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Kapitel r

Inledning

Arkeologiens relation till kallmaterialet
Den f8rhistoriska skriftlosa arkeologiens kallpotential utgors av det
konkreta material som finns i museer och samlingar inklusive iakttagel-
ser gjorda vid tillvaratagandet, men ocksa av fornlamningar och allt det
som fortfarande Jigger gomt i jorden, Arkeologien ar saledes i den
gynnade situationen, att den kontinuerligt kan korrigera sina resultat
och vidga sins problemstallningar genom att fora fram forut outnyttjat
kallmaterial till behandling.
I gengald belastas arkeologien av speciella svarigheter nar det galler

att objektivt utnyttja detta material. Problemet Jigger bland annat i
kallpubliceringen, i overforandet av sakmaterialet till ord, siffror och
bilder, Genom detta forfarande undergar namligen primarmaterialet
genom olika urvals- och overforingsprocesser en sa betydande omvand-
ling, att en arkeologisk publikation alltid presenterar kallmaterialet i ett
mer eller mindre beskuret och omtolkat skick.
Inte tiara slumpmassigt gjorda fynd och fynd fran undersokningar

som inte fyller elementara vetenskapliga krav forlorar darvid en del av
sitt ursprungliga kallinnehall. Aven vid den mest noggranna och veten-
skapliga faltundersokning sker ett urval till forman for de observationer
och det sakmaterial, som bedoms som vasentligt, medan annat forbigas.
Ty i manga fornlamningar, t. ex, boplatser med rika kulturlager, finns
det en i det narmaste obegransad mangd fakta forborgad. Vi kan visser-
ligen med stod av alla e~cisterande resurser strava att fla ut storsta mojliga
vetande ur en faltundersokning med, som Rausing formulerat det,
malsattningen att »vara fyndredogorelser m~2.rte vara sadana att annu
ofodda arkeologers annu icke formulerade fragestallningar i dem kan
finna sina svar».1 Men det Jigger i sakens natur att en sadan malsattning

1 Rausing z97z s. z6, jfr s. 34 f.; redan Pitt—Rivers gav uttryck for en sadan
faltarkeologisk grundprincip, z898 s. z6 £, jfr 2887 s. xvi £, z888 s. xiii.



aldrig helt kan forverkligas. Den faltarkeologiska observationstekniken
gor oavbrutna framsteg och den kommer sakert att gradvis radikalt
forbattra situationen, Men man kan inte blunda for forskningsverklighe-
ten: aven en modern genomsnittsundersokning befinner sig 1angt fran
det ideala malet. Och detta galley i inte mindre grad de faltunder-
sokningar som hittills givit arkeologien dess kallmaterial.

Samma forhallande galley det konkreta sakmaterialet; antalet veten-
skapligt utnyttjbara fakta i en stone artefaktsamling ar oerhort stort.
Den faktamangd som ryms i ett enda enskilt foremal, t. ex. ett
vikingatida ovalt spanne av typ P 5 i, ifraga om tekniska detaljer, orna-
mentik, formenskildheter m. m. ar sa stor att den aldrig fullt utnyttjas.2
Utan tvivel forhaller det sig sa, att antalet fakta ifraga om artefaktmate-
rialet som redovisas i en arkeologisk kallpublikation, oay.rett ambition.r-
nivr~n, alltid blir begransat till ett urval.

Detta urval styrs av manga skiftande faktorer, som kan vara av veten-
skaplig, ekonomisk, tidsmassig och rent personlig art. En viktig urvals-
faktor ar givetvis den enskilde forskarens vetenskapliga kapacitet och
inriktning och den forskningstradition med vilken han hor samman.
Ifr$ga om bildurvalet spelar praktisk—ekonomiska realiteter en stor roll
for begransningen, men det bestams aven av forskarens personliga
uppfattning om vad som ar vasentligt och mindre vasentligt. Ett typex-
empel ar Arbmans i manga ayseenden fornamliga kallpublikation av
gravfynden fran Birka, den nordeuropeiska vikingatidens framsta mate-
rialcodex.3 Trots sin rika illustration lamnar den betydande delay av
materialet helt eller delvis oavbildat. De rikt bildforsedda klassiska
samlingsverken over Gotlands jarnalder, AEG och VWG,4 lamnar anda
30-60 % av det redovisade materialet oillustrerat.

Ett annat kallkritiskt problem vad galley den arkeologiska materialav-
bildningen ar att artefaktmaterials i motsats till skriftmaterial i stor
utstrackning bestar av tredimensionella foreteelser, och att dessa inte
kan goras full rattvisa genom en tvadimensionell avbildningsteknik i
form av fotografering och teckning. Detta galley inte tiara sa patagligt
plastiska ring som t. ex. statyetter, hjalmar, glasbagare och lerkarl. Det
galley for de fiesta artefakter, vapen, redskap, smycken och annat, ward
som spannen, handtagskarnor som sticklar. Dessa brister kan i viss man

2 Jfr Malmer z963 A s. z4 f.
3 Arbman z94o—z943~
4 O. Almgren z9z4; Almgren—Nerman z923; Nerman z935.
5 Attefakt definieras hay som nedan kap. 3, not r.
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avhjalpas, men aldrig helt tillfredsstallande, genom att det enskilda
foremalet avbildas fran skilda perspektiv, med olika belysning, etc. etc.
Nar det galley ett storre samlat arkeologiskt sakmaterial finns dock
knappast nagot exempel pa en salon avbildning som totalt utnyttjar de
tekniska mojligheter som foreligger,e

Men som bekant genomgar manga ganger materialet en viss reduk-
tion ifraga om kallinnehallet aven efter tillvaratagandet. Sarskilt
jarnforemal och artefakter av organiskt material utsatts ofta i det langa
loppet for ett visst sonderfall trots vidtagna konserveringsatgarder. I
manga fall innebar den nodvandiga konserveringen aven en oaysiktlig
eller ofrankomlig forstorelse ay delay av materialet. De fiesta arkeologer
torde ocksa ha erfarenhet av den forlust i kallvarde manga samlade fynd
fart vidkannas genom de sammanblandningar och forsvinnanden som ar
en realitet varlden over, aven i de mest valskotta samlingar.

Ett arkeologiskt kallmaterial Loper saledes betydande risker att forlo-
ra en del av sitt kallvarde kvantitativt och kvalitativt saval i samband
med framtagandet som vid bevarandet och sjalva presentationen, Visst
kan ett skrifthistoriskt material resa identifikationsproblem som endast
kan losas genom analys av originalkallan, Men i de fiesta fall torde
modern trycknings-, fotograferings- och kopieringsteknik till-
fredsstallande losa problemet med att mangfaldiga skriftliga urkundsma-
terial utan atfoljande forluster vare sig ifraga om faktamangd eller
kallvarde. For arkeologiens del d'aremot innefattar den process som
leder till publicering ett sa starkt inslag av tolkning och bearbetning, att
ett arkeologiskt materialverk inte kan anses som en kallpublikation av
samma dignitet som ett skrifthistoriskt.

Kallmaterial och traditionsbundenhet
Forhallandet kompliceras genom tva egenheter hos den arkeologiska
materialpublikationen: dess oumbarlighet och dess Tanga livslangd. En
arkeologisk undersokning ar liktydig med forstorelse, i de fiesta fall
forintelse, av den aktuella fornlamningen. Endast sallan ger oss efterun-
dersokningar kompletterande kallvarden av betydelse. Kallinnehallet i

e T. ex. fotogrammetri (Hallert z964, z97r; Nordblad—Rosvall z97z o. day anf. Litt.) och
hologramfotogcafering. Jfr f. o. Fridell r9S2.
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en grav eller boplats kan inte Boras tillgangligt for forskningen annat an i
form av de iakttagelser som gjorts och redovisats vid undersokningen
och, naturligtvis, i form av det konkreta material som darvid tillvarata-
gits. Fornlamningsmaterialet besitter s$ledes sin fulla kallpotential para-
doxalt nog endast sa Lange som den arkeologiska forskningen inte
forsoker utnyttja det.
Inte heller i framtiden kommer vi foljaktligen att bli battre un-

derrattade an vi nu ar om fyndomstandigheterna Fran, for att namna
exempel, alla de bronsaldershogar och megalitgravar som utgravdes i
Syd- och Mellansverige under det forra arhundradet. Och inte kan den
ursprungliga kallpublikationen forbattras och kompletteras i efterhand.
Ett otillfredsstallande framtaget och ilia dokumenterat material har vis-
serligen ett 1agt kallvarde, till exempel fran fyndkombinationssynpunkt.
Men arkeologien ar inte i situationen att helt kunna negligera alla
kallredovisningar som inte fyller de fordringar man for narvarande will
stalla. Dessa fordringar uppfylls i dag endast av ett fatal, och dessa i sin
tur kommer inte att gora det i morgon.

Ett exempel ar Conrad Engelhardts under r86o-talet utgivna, for sin
tid utomordentliga materialmonografier over de stora danska mossfyn-
den fran den mellersta jarnaldern, de fran T'horrbjerg, Nydam, Kragehul
och Vimo.re.~ Dessa rika mossfynd mojliggjorde urskiljandet av de ske-
den, som i Sverige benamns romersk jarnalder och folkvandrings-
tid, och erbjod en helt ny grund for den efterfoljande jarn-
aldersforskningen. Engelhardts publikationer ar an i dag ofrankom-
liga uppslagsverk for varje forskare som sysslar med delta tidsskede, Pa
sistone har dessa anyo utgivits i tryck. Men detta har inte skett i enlighet
med nagra nya principer, utan i form av originaltrogna omtryck, dar den
moderna forskningssynen pa mossfynden i stallet har fart komma till tals
i en utforlig, sidostalld kommentar.e Originalutgavornas brister ifraga
om fyndobservationer har av s jalvklara skal inte kunnat repareras. I
stallet for en oerhort tids- och kostnadskravande nyavbildning och
nybeskrivning av den valdiga fyndmassan enligt moderna krav, valdes
det oandligt mycket enklare och billigare forfarandet med ett regelratt
omtryck av dessa eftersokta kallpublikationer. Pa motsvarande Batt har
ett omtryck utforts av bronsaldersdelen av Montelius' utmarkta bild-

Engelhardt z863, z865, 2867 A och 2869.
e Engelhardt z969, z97o A, z97o B, vardera med kommenterande forord av Mogens
f6rsnes,
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handbok fran z9r7, Minnen fr~n v~r forntid.9 Periodindelningen i detta
arbete baseras i allt vasentligt pa den kronologiska forskning som Mon-
telius utforde under senate delen av i87o-talet och forsta halften av
r 88o-talet for sin Tidrbe.rtdmning inom bron.r~2ldern. to

Ett verk som in i sen tid flitigt utnyttjats av nordisk och internationell
forskning ar Baltzers Hallri.rtningar frr~n Bohu.rliln,11 paborjat ar r 874.
Detta arbete hat annu rote blivit ersatt av nagon modernare, samlad
materialmonografi over Bohuslans hallristningar. Baltzers tecknings-
teknik och bildtolkning, fran en tid da ett vetenskapligt studium av
hallristningarna annu knappast hade inletts, hat ocksa, trots sina kvalite-
ter, eftertryckligt hammat den vetenskapliga uttolkningen av de nor-
diska hallristningarna, Ett annat exempel pa den systematiska kall-
publikationens langa metodvetenskapliga inflytande ar de stora grund-
laggande materialmonografierna over Gotlands jarnalder, Die dltere
Ei.renzeit Gotlandr, Die Volkerwa~zderungczeit Gotlandr och Die Ven-
delzeit Gotlandr. Det senaste bandets bilddel som utgays 2969 ar i stort
sett ordnad efter samma dokumentationsprinciper som det forsta bandet
fran i 9 r4, vilka principer darigenom kommer att tillforsakras ett kan-
ske sekellangt inflytande.

Men materialpublikationens vetenskapliga inflytande kan ofta stracka
sig langre, langt utover det som hot samman med det ovan sagda om
kallurval och redovisningsprinciper. De fiesta materialpublikationer ar
ju ocksa systematiserande, satillvida som de aven redovisar sitt material
kronologiskt i en met eller mindre konsekvent uppbyggd periodindel-
ning. Till sadana publikationer hot de nyss namnda over Gotlands
jarnalder, vilka genom det aktuella materialets utomordentliga rikedom
och representativitet hat kommit att flitigt utnyttjas som arkeolo-
gisk—kronologisk referenslitteratur. Genom att arkeologiska kall-
publikationer pa detta Batt ofta inbegriper en tolkning och bearbet-
ning, vanligen utan nagon skarpare gransdragning mellan det ena och
det andra syftet, ri,rkerar varje for.rkare, trots att han.r enda .ryfte dr att .roka
kontakt med ett kdllmaterial, att indirekt i hog grad influera.r aven av den
veten.rkapliga y~aetod i allma'nhet och kronologz:rka i .rynnerhet .tom arbetet
ifr~Pga foretrilder.

Arkeologens beroende av sina materialpublikationer hat ocksa
saraband med forhallandet att det ofta ar sa extremt arbetskravande att

s Montelius z9r7, 2969.
'o Montelius 2885 A.
'i galtzer r88r—r9o8,
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overhuvudtaget komma i kontakt med sakmaterialet. Artefakternas
splittring pa enskilda och offentliga samlingar ar namligen enorm. Det
hanger naturligt samman med att arkeologiskt kallmaterial patraffas pa
praktiskt taget varje enskild punkt pa kartan, och att detta material bl. a,
som en foljd harav agnats ett sa stort enskilt och offentligt samlarintres-
se. Dartill bidrar den faktor som mer an nagot annat tidigt gjorde
arkeologien till en sa internationellt inriktad vetenskap: .rv~Zrigheten att
formes kallmaterialet i grupper .rom dr .r~Y entydiga och di.rtinkt avgrdn.rade
att de .ratter sjdlvklara grdn.rer for kalljamforelrerna—nagot som hor sam-
man med den glidande likheten mellan artefakterna och problemet med
det arkeologiska typbegreppet. Uttolkningen av aven enstaka be-
gransade fynd kan krava jamforelse med ett oerhort stort material, som
fynd- och arkivmassigt har en valdig spridning, ofta langt utanfor den
berorda kulturkretsen.12 Den nordiska arkeologiens problem darvidlag
ar anda ringa i jamforelse med dem som betungar arkeologien inom
Medelhaysomradet.

Sarskilt beroende av existerande materialpublikationer ar den forska-
re som soker inrangera ett mindre, kanske nyfunnet material i dess
vetenskapliga sammanhang. Om han har att behandla t, ex. fyragravfynd
fran vikingatid eller aldre bronsalder, vardera innehallande z-3 olika
typkarakteristiska foremal i form av drakttillbehor eller vapen, skulle
han, for att med egna ogon kunna to del av det totala nzaterialet
tillgangligt for relevanta jamforelser, trots den begransade uppgiften,
behova ansla aratal av resor och studier i otaliga samlingar i och utanfor
Norden. Atkeologen har i sadana situationer helt enkelt ingen moj-
lighet att uppsoka alit originalmaterial. Just darfor ar han sa beroende av
kallpublikationer. Genom att dessa alltid 'ar mer eller mindre interpre-
terande har de pa sa satt kommit att fa ett inte obetydligt metodveten-
skapligt inflytande,
I en motsvarande situation befinner sig den forskare, som vill behand=

la ett amne av kulturhistorisk art. Han torde knappast vara i stand att na
generella slutsatser betraffande problem som t. ex. naringsforhallanden
under boreal tid, religionsyttringar under bronsaldern eller bebyggelse-
strukturunder jarnaldern uteslutande pa basis av de konkreta resterna av
den forhistoriska kulturen, dvs artefakterna. Vi kan inte satta in artefak-
terna i ett kulturellt, religiost, socialt eller ekonomiskt sammanhang

12 Som exempel kan namnas MalmersJrnigneolithi.rche Sttrdien, for vilkec azbete forfatta-
ren studerade material i 2g7 olika samlingar i Nordeuropa, Malmer z962 s. xxvii f.
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utan information om var, nar, hur och tillsammans med vad de har
patraffats, dvs fyndiakttagelrerna om artefakternas rumsrelationer i alla
ayseenden, For att namna ett exempel, var tolkning att en bestamd
kollektion foremal i ett museum ar ett offerfynd baseras i regel inte pa
foremalens egenskaper i sig, utan pa de observationer som gjordes och
registrerades pa fyndplatsen. Varje forskare maste darfor antingen han
will eller inte i betydande utstrackning vid sidan av det konkreta materi-
alet anlita fyndobservationer, beskrivningar och avbildningar, otryckta
eller i materialpublikationens form.

Som papekats ar arkeologien i den enastaende situationen bland
historiska vetenskaper att i mycket stor omfattning kontinuerligt kunna
fornya och komplettera sitt kallmaterial. Den forhistoriska vetenska-
pens kunskapspositioner ar darigenom standigt under snabb framflytt-
ning. Men det har samtidigt varit arkeologien till metodiskt forfang att
den aldrig har befunnit sig i en situation med ett mer eller mindre totalt
stopp i tillflodet av material. En sadan situation tvingar pa ett helt annat
Batt till omprovning och oversyn av metoder och fragestallningar. Arke-
ologen i gemen har darigenom psykologiskt befriats fran kravet att
finslipa sina arbetsinstrument, att soka tolka kallorna fran nya utgangs-
punkter. Nar det befintliga materialet vrenskas och endast ovilligt later
sig avlockas ytterligare kunskap, star for arkeologen alltid den utvagen
oppen att uppsoka ett nytt och jungfruligt material och pa sa satt anda
vara i stand att leverera nya och positiva forskningsresultat. Sa mycket
stone ar detta dilemma som samhallets utbyggnad automatiskt hailer
oss sysselsatta i faltet, med ett jamnt brusande kallflode som foljd.

Forhistorikern ar saledes, pa grund av den arkeologiska undersok-
ningens natur och genom fyndpublikationens begransade kall-
atergivningsformaga, ofta forhindrad att komma i direkt kontakt
med alla primarkallor. Han ar ocksa i hogre grad an skrifthistorikern
genom kallpublikationerna utsatt for en paverkan fran aldre generatio-
ners forskningsmetod. Den goda tillgangen pa nytt kallmaterial torde
inte heller ha haft positiv effekt pa utvecklingen av arkeologiens forsk-
ningsmetodik. Alit detta ger pa arkeologiens forskningshistoria ett
perspektiv, som har tilldragit sig forvanansvart ringa uppmarksamhet.
Enligt min uppfattning kan vi i dessa forhallanden soka en del av
forklaringen till forhistoriens — i jamforelse med skrifthistoriens —
langsamma och trevande utveckling av sina instrument for kallkritik
och av sin begreppsapparat liksom till amnets metodiska traditions-
bundenhet i allmanhet.
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Undersokningens syfte
Vad an de d jupare orsakerna nu ma vara rader denna traditionalism i
betydande grad ifraga om arkeologiens terminologi for relativkronolo-
gisk forskning. Nagon gemensam, precis och entydig begreppsapparat
har inte vu~t fram pa detta omrade under den forhistoriska disciplinens
sekellanga historia. Har gor sig fortfarande en terminologisk forbistring
markbar, som har djupa rotter i arkeologiens forskningshistoria.

For skandinavisk arkeologi var z800-talets andra halft en tid av dy-
namisk utveckling. Under detta korta skede utarbetades fran en obetyd-
lig grund ett stadigt kronologiskt ramverk for metallaldrarna, som efter-
foljande forskningsgenerationer pa det hela taget endast avvikit fran
genom justeringar, nyanseringar och ytterligare detaljstrukturering.
Metodiskt var skandinavisk arkeologi da, liksom under narmast forega-
ende skede, i manga ayseenden ledande. En omfattande begreppsarse-
nal utarbetades for bland annat kronologiska fragor. Denna kom att
utgora stommen i den terminologi som fortfarande i betydande ut-
strackning begagnas. Sanima forhallande gaper de kronologiska meto-
derna som sadana, vilka pa allvar Batts under debatt forst under de aura
senaste decennierna.

Med detta will jag naturligtvis pa inlet vis forneka, att arkeologiens
metod ocksa utvecklades under t. ex, r9oo-talets forsta halft.
Kallmaterialet vaxte enormt, en rad nya perspektiv oppnades, gamla
metoder forfinades och nya vagar provades, men det grundlaggande
arbetet utfordes till stor del pa den metodiska grund som utstakats av
Hans Hildebrand, Oscar Montelius, Sophus Muller och deras foregang-
are. Denna process tillforde emellertid ocksa den utarbetade begrepps-
apparaten nya valorer och gav upphov till betydelseforskjutningar av
mer eller mindre markant slag. Trots en sedan mitten av i950-talet
pagaende stark stravan till metodisk fornyelse, tyngs arkeologien fortfa-
rande av en semantisk barlast, vilken pa manga Batt forsvarar ett veten-
skapligt meningsutbyte.13

Begreppen »typologi» och »fyndkombinationsmetod» representerar
de tva huvudelementen i forhistorikerns forrad av rent humanistiska
dateringsmetoder. De har alltid spelat en central roll i den kronologiska
metoddiskussionen. Sa var fallet redan under den forsta vetenskapliga
metoddebatten i sadana fragor under slutet av r87o-talet och borjan

13 Jfr Dunnel r97o s. 4 f., i85 ff.; Clarke z968 s. i4 ff.; Christiansson r959 s. 50.
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av i88o-talet, i vilken Sophus Muller och Oscar Montelius upptradde
som huvudagerande.14

Diskussionen om dessa metoders felkallor, mojligheter och veten-
skapliga varde i allmanhet har tillforts nya synpunkter framst genom
Bertil Almgrens och Mats P. Malmers skilda arbeten. De har i manga
ayseenden utgjort en forutsattning for och en inspirationskalla till detta
bidrag, is

Redan fran begynnelsen tilldrog sig typologien huvudintresset i den
teoretiska diskussionen. Ordet typologi har allt sedan dess agt formagan
att attrahera uppmarksamhet i bade positiv och negativ bemarkelse. I
dag rader narmast den situationen, att kritiken mot typologien ar klarare
utsagd och mer genomtankt an tidigare,ls samtidigt som metoden genom
en nyorientering upplever nagot av en renassans saval i teori" som i
praktik.l$ Pa satt och vis befinner sig nordisk arkeologi for narvarande i
ett brytningsskede genom att kronologisk metod och metoddiskussion
foreter ett splittrat och forvirrande monster. Det ar bland annat mot den
bakgrunden som tillkomsten av detta arbete kan ses.

Metodteoretiska synpunkter pa den relativa kronologien forekom-
mer regelbundet i den arkeologiska litteraturen. Vanligen finner man
dem infogade i arbeten med helt andra huvudsyften, i form av si-
dostallda, mer eller mindre omfattande kommentarer, som foranletts
av de speciella problem som det behandlade materialet vacker. $n sadan
utgangspunkt i ett konkret material har ett givet varde. Men denna
bundenhet kan ocksa medfora en perspektivbegransning, som in-
skranker slutsatsernas rackvidd, och undersokningens karaktar av bipro-
dukt kan samtidigt ge minskat utrymme for en allsidig och grundlig
analys. Det synes mig darfor vasentligt att dessa sporsmal i storre
utstrackning agnas fristaende, generellt syftande undersokningar.19
I detta arbete gors ett forsok att kritiskt granska arkeologiens be-

greppsapparatfor relativkronologisk datering. Dari inbegripes en analys
av de olika dateringsmetodernas struktur, inbordes relation och krono-
logiska premisser. Samtidigt framlaggs vissa forslag till begrepp och
termer, vilka tills vidare befunnits andamalsenliga. Vidare diskuteras

'`' Muller 2876, r884; Montelius r878, z88r A, 2884, r885 A,
15 Almgren r955, j958, 2959, r963, z969; Malmer r962, z963 A, 2968 A m. fl.
1e Almgren i95S s. 84 ff., r958 sp. 26> 2959 s. r io ff., z963 s. 5 ff., z969 s. i 5i9 ff.
" Malmer z96z s. 47 ff., r963 A s. i4 ff., r968 A.
1e Malmer 2962, r963 A; B. Malmer 1966; Cullberg 2968; Welinder z97z.
's Jfr Dunnel, som framhatler just denna omstandighet som en bidragande orsak till den
terminologiska forbistringen inom amerikansk arkeologi, Dunnel z97r s. i87.
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med utgangspunkt harifran vissa problem ifraga om de kronologiska
metodernas mojligheter och begransningar. Detta sker i avhandlingens
forsta del, kapitlen z-6.
I avhandlingens andra del, kapitlen 7-2 r, har jag forsokt att ge en bild

av hur arkeologiens nuvarande kronologisystem steg for steg vaxte fram
under i800-talets lopp och darvidaven i viss man tagit i bruk termer
utarbetade i det forsta aysnittet. Syftet med denna undersokning ar inte
i forsta hand historiskt utan metodiskt, Den har kommit till i overtygel-
sen att ett vidgat perspektiv pa arkeologiens forskningshistoria, i detta
fall betraffande den kronologiska metodiken, kan vara till gagn for var
och en som stravar att vidga sitt medvetande ifraga om aktuell arkeolo-
gisk metod. Som en fortsatt introduktion hanvisas till kapitel 7.

Det har synts mig nodvandigt att betraffande det forskningshistoriska
aysnittet sa gott som helt, och i den metodanalyserande delen i bety-
dande utstrackning begransa undersokningen till den svenska och nor-
diska arkeologien. En sadan avgransning ar till att borja med ofrankom-
lig for att nagon Sverskadlighet skall kunna bibehallas. Det nordiska
forskningsfaltet utg8r ocksa ett vat avgransat och bordigt arbetsfalt
och samtidigt en sjalvklar utgangspunkt for varje forskningshistorisk
undersokning om de relativkronologiska dateringsmedlens utveckling,
Ibland ges uttryck for uppfattningen att det myckna teoretiserandet

ar meningslost, att det endast leder bort fran arkeologiens centrala
uppgift, att bearbeta sakmaterialet. Naturligtvis far inte metoddiskute-
randet utvecklas till ett sjalvandamal—lika litet som materialsamlan-
det — i bada fallen bor det gemensamma syftet vara att draga historiska
slutsatser i vid mening. Men var och en som ayser att bearbeta
kallmaterial med metoder, om vilkas forutsattningar och verkningar han
har en oklar uppfattning, har goda skal—om han sjalvstandigt skall
kunna to stallning till den metod som bor valjas — att .rjdly forsoka
skarskada dessa. Man kunde ocksa med den amerikanske arkeologen
Brew uttrycka saken sa har: »These concepts we must have. We can not
get away from them because they are inherent in our processes of
thought, They are terms in which we think. In other words —and here I
adress myself to those among us who express distrust or disapproval of
what they call 'theory' as opposed to 'fact' — we can not get away from
theory. We all use 'theory' whether we admit it or not, in all we do, in all
our thinking. Consequently, if we are not to waste our own time and that
of others, we must analyse and attempt to understand it».20
20 Brew r946 s. 44•



Kapitel 2

Typologiens och
kombinationsmetodens
avgransning

Typologibegreppets avgransning
Fa termer inom arkeologien har sa flitigt anvants som order »typologi».
Men annu fame torde kunna uppvisa en sadan oklarhet som den som
omger denna term. Det ar nu nittio ar sedan Sophus Muller beskrev
typologies som »et temmelig broget Begreb»,1 och hans omdome har
annu fullt fog for sig. Icke sa art der skulle saknas asikter bland arkeolo-
gerna om vad order typologi representerar, Tvartom, mangden av upp-
fattningar om typologies motsvarar snarast antalet arkeologer. Daremot
trader den enskilde arkeologens tolkning av typologibegreppet mindre
ofta fram i tryck och da annu mer sallan i form av enrydiga beskrivningar
och definitioner. Och alldeles avgjort saknas der en entydig definition
av typologibegreppet som kan gora ansprak pa art omfattas nagot sanar
allmant?

Typologibegreppets forhistoria behandlas ingaende i denna avhand-
lings senare del, kap. z7-22. Dar betonas art den ursprungliga typologi-
ens bakgrund i betydande utstrackning var empirisk. Genom decenniers
ackumulerade iakttagelser om de slutna fyndens innehall (se datum
vidare kapitel 2 r) formades efterhand insikten om art fornsakerna
rote var av varandra oberoende fenomen, utan att de ofta var avhangiga
av varandra pa ett Batt som yppade sig i att ett tidsskedes artefakter i
sin utformning anknot till dem fran narmast foregaende rid. Desna ob-
serverade formforandring kallade Hans Hildebrand och Oscar Monte-

' Mullet 2884 s. iSi.
2 Jfr Daniel 2967 s, z74ff.
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lius for »utveckling», i analogi med datida naturforsknings sprakbruk.
Typologiens grundtanke enligt dem var att denna utveckling var kon-
tinuerlig och obruten och darfor kunde iakttagas och foljas aven
utan primart stod i fyndforhallandena. Typologien skulle saledes erbjuda
mojligheten att dra riktiga kronologiska slutsatser i fraga om sak-
material uteslutande pa grundval av iakttagelser betraffande form-
forandringarna.

Denna ursprungliga tradition har framforallt kommit att foras vidare
inom skandinavisk och tysk arkeologi. Den representerar den mer snava
tolkningen av typologitermen inom nutida forskning, enligt vilken ter-
men typologi anvands endast nar en klart evolutionistisk syn pa form-
forandringarna kommer till synes.3

Mycket tidigt Bled dock typologies in i ett semantiskt tocken, och
begreppet har efterhand kommit att sta for alla tankbara form- och
typanalogier, oaysett hur enkla eller hur komplicerade de ar. En mycket
vanlig anvandning av typologitermen, som ingalunda ar frammande i
nordisk arkeologi' men som eljest framst upptrader i Europa utom
Norden och i Amerika, ar den som later termen innefatta varje slag av
typklassificering.

Mellan de ramar som anges av dessa tva fran varandra vitt skilda bruk
av typologitermen upptrader i forskningslitteraturen alla tankbara gra-
deringar, om an sallan i klart gripbar form for den som soker analysera
dem, Det kan racka att anfora nagra rader av Angeli orn typologitermens
skiftande anvandning: »Tatsachlich kommt es in der modernen For-
schungspra~cis kaum noch vor, dass rein typologisch vorgegangen wird.
Das zeigt Bich zum Teil auch in dem Bedeutungswandel, dem der
Begriff Typologie in der Urgeschichtsforschung mehrfach unterworfen
war. Der Terminus steht fur Aussehen, Beschreibung, Vergleich, Seri-
enbildung, Entwicklungsgeschichte usw. Stark verbreitet hat sich, als
Folge der engen Verbindung alley Methoden zur Materialbehandlung,
die Bedeutung der allgemeinen Objektkunde. Typologisch in diesem
Sinn ist fast gleichbedeutend (mit Ausnahme der Grabungstatigkeit) mit
archaologisch. »5

Man hay ibland papekat att den rena typologies, som arbetar helt utan

3 T. ex. Almgren 2963 s. 9 ff.
' T. ex. Lomborg x959 s. 69 ff.; Welinder r97z s. io5 f. Welinder anvander termen i tva
bemarkelser, dels for att beteckna typindelning, dell for att ange typologisk ucvecklings-
datering.

Angeli z9S8 s. io8.
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hansynstagande till fyndforhallandena, endast skulle ha intresse som
tankeexperiment. Ingen forskare skulle namligen kunna fortranga den
kunskap om de slutna fynden som han oundvikligen maste besitta,s
Kanske ar det i kanslan darav som berg och Malmer har formulerat
definitioner av typologien som ger detta begrepp dess allra vidaste
omfang.

~iberg har salunda forfaktat, att »det fundamentalaste av typologiens
alla hjalpmedel ar likval det slutna fyndet». Men t~berg beskrev inte
blott fyndkombinationerna utan alla tillgangliga arkeologiska date-
ringsmedel sasom kuggar i det typologiska maskineriet. Han har ocksa
foljdenligt karakteriserat bade skrifthistoriska och naturvetenskapliga
metoder s$som »typologiska hjalpmedel»,' I ett annat sammanhang
klargor berg tydligt att han identifierar typologi med arkeologisk
metod overhuvud: »Den forhistoriska arkeologiens egentliga forsk-
ningsmaterial utgores som bekant av fornlamningar och fined dessa
forknippade primariakttagelser i falter, Det vetenskapliga bearbetandet
av detta stora och mangskiftande material sammanfattade Montelius
under benamningen typologi.» . . . »Namnet ar har av underordnad
betydelse, men typologien, sadan den hittills bedrivits av kunnigt folk,
ar salunda liktydigt med att vetenskapligt utnyttja der arkeologiska
primarmaterialet.» 8

Eftersom sa gott som all arkeologisk analys utgar fran typbegreppet
blir aven Malmers tes, art »laran om typerna och deras forhallande till
varandra bor benamnas typologi»9 till sina konsekvenser jamforbar med
tLbergs uppfattning. Detta bekraftas av art Malmer till denna typlara
knyter begreppen korologisk likhet och fyndassociationens likhet,10 vari-
genom hans typologibegrepp vidgas till art galla aven utanfor den rena
artefakt- och typanalysen. Konsekvensen av detta skulle ofrankomligen
bli art alla arkeologiska analogislut vore typologiska. Malmer har for
ovrigt i ett annat sammanhang, i likhet med t~berg, foljdriktigt poangte-

e Muller z88q s, i77; ttberg r944 s. xi; Malmer r962 s. 48, go, z963 A s. z2. — I andra
sammanhang har som bekant t~becg mer energiskt pladerat for den rena typologien som
en realitet, tLberg r929.
[ berg z94q s. xi ff.

8 tLberg z93 z s. 6z. Jfr tlbergs klassiska beskrivning av typologien, tiberg x929. tlbergs
apostrofering av Montelius har kan forklaras med att denne uttryckte sig sa oklart om
typologien att man med enkla stickprov i M:s arbeten kan utlasa de mest motsatta
uppfattningar.
s Malmer z963 A s. i6; jfr z96s s. ~acxv, s, q8, 88i.
'o Malmer 2963 A s. z ~z i.
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rat att aven naturvetenskapliga dateringsmetoder i grund och botten
representerar typologisk metod.il

Da 1~berg och Malmer var respektive ar de mest tongivande repre-
sentanterna for den typologiska metoden inom nordisk r goo-talsarke-
ologi kan deras Batt att definiera och beskriva typologien inte forbigas.
Det maste darfor understrykas att de har givit typologibegreppet en
sadan spannvidd att detta forlorat praktiskt intresse. I ett slag har man
i teorien upphojt typologien till arkeologiens enda och allenaradande
kronologiska metod.

Endast en mindre vidlyftig avgransning av typologibegreppet kan
skanka det mening. Det arkeologiska kallmaterialet ger bade utrymme
for och fordrar en mer differentierad begreppsapparat. En djupare
insikt i de kronologiska grundfragorna nodvandiggor en mer nyanserad
och till den arkeologiska verkligheten anpassad terminologi. Vill vi ha
tillgang till en sadan maste vi darfor begransa typologibegreppets om-
fang.

For det forsta bor vi forbehalla typologitermen det som brukar kallas
ren typologi, vilken atminstone teoretiskt bortser fran fyndkombinatio-
nernas vittnesmal. Det ar en nodvandig atgard om termen alls skall ha
nagot metodiskt intresse. Att den kronologiska forskningen i praktiken
ofta bestar av en komplicerad samverkan mellan formanalogi och form-
kombination medfor istallet krav pa oversyn och differentiering av den
kronologiska terminologien i sin helhet.

Att pa det forut namnda sattet inrangera naturvetenskapliga metoder
som pollenanalys, C14 eller dendrokronologi i typologibegreppet med
motiveringen att aven de forutsatter typjamforelser ar inte rimligt.
Eftersom analogislut ar en gemensam namnare for all vetenskap kan det
inte tjana som det enda metodkriteriet, Och da de mekanismer som
reglerar likhet och olikhet ifraga om kulturella, av manniskan tillverka-
de produkter, ar artskilda fran dem som galley for naturens alster,12 boy
typologibegreppet absolut forbehallas artefaktmaterial i vid mening, dvs
endast asyfta humanistisk kronologisk metod, Darmed kommer typolo-
gibegreppet ocksa i battre overensstammelse med sin ursprungliga
betydelse.

Det synes darutover befogat att begransa rypologibegreppet till krono-
logi.rk bevisforing. Darmed skulle flertalet ovriga kulturhistoriska lik-

'I Malmer z968 A s. 8g-9o.
12 Som redan Sophus Muller papekade, 2884 s. i 86.
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hetsjamforelser elimineras, till exempel korologiska analogibeslut och
sadana analogislut som beror artefakters funktion,

Har vi darmed forsokt avgransa typologibegreppets omfang aterstar
det betydligt svarare problemet att bestamma dess innehall. Fragan
galley med andra ord hur likhetsanalysen skall vara beskaffad for att vi
skall benamna den typologi. Ar den enklaste inplacering i ett redan
giver kronologiskt schema liktydigt med typologi? Eller skall typologi-
begreppet forbehallas mer systematiska och komplicerade operationer?

Det forefaller mig dock inte mojligt art finna en meningsfull, alltid
identifierbar grans mellan der enkla och mer komplicerade kronologis-
ka analogislutet. Det racker saledes inte art t. ex, saga art man med
typologi menar en klassisk utvecklingstypologi med utpraglat evolutio-
nistiska resonemang och uttryckssatt, ty den kan komma till uttryck
aven i mycket enkla operationer: »jag daterar detta spanne som jag nyss
hay funnit till period si och sa darfor art dess bage ar nagot bredare och
mer utvecklad an normalt och de knoppliknande utsprangen sa for-
krympta». Det rimligaste skulle darmed vara art fora in aven der allra
enklaste analogislut under typologien.

Denna slutsats far emellertid inte Leda till resultat art alla analogislut
gjorda i kronologiskt syfte sorteras in under typologibegreppet, Ty
darmed skulle all typindelning bli liktydig med typologi och eftersom
typbildning ar en nodvandig forutsattning for all arkeologisk artefakta-
nalys skulle, som redan tidigare papekats, typologiens spannvidd da bli
sa stor art typologisk skulle komma art sta for arkeologisk, Den tolk-
ningen goy typologibegreppet tamligen meningslost eller i varje fall
ointressant. Vare sig vi sager typbildning, typklassificering, typgruppe-
ring eller nagot liknande sa kan foreteelsen bakom termen inte beredas
plats inom typologibegreppet. Allmant brukade uttryckssatt som »typo-
logisk indelning» och liknande ar darfor enligt min mening en styggelse,
saval innehallsligt som sprakligt. Mot begreppet typindelning svarar bast
order typindelning.

Darmed skulle atersta art till typologi fora de analogislut vilka, oaysett
hur enkla eller komplicerade, syftar till art tidsordna typer genom art
arrangera dem i en, ifraga om fysiska egenskaper, kausalt sammanhang-
ande suit.

Det boy for ovrigt understrykas art en forfattares sprakbruk numera
ar foga vagledande nay der galley art bedoma om ett resonemang ar
»typologiskt» eller inte eller vilka teoretiska premisser der aberopar.
Franvaron av den klassiska typologiens uttryckssatt med ord som »ut-
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vecklas», »degenerera», »vaxa», »krympa» etc. ar darvid foga upply-
sande. Modern typologisk forskning har i betydande utstrackning fri-
gjort sig fran sadana fraser, och den aberopar heller inte oppet nagon
•kronologisk premiss i form av en speciell utvecklingslag,13

Bidragande till att typologibegreppet har kommit att uppfattas pa sa
manga skilda satt har sakert varit att den typologiska metoden redan
fran borjan formulerades pa ett sa utomorcientligt oklart Batt av dem
som lanserade den, Hans Hildebrand och Oscar Montelius. Pa sa vis
fick termen typologi aldrig en klart fixerad och avgransad innebord, och
faltet bleu fritt for kommande berydelseskiftningar. De olika men anda
ofta fastlasta uppfattningar som rader om typologien, i forening med
termens for mangen sa vardeladdade associationsinnehall, torde gora
det utsiktslost att med framgang forsoka pladera for en framtida enhet-
lig anvandning av termen. Ett forsok att fornya den kronologiska termi-
nologien kunde darfor lampligen inledas medatg'arden att helt slopa
anvandningen av ordet rypologi.

Krieger foreslog en gang att man horde begransa anvandningen av
ordet typ.l' Oandligt mycket mer motiverat yore aterhallsamhet ifraga
om typologitermen. Bruket av denna term har i det 1anga loppet mer
bromsat an paskyndat arkeologiens metodiska utveckling. Typologi-
termen ar ju inte heller det ofrankomliga fenomen som dess centrala roll
i arkeologiens historia latt kan ge intryck ay. Det kan erinras om att
amerikansk arkeologi Lange svavade i okunnighet om att det fanns en
kronologisk metod benamnd rypologi, anda till ar r933 da den ryske
arkeologen Gorodzov i en artikel i American Anthropologist presen-
terade »den typologiska metoden».15 Det skall inte uppfattas sa

is Se darom vidare kap. 6, s. 8z ff.
la Krieger 2944 s, z8q.
16 Typologitermen har aldrig fact samma centrala stallning i USA. Aven dar har dock dess
innebord kommit act skifta mycket, nagot som Gorodzovs nog sa dunkla framstallning inte
kan ha motverkat.

Amerikansk arkeologi har utvecklats utan starkare inflytanden fran europeisk forsk-
ningstradition, varfor Bess metodterminologi delvis ar helt awikande. Ett amerikanskt
kronologibegrepp med anknytning till typologi ar sedation, se nedan kap. 4. Ett omdisku-
tetat begrepp ar »mode» som tillsammans med »replacement» lancerades av Rouse, 2939
s. i r ff„ i 39 ff. I sin ursprungliga betydelse ar mode narmast en synonym till Malmers
»typologiskt element», Malmer z96z s. 5o ff. Betydelseforskjutningar har dock agt rum
och aven Rouse sjaly har omtolkat begreppet nagot, Rouse r96o s. 3z 3-3 i8, i968 s, i6,
z97o s. 9.

Begreppet replacement ger uttryck for en statisk typuppfattning, enligt vilken typerna i
stallet for att utvecklas ur varandra skulle ersatta varandra genom nybildning, Rouse x939
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att man dessforinnan inte gatt »typologiskt» tillvaga inom amerikansk
arkeologi. Exemplet visar endast att typologitermen inte ar vare sig
odesbestamd eller oumbarlig for en arkeologisk vetenskap.

Kombinationsmetoden. Begreppets
avgransning
Fyndkombinationens kronologiska utgangspunkt utgors av det s. k, fyn-
det.ls Ett fynd bestar av ett antal artefakterl' med en rumslig ram, som
anger att de hamnat tillsammans i jorden vid ett och samma tillfalle eller
ansamlats under en viss sammanhangande tid.l$ Det for fyndet speciella
tidsinnehallet speglar saledes konkreta forhistoriska handelser. Fyndet
anger en absolut samtidig nedlaggning eller en relativt samtidig anhop-
ning av artefakter i jorden.

Tidsgemenskapen mellan artefakter i ett samlat fynd utgor den kro-
nologiska premissen for den rena fyndkombinationsmetoden och anger
klart dennas avgransning mot den rena typologien. I den rena kombina-
tionsmetoden finns inte nagot inslag av tidsordnande av artefakter
genom gradering efter deras fysiska egenskaper.

Som Mats Malmer med skarpa papekat kan emellertid kombinations-
forskaren inte draga kronologiska slutsatser av nagon generell rack-
vidd med mindre an att han jdmfor foremalen i varje fynd med andra
artefakter.19 Ett sadant papekande kunde synas som en sjalvklarhet,
men sa ar det inte, ty de metodiska konsekvenserna harav hade tidigare
foga diskuterats.

Varje kombinationsdatering innehaller saledes ofrankomligen ett ana-
logikravande element. Typbildning och typklassificering ar en forut-

s. r q, not z6. Replacement, som aldrig vunnit nagon stone spridning, for narmast tanken
till den romantiska biologiens utvecklingsuppfattning, jfr Eriksson 2969 s. zoo f.

»Type» anvands daremot allmant i amerikansk arkeologi, Nara knutet till typbegreppet
ar en 1$ng rad delvis synonyma termer i anglo-amerikansk arkeologi, sasom attribute,
feature, design, class, group, configuration, unity, tradition etc, etc.
is Om begreppet fynd se s. 39 f.
19 Om begreppet utefakt se kap. 3, not i.
18 Om inlet annat sags bortses i delta arbete konsekvent fran fragan om de samlade
fyndens sakerhetsgrad, ett problem som under en foljd av ar kritiskt belysts av Almgren,
z963 s, i6ff, 2973.
's Malmer z96z s, 88z, r963 A s. 3o ff., 2968 A s. 68.
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sattning for en kombinationsdatering med ansprak pa generell rackvidd.
Det ar sallan man finner en beskrivande analys av kombinationsmeto-
dens struktur, och de som man moter i litteraturen antyder i regel detta
typjamforande moment endast i forbigaende och i vaga ord, t. ex. salun-
da: »Efterhand dragas nya depafynd fram, dar liknande sward, spannen
och ringar upptrada. Man har d~2 anledning forut.ratta, att just sadana
sward, spannen och ringar samtidigt varit i bruk eller tillhora en och
samma period . . . »20

Med delta will jag endast ha sagt, att det ar sallan som man i metodana-
lyser ger uttryck for medvetande om rypjamforelsens betydelse for
kombinationsdateringen, inte att kombinationsforskaren i gemen skulle
vara alldeles okunnig om att hans dateringar forutsatter typbildning och
typjamforelse. Indirekt kan medvetandet om att typgrupperingen till-
hor kombinationskronologiens forsta arbetsled komma till uttryck pa
olika Batt, t. ex. i det da och da framforda kravet att endast »daterande»
fynd skulle fa ragas i ansprak for kombinationsdatering. Som ett date-
rande fynd angav Montelius i Tidrbertdmning ett i vilket ingick minst tva
»karakteristiska fornsakstyper , . . som genom sin form eller sina orna-
mentvisa sig tillhora en bestamd, kortare del av bronsaldern».21 Baudou
har formulerat saken sa, art ett daterande fynd skulle besta »aus Typen
. , die zeitlich innerhalb ganz bestimmter, nicht zu welter Grenzen

festgelegt werden konnen».22
Med »karakteristiska» typer brukar man som bekant forsta dem, for

art titer citera Montelius, som ej ar »sa enkla, art de oforandrade
begagnats under lang rid».23 Den som har stiftat bekantskap med, for art
namna exempel, stenalderns skivskrapor, bronsalderns keramik eller
jarnalderns enkla knivblad och nitar av jarn, har begreppet icke-karak-
teristiska typer klart for sig. Att inte endast typologen utan aven kombi-
nationsforskaren visar ointresse for »icke daterande» typer och en
motsvarande forkarlek for »daterande» ryper ar blott en spegling av
kombinationsdateringens beroende av typanalogien.

Att som ett metodiskt renlighetskrav for kombinationsdatering ford-
ra art inga andra an »daterande» fynd utnyttjas ar svart art se som annat
an ett understatement. Star verkligen nagon annan wag oppen for oss?
Antingen vi will eller inte torde fynd med endast en »karakteristisk»

20 Lindquist z935 S• 244. Kursivering av B. G.
21 Montelius 2885 A s. 26g.
22 Baudou z96o s. 7.
23 Montelius r885 A s. z65, jfr s. 89.
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artefakt eller med enbart typindifferenta foremal vara obrukbara for en
kombinationsdatering. De ar i detta hanseende att jamstalla med vilka
losfynd som heist. Sedan ar det en helt annan sak, att sjalva formule-
ringen av »karakteristiska» och »icke-karakteristiska» typer inte enbart
ar en fraga om graden av komplexitet hos materialet utan aven om den
enskilde utovarens kannedom om materialet och form$ga till detaljana-
lys.

Form- och typanalys ar saledes en avgorande forutsattning for en
fungerande kombinationsmetod. Antingen man kallar detta inslag av
likhetsjamforelse for typologi eller foredrar en annan term far man
konstatera, att nagon kombinationskronologi av generellt intresse ute-
slutande baserad pa sjalva kombinationsfaktorn inte forekommer.

Malmers syfte med papekandet att kombinationsdatering forutsatter
typjamforelse var emellertid narmast att Leda i Bevis att kombinations-
forskaren skulle utnyttja »exakt samma metod som den kronologiskt
intresserade forskaren». Han menar att det darmed »ur logisk synpunkt
icke foreligger nagon skillnad mellan typologisk datering och fyndkom-
binationsdatering», att de darfor bada »har exakt samma bevisvarde»,
eller utforligare, att det inte finns »nagon skillnad ifraga om sakerheten
mellan en tidsbestammelse, vunnen genom typologiska studier och en
vunnen genom studium av fyndkombinationer».24

»Att det», fortsatter Malmer vidare, »ur logisk synpunkt icke forelig-
ger nagon skillnad mellan typologisk datering och fyndkombinationsda-
tering framstar kanske klarast om man besinnar att metoden i bada
fallen baseras p$ de oberoende typologiska elementen». Det slutna
fyndets enda kronologiska betydelse skulle reduceras till »att kombina-
tionen av flera foremal medfor att antalet av varandra oberoende typo-
logiska element okay».25

Detta resonemang illustreras med ett teoretiskt exempel i vilket en
kronologisk serie sammansatt av 3 kombinationer om vardera 2 foremal
jamfors med en typologisk serie om 3 foremal. Romersk siffra anger
darvid slutet fynd, arabisk siffra typ, medan bokstav star for typologiskt
element. Vardera serien ser ut sa har:

Ko»abit~ation.r.rer•ze; L r) A+B+C+D; z) G+H+J+K.
II; 2) G+H+J+K; 3) M+N+O+P. III; 3) M+N+O+P;
4) R+S+T+U.

24 Malmer r963 A s. zz, 3o f£, i68; jfr 2968 A s. 88.
25 Malmer z963 A s. 3i ff.
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7'ypologi.rk .retie: i) A + B + C + D + E + F + G + H. 2) E + F + G
+ H+J+K+L+M. 3)J+K+L+M+N+O+P+Q.
I kombinationsserien hat varje forem$1 saledes tilldelats fyra obero-

ende typologiska element, i den typologiska serien Etta. Varje slutet
fynd omfattar darmed sammanlagt atta av varandra oberoende konstanta
typologiska element, med andra ord exakt lika manga som varje foremal
i typserien tilldelats.

De bada serierna skulle darmed aga exakt samma bevisvarde. »Att de
oberoende rypologiska elementen i fyndkombinationsserien ar fordela-
de pa tva foremal hat ingen betydelse for bevisvardet», framhaller Mal-
mer, och fortsatter, »Hela bevisningen vilar, an en gang sagt, pa de
oberoende typologiska elementen och dess styrka kan icke pa nagot Batt
okas eller.minskas genom att man get de overordnade begreppen stone
eller mindre omfang eller benamner dem grupper, typer eller slutna
fynd.»2s

Med vart syfte att hat forsoka klargora de relativkronologiska meto-
dernas strukturer, kan delta resonemang, som pa ett intressant Batt
staller invanda begrepp pa huvudet, och som inte synes ha ront annat an
positiva kommentarer,27 inte forbigas.

Resonemanget ar emellertid inte teoretiskt invandningsfritt, och det
angivna exemplet synes mig missledande.

Lat oss borja med det senate. For att exemplet skulle tjana som en
principiell jamforelse mellan kombinationsseriens och den typologiska
seriens kronologiska mojligheter borde enligt min mening de tva seri-
ernas typer tilldelas samma antal typelement, eftersom metodernas
bevisvarde sags helt hero pa antalet oberoende typologiska element. I
exemplet forutsatts emellertid att de bada jamforda serierna inte omfat-
tar samma objekt: den rypologiska serien sags namligen bora omfatta
»lampligen ands typer och element» an kombinationsserien.28

De bada serierna hat kommit att f$ precis samma antal typelement
genom att antalet typelement for den typologiska seriens typer multipli-
cerats med antalet typer i varje fynd. Den typologiska seriens typer hat
Hatt dubbelt sa manga typelement som kombinationsseriens typer fatt,
och de bada seriernas totala antal typelement hat p$ sa satt kommit att
bli decsamma.

28 Malmer r963 A s. 3z f.
27 Arwidsson z969 s. z3; ~rsnes z97o A s. i2, no[ 4i.
28 Malmer r963 A s. 3i. Kursiveringen Malmers.
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Exemplet utpekar i sjalva verket endast en av ett oandligt antal
praktiska variationsmojligheter och skulle kunna kompletteras med
andra som gav antingen den typologiska serien eller kombinationsserien
ett stone antal typelement an den andra serien. Med lika goda skal
skulle man kunna konstruera ett exempel med en omvand fordelning av
antalet anvandbara typelement, sa att varje typ i kombinationsserien
tilldelades atta typelement, medan den typologiska seriens typer finge
noja sig med fyra element vardera. Kombinationsserien skulle da fa fyra
ganger sa manga typelement som den typologiska serien och, enligt
resonemanget, foljaktligen kunna tillskrivas ett fyrdubbelt stone bevis-
varde.

Men nu ar inte antalet oberoende typelement den enda och inte den
avgorande egenskapen som bestammer utfallet av en jatnforelse mellan
kombinationsmetodens och »typologiens» kronologiska bevismedel.
For att belysa vari de faktiska skillnaderna bestar kan ett exempel
konstrueras, dar typerna i de bada serierna alla har .ra~nma antal typele-
ment. Vi later da de bada serierna omfatta samma antal ryper — 6 st —
och var och en av typerna i de bada serierna samma antal typele-
ment — 4 st:

Kombination.r.rerie: L i) A+B+C+D; z) E+F+G+H. II:
2) E+F+G+H; 3) J+K+L+M. III: 3) J+K+L+M; 4) N+
O +P+Q.

Typologi.rk .eerie; i) A + B + C + D. 2) C + D + E + F. 3) E + F +
G +H. 4)G+H+J+K. 5)J+K+L+M. 6)L+M+N+O.

Bada serierna besitter da lika manga cyper och lika manga rypele-
ment och skulle saledes i sa matto var2likvardiga.

Har trader emellertid det forbisedda tidselementet i fyndkombina-
tionerna in i bilden. I bada serierna ar visserligen typelementen fordela-
de pa 6 elementkombinationer, dvs typer. Men i kombinationsserien ar
dessa sammanforda parvis i 3 typkombinationer om vardera 8 typele-
ment, saledes i tre grupper med ett redan angivet tidsinnehall. Den
typologiska serien daremot saknar typkombinationer, dess element-
kombinationer saknar helt denna form av gemensam yttre tidsrelation.

Till de primara egenskaperna hos kombinationsserierna i dessa
exempel hor saledes att de sonderfaller i tre kronologiska enheter, vilka
var och en representerar en konkret f6rhi.rtori.rk tidr.rituation, den samtidiga
nedlaggningen i fynden. Det ma vara aldrig sa riktigt att kombinations-
dateringen i de namnda exemplen kan fullbordas forst om man genom
analogislut konstaterar att de typer som har gemensam arabisk siffra
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ar identiska. Kombinationsserien besitter anda en ka11a till kunskap
om tidsforhallandet mellan sina elementkombinationer som den typo-
logiska serien saknar.

En artefakt representerar saledes en konkret forhistorisk tidssitu-
ation, den da den tillverkades. En fyndkombinadon daremot inrymmer
tv~Y konkreta forhistoriska situationer, delr artefakternas tillverkningssi-
tuation, delr det ogonblick da ett antal artefakter lades ner tillsammans i
jorden. Ett slutet fynd bestar ju av artefakter, som for att utnyttjas
kronologiskt abstraheras till typer, vilka var och en utgor en element-
kombination.

Den typologiska serien utgar saledes endast fran era av dessa
konkreta forhistoriska tidshandelser, kombinationsserien fran b~da,
Nagon som heist kunskap om samtidighet mellan olika elementkombi-
nationer kan den rena typologien endast na genom den fria analogien.
En enskild artefakt kan saledes inte tillerkannas samma kronologiska
innehall som ett slutet fynd.29 Darfor kan inte heller naetoden att enbart
utnyttja . elementkombinationer jamstallas med nzetoden att utnyttja
fyndkombinationer. Kort sagt, om det rote funnes nagon principiell
olikhet mellaa en artefakt och en fyndkombination, mellan en element-
kombination och en typkombinadon, sa skulle det rote heller existera
nagon fyndkombinationsmetod.

Slutsats
Det finns saledes rote skal att godtaga tanken om typologiens och
kombinationsmetodens identiska struktur och gemensamma grundprin-
cip. For att den metodkronologiska begreppsbildningen skall vara prak-
tiskt fungerande maste detta beaktas. Inte Mott de gemensamma egen-
skaperna utan i lika hog grad de avvikande dragen bor framtrada i de
kronologiska begreppen.

Den kronologiska premissen for den rena typologien ar tesen om ett
nara saraband mellan likhet och samtidighet, att graden av likhet eller
olikhet anger en motsvarande grad av liktidighet eller oliktidighet i

zB Jfr ». . .den fundamentals viktiga satsen, att des rote foreligger Wagon logisk skillnad
mellan ett slates fynd och ett foremal med manga oberoende typologiska element»,
Malmer z963 A s. i68.
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tillverkningen 30 Den rena typologies tiger ocksa tillgang till element-
kombinationen som anger samtidighet mellan enskilda typelement in-
om enskilda artefakter.

Den speciella kronologiska utgangspunkten for fyndkombinations-
metoden Jigger i artefaktkombinationen. Det ar den relativa samti-
dighetenroom fyndet som ar forutsattningen for kombinationskronolo-
gien, det som gor att vi ails faster ayseende vid slutna fynd. Genom
sitt innehall av minst tva artefakter tiger det slutna fyndet tillgang
aven till elementkombinationens samtidighetsangivelse.

Den kunskap som ett slutet fynd ger om artefakternas inbordes
tidsforhallande tiger emellertid giltighet endast room varje enskild
fyndkombination. For att delta vetande skall kunna utnyttjas for att
tidsgradera artefakter fran olika fyndkombinationer maste anrattningen
kryddas med ett visst matt av likhetsjamforelse. Ides rena fyndkombi-
nationsmetoden sker delta genom en typklassificering.

ao Malmer z963 A s. i4£, zi, z7 f., 3z f., jfr r968 A s. 87.
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Kapitel 3

En analyserande—beskrivande
terminologi

Ett forsok att nagot revidera den relativkronologiska terminologien bor
omfatta en strukturanalys, som utmynnar i en klarare gransbestamning
mellan de principiellt viktiga kronologiska grundelementen hos meto-
derna ifraga. Darmed skulle ett battre underlag erhallas for analys och
bedomning av kronologisk bevisforing inom arkeologien som helhet.
Darmed skulle ocksa kunskapsbildningen betraffande de kronologiska
metodernas forutsattningar, mojligheter och begransningar framjas till
forman for en klarare medvetenhet i kronologiska fragor. Skulle det har
redovisade utkastet i den riktningen visa sig mindre lyckosamt forsvin-
ner for den skull inte behovet av en kontinuerlig begreppsterminolo-
gisk fornyelse eller oversyn, Det ar min forhoppning att detta forsok i sa
fall atminstone skall vacka opposition som stimulerar till fortsatt diskus-
sion i amnet.
I det foljande diskuteras terminologien ifraga om bland annat typolo-

gi,fyndkombinationsmetod, stratigrafi, »horisontalstratigrafi», seriation
och »kvantitativ metod» i allmanhet.

Arkeologiska dateringar har ofta en sa sammansatt bakgrund att den
kronologiska terminologien bor aga en viss flexibilitet. D'arfor har har
terminologien anpassats till Hera sins emellan oberoende indelnings-
grunder, av vilka de tva centrala samlas nedan under A och B.

A. En grundindelnisag ba.rerad p~ avvikande kronologr.rka prenzi.rrer, Hu-
vudpolerna utgors av vad som nedan kallas analogimetod, baserad pa
jamforelse av fysiska egenskaper, saint kombinationsmetod och strati-
grafi, utgaende fran skilda rumsrelationer. Till dessa fogar sig ett antal
undergrupper utgaende fran specialfall av dessa eller fran olikheter i
tekniken att utnyttja grundmetoderna, t. ex. seriation.

B. En analy.rerande indelning ,rom berkriver de olika ,rtegen i till-
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vagag~2ng.r.rdtten. Den bor heist kunna appliceras pa alla tankbara
metodiska grepp under punkt A. For att strukturera bevisforing enligt
grundmetoderna valjs har foljande fyra begrepp:
i. typbildande
2. hori.ronterande
3. kontra.rterande
4. graderande

Dessa termer och begrepp kan tillsammans tjana som ett instrument
for en oversiktlig beskrivning av de operationer som ar forenade med
de olika kronologiska grundmetoderna. De utsager samtidigt nagot om
den kronologiska produkt de resulterat i.

Som forut papekats ar det arkeologiska materialet oftast av sa sam-
mansatt natur att det ar svart att finna nagon sjalvklar avgransning
mellan dateringsresonemang av begransad natur och sadana som ar mer
omfattande och komplicerade. Det hindrar inte att i vissa situationer en
terminologi kan behovas som atminstone ungefarligt tar hansyn till
analysens omfattning. I n$gon man for de grupperande men framst for
de graderande metoderna kunde da sasom nyanserande bestamningar
foreslas termerna inplacerande och i~aterpolerande for olika slag av enklare
dateringsoperationer, och .ry.rtemati.rk for mer komplicerade processer.

Typanalogi
Som har upprepade ganger framhallits uppfattas begreppet rypologi pa
ett mangskiftande Batt. Termen vacker olikartade och inte sallan kanslo-
laddade associationer. Det synes mig inte realistiskt att hoppas pa en en-
hetlig definition och anvandning av begreppet typologi ens inom en sa
begransad forskningskrets som den nordiska, an mindre pa ett stone
internationellt plan.

En enkel atgard i syfte att beframja den vetenskapliga kommunika-
tionen inom arkeologien wore darfor att genomgaende aysta fran att
anvanda termen typologi, till forman for en helt annan och neutral
term.

Som ersattning for termen rypologi i alla dess schatteringar foreslas
har grundtermen typanalogimetod, i praktisk anvandning forkortat till
typanalogi eller, nar det metodiska sammanhanget ar entydigt, analogi-
metod.
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Uttrycket analogimetod har valts med en viss tvekan eftersom det
inte i sig ger en klar begransning av begreppet. Analogislut aterfinns ju i
varje slag av vetenskaplig bevisforing och termen ar i sa matto inte
entydig. Det vasentliga ar emellertid att termen typanalogimetod ger en
klar och bestamd avgransning mot begreppet fyndkombinationsmetod.
I begreppet typanalogi aterfinns metodens kronologiska grundelement,
datering genom jamforelse av likhet ifraga om fysiska egenskaper.
Fyndkombinationsmetoden innehaller visserligen avers den ett element
av typanalogi, men dess speciella och konstituerande kronologiska ut-
gangspunkt ar dock en helt annan; artefakternas rumsliga samhorighet i
fynden. For att denna distinktion skall kunna utlasas direkt ur termerna
har jag valt att inte —annat an i speciella sammanhang — ersatta termen
fyndkombinationsmetod med fyndanalogimetod, vilket eljest kunde ha
forefallit konsekvent. Ur termen typanalogimetod kan saledes utlasas
metodens operationella grundelement, uttrycket ar neutrals och forkor-
tat till typanalogi eller analogimetod ar det enkelt och utan associativ
belastning.

Som namnts skall termen analogi i detta fall inte hanforas till alla slag
av analogislut. Den asyftar icke analogislut ifraga om artefakternasl
rumsliga egenskaper. Termen ayser endast fysiska egenskaper i vid
bemarkelse, morfologiska, stilistiska och tekniska egenskaper, inre
struktur och sammansattning, farg, vikt osv,

For att inte tuna samma ode som typologitermen och efterhand bli
lika allomfattande och i grunden innehallslos som denna bor termen
typanalogi eller analogimetod ytterligare differentieras, enligt det
monster som forut angivits;

r . Typbildande analoginaetod, Darmed forstas forfarandet att samman-
fora artefakter eller ancira enheter till typer2 pa grundval av jamforelser
ifraga om likhet och olikhet. Uttalat eller outtalat anses typgemenskap
ofta spegla kronologisk samhorighet.

Typbildningen ar analogimetoderis primara fas men samtidigt det
grundlaggande stadiet i all generell kronologisk analys.

' Termen artefakt ges i delta arbete en vid mening. Den uppfattas saledes bokstavligt och
asyftar allt vad den forhistoriska manniskan tillverkat och rester darav, alltsa inte blots
redskap, vapen, smycken och liknande utan avers sadana foreteelser som gravar, vagnar,
batar, hallristningar, huslamningar, flintayslag etc, etc. Dit raknas en runsten med run-
text men ej tuntextens innehall.
2 I stallet for artefakttyp kunde har givetvis avers elementtyp, stiltyp, fyndryp eller
liknande och i stallet for typ klass, grupp eller dylikt komma i fraga.
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2. Hori.ronterande a~zalogimetod, Darmed forstas helt enkelt en typbild-
ning av mer systematisk art an den foregaende. Genom den horisonte-
rande analogimetoden uppfattas en typ som tiger ett visst kvantitativt
omfang som ett kronologiskt ledmarke, en typhorisont, och darmed
ocksa som en tidshorisont.

3. Kontra.rterande analogimetod, Darmed forstas forfarandet att pa
grundval av olikhet motsatsstalla typer och typhorisonter och att darav
sluta att dessa ar oliktidiga.

Begreppen i-3 representerar tillsammans den grupperande analogi~ne-
toden.

4. Graderande analogi~netod. Darmed for~tas forfarandet att efter gra-
den av likhet och olikhet ordna artefakter och framst typer i en antagen
kausalt sammanhangande suit, som uppfattas som en obruten tidsfoljd,

Grupperande respektive graderande analogimetod utgor analogime-
todens tva huvudelement.
Inom den grupperande analogimetoden anger de typbildande, hori-

sonterande och kontrasterande momenten framst gradskillnader. Den
kontrasterande analogien forutsatter saledes forekomsten av minst tva
skilda typhorisonter och den horisonterande analogimetoden innebar i
sin tur en kvantitativ breddning eller systematisering av den typbildan-
de. Det metodiskt gemensamma for alla tre grupperna, som bestar i att
de kronologiska slutsatserna endast baseras pa att artefakter samman-
fors till typer och typgrupper, kommer till uttryck i samlingstermen
grupperande analogimetod.

Den grupperande analogimetoden inrymmer saledes alla for»aer av
arkeologi.rk kla.rsificering, Dit hor med andra ord begreppet typologi i
dess sekundara betydelse av klassificering och typindelning. Sasom
kurvaturmetoden formulerats och tillampats3 kan aven den hanforas till
den grupperande analogimetoden.

Pa motsvarande Batt innefattar den graderande analogimetoden typo-
logien i bemarkelsen klassisk nordisk utvecklingstypologi. Dit hor med
denna beslaktade forfaranden sasom seriation av typer utan stod av
samlade fynd, dvs development seriation eller formseriation. Den gra-
derande analogimetoden omfattar detta typologibegrepp isin helhet,
oaysett om premisser i form av utvecklingsteorier eller liknande abero-
pas eller inte aberopas, och oaysett hur enkla eller komplicerade opera-
tioner det ar fragan om.

3 Almgren z9S5 s. 88-95.
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Stratigrafi
Stratigrafiens speciella dateringsmedel hanfor sig i likhet med kombina-
tionsmetodens till en runasrelation. Stratigrafisk datering utgar fran den
bekanta omstandigheten att artefakter eller andra arkeologiska enheter
ofta har kommit att avlagras eller deponeras ovanpa varandra. Under
forutsattning att lagerf8ljden ar akta, dvs att den inte kallkritiskt kan
ifragasattas, meddelar den darfor med bevisande styrka att det ovre
liggande deponerats senare an det undre liggande. Daremot sager lager-
foljden som sadan inte nagot om den kronologiska spannvidden: tids-
skillnaden inom ett avgransat skikt kan saledes mycket val vara stone an
tidsskillnaden mellan tva angransande, atskilda lager.

Ka.nnetecknande for rumsrelationens tidsinnehall ar att den fordrar
fysisk jamforelse av artefakter for att kunna foss ut till generellt an-
vandbara resultat. Aven stratigrafien tillampas darfor med tillhjalp av
analogimetod,

Normalt forekommer ifraga om stratigrafi tva slag av avlagringspro-
dukt, dels den med iakttagbar lagerskillnad, dels den utan iakttagbar la-
gerskillnad. Det form exemplet benamnes inte sallan »naturlig» strati-
grafi eller liknande, det senare »artificiell», »metrisk» eller dylikt.'~ Den-
na atskillnad fungerar sa Lange man asyftar stratigrafisk metod. Men ter-
men stratigrafi anvands ocksa allmant for att beteckna begreppet lager-
foljd som sadant, och den ena lagerfoljden ar inte mer naturlig eller
konstlad an den ands. Stratifikation ar en battre term for sjalvaavlag-
ringsprodukten.5 Stratifikationen ar lagerskild eller inte lagerskild.
Stratigrafien som dateringsmetod ar lagerskiljande eller inte lager-
skiljande.s

V'asentligare ar emellertid att diskutera vad som atskiljer stratigrafi-
ens och kombinationsmetodens rumsliga dateringsmedel, Vi diskuterar
da som vanligt fragan principiellt, som om de kallkritiska svarigheterna
yore overvunna. Man kan da konstatera att fyndkombinationen upply-
ser om en absolut samtidighet ifraga om nedlaggningstiden om det ar ett
slutet fynd, en relativ samtidighet om det ror ett hopat fynd.' Tidsrela-
tionen iden vertikala rumsrelationen ar emellertid den motsatta. Strati-
grafien berattar om oliktidighet ifraga om avlagringen eller depositionen.

Moberg x969 s. 88 £; Phillips z9Sz s. z4i.
5 T. ex. Ford r962 s. 44 f.
e En faktisk lagerskillnad kan naturligtvis finnas utan att arkeologen observerar den.

Om termen fynd se nedan s. 39 f.
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Stratigrafien har ytterligare ett kronologiskt karakteristikum: den anger
i princip den kronologiska riktningen for de inblandade enheterna.

Om lagerfoljden kallkritiskt ej kan ifragasattas innehaller den lager-
skiljande stratigrafien — liksom under motsvarande forutsattning kom-
binationsmetoden med slutna fynd — en i ordets egentliga mewing
bevisande kraft: i der forra faller oliktidigheten och tidsordningen ifraga
om depositionen av de enskilda artefakterna, i der senare faller samti-
digheten i depositionen av de enskilda artefakterna.

Det ar vasentligt art gora dessa distinktioner mellan stratigrafi och
kombinationsmetod ur teoretisk synvinkel, just emedan metoderna i
praktiken ofta ar sa intimt sammanvavda, Ty om der foreligger atskilda
lager, antingen faktiska eller metriskt konstruerade, foreligger ocksa
fyndenheter som svarar mot begreppet fyndkombination. I och med art
lageratskilda hopade skikt uppfattas och utnyttjas som kronologiska
enheter ror vi oss ocksa inom kombinationsmetodens ram oaysett hur
stor tidsspannvidd lagren representerar. Sa sker ocksa allmant i arke-
ologiskt arbete. Vi star da infor ett kronologiskt tillvagagangssatt som
lampligen kunde kallas kombination.r.rtratigrafi. Stratigrafi i sin rena form
som den har har diskuterats ar i sjalva verket en langt sallsyntare
foreteelse an kombinationsstratigrafien.

Kombinationsstratigrafien forfogar med andra ord principiellt over
tre dateringskomponenter: r) fyndkombinationernas absoluta eller
relativa tidrgemen.rkap, 2) stratifikationens absoluta oliktidighet i
depositionen och 3) dennas upplysning om tidrriktningen.

Sarskilt tydligt askadliggors naturligtvis kombinationsstratigrafien
om kallmaterialet bestar av slutna fynd. Ett naraliggande exempel ar den
jyllandska stridsyxekulturens gravhogar. Den nordiska bronsalderns
grayskick erbjuder manga valkanda prow pa samma forhallande.
I likhet med kombinationsmetoden ar som sagt stratigrafi och kombi-

nationsstratigrafi beroende av analogimetod for art kunna fora ut sina av
rumsrelationerna givna tidsupplysningar. Stratigrafiens kronologiska
varde betingas darfor ocksa av artefakternas typegenskaper, der star i
proportion till Braden av typbestambarhet hos artefakterna. Arkeolo-
gens intresse for lagerfoljden minskar ju mer typindifferent artefaktma-
terialet ar (aven om naturligtvis avvikelser i typfrekvenserna i vissa fall
kan utnyttjas).

All stratigrafi ar saledes tidrriktande. I sin rena form ar den kontra.rte-
rande. Kombinationsstratigrafien forekommer som kontra.rterande och
graderande.
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Horisontalstratigrafi»
I anslutning till stratigrafien ar det lampligt att aven berora den s. k,
horisontella stratigrafien eller horisontalstratigrafien, sasom den kom-
mit till anvandning i nordisk arkeologi. Begreppet och efterhand aven
termen har kommit till i samband med undersokningar av storre gravfalt
fran den aldre nordiska jarnaldern.8 Sadana overvaganden som brukar
hanforas till horisontalstratigrafien kan emellertid i princip utforas pa
varje slag av fornlamning av nagon komplexitet och som inte anlagts i
ett slag, alltsa aven boplatser eller stadsruiner.

Horisontalstratigrafien utgar fran iakttagelsen att gravfalt oftast har
vuxit fram, irate genom att de enskilda gravarna stroddes ut precis hur
som heist, utan genom att det vidgats successivt efter nagot system.
Principen for anlaggning av nya gravar har varit att placera dem i direkt
anslutning till de tidigare anlagda. Monstret for gravfaltsexpansionen
har vaxlat efter de lokala topografiska forhallandena. Ett gravfalt kan ha
utvidgats ringvis at alla hall, varvid den uppkomna cirkelns radie repre-
senterar en tidsaxel inifran och ut. Gravfaltet kan ocksa ha vidgats mer
linjart i en eller Hera riktningar,

Horisontalstratigrafiens kronologiska uppgift brukar vara att soka
datera de pa ett gravfalt ofta talrika fyndtomrna eller svardaterade
gravarna. Den ena utgangspunkten ar den nyss beskrivna empiriskt
vunna slutsatsen om systematik i gravplaceringarna. Darutover kan
horisontalstratigrafien som metod irate bjuda pa annat an en lagesanalogi
med redan daterade gravar eller genom pa annat satt daterade gravtyper.
Forst maste alltsa gravfaltets huvudsakliga v~triktningar faststallas; det-
ta sker merendels genom analys av innehallet i de fyndforande gravarna.
Darefter interpoleras lagesmassigt de fyndtomma gravarna efter de
redan daterade och erhaller darigenom en ungefarlig hypotetisk date-
ring,

Av detta framgar att horisontalstratigrafien som kronologisk metod ar
belt beroende av andra dateringsmedel. Foljaktligen kan ett gravfalt
med fyndtomma gravar eller gravar med typindifferenta artefakter och
svardaterbara gravtyper heller irate Boras till foremal for horisontalstra-
tigrafiska funderingar. Horisontalstratigrafien tiger saledes irate nagot
eget kronologiskt bevismedel i egentlig mening, Den ar irate en metod
av samma dimension som kombinationsmetod eller stratigrafi utan en

8 Vedel z872, 2873; Becker z96i; Nylen z955; jfr Montelius 2895-2896-2897 s. i9z f.

38



form av efterrationalisering utifran resultat vunna genom andra meto-
der.

De fiesta torde vara eniga om att horisontalstratigrafi ar en olyckligt
sammansatt term. Varken begreppet eller termen har en sa rotfast
stallning inom arkeologien att termen inte skulle kunna ayskaffas till
forman for nagot mer entydigt. Det foreslagna »topografisk seriation»9
ar battre, men den mangtydiga termen seriation bor enligt min mening
undvikas. Lokalkorologi eller gravfaltrkorologi ar en annan moj-
lighet,

Fyndkombinationsmetod
Termen kombinationsmetod ar en av praktiska skal ofta anvand for-
kortning avfyndkombinationsynetod och hanfor sig saledes inte till att man
kombinerar artefakter som liknar varandra fysiskt. Det syftar som be-
kant pa datering genom s. k. fyndkombinationer, vilka hanfor sig till en
for Hera artefakter gemensam rumslig situation som aven antages spegla
en tidsgemenskap.

Termen fyndkombinationsmetod har stark havd i nordisk arkeologi
och da det inte foreligger nagon egentlig oenighet om dess innebord
finns det inte nagot skal att overge termen. Ordet kombination utpekar
ocksa klart metodens kronologiska grundelement som sarskiljer den
fran analogimetoden.
I detta arbete ges fyndkombination ett relativt vitt innehall och ayser

inte blott slutna fynd i form av grav- eller depafynd. Sasom fyndkombi-
nationer bor principiellt raknas varje fynd som utnyttja.r som en krono-
logisk enhet, oaysett hur stor dess kronologiska spannviddar. Da ter-
men fyndkombinationsmetod dock av tradition framst associeras med
slutna fynd som grav- och depafynd kan det vara lampligt att for hopade
fynd i visa fall tillgripa termen fyndanalogimetod,

Fyndkombinationer av alla kategorier kan inordnas under uttrycket
.ramlade fynd. Darmed forstas saledes minst 2 artefakter vilka patraffats i
ett gemensamt rumsligt sammanhang av den arten att arkeologen upp-
fattar och utnyttjar det som en for artefakterna ifraga gemensam tids-
ram.

Begreppet samlade fynd delas lampligen i tva enheter, slutna fynd och
hopade fynd.

s Moberg r96~ s. u9, i9o, 2973 s. i54; Kj. Cullberg r973,
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Med .rlutet fynd forstas har ett fynd som uppfattas som tillkommet vid
ett och samma tillfalle. I ett slutet fynd antages saledes artefakterna ha
en absolut samtidig nedlaggningstid, Sasom slutna fynd ifragakommer
framst gravfynd men aven offer- och depafynd av skilda slag. Om ett
fynd ar slutet i denna bemarkelse avgors dock inte av termen utan
genom en kritisk analys av fyndomstandigheterna,lo

Med hopade fyndll forstas har fynd som bildats genom ackumulation
av artefakter under en kortare eller langre tid och som samtidigt tiger
nagon form av gemensam rumslig ram. Den kronologiska gemenskapen
room ett hopat fynd 'ar saledes rote en samtidighet i egentlig mening
utan en relativ tidsgemenskap. Har kommer framst bosattningsfynd
ifraga och andra successivt anhopade fynd, liksom naturligtvis strati-
grafiskt avgransade enheter room dessa.
Ingen begransning av den kronologiska spannvidden kan tinges for att

t. ex. ett boplatsfynd skall fa galla som en fyndkombination i kronolo-
gisk bemarkelse, Denna fraga avgors helt av undersokningens syfte och
kallmaterialets art. Fynd fran tider och miljoer dar kulturforandringar
skett i langsamt tempo tillater givetvis stone kronologisk spannvidd i
fynden an sadana dar utvecklingen Batt snabbare. Boplatsfynd fran tidig
paleoliticum brukar saledes tillatas stone spannvidd an senpaleoli-
tiska fynd, som i sin tur i regel ges stone spelrum an mesolitiska, for att
rote tala om neolitiska fynd, osv. Fragan om fyndkombinationsbegrep-
pets rackvidd ar med andra ord ocksa fragan om huruvida ett fynd
anvdndr som en fyndkombination eller rote.

Den fyndkombinationsdatering som rote utnyttjar artefaktjamforel-
ser enligt den grupperande analogimetoden har giltighet endast for
enskilda artefakter.12 En sadan isolerad kombinationsdatering har givet-
vis begransad praktisk kronologisk betydelse,

For att tidsgemenskapen i ett fynd skall kunna kronologiskt utnyttjas
och fortis ut pa ett vidare plan maste en jamforelse anstallas mellan
artefakterna i fyndet och andra artefakter, dvs en typanalys maste utfo-
ras i enlighet med den grupperande analogimetoden.

'o Jfr Almgren x973 s. g f. — Ett slutet fynd som det definierats ovan ar saledes ocksa ett
s. k. sakert fynd. Ett »fynd» betyder i delta arbete genomgaende ett samlat fynd av n$got
slag. Ofta anvands termen dock for att beteckna artefakter eller arkeologiskt material
i allmanhet.
" Termen lanad fran Moberg, z96z s. 7, z969 s, g3 f.
1z Savida rote i fyndet ingar mynt eller andra histotiskt daterbara element, vilkas utsago
via den absoluta tidsskalan kan infogas i ett relativkronologiskt schema.
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I en praktiskt fungerande kombinadonsmetod ingar saledes tva olika
dateringskriterier, varfor man skulle kunna anvanda uttrycket samman-
satt kombinationsmetod, eller en term som later bada dessa element
framtrada, jamforande kombinationsmetod. Men eftersom det endast ar
denna form av kombinarionsmetod som har nagon stone praktisk bety-
delse ar det i de fiesta fall fullt tillrackligt att anvanda termen kombina-
tionsmetod.

Genom att de arkeologiska typerna alltid har en viss och varierande
tillverkningstid och brukningstid (se kapitel 6) kommer de slutna
fynden ofta att besta av typer av olika aldrar. Detta ar utgangspunkten
for mojligheten att genom en kedjela3~k.rprincip ordna fynd och
typer i .rammanhdngande vertikal tidaled, Kedjelanksprincipen kan
emellertid ocksa utnyttjas i tidrhorisonterande syfte om undersok-
ningen utstracks till geografiskt skilda kulturomraden. . Detta for-
farande, som ofta benamns cross-dating, tillampades systematiskt for
forsta gangen av Montelius nar han i Tidrbertdmning z88g forsag
den nordiska bronsaldern med en absolut kronologi med utgangspunkt
ytterst fran historiskt daterade foreteelser i Medelhaysomradet.

Det ar som namnts fyndens rumsgemenskap, uppfattad som tidsge-
menskap, vare sig absolut eller relativ, som konstituerar sjalva kombina-
tionsmetoden och ar dess speciella dateringspremiss. Men i den analys
som leder till datering ingar alltid nagot led i den grupperande analogi-
metoden. Kombinationsmetoden kan darfor differentieras efter samma
grunder som gallde for analogimetoden. Det kan dock vara overflodigt
att tala om typbildande kombinationsmetod aven om typbildning ingar
som en forutsattning, ry enskilda typer uppstar knappast som ett resultat
av kombinationsdatering.13 Saledes;
i, Horisonterande kombination.rmetod. Darmed forstas har sattet att

kronologiskt utnyttja fyndens speciella tidsgemenskap och att i forening
med horisonterande analogimetod fora ut detta till kombinationsdate-
rade tidshorisonter av artefakttyper och kombinationstyper. Genom
kedjelanksprincipen kan ocksa tidshorisonter inom olika kulturkretsar
forenas.

2. Kontra.rterande ko~nbination.r~netod. Darmed forstas har sattet att med
stod av kontrasterande analogimetod fora ut fyndkombinationernas
tidsinnehall till klart atskilda tidshorisonter av artefakttyper och
kombinationstyper.

13 Daremot hjalper oss ofta aterkommande fyndkombinationstyper att observera och
urskilja artefakttyper.
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Horisonterande och kontrasterande kombinationsmetod bildar till-
sammans den grupperande kombination.rmetoden,

3. Graderande ko~nbination.rmetod. Darmed forstas har forfarandet att
pa basis av fyndkombinationernas tidsgemenskap och med stod av
grupperande analogimetod ordna arkeologiska typer i en samman-
hangande tidsfoljd i enlighet med kedjelanksprincipen.

Pa samma Batt som gallde for analogimetoden kan i regel inte i
praktiskt arbete distinkta och skarpa granser dragas mellan de horison-
terande och kontrasterande stadierna.
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Kapitel 4

Det kvantitativa elementet
i kronologisk metod

Infor svarigheterna att vetenskapligt bemastra den standigt vaxande
mangden av arkeologiskt kallmaterial har arkeologien under efterkrigs-
tiden i allt storre utstrackning diskuterat och gjort bruk av statistik och
kvantitativ analysteknik overhuvudtaget. Det har emellertid visats
mycket litet intresse for att diskutera de »kvantitativa metodernas»
relation till de traditionella humanistiska dateringsmetoderna. Vi bor
saledes har forsoka places in dem i just detta sarnmanhang.

Det kanske ar sjalvklart for mangen, men kan anda behova papekas,
att kvantitativ bearbetningsteknik, dvs statistik, inte ar ett alldeles mo-
dernt pafund utan alltid har forekommit i arkeologisk bevisforing.' Ett
visst matt av kvantitativ bedomning torde inga i praktiskt taget all
arkeologisk bevisforing. Sa poangterade ocksa redan Montelius att sta-
tistik var ett viktigt hjalpmedel for arkeologien.2 Den kvantitativa a-
spekten pa kallmaterialet har funnits sa Lange som vi haft en vetenskap-
ligt arbetande forhistorisk forskning, Sedan ar det en annan sak att den
aldre, traditionella forskningens statistik oftast hade ringa omfattning
och begransade syften och att den tekniskt sett var outvecklad. Den kan
komma till uttryck i enklare tabeller, men mycket ofta Jigger den dold i
den lopande texten; en analys pa grundval av kvantiteter och relationer
mellan kvantiteter kan ju mycket val presenteras i ren prosa, till och
med utan anvandning av siffertecken.

Det inses latt att automatisk databehandling inte ar nagon kronolo-
gisk metod i sig. Den ar en tekniskt avancerat utford statistik, och

' Jfr Malmer r963 A s. i89 f.
2 Montelius r88q A s. r2 f.
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statistiken inom arkeologien bor framst ses som en teknik att askadlig-
gora kallmaterial, som ar sa omfattande eller mangfacetterade, att dessa
eljest yore svara eller omojliga att overblicka. Darigenom kan statisti-
ken ge mojlighet till jamforelser och analyser, som annars inte skulle bli
utforda och pa sa satt bereda plats for nya aspekter pa materialet.

Problemet med statistiken ur arkeologisk vetens~Caplig synvinkel ar
dess abstrakta uttrycksformer. Pa samma satt som statistikens langtga-
ende abstraktion ibland kan resa en mur mellan forskaren och den en
gang levande forntiden synes den ibland ocksa vara ett hinder for
forstaelsen av vilken dateringsmetod som egentligen doljer sig bakom
den. Redan det arkeologiska kallmaterialet som sadant kan ses som en
abstraktion av den forhistoria vi soker fanga, och en systematisk
abstraktion i siffror eller andra symboler, som visst kan vara nodvandig,
far oss latt att forgata vad det ar vi egentligen jamfor. Det behover
saledes ails inte vara nagon avgorande principiell olikhet mellan ett
enkelt pastaende, sasom »boplatser av typ A har fame sticklar an boplat-
ser av typ B och torde darfor vara yngre an dessa», an en kronologisk
analys baserad pa den mest avancerade matematiska och diagrammatiska
statistik. Arkeologisk statistik ar saledes inte att betrakta som en date-
ringsmetod i sig.

Att tala om kvantitativ i motsats till kvalitativ dateringsmetod leder
latt till oklarhet. Kvalitativa egenskaper hos ett artefaktmaterial kan
namligen mycket val uttryckas och analyseras kvantitaavt utan att det
for den skull finns skal att tala om kvantitativ metod, Svardets langd,
lerkarlets proportioner, yxans vikt eller spanners kemiska samman-
sattning ar alla fysiska egenskaper som kan uttryckas kvantitativt och
oversattas till siffror, Siffrorna blir med andra ord har endast ett medel
art uttrycka artefakternas form, storlek och tekniska egenskaper.3 Det
ror sig med andra ord da om analogislut utifran fysiska egenskaper,
oaysett om siffror eller mangder ar inblandade eller inte,

Som ett illustrerande exempel kan anforas Carl Cullbergs avhandling
On artifact analysis av ar 1965 4 Cullberg har i detta arbete utnyttjat
statistisk metod i en omfattning som saknar motsvarighet i nordisk
arkeologisk litteratur. Anda tillhor sa gott som alla i de statistiska
aysnitten forekommande analogisluten en grupperande och graderande
analogimetod som utgar fran materialets kvalitativa egenskaper,

3 Jfr Malmer z963 A s. z8.
' Cullberg z968.
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Fyndkombinationsmetod—fyndanalogimetod
Vi kan saledes i detta sammanhang lamna den graderande analogimeto-
den at sidan och overga till det kvantitativa elementet i fyndkombina-
tionsmetoden. Vi tillmater av forklarliga skal fyndforhallandena sarskild
kronologisk betydelse nar de upprepar sig, De flesta kombinationsdate-
ringar med ansprak pa stone generell giltighet innehaller darfor ett matt
av kvantitativ bedomning,

Nar man i Skandinavien talar om fyndkombinationsmetod gar tanken
oftast direkt till datering genom.rlutna fynd, framst gravfynd. Man soker
darvid i forsta hand att ge akt pa s. k. kombinationstyper, dvs att soka
observes vilka typer som brukar upptrada tillsammans i fynden respek-
t:ve inte tillsammans och naturligtvis darmed ocksa hur ofta eller sallan
detta sker, Man tar saledes fasta dels pa typernas narUaro/icke ndrvaro i
fynden, dels pa antalet fynd i vilka de olika ryperna forekommer till-
sammans,

Den kronologiska behandlingen av hopade fynd, framst i form av
boplatsfynd, ter sig i regel annorlunda. Till de hopade fyndens natur (de
utgors ofta till stor del av keramik, stenforemal och liknande) hor
vanligtvis att varje enskild typ dar forekommer i mycket stone antal an i
de slutna fynden. Hopade fynd kan darigenom ocksa jamforas med
varandra med ayseende pa hur vanliga de olika artefakttyperna ar inom
fynden. Nar man i kronologiskt syfte jamfor paleolitiska eller mesolitis-
ka boplatser med varandra, sker detta salunda ofta genom att man
raknar ut de olika flinttypernas relativa frekvens inom varje boplatsfynd
och sedan jamfor boplatserna i just detta hanseende.

Avgransningen av dessa tva former av fyndkombinationsdatering kan
ske med utgangspunkt fran denna olikhet ifraga om objektet for den
kvantitativa jamforelsen,
I det form fallet faster man ayseende vid antalet tillfdllen de olika

typerna patraffats tillsammans, eller med ands ord, vid antalet fynd i
vilka de och de ryperna upptrader tillsammans. Vi kan darfor kalla detta
forfarande fyndkombinationsmetod genom extern typjdmforelre, Den
kvantitativa bedomningen tar har endast hansyn till narvaro eller icke
narvaro i fynden och sker i det ayseendet med absoluta tal. Kombina-
tionsmetod genom extern typjamforelse motsvarar helt den klassiska
skandinaviska kombinationsmetoden nar den tillampas pa slutna fynd,
exempelvis sa som den kommer till uttryck i Montelius' Tidrbe.rtamning
inom bron,rdldern (se kap. Zo). Flinders Petries beromda sekvensdatering
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av fordynastiskt egyptiskt gravmaterial tillhor i allt vasentligt denna
kategori,s
I det andra fallet jamfors fyndenheterna med varandra pa basis av

mangden av typer inom de enskilda fynden. Vi kan kalla detta fynd-
kombinationsmetod genom intern typfrekven.rjamforelre. Denna typernas
frekvens inom fynden kan uttryckas bade absolut och relativt. Darfor
firms det utrymme for distinktionen ab.rolut respektive relativ intern
typfrekven.rjaynforelre. Eftersom dess syfte i forsta hand 'ar att tidsordna
fyndenheters foreslas for derma sarskilda form av fyndkombinationsme-
tod termen fyradanalogi.'

Av det foljande har framgatt att kombinationsmetod genom extern
rypanalogi framst ar knuten till slutna fynd och kombinationsmetod
genom intern typfrekvensjamforelse i allmanhet till hopade fynd. Men
detta ar inte nagot axiom utan beror ytterst pa fyndens sammansattning.
Forutsattningen fgr den interna typfrekvensjamforelsen ar ju endast att
de enskilda typerna upptrader i ett visst antal i samma fynd. D'arfor kan
mycket val slutna fynd jamforas med varandra med ayseende pa sitt
relativa typinnehall, t. ex, om de innehaller rika keramikuppsattningar.
Pa motsvarande Batt kan givetvis hopade fynd anvandas for en analys
uteslutande fran utgangspunkten narvaro/icke narvaro av typerna i fyn-
den.

Till fyndanalogiens omrade kan hanforas en rad nara beslaktade till-
vagagangssatt att kvantitativt behandla hopade fynd, vilka nagot skall
beroras i det foljande.

Kvantitativ fyndanalogi i
vasteuropeisk tradition
Fran och medaren omkring r95o kan iakttagas tva, till en borjan
atskilda men efterhand alltmer sammanvavda tendenser inom europe-
isk och amerikansk arkeologi till en mer systematisk kvantitativ be-
handling av stora kallmaterial fran boplatser. I Nordamerika
kom darvid framst material fran rikt keramikforande boplatser ifraga, i
Vasteuropa framst material fran den aldre stenalderns rikt fyndforande
flintboplatser.

5 Pettie i9oz.
e Aven om naturligtvis resultatet indirekt blir att aven typerna tidsfasts.
' Termen ar dock inte idealisk eftersom den kan ge associationer i flera riktningar.
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I Europa utgick denna trend fran Francois Bordes i Bordeaux och
kretsen kring denne. Stalld infor problemet att bearbeta stora fyndmas-
sor fran flintboplatser fran ovre och mellersta paleolitikum utvecklade
man en sarskild kvantitativ analysteknik.e Dess grundprincip ar att man
jamfor fyndenheterna med varandra ifraga om deras relativa typfrek-
venser, Ett stone eller mindre antal artefakter valjs ut for andamalet och
varje typs mangd inom de enskilda fynden anges i forhallande till det
sammanlagda antalet artefakter i det fynd som typerna ifraga represen-
terar. Dessa relativa typfrekvenser anges med procenttal eller indextal,
vilka alltsa uttrycker de egenskaper efter vilka fynden jamfors in-
bordes.

Efterhand utarbetade man olika satt att askadliggora och darmed
underlatta jamforelserna, framst genom skilda slag av stapeldiagram
(fig. r) och s, k, kumulativa diagram.9 I ett kumulativt diagram
uttrycks forhallandet genom en trappstegsvis stigande kurva, dar
varje stegs hojd motsvarar en typs relativa frekvens i fyndet. Se fig. z.
I Skandinavien introducerades denna form av kvantitativ fyndanalogi-

teknik av Althin 2954,10 Den har framst funnit sin anvandning inom den
aldre stenalderns forskningsfalt.11 Det bor dock betonas att principen
som sadan, jamforelse av fyndenheter pa grundval av deras relativa
typfrekvenser, ingalunda da var nagot nytt utan hade forekommit langt
tidigare pa skilda hall om an i mindre planmassig form, Namnas kan
Mathiassens stora mesolitiska boplatsundersokningar fran aren omkring
r94o, vid vilka den relativa typfrekvensaspekten flitigt beaktas for den
relativa kronologien, ibland endast i prosaframstallning, ofta dock aven
tabellariskt i procenttal.12

8 Bordes z95o A, z95o B, r954-SS, 796r; Bordes-Bourgon z~5r; de Bonneville-Bordes
2954, r96o; Bohmers x956 A, r956 B.
9 For exempel pa kumulativa diagram se t. ex. Border r954-SS fig. 7, 8, i8, i9, 2z, z6
och de Bonneville-Border x954 fig. 3-io, for stapeldiagram se Bohmers 2956 A pl. i,
r~sG B pl. 2.
'o I uppsatsen Man acrd envirm:mertt, Althin 2954, med bade stapeldiagram, diagram av
pollendiagramtyp och kumulativa diagram. -Under en foljd av ar har Moberg fungerat
som skandinavisk introduktor av de nya trenderna inom bade amerikansk och vasteurope-
isk kvantitativ arkeologi genom en rad arbeten, fran Mangder av fornjy,:d (~~6~) till
Sala Corarlia - Mrirai~rgen, Birka - Gnezdovo (2973).
" T. ex. Salomonsson x962 med kumulativa diagram, 2965 med stapeldiagram och
kumulativa diagram, Brinch Petersen 2967 med kumulativa diagram.
1z Mathiassen r938 s. 76 f., io8-rib, i46 ff,, r942 s, z7 ff., 33 ff., 6z ff., r943 s. 6r ff,,
r 36 ff.
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Det hay framgatt av beskrivningen att vi hay star infor den form av
fyndkombinationsmetod som sker genom intern relativ typfrekvens-
jamforelse, eller uttryckt pa annat Batt, fyndanalogi genom relativ
typfrekvens jamforelse.

Fig. i. Diagram illustrerande fyndanalogi genom relativ typfrekvensjamforelse.
Varje stapelkolumn markerar en boplatsenhet, med namnet angivet upptill.
T. h, markeras de typer vilkas frekvens inom boplatsen motsvaras av liggande
staplar i diagrammet. Typerna ar hay indelade i grupper. — Exemplet galley
nederlandska mesolitiska boplatsenheter. Efter Bohmers-Wouters r956B, Pl.
II.



Fig. z. Kumulativt diagram for fyndanalogi genom relativ typfrekvensjamforel-
se. Skalan t. v. anger procentuell mangd. Artefakttyperna markeras i raden
nedtill med nummer, De tre boplatsenheterna utmarks med olika trappstegslin-
jer. Varje trappstegs hojd motsvarar en enskild typs relativa frekvens inom
boplatsen. — Exemplet visar sydskandinaviska mesolitiska boplatsenheter. Efter
Althin 1954, fig. 7.

Kvantitativ fyndanalogi i amerikansk
tradition. Seriation
Inom amerikansk arkeologi utvecklades den kvantitativa analystekniken
ifraga om hopade fynd i delvis avvikande men inte principiellt annor-
lunda riktning. Dess mest kanda begrepp ar den s. k. seriationen. Ter-
men seriation tacker Hera olika tillvagag$ngssatt, men i sin vanligaste
och mest ursprungliga anvandning ar seriation liktydigt med att tidsgra-
dera fyndenheter genom en jamforelse av deras innehall ifraga om
typfrekvenser, Dateringsprincipen ar saledes densamma som gaper for
Botdes' analysforfarande. Skillnaderna Jigger narmast pa det tekniska
planet. Bade begreppet och termen seriation har numera vunnit insteg
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aven i nordisk arkeologi.13 Det ar darfor skal att forsoka placera in
seriationen i dess olika former i sitt stone dateringsmetodiska samman-
hang.

Termen seriation myntades i borjan av r93o-talet av Leslie Spier.l' I
allmannare bruk muter vi det dock forst omkring i9go. Trots att saledes
termen ar relativt ny far man for den skull av den foreliggande litteratu-
ren inte bilden av en entydig term och ett klart avgransat begrepp. I det
ayseendet skiljer sig seriationen foga fran typologien och det ar kanske
symptomatiskt att dessa termer delvis kommit att sammanfalla.

Uttrycket seriation syftar pa ordnandet av fyndenheter i »serier» i en
antagen kronologisk rangordning. Ordet sum sadant ar foga avgransan-
de och inbjuder oppet till en obestamd gransdragning till andra tillvaga-
gangssatt sum syftar till att arrangera arkeologiskt material i kronolo-
giskt sammanhangande ordning. Sarskilt galley det naturligtvis typolo-
gibegreppet, sum sedan gammalt bade i nordisk och internationell till-
lampning sammankopplats med ett ordnande i just »serier», typolo-
giska wrier. Den egentliga kallan till denna bristande distinktion Jigger
val framst i att den arkeologiska terminologien i Europa och USA del-
vis hay framsprungit ur sa vitt atskilda forskningstraditioner. Det ar
darfor litet olyckligt att termen seriation nu allt mer anvands i Europa
och Norden ofta utan tydlig innehallsdeklaration,

Termeh seriation begagnas inte sallan sum grundbegrepp for metoder
sum motsvarar bade graderande analogimetod och fyndkombinations-
metod i olika schatteringar.ls For seriation i den forra bemarkelsen
hay anvants uttrycket »development seriation»,16 sum dock knappast
ger nagon distinktion. Moberg hay for samma innebord anvant den mer
upplysande termen »formseriation».17 Enbart termen seriation hay
emellertid aven i Norden borjat anvandas sum direkt synonym till
typologi i klassisk mening, graderande analogimetod.18 I det fol-

'a T, ex. Brinch Petersen 2967 fig, r 30; Johansen z969 s. 68 ff., i 43—r 47; Welinder z97z
s. i43—i6o.
la Spier z93r s. z83, enligt uppgift av Rouse, r939 s. z8.
is Se t, ex. Rowe z96r; Rouse 2967; Bray-Trump r972 s. zoo. — Ett exempel pa vanlig
fyndkombinationsmetod genom extern typjamforelse enligt narvaro/franvaroprincipen,
sum ofta, t. ex. Myhre r965 s. i7, klassats sum »seriation» ar Flinders Petries beromda
sekvensdatering av fordynastiskt egyptiskt gravmaterial, Petrie z9or.
's Rouse z967 s, i87 ff.
'~ Moberg 2973 s. i54•
1e Cullberg 2968 s. 47, 56, 9i, 3iz, z97o s. 63, 70. Det skiftande bruket av den
nyinfotda seriationstermen kommer ocksa .till uttryck i en diskussion mellan Simonsen
(r97r s. g6) och Johansen (z97z s. 63). Jfr aven Welinder z97z s. io4 f.
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jande kommer jag huvudsakligen att uppehalla mig vid seriation sasom
fyndkombinationsmetod i vid bemarkelse.

For tva olika former av seriationsteknik har anvants uttrycken occur-
rence ,reriation respektive frequency .reriation, vilka tillampats pa seriation
bade i dess art av typanalogimetod och fyndanalogimetod. Har anvands
uttrycken narvaroseriation och frekvensseriation.

Narvaroseriation
Den enklaste formen av seriation av samlade fynd ar narvaroseriationen.
Den tar uteslutande fasta pa en typs absoluta narvaro respektive franva-
ro i ett fynd. Den faster saledes inter ayseende vid typens vare sig
absoluta eller relativa antal.

Narvaroseriationen utfors grafiskt vanligen genom en enkel kryssta-
bell, varvid forekomsten av en typ markeras med x och franvaro inte
markeras ails. Fyndenheterna ordnas inbordes sa art kryssmonstret antar
en sa jamnt lopande struktur som mojligt.

Narvaroseriationen tillhor gruppen fyndanalogi genom extern typ-
jamforelse. Den star nara den traditionella skandinaviska fyndkombina-
tionsmetoden. Skillnaden utgors av art fyndanalogiens narvaroseriation
har till huvudsyfte art tidsgradera fyndea, medan den graderande kom-
binationsmetodens uppgift ar art gradera typerna. Detta ar en gradskill-
nad och inte en artskillnad och kan helt tillskrivas olikheten mellan de
slutna respektive hopade fynden.

Frekvensseriation
Frekvensseriationen representerar der ursprungliga amerikanska seri-
ationsbegreppet. Det har spelat en central roll i efterkrigstidens intensi-
va metoddebatt i amerikansk arkeologi. Vi skall inte har ga narmare in
pa denna diskussion, som gallt seriationen som teknik i allmanhet och
fran statistisk-matematisk synpunkt i synnerhet,19 men ocksa dess moj-
ligheter och begransningar som kronologisk metod pa der kulturhisto-
riska faltet.20

1e Brainerd r9Sz; Robinson z95r; Spaulding z96o; Renfrew—Sterud z969; Cowgill z972
m, fl, och i dessa arbeten anford litteratur.
20 Rowe r96r; Ford z96z; Dethlefsen-Deetz 2966; Rouse r967; Dunnel z97o; McNutt
z 973
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Redan x939 utforde Irving Rouse, i sift for den amerikanska arkeolo-
giens metodiska utveckling grundlaggande arbete Prehistory in Hditi, A
study in ~~aethud, en frekvensseriation med en enklare grafisk utformning
och diskuterade ingaende metodens kronologiska forutsattningar.21
Den som pa Batt och vis anda har kommit aft betraktas som metodens
upphovsman ar James Ford, som i en Lang rad arbeten fran och med
slutet av r94o-talet kom aft utveckla frekvensseriationstekniken under
systematisk tillampning pa eft stort antal rikt keramikforande boplats-
fynd22 Det ar frekvensseriationen i just Fords utformning som har
kommit aft betraktas som seriationen i dess egentliga mening.

Vi beskriver har frekvensseriationen i dess teoretiska form utan
sidoblickar pa de minimifordringar pa kallmaterialet som kan behova
stallas pa materialet for aft seriationen ifraga skall ge relevanta kronolo-
giska utslag.23 Det skall ocksa understrykas aft metoden maste analyse-
ras i sin rena form sasom den anvands utan stod av utanforstaende
dateringsmojligheter som t. ex, stratigrafi och C z4-metod. Fyndenhe-
ternas (boplatsernas) inbordes tidsordning maste saledes fran borjan
antagas vara helt obekant. Det innebar att manga av Fords klassiska
stora frekvensseriationsanalyser inte ar sa lampliga som askadningsex-
empel eftersom Ford forvanansvart ofta synes ha haft tillgang till vagle-
dande stratigrafi, sa aft han har kunnat utga fran eft kronologiskt ram-
verk givet av de stratigrafiska forhallandena.

Det forsta steget ar givetvis aft materialet klassificeras, typindelas,
Darefter utvaljs eft antal typer som lamplig bas for jamforelsen av
boplatsfynden.
Inom varje fynd noteras typernas inbordes frekvensforhallande ut-

tryckt i procenttal, som saledes ger eft matt pa hur allmanna de olika
typerna ar i forhallande till varandra inom de enskilda fynden.

Sjalva seriationen tillgar sedan pa sa satt aft boplatsfynden rangordnas
inbordes efter likhet och olikhet ifraga om sina typfrekvenser; boplat-
ser med likartade frekvensegenskaper antages darvid sta varandra nara i

ai Rouse x939 s. 27-31~ 57-9 z.
22 Ford z~¢g s. 44-54, 195 2 A s. 2i9—z36, r9Sr B s. 9r—ioo, r9S2 5. 320--342.
z~ Sasom geogr~sk begransning, obruten kulturtradition, tamligen konstant befolkning,
relativt kort ackumulationstid for de enskilda fyndenheterna m. m. Se t ex. Rouse 2939 s.
26 ff., 57-8z; Ford 2949 s. 38 f£, r95z A s. zi9 ff., 23o f£, z9S2 s. 3zi ff., r962 s. 4i f£;
Rowe z96z; Rouse z967; Dunnel z97o. — I en nyligen framford kritisk analys av
frekvensseriationen har McNutt havdat att metoden ur rent logisk synvinkel ar behaftad
med sa allvazliga brister att dess varde som vetenskaplig kronologisk metod masse ifraga-
sattas oaysett vilket kallage som foreligger, McNutt r973.
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Fig, 3. Principdiagram for fyndanalogi genom relativ typfrekvensjamforelse
utford genom seriationsteknik. Fyndenheterna ar markerade till vanster med
siffror, typerna upptill med bokstaver. De liggande staplarnas langd motsvarar
typernas relativa frekvens inom varje fyndenhet; denna frekvens anges aven med
siffra i varje stapel. Fynden har placerats inb8rdes pa sadant Batt att de lodrata
stapelfigurerna for varje typ utvidgas och aysmalnar sa jamnt och harmoniskt
som mojligt. Fyndenheten nr 8 faller har inte in i monstret. — Efter Dunnel
z97o, fig: 3.

tid och omvant. Ordningen av fynden jamkas efterhand sa att varje typs
frekvenstal bildar en sa regelbunden struktur som mojligt, helst da
endast en gang okande och minskande.

Ett sadant relativt forhallande mellan typerna inom ett fynd kan
naturligtvis uttryckas siffermassigt med procenttal, indextal och liknan-
de eller tabellariskt pa olika vis. Vanligrvis illustreras dock frekvensseri-
ationen med en sarskild grafisk teknik, Fyndenheterna placeras da i
regel i en spalt till vanster medan de olika typerna markeras i rad upptill
pa diagrammet. Varje typs relativa frekvens inom fyndet anges i kolum-
nen till hoger om fyndet i form av en liggande stapel, vilkens langd
motsvarar typens relativa antal inom fyndet. Nar diagrammet ar fardigt
bildar frekvensstaplarna for varje typ en vertikal figur, vilkens okande
respektive minskande bredd antages visa typens okande respektive
minskande relativa popularitet under den tid som fynden tillsammans
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55 61 57 57 53 45 59

7 4 52 74 58 62 45 62

82 82 68 58 50 59 62

4 27 477 374 367 351 387 427 461

Fig. 5. Slutmatris for fyndanalogi genom relativ typfrekvensjamforelse. Alla
fyndenheter har i ett tidigare skede jamforts med varandra parvis med ayseen-
de pa det utvalda elementets procentuella forekomst inom enheterna. Med
hjalp av de likhetskoefficienter denna jamforelse resulterat i har fyndenheterna
ordnats inbordes efter den regelbundenhetsprincip som seriationstekniken ut-
gar fran. - Exemplet galler norska hogfjallsboplatser av stenalderskaraktar.
Efter Johansen z969, fig. 8z.

representerar. Vid jamkningen av boplatsernas inbordes ordning ar
huvudprincipen den att se till att de vertikala stapelfigurernas form blir
sa regelbunden som mojligt, att de antar en jamnt fallande respektive
stigande form, Se fig. 3-4•
I princip ar det inte nagon skillnad mellan Fords seriationsteknik och

den av Robinson och Brainerd introducerade seriationen med hjalp av
matristeknik, dar man med en komplicerad vav av korrelationskoeffici-
enter rangordnar fyndenheterna efter det att alla fynd jamforts med
varandra parvis ifraga om typernas relativa frekvenser inom fynden.24 Se

24 Robinson z95r; Brainerd z95r; Cowgill z972 m, fl. Jfr Johansen z969 s. 68 ff.,
143-147•

Fig, 4. Seriationsdiagrain for fyndanalogi genom relativ cypfrekvensjamforelse
enl, samma princip som fig. 3. De stegliknande figurerna till hoger innanfor
tidsskalan anger statigrafiska skikt inom enskilda boplatsfynd. I detta exempel,
som visar boplatsenheter fran Viru Valley i Peru, ingar saledes bade ytfynd och
stratifierade fynd. - Efter Ford 2949, fig. 4.
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fig. 5. Premissen for ordnandet ar densamma, Braden av likhet ifraga
om fyndens inre typfrekvenser.

Till frekvensseriationens grundtankar hor att exakt samma relativa
typfrekvenser aldrig kan aterkomma inom en och samma kulturtradi-
tion. Om man kanner till ett fynds relativa typfrekvensegenskaper skul-
le man saledes kunna foga in det pa dess ratta plats i forut uppgjorda
seriadonsdiagram och pa sa satt enkelt foga in det i dess relativkronolo-
giska sammanhang.

Slutligen skall sagas att aven tabeller med absoluta frekvenstal kan
utnyttjas for enklare slag av relativ typfrekvensjamforelse eftersom
enklare absoluta tal indirekt ger en ungefarlig uppfattning aven om de
relativa frekvenserna. Men det galley endast mindre komplicerade tal-
forhallanden. Det ar med ands ord inte uteslutande tabellens eller
diagrammets art som avgor vilket tillvagagangssatt det ar fragan om utan
aven hur de utnyttjas.

Betraffande forhallandet mellan seriationsdiagram och kumulativa
diagram kan tillaggas att de form ar konstruerade sa att de latt bildar
underlag for ett slags frekvenstypologi i utvecklingsmening, Sadana
tendenser ar svarare att utlasa ur kumulativa diagram, som vanligtvis
laborerar med ett stort antal typer fran ett fatal fyndenheter medan
forhallandet for seriationsdiagrammen oftast ar det rakt motsatta. De
kumulativa diagrammens for alla typer sammanhangande kurva under-
lattar jamforelsen fynden emellan men goy det inte lika enkelt som i
seriationsdiagrammen att utlasa typernas frekvenser.

Kombinationsmetodens och fyndanalogiens
kronologiska premisser
Det hay framgatt av det foregaende att det inte foreligger nagon principi-
ell skillnad i dateringsmetodiskt hanseende mellan de forfaranden
som doljer sig bakom den amerikanska frekvensseriationen och den
vasteuropeiska kvantitativa analystekniken for hopade fynd. I bada fal-
len ror vi oss med den form av graderande fyndkombinationsmetod som
hay hay benamnts fyndanalogi genom intern relativ typfrekvensjamfo-
relse. Det hay samtidigt framgatt att den traditionella skandinaviska
fyndkombinationsmetoden och den amerikanska narvaroseriationen av
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samlade fynd i allt vasentligt ar identiska ifraga om dateringspremisser-
na.
I botten pa fyndkombinationsmetoden i alla dess schatteringar Jigger

en typklassificering, dvs ett inslag av typbildande analogi.
Den vanliga fyndkombinationsmetodens — inklusive narvaroseriatio-

nens — formaga att tidsgradera baseras inte pa nagot slags antagande om
regelbundenhet i forandringens gang utan sker genom ett utnyttjande
av typernas rumsgemenskap som ger mojlighet att sammanlanka fynd
och fyndtyper enligt kedjeprincipen. Denna dateringsgrund Jigger
ocksa latent forborgad i resonemangen bakom frekvensseriation och
analoga forfaranden, eftersom alla relativa tal ju ocksa upplyser om
typernas narvaro som sadan.

For fyndanalogien genom intern relativ typfrekvensjamforelse till-
kommer emellertid ytterligare en tidsordnande premiss som saknas i
den gangse fyndkombinationsmetoden: fyndens tidsordnande — inte
efter typernas kvalitativa egenskaper utan efter fyndens kvantitativa
innehav av kvalitativa egenskaper, dvs fyndens innehall ifr$ga om relati-
vatypfrekvenser,

Denna tredje dateringsingrediens utg8r saledes ett inslag av graderan-
de analogi som har som forutsattning tanken om en succesivt fortgaende
forandring av typernas popularitet. Denna forestallning om en gradvis
popularitetsforandring ar beslaktad med utvecklingstypologiens grund-
tanke, men den ar inte identisk med denna. I bada fallen ar det den
manskliga naturens traditionsbundenhet som tas till kronologisk ut-
gangspunkt. Men medan den relativa frekvensmetoden bakom seria-
tionsdiagram och kumulativa diagram soker mata forandringarna i ty-
pernas kvantitativa produktion mater den graderande analogimetoden
forandringarna ifraga om typernas fysiska egenskaper. I det forra
fallet mats saledes behoves av, efterfragan pa typerna, i det senare
fallet mats hur tradition och yttre kulturimpulser i forening Styr for-
andringarna i typernas utforande, eller snarare forandringarna i man-
niskornas Batt att tillverka artefakterna bakom typerna. Darmed ar
inte sagt att dessa fenomen skulle vara oavhangiga, en typs popula-
ritet har givervis ocksa med dess utformning att gora.

Frekvensseriation och andra former av fyndanalogi genom intern typ-
frekvensjamforelse framstar som ett specialfall av fyndkombinationsme-
toden, som genom sitt innehav av en extra dateringspremiss motiverar
sitt framhavande genom en sarskild term. Som dateringsmetod intar
den pa Batt och vis en mellanstallning mellan vanlig kombinationsmetod
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och graderande analogimetod. En term som i ett enda ord beskriver
fyndanalogien genom intern typfrekvensjamforelse skulle emellertid
narmast bli ett sa groteskt uttryck sorn »fyndkombinationstypfrekvens-
typologi», »fyndkombinationstypfrekvensgradering» eller liknande.

Det ar givet att den teknik som ar forenad med »narvaroseriation»
och »frekvensseriation» kan tillampas pa den dateringsmetod som upp-
trader under de olika uttrycken development seriation, formseriation,
utvecklingstypologi och graderande analogimetod. Typerna kommer da
att spela samma roll som fyndenheterna och typelementen far samma
roll som typerna innehar vid fyndanalogien. Den gemensamma
tekniska proceduren far emellertid inte Leda till tanken att det ar fragan
om identiska dateringsmetoder.

Kvantitativ bedomning ingar i mer eller mindre utvecklad form i all
systematisk datering, vare sig den kan lankas till typanalogien, fynd-
kombinationsmetoden, dess specialfall fyndanalogi genom intern typ-
frekvensjamforelse eller till stratigrafi. Den terminologi for en beskri-
vande strukturering som tidigare foreslagits for grundmetoderna, med
uttrycken grupperande och graderande, ar saledes tillampliga aven pa
alla de begrepp som diskuterats i detta kapitel.



Kapitel 5

Dateringssystemens komplexitet

Kombinationsfyndens kronologiska spannvidd
Som tidigare framhallits innehaller varje fyndkombinationsresonemang
ett matt av typanalogi, samtidigt som det ytterst baseras pa tidsgemen-
skapen inom fynden. Men darmed ar det ocksa klart, att fyndkombina-
tionsmetoden aven i sin renaste form ger resultat som ar frukten av en
analys utifran tva helt olika kronologiska premisser.

Den rena typologien, den graderande analogimetoden, utgar fran
artefakterna som sadana, reproducerar den tidpunkt da dessa tillverka-
des. En kronologi uteslutande baserad pa fria analogier resulterar dar-
igenom i vad man kunde kalla en tillverkning.rkronologi. Den ar frukten
av en direktanalys av det arkeologiska kallmaterialet och kan i det
ayseendet sagas utgora en direkt metod.

Det slutna fyndets kronologiska innehall Jigger i artefakternas ge-
mensamma yttre relationer till varandra. De redovisar saledes det
ogonblick da artefakterna anvandes sista gangen. Fyndkombinationsme-
toden kan darigenom sagas resultera i en brukningckrosaologi, Den utgor i
detta ayseende en indirekt dateringsmetod, vilken teoretiskt aterger en
senare punkt pa tidsskalan an den graderande analogimetoden.l

Eftersom fyndkombinationsmetoden aven i sin renaste form utnyttjar.
bada dessa dateringspremisser kan dess resultat i praktiken uppfattas
som en blandningsprodukt av en tillverkningskronologi och en bruk-
ningskronologi, av indirekt och direkt dateringsmetod.

»Typologiens» och fyndkombinationsmetodens struktur ar saledes
aven i detta ayseende olika. De har delvis gemensamma forutsattningar,

1 Uttrycken indirekt och direkt skall inte uppfattas som varderande utan~som beskrivande.
— Jamfor Malmers anvandning av termerna direkt och indirekt dateringsmetod som
ersattning for begreppen absolut och relativ dateting, Malmer r968 A,
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men deras avgorande kronologiska bevismedel ar olika och de aterspeg-
lar inte samma tidssituation i det forgangna.

Fyndkombinationsmetoden rymmer saledes i sin grundkonstruktion
en komplikation som misskrediterar den som ett finkronologiskt
instrument. Problemet minskar inte genom att vi har sa liten mojlighet
att bedoma brukningsaldern for artefakterna i fynden, hur Lange de varit
i anvandning fore den slutliga nedlaggningen. Men vi maste alldd
rakna med mojligheten att artefakterna i slutna fynd har olika bruk-
ningsaldrar, som tillsammans paverkar dateringsresultatet. Det samlade
tidsinnehallet i ett slutet fynd kan saledes uppfattas sasom medelvar-
det av brukningsaldrarna for de ingaende artefakterna.

Enda mojligheten att bringa balans mellan kombinationskronologiens
direkta och indirekta dateringselement vore att finna en Baker metod att
bestamma artefakternas brukningsalder. Stundom kan vi med en viss
grad av sannolikhet sluta oss till att artefakterna i ett fynd alla varit
nytillverkade vid nedlaggningen, och att fyndet foljaktligen inte besva-
ras av den kronologiska diskrepans som artefakternas anvandningstid
medfor. Men tyvarr star oss denna mojlighet mindre ofta till buds.2
Man kan ibland vilja uppfatta alla foremalen i ett fynd, t. ex. Haga-
hogens centralgrav,3 sasom tillverkade vid ett och samma tillfalle —
med hanvisning till att de forefaller oanvanda och alla bar en tydligt
enhetlig pr'agel, Men man bor da besinna att man har tillfort kom-
binationsdateringen ytterligare ett indirekt dateringselement. Det ar
da inte tiara fyndomstandigheterna som lagts till grund for slutsatsen
om forem$lens inbordes tidsforhallande utan aven en analys av forema-
len som sadana.4

Det foreligger ocksa den teoredska mojligheten att alla foremalen i
ett fynd har varit jamngamla vid nedlaggningen trots att deras bruk-
ningsalder redan d$ var betydande, t. ex, go, ioo ar eller mer. En sadan
gemensam brukningsalder for begagnade artefakter torde vi i regel ha
mycket sma mojligheter att faststalla och den maste avgjort anses repre-
sentera det minst verklighetsnara och mest sallan forekommande ex-
emplet, Den sakert vanligaste situationen torde dock ha varit att arte-

z Jfr Almgren 2955 s. 72; Moberg r969 s. izi.
3 O. Almgren z9os.
" Det ar val bekant hur denna bedomningsteknik kan missbrukas for att forsoka be-
stamma slutna fynds sakerhetsgrad. Ett karat om an gammalt exempel ar Engelhardts och
harts samtids fixering vid tanken att de stora mossfynden fr$n den aldre och mellersta
jatnaldern var kronologiska enheter just darfor att man tyckte att foremalen i respek-
tive fynd hade en sa enhetlig och speciell pragel.
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fakterna i de slutna fynden inte tiara varit begagnade vid nedlaggningen
utan att de dessutom haft inbordes mer eller mindre olika bruknings-
alder.

Det maste darfor ligga i kombinationsmetodens inneboende natur att
den ger tidsbestamningar som i flertalet fall ger en viss men obestambar
spannvidd. Det hor likasa till metodens vasen, att den forhistoriske
forskaren saknar sakra analysmetoder for att bedoma nar denna regel
inte rader. Slutligen galler, om forskaren anda utfor en sadan bedom-
ning, att denna inte faller enbart inom kombinationsdateringens ram
utan sker med tillhjalp av en typbildande analogi, som i sig postulerar en
tidsbestamning som ligger utanfor kombinationsmetodens rackvidd.

Aven den rena fyndkombinationsmetoden maste saledes redan teore-
tiskt anses behaftad med kronologiska felmarginaler som ar bade svar-
bedomda och mycket vaxlande allt efter kallmaterialets art och analy-
sens omfattning. Dess kronologiska dubbelhet ligger emellertid aven pa
ett annat plan, genom att den kraver ett visst matt av typanalogi for att
kunna praktiskt utnyttjas. All typuppstallning, gruppering, ar ju en
medveten och nodvandig schemadsering och forenkling av det praktiskt
taget aldrig enhetliga forhistoriska materialet, De felkallor som ofran-
komligen begransar v~rdet av aven denna enklaste form av arkeologisk
typanalogi hor med andra ord dll de felkallor som teoredskt maste tagas
i beaktande aven for en generell fyndkombinationsmetod i dess aura
renaste form.

Fyndkombinationsmetodens teoretiska felmarginaler synes foljaktli-
gen vara betydande. Metodens struktur forefaller mer komplicerad an
man normalt raknar med i arkeologiskt dateringsarbete.

Komplex och syntetisk datering
Den stravan som har har kommit till synes att differentiera den krono-
logiska terminologies skall inte skymma att den kronologiska bevisfo-
ringen i praktiken sallan foljer endast den ena eller ands av dessa linjer,
som inte pa nagot Batt utesluter varandra. En del forskare utnyttjar
systematiskt graderande analogimetod, ands aystar. Daremot synes
knappast nagon av principiella skal vara bojd att aysta fran att utnyttja
graderande kombinationsmetod nar kallmaterialet erbjuder den moj-
ligheten. Detta gor att kombinationsmetod och graderande analogime-
tod ofta tillampas i intim samverkan med varandra, i inbordes andelar
vaxlande efter kallmaterialets art, For att beteckna denna manga ganger
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intima forening av kombinationsmetod och graderande analogimetod
anvands har uttrycket komplex datering,

Bakom de allmanna kronologisystemen Jigger emellertid ocksa resul-
tat som kan hanforas till stratigrafisk metod — som for ovrigt i form av
kombinationsstratigrafien redan i sig ar ett komplext dateringssatt —
och till historisk och naturvetenskaplig datering. For att beteckna
denna totala dateringsvav som den arkeologiska kronologien utgor fore-
slas har uttrycket.rynteti.rk datering.

De inbordes proport~onerna mellan dessa olika dateringselement in-
om arkeologien varierar hogst aysevart, beroende pa skilda kallmaterial,
epoker och forskningstraditioner. Enbart att uppskatta de inbordes
andelarna mellan de indirekta och de direkta dateringselementen inom
den rena fyndkombinationsmetoden torde ofta vara nog sa vanskligt.
Men att soka folja det labyrintiska monster som vavts i de mer omfat-
tande komplexa och syntetiska dateringarna ter sig narmast ooverstig-
ligt. Besinnar man da ocksa, att en betydande del av vara etablerade
dateringsscheman ar det samlade resultatet av ett sekellangt lappverks-
arbete av ett otal forskare som arbetat fran de mest skilda utgangspunk-
ter — och dar den enskilde forskaren sallan har haft mojlighet att
overblicka hela dateringssystemets detaljer — ar det wart att varja sig
mot tanken att beviskedjan i ett sadant system — om man i ett sadant
sammanhang ails kan tala om Bevis eller kedja — utgor en snarskog av
cirkelbevisning. Sarskilt gaper det arkeologiskt rika skeden med god
tillgang pa samlade fynd av skilda kategorier och med utvecklade och
differentierade stiluttryck och dartill rika inslag av frammande influen-
ser, exempelvis aldre bronsalder, romersk jarnalder eller vikingatid.

Det ar inte forvanande att kronologien for de europeiska metallald-
rarna, de skeden for vIlka de slutna fynden har storst betydelse, Lange
foretett bIlden av en elastisk massa, dar de enskilda delarna standigt
fanjes eller dras samman i en evig stravan efter kronologisk perfektion.
D'artill har manga faktorer bidragit och inverkat. Men utan tvivel ar en
av grundorsakerna ocksa att soka i en bristande insikt om de ktonolo-
giska metodernas grundstruktur.

Vad som komplicerar denna fraga ar arkeologiens egenhet att standigt
oka sitt kallmaterial genom en Strom av nya fynd. Inte minst bidrar de
standigt aterkommande inplaceringarna av nyfunnet material till att
minska kronologisystemets exakthet, ty det ar wart att krava att varje
forskare, som ar ute i ett sadant i och for Sig legitimt arende, skall be-
hova tranga in i och analysers hela beviskedjan bakom det kronologi-
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schema i vilket han placerar in sitt nya material. Han har av rent
praktiska skal sallan annan mojlighet an att utfora en enkel inpass-
ning i det redan givna schemat. Men hans datering blir sedan snabbt
en del av de etablerade kronologisystemen, vilka efterhand uppfylls
av ett otal sadana lost sammanfogade delay. Detta ar ett av manga
exempel pa att det forhistoriska kallmaterialets speciella natur leder
arkeologien in i ett metodiskt dilemma av mycket svarbemastrad art.
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Kapitel 6

Kronologi och periodindelning

Periodindelning ar inte endast ett resultat av utan aven ett medel for
den kronologiska analysen. Till en klar uppfattning om kronologisk me-
tod hor darfor bland annat medvetenhet ifraga om det arkeologiska
periodbegreppet. En diskussion om periodbegreppet bor emellertid
inledningsvis agnas at typbegreppet, eftersom den forhistoriska arkeo-
logiens perioder i allmanhet definieras genom ett visst typinnehall.

Typbegreppet
Medvetenhet om att ett subjektivt element ingar i all klassificering hor
till varje livskraftig vetenskap och kom tidigt till uttryck aven i nordisk
arkeologi.l Med hanvisning till den debatt, som i denna fraga Lange forts
inom amerikansk arkeologi, har emellertid Moberg och Malmer fram-
tratt som talesman for asikten att all klassificering och typindelning
obetingat masts uppfattas som nagot belt subjektivt.2 Man vander sig
mot en forskningsinriktning, som ser som »arkeologens uppgift att
upptdcka typer, namligen de typer som de forntida manniskorna sjalva
urskilde.»3 Malmer finner att denna stravan att upptacka »a priori
existerande typer»4 — som han benamner »empiristisk»5 — omoj-
liggors av att forntidens manniskor, precis som vi sjalva, i det dagliga
livet rorde sig med vagt definierade begrepp, forutom det att deras

' Muller z88q s, z6g, i68 ff., i73, i86; H. Hildebrand x873—r88o s. 54; Almgren z95S
s. 76.
2 Moberg 2958 s, i o f.; Malmer x962 s. 6, not r 4, g6 f., r963 A s. 20 f., r 20 f., 2963 B s.
93 f., 2967 s. 376 £; jfr Myhre z96S s. i i, z i; Cullberg z97o s. 63.
3 Malmer z963 A s. 2o;jfr Moberg r9S8 s. io f.

Malmer z963 A s. zo f., i2o.
6 Malmer z963 A s. i2o f., z963 B.
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sprak och begreppsapparat for alltid gatt forlorad for oss. Typgruppe-
ringen maste darfor »vara ett instrument, over ears utformning den
enskilde forskaren har att suverant bestamma», i enlighet med en »ra-
tionalistisk» forskningsattityd.s

De amerikanska arkeologer som mest eftertryckligt foretratt denna
uppfattning, att typindelning ar en abstraktion utan varje verklighets-
underlag och uteslutande skall ses som en for forskningen nodvandig
generalisering av kallmaterialet, ar Brews och Ford.B Andra daremot,
bland dem Spaulding i en intensiv polemik med Ford, har havdat
asikten, att en val utford typgruppering manga ganger aterspeglar for-
historiska typrealiteter och att en typ bor kunna ses som en norm, en
preferens, for de manniskor som en gang tillverkade artefakterna bak-
om typen.9

Det ar riktigt att Spaulding uttryckt sig sa, att han skulle kunna
»upptacka» typer med hjalp av den statistiska typanalys han forordar.
Men savitt jag kan finna moter man varken hos Spaulding eller nagon
annan opinionsbildande amerikansk arkeolog pastaendet, att syftet med
typindelningen skulle vara att upptacka just de typer som den forhisto-
riska manniskan definierade som bestamda typer. Lika litet finner man
hos dem, som uppfattar det konstanta i materialet (dvs typerna) som ett
uttryck for en norm i det forhistoriska samhallet, tanken eller pastaen-
det att typerna maste uppfattas som objektiva i ordets egentliga bemar-
kelse. Nar Ford och andra10 framstallt den normativa typuppfattningen
pa detta satt, har en forenklad och oriktig motsatsbild konstruerats.
Majoriteten av de amerikanska forskare som intagit standpunkten att
typerna skulle aga ett historiskt verklighetsunderlag har samtidigt ut-
tryckt ett klart medvetande om att klassificering innefattar ett matt av
subjektivitet.11 Fragan har tidigare diskuterats foga bland nordiska ar-
keologer, men nagon speciell stravan att upptacka just de typer som
fornadens manniskor urskilde och definierade ar svar att finna, aven om
den »normativa» typuppfattningen sakert varit och ar allman. I den man
asikter i fragan framforts har dessa dock snarast speglat installningen att

e Malmer 1962 s. 6, not z4, g6 f., x963 A s. zo f., i2o f.
~ Brew r946 s. 44-66.
e Ford r949 s. 40, z95z A s. 6i ff., r95z s. 32o ff.> r954 ~ s. 45 ff> 1954 B s. 390 f.,
r96z s. i4 ff.
9 Spaulding 2953 A s. jog ff., r9S3 B s. g88 ff., z954 s. 3~z ff.
Io Se not 7, saint Willey &Phillips 2958 s. i3; Shepard z965 s. 308.
" Rouse x939 s. 9—z 3, z96o s. 3i8, z968 s. i7 ff., r97o s. 9 ff.; Krieger z944 s. z72,
2956 s. z4g f.; Steward r954 S• 54 f£; Chang 2967 s. 7 i ff.
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typer inte har fixerade granser utan ar frukten av subjektiva urva1,12 Det
torde darfor inte vara meningsfullt, sa som skett i Fords efterfoljd, att
beskriva problemet genom att stalla upp tva sa diametralt motsatta och
oforenliga forskningsinriktningar.

Som Hill och Evans nyligen i en intrangande analys av typbegreppet
papekat, torde ocksa den egentliga skiljelinjen i fragan vara langt mind-
re skarp och snarare mer hora hemma pa det forskningspsykologiska
planet. Vissa av dem som principiellt ansluter sig till tanken, att samma
material kan klassificeras pa olika Batt, tenderar namligen anda att be-
traktasin (och aven andras) typindelning sasom den naturliga, den basta
och den enda, ett slags facit till vilket nytt material anpassas och pa
vilket alla tolkningar baseras, Andra daremot visar bade i teori och
praktik en mer relativistisk installning till all klassificering.13 Men aven
Malmer reducerade efterhand aysevart betydelsen av sina fran borjan
skarpt motsatsstallda begrepp »impressionism» och »rationalism», till
just denna skillnad i den enskilde forskarens attityd till resultatet.
Rationalistens installning skulle bl. a. yttra sig i en stravan att inte sla sig
till ro med forsta Basta klassificering som ser bra ut, utan istallet gang
pa gang prova nya indelningsgrunder med dartill horande jam£orelse
med foregaende resultat.14

Syftet med ett sadant forfarande maste emellertid savitt jag forstar
vara, act erhalla en klarare uppfattning av det konstanta i variationen.
Det ar val forenligt med den grundinstallning som uttrycks sa, att »i
allmanhet speglar typen det generella, de vasentliga dragen hos en stor
grupp manniskors beteende under en viss period».15 Darmed utsuddas
allt mer granserna mellan en skarpt atskild »empirism» och »rationa-
lism».18 Intrycket forstarks ytterligare om man erinrar sig, att den som i
amerikansk arkeologi ivrigast havdat nodvandigheten av olika parallella
analysmodeller av detta slag ar Albert Spaulding, den som har framtratt
som den »empiristiska» typuppfattningens kanske ivrigaste fore-
sprakare.l'

Ford utgar fran att hans typer ar forutsattningsl8sa konstruktioner.
Han tar aystand fran antagandet »that types do exist in culture and may

12 Se ovan, not 2.
'a Hill—Evans z97z.
14 Malmer 2963 B s. 93, z967 s. 377, 2968 B s. 38.
1e Malmer z963 A s. 38.
1e Jfr Bakka z968 s. 46 f.
17 Spaulding 2953 A, r9S4~
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be discovered by competent methodologies».18 Likval baserar han sin
frekvensseriation pa antagandet, att typernas relativa mangd inom fynd-
enheterna reflekterar deras relativa »popularitet» pa den enskilda
boplatsen, och att frekvensserierna saledes speglar typernas skiftande
popularitet (se kap. 4). Eftersom antagandet ocksa ar att produktionsni-
van ar konstant ger seriationen de popul'ara typerna en lang livslangd. I
realiteten ger Fords seriationsteori uttryck for en konstans i typhanse-
ende som forutsatter cykliska modevaxlingar inom konsthantverket. I
sin egen metod star saledes till och med Ford nara den forskare, som
redan fran borjan med sin typgruppering troy sig narma sig forntida
typrealiteter. Nar det kommer till det praktiska arbetet att med det
enda tillgangliga sattet att »rekonstruera konkreta historiska situa-
tioner», namligen »grupperingen av artefakterna efter likhet»,19 torde i
sjalva verket pa just denna punkt gapet mellan »rationalism» och »em-
pirism» vara obetydligt.

Trots att artefakterna i teorien tiger ett nastan oandligt antal typele-
ment for klassificering tenderar anda i praktiken de fiesta indelningar tilt
inskranka sig till ett begransat antal grundtyper, Det torde, som Alm-
gren papekat, hanga samman med tilt' tillverkningen av forhistoriska
konsthantverksprodukter i betydande utstrackning reglerats av bestam-
da stilideal, som under en viss lid i en miljo resulterar i en viss konfor-
mitet i produktionen 20 En bekraftelse harps fanner vi enligt Spaulding i
tilt typerna i manga fall pct rent .rtati.rtisk vdg kan konstateras vara
icke-,rlumpartade fenomen.21

Ett urval av element for typklassificering torde aldrig kunna utforas
forutsattningslost i enlighet med Brews och Fords forestallning. En
typgruppering kan ante undga tilt styras av vissa urvalsprinciper, avhang-
iga av den enskilde forskarens kunskaper, syfte och metodiska install-
ning. Ingen allvarligt syftande forskare gar till verket tilt klassificera silt
material utan tilt forst i nagon utstrackning ha bekantat sag med del;
eljest saknar han varje mojlighet tilt bedoma vilka element han skall
utvalja for en klassificering. Men darmed har han redan fore urvalet
med eller mot sin vilja fall ett begrepp om materialets variationer, som i
motsvarande grad minskar hans mojligheter tilt foreta en forutsattnings-

1e fiord z9S4 A s. 4r.
le Malmer r96z s. g6, z963 A s. zi.
20 Almgren z9S5 s. 88 ff., z963 s. s9 ff.; jfr Muller 2884 s. i69 f£, i73, i86; H.
Hildebrand r873—r88o s. 54~21 Spaulding 2953 A, 1953 B, x954•
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los indelning. Ingen forskare kan undga att paverkas av det han redan
vet eller troy sig veta om det han studerar. Ingen hundraprocentig
fordomsfrihet kan darfor forvantas annat an pa det beskrivande och
definierande planet.22 Det verkligt objektiva kan vi saledes inte finna i
en typklassificering, rote i en typanalys, endast i en typbeskrivning.23

Pa Batt och vis forefaller saledes diskussionen om »naturliga» contra
»relativa» typer ha kretsat kring ett skenproblem. Den har utgatt fran
en alltfor kraftig tillspetsning av en hos atskilliga arkeologer iakttagbar
forestallning att deras klassificering skulle vara »den riktiga», darfor att
den sa att saga fallit ut av sig s jaly. Det finns knappast skal att se en sadan
forestallning som forankrad i nagon bestamd metodfilosofisk uppfatt-
ning som forhindrar en medvetenhet om att kallmaterial kan typindelas
pa Hera Batt. Diskussionen har dock haft varde genom att betydligt
ha vidgat det allmanna medvetandet om klassificeringars relativitet.

Periodbegreppet
Eftersom de skandinaviska periodsystemen, sarskilt vad galley metall-
aldrarna, i betydande grad brukar definieras genom sitt typinnehall
maste var syn pa periodindelning fargas av var installning till typbegrep-
pet. Av den forda diskussionen framgar att vi rote kan ansluta oss till
forestallningen att all relativkronologisk periodindelning principiellt
skall fattas som en forutsattningslos abstraktion.24

All periodindelning ar relativ i den bemarkelsen att den ar ett instru-
ment som maste regleras efter andamalet. Arkeologien laborerar ocksa
med olika kronologisystem som tillkommit fran de mest skilda utgangs-
punkter, De stora epokerna sasom sten-, brons- och jarnaldrarna upp-
spaltas i mindre skeden, perioder, underperioder och underperioders
underperioder Vi lanar indelningssystem fran naturvetenskapliga
gransamnen och utnyttjar historiskt kanda handelser for periodisering.
Olika materialgrupper, artefakttyper och fornlamningstyper kan ge
upphov till olika, samtidiga periodsystem, vilka kan ha lokal, regional
eller storre geografisk rackvidd, Manga periodsystem ar parallella eller
overlappande. For t. ex. mellanneolitisk tid laborerar vi med skilda in-

z2 Jfr Johansen z969 s, i 8-28.
~ Jfr Rouse's kritik, x968 s. r7 ff., av Changs sammanblandning av begreppen objektiv
typ och objektivt beskrivbar typ, x968 s. 4 f.
24 Som t. ex. Malmer r963 A s. 36 £, i9s.



delningssystem for de samtidiga delarna av trattbagar-, gropkeramik-
och de tva stridsyxkulturerna. Indelningen av den svenska respektive
danska gropkeramikkulturen har f. o. efter materialets olikheter base-
rats pa keramik respektive flintpilspetsar. Allt efter utgangspunkten
har den svenska batyxkulturen tidsindelats pa skilda satt.25 Att saga
att ett och samma kallmaterial kan motivera olika system for periodin-
delning alltefter metod och problem ter sig darmed narmast som en
truism.

Kombinationsmetod och detaljkronologi.
Den relativa brukningstiden
Arkeologiens mojlighet att foreta detaljperiodisering ar, precis som
begreppen typ och period, avhangig av material, metod och problem-
stallning. Nagon generellt giltig begransning i absoluta $rtal kan saledes
inte Boras. Sadana slutsatser som den som 1~berg drog i samband med en
kronologisk analys av folkvandringstida fibulor, att materialet gav ut-
rymme for en typologisk detaljindelning ner till en grans pa go ar,26 kan
darfor inte brukas som en generell norm for detaljperiodisering.

Sophus Muller gav en gang begreppet samtidighet en definition, som
indirekt galley aven ryp- och periodbegreppet; »Som samtidigt maa alt
betragtes, hvad der skriver sig fra et Tidsrum — det vaere paa i000 Aar
eller paa io — gjennem hvilket Forandringerne ere saa smaa, at de ikke
bestemt kunne paavises».27 Formuleringen ar dock for allman och ger
inte besked om avgransningen av perioderna.

t~bergs tanke var, att den nedre gransen for indelningen nas nay olika
typologiska element borjar motsaga varandra pa samma typ.28 Den ar
saledes begransad till den »typologiska» metoden. Innehallsrikare i det
ayseendet ar en definition som Almgren formulerat i samband med en
studie av konsthantverksprodukter fran overgangstiden vendeltid-vi-
kingatid. Almgren tanker sig att man rent teoretiskt skulle kunna be-
stamma »en minsta, icke vidare uppdelbar period, sasom en, day de
typologiska detaljerna saval som fyndkombinationerna motsaga var-

2S Forssander 2933; Oldeberg r952; Malmer z962.
ze j~berg z9zq s. z9.
27 Muller r884 s. i87.
28 t~berg r92q s. z9.
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andra betraffande aldre och yngre egenskaper i en viss del av en stor och
val kand foremalsserie, som ar tillrackligt omfattande och lamplig for
badadera dateringssatten».29 En sadan definition ar giltig for den i
kronologiskt arbete vanliga situationen dar forskaren utnyttjar grade-
rande analogimetod i forening med kombinationsmetod. Men den aktu-
aliserar samtidigt den olikhet i dessa tva metoders kronologiska rack-
vidd, som ar forbunden med deras olikartade struktur,

Om vi antar en situation, dar nya »typer» av draktspannen i en viss
jarnaldersmiljo avloser varandra med go ars mellanrum, sa betyder
detta, att den graderande analogimetoden skulle ha teoreti,rka mojlighe-
ter att pa grundval av fibulamaterialet astadkommma en tidsindelning i
go-arsperioder. Detta ar sjalvklart aven kombinadonsmetodens yttersta
grans for tidsindelning; eftersom den forutsatter typjamforelse, kan den
inte na langre an typindelningen tillater. Alltsa bestams paradoxalt nog
kombinationsmetodens detaljkronologiska mojligheter bland annat av
de faktorer som leder till att de »typologiska detaljerna» borjar motsaga
varandra,

Kombinationsmetodens formaga till snav indelning begransas emel-
lertid i realiteten ytterligare av kombinationernas dubbla tidsinnehall —
konkreriserat i de enskilda artefakternas brukningsalder och typernas
totala tillverkningstid och brukningstid. Om vi raknar med en normal
brukningstid for majoriteten av en typs artefakter om en generation (ca
3o ar, vilket inte brukar anses orealistiskt,30 betyder det att kombina-
tionsmetodens detaljkronologiska rackvidd i det angivna exemplet inte
understiger 8o ar. Brukningstiderna har givetvis varierat allt efter om-
standigheterna,'men hur man an bedomer deras omfattning utgor de en
ofrankomlig realitet for en fyndkombinationsanalys. Artefakterna har
alltid anvants, en kortare eller en langre tid. Om vi endast bedomer
fr$gan utifran metodernas grundstruktur, skulle saledes kombinations-
metoden aga samre teoretiska forutsattningar an den graderande ana-
logimetoden att astadkomma en kronologisk finskiktning.

Ett exempel pa det sagda ar den mellersta jarnalderns guldbrakteater.
Som Malmer papekat Jigger praktiskt taget alla storre brakteacgrupper
kombinerade med varandra i de slutna fynden, sannolikt d'arfor att
brakteaterna i sin funktion av vardesaker och amuletter varit ovanligt
large i bruk, sa att de olika typerna efterhand kommit att blandas med

28 Almgren z9S5 s. 85, jfr z969 s, i52o.
ao Almgren r955 s. 72; ~brsnes z97o s. io ff.
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nyproduktionen. Darmed skulle kombinationsmetoden aga de samsta
forutsattningarna att uppratta en kronologi for brakteaterna.al

Omvant gaper emellertid i en situation, d'ar tidsramarna drages sa
snavt att de blir oatkomliga genom kombinationsdatering, att den gra-
derande analogimetodens resultat inte kan kontrolleras genom de slutna
fynden. En »typologisk» findatering ar och forblir satillvida helt och
hallet sitt eget matt.3z

Almgren har formulerat ett hypotetiskt exempel pa forhallandet mel-
lan en typs tillverkningstid och dess brukningstid. Tillverkningstidens
och brukningstidens langd angays d'arvid till vardera en »generation»,
dvs ca 30 ar. I diagramform framstalldes for enkelhetens skull endast en
tioarsperiod for tillverkningen. Vid en arlig nedlaggning i fynden pa
io % av varje arsproduktion visade sig nedlaggningens ma~mum sam-
manfalla med tillverkningens slut och den efterslapande brukningstiden
bli lika lang som tillverkningstiden (fig. 6).33 ~rsnes har papekat att ef-
fekten i stort sett blir densamma aven om man istallet skulle anta att
produktionen okay, kulminerar och minskar i jamn takt, eller om den
efter en jamn okning kulminerar och mycket hastigt avtar (fig. ~~,34

Resultatet ar utomordentligt intressant ur kombinationskronologisk
synvinkel. Det bor emellertid observeras, att nagot proportionellt for-
hallande mellan tillverkningstid och efterslapande brukningstid, dvs en
generell okning av osakerhetsmarginalerna i takt med en okning av
tillverkningstiden for typerna,35 inte kan antagas galla. Ty som nedan
visas torde galla att ju langre tillverkningstiden ar desto obetydligare,
relativt sett, blir den efterslapande konsumtionen,3s

Vad kan da tankas reglera den efterslapande konsumtionens langd i
tid? Dess forekomst bestams givetvis framst av den naturliga manskliga
konservatismen (vi forutsatter att typen ifraga i funktionellt ayseende
helt ersatts av en ny ryp). Den traditionalism som gor att manniskor
fortsatter att anvanda foremal som ar sa omoderna att de upphort att
produceras har emellertid alltid i kulturhistoriska sammanhang varit i

a' Malmer 2963 A s. i6g ff.
32 Jfr Muller 2884 s. i73 f.
as Almgren z95S s. 7z-76.
3~ ~rsnes z97o A s. io ff.
3s Almgren 2955 s. 73 £; ~Jrsnes z97o A s. io f.
38 Med konsumtion ayses har forbrukningen i vid mening, dvs att artefakterna nedlaggs i
gravar el. andra fynd, forslits, kasseras, forkommer etc. Med efterslapande konsumtion el.
forbrukning ayses den som sker efter det att typen helt upphort att tillverkas.
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Fig. 6. Principdiagram som rrpptill utgar fran zo % arlig nedlaggning i gravar av
varje arsproduktion av en typ pa io exemplar under en period pa io ar och som
~7edtill visar den darav erhallna frekvenskurvan for tillverkning och nedlaggning.
— Efter Almgren 2955, fig. i4i—i4z.

hog grad generation.rbegran.rad.• den aldre generationen fortsatter garna i
man av tillgang, sarskilt ifraga om personlig utstyrsel, att anvanda det
slags tillbehor man varit van vid sedan ungdomen. Man kunde tanka sig
att detta behov skulle vara starkare om det galley en foremalstyp som
varit mycket Lange i marknaden och pa sa satt vunnit stone affektions-
kraft, men detta forhallande torde inte paverka den efterslapande
konsumtionen namnvart utan fastmer yttra sig i en langre overlappning
mellan den gamla och nya typens tillverkning,

En annan faktor som paverkar den efterslapande konsumtionens
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Fig. 7. Principdiagram for tillverkning och nedlaggning enligt olika forutsattning-
ar. Figurerna till vwn.rter anger tillverkningsforlopp, de imitten nedlaggningsin-
tensitet. Till hoger jamfors tillverkningskurva (heldragen linje) med nedlagg-
ningskurva (streckad linje). Schema z—s forutsatter samma genomsnittliga an-
vandningstid=halva produktionstiden, achenta 3 en med zo% reducerad an-
vandningstid fr. o. m. produktionsmaximum. — Efter ~rsnes i97o A, s, z i.

langd ar den naturliga forbrukningen pa annat Batt an genom nedlagg-
ning i jorden. Denna naturliga f8rbrukning har en stor andel i regle-
ringen av efterfragan och tillverkningsintensitet ifraga om forhistoriskt
material. Foremal med mer eller mindre vardaglig anvandning nots och
forslits oundvikligen i det 1anga loppet, atskilliga gar Bonder eller for-
kommer. Den varumangd som ar i omlopp och anvandning efter rill-
verkningens slut ar utsatt for samma naturliga avgang, vilket innebar att
ocksa artefakternas hallbarhet Batter en grans for den efterslapande
konsumtionen,
Inte minst maste denna naturliga forbrukning ha begransat den efter-
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slapande konsumtionen for den brackliga och billiga keramiken. Men
den torde ocksa ha varit av betydande effekt ifraga om drakttillbehor
som baltetillbehor, nalar och spannen (bortsett fran praktsmycken).
Den naturliga forbrukningen torde i stor utstrackning kunna tankas
bidraga till att begransa huvuddelen av den efterslapande konsumtionen
for drakttillbehor till omkring en generation, for keramik kanske pa sin
hojd halften darav, io-z5 ar. En exceptionellt Lang efterslapande ned-
laggning i fynden av artefakter av delta slag torde endast komma ifraga i
den man foremalen tagits ur brisk och en langre tid lagts undan for alt
sedan titer plockas fram t. ex. i samband med en begravning. Nagon
statistiskt intressant andel av helhetsmaterialet kan dessa exempel dock
knappast utgora for det material som framst anvands for jarnalderns
relativa tidsbestamning, kerannik och drakttillbehor. Den torde endast
kunna berora en brakdel av den totala produktionen av en typ och foga
paverka resultatet av en samlad analys av ett stone fyndmaterial. Denna
»museala» efterslapning torde ha allvarligare konsekvenser endast for
sadant inhemskt eller importerat praktmaterial som har stone ekono-
miskt varde, socialt statusvarde eller magiskt innehall, sasom glas, ro-
merskt bronshantverk, mynt, guldsmycken och annat adelmetallsmide,
brakteater eller praktfullt utstyrda vapen- och hastutrustningsdetaljer.
Varje kombinationskronologisk ana.lys bor saledes om dess resultat
skall bli av varde inledas med en vardering av den potentiella bruknings-
tiden for varje artefaktgrupp som utnyttjas i kombinationsdateringen.

Det torde saledes inte finnas anledning att rakna med annat an sma
skillnader i den efterslapande brukningstidens langd for typer med
kortare eller langre tillverkningstid, vad g'~ller det bruksbetonade in-
hemska konsthantverket.

Om man t. ex. antar att en viss typ tillverkas under sammanlagt 7o ar,
att produktionen redan efter roar ar maximal, ligger pa en jamn viva
under 5o ar, och darefter helt upphor inom ro ar, och om man vidare
behaller antagandet om en ro% arlig forbrukning i fynden av varje
arsproduktion, blir effekten att narmare 98 % av forbrukningen
sker finnan produktionen av typen upphort (fig. 8). Antar man istallet
en tillverkningskurva som stiger jamnt till ett maximum vid mitten av
typens tillverkningstid och darefter jamnt avtar och upphor, erhaller
man i stort sett samma effekt (fig. 9). I bada fallen blir den efter-
slapande forbrukningen orimligt lag, endast zo ar.

Beraknar man istallet, som Malmer foreslar,3' den arliga konsumtio-
37 Malmer z963 A s. io3 ff.
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Fig, 8. Principdiagram for tillverkning och konsumtion av en viss typ. Forutsatt-
ning;total allverkningsdd 7o ar, darav konstant tillverkning under 5o ar och io
ars stigande begynnelse- resp, io ars minskande ayslutningsproduktion; ro % av
varje arsproduktion nedlaggs och forbrukas arligen. — Nar tillverkningstiden
som i detta fall har en viss langd blir den relativa brukningstiden, dvs den
efterslapande f8rbrukningens langd i f8rhallande till den totala tillverkningens
langd, relativt kort. — Heldragen linje=tillverkning, streckad linje=f8rbruk-
ning.

nen i forhallande till den cirkulerande varumangden, dvs det antal
artefakter av typen som varje ar ar i omlopp, blir den efterslapande
konsumtionens relativa storlek obetydligt storre, endast ca 5 % av hela
tillverkningen. Daremot far man den rimligare effekten att denna lilla
del av konsumtionen sprids ut langre i tiden. Det visar sig dock
att narmare 99 % av typens totala tillverkning konsumerats ungefar
3o ar efter tillverkningens slut (fig. io), vilket battre overensstam-
mer med vad man har skal att forutsatta betraffande en efterslapande
konsumdon.

Utfallet av hypotetiska exempel av detta slag blir naturligtvis beroen-
de av de valda premisserna for produktionskurvans forlopp och den

ro
ca

Ar

Fig. 9. Principdiagram enligt samma forutsattningar som fig. 8, med den skillna-
den att tillverkningen antages stiga, kulminera och avtaga i en jamn symmetrisk
kurva.
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Fig, ro. Principdiagram enligt samma forutsattningar som fig. 8, med den
skillnaden att den arliga forbrukningen pa ro % beraknas pa antalet exemplar av
typen som arligen ar i omlopp. — Forbrukningskurvan blir har nagot mer
utdragen och flack. Mer an 98 % av tillverkningen har dock forbrukats inom en
generation efter tillverkningens upphorande.

antagna konsumtionstakten. Den forntida verkligheten har givetvis varit
mer komplicerad an dessa med nodvandighet schematiserade exempel
forutsatter. Avgorande for hur stor del av tillverkningen som ar i
omlopp efter tillverkningens upphorande blir inte minst den genom-
snittliga arliga forbrukning man forutsatter: ju hogre konsumtionsinten-
sitetper ar som antages, desto farre exemplar av rypen aterstar oforbru-
kade efter tillverkningens slut och vice versa. Forutsatter man en mind-
re konsumtionsintensitet blir konsumtionskurvan flackare, en storre
andel av tillverkningen kommer da att vara oforbrukad vid tillverkning-
ens upphorande. Men inte ens vid en abrupt avbruten tillverkning
skulle forbrukningsmaximum komma att falla efter tillverkningens slut,
trots att mer an halften av produktionen skulle vara i omlopp efter
denna tidpunkt. En forbrukningsfrekvens pa g % skulle innebara att ca
4z % av typens exemplar forbrukats vid tillverkningens upphorande,
ytterligare 42 % en generation senare och resterande r6 %under nast-
foljandegeneration och d'arefter.

En sadan situation dar mer an halften av en typs tillverkning ar i
omlopp efter tillverkningens slut i sammanlagt 2-3 generationer ar
emellertid inte sannolik enligt tidigare forda resonemang. Vi kan illust-
rera med nagra exempel. Tar vi t. ex. det gotlandska materialet av
drakttillbehor fran romersk jarnalder och folkvandringscid38 finner vi
att huvudtyper av t. ex. spannen aldrig upptrader i fyndkombinationer
pa sa satt att spannen fran en period blandas med spannen eller annat
motsvarande material fran den andra darefter foljande perioden. Perio-
derna har genom.rnittligt39 en langd av ca roo ar. Om man raknar med en

3e Almgren-Nerman r9z3; Nerman r93S•
39 Om den absoluta tiden for Wagon av perioderna skulle vaza langre, betyder det samti-
digt att n~gon annan masse vara kortare.
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overlappande tillverkning av tva typer pa ca 3o ar skulle emellertid en
efterslapande konsumtion pa 2~ generation, dvs 7g ar, vara tillracklig
for att i fyndkombinationshanseende Lanka samman alla perioder sa att
atminstone enstaka fynd kom att innehalla artefakter fran tre pa varand-
ra foljande perioder. De tre stilfaser for Sydskandinaviens yngre, ger-
manska jarnalder, som ~6rsnes formulerat med hjalp av kornbinationsda-
tering pa framst drakttillbehor, yttrar sig likaledes i forhallandet att den
forsta fasens typer aldrig patraffas i kombination med den tredje fa-
sens.40 Varje stilskede skulle d'ar omfatta inte mer an genoy~z.rnittligt ca 85
ar. Mycket talar saledes for vad gaper jarnalderns inhemska konsthant-
verk av brukskaraktar, att den overvagande delen av artefakterna for-
brukades pa olika satt inom en generation efter det att typen upphort att
tillverkas.

Betraffande sina for batyxkulturen periodgrundande keramikgrupper
har Malmer iakttagit samma forhallande att inte i nagot fall keramik fran
nagon av grupperna forekommer tillsammans med keramik fran annat
an nastf8ljande period. Han drog slutsatsen, att ingen av grupperna kan
ha varit i bruk hela den tid under vilken efterfoljande grupp anvandes.41

Periodernas genomsnittliga langd ar i detta fall svarare att uppskatta.
Enligt den traditionella kronologien skulle de inte vara mer an ca 35 ar,
och inte ens den nya 1anga, dendrokronologiskt justerade C z4-skalan42
for mellanneolitisk tid torde kunna gora perioderna langre an genom-
snittligt 60-7o ar. Aven om man utgar franden senare uppskattningen
och aven om man godtar en sa kort overlappning ifraga om gruppernas
tillverkning som z 5 ar, skulle likval r ~ generations efterslapande bruk-
ningstid forsla for att tacka hela den efterfoljande gruppens tillverkning
fram till begynnelsen av den darpa foljande. Den absoluta langden pa
keramikgruppernas efterslapande brukningstid torde saledes i detta fall
vara betydligt kortare an i ~ generation, nagot som den brackliga och
billiga keramikvaran i sig sjaly ocksa troliggor.

Mycket talar saledes for att det finns en naturlig ovre grans for den
efterslapande brukningstidens absoluta langd nar det gaper det krono-
logiskt mest anvandbara artefaktmaterialet; framfor alit galley det in-
hemskt konsthantverk som samtidigt kan uppfattas som mer eller mindre
vardaglig bruksvara, t. ex. drakttillbeh8r och keramik. Varken sannolik-
hetsberakningar eller erfarenheter fran foreliggande kombinationsdate-

40 ~brsnes r969 s. io ff.
" Malmer z96z s, iog.
42 Tauber 2972.
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ringssystem ger anledning att generellt for sadant material antaga
mer an r, mojligen r~ generations absolut efterslapande brukningstid
annat an for en br~2kdel av den totala tillverkningen av en typ. Detta
forhallande maste galla antingen tillverkningen av typerna ar lang-
varig eller korrvarig.

Hela delta resonemang ger anledning formulera foljande regel: ju
langre tid en typs tillverkning varar, desto mindre del av den totala
forbrukningen faller efter tillverkningens slut — och omvant. Detta
forhallande kan aterges med termen den relativa brukningrtiden och
uttryckas procentuellt som relationen mellan typens efterslapande for-
brukningstid och dess tillverkningstid.

Ju langre tid en typ ar konstant, desto storre andel av den totala
konsumtionen (dvs naturlig forbrukning + nedlaggning i fynden) kom-
mer alltsa att aga rum under tillverkningens gang och fore tillverkning-
ens upphorande. Darmedar det inte sagt, att osakerhetsfaktorerna
generellt skulle vara eliminerade. Fyndkombinationsmetoden ar ju i
verkligheten mer komplicerad, genom att fynden vanligtvis innehaller
artefakter av manga olika kategorier. De stone osakerhetsmarginaler
man kan ha att rakna med nar alit fler typer av olika kategorier dras in i
bevisforingen torde emellertid endast vara aktuella vid begransade
dateringsoperationer da extremfallen kan gora sig mer gallande. Vid en
samlad kombinationsanalys av ett stone stilbundet fyndmaterial, dar
artefaktgrupper med antagen Lang brukningstid negligeras, elimineras i
hog grad effekten av de procentuellt sett fataliga extremfallen i det
ovriga materialet, Fyndkombinationsmetodens osakerhetsmarginaler
torde tvartom generellt sett minska ju langre tillverkningstiderna ar.

Montelius' klassiska indelning av bronsaldern i sex perioder illustre-
rar utmarkt den relativa brukningstidens reducering av den langa pro-
duktionstidens osakerhetsmarginaler. Perioderna ar genom.rnittligt ca
r 7o ar Tanga, och de bekraftas som bekant av standigt aterkommande
fyridkombinationstyper. Overgangsskedena mellan perioderna, ifraga
om tillverkning och konsumtion, torde i absolut tid ingalunda vara
kortare an for andra epoker, men deras effekt pa periodbildningen som
helhet begransas genom att perioderna ar sa Tanga.

Overgangsskeden
Ur den graderande analogimetodens synvinkel bestar ett kronologiskt
overgangsskede i forsta hand av den tid, under vilken tva varandra



avlosande typers tillverkning overlappar varandra. For kombinations-
metodens del utgors overg$ngsskedet av den overlappande tillverk-
ningstiden plus den tid under vilken den forsta typen ar i omlopp efter
tillverkningens upphorande.

Det ar dock att forenkla fragaa att endast tala om overlappande
tillverkning. Overgangen fran den ena typens tillverkning till den andra
typens har i verkligheten tagit sig mer komplicerade uttryck. Vi maste
saledes A. rakna med att en helt ny typ kan borja tillverkas (t. ex. efter
frammande forebilder) medan en aldre typ fortfarande produceras i
samma omrade utan forandringar. Vi maste B. rakna med att ett nytt
stilmode inom konsthantverket kan trada till pa sa satt att tillverkningen
steg for steg anpassas fran det gamla till det nya. Slutligen maste vi C, to
hansyn till att dels situationen A ensam, dels A i forening med B, kan ge
upphov till blandfarmer, dvs inte kronologiska overgangsformer utan
s. k, ackomodations- eller kontaminationsformer.43 Bade A och B maste
aven antagas kunna upptrada inom skilda utvecklingslinjer, separata
eller med ensidig eller omsesidig paverkan, samtidiga eller med in-
bordes tidsforskjutning,"

Vi maste darfor ocksa rakna med narvaron av en efterslapande kon-
sumtion for den produktion som skulle bli resultatet av dessa olika
mojliga tillverkningslinjer eller traditioner; fr$gan om den efterslapande
konsumtionen beror med andra ord inte blott de rena ryperna utan
ocksa den ur typ- och stilsynpunkt i manga fall sakert mer komplicerade
och differentierade tillverkningen under overgangsfaserna.

En bedomning av hur tang tid som ar rimlig att antaga for det fullstan-
diga produktionsskiftet mellan tva typer ror sig ocksa med Hera obekan-
ta faktorer. Daremot behover vi inte, som ifraga om brukningstiden, i
nagon namnvard utstrackning to i berakning en mer efterslapande till-
verkning for nagon speciell foremalsgrupp. Produktionsskifcet ar det
overgangsskede da tva varandra ersattande typer tillverkas parallellt
(tiden fran den andra typens forsta tillverkning till den foregaendes sista
tillverkning). Nar man t. ex. talar om att fyra typer tillsammans omfattar
40o ar och vardera d'arfor genomsnittligt roo ar, innebar det saledes att
den oblandade tillverkningen av de enskilda typerna betydligt understi-
ger ioo ar, eftersom produktionsovergangarna innefattas i de 40o aren.

43 H. Hildebrand 2873 B s. 90 f., 2873--8o s. 56, r876 A s. iii, 2876 B s. 595; Lind-
gvist z935 s. 239 ff., r936 s. z37; Almgren z9S9 s. xzo f., r963 s. i3; Malmer z962
s. i29, zg63 A s. i97 > ziz, 2i4.
" Jfr Lindquist 2936 s. 23S ff.; Almgren z955 s. 86, r963 s. 7 ff.
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Om vi forutsatter att tva typer i funktionellt ayseende avloser varand-
ra (t, ex. vissa armborstfibulor och korsformiga spannen), torde man
kunna rakna med att efterfragan ger overgangsproduktionen samma
ungefarliga omfattning som under skedena narmast fore och darefter.
En ny konsthantverksstil slog givetvis inte igenom omedelbart ens i en
begransad social miljo, an mindre i ett samhalle med en viss social och
ekonomisk differentiering och geografisk spridning. I regel torde darfor
den allmanna generationstrogheten ha medverkat till att ge produktions-
skiftena en viss utstrackning i tiden. 3o ar torde inte vara en orealis-
tiskt hog antagen tid for det fullstandiga skiftet mellan tva stilbundna
konsthantverksprodukter,

Men om vi trots detta uppstaller ett hypotetiskt exempel dar produk-
tionsskiftet endast omfattar Zo ar och om vi begransar den totala efter-
slapande forbrukningen till 20 ar, sa blir det fran kombinationskronolo-
gisk synpunkt kritiska overgangsskedet sammanlagt anda 4o ar. Om vi
samtidigt antar att typerna i exemplet har en ganska kort tillverkningstid
och uppskattar denna till just 4o ar, sa blir resultatet att det sammanlag-
da spelrummet for osakerhetsmarginalerna (Zo + Zo ar) representerar
lika lang tid som typernas tillverkning.45 Typernas relativa brukningstid
(se ovan s. 78) blir da sa stor som 50 %.

Som fig. z z visar skulle da varje ryps tillverkning borja vid mitten
av den foregaende typens tillverkning och sluta vid mitten av den efter-
foljande typens tillverkning. Under varje del av en typs tillverkning
skulle samtidigt nagon annan typ vara under produktion. Men dessutom
skulle, genom att den relativa brukningstiden ar sa stor som go %,
exemplar av varje typ komma att vara i omlopp inte blott under hela
den efterfoljande typens tillverkning utan aven under den darnast folj-
ande typens begynnande tillverkning. De ko~~zbination.rkronologi.rkt
kriti.rka overg~ngrfa.rerna .rkulle .raleder lilnka i varandra i en enda
lang kedja.

Harav torde den slutsatsen kunna dragas, att en stilbunden typ-
vaxling med sa korta mellanrum som en generation — ca 3o ar —inte
ger utrymme for generell datering genom kombinationsmetoden ens
om man antar en forhallandevis kort tid for produktionsskiftet och
for typernas forbrukning.

Produktionsskiftet och den efterslapande forbrukningen satter sa-
ledesden nedre gransen for kombinationsmetodens mojligheter att med

's Jfr Almgren 2955 s. 7s ff.
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Fig. i r —z z. Principframstallning av overgangsskeden mellan varandra avlosande
typer. I bada exemplen forutsatts en tillverkningstid pa 4o ar och en eftersla-
pande forbrukning pa zo ar for varje typ. Tiden for den 8verlappande tiliverk-
ningen antages i fig, iz vara 20 ar, i fig. r2 vara ig ar. — Heldragen linje=
tillverkning, streckad linje=forbrukning.

nagon grad av tillforlitlighet tidsordna arkeologiskt material. Ur kom-
binationskronologisk synvinkel torde det darfor rote alltid Iona sig
att driva typdifferentiering langt in i detalj ens om detta vore moj-
ligt med bibehallande av relevanta typer.

Tva for kombinationsmetodens tillforlitlighet avgorande faktorer
ar saledes delr overgangsproduktionens, delr den efterslapande for-
brukningens tidslangd i forhdllande till typerna.r totala tillverkning.r-
tid. Tllsammans bildar overgangsproduktion och efterslapande for-
brukning det !otala overg~2ng.r.rkedet for tva avl8sande typer. Ju
langre tid typernas totala tillverkning omfattar i forhallande till de
totala overgangsskedenas langd, desto storre blir den del av tillverk-
ningen som kommer att cirkulera utan inblandning av aldre och
yngre typer, och desto gynnsammare blir forutsattningarna for date-
ring genom kombinationsmetoden,

De kombinationskronologiskt kritiska gransvardena for de totala
overgangsskedenas relativa langd kan givetvis rote fixeras. De torde
aysevart vaxla efter forutsattningarna, framfor allt kallmaterialets art.
En relativ overgangsproduktion pa exempelvis 7 5 % i forening med en
relativ brukningstid pa 50 % torde dock vara tillracklig for att omojlig-
gora varje Baker generell kombinationsdatering (fig. zz).

En viktig slutsats av detta resonemang masse bli, att varje mer om-
fattande kom6inationsdatering — for ett gott resultat — bor inledas med
en analys av det aktuella artefaktmaterialets egenskaper just ifraga
om dess tankbara inverkan pa bade overgangsproduktionens och den
efterslapande forbrukningens langd.

~-744234 Grdrlmtd 8 I



Man erinrar sig har Sophus Miillers bekanta uppspaltning av Monte-
lius' andra och tredje bronsaldersperioder i inte mindre an 5 tidsgrup-
per.'s Till en borjan antogs Mullers system allmant av ledande bronsal-
dersforskare," men overgays sedan efterhandater till forman for det
aldre systemet.48

Man observerar ocksa att Montelius sjaly, och det redan i Tidrbertam-
ning, ansag sig »i manga fall kunna urskilja, vad som hor till en periods
forra och senare del».49 Senare angav han rentav nagra exempel fran
varje period, och antydde att fyndkombinationerna skulle bekrafta for-
hallandet. Av allt att Boma gallde dessa observationer dock endast ett
begransat antal typer eller mindre antal artefakter av varje typ.50 I vilket
fall som helst kom Montelius aldrig under alla ar att genomfora nagon
tudelning av sina bronsaldersperioder, En liknande kluvenhet moter vi
aven hos sentida forskare: » Wir haben gesehen, dass das Chronolo-
gie-Geriist uon Montelius als einziges von Grund auf entwickeltes and
definiertes System heute noch weitgehend gultig ist. Eine allzu detail-
liertes Gliederung scheint Beim gegenwartigen Stand der Forschung
weder Ratsam noch uberhaupt durchfuhrbar. Allerdings durfte es in
vielen Fallen moglich sein, Funde dem alteren oder jungeren Abschnitt
einer Periode zuweisen zu konnen, so wie es schon Montelius tat.»si

Som Almgrenpapekat, torde anledningen till attMullers detaljkrono-
logi overgays kunna vara, att den visade sig motsagelsefull fran fynd-
kombinationssynpunkt.52 Rent teoretiskt kan Mullers finindelning speg-
la en typforandring, som de slutna fynden inte kan ge uttryck for pa ett
distinkt satt.53 Mullers detaljperioder representerar namligen inte mer
an genomsnittligt 65-7o ar vardera. Eftersom kulturutvecklingen i all-
manhet under bronsaldern praglas av lugn och konservatism och da
periodsystemet som helhet gaper ett mycket stort geografiskt omrade,
ar det rimligt att rakna med nagot langre genomsnittliga overgangsfaser
an for jarnaldern i allmanhet. Om produktionsoverlappningen vore 40
ar och den totala efterslapande brukningstiden lika mycket skulle effek-

4e Muller r9o9 s. z f., z9zz.
97 Kossinna z9rz, r9z2, z9z3 B; Sprockhoff i93 z s. iv; Kersten r93S s. 2 £; Broholm r933
4B Aven av Broholm z943, 1944, se 2944 s. zi3.
99 Montelius z885 A s. 8g f.
so Montelius r89z s. z 38 ff., r9z7 s. 30~ 35> 43~ 4~~ S I~
sl G. Jacob-Friesen 2967 s. 47.
52 Almgren z959 s. izz.
53 Man tvingas da forutsatta en viss forskjutning i konsthantverkets uttrycksmedel room
de mycket 1anglivade grundstilar (Almgren z963) som uppenbarligen reflekteras i Monte-
lius' periodbildning. Jfr dock Almgren z963 s. i i.
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ten bli den ovan namnda, att efterslapande forbrukning och begynnande
tillverkning skulle sammanbinda tre pa varandra foljande perioder. Men
om osakerhetsmarginalerna vore mindre, t. ex. zo--2g ar for vardera
produktionsskifte och efterslapande forbrukning, maste anda ovillkorli-
gen Mullers detaljsystem bli delvis motsagande fran kombinationskro-
nologisk synpunkt. Till en del skulle denna effekt dampas genom en
strangare regional atskillnad inom det centrala bronsaldersomradet,
nagot som den modernare bronsaldersforskningen alit mer synes be-
akta54 samtidigt som finindelningssystem titer borjar gora sig
gallande,ss

Typologi och periodindelning
Nar det galler att diskutera »typologiens» metodiska varde torde man
numera i huvudsak kunna bortse fran det verkligt darwinistiskt praglade
elementet i Montelius' teoribildning kring metoden. For det forsta
formulerade Montelius den egentliga tesen om den arkeologiska darwi-
nismen, dar en tvingande, lagbunden utveckling av det kulturhistoriska
materialet framstalldes som typologiens kronologiska premiss, forst
Zo-3o ar efter typologiens framtradande och genombrott. For det andra
saknas det belagg for att utvecklingslaran hade annat an sekundar bety-
delse for uppkomsten av typologien som en konkret metod, forutom att
typologisk metod synes ha haft en begransad andel i utformningen av
den aldre arkeologiens periodsystem, t, ex. Montelius' indelning av
bronsaldern.56 Den forestallning om en jamn och gradvis skeende ut-
veckling som brukar forknippas med darwinismen ar ju i mycket en
effekt av det enorma biologiska tidsperspektivet, Darwin betonade
visserligen alltid att utvecklingen skett langsamt, men han understrok
samtidigt klart, bade i Arterna.r uppkom.rt och Mdnni.rkan,r hilrledning, att
utvecklingstakten var ojamn.s' Den naturvetenskapliga darwinismen
aystod heller inte for sin del fran att utnyttja ett periodsystems fordelar,
varvid av naturliga skal geologiens tidsskala framst kom att anvandas.

Den sentida typologiska teorien synes for ovrigt hell ha frangatt den
falska analogien med den naturvetenskapliga utvecklingslaran. Ingen
typologiskt inriktad forskare torde langre aberopa darwinismen som en

54 Tidigast Kersten 2935, senast Randsborg 2968, z972.
~ Hachmann z957; Lomborg z9S9, r969.
68 Se kap. zo,
67 Dazwin z87z A s. 90 E, io4 ff., 274 ff., z96, 302, z87z s, i58.



teoretisk utgangspunkt for sin kronologiska metod.SB I den man de
teoretiska forutsattningarna alls anges, sa sker det numera vanligen
endast genom en allman hanvisning till den valbekanta traditionsbun-
denhet som utmarker de fiesta samhallen, och som ligger bakom att
nagot nytt oftast behaller drag av det foregaende, Man hanvisar saledes
till ett empiriskt belagt samband mellan »likhet» och »samtidighet»,ss

Almgren har papekat att den arkeologiska periodbildningen i stor
utstrackning torde spegla sdlskiftningar i konsthantverket.60 For atmins-
tone betydande delar av metallaldrarna torde de typbaserade perioder-
na reflektera en konvenans i hantverket, eller en sa langsam och obetyd-
lig forandring inom gemensamma ramar, att hantverket under en viss
sammanhangande tid stelnar i det som vi uppfattar som typer och
perioder. Narvaron av denna typbildande cykliska periodicitet ar nagot
som inte tiara en modern typologisk teoretiker som Malmer godtar,sl
utan aven de framsta foresprakarna for den klassiska typologien, Monte-
lius och Hildebrand,62 liksom ocks~ typologiens storste dogmatiker,
t~berg.63 Om saledes metodens teoretiker inte uppfattat utvecklingen
som jamn i den meningen att den inte gang pa gang kan brytas eller
tempot vaxla, skulle typologiens tillampning i detta ayseende inte, sa-
som antytts,s' direkt strida mot principen for periodindelningen.
I sjalva verket torde det ju ocksa forhalla sig sa, att den arkeologiska

periodbildningen i huvudsak ar ett arbetsfalt for den grupperande ana-
logimetoden och for den grupperande kombinationsmetoden, inte for
den graderande analogimetoden, som framst ar hanvisad till att verka
inom de nybildande skiftena ynellan perioderna.

Fragan ar da hur formbildningen tiger rum inom dessa overgangsske-
den under vilka nya typer ersatter gamla, Att typf8randringsprocessen
sker i ett visst tempo betyder naturligtvis, som bade Almgren och
Malmer papekar,65 inte i sig alt den maste vara jamn. Sannolikheten tilt
utvecklingshastigheten skulle vara konform torde vara lika liten har som
i 8vriga sammanhang, och aven for de kronologiska 8vergangsskedena
68 Schwantes z9S2 ar ett skenbart undantag, del vasentliga av artikeln skrevs 40 $r fore
publiceringen.
ga T. ex. Furumark z95o s. i3 f.; Malmer z963 A s, r9, 2r, z7, 38; Moberg z969 s. iai;
Johansen 2969 s. 5r; Clarke r968 s. i4g—i68.
80 Almgren z9ss s. 88 ff., z963 s. z9 ff.; jft Furumark z95o s. r6, 33 ff.
81 Malmer z963 A s. 36 ff., 83.
82 Montelius 2899 s. z68; H. Hildebrand 2873—r88o s. 54•
sa tZberg z9z9 § 5•
~' Almgren z959 s. zzi ff., r963 s. 9 ff.
~ Almgren z955 s. 86; Malmer r963 A s. 37.
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maste Montelius' ord galla, att »utvecklingen kan ga fortare eller lang-
sammare».ss

Nagon annan kronologisk premiss for typologien an att Braden av
samtidighet mellan artefakter och typer star i proportion till Braden av
likhet dem emellan ar svar att finna eller motivera.s~ Det maste emeller-
tid framhallas, att detta samband inte ar fastare, an att i vissa situa-
tioner det motsatta forhallandet torde galla.

En typ uppstar ju i regel genom en viss stabilisering av hantverket,
som yttrar sig sa, att varandra lika artefakter tillverkas under en langre
sammanhangande tid. Den samtidighet en typ representerar ar darfor
relativ. Tva artefakter av en och samma ty~ kan vara paaret jamngamla,
men langt vanligare torde vara att de ar oliktidiga och atskiljs av en viss
tid, s, g, io, go eller ioo ar, i visa fall kanske i000 ar. Arkeologisk
typgruppering och aven i stor utstrackning periodisering bygger saledes
pa att det kan rada ett di.rproportionellt .ramband mellan likhet och .ramti-
dighet, En av den vetenskapliga arkeologiens forutsattningar ar i sjalva
verket just att inbordes lika artefakter kan representera en betydande
kronologisk spannvidd, Pa motsvarande vis ligger i den process som
leder fram till nya typer ett visst tempo, som medfor att aystandet i tid
mellan tva skilda typer kan vara relativt kort.e$ For de kronologiska
overgangsfaserna torde darfor galla den for perioderna omvanda regeln,
namligen att olikhet reprerenterar .rtorre ndrhet i tid. Bronsalderns langva-
riga stilbundna perioder med mellanliggande kortare overgangsfaser ar
ett utmarkt exempel pa att det inte finns nagon allman regel som sager
att likhet generellt skulle innebara narhet i tid och omvant.

Regeln om ett saraband mellan likhet och samtidighet galler saledes
inte de enskilda artefakterna: aystandet i tid mellan tillverkningen av tva
artefakter av en och samma typ kan saledes mycket val vara langre an
motsvarande tidsaystand mellan tva artefakter av oliktidiga ryper. Typ-
likhet innebar inte samtidighet utan en mindre eller stone tidrgemen-
.rkap, Typologiens kronologiska premiss har bl. a. formulerats sa, att
den utgar fran forhallandet att »stor men icke fullstandig likhet ar ett
kriterium pa litet tidsaystand, liten likhet ar ett kriterium pa
stone tidsaystand» och att »sakforskningens kronologiska metod
bestar . , . i en jamforelse mellan olika grader av likhet».69 Det fore-
~ Montelius r899 s. 268.
s' Jfr Malmer z963 A s. i4 £, z z, z7 f., 3z f., jfr r968 A s. 87.
se Aven om overgangsfaserna ar lika 1anga som perioderna markerar de anda en snabbare
rypforandringstakt.
89 Malmer 2963 A s. zi.



gaende hay dock visat att detta samband inte utan vidare galley arte-
fakternas eller typernas inbordes tidray.rt~2nd, utan —under forutsatt-
ning av en ratlinjig utveckling — endast deras inbordes ordning.

Det forntida materialets eget vittnesbord ar saledes att »utveckling-
en» inte ar jamn utan i minst lika hog grad oregelbunden. Fragan ar
vilka metodiska konsekvenser detta medfor, I forsta hand det som
Almgren p$pekat, att all interpolering i ett absolutkronologiskt system
genom en jamn fordelning pa artalsskalan maste bli av tvivelaktigt
varde.70 Sarskilt allvarliga konsekvenser maste folja for jarnalderskro-
nologien med dess stora inslag av absolut historisk tidfastning.

Overgangsskedena ar de som ar svarast att bemastra ur kombinations-
kronologisk synvinkel. Men eftersom typforandringsprocessen da
sker i ett visst tempo okay ocksa mojligheten for bildandet av ackomo-
dationsformer, i och med att olika former och varianter da blandas i
konsumtionen. Rent allmant torde ocksa kunna sagas, att typer med
Lang relativ brukningstid (antingen den beror pa kort tillverkningstid
eller ovanligt Lang brukningstid) ocksa underlattar uppkomsten av
blandformer, som kan komma att uppfattas som kronologiska mellan-
former ehuru de egentligen ar hybrider.71 Just i de situationer da den
graderande analogimetoden teoretiskt skulle ha battre mojligheter an
kombinationsmetoden att na kronologiska resultat, okay saledes samti-
digt risken att dess resultat paverkas av dylika felkallor, vilka inte heller
av tidigare anforda skal kan kontrolleras genom kombinationsmetoden.

»Pludselige Afbrydelser, uberegnelige Impulser . . . , utformodede
Spring, Standsninger og Tilbagegange i Udviklingen»72 torde overhu-
vudtaget vara aktuellare riskmoment for markanta periodskiljen an for
perioderna. Just i overgangsfaserna, nay stilkanslan trevande soker sig
nya former, okay forutsattningarna foy parallella utvecklingslinjer, sa att
forandringarna inte sker enkelsparigt,73 och darmed ocksa uppkomsten
av blandformer av skilda slag. I samma grad tilltar forutsattningarna for
regional divergens i stil- och formhanseende. Allmant sett framstar de
mer eller mindre distinkt iakttagbara overgangsfaserna mellan typer,
grupper och perioder som bade kombinationsmetodens och den grade-
rande analogimetodens kririska gransland, day all findatering kan sattas
under diskussion.

70 Almgren 2955 s. 85 f£; aven Malmer r963 A s. 37.
~1 Se ovan not 43•
7z Muller 2884 s. i 7 i.
73 Lindquist z926 s. i3 ff, 2936 s. z3g f£; Almgren z9S5 s. 86, r963 s. 7 ff.



Kapitel 7

Kronologisystemens framvaxt.
Introduktion

Det system for en relaav tidsindelning for Nordens forntid, som bygg-
des upp under det forraarhundradet, bildar vad metallaldrarna betraffar
stommen i de relativkronologiska system som fortfarande anvands.
Visst har vara kronologiska kunskaper sedan dess vidgats och nyanserats
i manga ayseenden, men endast i ringa utstrackning har det skett i form
av kronologiska nykonstruktioner som radikalt brutit mot de tidigare
systemen. Tvartom, i huvudsak har det varit fraga om ett successivt
konsolideringsarbete, dar en langre gaende gradering eller en korrige-
ring utforts inom redan givna ramar.

Sarskilt tydligt ar detta for bronsalderns del, dar en sadan skarp
forskningshistorisk granslinje markeras av Montelius' Tidrbectana~ai~zg
inont bron.raldern av ar i88g.1 Men forhallandet galley ocksa jarn$ldern.
Aven om det kronologiska grundarbetet day forsiggick nagot mer tre-
vande var det dock i stora drag ayslutat i och med Montelius' Den
nordi.rka jern~2ldern.r kronologi fran aren z89g-1897.2

Det kan saledes inte vara en ovasentlig fraga for den forskning, som
dagligen utnyttjar och diskuterar de relativa kronologisystemen, att soka
na okad klarhet i hur dessa kronologiska ramar ursprungligen fogades
samman. Den nordiska arkeologiens forskningshistoria ar till stora delay
oskriven, och kunskapen om kronologisystemens framvaxt torde i
allmanhet vara begransad. Fragan ar emellertid om inte var kronologi-
metodiska helhetssyn ofta fargas av de forestallningar som vi trots detta
goy oss om de relativkronologiska metodernas historia. Jag troy darfor
att storre klarhet betraffande de medel, med vilka de relativkronolo-

' Montelius r885 A, Jfr kommentar av Hachmann 2957 s. z3 f. och G. Jacob—Friesen
2967 s. i g ff.
2 Montelius z895—x896—r897,



giska systemen ursprungligen murades samman, kan ge ett positivt
bidrag till var egen rids kronologiska semantik och till diskussionen om
kronologibegreppens omfang och innehall.

Vasentliga fragor for en sadan undersokning ar bland annat foljande.
Vilken betydelse hade iakttagelser baserade pa fyndforhallanden? Vil-
kenroll spelade den rena typologien, den graderande analogimetoden?
Har de historisk—arkeologiska kallorna haft nagon avgorande berydelse
for jarnalderns relativa tidsindelning?

Sarskilt i svensk metoddiskussion har begreppet typologi spelat en
central roll. Det synes motiverat att soka utrona hur de forskare, som en
gang lanserade typologien, sjalva tillampade metoden och vilken inne-
bord de lade in i begreppet. I vilken utstrackning uppstod den rena
typologien genom iakttagelser om partiell likhet? I vilken man kan
iakttagelser om fyndforhallanden ha vackt forskarnas medvetande om
utvecklingssammanhanget mellan artefakter? Kunde den tidiga typolo-
gien arbeta fritt och oberoende av fyndsammanhangens vittnesbord
eller var dess rorelsefrihet begransad av de kronologiska ramar dessa
angav?

Kallmaterialet for en sadan undersokning maste i forsta hand bli den
vetenskapliga kronologiska litteraturen med dess dar redovisade bevis-
foring och dokumentation, Ett kallkritiskt problem man darvid standigt
moter ligger i det tidigare diskuterade forhallandet,3 att de olika veten-
skapliga momenten i form av publicering av material, analys samt redo-
visning av resultat manga ganger i den arkeologiska litteraturen oupp-
losligt vavts in i varandra, Ofta forekommer, langt ifran endast i aldre
litteratur, att kronologiska resultat redovisas i form av periodindelning-
ar, kronologiska sviter eller typologiska serier, utan hanvisning till de
fyndomstandigheter ur vIlka resonemangen obestridligen hamtat
naring. Det kan darfor stundom vara svart, eller rentav ogorligt, att i
ett visst arbete erhalla en klar uppfattning om den kronologiska bevis-
foringens grunder, om orsak och verkan.

Det finns saledes inga som heist mojligheter att i detalj kartlagga
beviskedjorna for de relativa kronologisystemens framvaxt under den
nordiska arkeologiens utvecklingsskede, I storadrag torde utvecklingen
dock vara mojlig att folja genom en granskning av de arbeten som i
forsta hand forde kronologiforskningen framat och genom de i dem
direkt lamnade eller indirekt uttydbara upplysningarna i amnet. En

3 Se kap, z.



annan kalla utgors av metodiska principuttalanden, dels sadana som
ayser konkreta exempel, dels ocksa sadana som har en vidare, allman
syftning, Det ar emellertid fragan om ett material, som kraver kritisk
provning och forsiktig anvandning. En forskares sekundart tillfogade
beskrivning av sin metod awiker inte sallan fran det resultat som en
analys av hans arbete ger. Den fordrar i regel stod av oberoende
material for att bedomas som vittnesgill. Till kallmaterialet hor ocksa
bevarade vetenskapliga utkast, korrespondens, sjalvbiografiska och
samtida biografiska notiser, m. m.

En undersokning av denna art moter ocksa andra svarigheter. En
Jigger forborgad i forutsattningarna for de relativkronologiska meto-
derna och i dessas grundstruktur. Ty som ovan papekats existerar inte
nagon allmarit anvandbar »ren» fyndkombinationsmetod, en med vil-
ken man skulle kunna dra generellt giltiga slutsatser utan stod av lik-
hetsjamforelser. Denna omstandighet okay inte mojligheterna att i de-
talj kunna urskilja den graderande analogimetodens respektive fynd-
kombinationsmetodens andelar i den kronologiska bevisforing, som har
skall studeras. Hartill kommer, att dessa tv$ element ofta ar pa ett oklart
satt inflatade i varandra aven nay det galley den stone komplexa och
syntetiska dateringsvaven.4

Den arkeologiska historiografien ar ett forsummat forskningsfalt,
men detta arbete goy inte ansprak pa att teckna Wagon allman arkeolo-
gisk forskningshistoria. Dess huvudsyfte ar begransat till att skissera
grunddragen av den arkeologiska dateringssystematikens aldre utveck-
ling i Norden.

Den foljande undersokningen beror framst bronsaldern och
jarnaldern. Ifraga om den relativa kronologien gjordes for stenalderns
vidkommande forhallandevis langsarnma framsteg, aven om betydelse-
fulla landvinningar gjordes t. ex. betraffande den kulturhistoriska tolk-
ningen, d'ar Sven Nilssons jamforande arkeologisk—etnografiska metod
ar ett exempel.5

Undersokningen hay forts fram till i88o-talets mitt da bronsalders-
kronologien forelag fullt fardigutbildad. Den ursprungliga planen att
behandla aven den slutgiltiga utformningen av grunddragen for
jarnalderns periodsystem hay, av tidsskal, rote fullfoljts.

Framstallningen foljer av praktiska skal ej alltid en strang tidsordning;
stundom diskuteras forskningsutvecklingen separat for de olika aldrar-

Jtr kap, g.
° Nilsson r838—r843, m, fl,



na. Detta skall inte undanskymma, att de metodiska framstegen i regel
snabbt utnyttjades over hela den kronologiska skalan; delta hor bland
annat samman med att de ledande forskarna under r800-talet annu var
foga specialiserade utan verkade over hela det arkeologiska faltet.

Vad de kronologiska termerna betraffac will jag har an en gang
papeka att med »typologi» har awes en fri formanalogi, som ej primart
tar stod av fyndsammanhangen, en graderande analogimetod.s Med
fyndsammanhangen menas da inte blott sadana slutna fyndkombinatio-
ner, t. ex, i form av gravfynd, d'ar foremalen hopbragts och nedlagts vid
ett och samma tillfalle. Dit raknas i denna framstallning saledes alit i
fraga om samlade fynd, som utnyttjades av forskningen for kronologiska
slutsatser, aven sadana kallkritiskt mer problematiska grav- och depa-
fynd som kan formodas ha hopbragts och hallits samman en tid redan
fore nedlaggningen, liksom sadant material som ackumulerats under en
langre, verkligt eller forment sammanhangande och begransad tid, till
exempel boplatsfynd och mossofferfynd. Till fyndsammanhangen
raknas givetvis aven stratigrafiska forhallanden, genom vilka en bestamd
yttre relation anges mellan fyndkombinationer eller enskilda objekt,
Kort sagt, till fyndsammanhan~en raknas har alla fyndforhallanden som
pa nagot salt utnyttjats for att placera olika arkeologiska kallmaterial i
nagon inbordes tidsrelation.

e Se datum kap. 2.



Kapitel 8

Den museala bakgrunden

I den utvecklingsprocess som forvandlade fornforskningen fran ett
osystematiskt kuriosasamlande till en ledande kulturhistorisk vetenskap
spelade de skandinaviska landerna, i forsta hand Danmark och Sverige,
en klart dominerande roll. De mest omtalade bidragen harvidlag har
varit treperiodsystemet och typologien. I sjalva verket galler saken
arkeologisk metod i allmanhet och kronologisk metod i synnerhet. Man
har skal att stalla fragan: varfor agde denna urveckling rum just i de
nordiska landerna? Varfor inte i Mellaneuropa, i Vasteuropa eller n$gon
annanstans? Thomsen, Worsaae, Hans Hildebrand, Montelius och Mul-
ler var forvisso begavade man, men representerade de verkligen en
storre beg$vningspotential an den som fanns att tillga i andra Lander?
Fanns det mojligen i Skandinavien sarskilda forutsattningar for den
urveckling som foljde?

Som bekant var det inte en ny tanke att soka indela manniskans
aldsta historia i epoker efter hennes teknologiska kulturniva,l Trepe-
riodsystem hade salunda tidigare ofta antytts, men det bleu anda forst
genom Thomsen som treperiodsystemet med en stenalder, en bronsal-
der och en jarnalder pa ett overtygande Batt kunde formuleras och
demonstreras. Detta skedde dels genom Thomsens bidrag i broschyren
Ledetraad til Nordi.rk Oldkyndighed,2 dels genom dennes praktiska verk-
samhet i museet i Kopenhamn.

Vad typologien betraffar hade den pa ett liknande Batt forebadats av
vaga antydningar att det kunde rada ett utvecklingsforhallande mellan
kulturhistoriska produkter av den cyp arkeologiska artefakter ucgor.

' B. Hildebrand r937—r 938 s, z iCri32, s. 3oi-333, jfr s. 73z-736; Daniel x943 s. z3 ff.,
z95o s. 43 ff., z967 s. 90 ff.; Montelius r9o5 s. i85 f£; Weibull z9z3 s. z47 ff.; Rydbeck
1943 B s. i7o ff.
2 Thomsen r836 s. 57 ff.
3—'~ utgar.
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Men inom fornforskningen kom likval dessa olika stromningar till ett
klarare uttryck i ett medvetet teoretiskt program och en bestamd prak-
tisk tillampning forst genom Hans Hildebrand och Oscar Montelius, pa
allvar sa sent som pa i87o-tales.

Under r Boo-talets forsta halft och mitt lag i Sverige den vetenskapliga
arkeologiens tyngdpunkt i Lund. I Uppsverige fanns ingen motsvarighet
till namn som Magnus Bruzelius, Sven Nilsson eller Nils Gustaf Bruze-
lius, om vi bortser fran Bror Emil Hildebrand, som erhallit hela sin
grundlaggande vetenskapliga utbildning i Lund och Kopenhamn. Det ar
svart att inte har se ett samband med de museala forhallandena. Redan
i8o5 omfattade Lundasamlingarna en betydligt storre fornsakskollek-
tion an Stockholmssamlingarna gjorde nar Bror Emil Hildebrand ut-
namndes till riksantikvarie z 837, och den kunde under i 800-talets
forsta decennier val havda sig ocks$ mot Kopenhamnssamlingarna.5 Nar
Thomsen bleu sekreterare i Oldsagskommissionen fran ar r 8 r 7 och
Hildebrand riksantikvarie 20 ar senare, inleddes en period av valdig
tillvaxt for samlingarna i Kopenhamn och Stockholm. Genom systema-
tiska forvary utokades stockholmssamlingarna i lavinartad fart fran och
med r 84o-talet, en tillvaxt som var nara forknippad med de stora
nyodlingsarbetena inom jordbruket och efterhand ocksa med en mer
planmassig utgravningsverksamhet. Forst fran och med r 86o-talet bar de
kvantitativt och kvalitativt stabiliserade samlingarna i Stockholm
fram den forsta arkeologiska vetenskapsgenerationen, foretradd av
Hans Hildebrand, Oscar Montelius och efterhand aven Hjalmar Stol-
pe.

Pa ett motsvarande Batt ger de museala forhallandena belysning at den
skandinaviska arkeologiens internationellt ledande stallning under stor-
re delen av r800-talet. Ty alldeles uppenbart foreligger ett saraband
med det faktum att har forhallandevis tidigt inrattades verkliga arkeolo-
giska nationalranalingar, De fran borjan planlost hopkomna kollektio-
nerna i Kopenhamn och Stockholm utvecklades efterhand till museer
utan motstycke i Europa vad betraffar representativitet fgr sina nationel-
la kulturomraden, i det har fallet Danmark respektive Syd- och Mel-
lansverige.

Endast genom samlingar av denna art gays den overblick av kallmateri-

5 Rydbeck 2943 B s. i86 ff. — Mycket stora privata fornsakssamlingar, som i nags fall
senare inforlivats med Statens Historiska Museums samlingar, fauns ocksa att tillg$ vid
sidan av den offentliga museisamlingen i Lund, framfor allt da Magnus Bruzelius' och Sven
Nilssons samlingar.
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alet som gjorde det mojligt for fornforskarna att uppfatta det generella,
det typiska, i fornsakssamlingarnas virrvarr av aldrig identiska foremal,
vilka var for sig gav foga underlag for kronologiska eller kulturhistoriska
slutsatser. Denna overblick gynnades av att en procentuellt sett betyd-
ligt stone del av samlingarna da torde ha hallits utstallda an vad som
galley for nutida museisamlingar. Genom sin representativitet mojlig-
gjorde dessa samlingar inte minst att de lokala variationerna i kallma-
terialet kunde uppfattas i ett riktigt perspektiv.s

Den nordiska fornforskningens stravan att bilda arkeologiska central-
samlingar gomde en klar vetenskaplig malsattning. Darom hay t. ex.
Bror Emil Hildebrand och Thomsen vittnat i sina sjalvbiografier.~ Hela
Thomsens museala verksamhet speglar ocksa hans uppfattning att ett
utvecklat museivasende var forutsattningen for en sund urveckling av
den vetenskapliga arkeologien.8

Samma installning till de vetenskapliga samlingarna praglar Worsaaes
verksamhet och forfattarskap. I Worsaaes Erindringer kommer ocksa till
uttryck ett klart medvetande om det stora vetenskapliga forsteg Kopen-
hamnssamlingarna gav dansk fornforskning; genom » ... det av Thomsen
indsamlede og tidligere, end i noget andet Land i Europa, ordnede yp-
perlige Materiale of Faedrelandske Oldsager havde Danmark naaet et
berydeligt Forspring, som gjaldt at haevde, og om muligt fire videre».9
I manga skilda sammanhang inskarpte Worsaae, grundaren av den i

egentlig mening jarnforande fornforskningen, nodvandigheten av en
nationell och internationell overblick av det arkeologiska kallmaterialet.
Detta kom att uppenbaras for honour pa ett sarskilt tydligt satt under
hans vidstrackta studieresor pa kontinenten och pa de brittiska oarna
vidarhundradets mitt,io

Speciellt iogonfallande var forhallandena i de tyska landerna. Wor-
saae faun day de museala och vetenskapliga samlingarna sa oordnade, att

e Bland manga exempel pa arkeologiens problem harvidlag kan namnas Sophus Mullers
bekanta antikronologi for bronsaldern fr$n $r r 876. Muller forleddes, sannolikt genom de
vid denna tid i betydande utstrackning regionalt uppstallda samlingarna i Kopenhamn (jfr
Worsaae r877 s. 6 f.), att uppfatta en stor del av den aldre och yngre bronsalderns
forem$lsbestand sour samtidigt, den forra gruppen med en vastlig, den senare med en
ostlig utbredning (Muller r876, se Almgren 2959 s. i i9).

Bror Emil Hildebrands otryckta sjalvbiogr~, B. E. Hildebrand 2884. Jfr Montelius
z9z5 s. 33, 37; Thomsens otryckta sjalvbiografiska anteckningar r86q, Nationalmuseets
arkiv, Kopenhamn.
e B. Hildebrand z937—x938, S• 353 f•~ 359 ff., s. 6z4 f.
s Worsaae 1934 s. 94, jfr s. zoo f., i47.
to T. ex. Worsaae z8¢6 B, r93q s. ioo f., iz8 ff., z47, 94, 2884 s. r7 i ff.

93



han rote Mott offentliggjorde sina synpunkter harom i en tryckt artikel,
Den nationale Oldkyndighed i Tydrkland,li utan aven faun sig foranlaten
att utge den i en tysk version.12 En av Worsaaes huvudteser ar den att
den vetenskapliga fornforskningen i Tyskland blivit starkt fordrojd i sin
utveckling pa grund av att musei- och antikvitetsvasendet var uppdelat
pa en mangd lokala enheter, i sin tur en foljd av den stora politiska
splittringen. Darigenom hade ryska fornforskare ej lyckats skaffa sig
den nodvandiga overblicken av kallmaterialet. Han hailer t, o. m. for
troligt »at ingen tydsk Oldforsker ex professo tidligere har havt Leilig-
hed til at bereise Tydskland, for specielt at undersoge dets Samlinger
of nationale Oldsager».13 En sadan overblick av kallmaterialet hade han
emellertid s jaly skaffat sig under sin rundresa i de tyska landerna. Han
kunde darfor nu presentera det som han sjaly med ratta framholl var
den forsta moderna oversikten av Tysklands forhistoria.14

Nar det galley att forklara den langsamma utvecklingen av den natio-
nella fornforskningen i t. ex. England, Frankrike och s8dra Mcllaneuro-
pa, hade Worsaae gjort den riktiga iakttagelsen, att intresset for forn-
minnen i dessa Lander helt upptogs av de day talrika romerska minnes-
markena medan de nationella alldeles negligerats. Han sag darfor ett
samband mellan den tidiga utvecklingen av fornforskningen i Nordeu-
ropa och det faktum, att detta omrade aldrig kommit att inga i det
romerska imperiets intressesfar. Men aven sadana forhallariden, som att
Norden i forhistorisk tid synes ha haft en mer enhetlig kultur, framholls
av Worsaae, rote utan fog enligt min mening, som en bidragande orsak
till de nordiska fornforskarnas forsteg. Den stora kultursplittringen i
forhistorisk tid i Mellaneuropa, day man hay att rakna med en Lang rad
olika befolkningstillskott, forsamrade avgjort fornforskningens utgangs-
lage i dessa lander.15

Liknande erfarenheter gjorde tjugo ar senare Hans Hildebrand. Till-
sammans med sin fader var han den ivrigaste foresprakaren for en
nationell kulturhistorisk centralsamling i Sverige, en for hundra ar
sedan ingalunda sjalvskriven ordning. Centralmuseitanken ar det domi-
nerande budskapet i Hildebrands pamflett Den veten.rkapliga fornforrk-
ningen, herane.r uppgift, behof och ratt, som utkom i borjan av ar 2873, ett

" Worsaae z846 C.
12 Worsaae 2846 D,
la Worsaae 1846 B s. i27; jfr 2934 s, i28.
14 Worsaae x846 B s. iz8—i47.
is Worsaae 2846 B s. irk, i z g f.
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och ett halvt ar efter Hildebrands hemkomst efter hans stora europeiska
resa som letterstedtsk stipendiat.
I det bekanta aysnitt dar Hildebrand lanserar termen typologi, beto-

nar han centralmuseernas betydelse for den vetenskapliga arkeologien
och for den typologiska metoden: »Forst den, som arbetar inom detta
stadiumis vet hur mycket archaeologien behofver for att kunna utveckla
sig. Man har svart att inse delta i Sverige, hvarest vi aro vana vid alt ega
ett stort museum. Enhvar, som gar utom Norden for att fortsatta sina
studier, far inom kort veta, hvad det will saga att soka sig wisdom i de sma
samlingarna. Hvarfore har den nordiska archaeologien ett forsteg fram-
for den utlandska i allmanhet, om icke darfore, att Nordens fornforska-
re haft tillfalle att i sina museer studera icke enstaka exemplar, utan hela
serier med deras, utveckling? For dem tala afven de enstaka foremalen i
de utlandska samlingarna, emedan de pa forhand kanna serierna, i
hvilka dessa kunna inordnas, under det dessa foremal aro for de fiesta of
utlandets vetenskapsman stumma.»17 Battre kunde Hildebrand irate i
korta ord ha uttryckt centralsamlingarnas betydelse for den tidiga
arkeologiens vetenskapliga utveckling.

Det (inns goda skal att antaga att de i Skandinavien forhallandevis
valordnade arkeologiska nationalsamlingarna war en starkt bidragande
orsak till den nordiska fornforskningens internationellt ledande stall-
ning under r Boo-talet, irate minst ifraga om utvecklingen av den krono-
logiska metodiken. Det forefaller ocksa uppenbart, att centralmuseitan-
kens tidiga och malmedvetna foresprakare, personer som Thomsen,
Bror Emil Hildebrand, Worsaae och Hans Hildebrand, bedrev en mu-
seipolitik som war praglad av insikt om den vetenskapliga arkeolo-
giens behov.

For att aterknyta all treperiodsystemet kan man da saga att det irate
war nagon tillfallighet att del blew Thomsen som kom att kodifiera
systemet och bli dess faktiske upphovsman. Ty Thomsen war otvivelak-
tigt den forste person som genom ,rjillv,ryn hade forvarvat en god over-
blick av ett forhallandevis .rtort kdllnaaterial, innefattande .ramlade fynd
fran ett ,rtorre .rammanhdngande kulturomrdde, Darigenom blew Thomsen
som den forste i stand att pa ett overtygande satt demonstrera den
hypotes, som av manga tidigare bade antytts utan att vinna gehor,
eftersom den varit mer intuitivt och spekularivt an empiriskt grundad.

1e Dvs del typologiska stadiet.
17 H. Hildebrand 2873 A s. i6. Jfr Montelius r884 A s. 9 ff.
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Som Worsaae papekade i sia minnesartikel over Thomsen tvekade
denne aldrig att strida for och att demonstrera sitt system, la Grunden till
denna bergfasta overtygelse finns att soka just i treperiodsystemets
empiriska forankring.

1e Worsaae r866 A s. ii4.
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Kapitel 9

Treperiodsystemet

Det finns som bekant en rad aldre exempel, aven fran antiken, pa i
skilda sammanhang framforda tankar om en indelning av manniskans
aldre kulturhistoria i olika a~losande skeden, en del nara anslutande till
det s. k. treperiodsystemet med en stenalder, en bronsalder och en
jarnalder. Maa kan darvidlag peka pa manga foregangare till C. J.
Thomsen. Det fanns saledes en tankemassig bakgrund, som Thomsen
hade tillgang till da han inledde det arbete som forde fram till hans
treperiodsystem. Men samtidigt star det fullt klart att det mesta i den
vagen bestod av vaga antydningar och gissningar utan namnvart fakta-
underlag och som darfor aldrig fick genomslagskraft iden allmanna
kulturdebatten eller inom fornforskningens falt. Nagot avgorande infly-
tande pa Thomsens utformning av treperiodsystemet synes man av allt
att doma inte ha att rakna med.l

Till denna kategori hor avgjort Vedel Simonsensar 1813 i korthet
namnda indelning av forntiden i stenalder, kopparalder och jarnalder.2
Vagt formulerad och i total aysaknad av argumentering framstar den
som foga genomtankt, nagot som tydligt framgar av Vedel Simonsens
senare arbeten, vilka annu vidarhundradets mitt saknar varje spar av att
forfattaren skulle ha varit medveten om nagot ~reperiodsystem.3 Be-
tecknande ar ocksa att Vedel Simonsen sjaly under sin 1anga levnad
aldrig gjorde ansprak pa att uppfattas som det nordiska treperiodsyste-
mets skapare.

Det star sedan Lange klart att Thomsen var den som forst pa ett klart
Batt formulerade och definierade det arkeologiska treperiodsystemet
och offentliggjorde det, dels i museal form, dels genom kollegial kom-
munikation. Den mer vaga tidsindelning som tyskarna Danneil och

' B. Hildebrand 2937—r938 s. z i6 ff.
2 Vedel Simonsen i8z3 s. 76, not i.
3 Petersen 2938 s. 22 ff,; jfr B. Hildebrand z937—r938 s. 309 ff.
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Lisch gav uttryck for x836 och i837,'~ dvs sa gott som samtidigt med
publiceringen av Ledetr~aacl, lyckades i sin ofullstandighet inte sla igenom
ens room tysk fornforskning och tilldelas aven i tysk historiografi nume-
ra en helt sekundar roll i fragan om treperiodsystemets uppkomst och
genombrott.s Det ar saledes treperiodsystemet sa som det utformades
av Thomsen som vi har framst har anledning att intressera oss for.

Dessforinnan skall dock nagon uppmarksamhet agnas Magnus Bru-
zelius iLund och fragan om ett eventuellt inflytande pa Thomsen fran
denne. Bruzelius antydde namligen en tidsskiktning i tva eller tre aldrar
i flera betydande arkeologiska arbeten som utgays just under de ar da
Thomsens treperiodsystem mognade, aren i8i6—r823.s Man vet att
Thomsen och Bruzelius stod i brevforbindelse med varandra, att Thom-
sen besokte Bruzelius i Lund r822 och troligen i82o samt att Thomsen
tog del av Bruzelius' vetenskapliga arbeten.' Att Thomsen i sin banbry-
tande klassificering av stenartefakter i den x832 utgivnaKortfattet Ud-
.rigt over nordi.rke Sten-Oldrager fra den heden.rke TidB ront ett visst infly-
tande fran Bruzelius' motsvarande aldre forsok i Speci~~aen Antiquitatuyn
Borealiurn9 synes ocksa sannolikt.lo

Bruzelius var emellertid, sarskilt i sina aldre arkeologiska arbeten,
ganska vag i tidsbestamningarna. Han synes saledes till en borjan ha
uppfattat sten och brons som forntidens enda redskapsmaterial, mojli-
gen darfor att jarnaldersfynd vid denna tid annu torde ha varit utomor-
dentligt sallsynta i Skane. Bruzelius' aldre arbeten behandlar uteslutan-
de sten- och bronsaldrarna.
I Specimen karakteriserade Bruzelius en stenaldersperiod, dock utan

att asatta den en term,ll men i sina ovriga arbeten synes han till en
borjan rote tydligt ha uttryckt nagon klar atskillnad mellan step- och
bronsaldrarna rent kronologiskt sett.12 En sadan distinktion gjarde han
emellertid klart fran och med r822,13

'' Danneil z836; Lisch 2837.
5 Seger z93o s. 3 ff.; Eggers 2959 s. 43 ff.; H. Hildebrand 2886 s. 357 ff., z887 s. i 28 ff.;
Hermansen r934 s. ioo—io6; Petersen z938 s. 56; B. Hildebrand r937—z938 s. 735 f.
e M. Btuzelius z8z6 s. 94, r8r6—r8r8 pars i, s. 3 f., i82o s. ioo, r8zz s. 3o4ff., r8z3 s.
5 3 ff.

B. Hildebrand 2937—z 938 s. 3i5 f£, 3z6 ff., 335•
e Thomsen r832 B,
e M. Bruzelius z8r6—z8i8.
'o Weibull r923 s. 25i f.; B. Hildebrand r937—z938 s. Sig ff., 33i f.
11 M. Bruzelius r8z6—z8z8 pars i, s. 3 f.
12 M. Bruzelius z82o s. ioo.
'a M. Bruzelius r822 s. 304.
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Fragan om Thomsen och Bruzelius ensidigt eller omsesidigt i nagon
man kan ha influerat varandra vad galley deras kronologiska helhetsupp-
fattning ar emellertid inte av egentlig betydelse for detta arbete. Det
star ocksa klart att Bruzelius' arbeten pa denna punkt aldrig sjalvstan-
digt utovade nagot namnvart inflytande pa efterfoljande generationers
forskning. De fortjanar anda sarskild uppmarksamhet. Bruzelius lam-
nade namligen som den forste i tryck en pa arkeologiska fakta motive-
rad periodindelning av forntiden, som visar att den aven i andra sam-
manhang sjalvstandige och empiriskt inriktade Bruzelius ingalunda
blott forde vidare de vaga antydningar till periodindelning som tidigare
presterats av lundensiska larde som A. J. Retzius och Sjoborg.13a

Det ena exemplet ar Bruzelius' redogorelse for utgravningen av en
ganggrift, »~sa-hogen» i Kvistofta i Skane, ett av den aldre svenska
arkeologiens markligaste arbeten,14 Det kan ha varit erfarenheten av
denna undersokning som definitivt Fick Bruzelius att inse att stenarte-
fakternas tid maste urskiljas som ett forsta och sjalvstandigt skede.
Fynden var talrika, bestaende uteslutande av stenforemal, barnstensfo-
remal, mannisko- och djurben. »Intet tecken till metall kunde finnas i
hela hogen, oaktadt den mest noggranna undersokning»15 kommenterar
Bruzelius och understryker darmed tydligt sitt avgorande argument
for att urskilja stenaldern fran metallaldern, namligen fyndraynr~zatz-
hangen. »Om det i historien funnes ett tidehvarf som kunde utmarkas
med namn of sten-aldern . . . sa skulle man utan tvekan hanfora t~sa-ho-
gen till denna mest aflagsna fornalder. I brist pa metaller war flintan i
wart land det tjenligaste amne bade till vapen och verktyg.»is

Liknande argument framfor Bruzelius i ett i december 1822 hallet
och foljande ar tryckt foredrag, Om Nordi.rka Sten-Antiquiteternar dlder
och bruk. Forutom nagra rent litterarhistoriska indirekta indicier for
stenforemalens hoga alder framfor nu Bruzelius som en generell iaktta-
gelse, »att sten-instrumenter ganska sallan finnas ihop med dem of
metall»,17 Det torde vara forsta gangen i den nordiska arkeologiens
litteratur som iakttagelser om de konkreta fyndsammanhangen utnyttja-
des for att dra kronologiska slutsatser av allmangiltigt intresse. Denna
empiriska grundprincip aterfinner vi som ett genomgaende drag ocksa i
Thomsens verksamhet.
'aa B. Hildebrand 2937—z 938 s. 3oi ff.
" M. Btuzelius r822.
's M. Bruzelius z822 s. 3a4•
1e M. Btuzelius z8z2 s. 3a4•
17 M. Bruzelius z823 s. 53 f.

99



Som Bengt Hildebrand framhallit18 var Bruzelius i manga ayseenden
en vetenskaplig sjalsfrande till Thomsen. Hans flitiga arkeologiska for-
fattarskap, som endast varade i atta ar, vittnar genomgaende om en
saklig empirikers nyktra installning till kallmaterialet. Det ar symptoma-
tiskt att Bruzelius precis som Thomsen betonar nodvandigheten av att
materialet redovisas och beskrivs i storsta mojliga utstrackning, for att
slutsatser av nagon rackvidd skall kunna dragas. Han klagar over bon-
dernas framfart med fornlamningarna och pladerar i Thomsens och i
Hildebrandarnas anda for upprattandet av ett vetenskapligt nationalmu-
seum for fornsaker.19 Bruzelius' egna arbeten haller en for sin tid
ovanligt hog vetenskaplig niva aven vad galley beskrivningar, avbild-
ningar och presentation av faltiakttagelser, Det kommer irate minst till
synes i det nyssnamnda arbetet om t~sa-hogen. Sarskilt observerar man
att Bruzelius bade iakttar och redovisar de olika fyndens lage i forhal-
lande till varandra och irate Mott presenterar dem som harrorande fran
graven i storsta allmanhet. Utgravningen av de fyndforande jordskikten
genomforde Bruzelius de facto enligt en horisontalgravningsteknik
mansaldrar finnan nagot sadant bleu aktuellt i Sverige, och han graver
irate Mott i sjalva kammaren utan aven i gangen och nagot utanfor. Till
hans framsynthet hor ocksa att hans rapport om utgravningen innehaller
en analys av manniskobenen, utford av en anatom, och en av djur-
benen, utford av en zoolog, for ovrigt Sven Nilsson sja1v.20

Det hay irate gatt att bestamt fixes tillkomsten av Thomsens trepe-
riodsystem. Det synes stegvis ha mognat fram under wren fran r8r7
da Thomsen inledde uppordningsarbetet i Oldsagsmuseet. Det kan
mojligen ha borjat to form redan z8z8. Fullt fardigutbildat var det i
varje fall omkring 1824-1825,21 med ands ord mer an do ar finnan
Ledetraad publicerades.

Tack vane Thomsens vidstrackta vetenskapliga och personliga kontak-
ter kom treperiodsystemet att praktiskt tillampas i museer i bade Sveri-
ge och Norge Hera ar fore dess publicering i tryckt form. Saledes
arrangerade Bror Emil Hildebrand redan r 83o samlingarna i Lunds
Universitets Historiska Museum direkt i enlighet med Thomsens inten-
tioner. I samband med kortare uppdrag vid Antikvitetsarkivet i Stock-

1e B. Hildebrand r937—r938 s. 315 f£, 331 f.
's M. Bruzelius z8r6—z8z8 pars 3, s. 2i, z8r7 s. z9o, z82o s. 89.
20 M. Bruzelius r8zz s. z9 i ff., z98 ff., 328 ff,
21 B. Hildebrand 2937—z938 s. 33o-360, 573-5g4~ Hermansen 2934 s. 99 ff.; Eggers
z959 s. 3z—S z; jfr H. Hildebrand 2887 s. 128 ff, och Thomsen 2858.
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holm i83r och efter sin anstallning dar 1833 sokte Hildebrand aven
ordna delar av dess samlingar efter samma principer, men han kunde
genomfora sina planer forst efter riksantikvarie Liljegrens dod r 837.22 I
museet i Christiania slutligen inforde Rudolf Keyser treperiodsystemet
sannolikt r833 och i varje fall senast r835. then i det fallet var den
personliga forbindelsen med Thomsen den direkta inspirationskallan
till atgarden,za

Thomsens Ledetraad
ter r 836 utkom Ledetraad tzl No~•di.rk Ol~lkyndighed. Bortsett fran det
inledande kapitlet om den fornnordiska litteraturen ar hela det antikva-
riska aysnittet.forfattat av C. J. Thomsen. I de delay av dessa som beror
forntiden behandlar Thomsen i tur och ordning fornlamningarna, arte-
fakttyperna, tidsindelningen, runskrift, mynt, och han ayslutar med en
kort vagledning i arkeologisk undersokningskunskap.24

Den egentliga bevisforingen for treperiodsystemet intar i Ledetraad
inte nagon framskjuten plats. Thomsens tryckta arbeten i allmanhet bar
snarast prageln av en nykter redovisning av forskningsresultat, d'ar den
vetenskapliga argumenteringen lamnas lasaren indirekt eller i forbiga-
ende. E~tskilligt mer kan dock utlasas ur detta arbete an att forntiden
kan indelas i tre pa varandra foljande skeden, stenaldern, bronsaldern
och jarnaldern, var och en representerad av det material som ingar i
termerna.

Val bekant ar den viktiga inskrankningen att Thomsen definierade
metallaldrarna med utgangspunkt i forsta hand fran de skarande vapnen
och redskapen.25 Beskrivningen av de olika aldrarna, fornlamningarna
och artefaktgrupperna lamnar emellertidatskilliga andra upplysningar
av intresse for bedomningen av de grunder pa vilka Thomsen konstru-
erade sift kronologiska system. Ett antal sadana element hay hay sam-
manforts i tabell z,

Eftersom treperiodsystemet ar en indelning definierad pa bl, a. tekno-
logiska kriterier, dvs redskapsmaterialet, hay den ofta, sarskilt i utomnor-
disk litteratur, kommit att uppfattas som en rent teoretisk hypotes

22 B, Hildebrand 2937-7938 5. 573-584, 6~z f£, 677 f£, ]I I.
23 Andersen z96o s. izr—r27.
29 Thomsen x836 s. z7-9o. Bengt Hildebrand anger felaktigt att Thomsens bidrag slutar
med s. 87, B. Hildebrand 2937-2938 S~ 7 25•
25 Thomsen r836 s. 59 ff.
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Tabell r. Ndgra r Ledetraad periodanvz.rade foreteelrer

Sten- Brons- Jarn-
Kategorier alder alder alder

Sten x
Brons x
Jarn
Koppar x
Guld x
Silver
Barnsten x
Keramik x x

Glasskal
Glasparlor x x
Bronslurar x
Tutuli x

Stenkammargravar x
Stenkistgravar x
Kammargravar i hog
Obranda lik x x
Branda lik x
Urnebrandgravar med syl,
pincett och kniv (=rakkniv) x

Halt i grav

framsprungen ur Thomsens behov att vid den museala uppordningen ha
tillgang till nagot slags ordningsprincip. Systemet brukar salunda ofta
betraktas som en teknologisk modell, dar det empiriska inslaget skulle
inskranka sig till ett traget hanterande av sjalva artefakterna.26 En sadan
uppfattning kan irate vara grundad vane sig pa en grundlig lasning av
Ledetraad eller pa en djupare kunskap om Thomsens verksamhet i
allmanhet.

Den forsta fraga soin installer sig vid betraktandet av tabellen ar, hur
det var mojligt for Thomsen att komma till sa pass riktiga resultat ifraga
om alla dessa enskildheter. Det omedellaara intrycket ar att Thomsens
dateringar omojligen kan infogas naturligt vare sig i en litterarhistoriskt

28 T. ex. Daniel 2943 s. 5 f£, r9So s. 43 ff., 50 £, z9G7 s, 9z ff., z z r, Piggott z96o s. 89 £;
Heizer z962 s, zg9 ff.; Clarke r968 s. io f. —Daniel har tagit upp Macalisters omdome
om treperiodsystemet som »nothing more than a working hypothesis», och betecknar det
som »a plausible theory» (2943 s. 9) eller »as a theoretical basis for examining the past of
man, and as a practical way of ordering a museum» (r967 s. i i z). Jfr Piggotr. »In the first
place, it originated as and has always essentially remained, a museum man's classification»
. . . »in its essential it was purely a technological model» (Piggott r96o s. 89). Den
egentliga bevisningen for treperiodsystemet tillskrivs helt i efterhand — av Worsaae —
gjorda iakttagelser om fyndsammanhangen, Daniel r943 s. 9; Piggott r96o s. 89.
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grundad eller i en rent spekulativ kulturevolutionistisk hypotes. Hur
skulle Thomsen ha kunnat gissa sig till att silver endast anvandes under
jarnaldern men inte tidigare, eller att guld anvandes inte tiara under
jarnaldern utan aven under bronsaldern och nagot liter redan under
stenaldern?27 Vad' kan der ha fuanits for skal for honour art tro art
barnstensforemal framfor alit tillhorde stenaldern?28 Det finns inte na-
got rimligt sear pa dessa fragor annat an art detta ar just vad fyndforhal-
landena visar. Hur kunde Thomsen veta art man tillverkade keramik
under alla forntidens aldrar?29 Vad far honour art tro art glasparlor
forekom langt finnan glasbagare borjade upptrada under jarnaldern?3o

Att samlade iakttagelser ifraga our fyndsammanhangen varit helt av-
gorande vid formeringen av de tre huvudepokerna ar ett intryck sour
forstarks av reservationen our de skarande vapnen och redskapen. Om
Ledetraad i 8vrigt hade innehallit prov pa kulturevolutionistiskt tankan-
de, our Thomsen t. ex. hade havdat art man under bronsaldern fortfa-
rande gjorde smycken och icke eggbarande redskap av sten eller orga-
niskt material och art man samtidigt tillverkade de skarande vap-
nen och redskapen av brons, da skulle man ha skal art misstanka en
sadan idebakgrund. Men nagot s%adant kan man inte spara i hans fram-
stallning. Endast en granskning av fynden, vilka visar art jarnalderns
skarande vapen och redskap av jarn allmant hittas tillsammans med
smycken och andra foremal av brons, kan ha ingivit Thomsen denna
forestallning. Att denna tanke inte kan ha legat sardeles nara till hands i
ett rent teoretiskt kulturutvecklingsresonemang visas for ovrigt av art
den aldrig tidigare framstallts av alla Thomsens mer spekulativt installda
foregangare.

Samma intryck ger Thomsens upplysningar our grayskick och grav-
former; till stenaldern hor stenkammargravar med obranda lik,31 till
bronsaldern stenkistor med obranda och framfor alit branda lik men
aven urnebrandgravar med fyndkonstellationen pincett, syl och kniv
(=rakkniv),32 till jarnaldern bade obranda och branda lik, timrade grav-
kammare under hog samt stundom hast bland gravfynden.33 Har talar
tydligt en noggrann iakttagares erfarenhet av fyndsammanhangen.

27 Thomsen r836 s, 98 ff.
28 Thomsen x836 s. 58.
29 Thomsen r836 s. 40, g8, 60.
3o Thomsen r836 s, 6z.
31 Thomsen 2836 s. 32~ 5g•
32 Thomsen 2836 s. 32~ 53~ 5g ff.
a3 Thomsen 2836 s. 32, 6o f.
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Bronslurar och bronstutuli hor till de fa artefakttyper av icke skarande
typ som Thomsen aldersbestammer, helt riktigt till bronsaldern. Det
sker uttryckligen med direkt hanvisning till att de hittats tillsammans
med andra foremal som kan hanforas till bronsaldern, for lurarnas del
svard,34

Det synes mig uppenbart att vi har ar langt fran varje enkel utveck-
lingsmodell, och att Thomsens treperiodsystem i forsta hand skall ses
som ett kronologi.rkt system som i allt vasentligt baserats pa iakttagelser
av fyndsammanhangen. Urskiljandet av de tre huvudskedena sten-,
brons- och jarnaldrarna har darvid skett genom den grupperande fynd-
kombination.rmetoden.

Men den inbordes tidsordningen av de tre aldrarna? Att jarnaldern
var det sista skedet av forntiden visste ju Thomsen utomordentligt val
bade genom de fornnordiska kallorna och genom historiska upplys-
ningar om romatna och kelterna.35 Uppgiften gallde saledes egentligen
blott att inbordes ordna stenaldern och bronsaldern. Man kan naturligt-
vis inte helt bortse fran att Thomsen var influerad av de aldre forestall-
ningar som sag stenen som manniskans forsta redskapsmaterial. Han
talar sjaly for ovrigt vid ett tillfalle om treperiodsystemet som »die alte
Idee».36 Att stenaldern skulle komma fore bronsaldern maste ju over-
huvudtaget ha varit en mycket naraliggande tanke.

Vi fanner dock i Ledetraad, precis som tidigare i Magnus Bruzelius'
arbeten, aven en klar hanvisning till fyndsammanhangen betraffande
step- och bronsaldraznas inbordes ordning: omnamnandet av blandfynd
dar foremal av brons och guld nagon gang ingatt i stenaldersfynden,
t. ex. i stenkammargravar: »Henimod den Periode, da de fierste Metaller
kom lidt efter lidt, og vast sparsomt, i Brug i Norden, synes de store
Steengravkamre at vaere byggede, I dem har man, som forhen bemaer-
ket, som oftest fundet Ligene uforbraendte, ofte ved Siden of samme
rase Urner, meget sjelden noget of Metal, i al Fald kun lidet of Bronce
eller Guld, aldrig noget of Sely eller Jern, men naesten alene Steensager
og enkelte Prydelser of Ray.»37 Antingen det nu varit fragan om verkliga
blandfynd eller sadana uppkomna genom sekundarbegravningar ar det
uppenUart att Thomsen forstatt deras kronologiska betydelse. Aven om
sadana fynd varit fa torde de tillrackligt starkt ha overtygat Thomsen om

3 ~ Thomsen 2836 s. 48~ 57•
3S Thomsen z836 s. g9.
38 Seger z93o s. 4, 6.
37 Thomsen 1836 s. 32~ 58,
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riktigheten i det eljest rimliga formodandet att stenaldern skulle place-
ras forst i raden. Har finns saledes vad galler den inbordes ordningen av
stenaldern och bronsaldern ocksa ett klart inslag av graderande fyndko~n-
bination.r~netod.

Det har emellertid funnits ytterligare en mycket sjalvklar anledning
for Thomsen att placera bronsaldern efter stenaldern, en som ocksa
direkt hanger samman med fyndforhallandena. Jag tanker pa hans de~-
nition av jarnaldern, som maste ha utgatt fran iakttagelsen att bronsfo-
remal allmant patraffades tillsammans med jarnforemal. Om Thomsen
visste att brons anvandes under hela jarnaldern kan han givetvis inte ha
forestallt sig ett metallfritt stenaldersskede inskjutet mellan brons-
och jarnaldrarna.

Som Bengt Hildebrand har framhallit kan man bl. a. ur Thomsens
privata brevv~ling utlasa, vilken avgorande vikt Jenne faste vid fynd-
omstandigheterna under den tid da han var sysselsatt med att uppord-
na samlingarna i Oldsagsmuseet, dvs just under de ar da hans periodsys-
tem tog form.38 Denna hans installning kommer till uttryck redan r 8i r i
ett brew till J. H. Schroder i Uppsala: »Intet er vigtigere anmaerket, end
at man hidtil ikke nok har giver Agt paa hvad der bleu fundet sammen»,
framhaller Thomsen. Liknande tankegangar framkommer i brev till
Schroder aven foljande ar: ». .om de fleste Stykker ved man endnu ikke,
heller videre, om de ere fra A°; roo- eller 90o eller endogsaa for den
Odinske Religions Indforelse i Norden maa f,~rst tillkommende Anti-
quarer kunde afgiore, men de ville aldrig kunde Jet naar ikke benzaerke.r
hvad der finder .ra~nmen og vore Samlinger bringes til en storre grad of
Fuldkommenhed.» 3s

Aven i sjalva Ledetraad understryker Thomsen vikten av art fyndom-
standigheterna noggrannt iakttages vid arkeologiska undersokningar:
»Da Oldsagerne ved Tidens Laengde altid findes bedaekkede og haly
skjulte of Stev, br~r man iagttage den ste~rste Varsomhed, for at kunne be-
maerke den indbyrdes Forbindelse imellem de nedsatte Sager, hvilken
ofte er vigtigere at kjende, end selve disse. . .»90 Denna rekommenda-
tion aterfinner man for ovrigt i exakt samma ordalydelse i Thomsens
fem ar tidigare utgivna upplysningsbroschyr O~n nordi.rke Oldrager og derer
Opbevaring, I denna skrift, som narmast skall uppfattas som en handled-

3e B. Hildebrand x937-2938 s. 392 ff.
3B grev fran C. J. Thomsen till Johan Henrik Schroder 2.6.i8zi och 24.z.i8z2, jfr
zo.iz,i8z2 (UUB Gz63 1). Kursivering av B. G.
90 Thomsen r836 s. 88.
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ning i metodik for arkeologiska utgravningar och efterundersokningar,
inskarper Thomsen ocksa kravet pa storre noggrannhet vid faltunder-
sokningarna vad gaper just fyndobservationerna,41

Annu starkare kommer dessa synpunkter fram i en orubricerad arti-
kel i Annaler 1832. Thomsen framfor har asikter som rojer den nyktre
empirikerns kritiska installning till kallmaterialet, pa ett Batt som visar
att han i berorda fragor var langt fore sin samtid. For vetenskapens ratta
utveckling behovs, framhaller Thomsen, inte tiara ett stort fornsaksma-
terial i museerna. Detta material maste aven innehalla »mange Exempla-
rer paa det samme, hvoraf Resultater med sterrre Sikkerhed kunne
drages». Men genom att upplysningarna om fyndforhallandena ofta ar sa
daliga minskar detta materialets kallvarde. » Kun altfor ofte glemmes de
na~iere rJmstaendigheder ved Findningen, og senere bliver det for det
meste umueligt at skaffe sikker Oplysning om de Forbindelser, hvori
Sagerne ere fundne, og hvad der for evrigt kunde tjene til Oplysning.»
Med tydlig adress till arkeologiska kuriosasamlare inskarper Thomsen
»at Sikkerhed om Angivelsernes Rigtighed er for Videnskaben langt
vigtigere end saadan meget falsk Glimmer».42

Thomsens forstaelse for fyndsammanhangens grundlaggande veten-
skapliga betydelse, liksom hans insikt om nodvandighetenavoverblickav
och darmed offentlig spridning av materialet, kommer aven till uttryck i
de samnordiska fyndredovisningar som publicerades i Nor~~li.rk Tadr.rkrift
for Oldkyndighed for r832 och 2833.43 Tanken var tydligen att dar
kontinuerligt presentera forteckningar over nya arkeologiska fynd fran
alla de nordiska landerna. Detta framsynta initiativ kom dock inte att fa
nagon fortsattning utan aterrealiserades faktiskt forst r3o ar senare,'4
Fran svensk sida medverkades det endast i forsta omgangen, genom B.
E. Hildebrand och riksantikvarie Liljegren,45 I bada banden lamnade
Thomsen mycket utforliga forteckningar over danska fynd, med en for
sin tid ovanligt stark betoning av fyndforhallandena.48 Vi moter har for
forsta gangen en strangt topografisk ordningsprincip, som inte valts for
ro skull utan, som Thomsen forklarar i ett brev till Schroder, darfor »at

~' Thomsen 2832 s. z; de inledande sidorna i derma broschyr har sin sa gott som
ordagranna motsvarighet pa sidorna 87-90 i Ledetraad,
~2 Thomsen r83z A s. 4zo f, Denna artikel foljs direkt av 2832 B.
'" Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, Bind i, 2832 s. 273-4zo, Bind z, 2833 s.
i69-192 247-35i.
°4 Flit i Falt (r967).
95 Liljegren-B. E. Hildebrand 2832 s. 225-240.
4e Thomsen 1832 C, 2833,
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det for Videnskaben vil ej blive uden Nytte at vide hvor der findes
samlet, hvad der derimod aldrig forekommer paa et Sted».~' Att arte-
fakterna inte fortecknas kategorivis utan att varje fynd halls samlat som
en enhet ar betecknande for Thomsens satt att betrakta artefakterna,
inte som isolerade foreteelser utan som delar av ett stone sammanhang.
I nyssnamnda brew till Schroder anfor Thomsen som ett motiv till den

samnordiska fyndforteckningen att han »vilde at man skulde forst have
endel facta som man kunde stotte Formodningerne paa». Uttalandet ger
i blixtbelysning inblick i den forsiktige och skeptiske Thomsens 1angva-
riga tvekan att i tryck offentliggora det treperiodsystem om vars riktig-
het han innerst inne lange varit overtygad. Utan tvivel hade tillgangen
pa slutna fynd och pa fyndiakttagelser fran forsta borjan av Thomsens
arbete varit dalig. Men under de Zo aren fram till Ledetraad vaxte
Oldsagsmuseets samlingar under Thomsens ledning oavbrutet sa att
utrymmesskal redan i83z framtvingade en overflyttning fran Runde-
taarn till stone lokaler i Christiansborgs slott.4B Men annu vid denna
tidpunkt tvekar Thomsen, bevismaterialet maste ytterligare komplette-
ras. Forst »Naar man endnu i et Par Aar har samlet Efterretninger vil jeg
tage mig den Frihed at Forelaegge Den og et Par andre Observationer
head jeg troer blifver Resultater.»4s
Ifraga om fyndsammanhangens betydelse for treperiodsystemet bor

aven Worsaaes vittnesmal beaktas. I Danmark.r Oldtid oply.rt ved Oldrager
og Gravh~ie av ar r 843, vilken skrevs medan Worsaae fortfarande
arbetade under Thomsen pa Oldsagsmuseet, papekade han att tre-
periodsystemet knappast skulle ha kunnat konstrueras utan just obser-
vationer av fyndsammanhangen; » Vi vilde saaledes naeppe i det Fore-
gaaende kunne have henfert Oldsagerne til tre paa hinanden felgende
Aldere, naar ikke Erfaring havde laert, at de Oldsager, som tilhere
forskjellige Aldere, ogsaagjerne findes hver for sig,»50 Detta ar just vad
Thomsen sjaly understryker i sina sjalvbiografiska notiser, dar han
framhaller att han vid uppordnandet av fornsakerna pa Oldsagsmuseet
framfor alit hade fast sig vid vad som hittades tillsammans och vad
som inte hittades tillsammans.s' Och vad annat an fyndsammanhangens

"̀ Brev fran C. J. Thomsen till J. H. Schroder i4.3, t83z (UUB Gz63 1).
98 Mackeprang z929 s. 6 ff.
''9 Se not 47.
so Worsaae z843 s. 60.
51 Thomsen r864. Givetvis kan dock tillforlidigheten i s$ sent tillkomna minnesanteck-
ningar ifragasattas.
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vittnesbord i form av sammanhallna fynd kan Thomsen ha asyftat nar
han, for att overtyga Busching i Breslau om riktigheten i sitt sys~em,
2823 och r825 brevledes inbjod Jenne att besoka samlingarna i Kopen-
hamn for att sjaly to del av de maaga Bevis som Jar funnes for tre-
periodsystemet.sz

En detalj som likaledes visar Thomsens oppna Mick for fyndsamman-
hangens berydelse ar att han insag att mynt funna med fornsaker hale
ett sarskilt intresse for den arkeologiska kronologien. Mynt ar, sager
han i Ledetraad, »isaer maerkelige ved at de i Almindelighed langt neiere
og sikkrere end andre Oldsager kunne bestemmes og henf,~res til en vis
Tid. Naar de findes i Forbindelse med saadanne, eller ere anbragte paa
Smykker fra Oldtiden, da blive de vigtige at bestemme disse Sagers
Tidsalder.» Han urskiljer fyra huvudgrupper av mynt som beror fornti-
den, romerska och bysantinska solidi, romerska denarer och kufiska
silvermynt s3

Man har ibland framhallit att Thomsen i Ledetraad skulle ha lagt i
dagen ett slags typologiskt tankande.s' Det utpekade stycket har foljan-
de lydelse: »Til at bestemme Oldsagers omtrentlige Alder, eller i Jet
mindste, til hvilken Periode de henhere, gives der endnu en Veiledning,
som hidtil kun lidet er anvendt med hensyn til de nordiske, den nemlig
at unders~ge de anvendte Former og Zirater, for ved Sammenligning,
og ved at bemaerke, hvilke Arter der findes i Forbindelse, at komme
efter, i hvilken Orden Forandringer hermed ere foregaede, og hvad man
allerede efter Ziraterne vil kunne henfere til en vis Periode.»

Man ar benagen att instamma i Thomsens egna forsiktiga reservatio-
ner, att detta var en forskningsvag som da annu givit ringa erfarenheter.
»Ogsaa her ere yore Erfaringer for faa og for nye, og vi kunne kun
meddele Grundtraek of hvad vi haabe severe vil blive mere udviklet og
bestemt.» I sina exempel inskranker sig namligen Thomsen i huvudsak
endast till att hanfora nags karakteristiska bronsaldersornament till
bronsaldern (vagbandsmonster, cirkelornament, akta spiral och dub-
belspiral) och nags yngre jarnaldersornament till jarnaldern (stil I och
aldre Jellingestil). Nagon annan utvecklingsanalys an den som kommer
till uttryck i foljande formulering angaende bronsaldersmonstren fore-
kommer inter »De farrste» (dvs de akta spiralerna) »synes at vaere
udsprungne of Ringziraterne, og de dobbelte eller sammensatte» (dvs

5z Seger r93o s. 6.
sa Thomsen 2836 s. 8i ff.
64 B. Hildebrand z937-2938 s. 728, 2943 s. io4; Furumark r95o s. q f.
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spiralerna) »danne Overgangen til de f,~lgende» (dvs till stil I och aldre
Jellingestil).ss

Som synes ar det fragan om ett i alla ayseenden orimligt och misslyc-
kat utvecklingsresonemang. Man kan naturligtvis uppfatta det som ect
forsok till typologisk datering, till en graderande typanalogi, som hade
sma mojligheter att lyckas eftersom annu alltfor fa grundupplysningar
om materialets tidstillhorighet fanns att tillga.Det maste dock betonas
att Thomsen aldrig senate i livet synes ha tagit upp n$gon kronologiskt
inriktad utvecklingsanalys av arkeologiskt material. Det ar ocksa full-
komligt klart vad galler sjalva treperiodsystemet, indelningen av fornti-
den i en stenalder, en bronsalder och en jarnalder, att varje skymt'av
typologiskt tankande saknas saval i argumentering som i beskrivning.

Man finner saledes, for att hat nagot sammanfatta, intet som tyder pa
att Thomsen vid formuleringen av sitt treperiodsystem skulle ha utgatt
fran nagon barande ide, nagon aprioriuppfattning om kulturutveckling-
en, vare sig i Ledetraad eller i sin ovriga verksamhet under de
aktuella wren. Lika orimligt forefaller det vara att uppfatta treperiodsys-
temet enbart som ett praktiskt satt att ordna ett stort och ooverskadligt
museimaterial, en ordning som genom Thomsens intuition rakade
sammanfalla med vittnesmalen fran fynden, vilka forst i efterhand kom
att bekrafta systemet. Hur manga forem$1 som Thomsen an skulle ha
hallit i sin hand, hade han anda aldrig kunnat traffa ratt i alla de manga
kronologiska enskildheterna, om han inte samtidigt systematiskt hade
observerat »head som fandtes sammen, head ej».5~

Den avgorande bevisbordan for treperiodsystemet hamtades otvivel-
aktigt ur iakttagelser betraffande fyndsammanhangen. Sin vetenskapliga
grundsyn dokumenterade Thomsen i m$nga skilda sammanhang, och
han propagerade for ett okat allmant intresse for sjalva fyndobservatio-
nen. Han vat fullt pa det klara med att den arkeologiska syntesen
fordrade ett stort kallmaterial, och samtidigt som han for egen del
stravade att skaffa sig storsta mojliga overblick av det forhistoriska
kallmaterialet inom hela det nordiska kulturomradet, rekommenderade
han detta som en generell grund for all vetenskaplig fornforskning. Sin
egen museipolitik lat han styras av denna overtygelse.

Att teknologiska kriterier ingar i definitionen pa treperiodsystemet ar
pa intet vis liktydigt med att systemet tillkommit som en teknologisk
modell. Det star tvartom klart att Thomsen i forsta hand uppfattade sitt
ss Thomsen 2836 s. 6z ff.
se Thomsen 2864.
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treperiodsystem som en kronologi.rk indelning, ett kronologiskt hjalp-
medel for vidare kulturhistoriska undersokningar.57 Karakteristiskt ar
att Thomsen i Ledetraad ingenstades gor nagot forsok att forklara de
skiftningar i kulturforloppet som hans indelning ayspeglar, han endast
redovisar dem.se

Det ar viktigt att notera den metodiska bakgrunden till treperiodsys-
temet, ry Thomsens verk bleu den fasta utgangspunkten for all fortsatt
kronologisk forskning. Det dateringsarbete som utfordes under de
narmast foljande forskargenerationerna framstar endast som ett alltmer
finmaskigt nat av interpoleringar och inplaceringar inom de visserligen
vida men fasta ramar som treperiodsystemet utgjorde. Aven den mo-
derna arkeologiens komplicerade relativkronologiska system har sin
fasta grund i Thomsens verk.

Treperiodsystemet kan i dag forefalla trivialt och sjalvklart. I sjalva
verket avloste det en kronologisk uppfattning som trots ansatser till
systembyggande foga hojde sig over den totala forvirringens niva.
Thomsens kronologi undgick det vanliga odet att motbevisas av nytill-
kommande fynd just darfor att det byggde pa en schematisering av en
samlad mangd fyndiakttagelser. Den standiga strommen av nya fynd
kom istallet att bekrafta Thomsens resultat och indirekt empirin i hans
arbetsmetod. Darfor godtogs treperiodsystemet inom Norden snabbt
och utan namnvard diskussion. Till dess framgang horde sakert ocksa att
systemet inte formulerades som om skiftena mellan de olika aldrarna
yore skarpa utan tvartom med gradvisa overgangar59 av det slag verklig-
heten battre kanner och som framst en empiriskt installd forskning
uppfattar.

57 Jfr Thomsens sjalvbiografiska anteckningar, Thomsen 2864, som delvis kan uppfattas
som ecc slags museiideologiskt testamente. Thomsen understryker d'ar vikten av att
museisamlingar inte arrangeras strikt efter material, kategorier eller typer utan i forsta
hand efter perioder, dvs kronologiskt. Liknande synpunkter framkommer i hans privata
brevvaxling, t. ex. med Sven Nilsson (zz.5 z85i, Zo.6 i8g9, 20.I0 IHC70~ 23.z och z3.6
i86i (Nationalmuseets arkiv, Kopen6amn, C. J. Thomsens brevkapsel).
se Foga overtygande ar Padbergs anspelning pa Cuviers katastrofteori som en idemassig
bakgrund till treperiodsystemet, Padberg z9S3 s. 2i, not 8. Tanken forefaller da mer
rimlig att prova ifraga om Worsaaes, Sven Nilssons och deras samtidas utpraglade forkar-
lek for folkinvandringar som forklaring till de stora skiftena i fornsaksmaterialet, t. ex, vid
bronsaldetns och jarnalderns intrade, Worsaae x843 s. 2i f., 37 £, io2 ff.; Nilsson
1838-7843 6 kap. (1843), s. r ff., i6 ff. — Nilssons utvecklingssyn var snarast den
romantiskt naturfilosofiska. Forst i Skandinar~rrk Faa~ra, Nilsson r855, tar Nilsson upp
Lyells teori om den successiva utvecklingsserien, Danielson z96S s. i 67 ff.
59 Thomsen 2836 s. 57 ff,
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kom namligen att i huvudsak utarbetas inom ramen for de bada metall-
aldrarna. Forst ganska sent, huvudsakligen under det senaste halvsek-
let, har den nordiska stenalderns relativa kronologi vunnit en fastare
form och da for ovrigt framst med stod av skilda naturvetenskapliga
discipliner. En viktig bidragande orsak hartill har otvivelaktigt varit
stenalderns, som helhet betraktat, uto~norderatliga fattigdom pa samlade
fynd med en begransad kronologisk spannvidd. Enmansgravfynd av det
slag som till vasentlig del bar upp metallaldrarnas relativa kronologi
foreligger i storre antal huvudsakligen endast fran de jyllandska och
svenska stridsy~cekulturerna. Sa har man ocksa for just dem kunnat
uppratta sadana mer detaljerade relativkronologiska scheman som ar
allmanna for bronsalderns och jarnalderns vidkommande.

Nyckeln till en forsta tidsuppdelning av den nordiska stenaldern bleu
de danska kokkenmoddingarna, Anda sedan i 837 hade zoologen Japetus
Steenstrup haft uppmarksamheten riktad pa de norddanska skalbankar-
na. Pa grundval av dar patraffade artefakter och andra lamningar efter
mansklig verksamhet daterade han deras tillkomst till en tid som 1agefter
Danmarks forsta bebyggande. Men sjalva existensen av hogarna av
musselskal gav han en geologisk forklaring, de var naturligt uppskoljda
ur havet.3

Tillsammans med Steenstrup och geologen Forchhammer kom Wor-
saae att inga i en tvarvetenskaplig kommission for en geologisk-antikva-
risk undersokning av Leiretrakten, med syfte att bl. a. soka klarlagga
visa problem kring landhojning och haysniva. Skalbanksfynden kom
darvid pa ett sjalvklart Batt in i bilden,~ och kommissionen fick efter
hand ett vidare syfte. Av avgorande betydelse bleu upptackten ar r 850
av den valdiga skalbanken vid Meilgaard pa Djursland med dess rika
fynd av redskap och benlamningar. Worsaae forstod att de valdiga
hogarna av ostronskal maste utgora rester efter stenaldersfolkets malti-
der.5 Detta bleu upptakten till en flerarig tvarvetenskaplig undersok-
ning genom Worsaae, Steenstrup och Forchhammer, vats resultat enty-
digt kom att bekrafta Worsaaes forsta intryck.s Arbetena fortsattes och
utvidgades under de narmast efterfoljande aren, och undersokningar

3 Steenstrup r8g8 s. 7—i i.
Forchhammer — Steenstrup z848 s. 6z-7 z.

5 Av Worsaae forst papekat i dagboksnotis i September i85o. Avtryckt hos Petersen
2938 s. i 8i—i 85, jfr s. i 97—i 99. Om den intrikata fragan om den vetenskapliga prioritets-
ratten till denna observation hat Petersen hat gjott en grundlig undersokning, 2938 s.
z 6Cr2o3. Worsaae z85z A s. 98 ff,
e Sceenstrup z85z A s. i-3z, z85z B s. i79-2zz.
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utfordes pa en rad skalbankar.' Fram till r 850-talets slut hade ett drygt
go-tal skalbanksboplatser registrerats, framst pa norm Jylland och norm
Sjalland,8 men aven i Skane.9

Worsaae observerade emellertid efter hand att dessa fynd hade en fran
tidigare kanda stenaldersfynd helt avvikande pragel. Han presenterade
sina iakttagelser i ett anforande infor Det I~,1. Danske Videnskabernes
Selskab i mars z 859, i vars Overrigt det publicerades foljande ar som det
forsta aysnittet av den klassiska uppsatsen Or~z En ny Deling of Stee~a- og
Broncealderen, to

»Det Overraskende ved disse Fund er det Eensartede i deres Be-
standdele» papekade Worsaae. Artefaktmaterialet iform av »raat til-
huggede Flintexer,ll Meisler, Pile, Flintkjaerner, Knuder og Flintflaek-
ker, fixer of Hjortetak og en heel Deel Prene og Redskaber of Been»,
likaval som djurbensmaterialet var av en alldeles speciell art. »De
allerfleste Flintsager ere fuldkommen uslebne og have dog aabenbart,
efter deres store Maengde at d,~mme, vaeret brugte som de ere». Men
aven ands fynd, utan samband vare sig med skalbankarna eller sten-
kammargravarna, overensstammer harmed, t. ex. de vid Korser Nor.
»Efter alle tidligere Erfaringer traeffer man i ste~rre samlede Fund of
Steensager saagodtsom ingensinde de raaeste og de smukkeste Steensa-
ger blandede mellem hinanden. De danne aabenbart to indbyrdes me-
get forskjellige Grupper.» Forhallandena var desamma antingen skal-
banksboplatserna var belagna vid Limfjorden, pa Sjalland eller i Skane.

»Det er en reen Undtagelse at finde slebne og smukt polerede
Steensager i f6stersdyngerne sely. Hr~ist sjeldent er det ogsaa, i disse at
traeffe Steenhamre og andre mere udviklede Steensager. Navnlig hver-
ken de ziirligt formede Hamre, der saedvaalig henferes til Broncealde-
rens Begyndelse, eller Flintdolkene med indhuggede Ornamenter paa
Haandtagene, som betegne Flintfabrikationens Heidepunkt, vides hidtil
at vaere opdagede i ~stersdyngerne.» »Omvendt derimod i Steendys-
serne og Jaettestuerne traeffes gjennemgaaende smukt formede, forar-
beidede og slebne Flintsager, desuden ziirlige Steenhamre, Raysmykker

7 Steenstrup z8S3 s. i4-24, z85q s. i9z—z 97, zoo—zo7, z8S5 A s. i-2o, gz, r8s5 B
s. iii f.
e Worsaae z86o A s. 7 (99).
s N. G. Btuzelius z8S4 A s. i97—zoq.
10 Worsaae z86oA s. 6—i3 (98—iog). En forsta antydan till en delning av stenaldern
gjorde Worsaae redan h8sten 1897 i offentliga universitetsf8relasningar, se z86o A s. 9
(97). Jfr aven Worsaae r8S9 s. 7 f. (99 f.).
" Dvs skivyxor och karnyxor.
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og Leerkar, of hvilke Here have ret smagfulde Former og Ornamenter.
Det er mig fuldkommen ubekjendt, at der nogensinde i en Steendysse
eller Jaettestue i det nuvaerende Danmark er opdaget saa danne eien-
dommelige race Flintkiler, som de, der i saa stort, ja i fuldkommen
overveiende Antal forekomme i ~stersdyngerne.»lia

Pa grundval av dessa iakttagelser ansag sig Worsaae kunna indela
stenaldern i tva huvudaysnitt: » i. den aeldre Steenalder, der omfatter
~stersdyngerne og flere of vore Kystfund med deres raae Redskaber of
Flint og Been, samt 2, den yngre Steenalder, der omfatter de store
Steenmindesmaerker, Dysser og Jaettestuer, med deres ziirligere Sager
of Steen, Been, Rav og braendt Leer,»llb

Som citaten visat har Worsaae pa ett mycket tydligt satt demonstrerat
sina argument for stenalderns tudelning. Fyndforhdllandena har lamnat
den kronologiska utgangspunkten, narmare bestamt de fran varandra
klart avgrdn.rade fyndmiljoerna pa skalbanksboplatserna och vid sten-
kammargravarna. Slutsatserna, som f, o. byggde pa ett stort material,
baserades pa iakttagelser om vad .rom brukade hitta.r tillra~nman.r och vad
.royn rote brukade hitta.r tillram~nan.r,Operationen kravde ocksa urskiljande
av typer, dvs i materialet aterkommande fornsaksformer eller andra
foreteelser.12 Den darfor nodvandiga likhetsjamforelsen bleu emellertid
av mycket enkel art, genom att de tva huvudmaterialgrupperna sa
markant awek fran varandra. Som ofta ar fallet med arkeologisk ryp-
bildning var typgrupperingen bakom Worsaaes tudelning av stenaldern
rote frukten av en oavhangig grupperande analogimetod; det ar alldeles
uppenbart att de tva radikalt olika fyndmiljoerna som sadana var ut-
gangspunkten for iakttagelsen om rypskillnaderna i materialet. Fynden
fran skalbanksboplatserna vid kusterna och stenkammargravarna i in-
landet forelag, sasom Worsaae uppfattade dem, i tva klart atskilda
entydiga grupper med fa inbordes kontaktpunkter.

Det ar just detta forhallande som ytterst forklarar de diametralt olika
tolkningar av skalbanksfynden som Worsaae och Steenstrup foretradde,
och som kom till synes i den efterfoljande haftiga polemiken dem
emellan.13 Steenstrup vidholl bestamt den aldre asikten, att skalbanks-
fynden och gravkammarfynden var samtida, att de endast represente-

I'a Worsaae z86o A s. 7 f.
1D Worsaae z86o A s. i3.
'Z Worsaae sjaly anvander ej termen typ, vilken slay igenom i nordisk arkeologi pa allvar
fSrst under wren kring r 870.
13 Steenstrup z86o, Worsaae r862 A, Steenstrup 2862 A och z862 B, Worsaae x862 B.
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rade »to Sider of een og samme Kulturtilstand». Kustboplatsernas enk-
lare och primitivare redskap skulle salunda ha tillhort samma befolk-
ning som uppbar stenkammargravkulturen, men Mott avpassade efter
fiskets och fangstens enklare praktiska behov.l' Striden om tidsdelning-
en av stenaldern rorde sig pa satt och vis ytterst pa den kulturhistoriska
tolkningens plan.

For den inbordes tidsordningen mellan de tva huvudfyndgrupperna,
dvs fragan vilken av dessa som var aldst respektive yngst, utgick Wor-
saae uppenbarligen fran en uppfattning om materialets grad av primitivi-
tet och utvecklingsniva. Kustfynden var »kort sagt Sager, som ikke baere
Spor of Metal eller Forarbeidning dermed, men som alle baade ved
deres Form og ved den hyppige Anvendelse of det lettere Materiale
Hjortetak og Been, istedetfor Steen, retie den heieste Aelde».is Som
en skillnad ifraga om kulturutvecklingen observerades ocksa den totala
franvaron i skalbankarna av lamningar efter andra husdjur an hunden,ls
Den kronologiska metoden bakom stenalderns tudelning torde saledes
narmast kunna liknas vid en enkel kontra.rterande konzbination.rmetod, dar
tidsordningen sedan motiverades fran kulturevolutionistiska utgangs-
punkter.

En rote ovasentlig stodobservation for Worsaael' utgjorde fynden i
engelska och franska grottor av kulturrester i stratigrafisk konnektion
med sedan lange utdoda djurarter. Dessa fynd hade stor aktualitet just i
slutet av i850-talet och borjan av i86o-talet.18 Omojligt ar rote att
upptackterna av dessa fynd, for vilka Lubbock nags ar senare praglade
termen »paleolitiska», bidrog till att oppna Worsaaes Mick for att kok-
kenmoddingarna kunde representera ett sarskilt och tidigt kulturskede i
Danmark. I polemiken mot Steenstrup uppstallde for ovrigt Worsaae
ett utvecklingsschema for stenaldern med de vasteuropeiska grottfyn-
den som de aldsta, kokkenmoddingarna som darnast kommande och
stenkammargravarna och deras miljo som det yngsta stadiet.19 Detta

'" En bidragande orsak till Steenstrups feltolkning harvidlag var sakert, som ocksa Wor-
saae papekade, dennes bristande kannedom om stenaldersfynden utanfor skaibanksbo-
platserna, Worsaae z86z B s. zo,
t5 Worsaae r86o A s. 7 (99).
1e Worsaae 2862 A s. 99 ff.
" Worsaae z86o A s. io f, (ioz f.), r86o B s. 33 ff. (i25 f£), z86z A s. 99 ff.
1e Daniel 2967 s. 57-89. Worsaae sjaly hade for ovrigt med intresse pa platsen tagit del av
Boucher de Perches' fynd och forskningar i Abbeville redan i 847 i anslutning till sin stora
engelska resa, Bibby z957 s. 30, iog f.
's Worsaae z86z A s. 62 ff. I muntlig form framfort infor Videnskabernes Selskab i
januari r86i.
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torde, savitt jag forstar, vara forsta gangen i den internationella arkeolo-
giens historia som en utvecklingsprocess for stenaldern skisseras, inne-
fattande ally de tre skeden som senare kom att normeras under beteck-
ningarna paleoliticum, mesoliticum och neoliticum.20

20 Termerna paleoliticum och neoliticum praglades av Lubbock i hans Pre-hi,rtorrc Timer,
z865 s. 2 f. Jfr den svenska utgavan av forsta upplagan, 2869 s. z f. —Lubbock vine inte
tilldela de danska kokkenmoddingazna ett sarskilt skede inom den aldre sten$Idern utan
betraktade dem som tillhorande en tidig fas av den yngre stenaidern, 2865 s. i94 f£, r872
s. 246 ff.

Den svenske kvartargeologen Otto Torell har utpekats som den som stamplat termen
mesoliticum, Obermaier 2927 s. z54, Niklasson z9S5 s. 46 ff. Toren begagnade termen
mesoliticum i en for arkeologkongressen iStockholm 1874 utsprungligen skriven men ej
upplast artikel, som sedan trycktes 1876 i appendix till kongressberattelsen, Torell
konstaterar dar, att de geologiska forhallandena i Sverige talar mot varje mojlighet att
finna fynd av paleolitisk typ. En det arkeologiska fynd, bland annat fr$n Hastefjorden,
anser han dock skulle kunna hanforas till »la periode mesolitique», Torell z876 s. 876.

Emellertid synes Westropp ha begagnac termen redan 1866 i muntligt foredrag,
Daniel z967 s. 260. Aven i sin i87z tryckta Pl"C-H1JI01'TC Phases anvander sig
Westropp av uttrycket »Mesolithic stage» , Westropp i87s s. 69, jfr tabl$ s. xxiv. Binfords
pastaende att den i Indien 1868-88 verksamme engelske arkeologen Carlyle skulle ha
praglat termen »mesolitisk», Binford z97z s. 42i f., $tergar uppenbarligen pa en miss-
rolkning av en formulering hos Brown, som i anledning av en ucstallning av Carlyle's
stenaldersmaterial iLondon 1888 datum skrev: »to which he (dvs Carlyle) applied the
term Mesolithic», Brown x889 s. i39. Kursivering av B. G.
I Norden forblev termerna mesoliticum och neoliticum lange sparsamt brukade. Den

senare har har p$ allvar upptagits i vetenskapligt sprakbruk forst under de senasre z5 aren,
narmast genom inflytande fran Beckers Moaefirttd~te Lerkar, 2948 s. 9, jfr dock t. ex.
Breggerz9z5.
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Kapitel z r

Bronsalderns tudelning

Den kronologiska vidareuppdelningen av bronsaldern kom, i motsats
till vad som gallde stenaldern och jarnaldern, att utga fran gravfynden.
Aven har har Worsaaes Ona Eya jay Deli~ag of Steen- og Broncealderen blivit
den klassiska referensen och utgangspunkten for det efterfoljande ut-
forskandet av den relativa bronsalderskronologien.l

Den forste som klart uttryckte asikten att bronsaldern skulle kunna
indelas i ett aldre och ett yngre aysnitt var emellertid Nils Gustaf
Bruzelius, i en i Annaler for Nordi.rk Oldkyndighed for 1854 inford
uppsats Berkrifning o~~z ~2t.rkilliga i Sk~yae och .rods Halland beldgna forra-
lem~aingar, hvilka under ~Y~ren 2853 ach 2854 blifvrt rr~zder~.rokta. Bruzelius
grundade sin uppfattning pa i falt gjorda undersokningar och observatio-
ner. Han hade markt, att nar saval brandgravar som skelettgravar fran
bronsaldern patraffades i samma hog, brandgravarna genomgaende pa-
traffades hogre upp an, stundom ovanpa, skelettgravarna. Han drog
darav slutsatsen, att »ett nytt begrafningssatt gjort sig gallande» under
bronsalderns lopp.2

Det intressanta ar att Bruzelius gor ansprak pa att hans slutsatser
skulle ha allman giltighet: »Skulle man vaga of ofvanstaende draga nags
resultater, blefve det foljande: r) Att i storre grafhogar, der Hera saval
obranda som branda lik aro nedlagda, alltid de form ligga nederst och
saledes aro de aldsta, z) Att fruntimmer nastan alltid blefvo branda,3 men
deremot i en aldre tidpunkt manner, . . . nedlades obranda i en stenkista,
vanligen i hogens midt. Under en sednare period synes branning of de
doda vara anvand for bada konen.»`' Bruzelius upprepade nastan orda-

1 Worsaae r86o A s. r3-25.
2 N. G. Bruzelius z854 B s. 356.
a Ett missforst$nd som torde ha sin grund i att sa gott som alla distills kanda gravar med
obranda lik inneholl mansforemal.
N. G. Bruzelius r854 B s. 357.

iz9



grant dessa synpunkter i det som avhandling ar i86o utgivna andra
haftet avSveiz.rka For~zlenanrngdr,s da han funnit dem ytterligare bestyrkta
genom fortsatta faltobservationer.s

Vid denna tid hade i Danmark talrika fynd fran bronsaldershogar
kommit i dagen, somliga genom forhallandevis noggranna undersok-
ningar eller efterundersokningar,' De samlade iakttagelserna och erfa-
renheterna fran dessa fynd hade pa motsvarande Batt bibringat Worsaae
overtygelsen att bronsaldern kunde indelas i tva tidsaysnitt med ut-
gangspunkt just fran grayskicket. Forutsattningen var det bekanta fak-
tum, att bronsaldershogar sa ofta innehaller Hera begravningar. Att
brandgrayskicket i huvudsak tillhorde slutet av bronsaldern visades
»fornemmelig of den Omstaendighed, at man, saavidt bekjendt, aldrig
paa Bunden of en Gravhei havde opdaget braendte Liig med Broncesa-
ger, og ovenover dem ubraendte Liig fra samme Alder, hvorimod man
havde en Maengde Erfaringer, baade fra Norden og andre Lande, om
Fund of ubraendte Liig paa Bunden og of Braendte Liig ovenover dem i
de samma H,~ie fra Broncealderen».e Som exempel namner Worsaae
bl. a. hogar som utgravts vid Jaegerspriis och vid Jaegersborgs Dyrehave
pa Sjalland: »Ved alle Heiene gjordes den Erfaring, at de sterste og
svaereste Steenkister vare paa Bunden of Gravene, men at de lettere og
mindre Kister, der eiensynlig vare fra en senere Tid, laae heiere oppe.
Endelig i Udkanten of alle H~iene fandtes Leerkar eller smaae Steenkis-
ter med braendte Been og Aske som Modsaetning til de aeldre Begra-
velser med ubraendte Liig paa Heienes Bund.»9

Manslanga och mindre stenkistor hade ocksa patraffats innehallande
branda ben. En sadan kista med branda ben kunde ocksa utgora huvud-
grav i botten av en hog; men »rundt om i Udkanterne ligge de mindre
Grave, bestaaende of Askekrukker, fyldet med braendte Been og Aske
og omsatte med smaae Haandstene».10 De pa Sydjylland patraffade
ekkistgravarna, som »vaesentlig mace have gjemt ubraendte Liig» ar
Worsaae benagen att fora till en sen del av den aldre bronsaldern, pa
grund av ett Hera ganger iakttaget sambaed med braada ben,ll

5 N. G. Bruzelius z86o s. x7 ff.
e N. G. Bruzelius r857 s. 74 ff.
T T. ex, Hvidegaardsfyndet, Herbst r848 s. 33~-352•
8 Worsaae z86o A s. i7.
s Worsaae z86o A s. i 8 f.
10 Worsaae z86o A s. z x f.
" Worsaae r86o A s. zo f.
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Fig. i4. Nils Gustaf Bruzelius (1826—i89g). — EFter fotografi i Lunds universi-
tetsbibliotek.
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Det kan noteras att aven Vilhelm Boye kortfattat framfort synpunk-
ter av samma slag som Worsaae och Bruzelius, baserade pa iakttagelser
gjorda vid undersokningen av en gravrik hog pa Mon. »Da de hele
Skeletter laae paa Heiens Bund, maa de vaere nedlagte forst i den og
saaledes henfores til en tidligere Afdeling of Broncealderen end de
braendte Been, som laae ovenfor. Endelig synes Steenkisterne at vaere
indsatte i en endnu sildigere Tid of samme Periode.»12 Det framgar inte
klart att Boye anser observationen vara allmangiltig for bronsaldern.
Otvetydigt ar dock att hans tidsskiktning bygger pa lika renodlat strati-
grafiska iakttagelser som Bruzelius' och Worsaaes.

De namnda forskarnas eventuella beroendeforhallande till varandra
for denna fraga skall irate narmare utredas har; den ar av ringa vikt for
undersokningens syfte. Aven fransett att Boye realiter kan ha haft
tillgang bade till Bruzelius' tryckta uppsats och sannolikt till Worsaaes
redan pa hosten r 8g 7 i forelasningar p$ museet i Kopenhamn i korthet
framlagda synpunkter,13 kan man dra slutsatsen att hans asikter inte far
tolkas som en sjalvstandig och genomtankt uppfattning om bronsal-
derns grayskick. Annu sa sent som i slutet av i 86o-talet framfor Boye
tvartom starka betankligheter mot just denna tanke om en uppdelning
av bronsaldern i tva tidsaysnitt med utgangspunkt fran grayskicket.i'

Aven om Worsaae ej var den forste som framlade det stratigrafiskt
grundade antagandet om bronsalderns tudelning, sa var det anda hans
utforligt motiverade presentarion av iden som gav den genomslagskraft
och snabbt gjorde den till allman vetenskaplig egendom. Bruzelius'
bidrag i denna fraga bleu inte observerat. Montelius t. ex., fran vilken sa
gott som all efterfoljande vidareutveckling av bronsalderskronologien
emanerade, synes inte ha observerat Bruzelius' iakttagelse; som sin

1z Boye 2858 s. 2iz.
13 Universitetsforelasningar vid Museum for nordiske Oidsager hosten z 8g7, se Worsaae
r86o A s. 5, z7.
1~ Boye z869 s. i69 f£ Jfr dock 2866 s. zz r. — N. G. Bruzelius framforde ovedersagligen
med god mazginal forst i skrift forslaget om en kronologisk tudelning av brons~ldern (brev
fran B. till W. den 3 resp. z 2 mars i 85 g visar dock att B. da fortfarande vantar pa att hans
uppsats i Annaler i8g4 skall komma ut av trycket, Nationalmuseets atkiv, Kopenhamn).
Fragan kompliceras av att Worsaae och Bruzelius var val bekanta med varandra. Probie-
met synes ej ha diskuterats i den mellan dem bevarade korrespondensen (Nat.mus.
Kbhvn, ATA). Bruzelius vistades ocksa vid Hera tillfallen kortare och langre cider for
studier i Kopenhamn, bl. a. under ciden mars—augusti 1857, Engstrom z9z6 s. 22. I
Worsaaes Afbi/dnirJger av ar 2854 sparas annu ingen antydan till en tudelning av bronsal-
dern, Worsaae 2854, Nagon inbSrdes tydlig skrifthanvisning till den ands parten fSre-
kommer varken i Worsaae r86o A eller i N. G. Bruzelius z86o,
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kronologiska utgangspunkt hanvisade han uttryckligen till denna pa
grayskicksstratigrafi grundade tudelning av bronsaldern, men alltid en-
dast till Worsaaes arbete.15

Sasom en extra bekraftelse pa sina slutsatsers riktighet anfor bade
Worsaae och Bruzelius, att Lisch vid sina undersokningar i Mecklen-
burg oberoende av dem men pa liknande grunder skulle ha kommit till
motsvarande resultat, dvs att skelettgrayskicket skulle vara det aldsta
under bronsaldern.16 Men att de darvid inlast for mycket i Lischs kom-
mentarer till sina undersokningar framgar med all tydlighet av en
narmare granskning av de referenser de anfor,l' men aven av andra av
Lisch vid denna tid publicerade arbeten.18 Lisch hade vid denna tid
absolut inte frigjort sig fran den vanliga forestallningen att brandgravar
och skelettgravar generellt var samtida. Hans konventionella forsok att
tolka de tva grayskicken sasom samtida foreteelser, endast represente-
rande olika kon, folkslag eller slakter, visar tvartom hur langt fran Wor-
saaes och Bruzelius' kronologiska uppfattning Lisch annu befann sig.
Denne hade inte heller tillgang till den klara stratigrafi som vaglett
Bruzelius och Worsaae. Hans slutsatser ar fargade av hans erfarenhets-
material, i vilket skelettgravar och brandgravar vid Hera tillfallen patraf-
fats liggande intill varandra p~ .rai~a»za ~ziva i hogen. Detta exempel
belyser hur utomordentligt beroende den aldre relativkronologiska
forskningen var av sitt eget erfarenhetsmaterial och rent allmant vilken
avgorande roll iakttagelser utifran fyndomstandigheterna spelade un-
der den tid da de relativkronologiska systemen grundlades.

Nu astadkom Worsaae inte tiara en tudelning av bronsaldern i ett
aldre aysnitt med skelettgravar och ett yngre med brandgravar. Han
presenterade aven ett tamligen detaljerat schema for forandringarna
inom bronsalderns grayskick och gravgommornas utformning.19 Det
kan sammanfattas pa foljande Batt:
r) stora stenkistor med kraftiga overliggare av sten;
2) manslanga stenkistor som varit tackta av traplankor;
3) obranda lik inom en stenrarn eller tackta av sten (dar liket troligen
ursprungligen legat i en trakista);
4) ekkistor med obranda lik, ibland dessutom med branda ben;

16 Montelius z885 A s. 3 ff.
's Worsaae z86o A s. i8; N. G. Bruzelius i86o s. 49.
17 Lisch r857 A s. z79-•z87; Bruzelius dessutom till Lisch x858 s, z79—z84.
18 Lisch 2857 B s. z8~—z88, z8s~ s. z6~-26~,
1e Worsaae z86o A s. i 8 ff.
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5) manslanga stenkistor med branda ben insvepta i tyg;
6) mindre stenkistor med branda ben;
7) lerkarl med branda ben, omgardade med smasten.

Den allmanna bild av grayskickets utveckling under bronsaldern
Worsaae har skisserar awiker foga fran den i dag radande uppfattningen
i saken.20 Den har huvudsakligen baserats pa ett tillvagagangssatt som
intimt forenar den kontrasterande och tidsriktande .rtratigr~fiefz med
den grrrpperatzde och i nagon man graderande kon7binatror~.r»zezo~len —
en kombinationsstratigrafi.

En god beskrivning pa en grupperande och delvis graderande kombi-
nationsmetod i dess enklare form, som vid r Boo-talets mitt var karnan i
den arkeologiska forskningens kronologiska metod, lamnar J. B. Sorte-
rup i 846 i en vagledning till samlingarna i Oldsagsmuseet pa Christians-
borg. Forst understryker Sorterup eftertryckligen nodvandigheten
av att inforskaffa goda upplysningar om fyndomstandigheterna och
noterar sedan: »Oldsager, der findes i Grave, kunne som oftest henfo-
res til en of disse tre Perioder efter Selve Gravenes ovenanforte For-
skjellighed og efter det, hvormed de findes i Forbindelse . . . Hvad der
derimod findes — ikke i Grave, men under ubestemte Forhold, kan
alene bestemmes ved dets Overensstemmelse med det allerede Bestem-
te. »21

Worsaaes schema over bronsalderns grayskick kan uppfattas som
det forsta tecknet pa en mer vidgad syn pa relativkronologiens mojlig-
heter an den har refererade. Vi moter i sjalva verket har en anrydan
till ett »typologiskt» resonemang, eller rattare, en beskrivning av ett
»typologiskt» sammanhang, en fortlopande omvandlingsprocess. Wor-
saaes framstallning forebadar en senare generations typologiska ut-
tryckssatt: »Som de alleraeldste Grave og som Overga~zgrled fra
Steenalderens . . .»; » . Over•ganger~ze fra de aeldre til de nyere
Grayskikke»; »Jo i~aere Gravenes eller Steenkisternes Indretning og
Form fjer~ae~~ .rzg fra Dyssernes og Jaettestuernes kisteformige
Kamre, ~le.rto yrzgre maa man vistnok ansee dem for at vaere.»; »Det
er ligesom en Erindring fra den aeldre Grayskik, da Ligene bleve
begravede ubraendte, at Steenkisterne og Kamrerne endnu skulde have
en anseelig Strarrelse, en Mands fulde Laengde. Men denne Skik kan
heller neppe have holdt .rig laenge. Efterhaanden som Liigbraendingen

20 Brendsted z958 s. z i £, 28 ff., 43 f£, ioo, io7 ff., i5g ff., i96 ff., 2z9 ff.
21 Sorterup z8g6 s. 6i E, 68.
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bleu mere udbredt og grundfaestet, bleu ogsaa Sterrelsen of Steenkister-
ne »were og »aere i~adrkrae~aket, Steenkisten beh~ve~le nu ikke at vaere
sterre, end at den kunde rumme de braendte Been, enten lest hen-
lagte eller samlede i en Askekrukke, og derhos i det heieste den
Afdedes Vaaben og Smykker.»22

Det ar givetvis omo jligt att na full klarhet om den slutledningsprocess
som foregick Worsaaes uppstallande av sitt gravtypsschema for bronsal-
dern. Genom sina anforda fyndexempel upplyser dock Worsaae sjaly om
det minsta matt av stratigrafiska fakta som han hade till vagledning.
Genom de sifferbeteckningar, med vilka hans gravtyper ovan23 asatts,
kan det hela lattare askadligg8ras. Hogarna vid Jaegerspriis och Jaegers-
borgs Dyrehave gav stratigrafien r-5-67,2`' Kjeldby pa Mon serien
3-6-7,25 dvs de inbordes relationerna i-5-6--7 respektive 3-6-7. Dess-
utom forekom i skilda sammanhang parserierna i-2, z-7, 3-7~ 4-7~ 5-7
och 6-7,26 I~et inbordes forh$llandet mellan grupperna 2, 3~ 4, 5 kan
dock inte slutledas ur dessa wrier direkt. Att z-4 maste placeras
fore 5 har dock kommit som en given slutsats av Worsaaes utomordent-
ligt rikt dokumenterade observation att brandgravar allmant ar yngre an
skelettgravar. Att Worsaae placerar 4 narmast 'fore 5 motiverar han
vidare med att ekkistgravarna enligt hans erfarenhet inte tiara rymde
obranda ben utan dessutom ofta lag i anslutning till brandgravar.27
Grupe i anknyter enligt Worsaae direkt till stenaldern genom fynd av
artefakter av stenalderstyp, t. ex. flintdolkar28 och ansluter aven rent
formalt till stenalderns gravar med kraftiga stenkistor med overliggare
av sten.29 Grupe z kunde placeras tidigt i schemat genom exempel pa
direkt overlagring av grupp i30 och genom att de var nagot mindre i
storlek och saknade overliggare av sten, dvs deras »Indretning og Form
fjerner sig» mer fran stenalderns »kisteformige Kamre»,31

22 Worsaae z86o A s. i8 ff, Kursivering av B. G. Jfr not 33.
~ Se ovan text omedelbart foregaende not so.
24 Worsaae z86o A s. r 8 f.
25 Worsaae z86o A s. i9. Det var Kjeldbyhogen pa vilken Boye gjorde sina ovan namnda
iakttagelser, Boye z858 s. z i i ff.
~s Worsaae r86o A s. i7, i9 ff. Jfr Boye 2869 s. ioz, zo9 f., z r7 f. — Serien 3-6 pavisade
redan N. G. Bruzelius, z854 B s. 35o ff,
27 Worsaae z86o A s. zo f.
Zg Worsaae r86o A s. i7 f.
29 Worsaae z86o A s, r.
ao Worsaae r86o A s. r 7.
a' Worsaae z86o A s. i9.
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Vi ser saledes, att inplaceringen av grupp g och aven av grupp 4 ar en
direkt konsekvens av Worsaaes huvudobservation om skelettgravarnas
och brandgravarnas inbordes tidsforhallande. Placeringen av grupp r
och 2 fore de ovriga var s jalvklar genom att de var de enda grupper som
saknade all kontakt med branda ben. Sammanfattningsvis kan sagas att
Worsaaes detaljerade grayskicksindelning erhallits genom den kontra.r-
tera~~cle, i nagon man grader•a~zde konabi~aatio~a.crt~ratigrafie~a i forening
med ett litet matt av en fri likhetsjamforelse.

Worsaaes framstallning av bronsalderns grayskick belyser ett stadium
av arkeologiens metod- och kunskapsprocess, som enligt mitt forme-
nande har en stor andel i uppkomsten av den s. k, typologiska metoden
och de forestallningar som ar forknippade med denna. Vi har har ett
exempel pa hur fyndforhallandena vackt medvetandet om det narmare
sambandet mellan de enskilda formerna, grupperna eller »typerna»
inom ett stone material, och att drag fran den ena ofta kan iakttagas hos
den ands. Utan tvivel har Worsaae hamtat den primara insikten om att
bronsalderns grayskick forandrats, inte abrupt, utan steg for steg, just
fran fyndforhallandena. Desna utgor grunden for Worsaaes beskrivning
av gravrypernas utveckling. Genom fyndforhallandena har har lagts
grunden till ett kronologiskt ramverk nom var sa pass detaljerat att det
blivit mojligt att observes en kontinuitet i forandringarna. Dena
»typology» IK~orraae ~~~epre.reizterar dr ej~aellertid helt derkr~iptiv. Den hay
annu ej tagit steget fran en passiv beskrivning till ett aktivt krono-
logiskt utnyttjande av observationen.

Ett dylikt steg kunde synas kort, Worsaae utnyttjade emellertid inte
s jaly sina slutsatser om grayskickets utveckling for en fortsatt, fristaen-
de, immanent gravtypsdatering genom en graderande analogidatering.
»Typologiska» utvecklingsundersokningar av aktiv natur utforde Wor-
saae inte. Trots allt ar det troligt att han innerst inne var tveksam
om barkraften i sin gravtypsindelnings detaljer, Harpa tyder ganska
klart den korta sammanfattning av problemet, nom han avgav i
slutet av sin framstallning, ty han utesluter day alit utom huvudtanken
om bronsalderns tudelning: »Forelebig kan man vistnok ogsaa rolig
blive staaende ved det Resultat, nom saa mange Undersegelser of Grave
baade i og udenfor Narden berettige til at opstille, at de Grave, der
indeholde ubraendte Liig og Broncerager i Reglen ere aeldre end dent, der
gjemme braendte Liig og Broncerager. Dette er allerede et ikke ringe
Fremskridt, som strax oplyser os om en hidtil ukjendt, maerkelig Over-
gang fra Steen- til Broncealderen, og nom upaatvivlelig efterhaanden vil

r 26



drage mange Here vigtige Oplysninger efter sig till Fremme for den
nationale Archaeologi i Almindelighed.»32

Det ar frapperande att Worsaae, liksom Bruzelius och Boye, inte
heller gjorde nagot forsok att i detta sammanhang fora in bronsalderns
artefakter i den kronologiska diskussionen. Han var uppenbarligen inte
redo att dra konsekvenserna av sin grayskicksindelning och att med
utgangspunkt fran denna tidsordna artefakterna i gravarna i en aldre och
en yngre grupp. Han ansag sig visserligen kunna se skillnader i konst-
narligt och stilistiskt hanseende mellan en aldre och en yngre grupp av
bronsaldersforema1,33 men han konstaterar anda att »Sammenligner
man ievrigt de Broncesager, som opgraves i de sandsynligviis aeldste
Grave, med dem, der stadig finder i de yngre, vil man neppe vaere
istand til at paavise nogen ierinefaldende Forskjel. Oldsagerne ere rigtig-
nok endnu heller ikke tilbr~rlig sondrede».3`'

Vi far genom detta exempel aven en belysning av det faktum, att
kombinationsmetoden alltid kraver en typkarakterisering, vilkens utfo-
rande i inte oberydlig grad bestammer kombinationsdateringens resul-
tat, och att en noggrannare typkarakterisering ar en forutsattning for en
noggrannare tidsindelning. Utan tvivel var det enklare att i grova drag
typindela gravmaterialet an artefaktmaterialet, och Worsaae gav sig
aldrig in pa en detaljanalys av sakmaterialet, Hos Worsaae och hans
forskargeneration spelade den systematiska fornsaksanalysen annu en
underordnad roll. Urvecklingen av artefaktanalysen bleu istallet den
efterfoljande generationens kanske viktigaste bidrag till den relativkro-
nologiska metodiken.
32 Worsaae z86o A s. z5.
33 „Men sely om det senere skulde lykkes at skjelne mellem den aeldste og yngste
Broncealders Sager, maa man dog vist vaere belavet paa at traeffe en anden Udvikli~tgr-
gang, end den, der er foregaaet i Steenalderen. Istedetfor nemlig at Urlvik(ingeri her
naturligen er.rkredet fi•em fra et meget raat, lavt Standpunkt til et h~iere, mere frdr~iklet, har
snarere en Tilbagegangftnrdet.rted fra Broncealderens Begyndelse til dens Slutning. Sager-
ne fra de aeldste Grave turde i al Fald vaere ligesaa smukt formede og forarbeidede, som
Sagerne fraOvergangrtrden mellem Bronce- ogJernalderen, maaskee endogsaa for en Deel
i en renere, oprirtdelig Still. De simple og smagfulde Former og Ornamenter, som
aabenbart fta ferst of ere indkomne med Metallet, have Heppe kunnet holde rig i
Tidernes Leb fra ear gradevir.r Udarrning . , ,» , z86o A s. z4 f. — Observera aven de manga
»rypologiska» uttryckssatten, som har kursiverats.
34 Worsaae r86o A s. s4. Jfr dock Worsaae r859 Fig. 9 r, spannen!
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Kapitel z2

Jarnalderns tudelning

Den romerska jarnaldern
For den nordiska jarnalderns relativa kronologi tillkom ett daterings-
element, som inte alls berort stenalderns och bronsalderns forsta tids-
uppdelningar, och som i betydligt mindre grad skulle komma att pa-
verka dessa skedens rela~iva kronologi an vad som skulle bli fallet med
jarnaldern. Harmedasyftas de skrifthistoriska dateringsmedlen. Jamfo-
relser med utomnordiskt material, som direkt eller indirekt daterats pa
historisk vag, visade sig namligen kunna utnyttjas for den relativa tids-
graderingen inom den nordiska jarnaldern. En sarskild stallning intar
darvid givetvis mynten med sina i artal bestambara granser. Som helhet
g'aller ocksa, att absolut och relativ datering ingar en oskiljbar forening i
jarnalderns kronologisystem.l Stora delar av dess relativa kronologi ar
konstruerade med stod av historiska och absoluta tidsbestamningar som,
bortsett fran detaljgraderingar, sallan utgor en genom uteslutande
direkt artefaktanalogi konstruerad tidsordning.

Det forsta allvarliga forsoket att tidsavgransa den nordiska jarnaldern
gjorde Thomsen i Ledetraad, Den just pa historisk vag vunna kunska-
pen, att jarnet redan pa Julius Caesars tid »var i almindelig Brug i
Syden» tog Thomsen till utgangspunkt for antagandee, att aven den
nordiska jarnaldern skulle kunna ledas tillbaka till en motsvarande tid.2
Pa samma Batt tog Rudolf Keyser Tacitus' upplysning, att germanerna
kande till jarnets bruk, till intakt for slutsatsen, att jarnaldern i Norden
maste ha varit etablerad under det Z:a arhundradet efter Kristus.3 Aven

I Med absolut och relativ dateting ayses har termerna i deras traditionella betydelse sa
som Montelius definierade dem, z884 A s. i7 fE, r9o3 s. z £ Jfr Malmer 2968 A och dar
foreslagna ersattningstermer direkt och indirekt datering.
2 Thomsen 2836 s. 60.
3 Keyser x839 S• 448, 450--4~2 ~
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Holmberg redovisar, till synes paverkad av Keyser, en liknande stand-
punkt.4

Det visade sig emellertid att dylika hypoteser, som ~brsnes papekat,5
hade svart att vinna gehor hos den nya mer puristiskt installda forskar-
generation med Worsaae som framste representant som i forsta hand
sokte etablera fakta med stod av det rent arkeologiska materialet. Det
kom pa sa satt att droja decennier finnan dessa tidiga dateringar av
jarnalderns borjan i Norden allmant accepterades i nordisk arkeologisk
forskning. Mojligen kan man, sasom ~rsnes gjort, to Sorterups musei-
katalog av ar x846 till intakt for att aven museichefen Thomsen sjaly
retirerat i denna fraga, och att han da godtog en sa sen bakre tidsgrans
for jarnaldern som ca 50o efter Kristus.s Om sa verkligen var fallet intog
dock Thomsen sa smaningom titer, som den ende, den ursprungliga
standpunkten om en tidig datering av jarnaldern.'

Fore r Boo-talets mitt dominerades den allmanna bilden av Nordens
jarnalder av de i Norge och i Uppsverige talrika fynd, som huvudsak-
ligen tillhorde den da annu inte utkristalliserade yngre jarnaldern, Att
jarnaldersfynden i dessa omraden forefoll langt vanligare an i Danmark
och Sydsverige ingav Worsaae den tanken, att jarnaldern dar ocksa
maste ha representerat en langre tidsrymd, Det faktum att i Sydskandi-
navien fynd fran sten- och bronsaldrarna var desto vanligare foranledde
pa motsvarande satt Worsaae att antaga att bronsaldern dar i gengald
maste ha agt bestand langre. Liknande tankegangar skymtar aven hos
Bror Emil Hildebrand,a Worsaae kom pa sa satt att i sina forsta arbeten
intaga standpunkten, att jarnaldern avlost bronsaldern i Danmark sa
sent som under de 8. och 9. arhundradena efter Kristus, och att Dan-
marks jarnalder darmed var av en mycket kort varaktighet.9 Fram mot
arhundradets mitt hade Worsaae skjutit gransen nedat till ca 70o e. Kr,lo

Denna ovillighet att acceptera att jarnaldern kunde ha begynt langre
tillbaka i tiden betydde inte att Worsaae inte insag, att manga av de fynd

'' Holmberg 2854 s. q6 f£ Jfr Ni]sson 2838-43 s. 85 ff.
5 ~rsnes 1969 s. xiv ff.
e ~rsnes 1969 s. xiv,
~ I tryck hos Thomsen forst x858, sp. i i g. —Thomsen tog konsekvensen av Worsaaes
och Herbsts iakttagelser 1853 om en aldre jarnalder och arrangerade i nyuppstallningen i
Prinsens Palais 1854 stone delen av Vimosefynden sida vid sida med de romerska
sakerna i ett sarskilt rum for den aldre jarnaldern. Worsaae z858 s. 9, r867 s. z6z not;
Herbst 2865 s. 6, r866 s, i8.
8 B. E. Hildebrand 2844 s. i 3.
9 Worsaae z84z s. i58 ff., z843 s. g7 ff.
la Worsaae 1846 A s. 78, r847 s. 376 ff., z85z B s. 234 f.
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som gjorts i Sydskandinavien var av antingen »romersk» proveniensll
eller visade ett starkt romerskt kulturinflytande. Worsaae levererade till
och med en sammanfattande oversikt av dessa fyndar r 849 i artikeln
Frr~z~l of ra~aerrke Ol~lr~rger~ i Da~znzark.12 I typforradet ingick bland annat
vinskopor och vinsilar av brons, bronskarl, glasbagare, speglar och
silvermynt. Bland rika gravfynd med romerska foremal som redan var
kanda kan namnas Himlingeie13 pa Sjalland, Aarslev, Sanderumgaardl'
och Nerre-Broby pa Fyn och Brysted i Himmerland.15 Fran Sverige
forelag till exempel den bekanta kvinnostatyetten av brons fran Gras-
gard pa Oland,ls vinskopan fran Hog i Halsinglandl' och den stora, med
latinsk inskription forsedda Apollo Grannusvasen fran Fycklinge i
Vastmanland.18 Fran norskt omrade kande man till det rika gravfyndet
fran Avaldsnes vid Haugesund,19 liksom aven Saetrangfyndet.20 Ro-
merska mynt, huvudsakligen denarer, var sedan Lange kanda i ett be-
tydande anal, framfor alit fran Oland, Gotland och Bornholm.21
I de av sina tidigare numismatiska arbeten, dar Bror Emil Hildebrand

behandlar romerska myntfynd, ger han inget besked om nar i absoluta
artal han tankte sig jarnalderns begynnelse i Norden,22 Daremot havda-
de han bestamt den meningen, att de romerska silverdenarer som hittats
i Norden inte kan ha blivit nedlagda dar senare an under det 3;e
arhundradet efter Kristus. Han menade, att mynt likaval som ovriga
romerska produkter maste ha kommit till Norden genom en direkt eller
indirekt handel med romerska lander.23
I motsats hartill uppfattade Worsaae detta varuutbyte som en mycket

langsaint verkande, indirekt handel. De romerska produkterna skulle
salunda ha natt Norden forst langt senare an den egentliga romerska

" Med »romersk» gars har ingen atskillnad pa t. ex. italisk eller provinsialromersk.
12 Worsaae x849 s. 39z ff.
13 Annaler z83~-37 S• 343-346; Worsaae 2843 s, Si f., fig, s. 48.
'`' Antiquarisk Tidskrift z843 s. zzo ff.
15 Annaler r8z7 s, i9z ff.
's B. $. Hildebrand z84z s. 348 ff. H. ar bojd att tolka statyetten som forestallande en
romersk kejsarinna s$som Venus Augusta.
" Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed i, z83z s. 2z6 (beskr. trol. av Liljegren).
18 Hallenberg z8r9. H. ar fulls klar over vasens romerska proveniens men kan inte
forestalla sig att den kommit till Skandinavien forran under medeltiden, s. 79 f.
is Neumann z842 s. 7 ff.; Christie 1842 A s. 327 ff., z842 B s. 389-394•
20 Keyser 2836-2837 s. rgz ff.
21 Thomsen x836 s. Sz; Worsaae z843 s. 9z £; Liljegren r83o nrs 64, 85, i32, 269, 289
not, 29z, 549 573, 700; B. E. Hildebrand z84a s. 35z f., 2844 s. i4 f., 2846 s. vi f.
2z B. E. Hildebrand 2844 s. i 3.
~ B. E. Hildebrand 2846 s. vi f.
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tiden.24 De for den romerska jarnaldern karakteristiska jordfastnings-
gravarna i grusbankar eller under flat mark, med rika gravuppsattningar
med romerska importforemal, brukade kontrasteras mot den yngre
jarnalderns storhogar av typ drottning Thyras hog i Jellinge, dock inte
till tiden utan i socialt hanseende. Medan storhogarna ansags vara hov-
dingagravar tankte man sig saledes att de ifragavarande gravarna tillhor-
de den vanliga, om an valbargade allmanheten — darav den gangse sam-
lingsbeteckningen for dessa gravar: »almindelige gravpladser». De sar-
skildes saledes inte fran den yngre jarnalderns gravar.25

Trots att antalet fynd av romersk harkomst och med romerskt kultur-
inflytande fram mot arhundradets mitt vuxit sa, att man, som Worsaae
senare formulerade det, »allerede deraf maatte kunne slutte sig til en
tidligere Fortraengelse of Broncealderen, end man forhen havde turdet
troe»,26 hade han annu 1852 inte skjutit gransen for jarnalderns intrade
langre tillbaka an till »det gte, 6te Aarhundrede e. Kr.»27 Den aterhal-
lande faktorn i sammanhanget var sakert delvis, vilket redan Herbst
noterade,28 en allmant radande stark fixering vid Thomsens definition
av jarnaldern. Denna begransades ju vad sjalva jarnet betraffar till de
skarande vapnen och redskapen, men just dessa utgjorde fortfarande ett
mycket sparsamt inslag i de fynd som hade romersk anknytning, sarskilt
da gravfynden. Upptackten av de rika vastdanska mossfynden kom
darfor att fa en forlosande effekt pa forskningssituationen.29

Nastan under varje ar fran 1845 till 1852 insandes till museet i
Kopenhamn foremal, som i samband med torvskarning hade patraf-
fats i Vimose vid Allese pa Fyn. Sarskilt iogonenfallande var de
manga vapnen och vapendetaljerna, som genom sitt valbevarade skick
ledde till att fynden till en borjan uppfattades och aven utstalldes sa-
som medeltida. Forst sedan ar z853 en ny stor sandning inkommit fran
Vimose klarnade sammanhangen.

Aven upptackten av den aldre jarnaldern drog efter hand in Worsaae i

24 Worsaae 2843 s~ 53 f£ Som W. senare uttryckte saken hade han forestalls sig, »at des i
hiin fjerne Tid maatte have varet laenge, fer slige Ting naaede til vort Norden, ligesom
disse ogsaa meget gjerne kunde have vaeret i Brug i mangfoldige Aar, fer de bleve
nedlagte i Gravene» , Worsaae 2858 s. 5. jfr r854 5. 58•
25 Worsaae z843 s. 8i £; jfr N. G. Bruzelius r853 s. g6 f£, 63 ff.
ZB Worsaae 2858 s. 6, jfr r854 S~ 58~
27 Worsaae z852 B s. z6.
28 Herbst x866 s. i 5 f., jfr r865 s. 5 och Worsaae z858 s. 9 ff. Jfr ~rsnes z969 s. xiv f.
2B ~tsnes har lamnat en utmarkt sammanfattning av forloppet kring den aldre jarnalderns
upptackt, 2969 s, xiii—xx; ryvarr saknas referenser till den utforliga bibliografien.
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en bitter polemisk fejd, denna gang med Herbst.30 Den skall inte agnas
utrymme har. Oaysett av vem och hur iakttagelserna gjordes, ma det
racka att konstatera, att den observation som definitivt klargjorde att
Vimosefynden var forhistoriska var den att ett silver- och guldbelagt
svardsskidebeslag av brons31 bar runtecken av samma typ som man
tidigare kande till fran ett av Gallehushornen och fran silverblecksfibulan
fran Himlingeiegraven.32 Denna iakttagelse foranledde i sin tur den ofta
omnamnda jamforande undersokning mellan a ena sidan Vimosefyn-
den och wands sidan aldre fynd i museet i Kopenhamn, vilken Worsaae
och Herbst hosten r 85 3 foretog tillsammans. Denna jamforande analys
bidrog avgorande till insikten om existensen av en aldre jarnalder i
Danmark.

Hur beskrevs da den slutledningsprocess, som ledde till urskiljandet
av den aldre jarnaldern? Nar Worsaae senate beskrev forloppet lat han
forsta, art han redan fore hosten 1853 insert art Danmarks jarnalder
kunde indelas i rva tidsaysnitt,33 och art denna tanke hade uppstatt hos
honour »ved en laengere fortsat sammenlignende Betragtning of de
mange i Danmark efterhaanden opdagede reent romerske Oldsager fra
de farste Aarhundreder efter Christi Fedsel og navnlig afJernalderen.r
Grave»,34 De d'arefter utforda »sammenlignende Undersegelser of en
Raekke Fund i Museet» skulle saledes ha kommit sour en bekraftelse pa
vad han redan anat, dvs »Allese Sagernes sandsynlige Forbindelse og
Samtidighed med Jernalderens aeldste Grave».as

Svarigheten i forsoket art kartlagga der metodiska tillvagagangssatte~ i
de slutledningsprocesser sour ledde till urskiljandet av den aldre jarnal-
dern ar framfor alit franvaron av en utforligare exemplifiering. Beskriv-
ningen av de ifragavarande fynden, och foljaktligen aven av de utforda
analogierna ar knapphandig. Worsaaes redovisning av de distills fram-
komna Vimosefynden ar tamligen summarisk. Han omnamner »en
forbausende Maengde Vaaben of Jern, saasom Svaerd, Beslag til
Svaerdskeder, Skjoldbukler, Landsespidser, Kastespyd, Pile, Spaender

ao Herbst z865; Worsaae 2866 B; Herbst x866; Worsaae 2867; Herbst r867. Jfr Wor-
saae r858 och z86o A s. 2 ff. — Denna strid bar met personlig an vetenskaplig pragel och
gallde helt enkelt fragan vem sour forst gjorde de avgorande iakttagelserna vid upptackten
av den aldre jarnaldern.
31 Worsaae r854 fig. z53 och Engelhardt 2869 textfig, i8.
32 Worsaae z8S4 fig. 305 b.
3a Worsaae 2858 s, i-7.
39 Worsaae i86o A s. 3. Kursiveringen Worsaaes.
as Worsaae z858 s. 8 £; jfr Worsaae z866 B s. 5—iz; Herbst x865 s. 4 ff,, z866 s. r6,
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til Svaerdbelter».36 Vidare namns att »Flere Stykker ere smukt indlagte
med Sely eller prydede med smaa paafaestede Sr~ly- eller Guldplader».37
I sina Afbildninger, dar Worsaae for forsta gaagen i tryck presenterar
tudelningen av jarnaldern,38 forekommer ingen kronologisk argumen-
tering. Inte heller forekommer dar en forteckning over avbildade fore-
m$1, aven om atskilliga av de da framkomna Vimosefynden ar latt
igenkannbara.39 Herbst omtalar endast, i sin betydligt senate lamnade
beskrivning av den jamforande uadersokningen pa museet, att man
lyckades »klart at paavise en stor Overeensstemmelse imellem Rand-
beslag, forskjellige Prydelser m. m, der forekomme i begge Slags
Fund» . ̀~0

Vimosefyndens omedelbara betydelse lag saledes i att de omfattade
klart inhemska vapen och redskap, vilka kunde koordineras med fynd
med romerska importforemal, delr genom bada kategoriernas gemen-
samma forekomst i Vimosen, delc genom analogier med romerska fynd i
ovrigt, framfor alit fran gravarna. Pa detta satt kunde for forsta gangen
den inhemska jarnkulturen overtygande sammankopplas med den ro-
merska importen och forekomsten av en aldre jarnalder belaggas.

tLtergar vi till Worsaaes redogorelser for tudelningen av jarnaldern
skall vi forst betrakta hans forsta avgorande iakttagelse, a, Worsaae hade
observerat, att de romerska fynden inte gjordes i hogar utan alltid i
skelettgravar nedgravda i naturliga sand- och grusbankar, dvs de gravar
som utgjorde »de almindelige Gravpladser». Daremot bade i dessa gra-
var annu aldrig patraffats »Srykker, som afspeile den ved Romerrigets
Fald udviklede barbariserede Smag med phantastiske Ornamenter,
navnlig symmetriske Slyngninger og Arabesker, eller, som de jaevnlig
kaldes, Slange- og Dragezirater». Just sadana ornament patraffades
emellertid gang pa gang i den andra huvudgruppen av gravar, de stora
hogarna. »Baade Vaaben, Smykker og Grayskikke ere her of en heel
anden Art.» I hogarna begravdes de doda med vapen, smycken, hast och
ridutrustning. Dessa gravar maste darfor tillhora en annan tid. Och att
detta maste vara en senate tid an de »almindelige Gravpladsers» framgar
av de i hogarnapatraffade »byzantinske Mynter, praegede i det femte og

38 Worsaae 2858 s. 7.
37 Worsaae z8s8 s. 8.
38 Worsaae 2854 s. 57 ff.
39 Worsaae z8S4 t. ex, nrs z49~ ZSo~ ZSI> 253-55> 257 258, 26i, z6z, z69, z87.
'10 Herbst z865 s. g. Uppsatsen om Varpelevfyndet ingar i AnrJaler for z86i, vats
utgivning fbrdr8jdes till r865. Herbst sjaly antyder alt hans artikel legal fardig en langre
tid fore tryckningen, Herbst 2866 s. i7.
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sjette Aarhundrede, Efterligninger of dem: de saakaldte Guldbracteater,
fremdeles arabiske Mynter og Oldsager m. m. — kort sagt Ting, der
pege hen paa en ulige sildigere Oprindelse».~1 Hela detta resonemaag
med de tva motsatsstallda gravgrupperna kan inordnas under den kor~t-
ra.rterande kombznation.r~~zetoden.

Den andra huvudkomponenten i bevisforingen, b, bestod av den
namnda jamforelsen mellan Vimosefynden och »de i det Oldnordiske
Museum adspredt henliggende, beslaegtede romerske og halvromerske
str~rre Fund».`'z Harigenom bekraftades Vimosefyndens »sandsynlige
Forbindelse og Samtidighed med Jaernalderens aeldste Grave»,43 Ty
tillsammans med de »aeldgamle heel- og halvromerske Saget» som
fanns i dessa gravar, patraffades aven »Ting, der i hei Grad minde om
Allese-Sagerne»." Herbsts framstallning ansluter sig pa denna punkt
nara till Worsaaes,'s

Med utgangspunkt fran Worsaaes beskrivning av hur han nadde till
uppfattningen om jarnalderns tudelning kan saledes denna process
sammanfattas pa foljande vis. Resultatet uppnaddes pa tva vagar: a) den
kontra.rterande koirabination.rnzetoden`'~ (derma forsta fas i bevisforingen
benamnde Worsaae sjaly senate for »den sammen-lignende Slutnings
Vei»),47 b) en darav oberoende likhetsjamforelse av form och dekor, en
hori.ronterande analoginaetod. Dartill kommer givetvis, som en avgorande
kronologisk forutsattning for resonemanget, den allmant givna historis-
ka dateringen av de romerska importfynden.

Kaman i polemiken mellan Herbst och Worsaae bestod i att den forte
inte medgav att Worsaae genomfort det forsta dateringsmomentet a
finnan bada tillsammans genomfort moment b. I sin i Varpelev Fundet
lamnade beskrivning av jarnalderns tudelning hanvisar Herbst emeller-
tid generellt om an en smula oklart till att resultatet uppnaddes genom
iakttagelser utifran fyndsammanhangen. Hans redogorelse format sig

41 Worsaae r858 s. 6 f.; jfr Worsaae z86o A s. 3.
~ Worsaae 2866 B s. io; jfr Worsaae z858 s. 7 ff., z86o A s. 2 f,
43 Worsaae z8s8 s. 9.
'̀'' Worsaae r86o A s. 3.
95 Herbst 2865 s. 4 f£ Man »fulgte den givne Traad igjennem en Raekke of Grav- og
Mosefund» och lyckades datvid »klart at paavise en scot Overeensstemmelse imellem
Randbeslag, forskjellige Prydelser m, m., der forekomme i begge slags Fund». Det bleu
»dewed godtgjort, at de horse til samme Tid og at denne Tid, paa Grund of de mange
romerske Oldsager i Gravfundene, maatte omfattet de naermeste Aarhundreder efter
Christi Fodsel», Herbst 2865 s. 5.
98 Worsaae 2867 s. 2g9.
97 Med dari ingaende typanalys och typgruppering.
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delvis till en generell metoddeklaration: »Ulige vigtigere for Studiet ere
imidlertid de mangfoldige samlede Fund of Oldsager, Museet besidder.
Det er de samlede Fund, der aabenbart give det paalideligste og storste
Udbytte for Videnskaben, og man har derfor ret betegnende kaldt dem
for Oldforskningens Aktstykker og Kildeskrifter. Et samlet Fund, det
vil sige et Fund of Oldsager, der i Jordens Skjod enten omgives of
bestemte Skranker, saasom et Gravkammers Vaegge, eller ligge paa et
Sted, der er saaledes begraendset baade i Henseende til Udstraekning
og Dybde i Jordsmonnet, at der er oiensynligt, at de ere nedlagte paa
samme Tid og i samme Oiemed, faaer paa Grund heraf en overveiende
Betydning for Videnskaben. Undertiden kan et enkelt saadant Fund,
isaer naar det opgraves under Kyndiges Veiledning og behandles med
Forsigtighed, afgive saa mange Oplysninger om de enkelte Gjenstandes
Bestemmelser og om Saeder og Skikker paa den Tid Fundet nedlagdes»

48 »at dets Betydning er overveiende endog som enkeltstaaende Fund;
men saadanne Fund hore til Undtagelserne og i Almindelighed faae
Fundene forst deres rette Betydenhed ved at sammenstilles med andre,
mer eller mindre eensartede Fund, hvorved de komme til at danne
ligesom en Kjaede, gjennem hvilken der gaaer en kjendelig, ledende
Traad. Det var saaledes ved at sammenstille Fund, at den betydeligste of
de Opdagelser, deride sidste to Aartier er fremkommen paa Oldforsk-
ningens Omraade, bleu gjort, nemlig den, der paaviste Tilvaerelsen of
en aeldre Jernalder.»`i9 Vi motet saledes hat an en gang en beskrivning
pa den utpra~lat empiriskt installda forskning som praglade sarskilt
dansk arkeologi under z Soo-talets mitt: koncentration pa fyndsamman-
hangen med ty atfoljande markerade krav pa fyndiakttagelsernas kvali-
tet, och en allman ovilja mot spekulation och losa analogier utan nara
stod av fyndforhallanden.

Tudelningen av jarnaldern genom erkannandet av en aldre period,
som narmast motsvarade det senate begreppet romersk jarnalder, och
da huvudsakligen dess senate del, vann successiv bekraftelse av nytill-
kommande fynd fran bade mossar och gravar. Redan z8g6 inrapporte-
rades de forsta fynden fran Thorsbjerg Mose, i nuvarande Nord-Schles-
wig,50 som inom kort, x858-6z, bleu systematiskt undersokt av Engel-
hardt. Blandningen i Thorsbjerg av inhemska och romerska produkter

48 Det i citatet utelamnade stycket hanvisar till de av Herbst undersokta bronsaldersgrav-
fynden fran Hvidegaard, Herbst r848, och Traenh8i.
's Herbst r865 s. s f.
so Worsaae z858 s. io; Engelhardt r858.
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var mer pafallande an i de tidiga Vimosefynden bland annat genom
forekomsten av foremal med romerska namnstamplar och silvermynt,sl
Det andra s~ora sydjyllandska mossfyndet, det fran Nydam, som under-
soktes av Engelhardt 1859-6352 gav likaledes talrika denarfynd. Vimo-
se sjalvt, varifran de forsta strofynden kom som gav upphov till observa-
tionen om den aldre jarnaldern, undersoktes systematiskt forst av
Herbst ar i 859 och sedan av Herbst och Engelhardt gemensamt r 865,s3
Kragehul pa Fyn slutligen, det sista av de fyra gamla stora mossfynden,
undersokte Engelhardt 1864-65,s'

Pa samma satt fordjupades och fortydligades bilden av denna aldre
jarnalder genom andra slag av nytillkommande fynd med romersk im-
port, framfor allt fran gravar. Bland sadana marks gravfynden fran
Varpelevss och Vall,~rbyss pa Sjalland. Upprepade ganger gjordes sam-
manstallningar av fynd, som antingen kunde raknas till den aldre jarnal-
derns' eller kunde uppfattas som representerande romerskt och provin-
sialromerskt importgods i Germanien och de nordiska landerna,s$
Inte minst bidrog Engelhardts under i 86o-talet snabbt och for sin tid

monstergillt genomforda monografiska publicering av mossfynden till
att etablera en distinktare och tydligare bild av det arkeologiska typin-
nehallet horande till denna aldre jarnalder, dvs huvudsakligen den
mellersta och Sena romartiden och i nagon man folkvandringstiden. Den
aldre jarnaldern bleu harigenom snarl ett fast begrepp aven i de ovriga
nordiska landerna. Dess innehall kom givetvis att variera efter de regio-
nala forhallandena, men som helhet betraktat utvecklades begreppet
den aldre jarnaldern i Norge och Sverige fran den grund som pa detta
Batt lagts av dansk forskning under r 850- och r 86o-talen,ss

Naturligtvis har uttolkningen och dateringen av mossfynden, det se-
nare sarskilt betraffande Kragehul och Vimose, korrigerats och nyan-
serats sedan de forst diskuterades i vetenskapliga sammanhang.60 Wor-
sl Engelhardt 2863.
52 Engelhardt x865.
s3 Engelhardt 2867 B och 2869. Om Herbsts berydande delaktighet i Vimoseundersok-
ningen i 86g se ~tsnes z97o B s. ix ff,
54 Engelhardt 2866 och r867 A.
~ Herbst 2865.
Se Engelhardt z873 s. z85 ff.
5' Boye z86o; Engelhardt r865 s. 44-6z.
se Wiberg r86r, r867 s. 4g ff.; Engelhardt z87S.
Ss N. G. Bruzelius z857 s. 8i not i, z86o s. 46 ff., s. 79-98; H. Hildebrand 2866 s. i8 ff.,
z869; Rygh r869;Lorange 2874,
80 Se harom t. ex. ¢rsnes r97o B s. xii f£, xviii ff. — Redan i87o foreslog f. o. Montelius,
med hanvisning till del patagliga inslaget av encrelacornamentik i Kragehulfyndet, alt detta
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saae forde uttydningen av mossfyndens sociala funktion ett stort steg
narmare den moderna uppfattningen,81 men fixeringen vid tanken att de
enskilda mossfynden var slutna enheter slappte inte forran efter ett
halvseke1.62 Engelhardt sjaly avvisade uttryckligen mojligheten att
mossfynden representerade successiva nedlaggelser 63 Trots detta kom
mossfynden, genom att de kronologiska ramar man laborerade med var
sa vida, anda att fylla funktionen att i ett forsta steg utsondra en
aldre jarnalder,

horde placeras som det yngsta i raden av de stora mossfynden, Montelius z87o s. zo9.
Engelhardt daterade mossfynden s$lunda: Thorabjerg, 3:e arh., r863 s. 74, Nyda»r,
4:e $rh. (?), z865 s. 46, Vima.re, borjan av 5:e arh., 2867 A s. 7, 2867 B s. 236,
Kragehul, 4:e eL 5:e ~rh., 2866 s. i7o f., 2867 A s. 3, 9 ff,
81 Worsaae 2865 s. 59 f£, 2867 s. z4z ff.
62 Forstagangen hos Schetelig, z9z4 s. io f. Jfr vidare Jankuhn x936 A s. 2oz ff., z936 B
s. 365.
s3 Engelhardt 2867 A s. r7, z867 B s. z5z ff.



Kapitel i3

Jarnalderns tredelning

Den mellersta jarnaldern
Nasta fas i det kronologiska systembyggandet for jarnaldern bleu urskil-
jandet av ett sarskilt skede mellan de etablerade aldre och yngre jarn-
aldrarna. t~terigen moter vi Worsaaes namn. Forslaget om ayskiljandet
av en mellanjarnalder framstalls forsta gangen i dennes Slecvigr eller
S~nderjyllandr Oldtidrminder fran ar i865.

Detta arbete skrevs under intryck av uppskruvade nationalistiska
stamningar i sambaed med kriget mot Preussen med det olyckliga
fredsslutet r854 genom vilket Schleswig forlorades. Ett av bokens
huvudsyften var att gentemot framfor alit tyska larde soka bevisa, att
detta omrade aldrig varit gammaltyskt utan i forntiden alltid agt en rent
dansk befolkning. Som en biprodukt av dessa stravanden utfoll begrep-
pet den mellersta jarnaldern.

En given stridsfraga i delta sammanhang var anglernas historiskt
belagda utvandring till England under det g:e arhundradet och detta
folks ursprungliga nationalitet och bosattningsomrade. Gentemot asik-
ten att tyska stammar befolkat Schleswig och Sydjylland ear omradet
lamnats ode efter anglernas utvandring drev Worsaae tesen, att detta
var orimligt eftersom anglerna ursprungligen saval talat ett lagryskt
tungomal som varit bosatta pa rent tyskt omrade langre soderut. Han
gjorde vidare gallande, att en sadan utvandring fran Schleswig horde ha
ayspeglat sig i overensstammelser i det arkeologiska materialet inom
anglernas gamla och nya bosattningsomraden ender tiden narmast efter
dessa handelser. Sadana forbindelser var emellertid enligt Worsaae
tvartom ovanligt fa,i

Det var for att kunna belagga det sistnamnda pastaendet, vilket for

I Worsaae 2865 s. 69 ff.
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ovrigt annu tiger fog for sig,2 som Worsaae var nodgad att, vilket tidigare
ej gjorts, soka isolera de arkeologiska foreteelser, som tidsmassigt hor-
de samman med dessa historiska handelser, Pa ett sjalvklart Batt kom
d'arvid de historiskt daterbara arkeologiska fynden att tjana som ledarte-
fakter, med vilkas hjalp en kronologisk horisont i det ovriga arkeologis-
ka materialet kunde utsondras. Det var i forsta hand guldmynten, fram-
for alit bysantinska solidi fran 5:e och 6:e arhundradena, kring vilka
intresset koncentrerades, i andra hand de inhemska guldbrakteaterna,
vilka Worsaae och hans samtid betraktade som »Efterligninger paa
forste, anden, tredie Haand of byzantinske eller ostromerske Keiser-
mynter»,3 och foljaktligen som ungefar samtida med dessa, tillsammans
med vilka de ofta upptradde i de slutna fynden. Bland inhemska artefak-
ter slot sig hartill framfor allt gruppen av stora djurornamenterade span-
nen, vilka i det aktuella omradet framst representerades av reliefsilver-
spannet fran Galsted och guldspannet fran Skodborg, vilka bada pa-
traffats tillsammans med guldbrakteater.`~
I anal avgransar Worsaae delta skede, som han i forsta hand benam-

ner »Den yngre Jernalders Fsrste Tidsrum»,5 men i ett sammanhang
aven den »mellemste Jernalder»,s till tiden mellan ca 450 och 70o efter
Kristus.' I kulturhistoriskt ayseende fann Worsaae, att detta skede
vittnade »om de nordiske Landes Deelagtighed i den daherskende
ny-europaeiske barbariserede Kulturstromning»,8 men att det vid sidan
av denna tydligt »germanisk-romerske» aven »gik en saerlig, temmelig
anseelig ostromersk Indvirkning ud over Norden».9

Worsaaes huvudintresse i Slervigr Oldtidrminder var riktat at annat
hall, och hans definition av den mellersta jarn$ldern med dess fyndin-
nehall bleu foga tydlig, och Bess avgransning mot den aldre respektive
yngre jarnaldern foljaktligen oskarp. I betydande utstrackning formule-
rades dess fyndinnehall genom enkla bildhanvisningar.10 Inags fall
kom rent vikingatida material att medtagas.11 »Man er ikke kommen til
noget meget anskueligt Billede» av derma mellersta jarnalder, skriver
z Brendsted r96o s. 297, 32~.
3 Wotsaae 2865 s. 84 ff. Jfr Thomsen z855 s. z66 ff.
9 Worsaae r865 s. 8z och fig. 2-3, 5-6.
5 Worsaae r865 s. 68 f.
e Worsaae z865 s. 8z not i.
' Worsaae z86s s. 69.
e Worsaae 2865 s. 82.
9 Worsaae x865 s. 68.
10 Worsaae r865 s. Sz med not i.
11 Worsaae r865 s. 8o fig. r, aven s. 8z not i, (Nord. Oldsager Nr 4io och 4i8).
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Engelhardt nar han tva ar senare gjorde ett forsok att tydligare avgransa
detta skede.12 Worsaaes snabba skis utpekade emellertid nagra av delta
tidsrums mest karakteristiska fornsakselement, den overtygade om rim-
ligheten i att ayskilja ett mellanskede under jarnaldern.

Det var hans asikt, att Kragelhulfyndet stod denna mellanjarnalder
nara i tid eller rentav tillhorde dess begynnelse, som foranledde Engel-
hardt att i Kragehulpublikationen »give en kort Udsigt til Jenne
Mellemtid».13 Starkare an Worsaae betonar Engelhardt guldmyntens,
guldbrakteaternas och reliefspannenas roll som ledelement for mellan-
jarnaldern. Karakteristiskt for mellanjarnaldern skulle aven vara ett
flitigt bruk av niello- och cloisonneteknikerna samt skelettgrayskicket,14
»De mange indbyrdes overensstemmende Fund med byzantinske
Guldmgnter, Guldbracteater og et eiendomlig Slags Fibulae ere imid-
lertid noksom betegnende til at udskille Jenne Tid fra den aeldste
Jernalder» skriver Engelhardt,ls med en tydlig hanvisning till den roll
slutna fynd innehallande guldmynt eller guldbrakteater spelade vid
upprattandet av en allman arkeologisk fyndhorisont mellan den aldre
och den yngre jarnaldern.

Engelhardts forteckning over danska fynd fran mellanjarnaldern om-
fattade 66 fynd, framst mark- och mossfynd.ls Ett z g-tal av dessa inne-
haller solidi och/eller guldbrakteater, I bakgrunden fanns givetvis aven
en viss kunskap om liknande fynd i Jet ovriga nordiska omradet.l' Utan
tvivel har fyndforhallandena rackt till att ge en ungefarlig bild av ett
antal karakteristiska element som kunde knytas till mellanjarnaldern
och till stilbildning och uttryckssatt i tidens konsthantverk. Avgrans-
ningarna mot den aldre och framfor allt den yngre jarnaldern var fortfa-
rande vaga, men med solidi, guldbrakteater och reliefspannen som
framsta ledartefakter framtradde mellanjarnaldern anda som en tydlig
tidshorisont for sig, i stora drag motsvarande Jet senare begreppet
folkvandringstid eller aldre germansk tid.

12 Engelhardt x867 A s. i8.
'a Engelhard 2867 A s. i8.
1'' Engelhardt x867 A s, i8 ff. — Det bor noteras att Engelhardts uppfattning om skeleta
grayskicket som specifikt for mellanjatnaldern bygger pa ett mycket begransat material; av
66 fynd ar sex gravfynd, varav fyra ar oklara.
is Engelhardt 2867 A s. i8.
is Engelhardt r867 A s. zo-26.
" Redan Thomsens brakteatforteckning av ar i8g9 ger darvidlag visa ledtradaz, Thom-
sen 2855, t. ex. No r5—i5-8i, z7-89—iii, 96, 24i.
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Det fasta underlaget for mellanjarnaldern var saledes forekomsten av
de hi.ctor•i.rkt daterade naynten i slutna fynd med inhemska produkter.
Dateringen av guldbrakteaterna skedde dels genom analogies med
guldmynten, dels genom att de forekom tillsammans i fynd med guld-
mynt. Dateringen av reliefspannen skedde genom kombinationsfynd
med de tva forsta kategorierna. Reliefspannen i sin tur kunde sedan
anvandas som sjalvstandigt dateringselement i slutna fynd. Metodiskt
sett tillampades en grupperayzde kombination.rnzetod, dvs vid horisontbild-
ningen en horisonterande och vid avgransningen mot aldre och yngre
skeden en kontrasterande kombinationsdatering. Starka inslag av histo-
risk datering forekom aven. Den vidare utfyllnaden av skedets fynd-
och typinnehall, sa som det ayspeglas t. ex. i Engelhardts forteckning,
skedde i betydande utstrackning genom en grupperande, dvs en typ-
bild~nde och typkoiatrartera~zde a~zalogi~izetod, Enbart genom guldbraktea-
ter och reliefspannen erholls salunda en viss uppfattning om stilbild-
ning och arbetsteknik inom konsthantverket under mellanjarnaldern.
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Kapitel r4

Den forromerska jarnaldern

Bornholms aldre jarnalder
Jag skall i det foljande droja nagot vid de forsok som vid denna tid
gjordes att na en sakrare absolut tidsbestamning av jarnalderns intrade i
Skandinavien och vid forsoken att utkristallisera och tidsgruppera den
aldre jarnalderns arkeologiska innehall.

Genom det historiska kallmaterialet hade man lange haft klart for sig
att samhallen som det tidiga Rom och det forromerska Gallien teknolo-
giskt sett tillhorde jarnaldern. Fran denna utgangspunkt, och med led-
ning av klassiska forfattares uppgifter om de germanska folken hade
saval Thomsen som Keyser, som ovan namnts,l tidigt antagit att jarnal-
dern i Norden horde ha tagit sin borjan omkring Kristi fodelse,

Av avgorande betydelse for varderingen av den aldre jarnaldern i
Mellan- och Nordeuropa bleu de overvaldigande rika fynd som fran
arhundradet5 mitt och under en foljd av ar kom i dagen, dels vid
Hallstatt i Salzkammergut i Osterrike, dels vid La Tene vid Neuchatel i
Schweiz. Som en av de forsta i europeisk arkeologi insag Nils Gustaf
Bruzelius betydelsen av gravfynden vid Hallstatt. Redan 1858 kom han
i samband med en langre studieresa att i Wien och Linz personligen
ingaende granska det annu opublicerade materialet fran Hallstatt. Hans
slutsats harav bleu, att jarnaldern i sodra Mellaneuropa maste ha borjat
»ett par arhundtaden fore var tideraknings borjan».2 Till att borja med
kunde Bruzelius konstatera, att gravfaltet vid Hallstatt mycket tydligt
speglade just overgangsskedet mellan bronsaldern och jarnaldern. Av-
gorande for sjalva tidsbestamningen bleu att dar saknades varje spar av
romersk import eller fynd som visade romersk kulturpaverkan. Det var
inte blott sa att romerska mynt saknades, mynt forekom overhuvudtaget

' Se kap. iz, not 2-3.
2 N. G. Bruzelius z86o s. 78.
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rote. Inte heller fanns nagot fynd som antydde att skrivkonsten bade
varit kand.3 Daremot kunde Bruzelius iakttaga ett inflytande fran
»etruriskt» kulturomrade.`~ Bruzelius vidareutvecklade dock rote den
kronologiska aspekten, och han undvek helt att mot denna bakgrund to
upp den naraliggande fragan om dateringen av den aldsta jarnaldern i
Norden.
I sin ar i869 utgivna doktorsavhandling Prdrr Jer~aalder~a ingrep aven

Oscar Montelius i diskussionen om den aldsta jarnalderns datering,5
bl. a. med utgangspunkt fran just Hallstattfynden, som da nyligen publi-
cerats.s Han tog d'arvid fasta pa precis samma omstandigheter som
Bruzelius hade anfort. Han fogade dartill iakttagelsen att bronsforema-
len iHallstatt var tillverkade av den for bronsaldern vanliga tennbron-
sen och rote av den under jarnaldern oftare forekommande zink- och
tennbronsen. Han anslot sig till von Sackens omdome,' att gravfaltet
tillhorde den senare halften av det forsta artusendet fore Kristi fodelse,
mojligen de 4:e och 3;e arhundradena.8

Montelius f8rde nu in i diskussionen de rika tidiga jarnaldersfynden
av framfor alit vapen fran La Tene och Tiefenau i Schweiz, som borjat
komma i dagen kort efter arhundradets mitt och som forsta gangen
redovisats i vetenskapliga tryck r8g8 9 Montelius anslot sig till den
antagna dateringen av dessa fynd tillarhundradena narmast fore Kristi
fodelse; det framsta underlaget for denna tidsbestamning var forekoms-
ten av keltiska mynt, to

Mot bakgrunden av den fastare bild av en tidig kontinental jarnalder
som Montelius har skisserade, kunde man ha vantat sig att han
skulle ha f8rsokt foresla en tidigare borjan av jarnaldern i Nordeuropa.
Han gick ocksa nagot langre an Worsaae och Engelhardt i deras forsikti-
ga dateringar till z, och 3, arhundradet efter Kristi fodelse.11 Montelius
konstaterade att jarnaldern i Norden tog sin borjan senast under det 2.
arhundradet efter Kristi fodelse. Detta uppfattade han dock endast som
en bestamd hitre tidsgrans och holl narmast for sannolikt att jarnets

3 N. G. Bruzelius z86o s. 3o f., 73 ff.
' N. G. Bruzelius z86o s. 7z, 76.
5 Montelius r869 s. i i—z6.
e von Sacken x868.
' von Sacken 2868 s. i44 f.
8 Montelius r869 s. 6 ff.
s Keller r858.
10 Montelius 2869 A s. 5 f.
" Worsaae z86s s. 45 (W. overger dar sin r858 s. 9 framforda datering till var tiderak-
nings borjan); Engelhardt 2868 s. i9.
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forsta upptradande i Norden skett »temligen langt fore det namnda
arhundradet».12 Montelius' tveksamhet berodde helt visst pa den annu
radande bristen pa fasta arkeologiska anknytningspunkter. Vad Monte-
lius narmast hade att peka pa var ett antal gotlandska fynd dar inhemska
fornsaker patraffats tillsammans med romerska silvermynt fran »aldre
kejsartid»,13

Den forste som pa ett avgorande Batt kronologiskt utnyttjade Hall-
statt- och La Tene-fynden bleu Hans Hildebrand. I sin Bidrag till
,rpannetr hi.rtoria kunde han uppstalla dessa tva komplex som tva efter
varandra foljande horisonter inom den slutande bronsaldern och den
aldsta jarnaldern i Norden och Mellaneuropa.l' Det var ocksa som
bekant Hildebrand som sedan pa den internationella arkeologkongres-
sen iStockholm r8-741ancerade »Hallstatt» och »LaTene» som atskilda
tids- och kulturbegrepp.15 Den slutliga indelningen av den europeiska
La Tene-kulturen i de klassiska grupperna I—III utfordes ett decennium
senare av Tischler.ls

Detta var lager nar Emil Vedel, i samband med sin verksamhet som
amtman pa Bornholm, under wren 2868—r87z genomforde ett store
och systematiskt upplagt faltarbetsprogram for Bornholms aldre jarnal-
der, som pa ett avgorande och bestaende Batt kom att forandra bilden
av Nordens aldsta jarnalder. Med sina medhjalpare inventerade och
undersokte Vedel en rad stone och mindre gravfalt fran delta skede och
med sarskild koncentrering till de s. k, brandplettegravarna. Omkring
4 00o sadana gravar registrerades pa 34 olika gravfalt. Darav lat Vedel
undersoka inte mindre an r 55o gravar (av vilka dock manga tillhorde
ett f$tal stora gravfalt). Resultaten av sina undersokningar publi-
cerade Vedel efter kort tid i tva i Aa~~bOger tryckta langre artiklar, Ona de
Bornholm.cke Brandpletter och Den aeldreJerraalderr Begravelrer paa Born-
holm. l~ Dartill utgav han en mindre sammanfattande separattryckt skrift,
Underrggelcer angaaende den aeldre Jernalder paa Bornholm. l$

Vedels arbeten pekar i flera hanseenden framat i tiden. Som grav-
faltstopografiska undersokningar skiljer de sig fran aldre motsvarig-
heter inte tiara genom kallmarerialets storlek utan aven genom sin
12 Montelius 2869 A s. z7 f.
13 Montelius 2869 A s. i8.
14 H. Hildebrand z87z—r88o s. 87—i42 (kap. i-5 utkom i87z, 6—ii 1873).
's H. Hildebrand 2876 B s. 599.
1e Tischler 2885 s. i57.
" Vedel r87o resp, r87z.
1e Vedel2873.
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ovanligt intrangande analys, som forst langt senare fick efterfoljder i den
utvecklade moderna mikroanalysen av liknande material. Opaverkad
av de dunkla skriftkallor som Lange gav Haring at tanken, att den aldre
jarnalderns kultur i Norden maste sattas i samband med en folkin-
vandring, havdade Vedel, ocksa som den forste, med utforlig arkeolo-
gisk argumentering, att kallmaterialet entydigt vittnade om en kultur-
och befolkningskontinuitet fran bronsaldern till jarnaldern, och att
denna kontinuitet horde ha giltighet for Danmark som helhet.19 Han
dristade sig aven att for forsta gangen och uteslutande pa grundval av
arkeologiskt material forlagga granslinjen mellan brons- och jarnaldrar-
na till ett gott stycke pa andra sidan den magiska tidsgransen Kristi
fodelse. Denna slutsats baserades dell pa en berakning av befolk-
ningstalet bakom gravmangden fran de olika skedena, dels pa iakttagel-
sen att en stor del av fynden fran brandpletterne var helt opaverkade
av romersk smak. Efter att forst ha daterat jarnalderns begynnelse pa
Bornholm till ca 400~30o fore Kristus, stannade han dock for den mer
forsiktiga tidsangivelsen ca i 50~ zoo fore Kristus. Av allt att doma
f8retog Vedel denna justering efter att ha tagit del av Hans Hildebrands
just utkomna forsta del av Spd~a~zet.r hi,rtoria, 20 dar det bl, a. visades att fi-
bulor av det slag som ingick i Vedels andra brandplettegrupp rojde en
tydlig »romersk» paverkan.21

Pa grundval av sitt statistiskt stora och geografiskt koncentrerade
gravmaterial presenterade Vedel en indelning i sex tidsgrupper av den
aldre jarnaldern pa Bornholm. De karakteriserades efter de radande
gravtyperna:

ro.ren
brandpletter»

r afdeling
s afdeling
3 afdeling

obrdnda gravar
ki.rtgravar

Rosegruppen placerades i gransskedet mellan bronsaldern och jarn-
aldern. Huvudparten av detta material, ca -,~, uppskattade Vedel som
horande till jarnaldern.22 Betraffande brandpletterne raknade han med

's Vedel z87o s. 56 ff., z872 s. zo ff., 93 ff., r873 s, z8 f., 90 ff.
20 H. Hildebrand r87z—r880.
21 Vedel z872 s. Sz f£, 87 £, z873 s. 46 ff.
z2 Vedel z87z s. 20 f£, z873 s. go.
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att narmare 2/3 av hela antalet tillhorde afd. i, och, i konsekvens
harmed, att denna grupp representerade samma andel av den tid da
denna begravningsform var radande. Huvudparten av den resterande
tredjedelen av brandpletterne kunde raknas till afd, 2, medan afd. 3
saledes blott tillskrevs ett fatal gravar. Den intressanta skiljelinjen mel-
lan brandplettegrupperna var for Vedel den mellan afd. r och 2.23 De
obranda gravarna hanfordes huvudsakligen till tiden mellan den slu-
tande brandplettetiden och overgangen mot mellanjarnaldern, kistgra-
varna slutligen till mellanjarnaldern.2`'

Basartefakterna i de olika grupperna var i huvudsak dessa:
Ro.regruppera, Bortsett fran bronsforemal av broasalderstyp framst

jarnnalar, sadana med »Krumning under Hovedet».25

Brandplettegrupp r, Sa gott som uteslutande fibulor och baltehakar av
jarn, de forra sadana med »tilbagebeiet Spids», dartill grova lerkarl.

Brandplettegrupp z. Fibulor av brons, »baandformede og puklede»,
samt vapen och redskap i stor variation, sasom eneggade sward, spjut-
spetsar, skoldbucklor, sporrar och knivar, forutom smycken och vackert
formade lerkarl.

Brandplettegrupp 3. Tveeggade sward och i ovrigt olika fornsaker
»overensstemmende med Oldsagerne fra de store senderjydske og
fyenske Mosefund».26 De obranda gravarna och kistgravarna lamnar vi i
detta sammanhang at sidan.

Harmed hade Vedel for gott introducerat den forromerska jarnaldern
i Norden och pa direkt arkeologisk wag overtygande etablerat den
kontakt mellan bronsaldern och jarnaldern som man tidigare inte hade
lyckats na. Hans resultat Fick stor betydelse for forskningen i hela
Norden, aven om det pa manga hall drojde finnan de erkandes som
generellt giltiga, narmast pa grund av brist pa bekraftande jamforelse-
material. Annu r88i vidhaller Worsaae en relativt sen datering av
jarnalderns intrade i Skandinavien.27 I den for kannedomen om den
aldsta jarnaldern i Nordeuropa grundlaggande Jernalderen.r Begyndelre i
Nordeuropa fran samma ar, daterade t. ex. Ingvald Undset den aldsta
nordiska jarnaldern till omkring Kristi fodelse.28

za Vedel z872 s. 5z ff., z873 s. 22> 49•
Z' Vedel z87z s. 7g ff., z873 s. 4z f.
25 Vedel z87z s. z3 ff., 2873 s. z9 f.
28 Vedel r872 s. 33 ff., gz f£, r873 s. io ff.
27 Worsaae r88z.
28 Undset r88z s. 305 ff.
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Vad Vedels periodgruppering betraffar later den sig inte direkt over-
foras till nu anvanda periodbegrepp. I stort sett motsvarar rosegruppen
overgangsskedet fran bronsaldern till period I av jarnaldern, afd. r av
brandpletterne den yngre forromerska jarnaldern och afd, 2 den aldre
romerska jarnaldern.

Vedels redogorelse for sitt tillvagagangssatt vid upprattandet av detta
kronologiska ramverk ar forhallandevis tydlig och 8ppen.

Vad forst betraffar skiljelinjen mellan rosegruppen och brandplette-
grupp r, understryker Vedel eftertryckligt, att den motiverats av en
mangfald av odisputabla.rtratigrafi.rka fakta och andra fyndomstandighe-
ter. De jamforelser som denna analys forutsatte Jigger helt inom ramen
for en horisonterande och kontrasterande kombinationsstratigrafi.29

Sin utkristallisering av de tre brandplettegrupperna baserade Vedel,
enligt sina egna olika redogorelser, pa en tolkning av de totala fyndfor-
hallandena. Den ena utgangspunkten var gravfyndskombinationerna.
»Naar man gjennemgaar de aftrykte Tabeller~0 over de enkelte Brand-
pletters Indhold», skriver Vedel i sin sammanfattande framstallning,
»bliver det meget snart ir~jnefaldende, dels at visse Oldsager pleje at
ledsage hverandre i samme Grave, medens de aldrig findes sammen
med vise andre Oldsager».31 Fyndkombinationerna i gravarna spelade
en viktig roll i detta indelningsarbete; tillvagagangssattet var den hori-
sonterande och kontrasterande kombinationsmetoden. Man saknar
dock den form- eller stilanalys av artefaktmaterialet som skulle kunna
motivera just den gransdragning och periodindelning som Vedel
astadkom, sarskilt betraffande de tva forsta som har tilldrar sig
vart huvudintresse.

Det framgar i stallet tydligt, att en avgorande impuls till horisontbild-
ningen var de gravfaltstopografiska forhallandena. Vedel observerade
saledes »at vise Gravpladser eller vise Dele of en ste~rre Gravplads kun
indeholde vise bestemte Arter of Oldsager og ikke andre».32 Det ena
gravfaltet efter det andra visade sig namligen innehalla en eller tva av
samma karakteristiska fy7dkonstellationer, med undantag av Kannike-
gaard, dar tre fyndhorisonter fanns representerade. Pa gravfalten vid
Mandheri och Kanegaard ingick endast fynd tillhotande afd. r, pa dem vid

29 Vedel r87z s. 20 ff.
ao Vedel 2872 s. 56 f.
31 Vedel z873 s. i7.
3z Vedel 2873 s. i 7.
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Pilegaard, Gredeby och Dilleh,~i endast material fran afd. 2, for att
namna de viktigaste exemplen.3a

Afd. r och z fanns saledes representerade som klart avgransade
fyndmiljoer pa enskilda gravfalt. Nar de sa upptradde bada pa samma
gravfalt, eller som vid Kannikegaard aven tillsammans med afd. 3, var de
inte blandade med varandra utan framtradde aven da som topografiskt
fran varandra klart avgransade enheter. Hari Jigger den egentliga ut-
gangspunkten for Vedels indelning av de bornholmska brandplettegra-
varna. Sarskild betydelse tillmatte Vedel det stora gravfaltet vid Kanni-
kegaard, det enda gravfalt dar aven afd. 3 fanns representerad i nagon
stone utstrackning. Material fran den forsta avdelningen var dar kon-
centrerat till gravfaltets nordostra parti, fynd fran den andra gruppen
var samlade i det mellersta partiet medan fynd tillhorande den tredje
gruppen huvudsakligen aterfanns i den sodra delen.34

Man kan gora tankeexperimentet att forhallandet hade varit det om-
vanda, att gravarna konsekvent bade blivit anlagda utan nagon inbordes
ordning pa gravfalten. Det star fullstandigt klart, att den enkla analys,
som Vedel i sina publikationer bestod artefaktformer liksom fyndkom-
binationer, da skulle ha varit helt otillracklig for att avgransa t. ex.
brandplettegrupperna r och 2 fran varandra pa det Batt som han gjorde.

Tillvagagangssattet vid indelningen av de bornholmska brandplette-
gravarna var saledes en hori.ronterande och kontrarterande konabination.rme-
tod, dar den utlosande iakttagelsen utgjordes av att de olika enheterna
forelag sa tydligt rumsligt atskilda pa olika gravfalt eller inom grav-
falten. Graderande analogimetod och kombinationsmetod torde ha
spelat en synnerligen underordnad roll.

Denna slutsats strider pa intet vis mot iakttagelsen, att Vedel yid
pre.rentationen av sift arbetsresultat emellanat tillgrep en deskriptiv typo-
logi.

Nar Vedel val utkristalliserat de tre brandplettegrupperna fann han
inga svarigheter nar det gallde aft placera dem i deras ratta inbordes
tidsordning, Grupp 3 anslot ju direkt till materialet fran de stora moss-
fynden och maste saledes vara yngre an de andra tva, hos vilka Vedel
fann inget eller foga av romersk paverkan. Grupp r a sin sida kunde
genom lokaltopografiska omstandigheter direkt knytas till rosegruppen
med dess rot i den yngre bronsaldern; den maste saledes vara den aldsta

as Vedel r872 s, g 3 f.
34 Vedel r87o s. 90 ff., x872 s. 5r f., Sg ff.
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gruppen. Nr 2 foll darigenom pa ett naturligt satt in sasom den mellersta
gruppen,3s

Som ett argument for inplaceringen av den mellersta gruppen anfor
emellertid Vedel — forutom att den pa Kannikegaardfaltet lagesmassigt
aterfanns mellan de bada andra — att den ocksa inneholl »spredte
Oldsager of begge de andre Klasser».3~ Har finns saledes i Vedels
argumentering ett visst inslag aven av en graderande kombinarionsdate-
ring, som genom att to fasta pa de blandfynd som en fordrojd konsum-
tion eller produktion givit upphov till, relativkronologiskt sammanlan-
kar de genom grupperande analogimetod och gravfaltskorologi upprat-
tade tre ryphorisonterna. Nagon graderande analogimetod ser man ej
spar av i Vedels argumentering.

Nar val tidsordningen med dessa medel hade etablerats fann Vedel
dess bekraftelse i att den inte uppenbarade nagra skarpa granser mellan
grupperna ifraga om fornsaksformer och fornsaksforrad — vilket han
for ovrigt aven hade observerat rent lagesmassigt pa Kannikegaardfal-
tet.37 Vedel erfor harigenom en stark fornimmelse av att det forelag
nagot slag av sammanhang mellan fornsaksgrupperna och fornsaksfor-
merna ifraga, att det fanns likheter som band samman dem, och att det
lag en tidsbunden foraadring, en utveckling, bakom fenomenet. Har
sparar vi bakgrunden till den deskriptiva typologi som da och da trader
fram i Vedels text, och dar han i klara utvecklingstermer beskriver det
skeende han skadar bakom skiftningarna i materialet.

Som exempel pa detta anfores nagra citat fran ett aysnitt ur Vedels
behandling av keramiken: »Ogsaa i Leerkarrene kan der saaledes spores
en bestemt fre~~z.rkr•idende Udviklz~zg»; ». . , tillige begy~ader Smaakarrene
. . . at olive mere almindelige . . .men efterhaanden som Beltehagerne
og Fibulaerne med tilbageb,~iet Spids vige Pladsen for de baandformede
og puklede Fibulaer, forrvinde de grove Skaar, og der begynde at vise .rig
velbraendte middelstore Kar og dernaest baade Vaser og store fleerere-
de Kar, hvorhos Smaakarrenes Udseende for~Ge~re.r . .; ». . . synes der,
samtidig med at de aeldre Former for Fibulaerne ganske fortraej~ge.r, at
indtraede en Po~rri~agelre i Fabrikationen of Leerkarrene. Arbeidet bliver
mi~zdre o»~hyggeligt, Farven merkegraa, Braendingen .rlettere og Prydel-
serne »ai~z~lre n~iagtige, hvorhos de ganale Former tilldeels tillsidesaettes.
Denne U~lvikli~~g kan spores videre fremad igjennem de ubraendte
as Vedel r872 s. 59 f.
38 Vedel r87z s. 59.
a' Vedel r87o s. 53 > z87z, s. 5 z f.
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Grave, men Materialet for Iagttagelserne slipper for hurtigt op til, at den
yderligere Gang laenge kan forfi~lges.» Sammanfattande om de tre forn-
saksgrupperna skriver Vedel i ett nagot annat sammanhang, att de »ved
en Raekke of Mellemled gradvir.r gaae over i hverandre».38

Det ar har titer anledning att fasta uppmarksamheten vid den deskrip-
tiva typologiens upptradande i sammanhang dar inga systematiska for-
sok till tidsordning enligt en graderande analogimetod kan sparas. Man
kan visserligen inte utesluta att Vedel har tagit vissa intryck av Hilde-
brands redan nu, t, ex. i forsta aysnittet av Bzdrag till ,rpdn~zezr hiatoria,
som Vedel tagit del av,39 blommande typologiska framstallningssatt. Det
ar dock tydligt, att den deskriptiva typologi som framtrader hos Vedel
och i Worsaaes indelning av bronsalderns gravkskick`'0 i allt va-
sentligt byggde pa en kunskap om utvecklingssammanhangen som ema-
nerade ur en allt mer detaljerad tidsindelning man natt fram till med
helt ands dateringsmedel. Den deskriptiva typologiens tidiga upptra-
dande ger ett sarskilt perspektiv pa den klassiska utvecklingstypologiens
framvaxt och maste beaktas som ett av de manga bakgrundselement av
vilka denna formades.

tie Vedel z872 s. g Z f.
39 Se ovan text till not i 4.
40 Se kap, i z.
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Kapitel z5

Den romerska jarnaldern

Avgransning och tudelning
Materialet fran Bornholms aldre jarnalder var i flera hanseenden inte
representativt for det ovriga Danmark. Inom kort togs emellertid aven
det centraldanska omradets aldre jarnalder upp till behandling. Det var
den unge Sophus Muller som tog sig an den del av den aldre jarnaldern
till vilken de »romerska» sakerna kunde hanforas, dvs tiden fore de
stora mossfynden och tiden efter det forromerska skedet. Det senare
var fortfarandc ytterst sparsamt foretratt i Danmark utanfor Bornholm.

Sina resultat framlade Muller i AarbOger x874 med uppsatsen En
Tidradrkillelre ~nellena Pundene fra den aeldre Jernalder i Danmark.' Som
vetenskapligt forstlingsarbete var det en prestation. Med sin strangt
logiska uppbyggnad och enkla, disciplinerade form ar det ocksa mer
tillgangligt for analys an de fiesta arbeten som kommit att skrivas i
den kronologiska genren.

Som kronologiska riktmarken utvalde Muller tre fornsaksgrupper,
fibulor, vin.rkopor och stora bron,rkdrl i nu namnd betydelseordning.
Redan tidigt hade fibulan genom sin talrikhet i fynden och oavlatligt
skiftande form och utseende fatt anseende som en speciellt anvandbar
arkeologisk tidsmatare. Muller inledde saledes sin analys med en grup-
pering och tidsindelning av fibulorna; denna indelning fick sedan tjana
som utgangspunkt for den vidare uppdelningen av den romerska jarnal-
dern iDanmark. For Mullers syfte hade darfor Hans Hildebrands
Bidrag till.rpdnnetr hi.rtoria lagligt publicerats.2

Som forsta atgard grupperade Muller fibulorna efter deras utseende i
6 »Former», Detta arbetsled lag inom ramen for den typbildande analo-

1 Muller r874.
2 H. Hildebrand r872-80.
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gimetoden, For en datering av dessa fibulagrupper fann Muller dock
inte nagot avg8rande st8d hos Hildebrand, Denne hade inte lyckats att
»opstille et mere bestemt Tidsforhold mellem de forskjellige Former».
Orsaken till detta lag enligt Mullers mening i att Hildebrand »ikke
benytter selve Fundenes Vidnesbyrd». Det var emellertid just fyndfor-
hallandena Muller ays$g att utga fran: » Vi ville vende os til Gravfunde-
ne for der at sage et bestemt Svar.»3 Redan i uppsatsens inledning hade
Muller klart redovisat sin kronologiska grundinstallning: » Gravfundene
. . . synes at afgive de sikreste Vidnesbyrd om forskjellige Formers
Samtidighed».`~ Det ar saledes fyndkombinationerna som Muller vill
lagga till grund for tidsindelningen.

Resultatet for fibulornas del av Miillers granskning av gravfynden kan
sammanfattas mad hans egna ord: »Fibulaer of Formerne r og 2 ere
aldrig i Grave fundne sammen mad Stykker, som here til Formerne
3-6; derimod angive mange Fund disse sidste som samtidige.»5 Med-
let for uppdelningen av fibulorna i tva tidshorisonter var enligt detta
denhorisonter~tnde korrmGi~aation,rmetoden. »Endvidere» , fortsatter Muller,
»adskille Praeg og Prydelser Formerne r-2 fra 3-6» ,6 mad vilken
atskiljande jamforelse forfaringssattet i sin helhet framstar som den
kontraster~cnde analogimetoden.c vag.

Nasta stag bleu att faststalla vilken av de tva fibulagrupperna som var
aldst respektive yngst. I det syftet f8retog Muller en studieresa till de
viktigare kontinentala museerna och samlingarna mad romerska och
germanska antikviteter. Han faun da att hans fibulaformer r-2 agde
motsvarigheter pa provinsialromerskt omrade, medan formerna 3-6 var
allmanna pa germanskt omrade, Med den outtalade premissen att inno-
vationsriktningen Batt fran soder mot norr drog Muller darav slutsatsen
att »Formerne r—z ere aeldre, 3-6 yngre».7

Den gjorda uppdelningen bekraftades ocksa genom Hera gravfynd
dels sadana mad fibulor av formerna i-2 tillsammans mad forromerska
fornsaker, dels sadana mad formerna 3-6 tillsammans mad mellanjarn-
alderns fornsaker.8 Har moter vi den gradera~ade kombi~aatioyz.r»ietoden,

Darmed var emellertid inte nog. Bevisforingen horde ocksa komplet-

3 Muller r874 s. 34i.
4 Muller 2874 S• 335•
g Muller r874 S• 341•
e Muller 2874 s. 34z.

Muller r874 s. 34z ff., 3q6.
8 Muller 1874 s. 346 f.
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teras med en granskning av »disse Formers Udbredelse, de Grayskikke,
som ledsage dem, de Oldsager, hvormed de findes».9

Resultatet av den korologiska analysen — vilken som nyss namnts
forutsatte en syd-nordlig kulturstromsriktning — bekraftade fyndkom-
binationsstudiet:». ,den Form (r), som antoges for aeldst, har det mest
begraensede Omraade, Formen 2 straekker sig noget laengere, og
Gruppen 3-6 er udbredt sely til de Dele of Norden, som synes sildigst
at vaere blevne staerkere ber,~rte of den romerske Culturstrem.»lo

Betraffande grayskicket utgick Miiller fran redan tidigare, bl. a. av
Vedel, gjorda observationer att brandgrayskicket var forharskande
under jarnalderns aldsta del och att jordFastandet bleu allmant forst
under en nagot mer framskriden del av jarnaldern.11 Mullers fibula-
grupperingfoil val in i detta monster; »Form i tilherer vaesentlig Tiden,
hvor Ligbrand endnu var herskende, r a—c Overgangstiden, 3-6 en Tid,
hvor Begravelse var bleven almindelig.» 12 Samma iakttagelse kunde
aven goras pa det tyska materialet,la

Ser vi pa denna punkt tillbaka pa Miillers satt att inbordes tidsordna
sina fibulagrupper finner vi av hans redogorelse att den avgorande
bevisforingen baserades pa de typgrupperande kombination.rmetoderna,
horisonterande och kontrasterande. I stodargumenten forekommer
aven inslag av tillvagagangssatt dar andra kronologiska premisser utnytt-
j ats med t~~pgr~trpperarzde af~alogi»aetod. Det ar dels den korologiska analy-
sens historiska premiss om en syd-nordlig kulturstrom, dels grayskicks-
analysens utnyttjande av tidigare forskningsresultat, som i sin tur
vunnits genom en enkel kombinationsgrupperande verksamhet.

Efter att salunda med stor omsorg ha tidsgrupperat fibulorna tog
Muller itu med ovriga foremalskategorier. Fibulagrupperingen bleu den
fasta bas till vilken dessa i stor utstrackning kom att relateras. Tva
foremalsgrupper togs darvid upp till en mer ingaende behandling,
dels vinskopor och vinsilar, dels bronskarl.

Med utgangspunkt fran formkriterier och tekniska egenskaper inde-
lade Muller vinskopor och vinsilar i tre formgrupper'`' enligt den typbil-
s Muller 2874 s. 347•
to Muller 2874 s. 348.
" Muller z87q s. 349 Ff.
12 Muller 2874 s. 350.
'a Muller 2874 s. ago f.
''' Muller z87q s. 3 54 ff. De 3 grupperna, som Muller utforligt karakteriserar, utgors av de
s. k, kasserollerna med flat bottenplatta, rundbottnade skopor och silar med 1angt skaft
och de med rakare eller svagt utsvangd sida och nagot valvd undersida, dvs i srort sett
Eggers i39—r44~ 159-160, z6i, i6z, Eggers r9Sz.
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dande analogimetoden. Aven i fortsattningen foljde Muller samma linje
som betraffande fibulorna. Det var fyndkombinationerna som skulle ge
det avgorande beskedet om tidsgrupperingen: ». . .mange Fund vise, at
r og 2 ere samtidige, medens ingen of dem er funden med Form 3.,,1s
I den foljande analysen bortsag Muller fraa form 2, som var kand i

alltfor ringa antal. Han konstaterade att inte i nagot enda fall en sil hade
patraffats tillsammans med skopor av form r, vilka dock var kanda i
hundratals exemplar, huvudsakligen inom det romerska rikets granser.16
Forhallandet med form 3 var det rakt motsatta. Dem kande Muller till
»kun fra Romerrigets Graenselande og fra ikke-romerske Lande, altid
ledsagede of en Si».17 Form z var ofta forsedd med fabrikantstampel,
form 3 inte. Precis som ifraga om fibulorna ledde spridningsbilden for
vinskoporna Muller till antagandet att form z maste vara aldre an
form 3,18

Ett visst stod for denna tidsskiktning, men mindre kraftigt an for
fibulorna, gav skopornas fordelning pa skelett- och brandgravar.19

Men fortsatter Muller, »et Bevis herfor vil man f,~rst kunne faa ved en
Sammenstilling med andre Oldsager».20 Han kunde har utnyttja kom-
binationsfynden med de redan tidsgrupperade fibulorna. Det visade sig
da att skopor av form i och 2 alltid hade patraffats tillsammans med
fibulor av den aldre gruppen (r-2) och skopor av form 3 med yngre
fibulaformer (3-6).21 »Da nu den Tidsadskillelse mellem de z Grupper
of Bronzekar, som gik ud fra en Forskjel i Praeg og Skjenhed, og som til
en vis Grad st~ttedes ved Findestederne i Udlandet og de ledsagende
Grayskikke hjemme, bekraeftes ved Overensstemmelsen med den Tids-
adskillelse, som bleu fors egt for Fibulaerne, turde der vel vaere Grund
til at skjaenke den Tiltro.»22

Muller overgick sa till stora bronskarl med hank och indelade dem
efter hank- och fotpartiernas utseende i rva distinkt atskilda grupper.
Form r Fick representera karl med djurhuvudformade hankar och med
huvudformade hankbeslag under mynningskanten. Karlbottnen var plan
eller utgjordes av 3 (lejon)fotter, Form z utgjordes av s. k. Hemmoor-

is Muller 2874 s. 356.
1e Miiiler z874 s. 356 f.
17 Muller r874 S• 358•
Ie Muller r874 S~ 35g•
's Muller 2874 s. 358 f.
20 Muller 2874 s, 359 f.
21 Muller z87q s. 360.
22 Muller z874 s. 36o f.
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kar1.23 »Det kunde synes», kommenterar Muller detta typkontrasteran-
de moment i analysen, »at disse Forskjelligheder ere uvaesentlige; men
dog findes aldrig Traek fra den ene Form overf,~rte paa den anden».24

Utbredningsanalysen gav liknande resultat som for fibulor och sko-
por: form i horde vara aldre an form 2, vilken senare, i motsats till den
forra, endast bade patraffats pa provinsialromerskt omrade och darutan-
for.25

Men »et sikrere Bevis» harfor kunde forst erhallas »ved Sammenstil-
ling med andre Oldsager», varmed Muller aysag kombinationsfynden
med de redan tidsordnade fibulorna och skoporna. De anvandbara
fynden var visserligen begransade men bekraftade den antagna inbordes
tidsordningen.26

Efter att pa detta Batt stegvis ha byggt upp en inbordes relativ krono-
logi for tre viktiga foremalskategorier och lagt grunden for »Adskillel-
sen mellem en aeldre og en yngre Tid indenfor den 'romerske' Jernal-
der iDanmark» overgick Muller till att overfora resultaten »paa, andre
Arter of Oldsager fra Jenne Periode».27 Detta utforde han genom att
granska sadana fyndkombinationer d'ar andra foremalsgrupper eller fo-
reteelser upptradde tillsammans med fibulor, vinskopor och bronskarl.

Pa denna vag insorterade Miiller i den a'ldre tidrgruppen:28
drycke,rhorn med berlag
guldberlocker
lerkdrl yned meanderinon.rter,

och huvudsakligen i yngre gruppen:29
trdrpannar med bron.rbe.rlag
gla.r
rdfflade bron.crpannar
.rpelbrickor av gla,r
romerrka mynt
runor

En antydan till tidsatskillnad sager sig Muller skonja aven ifraga om
bronsnalar.3o

23 Muller 2874 s. 36i ff.
24 Muller 2874 s. 36z.
~ Muller 2874 s. 362, 364.
28 Muller r874 s. 364 f.
24 Muller z87q s. 36g.
28 Muller 2874 s. 365 ff.
29 Muller z87q s. 368 ff.
ao MUller 2874 S• 374
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Den enda foremalsgrupp som Muller pa grundval av fyndkombina-
tionerna ansag gemensam for hela det romerska skedet var »store aabne
Bronze-Skaale of romersk Arbeide». Han var dock benagen att tillskri-
va detta det annu begransade antalet fynd med sadana kar1.31

Sophus Muller astadkom saledes i delta arbete for Danmarks del —
och darmed ocksa for betydligt vidare omraden — en uppdelning av
fornsaksmaterialet for den romerska tiden, ears inre kronologi dessfor-
innan varit holjd i dunke1.32 Fyndmaterialet har sedan dess okat enormt
och Miillers resultat har naturligtvis inte undgatt justeringar. Men i
stora drag tiger de fortfarande giltighet. Betydelsen av Miillers tidsin-
delning av den romerska jarnaldern kan inte overskattas. Den kom att
ligga till grund for hela den efterfoljande forskningen inom detta tids-
skede.

Mullers uppdelning av den romerska jarnaldern i tva tidsaysnitt byg-
ger som vi har sett i allt vasentligt pa en typgrupperande kornbination.r~ne-
tod med mindre inslag av graderande kombination,rmetod och utnyttjande
av historiskt kanda forhallanden. Sa som Muller redovisat sitt arbete har
typgraderande analogimetod inte kommit till anvandning,

Nu ar ocksa att marka att Muller papekade forekomsten av vad han
uppfattade som »overgangsfynd» mellan sina tva tidsgrupper.33 Dessa
overgangsfynd, r 7 till antalet, finns ocksa insk jutna for sig i fyndkatalo-
gen mellan de ovriga tva grupperna.34 » Hvad enten nu en jaevn Bevae-
gelse har fundet Sted indenfor Periodens Omraade, eller saerlige
Aarsager (Indvandring, Afbrydelse of Handelsveie) have Bevirket en
pludselig Aflesning of de tidligere Former, maa et sterre eller mindre
Antal Fund indeholde Former fra begge Tidsafsnit og danne en Over-
gang mellem de to Fundgrupper.»35 Muller betonade aven, »at der
ingen skarp Graense maa drages mellem de aeldre og yngre Formers
Forekomst» 36

Den tredelning av den romerska jarnaldern som Muller har antyder
aystod han emellertid fran tilt precisera. Annu var materialet for begran-
satfor en vidareuppdelning av de tva huvudskedena inom den romerska

a' Miiller r874 s. 374 f.
32 Den absoluta dateringen av de tva tidsgrupperna loste Muller genom att schematiskt
dela de ungefar fyra sekel som stod till buds i tva lika halfter: z.—z. respektive 3. 4.
arhundradet efter Kr, fSdelse, Muller r874 s. 387.
a3 Muller x874 s. 38o ff., jfr s. 374•
3' Muller z874 s. 384 f.
3S Muller 2874 s. 380.
tie Mullet 2874 s. 374•
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jarnaldern. Men, forutspar Mulle:, »hvis fremdeles et tilstraekkeligt
Materiale er forhaanden, vil man ikke neries med at fastholde et aeldre
og et yngre Tidspunkt og et Overgangsled, men sgge at anvise hvert
enkelt Fund sin saerlige Plads i den hele Raekke».37

Dessa uttalanden av Muller bor inte uppfattas som nagon typologisk
vision. Mot en sadan tolkning talar inte tiara hans nyss ovan citerade
tankar om de krafter som kan ha styrt formforandringarna, utan aven
hans anvandning av termen »Fund». Muller begagnar namligea kon-
sekvent detta uttryck i dess egentliga bemarkelse, inte som manga
samtida och sentida forfattare aven for att beteckna enskilda artefakter
och former. Vad Muller skisserar ar har saledes irate en lang samman-
hangande utvecklingskedja inom olika foremalskategorier. Han fram-
manar endast en bild av en mer detaljerad, pa fyndkombinationer
baserad kronologi.
I den man dessa »overgangsfynd», dar former och foreteelser fran de

tva tidsgrupperna lag blandade i samma fynd, bidrog till att konsolidera
den inbordes tidsordningen mellan grupperna har ett matt av graderande
kombination,rmetod tillforts analysen.

Det ayslutande ledet i Mullers dateringsarbete inom den romerska
jarnaldern bleu att form for form jamfora materialet med det som
Vedel redovisat fran Bornholm. Han fann stor samstammighet med
Vedels gruppering, Mullers aldre grupp hade saledes vissa motsvarighe-
ter inom Vedels 2. brandpletteafdeling, hans yngre grupp inom Vedels
3. afdeling.38 Vi moter har ett exempel pa en horz.ro~atera~ade analoginze-
tod.

a7 Miiller r874 s. 380.
ae Muller r874 s. 374 ff.

159



Kapitel r6

Tillbakablick

t~ren omkring r 87o innebar ett markant skifte i den nordiska arkeolo-
giens utveckling. Det gangna halvseklet hade, naturligt nog, framst
utmarkts av en stravan att dra upp de stora kronologiska och kulturhis-
toriska linjerna. Uppgiften hade varit att i grova drag sortera
kallmaterialet kronologiskt och att efter hand forsoka fa fram tidsenhe-
ter av nagot mindre omfang. Vi har i det foregaende skildrat indelning-
en i de stora epokerna enligt treperiodsystemet, hur sten-, brons-
respektive jarnaldrarna uppdelades i tva avdelningar vardera och
jarnaldern i ytterligare Hera underavdelningar. Det ror sig om ett rela-
tivt okomplicerat forlopp som ganska tydligt latit sig urskiljas.

Utan att nagon bestamd grans kan fixeras ar det emellertid tydligt att
senare halften av i 86o-talet och borjan av r 87o-talet i manga han-
seenden var en brytningstid. Det kronologiska arbetet tar alit mer sik-
te pa en tidsindelning i kortare intervalley samtidigt som forskningsin-
tensiteten stiger. Kallmaterialet okay hastigt. Det blir allt svarare att i
efterhand forsoka folja de kronologiska slutsatskedjorna. Med undantag
for Worsaae var ingen i de aldre svenska och danska forskargeneratio-
nerna professionell arkeolog i ordets egentliga mening. Inte nagon av
dem var direkt utbildad for sin verksamhet. Det aldre i800-talets
arkeologiska forskning uppbars av en brokig skara ambetsman, jurister,
kopman, larare, naturvetenskapsman och praster. Nu trader emellertid
plotsligt en generation forskare och museiman till, med en for
andamalet avpassad universitetsutbildning och i besittning av andra
perspektiv, mal och medel. Det kan darfor vara skal att i korthet
sammanfatta de resultat den foregaende undersokningen hay givit be-
traffande de dateringsmedel med vilka man under det gangna skedet
byggde upp de kronologiska fundamenten.
I den man slutledningarna hay Batt att folja synes dessa i allt vasentligt

ha utgatt fran iakttagelser av fyndsammanhangen i vid mening, samlade
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fynd, fyndkomplex och stratifikation. Detta har till betydande del skett
inom ramen for en grupperande fyndkombinationsmetod, med dari
ingaende grupperande typanalogi. I viss utstrackning synes en grade-
rande kombinationsdatering ha kommit till anvandning. Aven stratigra-
fi — i nara samverkan med kombinationsmetod — kan iakttagas.

Ett annat viktigt kronologiskt bevismedel utgjordes av historiskt
kallmaterial, framst i form av historiskt daterbart importgods, ears tids-
uppgifter fordes over till den inhemska relativa kronologien med fynd-
kombinationsmerodens hjalp. En viktig del av detta historiska material
utgjordes av mynt. Elementet av historisk datering hanfor sig uteslutan-
de till jarnaldern.

Graderande typanalogi ell~r typologi i klassisk mening synes daremot
ha varit av ytterst ringa betydelse. Daremot ledde efter hand den alltmer
okade kronologiska detaljkunskapen pa sina hall till ett medvetande om
mojligheten att forena artefaktformer i nagot slags inbordes utveck-
lingssamband. Vi ser hur detta kommer till uttryck i en beskrivning av
artefaktformernas tankta stegvisa forandring medelst en nastan fullt
fardig utvecklingsterminologi av typologiskt snitt. Derma deskriptiva,
kronologiskt helt passiva »typologi» forebadar pa ett intressant satt den
framvaxande, aktivt tidsgraderande typologien.
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Kapitel r7

Jarnalderskronologi och
myntdatering

Innan vi lamnar jarnalderskronologien skall i korthet dess relation till
den tidiga numismatiken beroras.

Det har framgatt av det foregaende att mynt och myntdaterade
foremal hade stor betydelse for den grundlaggande tidsskiktning av
jarnaldern som bland andra Worsaae, Engelhardt och Muller astadkom.
Redan i Dan~~zark.r Oldtid x843 visade Worsaae forstaelse for de olika
myntgruppernas kronologiska betydelse.l I det ayseendet var han sakert
inte opaverkad av sin laromastare, numismatikern Thomsen, som redan
i Ledetraad r836 framlagt en enkel gruppering av de viktigaste till
jarnaldern knutna myntklasserna, och som mycket tydligt demonstrerat
sin insikt om myntens betydelse for den arkeologiska kronologien.2
then Nils Gustaf Bruzelius insag vagt myntens kronologiska betydel-
se.3

Den Svenska z800-talsnumismatikens forgrundsgestalt, Bror Emil
Hildebrand, synes redan i sin avhandling Nu»zi.rmata Anglo-Saxonica
x 8294 indirekt ha paverkats av Thomsen. Hildebrand hade namligen for
sin avhandling overtagit den bortgangne Sven Hylanders oayslutade
arbete, pa vilket i sin tux Thomsen av allt att Boma utovat ett betydande
inflytande.5 Hildebrand kom darefter sjaly i direktkontakt med Thom-
sen och utforde f. o. r83o myntklassificeringar i Kopenhamn under
Thomsens personliga overinseende.s

Aven Hildebrand gav snart uttryck for sin insikt om myntens stora
varde for dateringen av jarnalderns inhemska artefakter och forn-

1 Worsaae x843 s. 52 ff.
2 Thomsen x836 s. 8o ff, Jfr kap. 9.
3 N. G. Btuzelius x853 s. 47 f., 79 f.
' B. E. Hildebrand z8z9.
5 B. Hildebrand 2937-2938 s. g6i ff., z934 s. z66.
e B. Hildebrand 2937-2938 s. 564ff.
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lamningar.' Han foretog aven en preliminar indelning av de vikti-
gare myntgrupperna.s Denna indelning av de nordiska myntfynden i
fyra huvudklasser presenterade Hildebrand sedan i utforligare form i
sitt 2846 utgivna banbrytande arbete Anglo.rach.ri.cka Mynt fiinna i Sveri-
ges jord, Myntfynden fordelades dar pa fyra huvudklasser: i. den ronaerr-
ka klassen (denarer); 2. den romerrk—by.rantin.rka klassen (solidi); 3, den
kufi.rka klassen (arabiska silvermynt fran 8.—ro, arh., de fiesta fran
890-9g g e. Kr.); 4. den anglo.rach.ri.rk—ty.rka klassen (aven inkluderande
nordiska och osteuropeiska mynt) fran goo-talets mitt till ca i zoo
e. Kr.9

Denna gruppering av de olika myntimportstrommarna under
jarnaldern bleu en viktig utgangspunkt for den Svenska arkeologiens
stravan under r800-talets senare halft att vinna okad klarhet i
jarnalderskronologien. Bade Hans Hildebrand och Montelius har
darvidlag saval i ord som garning betygat sitt beroende av myntfynden
och av Bror Emil Hildebrands myntstromsgruppering,io

Montelius' doktorsavhandling fran ar r869, Fr~nJernaldern, bestar av
Hera sinsemellan oberoende delar. Bland annat ingar en fullstandig
katalog over alla kanda nordiska mynt- och brakteatfynd fore vikingati-
den. Mynten ifraga representerar de tva forsta klasserna i Bror Emil
Hildebrands gruppering och indelas av Montelius i tre huvudgrupper:
r. mynt fran aldre romersk kejsartid (29 f. Kr.—z35 e. Kr., framst.
denarer); 2. mynt fran yngre romersk kejsartid (z35-395 e. Kr., huvud-
sakligen aurei); 3. senromerska och bysantinska mynt (395-518 e. Kr.,
sa gott som enbart solidi). Dartill kommer nags mindre grupper: gre-
kiska mynt, romerska mynt fore Augustus, bysantinska mynt fran tiden
5 j~-85o och slutligen ett tidigvikingatida fynd med anglosachsiska
mynt.il

Denna myntkatalog ges inte nagon allman kommentar i texten och
utnyttjas ytterst obetydligt i framstallningen, som ju i huvudsak beror
den del av jarnaldern som saknade myntfynd, dvs den allra aldsta
jarnaldern. Man fragar sig vari syftet med denna myntforteckning egent-
ligen bestod, Montelius bade visserligen i unga ar orienterats i numis-

B. E. Hildebrand z842.
8 B. E. Hildebrand r8q¢ s. z4 ff.
B B. E. Hildebrand 2846 s. vi ff.
'o H. Hildebrand 2866 s. z8 ff., 73 ff., r869 A s. 2zg, z87o s. 52 ff., r87z B s. 6 f.,
z872 A s. z9 ff., i95 ff.; Montelius r872 A s, z2 f., 2878 s. i ff. Jfr r884 B s. 33 z, r887 s.
zoo ff., r9z5 s. 4g f.
" Montelius r869 A s. 3 i-66.
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Fig, z 7. Bror Emil Hildebrand (i 8o6—r 884). — Efter fotografi i Uppsala univer-
sitetsbibliotek.
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matiken genom Bror Emil Hildebrand, men han var inte och bleu aldrig
numismatiker i egentlig mening som t. ex. Haas Hildebrand. Han bestar
inte heller mynten nagon numismatisk behandling. Intet tyder pa att det
var mynten som sadana som inspirerade Montelius till det jattearbete
som Jigger bakom dessa forteckningar.

Det som utmarker katalogen ar istallet dess noggranna redovisning av
fyndforhallandena for varje myntfynd: dar ingar uppgifter om fynd-
plats, fyndar, fyndtyp, kondition och sekund'ar bearbetning och slutli-
gen om de artefakter som eventuellt atfoljer mynten. Det ror sig med
andra ord genomgaende om sadana upplysningar som ar av betydelse
om myntfynden i forsta hand betraktas som en kalla till kronologisk
kunskap. Montelius' myntforteckning bar tydlig pragel av att dess hu-
vudsyfte var att forbereda en mer detaljerad kronologisk analys av
jarnalderns fornsaker och fornlamningar, utifran en plattform av hori-
sonter av myntdaterade fynd.12

Redan i sitt forsta arbete demonstrerar Montelius saledes sin stravan
att underbygga sina kronologiska undersokningar med en langsiktigt
upplagd inventering av allt for fragan aktuellt material. Denna grundsyn
tillampade han med en konsekvens och systematik som utgjorde bade
svagheten och styrkan i hans forskning. Hans syfte var alltid att beakta
alit tillgangligt material med sarskild tonvikt pa samlade fynd och pa
fyndforhallanden i allmanhet. IFran Jern~lder~~7 infor Montelius ett
oppnare redovisningssystem i nordisk arkeologi, som kommer till ut-
tryck i flera av hans aldre kronologiska arbeten; rent allman~ brukar
denna stravan framst komma fram i arbeten som i kronologiskt ayseen-
de ar starkt beroende av fyndsammanhangen.
I detta sammanhang bor ocksa namnas Carl Tornbergs klassificering

av de arabiska myntfynden i Nunai cufici x848,13 Tillsammans med
Anglo.rach.ri.rka y~aynt kom denna att framja utsondrandet av ett speciellt
vikingatida artefaktmaterial och uppdelningen av detta i en aldre och
yngre tidsgrupp.l'' Det ar wart att inte inlasa ett saraband mellan Hans
Hildebrands principuttalande z88r om mojligheten att indela vikinga-
tidens fornsaker i tre tidsgrupper med ledning av de mynt som ledsagar
draktspannena i fynden,ls och hans kort dessforinnan foretagna upp-

12 Jar t~berg z943 s. xv. — Montelius fortfor f. o. i flera ar att i katalogform redovisa
nytillkomna myntfynd, Montelius z87z D, z873 B och z874 A.
'a Tornberg 2848.
'a Montelius 2873 C s. z92 ff„ z89z s. ig7; H. Hildebrand 2877 s. goi f., 2879 s. 49 f£,
i63 ff.
15 H. Hildebrand z88z s. r9 f.
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delning av det gotlandska spannematerialet.is Man bor dock observera
att betydande mojligheter aven fanns att tidsindela den yngsta jarnal-
derns material pa indirekt historisk vag pa det satt som Sophus Muller
vid samma tid gjorde genom sin grundlaggande analys av dess olika
stilarter,17

1e H. Hildebrand 2877 s. goi f., 2879 s. 49 f£, i63 ff.
'~ Muller i880.
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Kapitel r8

Den aldre typologiska
litteraturen

Som Arne har papekat var det Hans Hildebrand som tidigast gav
uttryck for typologisk metod i vetenskapliga arbeten.l Samtidigt torde
det vara riktigt som Almgren framhallit, att Hildebrand i sina forsta
»typologiska» arbeten inte pavisade »typologiska samband i tidsord-
nande syfte utan for att framhalla sammanhangen i kulturfoljden»?
I Hildebrands doktorsavhandling fran 1866 Det .rven.rka folket under

hednatiden, forekommer en del beskrivningar av utvecklingssamman-
hang mellan artefakter.3 Konkreta exempel pa en kronologiskt aktiv
graderande typologi saknas emellertid helt. I sjalva verket innehaller
detta arbete tamligen fa inslag av artefaktanalys. Nar det galler tids-
bestamningar understryker Hildebrand att det ar de slutna fynden som
ger Bevis at tidsfoljden och att sarskilt myntfynden darvid ar av stor
betydelse (avhandlingen behandlar framst jarnaldern).`~
I Hildebrands omfangsrika uppsats fran i 869 om Den dldre jern~ldern

i Norrland ar de typologiska beskrivningarna langt talrikare och mer
medvetna i uttrycken.s En noggrann genomlasning ger dock vid handen,
att de olika typer som Hildebrand dar verkligen inplacerade i ett tids-
schema i alldeles overvagande grad tidsfastes med hjalp av fyndsam-
manhangen. Inte minst skedde det genom analogies med material fran
de stora danska mossfynden (men aven med t. ex. S jorupfyndet). Aven i
detta arbete deklarerade for 8vrigt Hildebrand principiellt fyndsam-
manhangens, inklusive myntfyndens och mossfyndens, stora kronolo-

1 Arne r934 s. 3i8f.; jfr B. Hildebrand z~43 s. io4f., iii; t~berg 2943 s. xiiif.;
Almgren z9S9 s. i z4 f., i r9 f,
2 Almgren 2959 s. i i9; jfr t~berg zg43 s. xiii ff,
3 H. Hildebrand r866 t, ex, s. z g ff.
' H. Hildebrand 2866 s. r8 ff.
5 H. Hildebrand z869 A t. ex. s. zz9 not, 267 not, 268, z9i £, z94 f., 3r i, 3i3.
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giska betydelse.s Man torde i huvudsak kunna beskriva den kronologis-
ka metoden i detta arbete som en tillampning av grupperande kombina-
tionsmetod och grupperande typanalogimetod, vilkas resultat presente-
ras med en stundom ganska uttrycksfull deskriptiv typologi.
I stort sett gaper samma bedomning for Montelius' Bron.raldern i norm

och nzellerrta Sverige,' som han sjaly uppfattade som sitt forsta typolo-
giska arbete. De foremalsformer som han d'ar enligt egen senare
lamnad utsago behandlade typologiskt var »spannen, hangkarl, skaftcel-
ter, knifvar och ward».8 Man moter mycket riktigt for dessa artefakt-
grupper mer eller mindre tydligt uppstallda typologiska serier.9 Men det
star samtidigt klart, om man gor sig modan att penetrera alla de
hanvisningar som fyller ut materialredovisningen, att Montelius har
anda i hog grad baserade den grundlaggande tidsFastningen pa fynd-
sammanhangen.

For att erhalla ett battre perspektiv pa den kronologiska analysen
bakom detta arbete bor man erinra sig det allmanna kunskapslaget vad
gaper bronsalderskronologien vid den tidpunkt da Montelius inledde
sina bronsaldersstudier.

Redan vid Kopenhamnskongressen r 869 hade Montelius foreslagit
en uppdelning av de viktigare fornsakstyperna pa ett aldre och ett yngre
skede av bronsaldern.10 Denna fordelning astadkom han alldeles
uppenbart med ledning av vad man visste om bronsalderns grayskick.
Utan att direkt hanvisa till Worsaae ger han har en beskrivning av
bronsalderns grayskick som i huvudsak ar identisk med Worsaaes;lt a
stora stenkistor med obranda lik; G, mindre stenkistor med obranda lik;
c, ekkistor med obranda lik; d, smakistor med branda ben; e. urnor med
branda ben.12 I den samtidigt utgivna forsta delen av Hallandrka forn.ra-
ker hanvisar emellertid Montelius direkt till Worsaae i denna fraga,
liksom till Boyes undersokningar av bronsaldershogar i Halland, vilka
Montelius—i motsats till Boye sjaly—fann bekrafta Worsaaes slutsat-

s H. Hildebrand x869 A s. zz5 E > z5j~ z95.
~ Montelius z872—z873.
g Montelius z88S A s. 8.—Den typologiskt betonade illustrationen av yxsviten till det
tryckta kongressforedraget fran Bologna i87i, Montelius z873 A fig. 7—r2, tillfogades av
alit att doma forst i samband med publiceringen.
9 Montelius r87z—z873 s. 2i9 f£, 2~g f£, 3i4 ff., 331 f£> 344 ff., 352 ff.
'o Montelius 2875 A s. z53 f.
" Worsaae z86o A.
12 Montelius 2875 A s. 25o f.
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ser.13 Aven i Sverige.r forntid 1872 har Montelius betygat att hans krono-
logiska utgangspunkt for bronsaldern var grayskicket,l'

Vid Bolognakongressen r87i anfor Montelius direkt Worsaaes grav-
typsgruppering som grunden for bronsalderns tidsindelning. Vid detta
tillfalle hanvisar han till tre olika grayskicksformer: a, den aldre bronsal-
derns kistgravar med obranda lik; b. den mellersta bronsalderns kist-
gravar med branda lik; c. den yngre bronsalderns brandgravar med
benbehallare i form av smakistor av sten eller lerkarl. Men, tillagger han,
»Quant aux armes et aux autres antiquites trouvees Bans ces tombeaux
la difference est aussi tres-grande».15 Vad Montelius har antyder ar att
artefakterna med ledning av grayskicket skulle kunna fordelas pa tre
kronologiska grupper. Det var detta vidare steg som Worsaae sjaly
tvekat att taga och som bleu den fasta utgangspunkten for den darefter
alit mer utbyggda bronsalderskronologien.
I detta sammanhang far inte heller de arkeologiska musei-

utstallningarna forbigas. De representerade i betydande utstrackning
vetenskapliga stallningstaganden och deras roll som faktaformedlare var
annu storre finnan fotograferingen slagit igenom inom arkeologien. De
arkeologiska museerna ingick i den allmant tillgangliga kunskapsfonden
lika val som den vetenskapliga litteraturen.
Inte utan intresse ar for det forsta att man tidigt, bade i Kopenhamn

och Stockholm, synes ha insett betydelsen av att halla fynden samlade i
de offentliga utstallningarna. Redan av Sorterups katalog fran z 846 over
Thomsens utstallning pa Christiansborg kan man utlasa att manga sam-
lade fynd exponerades sasom enheter.ls Enligt Nils Gustaf Bruzelius'
vittnesmal harskade samma princip i de av Bror Emil Hildebrand ny-
otdnade stockholmssamlingarna i Riddetstolpeska huset vid Skepps-
bron, Bruzelius rapporterar harom till Thomsen fran sitt besok dar

'a Montelius z869 B s. 57; jfr r872 C s. i98 ff.;—»Grafvar fr$n Bronsaldern innehallande
obranda lik anses med skal tillhora periodens aldre del; de som innesluta branda ben dens
slut [Worsaae r859]. Denna asigt styrkes dels deraf, att man ofta i samma hog funnit en
kista med obrandt lik midt pa botten, men urnor med branda ben narmare hogens yta,
under des att alla dessa grafvar visas sig tillhora Bronsaldern; dels deraf, at de grafvar fran
Bronsaldern, i hvilka man funnit fornsaker of sten, nastan utan undantag varit sadana som
innehallit obranda lik. Denna genom graffynden vunna tvadeining of Bronsaldern ar of
synnerlig vigt, sa Lange man—i fullkomlig saknad of myntfynd fran Bronsaldern—masse
noja sig med en relativ aldersbestamning of fynden fran hela denna period.» Montelius
z869 B s. 57.
I' Montelius z87z B s, i4.
's Montelius 2873 A s. 288.
18 Sorterup 2846.
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r85r: ». . . afven Sten- och Bronzaldern var vida rikare och battre
representerad an jag formodade. Hvad jag i sarskildhet tyckte om, var
att fynden voro sammanhallna, hvarigenom man lattare och med storre
sakerhet kunde bestamma enskilt funna sakers alder.»17

Denna tidigt grundade insikt om det samlade fyndets vetenskapliga
betydelse synes ha forts vidare vid samlingarnas overforande till de nya
lokalerna i Prindsens Palae i Kopenhamn 1853 respektive National-
museibyggnaden iStockholm x865-1866. Att Boma av den forsta
utstallningskatalogen for Statens Historiska Museum, sammanstalld
av Montelius 1872, synes samlade fynd ha hallits samman aven i den
nya uppstallningen, la

Nar Worsaae tilltradde posten som museidirektor x865 bleu ett av
hans mal att mer konsekvent an tidigare forsoka halla ally samlade fynd
utstallda som enheter.19 Denna stravan kommer ocksa klart till uttryck i
de olika museikataloger som fran denna tid hastigt avloste varandra i
nya upplagor.

Som exempel kan valjas 1868 ars katalog over Kopenhamns-
utstallningen, forfattad av Engelhardt; den visar forhallandena sadana
de var just nar Montelius inledde sina bronsaldersstudier: betydande
lokalutrymmen var forbehallna samlade grav- och depafynd. Bronsal-
derns gravfynd var till yttermera visso fordelade pa Hera olika grupper,
som visserligen utan att direkt tidsangivas anda nara ansluter till Wor-
saaes grayskickskronologi. I tur och ordning utstalldes fynd fran: a.
ekkistor med obranda ben; b. stenkistor med obranda ben; c. manslanga
kistor med branda ben; d, smakistor med branda ben; e. lerurnor med
branda ben.20

Det ar vasentligt att ha dessa forhallanden i minuet vid lasningen av
Hildebrands och Montelius' tidiga bronsalderskronologiska arbeten,
sarskilt den fortes Bzdrag till .rpa~zt~etr hi.rtoria och den senates forut
namnda BYo~~.ral~ler•~a i faorra och »zellerrta Sverige, 21 Den ursprungligen
stratigrafiskt bevisade uppdelningen av bronsalderns gravformer i tre
kronologiska grupper kan namligen vid denna tid betraktas som ett
kunskapsmassigt allmangods av sa pass sjalvklar natur att den inte

17 Brev fran N. G. Bruzelius till C.J. Thomsen december i85i (daterat 3o.iz, aystamplat
Trelleborg i8.iz i85i). Nationalmuseets arkiv, Kopenhamn, C. J. Thomsens brevkapsel.
18 Montelius r87z B.
's Hindenburg z869 s. 388 £; Worsaae 2877 s. 6.
20 Engelhardt r868 s. iz ff.
21 H. Hildebrand 2872—z88o; Montelius z87z-2873,
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kravde standiga forklaringar och hanvisningar utan i stor utstrackning
kunde underforstas.

Redan vid slutet av z86o-talet hade Montelius pab8rjat sitt enastaen-
de grundliga arbete med att insamla upplysningar om alla dllgangJiga
bronsaldersfynd i Norden och Nordeuropa. Redan 1869 hade han
fortecknat alla bronsaldersforemal inte Mott i museerna i Stockholm,
Lund och Uppsala utan aven i 3o andra offentliga och enskilda samlingar
i Sverige.22 Fyndredovisningarna iBron.rdldern i norra och meller.rta Sverige
visar klart att Montelius vidgat sin fyndoverblick till det ovriga nordiska
och till det kontinentala, sarskilt nordtyska materialet, dels genom
samlingarna, dels genom omfattande litteraturstudier.23

Redan i borjan av z87o-talet besatt saledes Montelius kunskap om ett
valdigt fyndmaterial fran bronsaldern. Referenserna i Bron,rdldern i norm
och ~~aeller•.rta Sverige demonstrerar att det for Montelius aven var aktuella
kunskaper. Aven om man nojer sig med att beakta endast dar namngiv-
na fynd visar det sig att Montelius hade tillgang till grav- och depafynd i
tillrackligt antal for att kunna konstruera ett ungefarligt kronologiskt
ramverk for de viktigare artefaktgrupperna enbart genom fynden. De
»typologiska» undersokningarna i Bron,r~ldern i ~zorra och nlellenrta Sveri-
ge torde i stor utstrackning ha utgatt fran en fyndkronologi. Denna
»typologi» torde framst kunna uppfattas som en enkel utfyllande inter-
polering mellan av fynden redan givna kronologiska hallpunkter och
som en forklarande beskrivning av de utvecklingssammanhang som
dessa hade uppenbarat.

Montelius beskriver i detta arbete det ena fyndet efter det ands i
geografisk ordning. Han stannar emellertid upp infor viktigare fynd och
fornsaker for att satta in dem i ett kronologiskt sammanhang, med
jamforelser over hela det nordeuropeiska kulturomradet. I samband
darmed skisserar han ofta den »typologiska» utvecklingen for den aktu-
ella foremalsformen.

Den kronologiskt viktiga spannegruppen behandlar Montelius i sam-
band med beskrivningen av ett depafynd fran Simtuna i Vastmanland,
bestaende av ett glasogonspanne och en skivhuvudnal fran sen bronsal-
der.24 Han redogor noggrant for glasogonspannenas fyndforhallanden
inom det nordiska bronsaldersomradet och sager sig ha registrerat inte

22 Montelius 2875 A s. 249 f.
23 Jfr Salin r9z2 s, z i f.; H. Hildebrand z872—r88o s. 4o f., not r.
2'' Montelius 2872-2873 s. zz7 ff.
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mindre an 66 exemplar av Simtunaformen (dvs period g- och 6-typer).zs
Sammanfattningsvis konstaterar han i fraga om spannet och nalen fran
Simtuna, att de »tillhora bronsalderns sista del, sasom de om-
standigheter, under hvilka dylika prydnader vid manga tillfallen blifvit
funna, enstammigt visa»,26

Betraffande de for den aldre bronsaldern karakteristiska 1angsmala
spannena (dvs period 2-typ) konstaterar Montelius kort och gott att de
sedan Lange var daterade till den aldre bronsaldern.27 Det var de forvisso
ocksa genom en rad valbekanta skelettgravfynd, t. ex. Treenh,eifyndet,
till vilket Montelius hanvisar i andra sammanhang28 Det kan for ovrigt
fortjana att papekas att Montelius ocksa hade tillgang till Madsens
Afbildninger med dess presentation av en rad viktiga slutna fynd, fram-
for alit gravfynd.29 Av spannen karakteristiska for perioderna 3 och 4
omnamner Montelius fynd endast for den senate formen, depafyndet
fran Kostraede Banker,3o

En blick i Montelius' Tidrbertdfn~zing fran r 88g visar vidare att sa gott
som alla i delta arbete redovisade grav- och depafynd med dessa
spanneformer vat kanda vid r87o-talets borjan.31 Eftersom Montelius
emellanat redovisar en detaljerad kunskap om de danska fynden i
Bron.r~ldern i Hotta och naeller:rta Sverige hat man anledning att formoda att
han hat maste underforsta en betydande fyndkunskap om dessa
spannen, Redan det faktum att hans spanneformer 3 och 432 vat kanda
fran atskilliga fynd fran gravar i form av mindre kistor med branda
ben,33 maste for Montelius ha utgjort vagledning nog for en inplacering
av dessa i den mellersta bronsaldern r~aellan de ovriga spanneformerna,34
Det synes med andra ord ha funnits mycket litet utrymme for Montelius
att tidsordna bronsaldersspannena utan att i vasentliga stycken forst ha
paverkats av fyndsammanhangen. En ten typologi i egentlig bemarkelse,
en graderande typanalogi, kan det omojligen ha varit fraga om.

zs Montelius 2872—r873 s. zi8 f.
zs Montelius z872-2873 s. s i 8, jfr 2 r 9.
27 Montelius z872-2873 s. 266, 338.
28 Montelius z872—r873 S• 335•
29 Madsen z872 och 2876, vilken senate synes ha utkommit styckevis i planscher langt
fore slutttyckaret, eftersom Montelius flitigt hanvisar aven till del z.
ao Montelius r87z-2873 s. zzo.
31 Monrelius z885 A s. 2oz-238, z7 r-3o7, Pl. z-9.
32 Montelius z872—r873 s. z2o (narmast motsvarande typerna VII C—E iTrdfbertdmrrrng).
33 Montelius 2885 A s. z8i—z88.
3`' Man observerar att Worsaae redan i Nordirke Oldrager i8g9 avbildade de viktigare
spanneformerna i ratt ordning, dock utan nagon kommentar till tidsfoljden, Worsaae
z859 Pl. 9i.
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Betraffande hangkarlen ar Montelius' beroende av fyndsammanhang-
en an mer uppenbart. For alla sina viktigare hangkarlstyper lamnar han
hanvisningar till olika slutna fynd. Det samlade vittnesbordet fran dessa
kan inte ha lamnat sardeles stort svangrum for oavhangiga typologiska
slutsatser,35

Det ligger emellertid i sakens natur att man inte kan yttra sig bestamt
om de bakomliggande tankekedjorna till de typserier Montelius stallde
upp i detta arbete. Dartill ar hans argumentation genomgaende
for knapp. Som en allman regel torde ocksa galla att ju langre in pa
r 87o-talet vi kommer, desto svarare blir det att folja bevisforingen i de
Svenska typologernas undersokningar. I takt med att kunskaperna oka-
de och erfarenheterna ackumulerades kom alit fler fakta att underfor-
stas sasom sjalvklara.

Det sagda gaper emellertid i langt hogre grad Hans Hildebrand, som
med sitt rastlosa intellekt inte synes ha dragits till det modosamma
redovisningsarbetet. Annu i Den yngre jernaldern i Norrland36 redogjor-
de han med en viss omsorg for bevisforingens grunder vad gaper fynd-
sammanhangen. Men fran och med Bidrag till.cpii~z~aetshi.rtoria laborerar
han pa denna punkt till aura storsta del med ett underforstatt kunskaps-
stoff, Framstallningen i Hildebrands fibulabok har darigenom kommit
att bli utpraglat »typologisk» till formen. I detta arbete finner man hela
den klassiska typologiens genealogiska bildsprak och utvecklingstermi-
nologi helt fardigutbildade, pa ett Batt som har fa motsvarigheter i
i800-talets arkeologiska litteratur.37 Langt mindre pafallande ar detta i
Montelius' eget fibulaverk, Spdnnen fr~Pn bron.r~ldern, dar denne f. o.
forst redovisar de typologiska utvecklingssammanhangen och darefter
utforligt redogor for de fyndforhallanden som skulle bekrafta de typo-
logiska seriernas riktighet.38

as Montelius r87z—x873 s. z7z ff.
as H. Hildebrand 2869 A.
37 H. Hildebrand z87z—r880.
38 Montelius z88o-2882.
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Kdpitel r9

Den kronologiska metoden
i Tidsbestamning

Efter disputationen r 869 kom Montelius att under mer an i g ar framat
lagga tyngdpunkten i sin forskning pa kronologiska problem inom brons-
aldern. Det var just under dessa ar som Montelius gradvis tog upp den
Hildebrandska typologien och gav den en utformning i vilken den kom
att foras vidare till efterfoljande forskargenerationer. For att belysa hur
Montelius hanterade dateringsmedlen under just detta skede, ar det
skal att fors8ka analysera s jalva syntesen av detta arbete, Tidrbertamning
room bron,rr2ldern, med .rarrkilt afreende pd Skandinavien fran ar z 885,1

VIlken var metoden bakom detta arbete, som mer an kanske nagot
annat i den europeiska arkeologiens historia kommit att paverka den
efterfoljande forskningen room sitt falt? Att kronologien i Tidrbe.rtdm-
ning framst skulle vara en produkt av typologisk metodar som framgar
av det foljande rote en helt obestridd asikt. Men anda finns det en stark
tradition, som ser Montelius' bronsaldersperioder som i hog grad upp-
byggda genom typologisk metod, en tradition som kommer till uttryck i
uttalanden som detta: »Den av Oscar Montelius skapade periodindel-
ningen av bronsaldern, vilken allmant brukas for Nordens del, vilade
pa en strangt typologisk gruppering av fornsakerna».2

Det kan tillaggas att T idrbertdmning —tack vare en ovanligt noggrann
redovisning av det utnyttjade materialet — ar mycket mer lampad for en
sadan undersokning an de fiesta andra samtida arkeologiska arbeten
inklusive Montelius' egna bade tidigare och senate skrifter.

' Montelius z88S A.
2 Stenberger r96q s. zSg, z uppl. z97z s. i8g; jfr Norden z9zz; Rydbeck z943 A;
Arbman z954 s. 63, r969 s. 33 f.; Rosen r966 s. 39 £; A. t~berg r966; Kossinna r9z3 A s.
io7, r9z2 s. 3i3 f£; K. H. Jacob-Friesen z9z8 s. i64 f£; Daniel z9So s. i47; G. Jacob-
Friesen r967 s. 6, 8, ig ff.; Filip 2966 s. i7o f.
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Som Almgren framhallit saknas det pa ett iogonenfallande Batt typo-
logiska argument for periodindelningen i Tidsbertdnaning; foremalea
uppsorteras dar pa perioder utan de gangse beskrivningarna eller av-
bildningarna av typologiska utvecklingsserier och -sviter. Almgren upp-
fattar, i likhet med Lindquist och ~iberg,3 bronsalderns periodindelning
som »fullt tankbar sasom ett resultat icke av typologi utan enbart av
fyndkombinationsstudier».4 En narmare analys av det i Tidrbesta'mning
redovisade materialet bor kunna avgora om delta antagande ar riktigt.
Det bor namnas, att Montelius sjaly forklarar fr$nvaron av typologisk
argumentation med att »utforligare redogorelser for de typologiska
undersokningarna redan aro, dels snart blifva meddelade pa andra stal-
len . . .».5

Montelius havdade att han i Tidrbertdmning bade redovisat »inneh$1-
let i alla fran Skandinavien kanda, for denna fraga vigtiga fynd . . .»,6
liksom att »intet for fragan vigtigt och tillika .rdkert fynd forbigatts»,'
Forteckningarna over de slutna fyndea inneholl alla fynd som Montelius
kande till med »minst tva fornsaker of karakteristiska typer» eller en
sadan karakteristisk typ funnen i en grav med obranda eller branda ben.8
Totalt upptar Tidrberta'mning 342 sadana daterande skandinaviska fynd-
kombinationer, darav 2z6 rena artefaktkombinationer med typbestam-
da artefakter.

Den egentliga typbeskrivningen beror 9 huvudkategorier av fornsa-
ker, numrerade I—IX.9 De viktigaste typerna inom var och en av dessa
grupper utmarker Montelius med stora latinska bokstaver, saledes
t, ex. IV A, IX E etc. Andra mindre vanliga typer, eller sadana som
han uppfattade som mindre viktiga, betecknas med sma latinska
eller grekiska bokstaver. Sammanlagt utmarks pa detta Batt roo typer,
av vilka 92 avbildas i planscherna, Dartill kommer 35 typer av andra
kategorier vilka inte forekommer i typbeskrivningarna, men som ater-
finns i de tabellariska forteckningarna over fynden och som dessutom
avbildas i planschdelen. Ytterligare 4 icke beskrivna typer redovisas i

3 Lindquist z9sr s. 2i5; t~berg r943 s. ~cvi f., loci f,; jfr Gjessing 2946 s. i38.
' Almgren z9S9 s. i2z f.
5 Montelius r885 A s. 5z.
e Montelius r885 A s. 79.

Montelius 2885 A, inledningens 2:a sida (onumrerad).
e Montelius 2885 A s. 265.
9 Monrelius 2885 A s. 52-76. »skaftcelter», »halcelter» , »svard och dolkar», »knifvar»,
»halsprydnader», » armringar», »spannen» , » runda platar, tutuli och kupor» saint »dosor
och hangkarl av brons».
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Tabell 2. Antalet typer och fyndkonabirzatio~zer i de olika perioderna enligt
Tidrbestd~nning

Period
z z 3 4 5 6 i-6

Kombinationer 4 52 47 3g 68 7 2i6
Typer r3 z9 z4 3z z9 i8 145
Typer i kombinationer i i z8 2z 29 z8 7 i25
Typer utan kombinationer z i s 3 i r i 20
Procent typer i kombina-

tioner 85 97 93 9z 96 39 86

Tabell 3. Antal fyndkonzbinationerger typ inom varje period

Period
I 2 3 4 5 6 i-6

Medeltal I 5,7 5~5 3~9 g I 3>z
Mediantal i 4 4 3 5 0~5 3

Typerna £ z io, i z r och r z g placeras av Montelius i bade per, q och g. Det totala antalet
typer at saledes endast i4z, i kombinationer izz.

fyndtabellerna markerade med dubbelbokstaver (t. ex. III CD); Monte-
lius synes uppfatta dem som mellanformer. Dessutom observerar man 4
sasom »sena» betecknade varianter10 som inte avbildas, men som fore-
kommer i fyndtabellerna. For att erhalla en fullstandig bild av typinne-
hallet i Tidrbertd~~zning fordras saledes att man studerar typbeskrivning-
arna s. 5z-76, tabellforteckningen over periodernas innehall s. 82-83,
bilagorna C—H med de tabellariska forteckningarna over de slutna fyn-
den s. z7o-3rr och slutligen bildplanscherna nr r-6. Sammanlagt be-
handlar Tidsbertdnaning r 44 olika artefakttyper, varav r 42 periodforde-
lade.

Forutom detta upptar Tidrbertamning sarskilda forteckningar over alla
i och utom Norden kanda spannen samt baltedosor, kupor och hangkarl,
for bronsalderskronologien utomordentligt viktiga fornsakstyper. I bi-
laga A upptas s$ledes 5 ~ z spannen, varav z42 kontinentala, sa gott som
uteslutande tyska, och i bilaga B z47 dosor, kupor och hangkarl, darav
79 kontinentala, aven de huvudsakligen tyska. Dessa forteckningar
redovisar forutom typbestamningar aven fyndplats, uppgifter om sam-

'o Bokstaystyperna II F, VIII K, IX E, IX F.
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Fig. r8. Typer och kombinationsforhallanden under per•rod r av bronsaldern
efter uppgifter i Tadrbectdnaniszg.

Varje siffra i rutnatet anger hur manga ganger en typ Jigger kombinerad med
ett exemplar av en annan typ inom perioden. Diagrammet lases sa att man for
varje typ foljer den vagrata rutraden fram till trekanten i den hogra marginalen
och sedan fortsatter langs den lodrata raden under trekanten.
I den v$grata raden anger siffrorna kombination med den typ som star pa

samma rad som trekanten rakt ovanfor siffran; i den lodrata raden hanvisar
siffrorna till kombinationer med den typ som star rakt till vanster om siffran.
(Exempel ovan: for typ V a ar antalet kombinationer med ex. av andra typer
foljande; i komb. med vardera I A, I B, III a, III d, VIA, VI B och
VI C.) Franvaro av trekant till hoger om en typ (har III b och fig. 3) anger att
typen ifraga saknar fyndkombinationer inom perioden.
I sifferkombinationerna i hogermarginalen (t. ex. 7-7-i) anger for varje typ pa

samma rad den van.rtr~r siffran antalet artefakter av andra typer och den mellerrta
siffran antalet typer med vilka den aktuella typen Jigger i kombination inom
perioden. Den hogr~a siffran anger antalet fy~adkot~tGr~~atiorzer~ for typen inom
perioden. De tva forstnamnda siffrorna kan utlasas ur rutdiagrammet.

lingen samt litteraturhanvisningar, inalles en sammaastallning pa 64 si-
dor,ll Sammanlagt omfattar fyndredovisningen i Tidsbe.rtd»a~~ ~zg i33
sidor exklusive planscherna.

Hans presentation av bakgrundsmaterialet ti117'idrbe.rta~~a~ziiag saknar
motstycke i samtida arkeologisk litteratur och ger en mojlighet att i
efterhand skapa en uppfattning om i vilken omfattning fyndkombina-
tioner och andra fyndsammanhang stod till Montelius' forfogande nar
han formulerade de sex bronsaldersperioderna.

'I Montelius 2885 A s. zoi—z64.
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Fig, r9. Typer och kombinationsforhallanden under perro~l z efter uppgifter i
7'idrbe,rta»zni~zg. Diagrammet forklaras vid fig. i8

Bland artefakterna i de Zr6 rena artefaktkombinationerna urskilde
Montelius pa olika Batt r 44 typer, av vilka z 42 periodplacerades.12 Av
dessa z42 typer aterfinns rz6 i fyndkombinationer med andra period-
placerade typer. Fran denna siffra avgar dock 4, vilka Jigger i isolerade
kombinationer.13 Darmedaterstar iz2 sasom typer markerade i date-
rande rena artefaktkombinationer.

Tabell2 visar att det endast ar Zo av de r2z periodplacerade typerna,
dvs i4%, som inte Jigger i daterande kombinationer, och att drygt
halften av dessa, r r tillhor den sjatte perioden. For de ovriga perio-

12 Tutulusformen VIII EE och spanneformen VII GH vilka Montelius uppenbarligen
uppfattade som overg$ngstyper mellan per. 3 och 4 resp. 4 och 5, har dock inte anvisats
plats i systemet.
13 Typerna VII D och VII CD respektive V c och VII a, vilka ingar parvis i vardera ett
fynd. Ingendera typen Jigger i fyndkontakt med n$gon annan daterande artefakt.
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Fig. zo. Typer och kombinationsforhallanden under period 3 efter uppgifter i
Trdrbectanz~~ing. Diagrammec forklaras vid fig. i8.

derna ar det ett forsvinnande fatal typer som inte inns i daterande
kombinationer, varierande i antal mellan z och 3. Sarskilt pafallande ar
forhallandet for de fyra centrala perioderna 2-5, till vilka 95 % av alla
fyndkombinationer hor. Antalet typer som Jigger i daterande kombina-
tioner utgor for dessa fyra perioder mellan 9 r och 97 %.

Tabell 3 visar det genomsnittliga antalet fyndkombinationer per typ
inom varje period. Aven i detta ayseende ar de fyra centrala perioderna
val tillgodosedda: fyndkombinationernas genomsnittliga antal per typ
varierar mellan 3,9 och 8, uttryckt i mediantal mellan 3 och g.

Figurerna r8-23 visar period for period hur de i daterande artefakt-
fynd forekommande typerna Jigger kombinerade med varandra. De ger
aven besked om antalet kombinationer for varje typ, antalet andra typer
med vilka typen ifraga ar forenad i kombinationer, samt om hur manga
ganger exemplar av typen patraffats tillsammans med andra typer. De
hogsta talen erhaller hangkarlstypen IX E (period 5). Den upptrader i
3 9 fynd kombinerad r r 5 ganger med z z andra typer inom perioden
(dessutom kombinerad 7 ganger med 4 typer fran andra perioder).
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Fig. zi. Typer och kombinationsforhallanden under period 4 efter uppgifter i
Tidrbertk»zrzing. Diagrammet forklaras vid fig. r8.

Figurer~aa 24—z 5 slutligen visar de periodangivna typer som dessutom
Jigger i kombinadoner som innehaller typer hanforda till andra perio-
der. Alla dessa utom 3 Jigger emellertid samtidigt i ett betryggande antal
fynd som klart forankrar dem i den angivna perioden. Av dem ar det
dock endast en som saknar fyndmajoritet inom den egna perioden,
armringstypen VI L,1̀ ' som tillsammans med spannetypen VII eis ar den
enda av alla typer som Montelius synes ha daterat mot fyndkombination-
ernas vittnesbord. Typen VII e har han namligen fort till period 41s

19 Montelius r885 A s. 68.
'g Montelius r88S A s. 7i.
1e Montelius r885 A s. 83.
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hlkyxa IIE `=:5422.13
F 1 ': ..16.73.4

sv5rd 0h 2 ' 24.12'6
minsv -C 2.2.1
rakkn No 2 1 1 1714.6
kniv ~• e 1 1 10.9.3

.. f 2 2 t -. . - 1 X126.14.5
,~ ., g 1 1 ~~. 6.42

haisr VD 1 1 2 :'.27.13.6
~ ~ •, E 4 2 3 1 3 4 '.89.21.49
~ ~ ~~ F 6 1 2 1 2 1 6 .:3797.13

armb VII 1 1 3 \ 16.10.5
armr ~~K 1 1 2 1 3 1 19.12.5
sp5nne W H 6 1 4 2 4 14 3 2 2 :87.19.30
min.sp Hm
b.kupa VIA H 2 1 ~._ 2 2 6 1

... - ~.. ;. 38.13.10
•• ~~ 1 3 1 1 6 1 1 1 7 2 41.14.16

.. K 1 1 1 1 ~ „B•8~11 1
h.kart IXE 1 1 4 5 21 4 4 3 19 9 11 18 2 5

, ~ ~. F _~
I S1422.39

2 1 1 4 1 4 3 , 16.7q
halkml 6e102 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 --. 23.15.4

SP~SP
1

._1

I
~5.11 1 7 5.

_ 1
„ . 104

105 1 1 1 1 6.6.2
saa ., no 4 1

—
2 1 1 ~

_
2 2 4 1 4 3 1 5 2 1 ":.37.17.8

pint ~~ 711 1 2 `3.2.2
2 . 1. ~jai ~• X21 1. . 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 16.13.3

~ ~ .. 122 2 _ . 4 ---- . 2 1 1 1. _ — 2 ..:13.7.6
,~ .. 123

._

stakn ~~ 124 1 1 ~ 2 1 2 1 2 -. . 1 1 . .. _ _ —. - —. 12.!
dubbkn ~~ 125 1 -_1

Fig. 22. Typer och kombinationsforhallanden under period 5 efter uppgifter i
Tidrbe.cta»aiztng. Diagrammet forklaras vid fig. i8.

ehuru den, visserligen endast i ett fynd, ar kombinerad med tre period
3-typer. Typen VI L hanfor Montelius till period 6 trots att fynden
narmast eager over mot period 5 (fyndkonstellation ro-8—z for period
5 ~ 7-4-2 for period 6).17

Bortser vi tills vidare fran den sjatte perioden torde man saledes
kunna konstatera, att periodindelningen i Tidrbe,rtdnzning i allt vasentligt
har varit mojlig att genomfora med hjalp av alla de fyndkombinationer
som Montelius sa omsorgsfullt fortecknat. Dessa torde ha utgjort
grunden for sjalva periodgrupperingen, det horisonterande arbetsledet i
undersokningen. Den inb8rdes tidsordningen av de sex perioderna
slutligen har likaledes varit enkel och fullt mojlig att erna med stod av
dessa fyndkombinationer. Inte mindre an 4o av typerna sammanlankar

14 Montelius 2885 A s. 83.
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hlyxa 0
rakkn I\
halsr t

~ ~ V
skivsp VI
b.kupaVl~~~~~
hkarl U

11AI fl9

Fig. z3. Typer och kombinationsforhallanden under period 6 efter uppgifter i
Trdrbe.rtanzni~~g. Diagrammet Eorklaras vid fig, i8.

namligen perioderna z-6 med varandra genom blandfynd, sasom frg. 24-
25 visar. I nagra fall forekommer rentav att olika exemplar av samma typ
sammanlankar inte mindre an tre perioder. Sa forbinder knivtypen I V a
period 3 med bade perioderna 2 och 4, och holkyxtypen II E, halsring-
typen V E, guldarmringrypen VI K, spannetypen VII H och hangkarl-
typen IX E forenar alla period 5 med bade 4 och 6.18 (Denna omstan-
dighet motsager inte Montelius' pastaende art »inter nu kandt fynd
innehaller foremal karakteri.rti.rka for tva pa hvarandra icke foljande
perioder»).19 Till samma kategori typer hor skaratypen fig. r ro, pincett-
typen fig, rzr och dubbelknapptypen fig. izg, vilkas fyndforhallanden
(se fig. az—Zz) foranledde Montelius art hanfora dem till bade period 4
och period 520 Alla dessa pa olika satt periodoverlappande typer har
erbjudit mojligheten art tidsordna perioderna z-6 med hjalp av en
graderande kombinationsmetod. Genom den fo'rsta periodens kontakt-
fynd med den yngsta stenaldern, se fig. r8, skulle slutligen hela den
relativa tidssekvensen vara angiven.

Sammanfattningsvis kan sagas att der har varit fullt mojligt for Monte-
lius art i T'idrbe.rta~~z~ai~zg i allt vasentligt gruppera der nordiska bronsal-
dersmaterialet i perioderna s-5 med en grupperande fyradko»zGznatiorr.r-

18 Montelius 2885 A s. z8z, z87, 3oz, 3 i i.
's Montelius z885 A s. 85.
20 Montelius x885 A s. z95.
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Typer Per.2 Per.3 Per.4 Per.5 Per.6

IV A 11.7.4 4.4.2
VI D 10.7.4 1.2.1
VIII B 42.14.14 1.1.1
III F 1 1.1 5.3.3
IVb 1.1.1 21.10.10
VIE 1.1.1 16.10.8
VII B 1.1.1 29.1412
IV a 1 1.1 29~15~13
V b 7.7.2
VII C 8'7'4
VII d 18.10.10
fig. 65 5.4.2
IX A 10.8.3
VII F 1.1.1
IX B 1.1.1
IIC
IID
III f
IV C
IIF
III h
IV e
IV f
V D
VI I
VIII H
fig. 102
fig. 121
IIE
V E
VI K
VII H
IX E
VIII 1
IX F
fig. 122
II F: 6
V G
V H
VI L

1.1.1
2.2.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
8.7.4
9.7.5
32.18.9
4.4.1
9.9.3
6.4.3
2.2.2
1.1.1
1.1.1
1.1.1
2.2.1
2.2.1
1.1.1
3.2.2
1 1.1
1.1 1
4.31
3.2.2
3.2.2
5.3.3

15.12.4
2 2.1
10.7.2
6 6.1
16.13.4
24.126
10.9.3
26.14.5
27.13.6
16.10.5
38.13.10
23.15.4
16.13.3
54.22.13 2.2.2
89.21.29 1.1.1
1912.5 1.1.1
87.19.30 4.1.2
114.22.39 4.2.1
41.14.16 1.1.1
16.7.7 1.1.1
13.7.6 62.1
1.1.1 8.5.3
2 2.2 10.6.5
1.1.1 10.6.4
10.8.2 74.2

Fig. z4. Sammanstallning efter uppgifter i Trdrbe,rtii~~z~7i~zg av typer som sam-
manbinder perioderna z-6 genom direkta och indirekta blandfynd. Sifferkom-
binationer enligt forklaring vid fig, i8.
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Per.

2 X X X + + + ~ +

3 +++ X X X X X X X X X X X X

q + + + + + + + + X X X X + + + + + + + + + + + + + +

5 ++++ X X X X X X X X X X X X X X X X X++++

6 +I+++++++XXXX

Fig, s5. Innehallet i fig. z4 overfort dll en enkel narvarotabell. X anger de har
lodratt placerade typernas fyndmajoritet, + anger fyndminoritet.

metod och att tidsmassigt sammanlanka atminstone perioderna z-6 och
indirekt r—z genom en graderande ko~nbination.rntetod, helt utan den ut-
vecklingranaly.r med vilken Monteliu.r .rjaly karakteri.rerade sm typologi.

Det ar da ocksa att marka, att den undersokning som Lett fram 'till
denna slutsats alldeles har bortsett fran alla de mojligheter till datering
eller kronologisk vagledning som Montelius agt genom de rote mindre
an r 26 ovriga kombinationer som Tidrbertdmning fortecknat, namligen
de som endast bestar av en karakteristisk artefakt i forening med uppgif-
ter om karakteristisk gravform. Dessa redovisas i bilagorna C—H under
rubriken »Fyndomstandigheter». Lika litet har har tagits hansyn till alla
de av Montelius icke rypbestamda artefakterna, av omkring 30 olika
kategorier, i bilagorna fortecknade under rubriken »Diverse», vilka
likaledes kan ha bidragit med information i fragan. Ej heller har har
beaktats de manga typmassiga gransfallen, vilka Montelius ofta marke-
rade med () eller kommenterade sarskilt i texten.

Som nedan skall visas forhaller det sig sa, att aven de fiesta av de Zo
typer, som rote ingick i daterande artefaktkombinationer, torde ha varit
tamligen enkla for Montelius att periodplacera genom fyndvittnesbord
av annat slag. Man har harvid en viss ledning aven av hans tidigare
bronsaldersskrifter.

De zo typerna ar foljande (med figurhanvisning till Tidrbertamning);
period z: cyp III b, dolkstav (f. 6); typ f. 3, massiv skafthalsyxa; period 2:
typ f, zr, spiralornerad skafthalsyxa; period 3: spannetyperna VII D (f,
70) och VII CD; period 4: typ III g, tangesvard, typ III k, miniatyrsvard
(£ 76), typ VII e, spanner period 5: typ VII Hm, miniatyrglasogonspanne
(f. r 29); period 6: typ IV h, halvmanformig rakkniv (f, i 3i), V I (f, r 34)
och V H, halsringar, V c, » Kronenhalsring» (f, i 36), VIIa »tutulusfor-
mat» spanne (£ r43), IX F, hangkarl av »sen» typ, saint naltyperna f.
z 37 och r 39—i 42.



Lat oss borja med dolkstavarna, for vilka Montelius i realiteten bade
tillgang till slutna artefaktkombinationer, namligen utomnordiska. Nar
han nagra ar tidigare publicerade Pile-fyndet — som utgor karnan
i hans forsta period — behandlade han kronologiskt aven dolkstavarna.
Som stod for deras datering till Pile-fyndets tid, bronsalderns aldsta
skede, hanvisade Montelius da uttryckligen till tva kombinationsfynd
fran Mecklenburg. I det ena fallet ledsagades en dolkstav av ett Brett
bronsarmband av Pile-typ, i det andra fallet av tre sadana armband, en
kantyxa och fem dolkar.21 Typ III b daterade saledes Montelius till
bronsalderns forsta period tydligt med stod av fyndsammanhangen.
I grund och Borten kan aven miniatyrspannet VII Hm uppfattas som

kombinarionsdaterat. Det ar namligen alldeles klart art Montelius upp-
fattar der som, bortsett fran storleken, typidentiskt med glasogon-
spannet VII H, vilket genom talrika fynd ar fast forankrat i den femte
perioden,22

Flera av de ovriga typerna torde Montelius enkelt ha kunnat
periodgruppera genom fynd med karakteristiskt grayskick, av der slag
som han uppfattade som »daterande».23 Man (inner da omedelbart art
spannetypen VII D forekommer i inte mindre an g gravfynd med
branda ben i stenkistor under manslangd, just sadana som karakteriserar
den tredje periodens overgangsbrandgrayskick. I ett av dessa ingar aven
typen VII CD. Dade samtidigt saknas i period 2- och 4-kombinationer
kan der for deras del inte ha erbjudits annat val an en inplacering i
period 3. Till de typer, for vilka grayskicket torde ha haft daterande
utsago, hor aven de olika naltyperna fig. z 3~ (med dubbelt spiralhuvud),
r 39 (med enkelt spiralhuvud) samt i4o—i42 (svanhalsnalar i olika
utforande). Montelius anmarker i Tidcbecta~nning att dessa patraffas med
branda ben »antingen liggande i ett lerkarl eller i en 'brandplet'», for
den senare gravformen hanvisande till Vedels fynd pa Bornholm.24
Eftersom Montelius redan nagra ar tidigare tydligt hade markerat sin
insikt om art Vedels brandpletter var en ledgravform for den slutande
bronsaldern och aldsta jarnaldern,25 torde han inte ha kant nagon tvekan
art ange period 6 som naltypernas kronologiska hemvist. Montelius

21 Montelius r88z s. igo f.
22 Montelius r885 A s. zi, 7o f.
2a Montelius r885 A s. z65, jfr s. 78 f., samt rubrik »fyndomstandigheter» i bilagorna
C—H; jfr aven ovan kap. z.
24 Montelius 2885 A s. 308 f., jfr 2883 s. z 84.
25 Montelius r88r B s. ii6ff.
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visste for ovrigt mycket val att det aven fanns svanhalsnalar tillverkade
av jarn,26

Betraffande den vanliga spiralhuvudnalen, fig. r39, torde dess place-
ring iden sjatte perioden likaledes ha utgjort ett enkelt val for Monteli-
us, inte blott genom att han visste att de fiesta av naltyperna, bland dem
de med spiralhuvuden, tillhorde en sen del av bronsaldern,27 utan aven
genom fyndforhallandena i stort. Han kande namligen val till att spiral-
huvudnalen i fraga, i likhet med de nyss namnda typerna fig, i4o—iq2,
upptradde i Schlesien och pa andra hall i norra Tyskland, pa gravf`alt
vilka han som helhet betraktade som synkrona med sin period 6 respek-
tive den yngre gruppen av gravar i Hallstatt.28

For Hera av de aterstaende typerna torde ytterst enkla analogies ha
varit tillfyllest for att inordna dem i periodsystemet. Aven for typen IV h,
representerande halvmanformiga rakknivar, hade Montelius tidigare
funnit en sakes tidsfastning; »Att dessa hora till slutet of vas bronsalder,
visas bland annat deraf, att alldeles liknande knifvar of fern Here ganger
antraffats.»29 then grayskicket angav for Montelius en klar datering till
sen bronsalder,3o

Typen VIIa, »tutulusformat» spanne, hor i likhet med V c egentligen
klart hemma i den aldre jarnaldern. Nar nu Montelius anda antog den
tillhora bronsaldern kunde han inte garna placera den annat an i dess
aura sista skede, eftersom han hade observerat att spannets nal alltid vas
tillverkad av jarn.31 I ett tidigare sammanhang hade han dessutom
gjort iakttagelsen, att dess bronslegering narmast overensstamde med
den som vas vanlig under »tiden efter den rena bronsalderns slut».32
Kronhalsringen typ V c kunde genom ett kombinationsfynd med denna
typ i sin tur ocksa tillforas period 6.3a

For de resterande 7 typerna synes varken Tidrbertamning eller andra
av Montelius' skrifter ge nagon ledtrad betraffande eventuell tillgang till
direkt tidshanvisande fynd. Vad gaper typ fig. z r, den stora skafthals-
yxan med spiralornamentik, vas dock spiralornamencet som sadant ge-
nom ett utomordentligt stort antal fyndkombinationer knutet till

28 Montelius 2885 A s. 309.
27 Montelius z88z B s. iiz ff.
ZB Montelius 2885 A s. ig6 f.
29 Montelius z88z B s. z r g.
ao Montelius x885 A s. 308.
a' Montelius 2885 A s. i57 ff.
3Z Montelius z885 A s. i6o, jfr r88r B s, iii.
as Montelius z885 A s. 309 f., 3z3•
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period z. Dateringen av yxtypen bleu darigenom sjalvklar och kravde
ingen form- och stiljamforelse av djupsinnigare art.

Den massiva skafthalsyxan fig, 3 synes Montelius ha inordnat i den
forsta perioden framst med ledning av dess linjara triangelornamentik,34
Annu i borjan av r87o-talet bade han, sakert pa grund av bristen
pa skandinaviska fyndkombinationer, fullstandigt felbedomt den krono-
logiska stallningenfor den aura aldsta bronsalderns fynd, vilka han forde
till den yngre bronsaldern,35 Efter hand foretog han en diskret korrige-
ring,36 men utan att namna de massiva skafthalsyxorna, om vilkas tids-
placering han Lange synes ha varit osaker.37 Inte ens i uppsatsen i88r
Ona den nordi.rka bron,rcPldern.r ornamentik . , ,38 behandlar Montelius den
aldsta geometriska dekoren. Forst i samband med den utforliga publice-
ringen av Pile-fyndet foljande ar och den darav foranledda sammanstall-
ningen av motsvarande kontinentaleuropeiska fynd,39 bleu Montelius ge-
nom fyndforhallandena medveten om att den aldre nordiska bronsal-
derns spiralforsedda artefakter foregicks av en tidshorisont med sarskil-
da ornamentala stiluttryck. I och med att fyndsammanhangen klart visar
att flat- och kantyxor liksom triangulara dolkar tillhorde den forsta
bronsaldersfasen med fyndkontakt med stenaldern, stod det ocksa klart
att den ratlinjiga dekoren, framst i form av fyllda trianglar, vilken
upptradde pa bade dolkar och kantyxor,40 utgjorde ett ornamentalt
ledmotiv for bronsalderns forsta skede. Just aret r 882 framtrader f. o.
for forsta gangen Montelius' fullstandiga periodindelning, inklusive pe-
riod r, i flera olika bevarade arbetsutkast till periodindelning av brons-
aldern.~l For den massiva skafthalsyxtypens inplacering iperiod z synes
bakgrunden saledes ha varit en enkel ornamentanalogi, ytterst baserad
pa fyndforhallandenas vittnesbord.

Spannetypen VII e uppfattade Montelius klart42 som en enklare,

~ Monrelius 1885 A s. ~6 f., Pl. i, fig. 3 a.
as Montelius 2872 A s. 4o ff., z872—r873 s. i76 f,
as Montelius r876 B s. 9 s 3, not 5.
37 Montelius r87z-2873 s. zi6 £, r88o s. z3o f.
3g Montelius z88r A.
39 Montelius z882,
90 T. ex. Worsaae 2859 f. i79; Madsen z87z PI z i, £ 8, i 5.
41 Tre av Montelius' handskrivna utkast till schema over bronsalderns perioder med
huvudtypinnehall ar daterade »7/4 8s», »/io 8z» resp. »okt. 1882»; har medtar Monte-
lius aven en sjunde period, »overgangstiden till jernaldern». ATA. Jfr Montelius r88r B
s. i z i f, och t~berg 2943 s, ~caciv f.
42 Montelius 2885 A s. 72.
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dekorfri variant av spanner av Bornholmstyp, typ VII d (fig. 67),43 som
var val fynddaterat i Montelius' system till period 3. Darmed kravde inte
heller petiodplaceringen av VII e nagon ingaende typanalys utan gav sig
narmast av sig sjaly.

Betraffande miniatyrsvarden III g och III k (fig. 76) fanns den till
period 4 redan kombinationsdaterade miniatyrtypen III i (med kors-
formigt Paste) som en fingervisning om inplaceringen av miniatyrsvard i
allmanhet; Montelius sjaly pekar antydningsvis pa likheter med svards-
typen III f (fig. 74).`'4 Halsringtyperna V I och V K (fig, r34~ 135)
med sin i dekoren imiterade vaxlande vridning av tenen, hade Montelius
tidigare uppfattat som klart beslaktade med de olika andra ringty-
perna med vaxlande, gjuten vridning, sasom staende i »typologiskt
sammanhang» med dessa.`'S Rent allmant visste han ocksa art hals-
ringarna som foremalsform var starkt koncentrerade till den yngsta
bronsaldern.46 Betraffande typen K gor dock Montelius reservationen
art den egentligen hor till sjalva overgangstiden mellan brons- och jarn-
aldern.47
'Hangkarlstypen F »sen typ», slutligen, aterfinns varken i typbeskriv-

ningen eller i planschdelen, den ar endast angiven i tabellen over
periodernas innehall, s. 83. Motiveringen till rypbeteckningen anges
ingenstades; man far har antaga en rent »typologisk» vardering fran
Montelius' sida.

Det har har framkommit art Montelius aven for de fiesta av de zo
typer som inte ingick i nordiska artefaktkombinationer gjorde kronolo-
giska bedomningar utifran fyndsammanhangen. Endast g av dessa~8
torde ha fordrat en nagot mer ingaende likhetsjamforelse. Endast for en
av dessa synes man behova rakna med nagot som liknar en ren typolo-
gisk datering,'s

For de allra fiesta av typerna i Tidrbertrl~~zning, dvs for inte mindre an
97 % av dem, har Montelius i realiteten haft tillgang till fyndkombina-
tioner och andra fyndsammanhang for art astadkomma den indelning i
sex perioder av bronsaldern som ar Tidrbertamning.r viktigaste resultat.

Det kan ocksa slas fast att den inbordes tidsordningen av dessa
43 Se Vedel 2878 s. 75, Pl z:i.
44 Montelius r885 A s. 59 f.
95 Montelius r88r B s. io4ff.
48 Montelius i88z B s. ioo ff.
49 Montelius 2885 A s. 69.
4e Period 3-typerna III g och III k och period 6-typerna V I, V K och IX F »sen».
'19 Hangkarlstypen IX F »sen».
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perioder inte kraut nagon utvecklingsanalys av typologisk art for att
kunna genomforas. Tidsordningen av perioderna gav sig sjaly genom
blandfynden, vilka var tillrackliga for att sammanlanka alla sex perio-
derna med varandra och aven forbinda bronsaldern med den yngsta
stenaldern resp, den aldsta jarnaldern. Dartill kommer den kunskap om
materialets inbordes tidsriktning som de stradgrafiska forhallandena
angav, och om vilken, som namnts i foregaende kapitel, Montelius var
mycket val medveten, Visserligen upprepar han aven i Tidsbertana-
ning att han hade inlett sin kronologiska undersokning med en rent
typologisk analys och forst darefter kontrollerat resultatet genom de
slutna fynden. Men trots denna sedvanliga forsakran innehaller detta
arbete ytterst ringa inslag av typologisk analys.

Forhallandet mellan periodiseringsprincipen och typologisk datering
har behandlats ovan i kapitel 6. Darav framgick att en periodindelning
av den typ Tidcbe.rtd»aning representerar, dar periodiseringen baseras pa
en viss typkonstans, lamnar foga utrymme for sammanhangande typolo-
giska utvecklingsserier. Typologien skulle i sadana fall vara hanvisad till
s jalva periodskiftena. Redan av detta foljer att Montelius' stilbundna
bronsaldersperioder i forsta hand maste uppfattas som en frukt av den
grupperande fyndkombinationsmetoden.

Det ar aven anmarkningsvart att Montelius inte med ett ord framhal-
ler att resultaten i Tidrberta'mning skulle ha baserats pa typologi, nar han
i den franska sammanfattningen presenterar dem for en utlandsk publik.
Denna resume avtrycktes for ovrigt samtidigt ordagrant som en separat
uppsats i den franska tidskriften Materiaux pour l'hirtoire primitive de
l'hoynme, 50 markligt nog den enda formen av spridning av Tidrbe.rtdna-
ningf resultat utanfor den nordiska och i viss man tyska fornforskning-
ens krets. Det bor vidare namnas, att Montelius nar han vid ett av de fa
tillfallen da han senate beror metoden bakom T'idsbertrlmning, i en serie
minnesbilder presenterade i Aftonbladet i9i9 — lat vara a11tsa trettio-
fem ar senate — klart betonade att det vat fyndsammanhangen som gav
honour nyckeln till periodindelning av brons$Idern,sl

Montelius sammanfattade sjaly det kronologiska resultatet i Tidrbe-
stdm~aing med bland annat foljande ord: ». . . en stor mangd sakra fynd
aro kanda, of hvilka heart och ett bestar uteslutande of typer, sour jag
hanfort till en och samma period».S2 Utan tvekan skulle man komma

so Montelius 1885 8.
s' Montelius i9z9.
52 Montelius r885 A s. 84.
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sanningen narmare med en annan satsfoljd: ». . de perioder som jag upp-
stallt representeras av typer som ar kanda fran ett stort antal sakra
fynd».

Darmed skall inte pastas att Montelius under det Tanga forarbetet till
Tidrbertd~nning aldrig skulle ha gatt typologiskt tillvaga och emellanat
utfort rent typologiska analyser. I atskilliga av hans mindre skrifter
forekommer typologiskt upplagda undersokningar av enskilda foremals-
kategorier. Som visats i foregaende kapitel torde det dock vara klart att
denna rypologi huvudsakligen tog sig formen av inpassning inom av
fyndsammanhangen redan upplinjerade ramar eller i andra fall endast
uttryckte en deskriptiv typologi som i utvecklingstermer beskrev en
tidsordning av artefakter ernadd med andra medel. Detta torde galla
stora delay av t. ex. Bron,raldern i norra och ~raellerrta Sverige.53 Ett annat
exempel ar uppsatsen Tv~ bron.rdlderrfy~zd fr~n Kareby .rocken, bakom
vilken titel doljer sig en »typologisk» studie av bronsalderns hangkarl.
Den innehaller samtidigt en utomordentligt grundlig genomgang av alla
fyndforhallanden for bade hangkarl, kupor, spannen och rafflade hals-
ringar s4

De av Montelius' bronsaldersskrifter som framstar som mest »typolo-
giska» ar kanske hans olika kongressuppsatser. I likhet med Hans
Hildebrand deltog Montelius med fiver aktivt i de stora internationella
arkeologkongresserna, vilka berydde sa mycket for den unga vetenska-
pens vitalitet.55 Med det ringa utrymme som i dylika sammanhang star
till forfogande brukar kongressforedrag vanligtvis fa formen av en pre-
sentation av ett forskningsarbete, en sammanfattning, day foga utrymme
agnas at att redogora for analysen bakom resultaten. Detta galley i
utomordentligt hog grad Montelius' olika bidrag,ss day han i stor ut-
strackning Jagger fram resultatet av sina undersokningar om bronsal-
derskronologien iform av en deskriptiv, forklarande typologi. De hay
i hog grad bidragit till att sprida uppfattningen av Montelius som en
utpraglad typolog, som forskare i allmanhet och som bronsalders-
kronolog i synnerhet.

sa Montelius x872—z873.
59 Montelius r877 B,
gg T. ex. kongresserna i Kopenhamn 2869, Bologna i87i, Stockholm 1874, Budapest
r 876. Hans Hildebrand deltog aven i Bryssel z87z.
~ Montelius z875 A, x873 A, z876 A, 2876 B, r877 A. Jft z874 B (skandinaviska natur-
forskarmotet i Kopenhamn 1873). Dessa skrifter aterger endast foredrag om bronsalders-
amnen.
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Under mer an femton ar registrerade Montelius systematiskt sa gott
som hela Europas bronsalder. Han sade sig sjaly ha studerat nastan
alla kanda museer och privatsamlingar i Norden och »genomforskat de
fiesta fornsakssamlingar i mellersta och sodra Europa».57 Han hade, vad
galley materialet bakom Tidrbe,rtilnaning, »haft tillfalle att sjelf se nastan
alla hay nedan omtalade fynd» (dvs hela bilagorna C—H).58 Som ingen
annan beharskade han den samlade arkeologiska litteraturen inom
bronsaldersforskningens fait. Det kan darfor utan vidare slas fast —
precis som Sophus Muller papekade betraffande typologernas arbets-
metod redan finnan 7'idrberta'naning kom ut~9 — att Montelius saknade
varje mojlighet att behandla bronsaldersmaterialet utan forutfattade
meningar orn de kronologiska sarnmanhangen i stort. Aven om Monte-
lius —mot all evidens — medvetet hade forsokt fortranga hela detta
vetande, for att kunna konstruera en alldeles »yen» typologisk bronsal-
derskronologi, sa skulle hans mojligheter att lyckas ha varit mindre an
for varje annan samtida person. Hans stadse becygade forsakring atc
»bei jeder typologischen Untersuchung fist es ubrigens immer notig
die Fundverhaltnisse mit der grossten Sorgfalt zu studieren»60 undanro-
jer for ovrigt varje misstanke i den riktningen.

Gang pa gang framh$ller Montelius att de typologiska serierna kon-
trolleras genom fynden.sl Om overensstammelse inte foreligger skulle
detta kunna hero pa att nagot fynd inte ar »sakert» eller blivit »missfor-
statt». Men vanligtvis antyder Montelius att felet kan ha uppstatt vid
den typologiska analysers, En orsak kan vara att skillnad ej sallan
foreligger mellan exemplarets och typens alder,62 en annan, for typse-
riernas vidkommande, att »nagot fel vid deras uppstallande blivit be-
ganget».63 Nar han pa detta Batt antyder att han principiellt gav fyndens
vittnesmal prioritet, ar det svart att se det meningsfulla i att forst utfora
en separat typologisk analys och darefter kontrollera resultatet genom
fynden. Vid en relativt god tillgang pa slutna fynd — som ifraga om
bronsaldern — reduceras hela forfarandet d'armed narmast till ett sjalvan-
damal, en intellektuell lek utan stort annat syfte an att demonstrera hur
vederborande beharskar material och metod. Men sa hay Montelius
trots alit inte Batt till vaga.

57 Montelius 2885 A orubricerat forord. 58 Montelius 1885 A s. z66.
68 Muller x884 s. i79 ff.
80 Montelius z9o3 s. i7, jft r884 A s. 3, 2899 s. z65.
81 Montelius 2884 A s. z f„ 2885 A s. 79, x899 s. z65 f., z9oo s. r ff.
82 Montelius r88q A s. 3.
ea Montelius r899 s. z66, jfr r~o3 s. 20.
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All mer systematiskt utford kronologisk analys, antingen i form av
»typologi» eller kombinationsmetod, staller krav pa typklassificeringen.
Men Montelius har inte gjort skilda typklassificeringar for de olika
metoderna, utan han har antingen han arbetat typologiskt eller med
fyndkombinationer utfort samma grundlaggande typanalys, Sakert har
det faktum att kombinationsmetoden kraver en typanalys medverkat till
svarigheten for Montelius sjaly att halla isar de olika tankeleden, vilka
sakerligen alltid var jamsides narvarande i hans medvetande. Hur intimt
forenade typklassificering och fyndkombinationsmetod kan vara fram-
hays aven av fyndkombinationstyperna. De standigt aterkommande
fyndkombinationstyperna kan namligen —finnan en typindelning klar-
nat — manga ganger forenkla denna genom att de framhaver, faster
uppmarksamheten vid det konstanta i materialet, sjalva typerna. then
om Montelius var en for sin tid ovanligt metodiskt medveten kronolog
synes han i manga stycken inte ha varit fullt klar over de olika ingre-
dienserna i sina kronologiska tankebyggnader. Detta ar nagot som tra-
der fram mer i hans metodteori an i hans arbetsresultat. Nagon klar-
gorande beskrivning av sin samlade kronologiska metod gav Monte-
lius aldrig.

Utan tvivel har det faktum, att Montelius fran allra forsta borjan av
sin kronologiska verksamhet, bade vad bronsaldern och jarnaldern be-
traffar, gjort sig val hemmastadd med fyndforhallandena, bidragit till att
han sjaly hade svart att urskilja orsak och verkan i sina kronologiska
tankekedjor, att klart halla Isar de olika elementen av fyndkombina-
tionsdatering och graderande typanalogi. Hari ar otvivelaktigt en del
av forklaringen att soka till den skevbild av sin egen metod som Monte-
lius sa smaningom kom att lamna eftervarlden.
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Kapitel 2 0

Montelius' framstallning
av typologiens roll i hans
kronologiska metod

Aven om Hans Hildebrand var den som i framsta rummet var typologi-
ens upphovsman, framstar anda Montelius som metodens forgrundsfi-
gur, Hildebrands djupare forskningsinriktning var inte kronologisk,
utvecklandet av en kronologisk metodlara var for honour en langt
mindre vasentlig fraga an for Montelius. Det bleu istallet den senare
sour utforligare kom att forklara det typologiska arbetssattet och bade i
vetenskapliga och popularvetenskapliga sammanhang propagera for me-
toden. Denna Montelius' exegetiska verksamhet har pa ett avgorande
Batt paverkat eftervarldens syn pa den aldre arkeologiens vetenskapliga
metod och pa honour sjaly sour vetenskapsman.

Montelius redogjorde for sin kronologiska metod, dels stundom vid
presentationen av sina kronologiska resultat, dels i separata metodstu-
dier sasom Den forhi.rtori.rka fornforskare~a.r »aetod och material 1884,1
Typologien eller utveckli~ag,rldra~a tillanapad p~ Jet tndn.rkliga ~rbetet 18992
och Die typologi.rche Methode r9o3.3 I ett ayseende ar emellertid Monte-
lius' framstallning oklar: man far inte ett entydigt svar pa fragan hur
han sjaly varderade typologiens och fyndkombinationsmetodens in-
bordes delaktighet i hans egen kronologiska metod.

Montelius' vanligaste — och mest observerade = beskrivning av detta
forhallande gar ut pa att han inledde sina kronologiska studier med att
ordna materialet i enlighet med dess egna inre kriterier, och att han
forst darefter med hjalp av de slutna fynden kontrollerade att resultatet
blivit riktigt. Denna karakteristikaterges bast med nagra citat;

' Montelius 2884 A,
z Montelius z899.
3 Montelius z9o3,
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»Les circonstances qui accompagnerent les differentes trouvailles,
confirment ainsi pleinement 1'opinion sur le developpement des types
de poignees scandinaves, a laquelle on est amene par 1'etude de la forme
et de 1'ornementation de chacun de ces types. »`~

»Att de ornamentsmotiv, som jag har hanfort till den aldre och den
yngre bronsaldern, verkligen tillhora olika tider, det bevisas bland annat
deraf, att de bada slagen hearken forekomma pa samma foremal eller pa
foremal, som hittats tillsammans, och det ehuru bada aro allmanna inom
en stor del of det nordiska omradet.»5

»Denna framstallning of de sarskilda formernas forhallande till hvar-
andra i afseende pa aldern ar alleaast grundad pa ett betraktande of
typerna sjelfva och of de inre kannetecken for aldersbestamningen, som
de ega. Vi skola nu se till, om fyndforhallandena bekrafta riktigheten of
denna framstallning,» — »Man torde da kunna utan overdrift saga, att
denna pa endast inre, typologiska grunder stodda ordning fullkomligt
ofverensstammer medden, som fyndforhallandenavisa varaden ratta. »s

»Den forhistoriska fornforskaren Satter ej langre till sin enda uppgift
att beskrifva och jemfora fornsakerna fran skilda Lander och utforska
lifvet i dessa Lander under flydda tider. Han soker numera att spara det
inre sammanhanget mellan typerna och visa huru den ena utvecklat sig
ur den andra. Vi kalla delta typologi.»

»Till sin princip ar den typologiska undersokningen mycket enkel:
vid studiet of en fornsaksgrupp samlar man forst ett sa stort material
som mojligt, ordnar det pa det Batt som de sarskilda typernas inre
kriterier synas fordra och undersoker sedermera, huruvida de forhal-
landen, under hvilka de sarskilda typerna antraffats, bekrafta rigtigheten
of den asigt om typernas inbordes alder, till hvilken man kommit.»'

»Forst har jag granskat hear for Sig de vigtigaste serierna of vapen,
verktyg, prydnader och karl, saint ornamenten, for att lara kanna ut-
vecklingens gang och se, i hvilken ordning typerna, att doma of deras
egna kriterier, foljt pa hvarandra. Derefter har jag genomgatt de fran
det nordiska omradet nu kanda graffynden och alla andra fynd, som
kunde gifva nagon upplysning om de sarskilda typernas inbordes al-
der.»$

4 Montelius 2876 B s. 898 f.
5 Montelius r88z A s. 65.
e Montelius z88o—z88z s. 8i, i23, jfr s. i28, i37.

Montelius r88q A s. z ff.
8 Montelius r885 A s. 9 i, jfr s. 79, 84, z67.
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»I de allra fiesta fall kan man saledes genom att endast taga de rent
typologiska forhallandena i betraktande afgora, hvilken form ar den
aldsta och hvilken den yngsta. I de fa fall, dar detta inte ar mojligt,
lemnas svaret of fyndforhallandena, hvilka man for ofvrigt alltid bor
med storsta mojliga noggrannhet soka utreda.»9

»Die wichtigsten Serien der Waffen, Gerathe, Schmucksachen and
Gefasse nebst ihren Ornamenten habe ich jede fur Bich gepruft, um den
Gang der Entwicklung — so zu sagen die Genealogie — kennen zu
lernen and zu erfahren, in welcher Ordnung die Typen, nach ihren
eigenen Kriterien beurtheilt, auf einander gefolgt sind.» — Vergleichen
wir die typologischen Serien mit sicheren Funden, sehen wir, wie sammt-
liche Funde dieser Art mit staunenswerther LTbereinstimmung bezeu-
gen, dass die Typen wirklich in der Reihenfolge nach einander auftre-
ten, welche anzunehmen die typologische Untersuchung uns veran-
lasste.» 10

De citerade styckena aterger den klassiska rena typologiens arbetssatt.
Den nastan ordagrant upprepade emfatiska skildringen torde aterge
Montelius' kronologiska metod sasom han heist onskade uppfatta den.
Emellertid firmer man, aven i de nyss citerade arbetena, formuleringar
som kan tolkas i en annan riktning;

»En relativ tidsbestamning of ett lands fornminnenll kani de aura fiesta
fall erhallas genom ett scudium of landets egna arkeologiska forhallan-
den, utan att man behofver karma dem i andra lander. Hartill fordras
endast, att ett tillrackligt material of sakra fynd foreligger, samt att man
uppmarksamt studerar dessa fynds. innehall och de omstandigheter,
under hvilka de antraffats.» — Efter att ha beskrivit derma metod att dra
kronologiska slutsatser fran de slutna fynden, fortsatter Montelius;
»Kraftig hjelp far man ock harvid of den typologiska undersokning-
en.» 12

»Det resultat i afseende pa de sarskilda typernas alder, hvartill studiet
of grafvarnas innehall ledt, bekraftas genom en undersokning of helt
annat slag, namligen om de olika typernas forhallanden till och utveck-
ling ur hvarandra.»13

s Montelius x899 s. z65.
'o Montelius r9o3 s. z6 f.
11 Med fornminnen ayser Montelius har fornsaker.
12 Montelius 2884 A s, i7 f.
'a Montelius 2885 A s. 8.
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I de tva senast valda exemplen har Montelius beskrivit ett forfarings-
satt rakt motsatt det forut namnda; forst upprattas en fyndkombinacions-
kronologi, darefter kontrolleras denna genom en typologisk under-
sokning.
I sin stridsskrift mot Hildebrands och Montelius' »typologiska» me-

tod, M iz~~•e Bt~lr•~rg til de~z forhr.rtor•i,rke Arrhaeologr.r ~lTethode x884 hade
Sophus Muller bl, a. framhallit att det vore omojligt att inledningsvis
ordna fornsakerna typologiskt utan hansyn till fyndforh$Ilandena och att
forst darefter kontrolleru resultatet genom fynden. Han menade, med
alit fog, att ingen forskare kan undantranga det vetande han oundvikli-
gen besitter om fyndforhallandena och hindra att delta inverkar pa den
typologiska analysen: ». . .ernske vi at vaere de f,~rste til at indremme
Vaerdien of Typologernes Resultater og til at anerkjende deres ofte
fortraeffelige Hypoteser, men samtidig vine vi vaere de sidste til at
tilstaa, at disse ere vundne alene ved en Sammenligning mellem Old-
sagsformerne. Typologerne have nemlig kun sjaeldnere og paa rent
underordnede Punkter brugt deres egen Methode — og i disse Tilfael-
de ere de ikke naaede, og kunde de ikke naa ud over Formodningen;
som oftest bygge de halvt eller helt ubevidst paa de samlede Fund-Iagt-
tagelser og lade tillige Prevelsen of Hypotheserne felge den typologiske
Behandling.» — ». . , dog skulde vi ikke sige et Ord imod Jenne
Methode, om den overhovedet kunde Bruges. Den er imidlertid ubru-
gelig og har aldrig vaeret brugt. Man kan nemlig ikke se bort fra
Fund-Iagttagelserne, om der foreligger saadanne, og Typologerne have
Keller ikke sely gjort Jet.» — »Men hvorfor saa give Jet Udseende af, at
Resultaterne ere fremkomne ved en fuldstaendig uafhaengig
Form-Sammenligning, som f,~rst bagefter er prevet paa Iagttagelsernes
Maengde?» 1̀ '
I ett sallan kommenterat tillagg till Deya forhi:ctori:rka fornfor,rkar•en.r

~ne:od och ynaterial bemotte Montelius i storsta korthet Mullers Tanga
artikel. Han anforde d'arvid foljande: »Den metod, som de Svenska
typologerna anvanda, bestar icke blott Jeri att de undersoka alla nu
kanda fornsaker och deras fyndforhallanden, utan afven Jeri att de soka
vinna alla de upplysningar, som kunna erhallas genom ett studium av
typernas inre sammanhang. Sasom jag i Jet foregaende har visat, bona
de.r.ra br~da undersokningar alltid fortg~ jenan.rider j~aed hvarandra,15 Vid den

" Muller r88q s. i 7 5 f.
's Kursivering av B. G.
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i tryck lemnade framstallningen maste man dock, for att vinna reda ock
ofversigt, forst redogora for den ena sidan of saken och sedan for den
andra . . .» — »Da ar det ock of foga vigt, i hvilken ordning en redogo-
relse for dessa bada slag of iakttagelser lemnas.» I ovrigt ar Montelius'
sear mycket forsiktigt och undvikande, och han beror inte alls fragan om
»de samlede Fund-Iagttagelsers» roll i det typologiska arbetet,'s

Uppenbarligen hade Muller berort en kanslig punks. Kritiserad for
p~astaendet att han inledde sin kronologiska analys genom att tidsordna
materialet uteslutande efter dess inre kriterier och att han forst daref-
ter, som en ren kontrollatgard, granskade fyndforhallandena, medgav
Montelius n~ att han i sjalva verket utforde de tva momenten jit~n.rider
med varandra, med andra ord precis sa som Muller bade formodat.
Retirerande ytterligare ett steg forklarar Montelius att det endast var en
tillfallighet att just den typologiska analysers i tryck bleu redovisad forst.
Men d'armed har han i sjalva verket reducerat hela fragan till en belt
ointressant, rent praktisk valfraga. Skall man doma efter dessa ord var
det alltsa endast en .rlunap att han inte presenterade resultatet av
fyndkombinationsanalysen forst och frukterna av den typologiska un-
dersokningen sist.

Vi kan saledes konstatera, att Montelius, nar han fbrsta och enda
gangers motte kritik for sin metodlara, motvilligt medgav att hans stan-
dardframstallning var missvisande. Det finns darfor inte anledning att
uppfatta Montelius som den, som systematiskt holl isar typologi och
fyndkombinationsanalys i sina kronologiska studier, vare sig vi bedomer
fragan utifran hans kronologiska arbeten eller med utgangspunkt fran
hans metodteori,

1e Montelius z88q A s. zq.
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Kapitel 2 r

Typologiens uppkomst

Metodens upphovsman
Som framgatt av framstallningen ovan i kapitel i 8 ar det helt klart att de
tidigaste uttrycken for en mer systematisk »typologi» hor hemma i
Hans Hildebrands och inte i Oscar Montelius' arbeten. Rent praktiskt
var alltsa Hildebrand den Svenska arkeologiska typologiens upphovs-
man. Fragan har emellertid aven en formell aspekt.

Vid kongressen i Bologna i oktober i87 i holl Hans Hildebrand ett
anforande om bronsalderns spannen.l For decta tillfalle hade han latit
trycka ett separat bildhafte, Les fibules de l'dge du bronze for distribution
bland kongressens deltagare.2 Den visar i bild den forsta verkligt »typo-
logiska» urvecklingsserien av de nordiska bronsaldersspannena. Pa spa
Batt foregriper den Montelius' framstallning i Bronsdldern i norra och
mellerrta Sverige, vats aysnitt om spannena visserligen lamnats till tryck-
ning under varen r87r men utkom forst foljande var,3 ungefar samti-
digt med de forsta haftena av Hildebrands Bidrag till.cpa'ia~~etr hi.rtoria,~

Bade Hildebrand och Montelius hat omvittnat att de iakttog det
typologiska sambandet mellan de nordiska fibulaformerna oberoende
av varandra.5 Men Montelius hat ocksa kommenterat denna upptackt i

' H. Hildebrand 2873 D.
2 H. Hildebrand i87z A. »De 9g ex. jag hade med mig of figurerna ha f$tt en strykande
atgang» meddelar H. fran Bologna. Brev fran Hans Hildebrand till Bror Emil Hildebrand,
Bologna d, io okt. i87i, I prof. Karl-Gustaf Hildebrands ago.
3 Montelius z87z—r 873, Ang. dess utgivning se Antiqvarisk Tidskrift for Sverige 3, z:a
haftets baksida; Manadsblad z, r872, Februari, s. 3i; Manadsblad g, 1872, Maj, s. 79 och
Montelius r872—x873 s. 408.
° H. Hildebrand z872—z880. Ang. dens utgivning se Manadsblad 3, z87z, Mars, s. 46;
Manadsblad 6, r87z, Juni, s. 95; M$nadsblad 7, z87z, Juli, s. z io och Montelius
r88o-2882 s. i.
5 H. Hildebrand z872—r88o not s. 4o f.; Montelius r878 s. 9 f., 2885 A s. 8.
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ordalag som later forsta att det som den gemensamma upptackten gallde
var den typologiska metoden som sadan.s Det ar de senare uttalandena
som har kommit att pragla eftervarldens syn pa denna fraga.'
Hildebrands kommentar till fragan om spannerypologien har foljande

lydelse: »Nar jag under lopppet of Juni manad r87o besokte museerna i
Schwerin och Hannover, varseblev jag sammanhanget mellan dessa
spannen. Vid min hemkomst i Maj r87z faste min van och kamrat
dr Montelius min uppmarksamhet pa det sammanhang mellan dessa,
i synnerhet mellan typerna A, K och L, han under tiden, genom
studier allenast i de Svenska och danska samlingarna, hade funnit.»g
Hildebrand talar har endast om det typologiska sambandet mellan
spannetyperna, ails inte om typologien som metod, helt naturligt, da
han sasom ovan namnts, redan i Dera dldre jern~ldern i Norrland r869
behandlade artefakter minst lika typologiskt som Montelius Hera ar
senare i Brosa.ralder~z i ~zorra och rraellerrta Sverige. 9 Nar man sa Lange kom
att betrakta spannetypologien som det forsta provet pa typologisk me-
tod,10 hanger det sakert samman med att Montelius, nar han skulle
redogora for den aldre typologiska litteraturen, sasom de enda arbetena
av Hildebrands penna utpekade Bi~rag till.rpa'n~zetr hi.rtorza och delar av
De forhz.rtora.rka folken i Errrapa, i~

Vad Hildebrand egentligen papekade var att han i sitt spannearbete
hade gjort det »forsta utf6rliga forsoket att lyfta vetenskapen om den
materiela kulturen upp till det typologiska stadiet».12 Dari hade han
helt ratt, da som tidigare namnts, Spa'~znetr hi.rtoria i typologiskt ayseen-
de ar langt mer utvecklad an saval hans egna tidigare arbeten som
Montelius' samtidiga verk med typologisk inriktning.

Termerna typ och typologi
S jalva termen typologi moter vi forsta gangen i Hans Hildebrands
broschyr Den forhi.rtori.rka fornforrkningen, henne.r uppgift, behof och ratt.
Den skrevs under nyarshelgen i872/r873 och utkom av trycket i mit-
s Montelius z88o—z88z s. 3 not i, z884 A s. z not z.

T. ex. Kock z9z7 s. z79; Arne z9o8 s. 2i6, r9z2 s. 8 f.; Nerman z92z s. 290; Kossinna
r922 s. 3i3.
e H. Hildebrand r87z—r88o not s, 4o f.
9 Kapitel i8.
'o Forst 1934 faste Arne uppmarksamheten vid inslaget av »typologi» i Hiidebrands
tidiga azbeten, Arne 2934 s. 3i8 f.
t1 Montelius z88o—z88z s. 3 not i, r884 A s. s not i.
1z H. Hildebrand r873—r88o s. 94 not i.
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ten av januari 1873,13 Hildebrand presenterade termen och begreppet
ocksa i det forsta haftet av De f6rhi.rtori.rka folken vilket utkom i slutet av
ar 1873.1̀ ' Under sommaren och hosten samma ar ledde han aven en
kurs »med dagliga forelasningar i arkeologisk typologi».15 Slutligen
presenterade han metoden som sadan aven iSpan~aetr hiatorla, vars fiesta
delay utkom under area x873 och i874,1~

Hos Montelius moter vi termen typologi forst nags ar senare,
namligen i de i Stockholmskongressens tryckta berattelse inforda Sur
Page du bronze en Suede s' och Sur les potgneer des epees et de.r porg~~~rdr en
bronze. la Darmed ar det vas sannolikt att Montelius anvande termen vid
kongressen i September 1874 i samband med det forstnamnda foredra-
get, men mojligheten finns ocksa att den tillfogats senare vid redige-
ringen for tryckningen. Uppsatsen om warden foredrogs daremot inte
vid kongressen, den skrevs som ett komplement till den form och
publicerades i ett appendix till huvudberattelsen. Den synes ha levere-
rats till redaktionen senast vidarsskiftet 1875—i8~619 och tidigast i
juli i87g,zo

Vi kan saledes konstatera att det var Hans Hildebrand som inforde
termen typologi i den nordiska arkeologien.

Den ryske arkeologen Gorodzov hay uppgivit att termen typologi
skulle ha introducerats av den under borjan av r800-talet verksamme
franske zoologen de Blainville.21 Skulle sa verkligen vara faller torde
termen anda inte ha vunnit namnvard spridning i naturforskarkretsar
under r800-talet. Det ar foga sannolikt art Hildebrand skulle ha stude-

'~ H. Hildebrand r873 A s. r6.
t'~ H. Hildebrand r873—z88o s. 54•
is M$nadsblad z3, z873, November, s. 176; jfr Manadsblad i8, r873, Juni, s. 87 ff,
's H. Hildebrand z87z—r88o s. i8 f„ 26 ff.
t' Ivlontelius r876 A s. 504.
18 Montelius r876 B s. 920.
1e Hildebrand refererar namligen uppsatsen bitvis ordagrant, inklusive den formulering
day termen typologi ingar, i en artikel i Manadsblad 1874 som presslades den i7.r.1876,
H. Hildebrand 2876 A s. 125 f.
20 Brev fran Oscar Montelius till Hans Hildebrand d. 8 juli 1875. ATA.
21 Gotodzov 2933 s. 95: »The term 'typological method' was introduced into science by
Blenwell in 1816» , skriver G. utan narmare forklaring. Med storsta sannolikhet ar denne
Blenwell resultatet av en fonetisk transkribering av det franska namnet Blainville till ryska
spraket och darefter en likaledes ljudenlig Sverforing fran ryska till engelska, utf8rd av en
oversattare obekant med det franska ursprungsnamnet. Troligen asyftar G. hay Ducrotay
de Blainville's Prodrane d'rn:e i:or~r~elle disn•iGntro~r du reg~re animal, Blainville z8r6. Det hu
inte lyckats mig alt fa tillgang till delta arbete. — Blainville, ursprungligen larjunge till
Cuvier, inforde termen typ for Cuviers fyra zoologiska huvudartgrupper, von Hofsten
z9zz s. 395 f., 402.
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Fig. s 8. Hans Hildebrand (r 842—i 9 i 3). — Efter fotografi i Uppsala universi-
tetsbibliotek.



rat Blainville's arbete, vilken som artforskare for ovrigt stod langt fran
varje utvecklingslara, aven sadan i fordarwinistisk mening.22 Foga troligt
ar ocksa att Hildebrand skulle ha hamtat termen typologi fran teologien,
dar den sedan gammalt hade anvants, om an i helt awikande betydelse.
Den agde inte heller sarskild aktualitet i teologisk debatt under
ifragavarande tidsskede.z3

Det synes rimligast att antaga, att Hans Hildebrand sjalvstandigt
formulerade den arkeologiska typologitermen genom att klada ordet
typlara i tidstypisk sprakdrakt, och att han gjorde detta for att aktualise-
ra och ge slagkraft at de nya metodiska stravande~ inom arkeologien
som brot fram vid i87o-talets borjan. I takt med en okad inriktning pa
detaljerade tidsbestamningar stalldes stone krav pa typklassificeringen.
Typanalys och typgruppering bleu nu centralare arbetsmoment are tidi-
gare. Den nyvunna insikten om att det kunde sparas utvecklingssam-
manhang mellan artefakttyper kan hos Hildebrand mycket val ha vackt
associationen till biologiens vid denna tid i Sverige hogaktuella artlara
och givit honour iden till ternie~z typologi. Just i de tva skriftliga sam-
manhang dar Hildebrand forst presenterade typologien finner vi fak-
tiskt ocksa en, visserligen allman, jamforelse mellan typologien och
biologiens artlara.2''

Aven our begreppet typ givetvis var gammalt inom arkeologien
anvande man under i800-talets borjan och mitt andra termer och
uttryck. Ofta anvandes ordet »form». Det var ocksa den term sour
Montelius brukade i sina forsta arkeologiska arbeten, t. ex. Fr~iz Je~^nal-
derra 2869.25 I tryck synes Montelius ha borjat anvanda termen typ
2872, men tamligen sparsamt, vanligtvis foredrog han annu uttrycket
»form».2G Forst under senare delen av i87o-talet kom Montelius att
mer genomgaende anvanda termerna typ och typologi.

Hans Hildebrand d'aremot brukade konsekvent termen typ redan i
sina forsta vetenskapliga arbeten, dvs fr. o. m. 1866,27 sa vitt jag kan
forsta sour den forste i nordisk arkeologi. I brev anvande han termen
typ redan r 862.28 Anmarkningsvart ar att ocksa Bror Emil Hildebrand

22 von Hofsten r928 s, 39 f.
z3 Enligt benagen uppgift av biskop Sven Silen, Vasteras.
2 ~ Hildebrand 2873 A s. i6 f., 2873—z88o s. 54~
25 Montelius 2869 A,
ze Montelius 2872 A, r872—z 873.
27 H. Hildebrand 2866, x869 A.
28 »I Norge har gjorts ett stort fynd of silver fran jernperioden, bland annat hittades en
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gor det, vid ett av de fa tillfallen da han i sin senare produktion nagot
diskuterar arkeologiska artefaktformer, namligen i sin beromda uppsats
om hallristningarnas tidsfastning r869,zs

Typologi och numismatik
Det finns ocksa ett forskningsfalt som nara sammanbinder Bror Emil
och Hans Hildebrand med termen typ. Det ar numismatiken. Tanken
Jigger nara att satta Hans Hildebrands mycket tidigt undfangna och
grundliga numismatiska skolning i samband med hans naturliga Batt att
anvanda termen typ redan i begynnelsen av sin arkeologiska forskning.
Redan som pojke fordes Hans av sin fader in i numismatiken.30 I bada
upplagorna av doktorsavhandlingen framtrader Hans som banbrytande
arkeologisk—historisk uttolkare av jarnalderns myntfynd.31 Tidigt fram-
trader han ocksa som sjalvstandig numismatiker. I den z87o utgivna
uppsatsen Folhagen fyndet behandlar han t, ex. ett stort numismatiskt
material, over 40o huvudsakligen tyska mynt.32

Detta ar inte ovasentligt, ty inom numismatiken var typ en sedan
Lange allmant brukad term.33 Inte minst Bror Emil Hildebrand sjaly
anvande med forkarlek denna term, speciellt i Anglo.rach.ri.rka Mynt fran
r 846,3~ men aven tidigare.35 Medan den aldre Hildebrand i sin forsk-
ning i mycket liten utstrackning berorde arkeologisk artefaktanalys som
kunde ge anledning att i arkeologiska sammanhang anvanda termen
typ,3~ var detta desto naturligare for sonen. Denne var den ende som
under detta viktiga skede av arkeologiens historia stod i direkt forsk-
ningskontakt med bade numismatik och arkeologi. Han tog som nu-
mismatiker direkt ary efter fadern och det maste ha fallit sig fullstandigt
naturligt for honour att aven i arkeologiska sammanhang to terinen typ i
sin tjanst. Mot den bakgrunden ter sig hans sjalvklara Batt att anvanda

praktig fibula of den stora, Irlandska rypen (Worsaae Afbildninger N. 4rs).» Brev fran
Hans Hildebrand till Bror Emil Hildebrand, Uppsala d. z6 Oktober i86z. I prof.
Karl-Gustaf Hildebrands ago.
28 B. E. Hildebrand 2869 s. 9 f.
ao Thordeman 2934, 5 ~ 330; Bachman 2969 s. i73 not 89.
a' H. Hildebrand z866 s. i8 ff., 6i ff., r87z A s. z9 ff.
32 H. Hildebrand z87o A s. g8 ff.
33 T. ex. Brenner r73r, Hallenberg z800; Schroder x849; Thomsen r83i—i834•
~~ B. E. Hildebrand r8g6.
3s B. E. Hildebrand z8z9,
~'s Se dock ovan not z9.
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termen typ fran forsta borjan inte som nagot oformedlat nytt utan som
en naturlig tradition.

Det viktiga i detta sammanhang ar emellertid att vi inom numismati-
ken och rote minst sasom den framtrader i Bror Emil Hildebrands
Ayaglo.cach.riska Mynt, moter sadana formuleringar och uttryckssatt som
vi allmant kommit att uppfatta som hemmahorande i den arkeologiska
typologien. Detta sker rote undantagsvis, utan ofta aterkommande.

For det forsta sker klassificeringen i Anglo.rachsi.rka My~at genomgaen-
de i typer. Dessa namnges alfabetiskt, dvs »typ A», »typ B, C, D, E» osv
och de forses ofta med undernummer~' pa det satt som sedan upptogs
room arkeologien rote minst av Hans Hildebrand.38 Nagra citat belyser
bast denna numismatiska »typologi» hos Bror Emil Hildebrand: »Ty-
pen C. r, hvartill forebilder traffas pa . . .»; »Typen C. 2, som endast ar
en yngre ombildning av C. r»; »Typen B. z skiljer sig . , fran typen B, r,
och bildar en . . , overgang till typen C»; »Typen C ar harmad efter
Aethelreds Typ E.»; »Typen D ar uppenbart bildad efter Aethelreds typ
F och dess variation F, a.»; »Typen F bildar ett slags overgang fran
Edwards aldre till dess yngre Typer»; »Typen G borjar en ny seri-
es.».39

Just det faktum att den arkeologiska typologien i framsta rummet
emanerade fran Hans Hildebrand later oss ana att vi i numismati-
ken—rote minst i Bror Emil Hildebrands utformning—har att soka en av
de bestandsdelar av vilka typologien steg for steg formades.

Det forhallandet att man room numismatiken sa tidigt anvande sig av
detaljerade klassificeringssystem av narmast biologiskt slag, och att man
formulerade och beskrev utvecklingssammmanhang langt finnan det
bleu vanligt i den forhistoriska arkeologien, har en naturlig forklaring.
Inom numismatiken var man i huvudsak befriad fran de valdiga date-
ringsproblem med vilka den forhistoriska forskningen sa Lange brotta-
des. I de fiesta fall gav sig namligen indelningen av mynten i kronologis-
ka huvudgrupper av sig sjaly tack vare myntens historiska utsagor.
Dateringsfragorna kom darfor framst att galla finindelningen. Numisma-
tiken hade foljaktligen ett ganska val uppbyggt kronologiskt ramverk att
utga ifran 1angt finnan den forhistoriska arkeologien med hjalp av fynd-

37 B. E. Hildebrand r846 s. i3-3oo, Tab. r—io, jfr r8z9 s. 24-44•
ae H. Hildebrand r869 A s. 233,r87z—z88o, t, ex, s.38, 80, i83 f., r873 C s. z8 ff,, 36 ff.,
jfr numismatikern Thomsens bokstaysklassificering av guldbrakteaterna, z855 s. z79, som
sedan upptogs och fordes vidare av Montelius, 2869 A, nederst sista sidan (opaginerad).
39 B, E, Hildebrand 2846 s. g, z3, i44, s76.
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sammanhangen hade Hatt denna gynnsamma position, dar en deskrip-
tiv typologi naturligt~trader fram. Man bleu saledes tidigt uppmarksam
pa att historiskt daterade mynttyper eller myntgrupper som lag nara var-
andra i tiden ocksa liknade varandra, att de inte avloste varandra abrupt
utan att den efterfoljande bar spar av den foregaende.

Den form av deskriptiv typologi som forekommer i t. ex. Bror Emil
Hildebrands A~zglo,rach.ri.rka Mynt fran 1846 bor d'arfor inte uppfattas
som ett forvanande tidigt exempel pa typologiskt betraktelsesatt, som
man nodvandigtvis maste soka fora tillbaka pa nagon speciell idemassig
bakgrund. Den ar tvartom ganska naturlig att finna i samband med ett
sakmaterial som ar av det slaget att det erbjuder en med icke-arkeolo-
giska medel konstruerad detaljkronologi. Det ar rote heller forvanande
att finna nasta steg, en mer oavhangig typologi, i en undersokning av ett
myntmaterial med ovanligt fasta historiska fixpunkter. Jag tanker pa
John Evans The coins of the ancient Britons r864, som ofta framhallits
som ett av de tidigaste exemplen pa medveten typologisk metod.
Daremot synes Evans rote ha overfort detta »typologiska» betraktel-
sesatt till sitt forsta stora forhistoriska arbete, The ancient stone i~nple-
nzentr fran r872; dar behandlar han emellertid ett material med tamligen
fa kronologiska hallpunkter, Den konsekventa anyandningen av termen
typ i detta arbete ar dock symptomatisk for den numismatiskt utbildade
forhistorikern.~0

Fran en annan utgangspunkt har Almgren ftamhallit just Bror Emil
Hildebrands mojliga andel i typologiens uppkomst, namligen att denne
tillsammans med Hans Hildebrand och Oscar Montelius kunde ha
kommit till insikt om utvecklingssambandet mellan artefakterna i sam-
band med det praktiska utstallningsarbetet vid stockholmssamlingarnas
nyordnande x865—i866.`t1 Bror Emil Hildebrand synes av allt att Boma
ensam ha ordnat bade sten- och bronsaldersutstallningen, medan Hans
Hildebrand och Montelius hjalpte till med jarnaldern. }̀2 Nagon i
~0 Evans z86q s. i4 ff,, 33 ff.; Evans anvander har f. o. flitigt typtermen och ett klassifice-
ringssystem med siffror. —Evans z87z.
'~' Almgren z9S9 s. ii5 ff.
1̀z »Tank afven derpa att en icke liren del of wart museum ar fardigt till dess.» (dvs 3 i Maj)
»Sten$ldern ar redan ordnad. Min far hailer pa med bronsaldern, undertecknad och en
annan medhjelpare med jernaldern, En del of medeltidssakerna aro ock i ordning. Resten
fir ligga till efter sommaren.» Brev fran H. Hildebrand till onamnd dansk van i Kopen-
hamn, troligen Steinhauer vid museets etnografiska avdelning, Stockholm den zz Maj
1866. I prof. Kati-Gustaf Hildebrands ago. — Ang. det praktiska arberet berattar Bror
Emil Hildebrand i sin otryckta levnadsbeskrivning: »De sarskilda sakernas uppstall-
ning och fastande room skapen ombesorjde jag, med hogst fa undantag, med egen
hand», B. E. Hildebrand z88q s. z83.
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egentlig mening typologisk ordning av sten- och bronsalderssamlingarna
torde man emellertid att Boma av de olika utstallningskatalogerna fran
i87o-talet inte ha att rakna med.`'3 Bronsaldern synes annu i slutet av
i 87o-talet ha varit uppdelad endast i tva tidsskeden.`~`' Annu sa sent som
z 880, nar Hans Hildebrand avloste sin fader som riksantikvarie och
chef for museet, uttryckte han tvivel om det riktiga i att uppdela
bronsaldersartefakternaens pa tva olika aysnitt. ̀15 Av allt att Boma erholl
bronsaldersutstallningen en mer detaljerad kronologisk ordning forst
sedan Montelius publicerat sin Tidrbe.rtii~nnrng x885.

For jarnalderns del ser man ett tydligare saraband mellan ut-
stallningsarbetet och typologies. Det var just inom detta skede Hans
Hildebrand rorde sig i sina forsta arbeten dar has beskriver urvecklings-
sammanhang i typologiska ordalag. Han uppger att has med anledning
av sitt avhandlingsarbete sjalvstandigt fick ordna fastlandets och Got-
lands jarnaldersfynd;~s det var ju sarskilt de gotlandska smyckeformerna
som Hildebrand agnade sina forsta typologiska studier. Det praktiska
utstallningsarbetet synes saledes kunna raknas till de element som maste
beaktas vid bedomningen av typologiens uppkomst.

Typologies och darwinismen
»Die Typologie ist die Anwendung des Darwinismus auf die Produkte
der menschlichen Arbeit» lyder inledningsorden till t~bergs beromda
definition av typologies 1929, i vilken has driver analogies mellan
artefakternas och der organiska livers utveckling till sin ytcersta grans.`"
t~bergs synpunkter utgor en tillspetsning av Montelius' typologiska
teori, fran vilken de med all tydlighet emanerar.

'~a T. ex. Montelius r87z B och fSljande upplagor.
''' Se t. ex. H. Hildebrand z88r s. r7.
1̀5 H, Hildebrand r873—z88o s. 667 (tryckt i88o): » Att man i manga fall kan och masse
gora en skillnad mellan tidigare och senare, ar fullkomligt sakert, men der har alltid synts
mig omojligt att, sasom dr Montelius forsokt i sin atlas St~e~l.rka For~rsaker, genomfora en
fordelning pa tvenne perioder. De betankligheter jag tidigare uttalat deremot vidhaller jag
~nnu.»
'̀s H. Hildebrand 2884 s. iz4: »Afven denna inre anordning besorjdes aE min fader,
hvarvid jag dock Fick, pa grund of de Eorskningar jag just under den tides gjorde for min
akademiska akhandling om Svenaka folket rnrder hednatrden, pa eget ansvar fordela jernai-
derns foremal, dock ej de of adel metall, i de tre grupperna fastlandets tidigare och senare
jernalder saint Gotlands jernalder.»
~~ ~16erg r9z9 § 3•
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Det bleu ocksa Montelius' metodteori som kom att formedla uppfatt-
ningen att typologiens uppkomst stod i ett direkt samband med darwi-
nismen, trots att Hans Hildebrand framstallde analogien elva ar finnan
Montelius forsta gangen gjorde en tydlig anspelning pa utvecklingslaran
och tjugofem ar finnan denne anvande ordet darwinism i tryck i samband
med typologien. Montelius tycks faktiskt inte ha namnt darwinismen
vid namn mer an vid ett tillfalle, och det forst vidarhundradets slut.'$
I Den veten.rkapliga fornforrkningen, henne.r uppgift, behof och rdtt av

Hans Hildebrand finner vi emellertid den forsta analogien mellan typo-
logien och den biologiska utvecklingslaran. Det ar samtidigt sa vitt jag
kan finna enda gangen Hildebrand direkt apostroferar Darwin. De
aktuella aysnitten har foljande lydelse:

»Man skulle kunna kalla det nya stadiet, uti hvilket fornforskningen
intradt, det rypologiska. Var narmaste uppgift ar att faststalla typerna,
utrona hvilka aro for heart omrade charakteristiska, uppsoka typens
frandskapsforhallanden, utveckla deras historia; och typ att undersoka i
denna mening ar saval det fullfardiga redskapet som det minsta orna-
ment, som pryder det.» »De manga likartade foremalen aro allenast
skenbart dupletter, de manga yxorna . . hafva icke samma betydelse
som lika manga exemplar of en djurart i det zoologiska museet. Hos
dessa yxexemplar uppenbara sig nyanser, och de svara saledes i
allmanhet icke mot exemplar djur, utan mot arter och varieteter; varie-
tet-bildningen ar har storre, pa grund of menniskans inverkan pa
utvecklingen.» »Under inverkan of tvenne faktorer, det praktiska be-
hofvet och den arbetandes smak, uppkommer en myckenhet former,
hvilka hear for sig hafva att kampa for sin tillvara; den ena finner icke
head hon behofver for sin existens och dukar under, men den andra gar
framat och frambringar en hel serie of former. Om nagon vetenskap i
narvarande stund behofver sin Darwin, ar det den jamforande forn-
forskningen, och ju rikare nyanserna aro, desto djupare kanner man
inom detta omrade saknaden of de felande mellanlankarne.»49

Samma ar uttrycker Hans Hildebrand i De f6rhi,rtori.rka folken i Euro-
pa jamforelsen pa foljande satt:
»Stationerna under denna utveckling aro typerna, hvilka svara mot
arterna inom den organiska verlden, dock icke arterna sadana de nu sta
sido-ordnade, utan som de inom paleontologien forekomma, ordnade i
tidsfoljd, men deruti finnes en olikhet med de paleontologiska serierna,

1̀e Montelius z899.
99 'H. Hildebrand z873 A s. i6 f,

•:



att man inom de kulturhistoriska kan tydligare urskilja stigandet, hojd-
punkten och forfallet. Haraf ar ock tydligt, att kulturforemalens typer
icke kunna sta sa skarpt sondrade som i vara dagar arterna inom naturen;
man finner ofvergangar i mangd, men man lar sig smaaingom urskilja
vissa former som blifvit konstanta, under det andra visa en osakert
vacklande.» 50

Forsta gangen Montelius anspelade pa den biologiska utveck-
lingslaran var i Den forhi.rtori.rka fornforrkaren.c metod och material x884,
varur foljande ar hamtat:

»Den forhistoriska fornforskningens metod har Lange varit lik natur-
forskningens. Liksom den senare vetenskapen har ock den forra numera
intradt i ett nytt stadium.

Naturforskaren nojer sig ej langre med att beskrifva de olika arterna
och studera deras li£ Han soker utforska det inre sammanhang, som
forbinder dem, och visa, huru den ena arten har utvecklat sig ur den
andra.

Det som amen ar for naturforskaren, det ar typen for fornforskaren.
Till samma art raknas de naturens alster, som i allt vasentligt likna
hvarandra, och som hafva gemensam harkomst. Samma definition kan,
da fraga ar om alster of menskligt arbete, anvandas pa typen.

Den forhistoriska fornforskaren Satter ej langre till sin enda uppgift
att beskrifva och jemfora fornsakerna fran skilda Lander och utforska
lifvet i dessa Lander under flydda tider. Han soker numera att spara det
inre sammanhanget mellan typerna och visa, huru den ena utvecklat sig
ur den andra. Vi kalla detta typologi,
Innan man gjort Sig fortrogen med den menskliga kulturens historia,

ar man benagen att anse den individuella friheten sa stor, att typerna
inom det menskliga arbetets verld ej kunna spela samma rol som
arternas inom naturens. Snart finner man dock, att de verkligen gora
det, och att menniskoarbetenas typer lika val som djur- och vaxtarterna
lyda lagar for sin utveckling,» sl

». . det ar forst i senaste tid, genom den typologiska metoden, som
fornforskaren Tart Sig icke allenast att riktigt skilja den ena typen fran
den andra, utan afven att f6lja typerna.r utveckling ur hvarandra, pa
samma satt som naturforskaren numera ej Mott urskiljer arterna, utan
ock soker deras inre sammanhang.

so H. Hildebrand 2873—z88o s. 54 (tryckt 1873).
zl Montelius 2884 A s. z f.
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Orsaken till den fran de Svenska forskarnes afvikaade uppfattning . . .
Jigger enligt min mening till en icke ringa del deri, att de forra, finnan de
borjade arbeta sasom fornforskare, gjort Sig mer eller mindre fortrogna
med naturforskarnes metod, Det ar naturligt, att den som icke pa
forhand kanner denna metod . . ., skall hafva svarare att forsta, hvad vi
mena med en metod, som i sjelfva verket icke ar nagot annat an den
naturvetenskapliga, ehuru tillampad icke pa naturens alster utan pa
minnen fran menniskans forntid.»52

Det andra exemplet ar fran den artikel som mer an nagon annan har
kommit att pragla eftervarldens syn pa den typologiska metoden, 7'ypo-
logien eller utvecklingrldraiz tilldi~apacl pa det T~zdn.rkliga arbetet, 53 dar redan
titeln anger att Montelius nu framstaller liknelsen mer kategoriskt:

»Head arten ar for naturforskaren, det ar namligen typen for den
forhistoriske fornforskaren, och den sistnamnde Satter . , . ej langre till
sin enda uppgift att beskrifva och jamfora fornsakerna fran skilda larder
och utforska lifvet i dessa trakter under flydda tider. Han soker numera
att afven spara det inre sammanhang, som finnes mellan typerna, och
visa, huru den era rypen, liksom den era amen, utvecklat Sig ur den
andra. Vi kalla detta typologi. »s4

»En sarskild uppmarksamhet fortjena vid en typologisk undersok-
ning—liksom vid naturforskarens motsvarande undersokningar—de 'ru-
dimentara bildningarna'.» ss

»Att jag onskat pa ett naturforskaremote fa tala om den typologiska
metoden, beror emellertid ej sa mycket pa denna metods stora betydel-
se for fornforskaren, som inte mera darpa, att det for naturforskaren
kan vara of intresse att se, huru vi dels i allmanhet aavanda samma
metod som han, — i det vi samla sa stort material som mojligt och ordna
det sa, att resultaten omedelbart falla i ogonen, — dels i afseende pa
utvecklingslaran sta pa en rent darwinistisk standpunkt. Att man i fraga
om naturens alster kan folja den era formers, den era artens utveckling
ur den andra, har ju, som vi alla veta, large varit kandt, Men forst i
senaste tid har man pa det Batt, som jag nu visat, upptackt, att en alldeles

5z Montelius z88Q A s. z7.
5~ Montelius x899. Artikeln ar enligt M. »i hufvudsak ofverensstammande med» ett
foredrag M »holl vid det fi g; de Skandinaviska Namrforskaremotet iStockholm, den i2
Juli 1898». S. 237 not t.
59 Montelius 2899 s. 237.
55 Montelius 2899 s. z64; jfr ordagrant aterkommande formulering i Die ty[~ologiache
Methode, z9o3 s. r7.
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liknande utveckling verkligen ocksa kan uppvisas i fraga om det mensk-
liga arbetets alster. Detta bor sa mycket mera intressera naturforskaren,
som menniskan ju i och for sig, sasom naturprodukt betraktad, ar
foremal afven for hans studier.
I sjelfva verket ar det ocksa nagot i hogsta grad underbart, att men-

niskan vid sitt arbete skall vara underkastad en lagbunden utveckling.
Ar den menskliga friheten sa inskrankt, att vi inte skulle kunna fritt
bilda hvilka former vi onska? Aro vi tvungna att steg for steg ga fran en
form till en annan, endast foga afvikande?
Innan man narmare undersokt saken, vore man visserligen frestad att

besvara dessa fragor med: nej. Men nar man genom ett ingaende studi-
um blifvit fortrogen med de markliga foreteelser, som jag nu omtalat,
finner man, att svaret maste blifva: ja. Utvecklingen kan ga fortare eller
langsammare, men alltid ar menniskan nodgad att vid sitt skapande of
nya former folja den utvecklingens lag, som galley for den ofriga natu-
ren.» s~

Denna i citaten framforda analogi mellan det organiska livets och
kulturprodukternas utveckling ar visserligen i grunden falsk.57 Men
aven en sadan kan ha betydelse som impulsgivare, och utan tvivel hay
ocksa analogien ifraga pa sitt Batt paverkat den efterkommande forsk-
ningen.

Jamforelsen ifraga haltar emellertid inte endast principiellt, utan
aven i detaljer, av vilka nags skall beroras nedan.

Analogien mellan artbegreppet och typbegreppet var inte lycklig, i
varje fall inte som Montelius formulerat den. Det evolutionara artbe-
greppet hay och hade ett mycket vidare innehall an arkeologiens typbe-
grepp. Sa som termen typ anvandes svarar den ju narmast mot biologi-
ens varietet, medan artbegreppet snarast skulle motsvara begreppet
artefaktkategori, grupp eller liknande (»ovala spannen», »holky~cor»,
»mikroliter» osv).
Inte heller ar overensstammelsen med descendenslaran sarskilt pafal-

lande. Denna utgar fran att allt organiskt liv harstammar fran endast en
eller nags fa urceller eller urtyper. Sa ar ju ingalunda fallet inom det
»typologiska» omradet. Dar hay man istallet att rakna med en stor
mangd separata utvecklingslinjer, som emanerar fran manga skilda ur-
typer. Typologiens harstamningslinjer ar dessutom i manga fall korta

~ Montelius r899 s. 267 f.; jfr r9o3 s. zo.
57 Jfr Johannsen r9r7 s. 90 ff.; Nordman z9r5.
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och kannetecknas av ett hogst odarwinistiskt flitigt nyalstrande av urty-
per.

Som synes hanvisade aldrig Montelius — i motsats till Hildebrand —till
selektionsteorien, sjalva forklaringsteorien i darwinismen. Utan selek-
tionsteorien, dvs teorien om »kampen for tillvaron», som framkallar det
naturliga urval som ar utvecklingens egentliga drivkraft, aterstar foga av
darwinismens egenart. Montelius' analogi med utvecklingslaran ter sig
darigenom annu mer vag och allman.

Skulle man overhuvudtaget forsoka placera in den arkeologiska typo-
logien i nagon biologisk utvecklingsteori visar det foregaende att darwi-
nismen inte Jigger narmast till hands. Snarare skulle da en fordarwinis-
tisk utvecklingsteori kunna komma ifraga. Tanken gar narmast till be-
grepp hemmahorande i det aldre r800-talets romantiska biologi med
dess parallellutvecklingstanke och forestallningar om ett successivt ny-
skapande.58

Skulle man verkligen uppfatta Hildebrands och Montelius' analogies
med darwinismen som allvarligt menade ur metodisk synvinkel, maste
man saledes konstatera, att de da vittnar inte blott om okunnighet om
processen bakom den kulturhistoriska evolutionen, utan aven om den
biologiska evolutionen som den framtrader i darwinismen. Men det torde
utan tvivel ligga narmare till hands att uppfatta denna analogi mer som
en illustrerande liknelse, ett lost bildsprak utan d jupare metodiskt syfte.
Att forestalla sig att Hildebrand och Montelius inte vas medvetna om att
deras jamforelser mellan typologien och utvecklingslaran inte talde en
kritisk vetenskaplig granskning vore en underskattning. Sarskilt orimlig
forefaller denna tanke vara ifraga om Hans Hildebrand. Hela hans
kulturhistoriska forfattarskap andas den djupaste insikt om de skapande
krafter som Jigger bakom det rent kulturhistoriska materialets utveck-
ling och utformning. Det gaper inte minst De forhi.rtori.rka folken i
Europa med dess nyss citerade analogi med utvecklingslaran. Nagot
utrymme for missforstand fran Hildebrands sida pa denna punkt ar svart
att forestalla sig, speciellt som denne samtidigt agde en ovanligt bred
bildning room det naturhistoriska faltet. Nar Hildebrand i det namnda
arbetet talar om ett organiskt samband mellan typerna poangterar han
for ovrigt samtidigt att typen ar ett »uttryck for nagot menskligt».59 Pa
tal om mojligheten att uppratta typologiska slakttavlor framhaller han i
Spdnnetr hi.rtoria: »Jag forgater dervid att de ting, jag has framfor mig,
se Erikson z969 s. zoo ff.
59 H. Hildebrand z87z—z88o s. r8.
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aro doda. I dem uppenbarar sig ock verkligen ett lif, ehuru detta ar icke
deras, utan folkens, till hvilkas kultur de hora, of hvilka de aro alster, om
hvilkas karakter de tiara vitne.»60 Nagot langre fram talar Hildebrand
direkt om sjalva urvecklingsprocessens art: »Genom en slags diktande
verksamhet inskjuter man under denna ofvergangstyp nya motiver och
saledes framkomma belt nya typer med bestamdt utvecklad art. . .
Uttrycket »diktande verksamhet» kan val, nar det ar fraga om nagot sa
simpelt, som att utarbeta ett spanne, synas nagot ofverdrivet, men den
menskliga anden ar i sin verksamhet en och densamma, och detta uttalar
sig i upprepade analogies inom de mest olika verksamhetsomraden.
Denna uppkomst of nya types ur de gamla genom underskjutning of nya
motives beror pa samma utvecklingsprocess, som vi skonja inom hogre
omraden, sasom t. ex, nar inom det mythologiska uti en of folkmedve-
tandet skapad gudagestalt ingjutas nya ideer, hvarefter guden framstar
foradlad och ofverflyttad till en hogre lifssfer.»61 I ett annat samman-
hang talar Hildebrand om »den ofverensstammelse mellan types som
beror pa en sammanhangande utveckling hos den skapande mennisko-
anden».62

Det ar befogat att papeka, att varken Hildebrand eller Montelius
vid nagot tillfalle antytt att darwinismen eller utvecklingslaran skulle
ha givit dem sjalva iden till typologien. Pa den punkten has efter-
varlden varit benagen att inlasa en djupare innebord i vederborandes
uttalanden an dessa faktiskt ger uttryck for.

Man has ofta framhallit Montelius' naturvetenskapliga inriktning un-
der studiearen for att forklara hans intresse for utvecklingslaran.63 Men
man bortser darvid fran att en viss naturvetenskaplig grundutbildning
annu vid den tiden vas allman i en humanistiskt inriktad universitetsex-
amen. Det visas sig att aven Hans Hildebrand, som ofta uppfattas som
den typiske humanisten, i sjalva verket hade vida intressen room natur-
forskningens omrade: botanik, geologi, mineralogi, matematik och
astronomi hor till de amnen i vilka han deltog i universitetsundervisning

so H. Hildebrand z87s—z88o s. i7.
81 H. Hildebrand r872—z88o s. 39.
62 H. Hildebrand z873—r88o s. g7. — I den Svenska upplagan av Arter~7ar uppkanst synes
Darwin sjaly utveckla samma jamforelse ifraga om utvecklingen av biologiens aster och
manniskans kulturalster, Darwin r87r A s. 9z. Oversattaren has dock missforstatt sam-
manhanget, Darwin talar has rote om kulturprodukter utan om domesticerade djur,
Darwin z869 s. r26.
s3 Sernander r9z2 s. 52.
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vid sidan av humaniora.s~ Han bleu tidigt medlem i Naturvetenskapliga
sallskapets bada sektioner, Chemico—mineralogiska och Botanico—zoo-
logiska.ss Iden senare holl han atminstone tva foredrag, varav ett rent
botaniskt.ss

Hildebrands intresse for naturforskningen kommer gang pa gang till
uttryck i hans vetenskapliga produktion, i klar kontrast till Montelius'
forskning som har ytterst liten naturvetenskaplig anknytning. Sarskilt
starkt var Hildebrands intresse for geologi och paleontologi, vilka
amnen var av betydelse for utforskandet av den paleolitiska sten-
aldern som underaren omkring r86o och darefter var hogaktuell i
Vasteuropa. I augusti 1862 bes8kte Hildebrand och Gustaf Retzius
pa inbjudan den engelske bankiren och etnografiske samlaren Henry
Christy i London. Denne hade fascinerats av de rika franska grottfynden
och som mecenat och medarbetare inlett ett direkt samarbete med
Eduard Lartet. Hildebrand fick under detta besok en god inblick i de
nya paleolitiska fynden i bade England och Frankrike och lanade av
Christy all dennes litteratur i amnet.s' Troligen stiftade Hildebrand
bekantskap med Abbeville-fyndens existens redan nar han tillsammans
med sin fader besokte Paris aret finnan, r86r, och darvid aven samman-
traffade med Christy.68 Ett halvar efter hemkomsten fran England holl
Hildebrand ett foredrag om bl, a. Abbeville-fynden i Naturvetenskapli-
ga studentsallskapet i Uppsala.69 Troligen horde han under Londonvis-
telsen talas om Charles Lyells da annu inte utkomna The antiquity of

s'' Montelius hade matematik som fyllnadsamne i sin examen 1868, men. hade foljt
undervisningen aven i botanik och kemi. A. tlberg 2966 s. ii4; Rydh 2937 5. 34>
Lewenhaupt z922 s. 4; O. Almgren z92z s. 303 f.
ss Brev fran H. Hildebrand till B. E. Hildebrand, Uppsala d. z8 sept. i86o och d. z dec.
r86o, I prof. Karl-Gustaf Hildebrands ago.
eG Detta foredrag holls den i.3.i86i och bade titeln »Forgangligheten inom
vaxtverlden». H. »framstallde de fornamsta Botanisters asigter om va~cternas 'Lebensdau-
er' och framdrog diverse exempel pa 1anglifvade vaxter». Brev fran H. Hildebrand till B.
E. Hildebrand, Uppsala d. i3 mars i86i. I prof. Karl-Gustaf Hildebrands ago.
s' Brev fr~n H. Hildebrand till B. E. Hildebrand, London d. 4 aug. i86z. I prof.
Karl-Gustaf Hildebrands ago.
se Hans Hildebrands stora udandsresa z86i tillsammans med fadetn bekostades av
Christy. B. Hildebrand z943 s, loo f. Se aven not 67.
69 Foredraget bar titeln »Abbeville-fynden, kjakkenmoddingarne och stenperiodens
Pfahlbauten» och h811s den i9.z.i863. Brev fran H. Hildebrand till B. E. Hildebrand,
Uppsala d. r7 febr, 1863 och d. i9 febr, 1863. I prof. Karl-Gustaf Hildebrands ago;
Botanisk—zoologiska sektionens protokoll d. z 9 febr, 1863, UUB, U i83z b; jfr Torsten-
dahl z964 S, 325.
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man. 70 Hildebrand omnamnde den namligen forvantansfullt under hos-
ten och inhandlade den genast nar den kom ut i handeln varen x863."
I Lyells bok agnas ett helc kapitel at referat av Darwins nya laror,72

vilka Hildebrand for ovrigt knappast kan ha undgatt att Nora debatteras
under sitt besok i London. Torstendahl har visat att Hildebrand vid ett
tillfalle 1865 privat tog Darwin i forsvar, men aven att has da annu inte
tagit del av Darwins egna arbeten.73 Englandsbesoket synes emellertid
for gott ha vackt Hildebrands — liksom Retzius''`' — intresse for
manniskans aldsta kulturhistoria.

Hildebrands vida intressen inom paleo-vetenskaperna tog sig uttryck
i recensioner,75 i artiklar's och i bokform. Sarskilt tydligt framtrader de i
hans stora verk De f6rhistoriska folken i Europa, ett arbete som i sin
bredd saknar internationella samtida motstycken. Hildebrand demon-
strerar dar i olika aysnitt en imponerande kannedom om den moderna
standpunkten inom antropologi, paleontologi, geologi och paleolitisk
forhistoria i allmanhet." Han ar val orienterad i den mer eller mindre
darwinistiskt installda forskningen om manniskans aldsta historia och
kulturhistoria, en litteratur som han ocksa i betydande omfattning infor-
livade med sitt personliga bibliotek,'$ Han synes ha tagit del atmins-
tone av Darwins The descent of »aan. 79 Vad daremot Montelius betraffar
saknas hanvisningar till darwinistiskt fargad litteratur sa gott som helt i
bans produktion, den lyser ocksa med sin franvaro i hans valdiga,
efterlamnade bibliotek.80

Forst omkring r87o bleu i Sverige darwinismen uppmarksammad pa
allvar i den allmanna debatten. i 87 r utkom den Svenska utgavan av
Arternas uppkotn.rt, foljande ar Ma~ani.rkan.r hdrle~niyag. 81 Darwinismen
70 Lyell 1863 (utkom 6 febt. 1863).
" Brev fran H. Hildebrand till B. E. Hildebrand, Uppsala den z6 okt i86z och d. r9
april 1863. — Lyells arbete ingar i Hans Hildebrands efterlamnade bibliotek med H:s
paskrift »Uppsala 5 april 1863. Hans Hildebrand». I Hs i K. Vitterhets Akademien
forvarade efterlamnade bibliotek, Stockholm.
'Z Lyell x863 S• 407-423•
73 Torstendahl 1964 s. 3z6 not 8. Se brev fran H. Hildebrand till Elin Hildebrand
z 3.5, r 865. I prof. Karl-Gustaf Hildebrands ago.
7'~ Retzius 2933 s. i75 f£, 2948 s. 20.
75 H. Hildebrand x867, 2869 B, 2869 C.
7e H. Hildebrand z88z,
47 H. Hildebrand 2873—z88o (kap. i utkom 1873, kap. 2 r875-1876).
78 Lyell r863, r867-2868, z87r, Darwin r868; Haeckel r868, r873; Huxley 2873;
Quatrefages z87o; Retzius r873,
79 Darwin r87r B, se H. Hildebrand r873—r88o s. 4, not i, s. r4.
80 Lundquist r943,
a' Darwin r87z A, r872.
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debatterades och presenterades plotsligt i en rad olika samman-
hang.82 Utvecklingslaran var under wren omkring och efter z 870
brannande aktuell i Sverige, Descendenslaran hade pa det hela taget
accepteras allmant bade internationellt och i Sverige inom naturforsk-
ningen aver om pa sina hall ett okat motstand mot sjalva selektions-
teorien forekom. 83

Att Hildebrand i likhet med Montelius var darwinist ar uppenbart.
Hos ingen av dem skonjer man emellertid nagot djupare engagemang i
darwinismens forklaringsteori, och det ar mojligt att de huvudsakligen
tog sina intryck av darwinismen indirekt, genom den allmanna kultur-
debatten. Hildebrands och Montelius' darwinism torde i huvudsak ha
inskrankt sig till att de var overtygade anhangare till utvecklingstanken,
till evolutionslaran i storsta allmanhet. Man maste givetvis rakna med att
utvecklingslaran ingick i Hildebrands och Montelius' kulturhis-
toriska helhetssyn. Men darifr$n ar det ett langt steg till slutsatsen att
darwinismen skulle ha spelat en avgorande roll som den egentliga
impulsen till typologien .ronz dater•ingrnaetod. D'aremot ar det som forut
namnts8`' inte osannolikt att Hildebrand formulerade sjalva typologi-
termen genom en analogi med den biologiska utvecklingslara, som var
sarskilt aktuell just i borjan pa r87o-talet nar Hildebrand sokte precise-
ra den metodkronologiska helhetssyn som dessforinnan steg for steg
vuxit fram pa huvudsakligen empirisk grund.

Montelius hade inte nagon aktiv del i formuleringen av den »typolo-
giska» metoden. Hans anspelningar pa darwinismen ar fa, sena och
oklara. Montelius har heller inte, lika liter som Hildebrand, gjort
gallande att darwinismen gav impulsen till typologien. Han framstallde
1angt senare analogien med den biologiska utvecklingslaran, forst vid en
tidpunkt da denna blivit en helt accepterad social referensram. Det
finns starka skal till att man bor uppfatta Montelius' jamforelse med
darwinismen endast som ett satt att illustrera, rattfardiga och ge slag-
kraft at arkeologiens metod, som atminstone ursprungligen aldrig var
bokstavligt menat.

82 T. ex. Anderson z869, z87z; Quennerstedt z87z; Samtiden z87z. —Hildebrand och
Montelius medverkade sjalva i samma tidskrifter dar darwinismen diskuterades: Hiide-
brand z87r B (Sv. Tidskrift); Montelius r87z A, i87z B (Ny lll. Tidning).
x~ Ang. darwinismens intrangande i svensk vetenskap se Danielson z965, 2967, Om
darwinismens internationella staflning pa i86o- och i87o-tale[ se Eliegard r957, r9S8;
Vorzimmer z97o, r97z.
8~ Se ovan s. zo3.
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Kapitel 22

Tillbakablick

I det foregaende har bl. a. understrukits myntfyndens avgorande bety-
delse for den kronologiska grundindelningen av jarnaldersskedet efter
Kristi fodelse, Mindre utrymme har dock har agnats utvecklingen inom
jarnalderskronologien, vars slutliga periodisering huvudsakligen kom
att utforas under i 89o-talet. Framstallningen har istallet framst berort
tidsindelningen inom bronsaldern fram till r88o-ealets mitt, Den gor
inte ansprak pa att aterge annat an utvecklingens huvuddrag, manga
enskildheter har med nodvandighet blivit forbigangna,

Under det behandlade skedet kan man fortfarande folja en stark tra-
dition att tillmata iakttagelser av fyndsammanhangen en avgorande roll
for tidsindelningen. Montelius' sex bronsaldersperioder synes i allt
vasentligt ha baserats pa en grupperande och graderande fyndkombi-
nationsmetod.

Fran och med omkring ar i 87o tatnar emellertid de kronologiska
ramverken i ett alit mer komplicerat och svaroverskadligt monster. En
okad tendens g8r sig gallande att lagga fram kronologiska slutsatser
genom att beskriva resultaten i utvecklingstermer utan direkt redovis-
ning av grunderna for dem, ett forfarande som har benamnts deskriptiv
typologi. Fran och med z87o-talet blir det alit svarare att dra tydliga
granser mellan fyndkombinationsresonemang, deskriptiv typologi och
ren graderande typologi.

Den deskriptiva forklarande typologien synes pa ett naturligt Batt ha
framsprungit ur iakttagelser av fyndsammanhangen: allteftersom man
lyckades kronologiskt fordela materialet over ett natverk med en viss
finmaskighet uppstod just mojligheten att obcervera sammanhanget i
foranderligheten och saledes ocksa att beskriva detta sammanhang i
utvecklingstermer.

Den deskriptiva typologien ar darfor inte ett till sin uppkomst be-
stamt tidsbundet fenomen. Den framtradde nar forutsattningarna fore-
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lag, vilket naturligtvis skedde vid olika tidpunkter for skilda material:
vid z84o-talets mitt i den aldre Hildebrands myntklassificeting, z8g9 i
Worsaaes grayskicksindelning for bronsaldern, under andra halften av
i86o-talet i Hans Hildebrands jarnaldersstudier, vid borjan av r87o-ta-
let i Montelius' bronsaldersarbeten och i Vedels studier over den for-
romerska jarnaldern, Det ar wart att skonja nagot samband mellan den
deskriptiva typologiens forsta upptradande och utvecklingsfo-
restallningar av vare sig darwinistisk eller fordarwinistisk natur.

Steget fran den forklarande och beskrivande till den aktivt tidsord-
nande typologien, den graderande analogimetoden, torde inte ha varit
1angt. I takt med att fyndforhallandena alit oftare kom att demonstrera
sammanhanget i den materiella kulturfoljden vacktes pa ett naturligt
satt medvetandet om mojligheten till en relativ tidsfastning genom att
ga den motsatta vagen: att ordna artefakterna i en sammanhangande
tidsfoljd efter Braden av inbordes likhet. Bade hos Hans Hildebrand
och Oscar Montelius, typologiens tva forgrundsfigurer, kan man tydligt
folja hur den forklarande typologien oformedlat glider over i en krono-
logiskt aktiv utvecklingstypologi.

Nar man skulle beskriva rypologiska sammanhang, antingen deskripti-
va eller aktivt graderande, skedde detta genomgaende pa sa satt att
man lat artefaktmaterialet upptrada som subjekt i stallet for objekt.
Det korrekta skulle ju annars vara att framstalla tillverkarna, de
forntida hantverkarna, som den verkande kraften bakom forand-
ringarna. Men att i var och varannan mening upprepa att forand-
ringarna agde rum i manniskornas tankar och traditioner skulle ju
resultera i en minst sagt onjutbar anrattning. Det bleu pa sa satt, av rent
formuleringsestetiska skal, naturligt att utforma sjalva beskriv-
ningen sasom om mekanismen i forandringen i stallet lag i det doda
materialet. Det kom darigenom att bli artefakterna och typerna som
forandrade sig, utvecklade sig, inte det levande samhallet.
I detta enkla forhallande troy jag man kan soka mycket av den

deskriptiva typologiens magi och formaga att hindra insyn i slut-
ledningskedjorna. Redan har Jigger froet till den kommande analo-
gien med utvecklingslaran och overhuvudtaget till typologiens utveck-
lingsterminologi, Den bildliga framstallningens makt over tanken torde
aven tiara en betydande del av ansvaret for inte minst den postmonteli-
anska typologiens verklighetsframmande satt att se pa forhistoriska
kulturprod ukter.
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Kdpitel 23

Slutanmarkning

Da den typbildande analogies ar ett grundelement i all kronologisk
metod, ingick den sjalvfallet i den aldsta vetenskapliga arkeologiens
metodiska utrustning. Utvidgad till graipperande a~aalogi~netod (horisonte-
rande och kontrasterande) nyttjades typanalogien tidigt aven for genera-
lisering av iakttagelser av fyndsammanhangen. Darigenom horde aven
den grupperande kombination,rmetoden (horisonterande och kontraste-
rande) till den aldre arkeologiens allmant brukade kronologiska verk-
tyg. Overhuvudtaget var fyndiakttagelser den fasta utgangspunkten for
alla vasentliga kronologiska framsteg under hela det har behandlade
skedet av den nordiska arkeologiens historia.
I och med att jarnalderns inre tidsskiktning bleu aktuell under

r 800-talets mitt kom hi,rtori.rka kdllor direkt och indirekt att i samverkan
med grupperande kombinationsmetod utnyttjas i absolut- och relativ-
kronologiskt syfte.

Under i8go-talet framtrader stratigrafi som en medvetet och syste-
matiskt utnyttjad relativkronologisk metod. Den s. k. horisontalstrati-
grafien moter vi for forsta gaagen i borjan av r87o-talet i skepnad av
Vedels bornholmska gravfaltskorologi.

En graderande analogifraetod trader fram forst omkring ar i87o. I sin
aktivt tidsordnande form foregicks den dock av vad som har har kallats
for en helt deskriptiv »typologi», inom den rena forhistorien med
borjan omkring z86o, inom numismatiken betydligt tidigare.

En graderande konabination.rnaetod synes ha kommit till systematisk
anvandning forst under i8~o-talet, framst i samband med Montelius' ar
r885 slutgiltigt redovisade periodindelning av bronsaldern,

Vi kan darmed konstatera, att grundmonstret i den relativkronologis-
ka metod som an i dag tillampas inom nordisk arkeologi vad galley
metallaldrarna i princip var fardigutbildat redan fore z Boo-talets slut.
Majoriteten av de i kapitlen z-4 diskuterade arkeologiska daterings-
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medlen uppkom och Fick sin huvudsakliga form under ett relativt tidigt
skede av den vetenskapliga arkeologiens historia. Med dessa metoder
konstruerades under samma skede de kronologiska system for brons-
och jarnaldrarna med vilka vi fortfarande i huvudsak arbetar.

Fynda~aalogi genom intern relativ typfrekvensjamforelse utbil-
dades sent, som sear pa ett behov som var mindre aktuellt for den
aldre arkeologien, namligen det att tidsordna stora samlade boplatsfynd.
Den framstar som det enda av de har behandlade dateringssatten som
har utvecklats under det senaste halvseklet; av naturliga skal har det
framst kommit till anvandning inom stenaldersforskningens falt. Men
bortsett fran det nya som Jigger i att jamforelseobjekten utgors av
frekvenstal, representerar anda fyndanalogien i form av frekvens-
seriationen och liknande forfaranden som helhet betraktad mycket
gamla kronologiska principer.

Den ena av dessa ar kombinationsmetodens utnyttjande av det sam-
lade fyndets tidsgemenskap, den andra utgors av den graderande ana-
logimetodens och utvecklingstypologiens grundtanke, forestallningen
om den gradvis skeende utvecklingen. Genom att fyndanalogien baseras
pa bada dessa premisser samtidigt ar metoden pa intet vis identisk
med utvecklingstypologien. Men da fyndanalogien i t. ex. frekvens-
seriationens form for sjalva tidsgraderingen till stor del direkt utgar
fran utvecklingstypologiens grundtanke, ar beroringspunkterna mellan
dessa metoder anda mycket stora. Den kritik som kan riktas mot ut-
vecklingstypologiens utgangspunkt, forestallningen att en fingradering
efter likhet och olikhet har en Baker kronologisk relevans, beror dar-
for i lika hog grad frekvensseriationen, antingen den nu kommer till
uttryck i slagskeppsdiagram (fig. 3-4), matrisform (fig. 5), stapel-
diagram (fig, z), kumulativa diagram (fig. 2), i tabeller eller pa
annat Batt.

Skillnaden mellan forr och nu ifraga om relativkronologisk metod kan
ibland forefalla vara mycket stor. Men i grund och botten hanfor Big
denna skillnad mindre till metodernas grundprinciper an till sjalva
tillampningstekniken och till synen pa kallmaterialets kronologiska
barkraft. En utvecklingslinje har fort till ett alit mer sofistikerat
bruk av statistik med eller utan grafisk framstallning. Forekomsten
av tabeller, kurvor och diagram, graderingar med stod av likhets- eller
olikhetskoefficienter eller utforda pa grundval av narvaro- eller fre-
kvensprincipen betyder dock inte nodvandigtvis att nagon modern
kronologisk princip tillampas. Utgangspunkterna for arkeologisk rela-



tivdatering ar sa utomordentligt fa att alla vara kronologiska grepp
och anstrangningar ofrankomligen blir variationer p$ ett fatal ur-
sprungliga teman. Det ankommer pa var och en — i eget arbete och
vid granskning av andras alster — att besinna vilken kronologisk pre-
miss som galley i det enskilda fallet och att, bade principiellt och mot
bakgrund av det aktuella kallmaterialet, kritiskt bedoma dess krono-
logiska barkraft.
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Summary

Relative chronology
On dating methods in Scandinavian Archaeology

Only a brief summary is given here since selected portions of this work
are meant to be published in English,

The book consists of two parts, one dealing with the analysis of
concepts, the other with the history of scholarship. In both cases, the
starting point is Scandinavian archaeology in theory and practice.
In the introductory chapter, the author discusses, inter alia, the

special scientific problems involved when dealing with unwritten source
material,
In chapters 2-5 are analysed certain basic concepts and terms related

to archaeological dating methods of a humanistic, non-scientific nature.
Starting from the traditional Scandinavian concepts »typology» and
»find association method», there is a general discussion about different
methods of dating based on the similarity of the finds according to their
qualitative, quantitative and contextual properties. Thereby attention is
paid to the basic structure, chronological premises and mutual relations
of the methods. The author suggests how to differentiate and qualify the
terminology on a mainly functional base. Chapter 6 offers some views
on the chronological possibilities and limitations of typology and find
association method.

Chapters 7-22 give an account of how, step by step, the dating system
of Scandinavian archaelogy was built up during the r9th century, from
about r82o to r885. The author stresses the strong empirical streak in
the chronological research of the period. The chronological systems
which were then established and on which are based those still in use
seem, essentially, to have been founded on observations of find con-
texts, and when the Iron Age is concerned, also of historical sources.
This is true even of Thomsen's Three Age System. An analysis of his
Ledetraad (2836) and other available evidence clearly proves that the
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Three Age System was based on a solid ground of systematized observa-
tions of find contexts. Likewise, Montelius's final division of the Nordic
Bronze Age into six periods will largely have been the result of an
analysis of the contents of the closed finds (1885 A).

The author discusses in detail the origin of Scandinavian typology.
He considers it a natural result of a research situation in which, by
means of find contexts or historical records, such a large number of
chronological criteria had been obtained as to make clear the con-
tinuity of the sequence of cultures. When any change was observed,
this was described by means of a purely descriptive, chronologically
indifferent typology. Such continuous development series having been
established, it then seemed natural to go the opposite way: to classify
the artefacts chronologically according to their degree of simi-
larity. What we are then faced with is a development typology of an
obvious chronological significance.

We find the descriptive typology first in numismatics. In this field
it was possible, at a fairly early date, by means of the detailed his-
torical information of the coins, to classify the material in a more
precise chronological order. One example is Bror Emil Hildebrand's
Anglorach.ri,rka Mynt (2846). An early example within prehis-
toric archaeology is provided by Worsaae when, in 2859
on the basis of find contexts, he classified the forms of Bronze
Age burials (r86o A). A primarily descriptive typology occurs,
moreover, in Hans Hildebrand's works on the Iron Age r 866 and
r869, in Vedel's studies on the Pre-Roman Iron Age (r87z) and
in Montelius's work on the Bronze Age r87z—r 873, The fully
developed classic terminology will be found in Hans Hildebrand's study
on the European fibulae IHJ2-Ig73 1872-1880.

In the present author's opinion, contrary to current views, Dar-
winism has played only a minor r61e in the origin of typology. The
analogy of typology and the biological doctrine of evolution would
seem, primarily, to have developed mainly as a pedagogic illustra-
tion of the continuity of the sequence of cultures and to justify
typology as a scientific method.
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