, grophus och 
avfallsgropar. Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland. 
Uppsala kommun, Uppsala socken. Gamla Uppsala 20:1, Uppsala 586:1, 605:1 
 
 
9. Up, Alunda sn, Mälbyn Raä 723 + 725 
Lst: Uppsala dnr 431-1293-15 
Aktör: Arkeologikonsult 



 

 

Typ av objekt: slutundersökning, boplatslämningar, en folkvandringstid, en 
efterreformatorisk tid 
År:2015 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ingen uppgift 
Undersökningsplan: ”påträffade fynd som kan knytas till förhistoriska lämningar eller 
konstruktioner och som kan bidra till att uppfylla undersökningens syfte, inriktning 
och frågeställningar ska insamlas och dokumenteras. För lösfynd utan specifik 
kontext ska fyndstrategin vara restriktiv. Även sådana fynd kan emellertid tillvaratas 
om det kan motiveras särskilt. Det senare gäller till exempel fynd från 
metalldetektering. Förväntade fyndtyper är de typiska för järnåldersboplatser. 
Förväntade metallfynd, järn 10, Cu-leg 2. Förväntade föremål som ska konserveras, 
järn 2, Cu-leg 2 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: antal metallföremål i rapporten 44, gallrade metallfynd 0, antal metallfynd 
vid inlämning 2, konserverade metallfynd 2 (grytkedja och bultlåsnyckel) 
Rapporttitel: Sillén, P. Bebyggelselämningar från järnåldern vid Kilbyåns dalgång. Två 
boplatser med lämningar från förromersk järnålder till vendeltid Alunda 723 och 725, 
fastigheterna Mälbyn 1:13 och Haberga 1.8, Alunda socken, Östhammars kommun, 
Uppsala län. Arkeologisk undersökning. Rapport från Arkeologikonsult 2017:2899. 
 
 
10. Ög, Sankt Johannes sn, kv. Dalkarlen Raä 96 
Lst: Östergötland 431-3305-13 
Aktör: Arkeologikonsult 
Typ av objekt: slutundersökning, Norrköpings medeltida stadslager 
År: 2013 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ”Länsstyrelsen har krav på att allt 
fyndmaterial, som är relevant för den arkeologiska slutundersökningens resultat, tas 
tillvara och förvaras på ett för föremålen adekvat sätt, eller inskickas för konservering 
om föremålen är i sådant skick att dessa måste tas om hand 
omedelbart.” ”Genomtänkta fyndstrategier som är tydligt kopplade till 
frågeställningarna.” 
Undersökningsplan: Fyndinsamling kommer att ske med syfte att datera framkomna 
lämningar och för att om möjligt fastställa bebyggelsens sociala status och etniska 
tillhörighet. Massmaterial som spikar, bandjärn, slagg och tegel kommer att 
registreras översiktligt med avseende på fyndtyp och mängd och därefter kasseras. 
All fyndhantering sker i överenstämmelse med Riksantikvarieämbetets riktlinjer. 
(underrättelser från Raä 1998:1) 
Tillstånd: - 
Rapport: I rapporten finns foto av ett 10-tal okonserverade fynd, därav 6 Cu-mynt 
Antal metallföremål i rapporten 85, gallrade metallföremål 0, konserverade 
metallföremål 0, inlämnade metallföremål totalt 7.  
Rapporttitel: Lindeberg, M. Närmast Strömmen. Bebyggelselämningar från 1600-tal 
och 1700-tal i kvarteret Dalkarlen, Norrköping. Arkeologisk slutundersökning inom 



 

 

kvarteret Dalkarlen i Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Rapporter 
från Arkeologikonsult 2015:2710 
 
 
11. Ög, Norrköping, kv. Ruddammen, Raä 96 
Lst: Östergötland dnr 431-897-10 
Aktör: Arkeologikonsult 
Typ av objekt: slutundersökning (särskild undersökning), medeltida stadslager 
År: 2010 
 
Förfrågningsunderlag/kravspecifikation: ”Länsstyrelsen har krav på att allt 
fyndmaterial, som är relevant för den arkeologiska slutundersökningens resultat, tas 
tillvara och förvaras på ett för föremålen adekvat sätt, eller inskickas till konservering 
om föremålen är i sådant skick att dessa måste tas om hand omedelbart” ”en 
fyndstrategi, dvs hur undersökaren avser att hantera fynden, vilka kommer att tas 
om hand, registreras, konserveras samt vem som kommer att utföra konserveringen. 
Undersökningsplan: ”Fyndstrategi. Fyndinsamling kommer att ske med syfte att 
datera framkomna lämningar och för att om möjligt fastställa bebyggelsens sociala 
status och etnisk tillhörighet”…. Massmaterial som spikar, bandjärn, slagg, tegel 
kommer att registreras översiktligt med avseende på fyndtyp och mängd och därefter 
kasseras…..Följande fyndstrategi har utarbetats av Arkeologikonsult och därefter 
förankrats muntligen med Acta Konserverings Centrum AB…..Metallfynd kommer att 
gallras ut efter registrering och fotografering. Vissa fynd som stödjer datering (t ex 
mynt) och som kanske lämpar sig för tolkning av sociala samband (metallfynd eller 
glasfynd) kommer dock att konserveras och bevaras. Fyndhantering och konservering 
utförs huvudsakligen i överensstämmande med de rekommendationer som anges 
i ”Underrättelser…” 
Tillstånd: ingen uppgift 
Rapport: i rapporten nämns inget om fyndstrategier och/eller tillvaratagande av fynd. 
Beslag i Cu-leg, gryta in situ och koskälla samt mynt i Cu-leg bl. a finns på foto i 
rapporten. I rapporten framgår inte vad som gallrats. Antal metallföremål i rapporten 
172, därav järn 74, Cu-leg 6, silver 2, koppar 3. Gallrade metallföremål 157, 
konserverade metallfynd 2, inlämnade metallföremål 2 (knappar med ögla Cu-leg) 
Rapporttitel: Carlsson, M & Runer, J. Holländare, ryssar och tobak. Odling och 
bebyggelse inom kvarteret Ruddammen i Norrköping 1600-2010. Särskild arkeologisk 
undersökning. Raä 96, S:t Johannes, Norrköping stad och kommun, Östergötlands 
län. Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2410 

 
 

 



 

 

undersökning RAÄnr Lstdnr Aktör År 

Antal 
metallföre
mål 
undersökni
ngs-plan 
total 

Antal 
metallföre
mål i 
rapporten 
total 

Gallrade 
metallfynd 
i 
Rapporten 

Konserverade 
metallfynd 

Antal 
metallföremål 
vid inlämning 
total 

gallrade 
metallfynd efter 
fyndfördelnings-
beslut 

Antal föremål 
undersökningsplan 
total 

Antal 
föremål i 
rapporten 
total 

Antal 
föremål 
vid 
inlämning 
total 

Gallrade 
föremål total 

Sö, Torshälla sn, 
Källstalöt 1:3 172 

431-4682-
2012 SAU 2012 inga siffror 34 29 3 5 0 inga siffror 128 47 81 

Sö, Torshälla sn, 
Källstalöt 173 

431-3934-
2012 SAU 2012 inga siffror 80 44 22 36 0 inga siffror 140 80 60 

Up, Uppsala sn, 
Ultuna 652-654 431-4212-08 SAU 

2008, 
2009 inga siffror 105 43 3 3 0 inga siffror 300 160 140 

Sö, 
Österhaninge sn, 
Täckeråker 260:1 

431-26756-
2013 KM 2014 inga siffror 110 71 30 39 0 inga siffror 331 252 79 

Up, Bro sn, 
Skällsta 257 431-07-2321 KM 2008 inga siffror 7 0 0 7 0 inga siffror 149 147 2 

Up, Sollentuna 
sn, Stenen 285 431-10-9168 KM 2011 inga siffror 51 25 26 26 0 inga siffror 249 221 28 

Up, Stavby sn, 
Hov-Alunda 212 431-3718-14 ARK 2014 20 58 0 5 18 39 30 98 59 39 

Up, Uppsala sn, 
Gamla Uppsala 605:1 431-609-14 ARK 2014 inga siffror 79 48 28 31 0 inga siffror 127 75 52 

Up, Alunda sn, 
Mälbyn 723+725 431-1293-15 AK 2015 13 44 0 2 2 42 19 59 17 42 

Ög, Sankt 
Johannes sn, kv 
Dalkarlen 96 431-3305-13 AK 2013 inga siffror 85 0 0 7 78 inga siffror 269 121 148 

Ög, Sankt 
Johannes sn, kv 
Ruddammen 96 431-897-10 AK 2010 inga siffror 172 157 2 2 0 inga siffror 959 781 178 

 



 

 

Utvärdering   
Studien bestod av en genomgång av 11 arkeologiska slutundersökningar där 
förfrågningsunderlag/kravspecifikation, undersökningsplan från den grävande 
aktören, tillstånd för ingrepp samt undersökningsrapporten har gåtts igen med 
avseende på metallföremålen. I några fall har det inte varit möjligt att inom rimliga 
tidsgränser få tillgång till samtliga dokument. Det gäller främst tillstånden. Vi har 
dock funnit det angeläget att få en samlad översikt av projekten och har ändå tagit 
med de projekt där dessa saknas.  
När det gäller förfrågningsunderlagen så rör det vanligtvis om mycket kortfattade 
formuleringar och de är huvudsakligen skrivna i allmänna ordalag. Av de studerade 
projekten har fem någon form av formulering som t ex ” fynd ska omhändertas enligt 
praxis inom uppdragsarkeologi” eller ”…genomtänkta fyndstrategier som är tydligt 
kopplade till frågeställningarna”.  
I ett par av underlagen uttrycks mer specifika krav. Exempel på det utgörs av nr 11, 
Ruddammen 96 där det står att allt material relevant för den arkeologiska 
slutundersökningens resultat ska tas tillvara. Detta följs dock inte upp senare i 
rapporten och där nämns inget om vilka fynd som tillvaratogs. Ett andra exempel är 
nr 4, Täckåker Raä 260:1 där det explicit står att ” Syftet med undersökningen ska i 
första hand vara att inhämta fynd…” Här rör det sig alltså om en undersökning där de 
arkeologiska fynden bedömts som det centrala i undersökningen. 
När det gäller kravspecifikationerna så är det också generellt hållna och 
standardformuleringar används. De olika länsstyrelserna har egna formuleringar som 
återkommer från projekt till projekt. Ett exempel på det är t ex länsstyrelsen i 
Östergötland. ”Länsstyrelsen har krav på att allt fyndmaterial, som är relevant för 
den arkeologiska slutundersökningens resultat, tas tillvara…” 
Även i aktörernas undersökningsplaner förekommer standardformuleringar.  
Ett exempel på det är ”Fyndinsamling kommer att ske med syfte att datera 
framkomna lämningar och för att om möjligt fastställa bebyggelsens sociala status 
och datera framkomna lämningar.” Det står inte någonstans om att föremålen kan ha 
ett värde i sig och tillföra kunskaper om föremålstyper eller kronologier. I endast två 
av kravspecifikationerna anges hur många fynd som förväntas framkomma. 
I undersökningsplanerna varierar beskrivningen starkt mellan de olika aktörerna. Ett 
par av aktörerna har utarbetat generella fyndstrategier som de hänvisar till. Det 
gäller för t ex SAU och Arkeologikonsult där anges vilken typ av fynd som ska gallras. 
Konsensus tycks dock gälla för alla aktörer att spikar och nitar rent generellt gallras. I 
ett fall nämns att ”representativa föremål med högt antikvariskt värde i god 
kondition konserveras” (projekt nr 1). I ett fall skrivs det” att vissa fyndkategorier 
med begränsat värde för undersökningens syfte och där handhavande och 
magasinering inte kan förväntas stå i proportion till kunskapsutbytet” (projekt nr 7). 
I något fall så är det angivet att vilka föremål som ska konserveras beslutas efter 
avslutad undersökning (tillsammans med länsstyrelsen (projekt nr 3) 
I rapporterna skiftar starkt om hur många föremål som tillvaratagits och vilka som 
gallrats. I rapporten framgår det inte heller alltid tydligt vilken typ av föremål det är 
som gallrats. Här kan nämnas projekt (projekt nr 10) där överenstämmelsen mellan 
antal påträffade fynd och de som inlämnats är markant liten. Där anges 85 föremål i 
rapporten, inget av dem uppges ha gallrats, och inget har heller konserverats. Dock 
har 7 metallföremål lämnats in till museet. 



 

 

I endast ett av projekten (nr 5) har samtliga metallföremål lämnats in till SHM. Sju 
föremål lämnades in men dock var inget av dem konserverade. 
Av de genomgångna projekten så varierade gallringsgraden mellan 41 % och 91 %. 
(Undantaget ovan nämnda projekt nr 10, där det dock råder oklarheter, om vad som 
skett med fynden). Av de projekt som det gått att beräkna en procentsats för så 
gallras det i genomsnitt 65 % av fynden upptagna i rapporterna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det i allmänhet genom hela processen från 
förfrågningsunderlag till tillstånd för undersökning så är de krav som ställs för 
tillvaratagande standardformuleringar hållna i allmänna och kortfattade ordalag. Det 
kan vara formuleringar som att ”fynd som är relevanta för slutundersöknings resultat 
ska tas tillvara.” I flera fall skrivs om att de ska säga ”något om de sociala och etniska 
förhållandena”. Vad detta innebär finns inte definierat någonstans och här skulle 
sektorn vara hjälpt av att begreppen problematiserades och förtydligades. Det som 
också efterfrågade var fynden som hjälp vid dateringar. Någon direkt skillnad mellan 
de olika länsstyrelserna kunde inte urskiljas i anbuds/tillståndsförfarandet. Att som 
utomstående följa processen och vilka beslut som ligger bakom är inte helt lätt att 
bilda sig en uppfattning om. Det är dock klart att de är de enskilda projekten som styr 
vad som ska tas tillvara. Det framstår också tydligt att det inte finns någon 
uppföljning av de fyndantal som anges, hur många fynd som tillvaratogs, hur många 
av dem som konserverades och vad som slutligen lämnades in till SHM. Det skulle 
kunna uppfattas som ett systemfel som borde åtgärdas. Att det preciseras mer i 
förfrågningsunderlagen skulle kunna vara till stor hjälp och efterfrågas av aktörerna. 
  
Workshops och samråd 
Som en andra del i projektet anordnades ett antal workshops och samråd med 
grävande aktörer, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholm. 
En uppstart i form av samråd ägde rum med representant för Riksantikvarieämbetet, 
Carolina Andersson, som gav synpunkter på projektet och var behjälplig med att ta 
fram underlag. 
Efter genomförda studier och workshops var genomförda hölls även ett möte med 
länsstyrelsen i Stockholm (Sofia Andersson, Jan Dunér och Annika Willims) med syftet 
att presentera resultaten och diskutera synpunkter på dem. 
Efter genomförd utvärdering av projekten hölls workshop 2 där resultaten 
presenterades för aktörerna. Till det mötet var tanken att projektledarna för de olika 
projekten skulle delta men det visade sig dock att flertalet av dem hade avslutat sina 
anställningar. Från Arkeologikonsult deltog Johan Blidmo, från KMMD närvarade 
Christina Lindgren och SAU representerades av Fredrik Larsson. 
 
Workshop 1 ägde rum i ett inledande skede där projektets syfte och upplägg 
beskrevs och tanken var att inhämta synpunkter den uppdragsarkeologiska sektorn 
Från projektet deltog Lena Holmquist och Elisabeth Regner och de grävande firmorna 
vilka var SAU (Niklas Stenbäck), KM (Maud Emanuelsson) och Arkeologerna (Peter 
Carelli). 
Till mötet var de större firmorna inbjudna men vi insåg också att vi behövde 
komplettera bilden med erfarenheter även från mindre firmor. Så därför bjöds firma 



 

 

Arkeologistik in till ett separat möte där Kjell Andersson och Göran Werthwein 
deltog. 
Inför diskussionstillfällena hade ett antal frågor formulerats som diskussionen utgick 
från enligt nedan: 

1) Rent generellt. Hur arbetar firmorna med fynden, inte bara på projektbas utan mer 
övergripande. Inte bara utifrån länsstyrelsens direktiv. Vad är god praktik? 

2) Vilka faktorer påverkar gallringen? När och om görs det avsteg från fyndstrategin? 

Ändrade förutsättningar? Går det att identifiera problem i fyndhanteringskedjan? 
3) Hur är möjligheterna att få mer medel från länsstyrelserna och Raä. När begär man in 

mer medel? 

4) Har det skett en förändring över tid när det gallring av metallföremål? Gallras mer 

eller mindre? En förändring i synsätt?  

5) Skillnader i bedömningar mellan olika länsstyrelser, finns det olika inställningar? 

Är det ett problem? 
6) Behövs mer uppföljning från länsstyrelserna? Länsstyrelsen sätter ramar, hur det 

genomförs mer strukturellt, på ett övergripande plan? 

7) Skulle sektorn vara hjälpt av riktlinjer/direktiv i samband gallring? 

 

Inledningsvis kan sägas att de olika möten och samråd som hölls gav värdefull och 

konstruktiv information som ett viktigt komplement till utvärderingen av projekten. 

Det gavs en god inblick i och belysning av den rådande situationen inom 

uppdragsarkeologin. 

”Precis det vi efterfrågar och precis nu” var en av de inledande kommentarerna om 

projektet vi fick från en av deltagarna i Workshop 1 och det tydliggör behovet av en 

levande diskussion i frågan. Sammantaget så uttrycktes en tydlig samsyn över de 

rådande förhållandena inom uppdragsarkeologin. En bild som inte motsades vid 

mötena med representanter från Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i 

Stockholm. Nedan sammanfattas det som vi uppfattat som centrala slutsatser och 

frågor.  

 

Sammanfattning 
 

Generella reflexioner 

Det anses att en diskussion om problematiken saknas. När det gäller tillvaratagandet 

av föremålen – vem är det samlar vi in föremål för? Är det de representativa eller 

unika materialen som vi eftersträvar att ta tillvara? Vilket perspektiv är det som ska 

råda, det antikvariska eller forskningsperspektivet? Vem ska ta ansvar för gallringen?  

Idag är det inom de enskilda projekten som i första hand bedömningarna görs om 

vad som ska sparas för framtiden.  

 

Hur ser det ut idag? 



 

 

Gallring har alltid förekommit. Den sker huvudsakligen på tre nivåer, i fält innan fynd 

numreras, inför konservering och uppordning samt precis innan fyndinlämning. Detta 

är en generaliserad bild och den kan skilja sig åt mellan de olika aktörerna. 

När SHM började kräva in konserverade metallföremål ökade gallringen av metaller. 

Användningen av metalldetektorer har ökat antalet insamlade metallfynd betydligt. 

Bedömningar skiljer sig inte i någon högre grad mellan länsstyrelserna men däremot 

kan det skilja sig mellan de enskilda handläggarna inom samma länsstyrelse. 

Uppföljning av projekten från länsstyrelserna genomförs inte på det sätt som skulle 

vara önskvärt. 

 

Inför framtiden  

Vilka urval som ska göras bör preciseras mer noggrant i förfrågningsunderlagen. Här 

påpekades vikten av att kunna få expertråd redan vid förundersökningen. En 

uppföljning av gallringen bör göras men även en mer generell uppföljning av 

projekten efterfrågades. En stark önskan uttrycktes om riktlinjer från 

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna och processen i sin helhet bör genomlysas 

och undersöka var de svaga punkterna finns. 

Slutligen uttrycktes från alla aktörer inom uppdragsarkeologin ett önskemål om ett 

forum för diskussion om problemet i form av t ex konferenser och seminarier. 

 

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av 
tidigare forskning inom området 
Inom museisektorn finns internationella forskningsbaserade standarder (t ex 
Spectrum) för gallringsarbetet. Många museer har också egna policys som beskriver 
gallringen. Det museala gallringsarbetet har dock andra förutsättningar än vid 
utgrävningar inom uppdragsarkeologin. Idag saknas liknande internationella 
standarder för svensk fältarkeologi även om RAÄ:s föreskrifter och råd formulerat de 
övergripande ramarna.   
Mycket av den forskning som gjorts i frågan utgår från ett musealt perspektiv, där 
den gallring som diskuteras utgår från museala principer. Projektet Spara och slänga 
har enbart handlat om den gallring som sker vid utgrävning och efterföljande 
bearbetning, innan föremålen accederas till en museisamling. Projektet kan sägas 
vara det första i sitt slag som syftat till att belysa problematiken. 
 
Resultatspridning 
*I samband med projektstart hölls en presentation vid Sveriges museer i samarbete. 
Årsmöte i Lund 2018-04-18 
*Resultat från projektet presenterades vid seminariet Arkeologi i länet organiserat av 
Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-01-14 
*Intervju i Sveriges radio, Vetenskapsradion 2019-04-O3 
*Projektrapporten kommer att ingå i Arkeologiska forskningslaboratoriets 
rapportserie (Stockholms universitet) med digital publikation 
 



 

 

*Föredrag är inplanerade att hållas vid Örebros museum november 2019 och vid 
Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i januari 2020 
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