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Abstract  

 

 
Hasselqvist, S. 2016. Att förmedla en berättelse – Bilden av uppdragsarkeologi på sociala medier. 

 

Hasselqvist , S. 2016. Mediating a Narrative – The Picture of Contract Archaeology in Social 

Media 

 

 
Communicating archaeological findings to the public has become increasingly important in 
contract archeology in recent years and is now a legal requirement. Public contacts earlier 
meant that it was the experts, the archaeologists, who would communicate the knowledge to 
the public. Today, social media offers new opportunities to reach new groups and to 
communicate. Simultaneously the archaeologists, employed by different firms, find 
themselves in a new competitive situation. It may therefore be important to present the own 
activities in a way that strengthens the brand and to legitimize the business for the County 
Administration that shares the commissions, as well as for those providing the funding, the 
taxpayers. This paper is based on a case study on how archaeologists produce narratives on 
themselves, their profession and archaeology as a science on a Facebook page and on blog 
posts, connected to an archaeological project in the county of Östergötland in Sweden. The 
Facebook posts and snapshots from the blog have been reviewed and classified in an analysis 
of the narrative the archaeologists mediates. The study shows how building a brand is as 
prominent a reason for using social media as presenting the scientific findings. It is also 
evident that as an information source with great potential, social media could be utilized much 
more structured and focused. 
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1. Inledning 

Intresset för det förflutna är stort och det ligger ett samhällsintresse i att använda historie-
berättelserna och kulturarvet för att stärka människors identitet, locka turister med upplevelser 
eller bygga ekonomisk framgång. Olika syften kan finnas bakom hur historien används och 
fokus i den här uppsatsen är att undersöka vad som styr den arkeologiska berättelsen i ett 
projekt där kommunikation på sociala medier fått stor utrymme. 

1.1 Bakgrund 
I dag verkar utförarna av uppdragsarkeologi i en situation där ett stort antal firmor genom 
upphandling konkurrerar om de större uppdragen. Det kan därför finnas behov av att ge en 
bild som stärker det egna varumärket i en ny konkurrenssituation. Att förmedla arkeologiska 
resultat till den intresserade allmänheten, genom att skriva populärvetenskapligt och göra 
informationen lättillgänglig samt söka presentationsformer som når fler än forskarna och den 
egna verksamheten, låg länge utanför uppdragsarkeologins område. På senare år har dock 
förmedlingen till allmänheten ansetts allt viktigare, inte minst för att det är denna allmänhet 
som finansierar arbetet via skatterna. Ett skäl till strävan att skapa en viss bild av 
verksamheten kan vara behovet av att stärka dess legitimitet inför såväl myndigheter som 
inför dem som i slutändan betalar för den arkeologiska verksamheten, skattebetalarna. 
Arkeologin söker samhällsrelevans och i den arkeologiska beskrivningen av verkligheten kan 
olika sätt att se på samhällsutveckling och kulturarv avslöjas; olika ideologiska och politiska 
värderingar. 

När kulturmiljölagen skrevs om 1 januari 2014  fick länsstyrelsen möjlighet att kräva att 
resultaten av arkeologiska undersökningar förmedlades till allmänheten (KML 2 kap. 13 §), 
men det publika förmedlingsarbetet har prioriterats redan tidigare. I denna uppsats ligger 
fokus på ett av de uppdrag där förmedling och kommunikation har fått utrymme i 
verksamheten: de senaste årens utgrävningar i Motala i västra Östergötland. Motalas historia 
skrevs om när de arkeologiska utgrävningarna startade inför järnvägens utbyggnad 1999. 
Förundersökningarna visade att bygden hade en betydligt äldre historia än som tidigare var 
känt. Det arkeologiska fältarbetet bedrevs 1999-2003 och 2009-2013 vid Strandvägen, 
Verkstadsvägen och Kanaljorden (Arnberg  & Gruber 2014 s. 164). 

Fältarbetet startade år 2000 och Riksantikvarieämbetets UV Öst (RAÄ UV Öst), i dag 
Arkeologerna vid Statens historiska museer, fick uppdraget att genomföra utgrävningarna. 
Länsstyrelsen Östergötland skrev in krav på publikt förmedlingsarbete i sitt första delbeslut 
för särskilda undersökningar, trots att kulturmiljölagen egentligen inte ansågs ge utrymme för 
sådant (Andersson 2005 s. 17). Senare preciserades kraven till att förmedlingen bland annat 
skulle omfatta presentation på hemsidor (Arnberg & Gruber 2005 s. 38). För detta ändamål 
startade RAÄ UV Öst en blogg 2009 och en Facebooksida 2011, och där presenterades 
utgrävningarna och det arkeologiska arbetet efter hand. Syftet med bloggen var att lyfta den 
publika ambitionsnivån, för att “på ett djupare sätt involvera det lokala i kunskapsprocessen 
kring platsen“, som den ansvarige för det publika arbetet, Göran Gruber, skrev inför starten av 
utgrävningen (Gruber 9 april 2009). Ett par hundra blogginlägg gjordes – men när RAÄ:s 
UV-avdelning bytte huvudman 2015 försvann bloggen och dess innehåll. Det berodde dels på 
brister i informationen när överföringen av webbinnehållet skulle göras, dels gnissel i 
samarbetet med det webbhotell som använts (en inloggning som krävdes för åtkomst hade 
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blivit ogiltig vid flytten som redan genomförts) och dessutom viss förvirring kring den teknik 
med vilken bloggarna skapats (Francke i mail 11 mars 2016). Det innebär att bloggen idag 
inte kan läsas i sitt originalutförande, och det väcker en intressant fråga: hur står det till med 
hållbarheten i sammanhanget?  

2011 startades en Facebooksida parallellt med bloggen eftersom det fanns behov av att 
öka interaktiviteten och öppna kommunikationskanalerna för olika röster och perspektiv 
(Gruber till Aronsson 17 januari 2011). Samtidigt ansågs Facebooksidan kunna komplettera 
bloggen med ögonblicksbilder (Gruber 28 januari 2011), och arkeologerna vid utgrävningen i 
Motala övergick allt mer till att skriva och publicera bilder på den. Alldeles i början skrev 
arkeologerna både på svenska och engelska för att vara säkra på att nå så många mottagare 
som möjligt, i och utanför Sverige (Facebook 6 maj 2011).  

I Kanaljorden norr om Göta kanal genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en utgrävning 
som påbörjades 2009. Företaget startade också en blogg (www.kmmd.se) där nedslag har gjorts i 

arbetet med denna uppsats. 
Tidigare har förmedlingsuppdraget främst betraktats som en informations- och 

utbildningsuppgift som arkeologerna genomför med utställningar, föredrag, skolpresent-
ationer och nyhetsbrev. Sociala medier är en förmedlingsform som fått betydelse de senaste 
tio åren. En stor del av den offentliga diskussionen förs numera genom dessa medier, och för 
myndigheter, företag, institutioner och traditionella massmedier, såväl som för allmänheten, 
gäller det att delta på dessa plattformar för den som alls vill höras eller få något inflytande i 
detta samtal (Larsson 2013 s. 30). Genom sociala medier som Facebook, bloggar och Youtube 
kan historien om det förflutna presenteras, samtidigt som arkeologiska fynd förevisas, 
sammanhang skildras; samtidigt som företag och individer bygger varumärken och skildrar 
världar som tidigare bara proffsen hade tillgång till (Gruber 2013 s. 209).   

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka den arkeologiska berättelsen på Facebook och i 
blogginläggen utifrån följande frågeställningar:  

1. Vad  berättar arkeologerna egentligen? Skriver de en berättelse om stenåldern, 
om vetenskapen eller om sig själva? Skapar de i processen rentav såväl sig själva, 
platsen som arkeologin? Eller bygger de sitt varumärke? 
2. Vilka samtida problem och syften kan ligga till grund för bildval och formule-
ringar? Finns det spår av samhällsengagemang eller rentav politiska syften i RAÄ 
UV Östs Facebookberättelser och blogg?  

1.3. Metodologiska utgångspunkter 

1.3.1. Källmaterial  

Det empiriska källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är bloggen (nu på 
web.carchive.org) och Facebooksidan (Arkeologi vid Motala Ström) som skapades av 
Riksantikvarieämbetet UV Öst för utgrävningarna 2009-2013 samt en närliggande grävning 
2015. Dessutom har jag gjort några nedslag på Stiftelsen Kulturmiljövårds bloggsidor om 
utgrävningar inom samma område. Hur sociala medier kan användas och hur de påverkar 
berättelsen är aspekter som ingår i den teoretiska ramen för uppsatsen. 

RAÄ UV Öst startade en blogg när utgrävningarna i Motala inleddes 2009. När 
myndigheten bytte huvudman till Statens historiska museer, försvann bloggen och dess 
innehåll. Därmed har bloggens originalversion inte kunnat studeras, men stickprov av 
bloggmaterialet har varit tillgängliga genom en arkiveringsfunktion på nätet där delar av 
materialet finns bevarat som ögonblicksbilder från vissa tillfällen (web.archive.org 2015).  
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För att nå bredare grupper kompletterades bloggen så småningom med en Facebooksida 
där utgrävningarna presenterades. Den sidan används fortfarande för uppdateringar och 
information (Facebooksidan Arkeologi vid Motala Ström). I oktober 2015 genomfördes 
utgrävningar av Gästisparken i Motala, söder om Strömmen, och de presenteras på samma 
Facebooksida som de tidigare grävningarna vid Motala Ström. Dessa Facebookinlägg finns 
därför också med i föreliggande analys som sträcker sig till årsskiftet 2015/2016.  

Urvalet har gjorts utifrån att materialet har bedömts som relevant för att möta 
frågeställningarna. Dels får de texter och bilder som finns på de arkiverade bloggresterna 
tjäna som exempel på hur arkeologernas presentation på bloggen kan se ut. Dessutom görs  en 
översiktlig kvantitativ analys av samtliga texter och bilder som arkeologerna har valt att 
presentera på Facebooksidan. Några texter och bilder från både bloggen och Facebooksidan 
som kan ses som typiska exempel på arkeologernas urval presenteras i uppsatsens bilagor 3 
och 4. 

1.3.2 Metod 

Tolkningen av resultaten bygger på en hermeneutisk metod, tanken att sammanhanget, 
kontexten, styr förståelsen av de enskilda delarna. Det finns alltid en förförståelse som styr 
vad som iakttas och noteras, som kan skapa mönster där det inte finns några, och som inte 
avslöjar det som skulle vara självklart för en annan iakttagare. Den som står för tolkningen 
måste vara medveten om sin egen förförståelse. Tolkningarna måste prövas på nytt. Min egen 
förförståelse bygger på mångårig yrkesverksamhet inom både traditionella massmedier och 
sociala medier. Jag är å andra sidan varken från Motala, yrkesverksam arkeolog eller knuten 
till något nätverk av arkeologer, vilket också säkert påverkar förförståelse och tolkningar. 

Det betyder att bilder och texter från såväl bloggen som Facebooksidan måste ses i sitt 
sammanhang. Meningen hos en del kan bara förstås om den sätts i samband med helheten, 
samtidigt som helhetsbilden är beroende av den mening som återfinns i de enskilda delarna. 
Tolkningen av en bild eller text bygger på andra tolkningar och förståelsen förändras därmed 
hela tiden (Baudou 2004 s. 17-19). Detta kan illustreras med den hermeneutiska spiralen eller 
cirkeln, där varje ny erfarenhet leder vidare på vägen mot förståelse, men där också vår egen 
förförståelse mer eller mindre medvetet påverkar resonemanget (Johnson 2010 s. 106). 

Anslaget är kvalitativt och syftar till att nå en djupare förståelse för vad det är 
arkeologernas texter och bilder egentligen berättar, men även kvantitativa fakta, som hur ofta 
vissa bildmotiv eller språkliga företeelser förekommer, säger något om syftet med arkeolo-
gernas urval. 

Slutligen har en kvantitativ analys gjorts där bildtyperna har delats in i olika kategorier, 
delvis med utgångspunkt från vad arkeologerna gör på bild: pratar, är glada, äter glass, gräver, 
tar emot besök, föreläser. Kategorierna bygger också på hur de framgrävda fynden 
presenteras: i handen på en arkeolog, i närbild, på en översiktsbild. Det ger kategorier som  
“Glada arkeologer med fynd“, “Närbild på fynd“, “Arkeologer pratar med varandra“, 
“Arkeologer äter/fikar“, “Besökare på platsen“, se bilaga 1. Syftet med kategoriindelningen är 
att den ska visa klart åtskilda ämnesval där olika syften bakom publiceringarna kan urskiljas. 
Denna räkning svarar i någon mån på frågan vad arkeologerna egentligen berättar, men 
sannolikt visar den helt enkelt också vilka bilder som är enkla att ta och publicera och vilken 
rutinmässig redovisning av verksamheten de därmed leder till.  

1.4. Teoretiska utgångspunkter  

En viktig uppgift för arkeologin är att berätta om och förklara samhällsutvecklingen. Genom 
att beskriva det förgångna kan nuet förklaras (Gill 2008 s. 7). Ingen historieskrivning finns 
utan ideologiska och politiska värderingar (Gill 2008 s. 26-28). 

Begreppet uppdragsarkeologi definieras som de arkeologiska undersökningar som utförs 
inför markexploateringar. Den regleras i Kulturmiljölagens 2 kap §§ 10-14. Enligt 
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kulturmiljölagen ska resultatet av undersökningarna också förmedlas och med detta begrepp 
avses populärvetenskaplig förmedling till allmänheten. Den kan vara analog eller digital. Ett 
allt mer använt digitalt forum är Facebook, en social mötesplats på internet som enligt siffror 
som rapporteras i januari 2016 har närmare 1,6 miljarder medlemmar och drygt en miljard 
besökare som loggar in varje dag (expandedramblings 2016). En annan vanlig förmedlings-
form är att använda en blogg, en webbaserad loggbok där besökare vanligen kan kommentera 
det skrivna, och där en del bloggare har tusentals besökare, andra betydligt färre. 

Analysen av text och bilder i det granskade källmaterialet baseras på Peter Aronssons 
(2004) klassificering av historiens idealtyper som han kallar historiekulturens grundtroper. 
Berättelsens form blir en del av dess mening.  Sambandet mellan dåtid, nutid och framtid kan 
beskrivas på fyra olika sätt, i fyra grundtroper: Intet nytt sker under solen, Historien upprepar 
sig inte, Guldålder och Fr                                             (Aronsson 2004 s.79-81). 
Den här indelningen har också Andersson utnyttjat i sin avhandling (Andersson 2008 s. 51)  
“Intet nytt sker under solen “ innebär att det inte finns någon förändring. Det är ingen skillnad 
på dåtid och nutid, eftersom människan inte förändras. “Historien upprepar sig inte“ står för 
att det är så stor skillnad på då och nu att det inte finns något gemensamt. “Guldålder“ innebär 
att det var bättre förr och “Framsteget“ är en framtidsoptimistisk syn som står för att allt bara 
blir bättre och bättre. Klassificeringen möjliggör en analys av de historieideal som ligger till 
grund för arkeologernas urval. Detta är en del av svaret på frågan vad arkeologerna egentligen 
berättar.  

En annan del av svaret ges genom den analys och klassificering som utgår från 
arkeologen Cornelius Holtorfs (2007) indelning av yrkets företrädare. Han presenterar fyra 
olika typer, knutna till vanliga (och schablonmässiga) föreställningar om yrket. Äventyraren 
är den äldsta typen, Indiana Jones och Lara Croft är två kända figurer av denna sort. 
Detektiven och upptäckaren som löser mysterier är den andra typen och den tredje är 
vetenskapsmannen som efter grundliga efterforskningar kan göra sensationella avslöjanden. 
Den fjärde arkeologtypen är den som har till uppgift att vårda gamla föremål och platser 
(Holtorf 2007 s. 63-94). I denna uppsats har bilderna på Facebooksidan klassificerats efter de 
fyra typerna, där det har varit möjligt att definiera bildernas beskrivning av arkeologernas 
profession. 

1.5. Avgränsning  

I föreliggande uppsats avgränsas ämnet av att fokus ligger på arkeologernas texter och bilder 
från bloggen och Facebooksidan om utgrävningarna vid Motala Ström. Det är den bild ger av 
sig själva och utgrävningsarbetet som analyseras, inte hur publiken tar emot budskapet och 
reagerar på det. Inte heller görs några jämförelser med andra uppdragsarkeologiska projekt. 

Eftersom bloggen inte längre är tillgänglig begränsas det granskade materialet till det som 
bevarats genom arkiveringsfunktionen (web.archive.org 2015). Analysen av Facebooksidan 
sträcker sig fram till årsskiftet 2015-2016.  

1.6. Disposition 

Första kapitlet inleds med en presentation av bakgrunden till uppsatsen.. Därefter följer en 
genomgång av syfte och frågeställningar samt källmaterial och metoder. Sedan  redovisas de 
teoretiska utgångspunkterna och uppsatsens avgränsningar. Andra kapitlet ger en översikt 
över tidigare forskning på området. Kapitlet inrymmer också en presentation av forskning 
kring hur olika syften styr hur kultur och arkeologi används av olika aktörer, följt av en 
diskussion kring sociala mediers betydelse för förmedling och kommunikation i allmänhet 
och för arkeologiämnet i synnerhet. I tredje kapitlet presenteras den aktuella utgrävningen och 
resultatet av den genomförda undersökningen av Facebooksidan och bloggen. Diskussion och 
tolkning följer i det fjärde kapitlet där undersökningen summeras och kopplas till den 
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inledande teoretiska diskussionen, till tidigare forskning och till resonemanget kring 
kulturbruk och förmedling med särskilt fokus på sociala medier. Kapitel fem är en 
sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Forskningsbakgrund 

Både samhället och andra intressenter har intresse av att använda kulturarvet för olika syften. 
I det här kapitlet redogörs för faktorer som styr bruket av historia och arkeologi, utöver 
nyfikenhet och kunskapstörst. 

Förmedlingen av de arkeologiska resultaten har på senare år fått större betydelse och med 
sociala medier ges möjlighet till interaktivitet med nya grupper och att sprida information som 
tidigare främst nådde professionella arkeologer och historiker. Här beskrivs hur förmedlings-
uppdraget har utvecklats. 

2.1. Så används arkeologi  

Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet, menar i boken Historiebruk - att 
använda det förflutna (2004) att en stor del av samhällets intresse för kulturarv i dag har 
ekonomiska förtecken. Nationalismen präglade inträdet i det moderna industrisamhället vid 
tiden före första världskriget. Efter andra världskriget präglades samhällsklimatet av en tydlig 
framtidstro. I dag råder uppbrottsstämning i Välfärdssverige med nya, internationella 
nätverksflöden, osäkra framtidsbilder och stort inflytande för marknadskrafterna. Samtidigt 
växer människors intresse för historiekultur, inte bara beroende på en inomvetenskaplig 
utveckling eller på marknadskrafterna, menar Aronsson, utan lika mycket beroende på en 
omfattande samhällsförändring (Aronsson 2004 s. 31-33).  Han  tänker sig att det historiska 
forskningsfältet är inriktat mot varje tids behov av att använda det förflutna till något: att 
legitimera eller dölja verkligheten; att förhindra eller påskynda utveckling (Aronsson 2004 s. 
42). Det förflutna knyts samman med vår egen tid, men också med framtiden. Historien 
skapar mening och legitimitet åt oss själva och verkligheten, och den hjälper oss att hantera 
förändring. Berättelsen utformas ofta i form av metonymier, där en detalj från det förgångna, 
kanske i form av ett fint fynd, får ge bilden av en större helhet. Han använder exemplet “den 
röda stugan“ där både svenskhet och romantiskt historiemedvetande uttrycks (Aronsson 2004 
s. 69-71). 

  Om historien skapar mening, är det elitens mening det handlar om, enligt Laurajane 
Smith (2006). Hon hävdar att kulturarvet används för att förmedla olika sociala och kulturella 
värden i samtiden (Smith 2006 s. 3), men eftersom det är experterna, eliten, som har fått rätten 
att tolka och presentera kulturarvet, är det också den västerländska elitens kulturella 
värderingar som förs vidare (Smith 2006 s. 11). Hon kallar denna värderingsbas för “the 
Authorized Heritage Discourse“. AHD lägger vikten vid estetiskt tilltalande platser, föremål 
och landskap som den nuvarande generationen med nödvändighet måste ta hand om och 
skydda till kommande generationer, för deras utbildning och skapande av identitet. Avsikten 
är alltså inte att ändra och utveckla meningen och värdet i platserna eller landskapen. 
Eftersom det är elitens tolkning som gäller, blir kulturarvsdiskussionen en klassfråga och 
åskådarna väntas passivt ta del av den (Smith 2006 s. 29-31). Med detta resonemang blir 
arkeologibruket förankrat i en konservativ värdegrund med syfte att försvara traditioner och 
miljöer mot förändring. 

Det är en ideologisk kontrast till Cornelius Holtorfs (2005) närmast marknadsliberala 
beskrivning av arkeologi som “populärkultur“. Hans definition av populärkultur står för den 
kultur människor själva skapar när de får välja vad som intresserar dem (Holtorf 2005 s. 7-8). 
Arkeologins stora lockelse på publiken beror inte på att dess vetenskapliga metoder ger 
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verklig kunskap om det förflutna, utan på att den använder forntidens människor och vad de 
lämnat efter sig för våra behov och intressen i dag (Holtorf 2005 s.6). Fascinationen och 
intresset för arkeologi beror enligt honom dels på spänningen i den vetenskapliga processen, 
dels på magin i mötet med kvarlevorna från det förgångna. Holtorf (2005) nämner särskilt 
Jorvik som lockar många besökare till den rekonstruerade vikingastaden; Vasamuseet, 
Skandinaviens mest populära museum med det dramatiska skeppet i sitt spännande samman-
hang och Disneyland där filmhjälten Indiana Jones präglar en av de mest populära 
attraktionerna. Han kallar det som får människor att uppleva arkeologins magi för “archaeo-
appeal“. Den kombinerar vetenskapliga framsteg med teknologiskt trolleri, nostalgisk längtan 
efter försvunna världar, utopiska platser och fantastiska scenerier i exotiska områden - precis 
det som Las Vegas och Hollywood bygger sina fantasivärldar av (Holtorf 2005 s. 155-156).  

Arkeologi är en vetenskap som innehåller något för alla, fortsätter Holtorf (2007), vare sig 
vi jagar upplevelser som klassisk musik eller konst på ett museum; schlagers, sentimentala 
filmer på tv, rock'n'roll, pubbesök eller  “action“. Arkeologin kan berätta om forntida konst 
eller erbjuda undervisning om det förflutna, skapa idylliska rekonstruktioner av forntidens 
vardagsliv eller den egna hembygden. Den arbetar med modern datateknologi och 
naturvetenskapliga metoder som ständigt utvecklas och den kan ses som ett sökande efter 
skatter (Holtorf 2007 s. 4).  

Modern uppdragsarkeologi kan också användas för politiska syften, konstaterar 
arkeologen Alexander Gill (2008). Han fick 2007 Riksantikvarieämbetets uppdrag att skriva 
en rapport om kulturmiljövård och förmedling. Han beskriver hur en konservativ kulturpolitik 
vill lyfta fram gemensamma värderingar och förvalta arvet till kommande generationer; en 
vänsterradikal vill snarare synliggöra kulturella och sociala värderingar genom kulturpolitiken 
och en marknadsliberal använder den främst som förströelse och underhållning. Miljö-
rörelsen, djurrättsaktivismen och feminismen är sociala rörelser som söker alternativa 
framtider, och därmed alternativa förhistorier. Arkeologer med olika samhällsuppfattning kan 
bidra till att beskriva nutidens verklighet och nya sociala rörelser, enligt Gill (2008 s. 25-26).   

2.2. Förmedling genom tiderna 

Expansionen för uppdragsarkeologin kom på 1950- och 1960-talen vid de stora exploaterings-
grävningarna som hängde samman med infrastruktursatsningar och samhällsbyggnad 
(Petersson 2005 s.79-80). Innan dess var arkeologiska utgrävningar snarare att betrakta som 
ett småskaligt hantverk som genomfördes i samverkan med lokala museer (Rudebeck 2002). 
Fokus låg på att gräva ut, dokumentera och rapportera. Att presentera och informera om 
verksamheten och fynden till allmänheten var inte självklart (Petersson 2005 s. 78-79). 

Vid de stora exploateringsgrävningarna var det uppdrags- eller exploateringsarkeologerna 
som skulle dokumentera hotade fornlämningar, medan andra arkeologer, knutna till 
akademiska institutioner, förväntades forska vidare på materialet. Det skedde i förhållandevis 
liten utsträckning, vilket medförde att stora mängder material som aldrig hade avrapporterats 
blev liggande på Riksantikvarieämbetet och högarna växte under 1980- och 1990-talen. 
Mycket lite av det framgrävda materialet togs tillvara av forskarna vid universitet och 
högskolor. Riksantikvarieämbetet uppmärksammade problemet  i början av 1990-talet och här 
kopplades diskussionerna om forskningsmetoder också samman med tanken att resultaten av 
arbetet skulle spridas genom kommunikation och förmedling. Olika utredningar och projekt  
undersökte hur de olika arkeologiska institutionerna och enheterna skulle kunna samverka, 
hur uppdragsarkeologin skulle utvecklas och hur det framgrävda materialet skulle tas tillvara 
och bidra till kunskapsutvecklingen. (Petersson 2005 s. 79-80). 

Nästa stora exploateringsperiod inträffade under 1990- och 2000-talen, när exempelvis 
Västkustbanan, Arlandabanan, Öresundsförbindelsen och Botniabanan byggdes vilket 
medförde att uppdragsarkeologin fick stora uppgifter (Petersson 2005 s. 80-81). Numera ser 
arkeologin till att få full kostnadstäckning också för rapporteringen. Kostnaderna för 
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uppdragsarkeologi har ökat, delvis på grund av detta, delvis på grund av omfattningen av de 
infrastrukturella satsningarna (Petersson 2005 s. 81).  

Ökade kostnader leder till ifrågasättande av hur pengarna till exploateringsarkeologi 
används. Ett sätt att legitimera verksamheten är att låta resultaten nå ut till dem som betalar 
för det: exploatörerna, men också skattebetalarna. Riksdagens revisorer levererade 2002 
svidande kritik mot uppdragsarkeologins resultat och styrningen av denna: mot 
Kulturdepartementet för att den sedan länge aviserade översynen av verksamheten inte lett till 
något resultat; mot Riksantikvarieämbetets roll i denna verksamhet, bland annat för att 
ämbetet var ansvarigt för granskning av sin egen verksamhet och för att kontrollen över såväl 
verksamhet som kostnader var närmast obefintlig (Riksdagens revisorer 2002). 
Uppdragsarkeologiutredningen skrev 2005: 

Av avgörande betydelse för verksamhetens legitimitet är givetvis även att resultaten från 

undersökningarna redovisas, görs tillgängliga och når sina mottagare (SOU 2005:80) 

Riksantikvarieämbetet konstaterade 2012:  
Uppdragsarkeologin förväntas bli mer kommunikativ och svara mot samhällets krav på 

information, kunskap och angelägenhet (RAÄ 2012 s.6)   

För att  undersökningsresultaten ska kunna omsättas i kunskap och insikter både inom 
professionen och i samhället i övrigt, måste dokumentationen “bearbetas, tolkas och 
kommuniceras“ (RAÄ 2012 s. 14). 

Kulturdepartementets förslag till nya mål för kulturmiljöarbetet kom 2012, i en 
proposition som syftade till att komplettera 1988 års kulturmiljölag. Nu skulle länsstyrelsen i 
sina upphandlingar kunna ställa krav på förmedling av resultaten från arkeologiska 
undersökningar. Här framgick tydligt att den tidigare synen på uppdragsarkeologins uppgift, 
att “objektivt samla in och dokumentera fornlämningar och fornfynd för framtida forskning“ 
måste kompletteras. Verksamheten ska i stället uppfattas som “en del i en framåtsyftande 
forskningsprocess“. Vetenskapliga överväganden, tolkningar av undersökningarna och bidrag 
till kunskapsuppbyggnaden måste också ingå i uppdraget (Prop 2012/13 s. 61). 1 januari 2014 
började den nya skrivningen i kulturmiljölagen att gälla (SFS 1988:950 2 kap. §13).  

I svensk uppdragsarkeologi betydde “förmedling“ länge i princip att arkeologerna, de 
professionella, var förmedlare av kunskap och allmänheten var mottagare. Syftet har delvis 
varit att utbilda (Svanberg 2007 s. 11), men i kanske ännu högre grad att legitimera verksam-
heten inför skattebetalarna för att kunna finansiera den (Pettersson 2005 s. 81). Samhället har 
rätt att vänta sig något för skattepengarna, men förmedling som skapar kontakter med nya 
grupper och ger ökad samhällsrelevans kan också ge något tillbaka till arkeologin (Svanberg 
2007 s. 9). Begreppet “Publik arkeologi“ betyder mer än förmedling, mer av delaktighet och 
gemensamt skapande än enkelriktad kommunikation: att öka medvetandet om arkeologi och 
historia, men också att legitimera de kulturpolitiska målen (Svanberg 2007 s. 11-12). Enligt 
detta sätt att se räcker det inte längre att dokumentera fynd och förhållanden i vetenskapliga 
publikationer och rapporter – det publika arbetet är viktigt för att svara mot samhällets krav på 
uppdragsarkeologin.  

Trots de högt riktade ambitionerna och kraven som myndigheterna ställer på uppdrags-
arkeologins förmedlingsuppgifter har såväl länsstyrelserna som arkeologerna haft svårigheter 
att utveckla metoder för att nå längre än till det gamla undervisande och informerande 
uppdraget. Arnberg och Gruber (2014) konstaterar att det är nödvändigt att utveckla större 
medvetenhet om de enorma möjligheter som publikt arbete ger arkeologin (Arnberg & Gruber 
2014 s. 159). Bodil Petersson, som publicerade en studie av svensk uppdragsarkeologi 2005, 
beskrev då det publika arbetet som förhållandevis standardiserat. Metoderna som användes 
var främst föreläsningar, utställningar, skolaktiviteter, webbsidor, nyhetsbrev och mediekon-
takter (Petersson 2005 s. 90). När Arnberg och Gruber tittade på frågan nästan tio år senare 
hade inte mycket ändrats. Sociala medier var ett nytt verktyg, men metoderna var i stort sett 
de samma som 2005 (Arnberg & Gruber 2014). 
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2.3. Arkeologi i sociala medier  

Kraven på förmedling av uppdragsarkeologins resultat ökar och Riksantikvarieämbetet skriver 
i sina egna instruktioner att basrapporter och vetenskapliga fördjupningar inte är tillräckliga 
för att nå breda samhällsgrupper. Populärvetenskaplig förmedling behövs under fältarbets-
perioden eller under rapportskrivandet. Den kan vara analog eller digital och presenteras i 
populärvetenskapliga skrifter, i sociala medier och ibland som skyltar eller broschyrer vid 
grävplatsen (Riksantikvarieämbetet 2015 s. 22-23). Kommunikation med allmänheten kan 
också ske genom utställningar på museer eller bibliotek; filmer; guidade turer, skolbesök, 
seminarier och föreläsningar. Aktivitet på olika internetforum är betydelsefullt, skriver 
Riksantikvarieämbetet (2015) för att ge “löpande information och skapa dialog kring 
undersökningen“ (Riksantikvarieämbetet 2015 s. 22-23).  

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en mängd olika redskap som har det 
gemensamt att de gör det möjligt att publicera statusuppdateringar (vad som händer just nu) 
eller kommentarer av olika slag i ett flöde på internet –  och att få respons från mottagarna på 
det som publicerats, både omedelbart och vid senare tillfällen. Användandet av sociala medier 
bygger ofta på nätverk, sociala eller yrkesmässiga. För en forskare kan sociala medier ge 
möjlighet att hålla sig uppdaterad med kollegor inom forskningsområdet; få ny information, 
kommentera och ställa frågor, men också filtrera bort överflödsinformation genom tekniska 
lösningar och genom att skapa överblick med hjälp av expertisen i det egna nätverket (Social 
Media Guide 2011). 

 Det finns olika redskap för kommunikation, som bloggskrivande (exempelvis Blogger, 
Wordpress), mikrobloggar (som Twitter) och sociala nätverk (som Facebook, LinkedIn, 
Myspace). Andra redskap är avsedda för dubbelriktad kommunikation som konferenser, 
gemensamma projektdokument och liknande. Det finns också multimediaredskap för att 
publicera bilder eller videofilmer, för att sända live eller skapa gemensamma presentationer 
men också skapa hela virtuella världar (som World of Warcraft) (Social Media Guide 2011). 

Facebook är ett allt mer använt socialt medium och de presumtiva möjligheterna att 
förmedla sitt budskap och nå allmänheten via plattformen är enorma. Sociala medier fortsätter 
att växa, enligt Internetstyrelsen i Sverige (Findahl & Davidsson 2015 s. 2). 91 procent av 
befolkningen använder internet och 70 procent av dem använder Facebook. De flesta som 
använder Facebook gör det dagligen (Findahl 2015 s. 40).  

Samtidigt har konkurrensen om uppmärksamheten på internet ökat. Informationsmängden 
är enorm och läsarna anses numera skumma igenom webbsidan i tre-fyra sekunder i sökandet 
efter något intressant, sedan går de vidare. För att behålla läsarnas intresse gäller det att fånga 
det och att behålla det. Av många skäl, som läsarens otålighet och olika störningar av läsarens 
uppmärksamhet, är det svårare att nå fram till läsaren på webben än i andra medier (Geijer 
2012 s. 9-11).  

Internet fyller flera syften i det arkeologiska förmedlingsarbetet. Det ger möjlighet att 
berätta om det förflutna och att presentera fynd och sammanhang; att bygga såväl 
arkeologiämnets som grävföretagens varumärken och att presentera ett ämnesområde som 
tidigare främst professionella ansågs ha tillgång till (Gruber 2013 s. 209). En del av dessa 
möjligheter utnyttjas ytterst medvetet av olika användare men alla är inte inne i den digitala 
verkligheten på samma villkor. En mediekunnig elit har ett försprång som handlar både om 
kunskap och tillgång till teknologin (Axelsson 2015 s. 16).  

Presentation och förmedling via sociala medier som Facebook och bloggar är numera en 
praktisk nödvändighet för de flesta verksamheter som ingår i samhällsutvecklingen. Många 
människor söker information och kontakt på internet men ytterligare en förklaring är 
massmedias koppling till och användning av sociala medier. Det är här tv och tidningar i såväl 
tryckt som digital form söker information, det är till Facebook, Twitter, bloggar och andra 
sociala medier som massmedierna länkar. Det finns ett interaktivt nätverk mellan de olika 
medierna (Larsson 2015 s. 30).  

Sociala medier påverkar genom sin snabbhet och räckvidd innehållet i det som skrivs och 
presenteras i bilder. Sensationella fynd, nyheter och debattinlägg kan spridas med vindens 
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hastighet; och dess enorma möjlighet att nå många mottagare påverkar både informationen i 
sig och därmed dess avsändare. Mängden material på nätet är överväldigande  och det gäller 
att göra sig hörd, ett krav som påverkar innehållet, formuleringar och urval, både medvetet 
och omedvetet. Samtidigt kan räckvidden få oavsiktlig effekt och spridning på grund av 
bildval eller formuleringar. Göran Gruber berättar i Fornvännen (2013) hur ett föremål av 
kronhjortshorn, funnet vid Motalagrävningarna (sannolikt ett tryckredskap för retuschering) 
fick enorm internationell uppmärksamhet för att det på arkeologernas blogg skämtsamt 
beskrevs som – möjligen – Skandinaviens äldsta dildo (se blogginlägget i bilaga 3). Efter bara 
några timmar ute på nätet hade berättelsen fått helt nya betydelser och arkeologerna hade inte 
längre kontroll över vare sig orden eller bilderna (Gruber 2013 s 209-211). Det som internt 
var menat som ett skämt blev på den offentliga scenen en helt annan berättelse med sexualitet 
och sensation som krydda (Gruber 2016 s. 8). Sociala medier styrs av en här-och-nu-känsla 
och omedelbarhet och det skiljer sig från arkeologers traditionella sätt att skapa berättelser 
och utmanar därmed sättet att agera, konstaterar Gruber (2016 s. 5). 

Riksantikvarieämbetet understryker behovet av hållbarhet i såväl forskningsmaterial som 
dokumentation. Allt material som tagits fram inom en undersöknings budget ska räknas som 
dess dokumentationsmaterial, skriver Riksantikvarieämbetet. Det ska kunna användas av 
andra forskare och intresserade både nu och senare, och därför ska material och metoder 
väljas som möjliggör ett långsiktigt bevarande (Riksantikvarieämbetet 2015 s. 25-26). I 
förmedlingsarbetet som genomfördes vid Motalagrävningen skapade oväntade tekniska 
komplikationer allvarliga problem för blogganvändarna. Bloggen som RAÄ UV Öst startade 
2009 försvann när verksamheten bytte huvudman.   

Att bloggen försvann var en oväntad utveckling som stämmer dåligt med de råd som Åsa 
M Larsson (2013) ger i en rapport från länsstyrelsen i Stockholm om uppdragsarkeologins 
framtida förmedlingsmöjligheter. Hon rekommenderar bloggen som förmedlingsverktyg, 
bland annat för att den är stabil över tid (Larsson 2013).  Bodil Axelsson (2015) varnar å 
andra sidan just för bristande hållbarhet hos sociala plattformar i en rapport om 
kulturarvsinstitutionerna på nätet, skriven för Riksantikvarieämbetet (Axelsson 2015 s. 12). 
Hon nämner YouTube och Facebook som exempel på medier som utvecklas och förändras, 
och som skulle kunna införlivas i kulturarvet - men de är inte bestående. Bilder, texter och 
sammanhang förändras och kopplas ihop på olika sätt, och det är oklart vem som bestämmer 
vad som ska sparas och inte: statliga minnesinstitutioner eller medieföretagen? (Axelsson 
2015 s. 17). 

2.4. Forskning kring förmedling i Motala 

Joakim Andersson disputerade 2008 med avhandlingen “Skilda världar. Samtida föreställ-
ningar om kulturarvsplatser“ där han tittade på kulturförmedling vid bland annat Motala 
Ström. Det var före Facebooks stora genombrott, men grunder för förmedlingsarbetet finns 
presenterade (Andersson 2008). I RAÄ UV Östs rapport “Uppdragsarkeologins publika sida. 
Slättbygdsprojektet“ från 2005 finns beskrivningar av arkeologi och kommunikation vid just 
denna utgrävning och där bidrar särskilt Bodil Petersson till den historiska beskrivningen av 
förmedlingens utveckling i denna uppsats (Petersson 2005). 

Joakim Andersson (2008) berättar hur arkeologernas, Banverkets och länsstyrelsens olika 
inställning till utgrävningsarbetet avslöjas i rapporteringen. Banverket betalar och är mest 
intresserat av exploateringens resultat; länsstyrelsen och arkeologerna vill öka kunskapen om 
forntiden (Andersson 2008 s. 189). Arkeologerna har ännu ett syfte: att berätta om just denna 
fyndplats historiska värde och därigenom om hur viktig grävningen, verksamheten, arkeolo-
gin och arkeologen är (Andersson 2008 s. 186).  Kulturarvsplatser brukas inte bara för att 
bevara och presentera det gamla, utan de är också delar av framtidens samhällsbygge 
(Andersson 2008 s. 193). Andersson konstaterar att berättelser om kulturarvet, ibland i form 
av exempelvis artefakter, fungerar som metonymier, delar som ger associationer till större 
helheter (Andersson 2008 s. 183). 
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Arnberg och Gruber (2013), från Stiftelsen Kulturmiljövård respektive RAÄ UV Öst, har 
skrivit om förmedlingens möjligheter med utgångspunkt från Motalagrävningarna (Arnberg & 
Gruber 2013). I Fornvännen (2013) har Gruber berättat om hur ett ordval kring 
tryckredskapet/dildon som hittades i Motala skapade oerhörd uppmärksamhet i medierna som 
exempel på den potentiella genomslagskraft som publicering i sociala medier kan få (Gruber 
2013). 2014 fortsatte Arnberg och Gruber med utgångspunkt i Motalautgrävningarna att 
beskriva den svenska uppdragsarkeologins  förmedlingsuppdrag och hur arkeologin kan göras 
meningsfull för samhället (Arnberg & Gruber 2014). I en artikel som planeras för publicering 
i Internet Archaeology efterlyser Gruber (2016) med utgångspunkt från de arkeologiska 
projekten i Motala fördjupade kunskaper om vad som händer i uppdragsarkeologins möten 
med publiken i sociala medier (Gruber 2016 s. 2). 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Undersökningen och analysen 

Vilken bild av sin vetenskap presenterar arkeologerna på Facebooksidan “Arkeologi vid 
Motala Ström“ och på sin blogg? Bildurvalet berättar tillsammans med texterna inte helt 
oväntat om fantastiska fynd och arkeologi som en spännande vetenskap. Fynden i Motala 
skriver om historien. I detta kapitel presenteras utgrävningarna i korta drag, tillsammans med 
resultatet av den genomförda analysen av arkeologernas presentation. 

3.1. Utgrävningarna i Motala 

Motala ligger där Vätterns vatten flyter in i Motala Ström och Göta kanal. Kanalen binder 
samman Östersjön med Kattegatt och i samband med kanalbygget grundades 1822 Motala 
verkstad för att producera de järndelar, verktyg, slussar och broar som behövdes. Under 1900-
talet grundades en rad stora fabriker i Motala som blev en industristad. I dag har de flesta 
industrierna lagts ner eller flyttat från staden. Motala har hög arbetslöshet, men strävar efter 
att hitta sätt att skapa nya jobb, att marknadsföra sig själv och skapa en vision för framtiden 
(Arnberg & Gruber 2014 s. 164). 

1995 beslutade Banverket att bygga ut järnvägen genom Motala. Tidigare har berättelsen 
om bygden inte sträckt sig mycket längre tillbaka än till industrialismens genombrott och 
Göta kanals byggande, men redan vid förundersökningarna 1999 byttes förväntningarna på 
möjliga fynd från medeltiden och senare mot insikten att här fanns spår av jägare och samlare 
från äldre stenåldern. Motalas historia måste skrivas om när spåren visar att det har bott 
människor här för 11 000 år sedan. Nya planer måste göras upp med nya instruktioner från 
länsstyrelsen. Det arkeologiska fältarbetet genomfördes i två faser, 1999-2003 och 2009-2013, 
och på tre platser: Strandvägen, Verkstadsvägen och Kanaljorden, totalt omkring 7 000 
kvadratmeter mark. De flesta fynden var från mesolitikum (Arnberg & Gruber 2014 s. 164).  

På Arkeologernas hemsida (arkeologerna.com) listas utgrävningarna i Motala. Den första 
gjordes av Riksantikvarieämbetet söder om Motala ström, vid Strandvägen. Platsen grävdes ut 
i flera omgångar. Den första grävningen 1999 innebar att stenåldersboplatsen upptäcktes. 
2003 gjordes den arkeologiska slutundersökningen där. 2009 utvidgade Trafikverket arbets-
området för ett brobygge där slutundersökningen gjordes 2010-2012. Ytterligare en slutunder-
sökning genomfördes 2011-2012 väster om det befintliga spåret och 2013 gjordes slutunder-
sökningen av området som legat under den tidigare banvallen. 

Mellan Motala ström och Göta kanal ligger området som kallas Verkstadsvägen. 
Förundersökningen inleddes av Riksantikvarieämbetet 2006 och lämningar från stenåldern 
hittades. 2008-2009 inleddes slutundersökningen, 2009 utökade Trafikverket området för ett 
brobygge och 2010-2011 avslutades den. 

Norr om Göta kanal, i Kanaljorden, gjordes en utredning 2006 och lämningar från 
stenåldern hittades. 2008-2009 genomförde Riksantikvarieämbetet en förundersökning i två 
etapper. 2009 påbörjade Stiftelsen Kulturmiljövård en slutundersökning av stenålderslämning-
arna. 2010 gjordes ett spektakulärt fynd där, i vad som en gång var en sjö: ett par skallar som 
hade monterats på pålar för 8 000 år sedan. Benfynd från människor på platsen har DNA-
analyserats och resultaten jämfördes med ett par tusen människor som lever i dag. Analyserna 
visar att européerna inte bara kom invandrande från Mellanöstern utan också från 
stäppmarkerna i östra Europa (DN 2014-09-17).  
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2010 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst slutundersökningen av ett gravfält från 
äldre järnålder och en mindre stenålderslokal söder om järnvägsstationen. 2011-2012 
kompletterades undersökningarna av Stiftelsen Kulturmiljövård som också gjorde en 
slutundersökning under den tidigare banvallen 2013. 

I oktober 2015 genomfördes en utgrävning av Gästisparken söder om Motala Ström, som 
också presenteras på RAÄ-arkeologernas Facebooksida (Arkeologi vid Motala Ström). 
Kommunens plan är att försköna området och göra i ordning parken. Det är ett område med 
anor från medeltiden, en gång ett centrum i Motala. Här låg en kungsgård under 1500-talet 
och Gustav Vasas sonson, hertig Johan av Östergötland, lät bygga Motala hus på platsen 
1608, ett hus som sedan användes som krog. När Göta kanal grävdes på 1800-talet byggdes en 
ny gästgivargård i parken, och i maj 1964 revs byggnaderna i samband med att riksväg 50 
byggdes.  Fram till 1970-talet fanns källaren kvar som en taktäckt ruin. Grävningen som 
gjordes i oktober 2015 fokuserade på den s k “Hertig Johans källare“ som skulle undersökas 
och dateras. 

En mindre grävning gjordes också väster om Strömbron där georadarudersökningar hade 
avslöjat lämningar under marken. Utgrävningarna visade att stenåldersboplatsen som 
undersökts öster om riksväg 50 även fortsätter kring källaren väster om vägen (Facebook 
Arkeologi vid Motala Ström 2 oktober 2015). 

3.2. Presentationen i sociala medier 

3.2.1. Facebooksidan och bilden av arkeologin 
Utgrävningarna har avslöjat att människor bodde här redan för 11 000 år sedan, långt tidigare 
än tidigare varit känt. Före utgrävningarna var Motala en vit fläck för stenåldersforskare, nu 
framstår platsen som en av de intressantaste i Norra Europa (Hallgren 2014. s 23). 

Platsens stora betydelse framställs tydligt såväl i bloggen som på Facebooksidan. På 
bloggen står redovisningen av fynd i centrum, då och då tillsammans med lättsamma 
beskrivningar av arbetsförhållandena: “varma dagar lockar vattendraget till ett dopp. Idag är 
det 22 grader i strömmen“, kompletterat med en bild med två personer som hoppar i vattnet,  
(Webarkiv 2015, 13 juli 2010). På Facebooksidan fortsätter bilder och texter att dominera som 
beskriver fina fynd. Det allra första inlägget 28 april 2011 är “Här visar vi de fynd vi inte 
trodde vi kunde hitta“, kompletterad med bilder av en “makalös“ kvartseggad benspets, ett 
“otroligt“ fynd (Facebook, Arkeologi vid Motala Ström). 

 För den här uppsatsen har bilder och texter på arkeologernas blogg och Facebooksida 
studerats för en kvalitativ analys. Den bygger på Peter Aronssons (2004) klassificering av 
historiens idealtyper i fyra grundtroper: Intet nytt sker under solen, Historien upprepar sig 
i                                                                    (Aronsson 2004 s.79-81).   

Mängden bilder av fina fynd kan tolkas som att historieidealet bör klassificeras som typen 
“Guldålder“. Här  kan också skymta en bild av att de fina fynden och den nya 
historieskrivningen om Motala kommer att få betydelse för hur staden kan uppfattas i 
framtiden, ett sätt att legitimera arkeologernas viktiga arbete. Arkeologin skapar alltså 
möjligheter enligt “Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset“. Arkeologiverksamheten 
bidrar till kunskapstillväxt och utveckling och kombinerar här Gulålderstanken och 
Framstegstanken.  De fantastiska fynden berättar att stenåldern var en Guldålder,  men med 
hjälp av arkeologin kan framtiden bli bättre, skriver arkeologen Tom Carlsson redan 2008 om 
tidningsartiklar och tv-inslag som skildrar de första utgrävningarna vid Strandvägen:  

uppmärksamheten från massmedia och dess möjlighet att skapa intresse ska inte 

undervärderas eller avvisas om vårt mål är att sprida kunskap och innehåll i mesolitiska 

berättelser. Den arkeologiska gemenskapen existerar inte isolerad, och det är speciellt 

sant för uppdragsarkeologi. Bara i samverkan med den omgivande världen kan arkeologi 
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fylla en funktion och kanske också spela en social roll (...) (uppsatsförfattarens 

översättning) (Carlsson, 2008 s. 303). 

En slags längtan till ett gulåldersförflutet anas också i de senare bilderna från 
Facebooksidan, de som handlar om utgrävningarna i Gästisparken. Här visas ett stort intresse 
från besökares sida, både av många människor som kommer till grävplatsen och av antalet 
“gilla“-klick på sidan. Eftersom Hertig Johans källare fanns kvar ända in på 1970-talet finns 
det också besökare som minns hur den såg ut innan den täcktes över förra gången. 
Informationsutbytet mellan besökare och arkeologer är mycket intensivare vid grävningen i 
Gästisparken, den “dialog kring undersökningen“ som Riksantikvarieämbetet efterlyser (RAÄ 
2015 s. 22-23) kommer här igång på riktigt.  

Idealtypen “Intet nytt sker under solen“ finns representerad vid ett par tillfällen på 
Facebooksidan, till exempel i september 2012 när kommunalrådet Camilla Egberth och 
oppositionsrådet Åke Lust talar om Motala som platsen där människor bott sedan stenåldern, i 
anslutning till en bild av en tidningstext från Östgöta Correspondenten. Här har människor 
alltså alltid bott och det förvånar inte alls. Motala har nämligen “hög kvalitetsfaktor“ 
(Facebook, Arkeologi vid Motala Ström 26 sept 2012). Idealtypen “Intet nytt sker under 
solen“ är också den historiesyn som ligger bakom bilden av utgrävningsplatsen som den 
ideala boplatsen för såväl stenåldersmänniskan som dagens människor. 

Idealtypen “Historien upprepar sig inte“ betecknar en historiesyn som ser på forntiden 
som en spännande, främmande tid där människor gjorde helt andra saker än i dag och på helt 
andra sätt. Ett exempel är fascinationen inför Stiftelsen Kulturmiljövårds fynd av 
människoskallar monterade på trästörar som beskrivs i en artikel i Arkeologi i Östergötland 
2014 (Hallgren & Fornander 2014). Artikeln nämns på Facebooksidan i maj detta år 
(Facebook, Arkeologi vid Motala Ström 26 maj 2014).  

I den kvantitativa undersökningen av Facebooksidan har omkring 500 bilder klassificerats 
efter olika ämnesområden (bilaga 1). Klassificeringen är ganska grov, eftersom många bilder 
egentligen skulle kunna räknas till flera klasser (ska exempelvis en bild av utgrävnings-
området klassas som en översikt, bara för att en stor del av området faktiskt syns; eller som 
“arkeologer gräver“ för att de också syns på bilden?  I ett par särskilt svårbedömda fall har 
bilderna fått räknas till båda kategorierna).  

Närbilder på fynd är det absolut dominerande motivet med drygt 170 foton. Fynden är 
ofta rengjorda och fuktade för att framstå så tydliga och intressanta som möjligt. Fler fynd 
visas på ett 20-tal bilder där identifierbara arkeologer håller upp föremål.  

Förmedlingsuppdraget får stort genomslag i bildurvalet, naturligtvis eftersom hela 
Facebookpresentationen i sig är en del i förmedlandet och kommunikationen, men också för 
att besökare på platsen ges stort utrymme, framförallt på bild. Ett 90-tal bilder föreställer 
intresserade skolklasser, allmänhet på visning, intresserade myndighetspersoner; eller 
kollegor med specialistkompetens som kommer för att informera sig eller för att delge de 
grävande arkeologerna sina kunskaper om detaljer i just den här grävningen (kategori 7); eller 
besökare på föredrag eller föreläsningar (kategori 13). Ett 20-tal bilder är fotografier av 
tidningsartiklar som berättar om grävningen (kategori 11). Omkring 20 stycken är affischer 
och annonser som bjuder in till olika föredrag med anknytning till grävningen (kategori 10). 

Det är Motalabornas fantastiska historia som arkeologerna gräver fram, det finns ett 
tydligt gemenskapsinbjudande tonfall. Arkeologerna presenteras familjärt och bara med 
förnamn. Anknytningarna till den närliggande historien, så välbekant för Motalaborna, görs 
hela tiden: Ann berättar om hus från äldre stenåldern och håller sitt föredrag i Konsum Ringen 
i Motala, och så följer en liten berättelse om denna byggnad (Facebook 18 september 2013). 
Arkeologerna bryr sig verkligen om Motala och miljön kring sin arbetsplats och de berättar att 
de självklart deltar i lokala aktiviteter som kulturnatten i Motala och kulturarvsdagen.  
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3.2.2 Facebooksidans bild av arkeologerna 

Arkeologerna presenterar olika bilder av sig själva på Facebooksidan, dock egentligen aldrig 
den som kanske kunde vara vanligast vid varje utgrävning och som visar det vardagliga 
mängdarbetet: jordmassor som måste avlägsnas för hand och granskas, utan att ett enda fynd 
kommer i dagen. De olika kategorierna finns i bilaga 2, och inte helt oväntat är det i stället de 
glada arkeologerna med fina fynd som dominerar.  

Den äldsta bilden av arkeologen, enligt Holtorfs klassifikation, är “äventyraren“, den 
oförvägne upptäckaren som trotsar faror och motgångar. Denne finns genomgående på plats 
bland bilderna från Motalagrävningen. Smutsiga och triumferande, trotsande väder och vind, 
visar arkeologer i cowboyhatt vad de lyckats frigöra från jorden. Både bilder och text ger 
mycket ofta en känsla av att arkeologerna är på skattjakt. De fina fynden erövras från 
stenåldersboplatsen som ses som en värld som kan utforskas och vars hemligheter avslöjas 
efterhand, i en känsla av äventyr. 

Arkeologen som detektiv i full färd med att lösa mysterier förekommer också ofta på 
Facebooksidan. Besökaren på sidan får vara med och gissa: vad är det här? Vilka föremål 
gömmer sig i den här klumpen? Hur användes det här redskapet? Till denna grupp hör också 
bilder av forskare som är i färd med att analysera sten- eller benmaterial. 

“Vetenskapsmannen som gör sensationella avslöjanden efter grundliga efterforskningar“ 
förekommer egentligen oftare än bilaga 2 visar. Många bilder som har räknats till andra 
grupper skulle också kunna klassificeras till denna grupp. Det gäller exempelvis i princip alla 
fyndbilder – fynden presenteras oftast som fantastiskt intressanta, antingen som självständiga 
storheter eller i sitt sammanhang, samtidigt som arkeologen framstår som “äventyraren“ eller 
“detektiven“. 

Några inlägg på Facebooksidan kan dock inte räknas till något annat än “Sensationella 
avslöjanden“, ett av de mest anslående står inte RAÄ:s arkeologer själva för. 18 september 
2014 berättas på Facebooksidan om Stiftelsen Kulturmiljövård som har publicerat en artikel 
om DNA-resultat i tidskriften Nature, en sensationell analys som visar att jägare och samlare i 
Motala är släkt med jägare och samlare i Västeuropa, samt med en jägar-samlar-grupp från 
Sibirien, inflyttande bönder och sannolikt ännu fler populationer. En länk till ett radioinslag 
bifogas. Det är precis så som Åsa M Larsson (2013) menar att sociala medier ska utnyttjas: 
för att länka till artiklar och inslag och utnyttja det nätverk som vuxit fram (Larsson 2013 
s.30).  

Bilden av arkeologen som “vårdaren av föremål och platser“ är den vanligast 
förekommande på Facebooksidan, främst beroende på att bilder och texter som presenterar 
arkeologen som pedagog har räknats till denna grupp. Pedagogen, föreläsaren, strävar efter att 
skapa förståelse och intresse för föremål och platser genom att guida på grävningarna, berätta 
om fynden, visa sammanhang och presentera bilder av forntida världar och utopiska platser. 

I den kvantitativa undersökningen presenteras omkring 120 bilder där arkeologer är i 
fokus (de första sex kategorierna). På ett 20-tal av dessa gör arkeologerna något helt annat än 
sysslar med sin vetenskap: de äter glass, tårta eller chips, har dansuppvisning för kollegor, 
åker på utflykt eller badar; antingen tillsammans med besökare eller – vanligare – i 
gemenskap med varandra. Till denna “se-så-trevligt-vi-har-det-klass“ kan också räknas en 
handfull bilder (kategori 14) med motiv som ligger långt från vetenskapen: en arkeologs 
borttappade och återfunna körkort; loppisfynd som skämtsamt placerats i utgrävningen, en 
bergssprängare/smutsig radio som just spelat en viss låt. Så skapas en bild av att den 
vardagliga nutiden existerar mitt i den historia som grävs fram. 

3.2.3. Bloggen, stickprov 

Nedslagen i resterna av den försvunna bloggen, se bilaga 3, visar på en annan typ av 
berättelse än den som presenteras på Facebook. Här uppvisas ofta bilder som också kan 
användas i en rapport: tydliga fotografier av benspetsar, komplett med linjal för att möjliggöra 
storleksbedömning; listor med bilder av föremål som C14-daterats; tillsammans med 
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beskrivningar av utgrävningens förlopp och om hur arkeologerna tänker och resonerar, om  
arbetssätt, metoder och slutsatser. Blogginläggen är ibland på engelska, vilket tyder på en 
önskan om internationell spridning (exempelvis sept 2011). Det allmänna intrycket är att 
arkeologerna på bloggen i stor utsträckning riktar sig till professionella kollegor, men det 
finns också tecken på att kontakt sökes med Motalaborna. Gamle Sigvard, till exempel, får ett 
eget kapitel i juli 2010 (bilaga 3), för de flintspån han fann bland pionerna. Privatpersoner, 
amatörer, kanske vem som helst, kan få betydelse för arkeologin och vetenskapen. 

Även på bloggen finns ett och annat inslag av äventyrlighet, sommarkänsla, utflykt, de 
som ger ett allmänt intryck av trevligheter “se så bra och mysigt det är att vara arkeolog, och 
så mycket roligt vi har tillsammans“ (bilaga 3). 

3.3. Förmedling som marknadsföring 

De allra flesta bilderna på den Facebooksida och den blogg som undersökts visar fornfynd 
som förklaras och tolkas på olika sätt. Ibland presenteras fynden i ett sammanhang, kopplas 
ihop med tidigare fynd från andra platser och tidigare kunskap – till detta bidrar också 
berättelserna i bild och text om hur arkeologerna besöker varandra, deltar i föreläsningar och 
reser till andra intressanta platser. Presentationen visar att arkeologerna är kunniga och 
professionella, de har mycket att lära ut och kunskapsmängden växer och utvecklas ständigt –  
inte minst genom de fantastiska fynd som görs här och nu. Det är arkeologerna som gör 
fynden, som kan tolka dem och berätta om dem för intresserade besökare – och ibland ha fel. 
Ett exempel: i november 2015 visade det sig – efter grundligt och kritiskt detektivarbete – att 
fynd som bedömts som gjutformar för metallhantering i stället fått sitt mönster av fossila 
tagghudingar (Scienceblogs 13 november 2015).   

En “här-och-nu-känsla“ dominerar bilder och texter på Facebooksidan, en upptäckar-
glädje och omedelbar stolthet över fina fynd på platsen (som exempelvis över ett sensationellt 
stenåldersträklubbefynd som beskrivs i magasinet som Östergötlands museum och 
Riksantikvarieämbetet, senare Statens historiska museer, gemensamt ger ut, Arkeologi i 
Östergötland (Engström & Gruber 2012 s. 42). Denna här-och-nu-känsla gör att det i förstone 
kan vara svårt att klassificera någon form av historiens idealtyper och därur urskilja de fyra 
grundtroperna som Aronsson (2004) använder för att klassificera denna:                       
                                                                                                   
(Aronsson 2004 s.79-81). Men ingen berättelse utan bakomliggande idealtyper, och alla 
grundtroperna finns på Facebooksidan. Arkeologin bidrar till kunskapstillväxt och utveckling, 
vilket kan ses som en kombination av Gulålderstanken och Framstegstanken: det var bättre 
förr, det visar de fina fynden, men det kan med hjälp av arkeologin bli bättre i framtiden.  

De olika inläggen har olika karaktär och bilder med olika motivval ser ut att vara försök 
att måla med bred pensel och ge så mycket information om grävningarna, Motala och 
arkeologerna som möjligt. Den hermeneutiska analysen av materialet leder dock så 
småningom i en annan riktning. Bild efter bild, inlägg efter inlägg, kan sorteras in i samma 
“låda“ av avsändaravsikt: att sprida bilden av den intressanta, viktiga och avgörande 
arkeologiska vetenskapen, något som förstås bäst görs av de kunniga och trevliga 
arkeologerna. Facebookberättelsen handlar om en viktig verksamhet, arkeologin, och en 
nödvändig profession, arkeologens. Det handlar alltså om marknadsföring av vetenskap, 
vetenskapsmän/kvinnor, och av uppdragsarkeologi. 

Det är inte slutsatserna och analyserna som dominerar på Facebooksidan. Den som vill ha 
kunskap om hur fynden så småningom påverkar arkeologin som vetenskap i stort, eller hur de 
kan tolkas i ett sammanhang, får oftast leta på andra ställen. Ett exempel: de mesolitiska 
gravarna som hittades hösten 2012 vid Strandvägen beskrevs ibland på Facebooksidan, ibland 
inte. Tiden och tillfället tycks ha fått avgöra hur mycket bilder och text som presenteras. Det 
finns andra källor att söka kunskap i, och Facebooksidan är oftast generös med hänvisningar. 
Även här är det dock slumpen som avgör. Artikeln 'Omsorg om de döda' som publicerades 
2013 i Arkeologi i Östergötland (Hallgren 2013 s.22-23) får ingen länk från Facebooksidan. 



22 
 

Här tolkas betydelsen av gravgåvor och begravningsritualer på ett sätt som aldrig görs på 
Facebooksidan. Nästa nummer av Arkeologi i Östergötland med ett par artiklar som rör 
Motalautgrävningarna, publicerat 2014, finns beskrivet på Facebooksidan 26 maj 2014. 

På bloggen tycks berättelsen ha haft en mer pedagogisk och genomtänkt linje. De 
stickprov av bilder och texter som funnits tillgängliga för den här undersökningen visar på en 
annan sorts presentation än den mer slumpmässiga berättelsen på Facebook. På bloggen finns 
en ambition att tydliggöra sammanhang och redovisa kunskap för såväl en intresserad 
allmänhet som kunniga kollegor medan Facebookinläggen snarare berättar om det som 
inträffat just nu. 

Det är ändå varken på de stickprovsgranskade blogginläggen eller på Facebook som de 
genomtänkta presentationerna av sammanhang och slutsatser ska sökas i första hand. De finns 
snarare i publikationer som magasinet Arkeologi i Östergötland (t ex Hallgren 2013 och 2014) 
eller tidskriften Current Swedish Archaeology (t ex Arnberg & Gruber 2014).  

Intressant att notera är att det är samma personer som ligger bakom de olika inläggen på 
sociala medier, de som skriver blogg och Facebookinlägg, rapporter och artiklar i de 
tidskrifter som länkar leder till; alltså samma arkeologer som använder olika tilltal på olika 
plattformar. Det finns således en mer eller mindre medveten strävan att anpassa bildurval och 
tonfall för olika målgrupper och olika syften.  

 745 Facebookinlägg har presenterats mellan starten i april 2011 till och med år 2014, 
under den tid utgrävningarna vid Strandvägen i Motala genomfördes. Under den mest 
intensiva perioden, i mitten av mars 2012, gillade 308 personer från 18 länder Facebooksidan. 
Antalet gillare ökade och i slutet av 2014  gillade totalt 747 personer sidan. De flesta kom från 
Sverige, enligt Facebookstatistik  från mars 2016, något fler från Stockholm än från Motala 
(Molin et al 2017). Statistisk från 2016 visar att  inläggen numera läses av omkring 1 000 
personer, i vissa fall nås bortåt 2 500 läsare. Ett inlägg, 16 februari 2016, fick över 5 000 i 
räckvidd, men det var en länkning till en artikel i Washington Post om Stiftelsen 
Kulturmiljövårds undersökning norr om Göta kanal (Gruber 2016).  

Under en del av tiden som RAÄ:s arkeologer tillbringade vid utgrävningarna i Motala 
hade de kollegor från Stiftelsen Kulturmiljövård som samtidigt grävde på Kanaljorden. Det 
förekommer att konkurrenternas aktiviteter ger spår i RAÄ:s Facebookuppdateringar. 20 
november 2013 presenterades exempelvis den avslutande föreläsningen om detta års 
utgrävningar i Motala. Den här gången var det Fredrik Hallgren (KM) som berättade om de 
första spåren av mänskliga aktiviteter i området för cirka 11 200 år sedan, liksom om 
skalldepositionerna i den forna grunda sjön norr om Göta kanal. Mer följde 20 januari 2015, 
då Stiftelsen Kulturmiljövård berättade om “Skallarna i sjön“. Länken som bifogades visade 
hur flyktigt internet kan vara: i januari 2015 ledde den säkert till rätt artikel på Historiska 
museets hemsida, i dag leder den bara till startsidan på nämnda museum. 

Samma marknadsföringsinriktade presentationer kan inte återfinnas på Stiftelsen 
Kulturmiljövårds webbsidor, Facebooksidan eller hemsidan. Stiftelsen Kulturmiljövårds 
Facebooksida innehåller inte material äldre än 2015. Här finns alltså inget material från 
Motalagrävningarna. På Stiftelsens hemsida presenteras ett antal veckobrev från 
utgrävningarna, skrivna i traditionell rapportform. De är knappast formulerade för att locka 
nya grupper av arkeologiintresserade, eller ens redan intresserade amatörer. 

Arkeologerna använder ofta effektivt möjligheten att utnyttja internet för marknadsföring 
av såväl sig själva som verksamheten och projektet, det visar publiceringarna på den 
granskade Facebooksidan och stickproven från bloggen. Det budskap som Alexander Gill 
(2008) ser i all kulturell produktion blir i detta sammanhang underordnat marknadsföringen, 
och ska det tolkas politiskt tyder detta snarast på ett marknadsliberalt synsätt. Kulturen är 
underhållning och avkoppling. Men det finns en kulturkonservatism i sättet att lyfta fram det 
gemensamma, “vårt Motala“ som har funnits i tusentals år och ska förvaltas till kommande 
generationer, liksom det också finns en strävan att skapa utrymme för samhällsanalys och 
diskussion, ett vänsterradikalt synsätt, enligt Gill (2008 s. 25).  
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Den senaste undersökningen som presenteras på Facebooksidan, utgrävningen i 
Gästisparken, får en något annorlunda karaktär än de tidigare grävningarna. Här visar det sig 
att besökarna, både på internetsidan och i verkliga livet på grävplatsen, själva har en relation 
till Hertig Johans källare och en hel del kunskap om hur den såg ut innan den lades igen på 
1970-talet. Det blir en dialog kring grävningen som ger Facebookpresentationen en känsla av 
interaktivitet, av att arkeologerna och allmänheten delar intressen och har ömsesidig och 
självklar nytta och glädje av varandra. 
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4. Diskussion och tolkning 

Att förmedling numera ingår i uppdragsarkeologin och att sociala medier de senaste åren har 
blivit en rekommenderad plats för detta, fyller inte i första hand funktionen att sprida 
fördjupade insikter och kunskaper, enligt resultatet av granskningen i denna uppsats. Enskilda 
bilder eller inlägg kan eventuellt ge bilden av att kunskapsförmedling är huvudsyftet med de 
undersökta publiceringarna, men i detta kapitel visas att det är tydligt att andra skäl är minst 
lika viktiga.  

4.1. Resultat 

Internet i stort ger oändliga möjligheter att söka efter rapporter och information i alla möjliga 
arkiv, men åtminstone Facebooksidan fungerar inte som tillförlitlig och stabil informations-
källa. “Arkeologi vid Motala Ström“ ger massor av information om allt möjligt, men den som 
tar del av informationen kan inte vara säker på att ha fått veta det som är mest relevant. I 
efterhand leder inte länkarna alltid vidare till andra artiklar, radio- eller tv-inslag. Resterna av 
bloggen tyder på att den kunde ge mer information som framställdes på ett mer vetenskapligt 
sätt, vid sidan av mer personligt färgade texter som ganska tydligt berättar om det spännande 
livet som arkeolog, men bloggen försvann å andra sidan i sin helhet när arkeologerna bytte 
huvudman.  

De undersökta publiceringarna på sociala medier ger tydliga indikationer på andra 
bakomliggande syften än att redovisa vad utgrävningarna ger till en intresserad allmänhet. 
Fyndredovisningen är långt ifrån komplett eller ens viktad så att de mest betydelsefulla 
fynden prioriteras. Slutsatser och analyser lyser med sin frånvaro, i synnerhet på Facebook-
sidan. Slumpen och tillgången på tid tycks påverka urvalet, men också den oskrivna 
målsättningen: att ge en positiv bild av den spännande vetenskapen och den fascinerande 
professionen, äventyrlig, mysterielösande, avslöjande och kunnig, snarare än att presentera en 
vetenskaplig historieskrivning. Målet med mötet mellan besökare (fysiska, på grävplatsen; 
men också besökare på Facebooksidan och bloggen) och profession ska uppenbarligen vara 
lustfyllt och präglas av äventyr och spänning. 

Granskningen av publiceringarna, genomförda med en hermeneutisk metod, där delarna 
får sin mening av kontexten samtidigt som helhetsbilden skapas av innehållet i delarna, visar 
snarare hur Facebooksidan fyllt funktionen att marknadsföra utgrävningen, grävföretaget, 
arkeologerna och arkeologin på ett mer eller mindre medvetet sätt. Bilder av fynd har “gillats“ 
och kommenterats, arkeologerna framställer sin profession som ett spännande äventyr och 
arkeologin som en viktig vetenskap, nödvändig för framtiden. Samtidigt visar besökssiffrorna 
på Facebooksidan att den har fått stor spridning över hela världen på ett sätt som inte skulle ha 
varit möjligt med traditionella publiceringsmetoder. 

Både arkeologerna och besökare på sidan avslöjar en sorts lokalpatriotism i sin stolthet 
över alla fina fynd: så kan satsningar på Motala legitimeras, staden som varit en viktig 
mötesplats i alla tider. De fina fynden fungerar som metonymier, de får representera en helhet, 
en stolt forntid, på samma sätt som “den röda stugan“ kan stå för svenskhet och romantisk 
historiesyn. Försöken att nå nya grupper är tydliga, och det är framför allt Motalaborna som 
tycks vara målgruppen. Också bloggen visar, vid sidan om den tydliga ambitionen att 
informera en redan intresserad och kunnig publik, på strävanden att nå kontakt med 
Motalabor, och helst med sådana som kan bidra till verksamheten.  
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Det familjära tilltalet och den öppna marknadsföringen av verksamheten har knappast 
förekommit före de sociala mediernas tid. Med bloggar av olika slag och inte minst med 
Facebooksidornas lättillgänglighet har arkeologerna fått nya förmedlingsformer som har 
förändrat och utvecklat möjligheterna att framföra budskapet och att öka kunskapsutbytet och 
delaktigheten i mötena med publiken. RAÄ:s Facebooksida visar på sådana bakomliggande 
drivkrafter. Kollegorna/konkurrenterna på Stiftelsen Kulturmiljövård visar betydligt mindre 
av dessa. Ibland lämnar deras aktiviteter spår i RAÄ:s statusuppdateringar och publice-
ringarna av nyheter från konkurrenten avslöjar ett syfte utöver att direkt presentera de egna 
prestationerna, eller att stärka det egna varumärket. Här är det arkeologin i sig själv som är det 
värdefulla; som leder till ny kunskap, spännande forskning och vetenskapliga framsteg. Som 
Holtorf (2005) skriver: “archaeo-appeal“ får människor att uppleva arkeologins magi. Arkeo-
logi är en vetenskap som innehåller något för alla, vilka upplevelser vi än är ute efter, skriver 
Holtorf också (2007). 

Presentationerna på sociala medier, och anpassningen av berättelserna med ett nytt tilltal 
och en ny ton, speglar också internets växande betydelse för samhällsutvecklingen. Arkeolo-
gerna i Motala använder internet för att legitimera sin verksamhet och stärka sin marknads-
föring, både för att bygga sitt eget och vetenskapens varumärke och för att motivera de stora 
ekonomiska satsningar som samhället/skattebetalarna gör på verksamheten. Politiskt är detta 
ett marknadsliberalt synsätt, enligt Gills (2008) definition. Det stämmer med den utveckling 
som Gruber (2016) ser i den svenska kulturpolitiken: marknadsliberala perspektiv, mångfald 
och demokratiska ideal ersätter gamla värderingar som syftade till att skapa en nationell 
identitet (Gruber 2016 s. 4).  

Samtidigt underblåses lokalpatriotismen genom avslöjandena om Motalas stolta historia. 
Så kan också satsningar på Motalas utveckling i framtiden motiveras, staden som alltid varit 
en viktig mötesplats. 

Internet ger stora möjligheter att berätta om det förflutna och nå nya grupper, att bygga 
varumärken och presentera information som tidigare bara fanns tillgänglig för professionella 
(Gruber 2013 s. 209). Enligt Laurajane Smith (2006) är det experterna, eliten, som har 
tolkningsföreträde, och kulturarvsdiskussionen blir därmed en klassfråga. Samma sak gäller 
egentligen hela det arkeologiska arbetsfältet. Det är arkeologer som definierar vad som ska 
“vårdas“ i kulturmiljövården, och det är arkeologer som ansvarar för denna “vård“. I förstone 
kan det tyckas långsökt att göra arkeologernas presentation på Facebook till en klassfråga, i 
den gladlynta och stolta presentation av verksamheten, av fynden, av besökarna, men trots 
alla möjligheter till diskussion som erbjuds, trots alla “gilla“-klick och kommentarer i 
anslutning till inläggen, är det ändå arkeologerna som för diskussionen, som har kunskapen, 
som informerar allmänheten. Intrycket av interaktivitet som ges betyder ändå inte mycket mer 
än det vanliga: det finns avsändare av informationen, och mottagare. Tillgången till Facebook 
styr vem som blir mottagare av informationen som i sin tur styrs av avsändaren.  Avsändaren i 
sin tur begränsas av de möjligheter som stora företag och tekniska system erbjuder i 
medielandskapet. Om en blogg försvinner av något tekniskt skäl, så kan det vara omöjligt att 
påverka eftersom det är inbyggt i systemet. 

4.2. Fördjupning för framtiden 

En slutsats av granskningen är att sociala medier skulle kunna utnyttjas på ett bredare sätt i 
dag, och med andra syften än i dag. Många frågor återstår att söka svar på. Hur ska arkeologin 
arbeta mot de kulturpolitiska målen och samtidigt leva upp till samhällets och allmänhetens 
förväntningar? Vad händer när uppdragsarkeologin möter publiken, vilka berättelser uppstår? 
Hur ska vetenskapen göras tillgänglig för dem som inte är professionella arkeologer?  
Förmedling av uppdragsarkeologi skulle kunna vara betydligt mer medvetet 
samhällsengagerande, förmedla viktig historia och påverka nutidsfrågor. Med sina inlägg på 
Facebook och på bloggen tycks arkeologerna nå en intresserad allmänhet med sin 
marknadsföring men som informationskälla med relevant och regelbundet förmedlad kunskap 
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och rapportering skulle de sociala medierna kunna utnyttjas betydligt mer strukturerat och 
målinriktat. Att exempelvis kombinera den lättsamma tonen som marknadsför verksamheten, 
området, ämnet, yrkesgruppen, med länkar till filmklipp, rapporter och andra källor på 
internet skulle enkelt göra kunskapsinnehållet oändligt mycket större och utveckla svaret på 
det givna förmedlingsuppdraget. Kunskaper, insikter och fungerande nätverk av medvetna 
arkeologer kan utveckla teorier och metoder ytterligare, för att nå nya målgrupper, nya syften 
och en ny betydelse i nutiden. 

Genom nya metoder, tekniska och naturvetenskapliga, utvecklas arkeologens arbete 
ständigt. På samma sätt förändras yrket genom nya möjligheter att använda sociala medier; 
strukturera och utnyttja information och kommunikation. Kraven på förmedling har påverkat 
arkeologens uppgifter, men potentialen för utveckling är enorm. I en konkurrensutsatt 
verksamhet blir det en fördel att vara duktig på förmedling och det är avgörande att kunna 
legitimera och marknadsföra verksamheten inför såväl uppdragsfördelande myndigheter som 
skattebetalare.  

Instruktioner och praktisk handledning om de nya medierna och vad de kan användas till 
är frågor som måste stå på agendan när framtiden för yrket diskuteras och som ställer nya 
krav på innehållet i arkeologiutbildningarna. Fackkunskaper och hantverksskicklighet kom-
pletteras i framtiden med förmåga att förmedla och informera. 
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5. Sammanfattning 

I uppdragsarkeologin är förmedling och kommunikation av fynd och resultat till allmänheten 
numera ett lagkrav. “Förmedling“ betydde länge att det var experterna, arkeologerna, som 
skulle förmedla kunskap till allmänheten. Idag har sociala medier givit helt nya möjligheter 
att skapa kontakter och kommunicera med nya grupper. Samtidigt arbetar uppdrags-
arkeologernas olika firmor i en ny konkurrenssituation. Det kan därför vara av betydelse att 
presentera den egna verksamheten på ett sätt som stärker det egna varumärket. Dessutom kan 
det finnas behov av att legitimera verksamheten inför de myndigheter som fördelar uppdragen 
liksom inför dem som i slutänden står för finansieringen, nämligen skattebetalarna. 

Utgrävningarna i Motala i västra Östergötland påbörjades 1999 och genomfördes i flera 
omgångar. 2009 startade Riksantikvarieämbetet en blogg och 2011 en Facebooksida där 
utgrävningarna och det arkeologiska arbetet presenterades efter hand.  

I denna uppsats beskrivs hur den arkeologiska berättelsen på Facebook och i 
blogginläggen ser ut. Samtliga inlägg på Facebook har granskats fram till 1 januari 2016. 
Bloggen är i dag försvunnen men vissa ögonblicksbilder finns arkiverade och dessa har 
granskats. Analysmetoden är hermeneutisk. Delarna får sin mening av sammanhanget sam-
tidigt som helhetsbilden skapas av innehållet i dessa delar. 

   Bilder och texter som publicerats berättar om grävarbetet, om arkeologin som vetenskap 
och om arkeologerna själva. Olika praktiska, ideologiska och ekonomiska syften ligger till 
grund för bildval och formuleringar. Peter Aronssons (2004) klassificering av historiska 
idealtyper användes i den kvalitativa analysen:                                                 
                                                                       (Aronsson 2004 s.79-81).  
Denna klassificering visar att alla historieidealen kan skönjas i det urval som arkeologerna i 
Motala presenterar, men vissa dominerar. Många bilder på fina fynd kan tolkas som att 
historieidealet är “Guldålder“, det var bättre förr, men tack vare arkeologernas viktiga arbete 
kommer bilden av staden att utvecklas i framtiden: “Framsteget – från mörkret stiga vi mot 
ljuset“.  

Arkeologerna berättar också om sig själva och om sitt yrke i bild och text och för att 
analysera denna presentation användes arkeologen Cornelius Holtorfs (2007) indelning av 
yrkesföreträdarna i fyra olika schablontyper: Äventyraren, Detektiven och upptäckaren som 
löser mysterier, Vetenskapsmannen som efter grundliga efterforskningar kan göra 
sensationella avslöjanden och en fjärde arkeologtyp som har till uppgift att vårda gamla 
föremål och platser (Holtorf 2007 s. 63-94). Samtliga typer finns företrädda i bilder och 
texter, men den sistnämnda är den vanligaste, främst för att arkeologer som pedagog, guide 
och föreläsare har räknats hit.  

I en kvantitativ analys har bildtyperna delats in i olika kategorier med utgångspunkt från 
vad arkeologerna gör på bild och hur fynden presenteras. Bilderna på fynd dominerar men 
fyndredovisningen är långt ifrån komplett. Slumpen påverkar arkeologernas urval. Syftet att 
ge en positiv bild av den spännande vetenskapen och den fascinerande professionen är tydligt.  

Granskningen av publiceringarna avslöjar andra bakomliggande syften än att presentera 
en vetenskaplig historieskrivning. Slutsatser och analyser prioriteras inte i första hand. 
Visserligen förmedlas resultat av verksamheten som ett svar på det givna förmedlings-
uppdraget men marknadsföringen av vetenskapen, det egna företaget och den egna rollen är 
minst lika framträdande. Som informationskälla med stor potential skulle sociala medier 
kunna utnyttjas betydligt mer strukturerat och målinriktat. 
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Bilaga 1: Bilder av arkeologin, en kvantitativ analys 

För att kvantitativt analysera vilken bild arkeologerna önskar ge av sin vetenskap och av sig 
själva har bilderna på Facebooksidan “Arkeologi vid Motala Ström“ delats in i ett antal olika 
kategorier. I princip har samtliga bilder som finns på sidan fram till 31 december 2015 fått 
ingå i räkningen, undantaget är de bilder som publicerats “i undertexten“, kommentarsfälten 
till inläggen. 
 
De första sex kategorierna har arkeologer i fokus och dit räknas 120 bilder. Det finns 27 bilder 
(kategori 6 och 14), där arkeologerna gör helt andra saker än sysslar med sin vetenskap. Det 
finns dessutom 25 bilder från helt andra platser.  
 
1. Arkeologer i grop/arkeologer gräver: 48 bilder 
 
2. Arkeologer siktar, borstar el dyl: 11 bilder 
 
3. Arkeologer efterarbetar på kontoret: 9 bilder 
 
4. Arkeolog (identifierbar) med fynd: 21 bilder 
 
5. Arkeologer pratar med varandra: 9 bilder 
 
6. Arkeologer äter/fikar/badar: 21 bilder 
 
7. Besökare på platsen: 62 bilder 
 
8. Närbild på fynd: 173 bilder 
 
9. Översiktsbild från grävplats: 37 bilder 
 
10. Foto av text, exempelvis annons eller bild på dataskärm (skärmdump): 20 bilder 
 
11. Foto av tidning/artikel som berättar om grävningen: 19 bilder 
 
12. Vy från helt annan plats som på något sätt har samband med grävplatsen: 15 bilder 
 
13. Föreläsning el utställning på annan plats: 29 bilder 
 
14. Skämtbilder, typ loppisfynd som lagts i jorden som “uppgrävda“: 6 bilder 
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Bilaga 2: Olika arkeologtyper enlig Holtorfs kategorier1 

Arkeologen Cornelius Holtorf beskriver fyra grundläggande bilder av arkeologer, knutna till 
populära uppfattningar om yrket. Bilderna på Facebooksidan “Arkeologi vid Motala Ström“ 
har kategoriserats enligt dessa fyra kategorier, i den mån det varit möjligt att tolka bilderna 
som beskrivande arkeologens profession. Bilder har bara räknats till en enda kategori, trots att 
de ofta skulle kunna tänkas höra till flera. 
 
Äventyraren, som Indiana Jones eller Lara Croft: 26 bilder (ofta föreställande smutsiga 
arkeologer i cowboyhatt, till förväxling lika moderna guldgrävare). 
 
Detektiven löser mysterier: 60 bilder (hit har bilder räknats som presenterar gåtor för 
åskådaren: hur gammal kan den här vara? hur användes den här grejen?). 
 
Vetenskapsmannen som gör sensationella avslöjanden efter grundliga efterforskningar: 31 
bilder (hit hade fler bilder kunnat räknas, eftersom fotona ofta visar hårt arbete och verkligt 
fina fynd). 
 
Vårdaren av föremål och platser: 75 bilder (så många blev det eftersom också “pedagogen“ 
måste räknas hit, den som visar och berättar och försöker skapa förståelse och intresse för 
föremål och platser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Holtorf 2007 s 63-94 
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Bilaga 3: Utdrag från bloggen2 

Sigvard vidgar föreställning om platsen 

Verkstadsvägen Skapad av Göran 2010-07-06 22:34 

De arkeologiska undersökningarna för dubbelspåret på Strandvägen, Verkstadsvägen och 

Kanaljorden bildar ett nästan 300 meter långt tvärsnitt i nordlig riktning över Motala ström 

och Göta kanal. På alla tre platser finns lämningar från äldre stenålder. Tillsammans visar de 

på flera mindre boplatsnedslag i området. Den stora fyndmängden av kvarts, kvartsit och 

flinta på Strandvägen visar dessutom på en omfattande ackumulation av föremål på platserna. 

Vi kan konstatera att vare sig människorna bott här tillfälligt eller mer permanent så har det 

skett över en lång tid. 

Trots den ganska långa sträckan som vi, tillsammans med Kulturmiljövård Mälardalen, 

undersöker så går det inte att med säkerhet begränsa fornlämningen. Vi vet helt enkelt inte hur 

stort boplatskomplexet är! Tyvärr begränsar stadens bebyggelse och infrastruktur möjligheten 

att få ett tydligt grepp om området som stenålderns människor utnyttjat längs med strömmen. 

Men så ibland får vi små indikationer på att vi gräver i något som är mycket större.  

 

Häromdagen fick vi besök av äldre herre som heter Sigvard. “Hittar ni något?“, var det första 

han sa när han släntrade in i sålltältet. En fråga som vi får väldigt ofta. Sedan ville han visa 

något som han hittat i trädgårdslandet. Han plockade fram ett flintspån ur fickan. Det 1x4 

centimeter stora spånet är nästan helt kritvitt vilket tyder på att det är eldpåverkat. Det kan 

dateras till äldre stenåldern möjligen till en tidig fas av yngre stenåldern.  

                                                           
2
 Webarkiv 2015: http://web.archive.org/web/20140101000000*/http:/verkstadsvagen.arkeologiuv.se/   
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I dag var vi några som tog en promenad till Sigvard. Han och hans fru bor alldeles intill 

kanalen 350 meter öster om vår undersökning på Verkstadsvägen. Han pekade ut var i 

trädgårdslandet som flintfyndet hittades, mellan pionerna. Det var inte första gången han hittat 

flint i sin trädgård.  

För oss är detta en viktig bit flinta eftersom det visar att boplatskomplexet vi undersöker 

tydligt sträcker sig längs med strömmens sidor. Om det finns någon mer som gjort liknande 

fynd så hör gärna av er till oss! 

Göran Gruber 

Det blir inte alltid som man tänkt sig 

Fynd, Verkstadsv.Posted by Göran 2010-07-12 09:52 

Arbetet vid en arkeologisk utgrävning präglas av ständiga arbetshypoteser som allteftersom 

grävandet fortskrider bekräftas, förkastas eller utreds vidare. Så när den mörkfärgade cirkulära 

nedgrävningen med distinkta kanter dök upp en eftermiddag på Verkstadsvägen startade 

genast spekulationerna. Kunde den tänkas vara relaterad till den intilliggande ässjan med 

tillhörande bottenskålla från kanske någon gång kring Kristi födelse, dvs. ett slags 

arbetsområde där järnsmide ägt rum? Eller var det kanske ett separat stolphål av äldre datum? 

Det enda som var säkert var att hela anläggningen låg i ett område där senare tids odling har 

rört om i lagren. Sedvanlig stratigrafisk metod där yngst syns först blev därför svår att 

tillämpa. Det enda sättet att veta mer var att gräva.  

Mycket snart hopade sig dock tvivlen då fyllningen i gropen innehöll fynd som var misstänkt 

moderna och när grov ståltråd dök upp tillsammans med en väggmonterad isolator kunde det 
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konstateras att det rörde sig om en ytterst recent nedgrävning. Kanske inte vad vi hoppats på, 

men väl ett resultat. 

 

Stolt samtidsarkeolog 

I samma område där ovan nämnda nedgrävning påträffades breder ett sotigt stenålderslager ut 

sig som tidigare visat sig innehålla en rad fina fynd. Med vetskap om detta plockades det lite 

mer finmaskiga sållet fram som gör det möjligt att fånga även de allra minsta fynden. Ett 

beslut som visade sig vara mycket lyckosamt. Den mer tidskrävande sållningen resulterade i 

fynd av bl.a. ben från fisk och gnagare samt små flint- och kvartsavslag. Förutom de lite 

mindre fynden dök även bl.a. delar till en ljusterspets samt en liten gropkeramisk 

keramikskärva upp.  

 

Längst upp från vänster: Fiskben, ben från gnagare, mikrospån i flinta, gropkeramisk 

keramik, avslag i kvarts samt delar av ljusterspets. 
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Mikrospån i flinta 

Så fortlöper det dagliga arbetet där ett litet steg på utgrävningsplatsen kan innebära tusenåriga 

hopp i tiden.  

Nu skulle egentligen detta lilla inlägg vara slut. Men så dök ytterligare ett mycket litet, men 

intressant fynd upp. Nämligen en del av en flinteggad benspets från äldre stenålder, en s.k. 

fågelpil. Namnet är dock något missvisande då spetsen även kan ha använts vid fiske och jakt 

av större däggdjur. 

I den lilla skåran har man med hjälp av harts fäst de små mikrospånen i flinta. Något av 

flintspånen ovan kan ha suttit på just denna pilspets! 

 

Del av flinteggad benspets, s.k. fågelpil. 



38 
 

Bilden nedan är från Historiska museets databas och visar en nästintill komplett pil med isatta 

flintspån. 

 

Fågelpil (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=267929) 

/Mats Engström 

 

“Nu är det olidligt varmt“ 

Verkstadsvägen Posted by Göran 2010-07-13 14:35 

Det var inte så länge sedan alla slangarna till vattensållen frös för oss på Strandvägen. Straxt 

innan jul packade vi ihop förundersökningen där med förhoppningen att fortsätta i fält runt 

den 20 januari. Sedan kom vintern på riktigt.  
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Vi har hela tiden varit medvetna om att det skulle bli en lång fältsäsong i år. Som det ser ut nu 

så jobbar vi oktober ut. Därför var det angeläget att komma igång så tidigt som möjligt. Redan 

i mars började Linus, Peter, Fredrik och Arne att schakta fram undersökningsytorna på 

Verkstadsvägen. Ja, ni ser själva på bilden att det då inte var direkt väder för fältarkeologi. 

Men ibland är det tidsramarna och inte vädret som styr verksamheten. 

 

Nu är vi i mitten av juli. Högsommarvärmen är tryckande och värmeåskvädren drar över oss. 

Igår toppade temperaturen i schaktet med, ja säkert 35 grader i solen. Svetten lackade och 

leran klibbade fast på kroppen. När värmen är som mest pressande är det skönt att det finns ett 

tält som ger skydd mot solen.  

 

Vattensållen står drygt två meter från strömmen och varma dagar lockar vattendraget till ett 

dopp. Idag är det 22 grader i strömmen. Själv undviker jag visserligen alla former av 

friluftsbad men det finns andra som gärna kastar sig i vattnet flera gånger varje dag.  
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Kanske tar jag ett dopp när temperaturen stigit över 24 grader, eller 25. 

Göran Gruber 

Dildo från äldre stenålder?  

Fynd, Strandv.Posted by Göran 2010-07-15 11:28 

Nyligen rapporterades det att världens äldsta dildo hade påträffats i en grotta, Hohle Fels Cave 

utanför Ulm i södra Tyskland. Ett forskarteam som undersökte platsen under ledning av 

Professor Nicholas Conard tolkade ett av stenföremålen, 20 cm långt och 3 cm tjockt, som 

“ett möjligt sexverktyg“. Föremålet bär emellertid även spår efter att ha använts för 

flinthantverk.  

Undersökningen vid Strandvägen utmanar med att ställa frågan om vi har hittat Skandinaviens 

äldsta dildo? Föremålet är ett bearbetat horn som utan omsvep för tankarna till en fallos. Vad 

tycker Du? 

 

Fallosar påträffas vanligtvis i sammanhang som hör till yngre perioder, framförallt järnålder, 

där vissa hällristningar och statyer avbildar guden Frej med erigerad penis. Symbolen kopplas 

till fruktbarhet. Från stenålderslokaler i Europa är det vanligt att finna kvinnliga 
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fruktbarhetssymboler liknande Venus från Willendorf. Däremot är manliga 

fruktbarhetssymboler ovanliga. 

Fyndet vi gjort är ett bearbetat och slipat horn, ca tolv centimeter långt och två centimeter i 

diameter. Formen är avsiktligt framarbetad. Föremålet stack fram ur blålera i ett 

skottkärrelass. Fynden knyts till de stratigrafiskt äldsta skeendena på platsen, det vill säga 

äldre stenålder. I samma lager har vi även hittat ytterligare ett snidat horn, flera ristade horn, 

ett stort antal ljusterspetsar samt ett tiotal mindre depositioner av människoben. Detta ger nya 

inblickar i äldre stenålderns föreställningsvärld. 

 

- Först trodde jag (Sara) att det bara var ett bearbetat horn och skulle titta lite närmare på det. 

Men när jag höll upp den kunde jag inte hålla skrattet tillbaka. Och snart utbröt ett allmänt 

fnitter i hela sålltältet.  

Dagen avslutades storstilat med besök av fem yngre, atletiska män som utan större bekymmer 

slängde av sig kläderna och badade från en avstängd järnvägsbro 50 meter från våra såll. Vi 

hoppas på kärt återseende.  

Sara Gummesson & Kim von Hackwitz  

 

Stenyxor 

Fynd, Verkstadsv.Skapad av Göran 2010-08-03 12:19 

Efter den senaste tidens mediala uppståndelse kring ett visst fynd är det svårt att bjuda på 

något som förvånar. Och visst, ett fynd av två stycken yxor funna mycket nära varandra, ett 

möjligt depåfynd, är kanske ingen världssuccé. Det som är lite speciellt med dessa två är dock 

att de i mångt och mycket påminner om en typ av yxa som brukar kallas för lihultsyxa.  
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Denna typ av grönstensyxa har som regel en oslipad yxkropp med endast eggen slipad samt 

ett tresidigt tvärsnitt. Yxtypen, som fått sitt namn efter en gård i Bohuslän, kopplas ofta 

samman med den västsvenska kulturyttring som passande nog benämns Lihultskultur. I Norge 

motsvaras den av den s.k. Nøstvetkulturen. Dateringsmässigt befinner sig yxorna någonstans i 

den senare delen av mesolitikum (cirka 5500-4000 f.kr.). Även äldre dateringar finns.  

Lihultsboplatser ligger ofta i kustnära lägen där flera ekosystem möts vilket möjliggör ett 

bredare näringsfång och i förlängningen också ett mer permanent boende. Dessa 

förutsättningar stämmer även bra in på vår lokal på Verkstadsvägen.  

 

En annan intressant aspekt är just kopplingen västerut. Yxorna kan ha varit en del i ett större 

utbytesystem med kopplingar till Västkusten. Ett problem är att det idag saknas utgrävda 

material från bl.a. inlandet för att kunna dra några större växlar på relationen mellan kust och 

inland. Ser man till tillverkningsmetoder och utformning kan det däremot noteras att idéer, 

tekniker och influenser rört sig inte bara i en nord-sydlig utan även i en öst-västlig riktning. 
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Hypoteser finns också kring att grönstensyxor som typ återspeglar ett könsbundet 

utbytessystem mellan olika regioner. 

För mer läsning kring detta och kring lihultsyxor (och trindyxor) se bl.a. Regionalt och 

interregionalt (red. Larsson, M och Olsson, E) från Riksantikvarieämbetets arkeologiska 

undersökningar, skrifter nr 23. 

Mats Engström 

Slotted bone points 

Fynd, Strandv. Posted by Göran 2011-09-15 15:22 

Slotted bone points is a category of finds that stands out in the material from the excavations 

at Motala. They come in different shapes and designs and can be classified as daggers, spear-

heads and arrowheads. Double-edged bone points are most common though some one-edged 

objects also occur. The material of the cutting edges can be anything from Quartz and 

Mylonitic quartz to Cambrian and Scandinavian Senonian flint. 

A dozen slotted bone points from the past two years of excavations have all been found in the 

wastelayers along the river Motala ström shore line. They can be said to be well used 

everyday objects which distinguishes them from the usual ritual context for these objects. A 

closer examination of the bone material from the excavations at the site in the early 2000s has 

shown a number of small fragmented slotted bone points from the dry cultural layers of the 

mesolithic settlement. 

These finds makes a wide range of analysis possible such as the composition of materials, 

lithic techniques and bone materials. For instance will FTIR-analysis of the resin composition 

be performed by Archaeological Research Laboratory at Stockholm University. 

 

F1469. One-edged slotted bone point.  

http://web.archive.org/web/20110921030044fw_/http:/iloapp.arkeologiuv.se/blog/verkstadsvagen?Home&user=1
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F477. One-edged slotted bone point. 

 

F1466. Double-edged slotted bone point with microblades of Cambrian flint (downward) and 

Scandinavian Senonian flint (upward).  

 

F1467. Double-edged slotted bone point with microblades of Quartz. 
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F425. A thang from a slotted bone point, dated 5630-5470 BC. 

 

F451. Decorated slotted bone dagger, Elk (Alces alces), dated 5670-5510 BC. 
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F451. Detail, cutting edges of Mylonitic quartz. 

 

F1448. Slotted bone dagger. 

 

F1448. Detail. 

 

F656. Slotted bone point. 
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F1643. A fragment of a slotted bone point with a small microblade of Cambrian flint. 
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Bilaga 4: Utdrag från Facebooksidan3 

Bilder som får representera arkeologernas presentation av sig själva och sin vetenskap på 
Facebooksidan “Arkeologi vid Motala Ström“, tillsammans med den text som lagts ut vid 
samma tillfälle. Inom parentes efter datumet för publicering finns en kort kommentar till 
varför just denna bild valts ut. 

  

2012-05-07 (skattletaren, guldgrävaren! Även långsamt rutinarbete presenteras som ofantligt spännande) 

To Andy with love! Ann gräver just nu vad vi tror kan vara en slaggvarp och fyller påse efter påse med det 

blåskimrande guldet. 

                                                           
3 Arkeologi vid Motala Ström, Facebooksida: 

https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom/?ref=ts&fref=ts (åtkommen 2016-02-07) 
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3 maj 2013 (fint litet fynd, kräver viss detektivinsats men sedan finns digra kunskaper) 

Gotländsk örtug? 

Vi har bollat gårdagens myntfynd mot numismatisk expertis och troligen är det “en gote“, dvs en gotländs örtug 

från 1300-talets senare hälft, eller tidigt 1400-tal. Det är präglat i Visby men typen är vanlig i sydöstra Sverige 

under senmedeltiden. I litteraturen har myntet beteckningen LL XXXV. 

Vi tackar Henrik för info! 

 

24 juni 2013 (tält i djungeln, Indiana Jones' närvaro anas) 

Hej då Motala, vi ses i morn' 
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28 juni 2013 (arkeologer har mycket roligt ihop och njuter av det goda i livet) 

En glad arkeolog, är en bra arkeolog! 

Därför äter vi (som inte har semester) idag glass i Motala hamn, ett stenkast från grävningen. Vi tackar även av 

Ida som idag avslutar sin praktik här hos oss. Ida läser annars arkeologi på Högskolan på Gotland. Vi önskar dig 

lycka till med dina framtida studier! 

Trevlig helg alla facebookers! 

 

27 augusti 2013 (guldgrävarna, äventyrarna, vetenskapsmännen, hjältarna som tufft röjer sin väg) 

R41071/G41072 – historiskt ögonblick. Under eftermiddagen avslutas rutgrävandet av kulturlagret söder om 

strömmen i Motala. Arbetet som påbörjades i augusti år 2000 har inneburit att drygt 4000 kvadratmeterstora 

rutor av kulturlagret inom undersökningsområdet har grävts för hand. All kulturjord har dessutom vattensållats i 

såll där maskorna är 4x4 mm stora. 

Ann och Linus är två av de många hjältar som genom åren slitit med detta bitvis mycket tunga arbete!!! 

Långsamt övergår nu undersökningarna av boplatskomplexet vid Motala ström i nästa “halvlek“. Fyndmaterialen 

i sten, ben och horn ska tvättas, registreras, analyseras, vetensk       b   b                      … 
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22 oktober 2013 (arkeologerna har en massa kunskap om Motala och dess historia) 

Strömmen då och nu 

Mellan åren 1917 och 1922 byggdes Motala kraftverk som då var det fjärde största i Sverige. Samtidigt anlades 

Hårstorpssjön som en stor damm uppströms. För att ytterligare försörja kraftverket med vatten genomfördes 

omfattande muddringsarbeten i strömmen fram till 1935. De delar av vattendraget som ansluter till våra 

arkeologiska undersökningar hade under äldre stenålder antagligen bara ett djup på cirka 1,5 meter. På samma 

ställe är vattendjupet idag mellan 4 och 4,5 meter. 

Att Motala ström inte är samma vattendrag idag som för bara hundra år sedan är lätt att glömma bort. Tur då att 

Motalakonstnären Carl-Erik Törner fångat strömmen i tavlan “Motala bryggeri“ från 1907. Tydligt är att 

lugnvattnet vid Strandvägen 1-3 då var mer igenväxt och kanske också något grundare. En viktig observation när 

vi diskuterar strandlinjen under äldre stenålder. 

Törners konstverk hänger på Charlottenborgs slott. 

 

17 april 2015 (arkeologer har så roligt och gör så mycket annat än gräver, bilden är från juni 2010) 

Down memory lane... 

Vi sitter just nu och väljer bilder till den kommande utställningen på Charlottenborgs slott i Motala. Bland 

bildfilerna fanns ett foto på detta klassiska ögonblick. En eftermiddag i mitten av juni 2010 var arkeologerna från 

Stiftelsen kulturmiljövård på besök hos oss på Strandvägen. Fredrik guidade dem över undersökningsområdet. 

Plötsligt avbryts visningen av att vår personal bjuder på en liten dansshow till Daddy cool. 

Den som gräver riktigt djupt på YouTube kan hitta ett kort filmklipp på detta. Länka gärna om du hittar det! 
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9 oktober 2015 (så här var det på 1700-talet, ungefär som nu egentligen) 

Vid fredagsmyset när Östgötaskildraren Carl Fredrik Broocman besökte Motala krog år 1760 serverades ostron 

och Madeira samt vin som buteljerats i flaska från Björknäs glasbruk. Efter maten avnjöts en pipa med god 

tobak. 

 

9 oktober 2015 (för så här kul är det nu! Lika!) 

Fredagsmys i källaren på Gästis med Coca-cola, chips, Ahlgrens bilar och mellanöl. Trevlig helg! 
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16 oktober 2015 (spännande, överraskande, äventyr, dramatik) 

Under golvet 3 

... eller Flykten från Alcatraz. Glöm inte att följa den spännande upplösningen av undersökningarna i 

Gästisparken i nästa vecka. 

 

Arkeologerna vid SHMM säger: Trevlig helg! 


