
OLA WOLFHECHEL JENSEN

Med bidrag av Åsa Jensen

spaning efter det förflutna
En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600—1900

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN 

HANDLINGAR ANTIKVARISKA SERIEN 54



INNEHALL

FÖRORD 9

EN PRAKTISK INLEDNING 11

DEN ALLRA FÖRSTA BÖRJAN........................
Tingen som källa....... ................................. .
Bland gastar och fördolda skatter.................
Mellan lärd hobby och levebröd.... ..............

PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.................

Från lärd akademi till konserverande arkiv, 
Grävandets roll i forskningens konflikter.....
Privata initiativ......................... ...................
Resandets praktik..... ...... .............. ....... ......
Vad man grävde i............... ...........................

.19

.31

.34

.41

.46

.51

.57

.63

.67

.73

GRÄVANDETS PRAKTIK...........................................

Olof Rudbeck och hans mätstav..........................
Ris och ros för Rudbecks metod........ ....... .
Fler utgrävningsmetoder under 1700-talet..........
Dokumentationsmetoder.....................................
Kartografer och lantmätare möter antikvarier.... 
Vad man fann och hur man tolkade....................

78
..84
..91
..93
..95
101
111

FRÅN ANTIKVARIANISM TILL ARKEOLOGI...................................

Vitterhetsakademien och Götiska förbundet....... .............. .
Grävandets juridiska förutsättningar................................ .
Undersökningarnas förutsättningar och praktiska genomförande

...115
...119
,..123
,..128



Mot en bebyggelse- och medeltidsarkeologi..
Fältpraktiken förändras ........ .............................
Dokumentation och att orientera sig med karta 
En kort rekapitulation................. ......................

138
142

151
156

*****************

EN NY ERA TAR VID...............................................................................
Arkeologins professionalisering och rätten att gräva....................
Gravarkeologi.................................... ..... ....... ............. ............. .
Hjalmar Stolpe om konsten att dokumentera en fornlämning.....
Runstensdokumentation — en infekterad historia.........................
”Våra svenska grävningsmetoder”, nivellering och fotografering..
Livet i fält, utrustning och arbetskraft............. ........... ..... ....... .
Medel och grävtillstånd....... .................................. ...... ...... .
Exploatering, nödgrävningar och arkeologins samhällsintegrering
Regionernas arkeologi - med Norrland som exempel......... .
Storhögar och nationalism...... .......... ....... ................................

MELLAN LIV OCH DOD - FRAN GRAV TILL BOPLATS...............
Stenålder, boplatsarkeologi och naturvetenskap.......... .................
Fördrivningningen av samer och finnar ur den ”svenska” forntiden........
Koordinater och rutat papper - en framgångssaga..... ................ .
Maritima lämningar..... ................................... ...........................
Pålbyggnadsfeber - Tingstäde träsk och Alvastra.....................
Medeltidsarkeologin tar form......................... ..... ........... ..............
1 lur metoder s^preds
Kvinnliga arkeologer......................................................... ....... .....
Arkeologer utomlands och koloniala tendenser............................. ........ .

.....159
...... 162
..... 169
......176

....... 179

....... 184

....... 189

...... 195
199

.......203

.......212

.......217
.......222
.......226
.......230
.......234
.......239
.......246
.......258
......264
.......273

NAGRA AVSLUTANDE ORD................................................................................... 281

NOTER 285



KÄLLOR OCH LITTERATUR 298

BILDFÖRTECKNING.................................................................................................. 319

PERSONREGISTER..................................................................................................... 324

SAKREGISTER..............................................................................................................331


