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I dagens samhälle, både hos oss och ute i världen spelar hålkort, stansapparater, sorteringsmaskiner, elektronhjärnor och .snabbskrivare en så
avgörande roll att hela tillvaron på ett katastrof arta t sätt skulle bringas
ur funktion, om vi av någon anledning skulle berövas nämnda hjälpmedel. Vitala delar av vårt försvar, vär folkbokföring, värt skattesystem,
det mesta av vår tunga industri, forskning och samfärdsel, har på ett
nästan dramatiskt sätt och pä kort tid gjort sitt inträde i datamaskinåldern. Vi har nått det stadium, då det generellt förutsattes, att inom
forskningen bearbetning av varje större material med framgång bör
kunna lösas via dessa tekniska hjälpmedel och att var och en åtminstone gör allvarliga försök att inlänka så mycket som möjligt av sitt
rutinarbete på sådana vägar.
Att undersöka skelettmaterial från arkeologiska grävningar har i
praktiken alltmer blivit en kapplöpning med tiden, där de få specialisterna hjälplöst kommer till korta i mängden av obearbetat material,
medan leverantörerna — arkeologerna — från jordens innandöme plockar u p p och magasinerar allt större volymer skelettdelar och brända
ben, härtill i sin tur tvingade av en alltmer tilltagande markexploatering; väg- och brobyggnader, raserandet av gamla fina hus lor grundgrävningar till kalla och opersonliga stål- och glaskomplex m. fl. liknande företag, ger ständigt nya tillskott till våra växande benmagasin.
Vad har då varit naturligare än att vid genomgången av framgrävda
skelettmaterial söka utröna, vad en datamaskinbehandling kunde ge,
i vilken utsträckning ett minskat personalbehov, tids- och kostnadsvinster kunde tala fiir definitiv (ivergäng till denna arbetsform.
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Erfarenheter från hålkortsregistrering av ett mindre material av
djurben utgrävt av Svenska Rominstitutets expedition till Luni 19621963 talade starkt till förmån härför.
Såsom första undersökningsobjekt valdes ett stort material av djurbensfragment, som åren 1952-1958 grävts ut på Peloponnesos av amerikanska arkeologer från Universitetet i Cincinnati. Närmare bestämt
rör det sig om ca 2 400 samlingar måltidsavfall från Lerna på den
argoliska slätten, tillhåll för den grekiska mytologiens lerneiska hydra.
Hela materialet, som presenterades i noggrannt daterad lagerföljd, förbearbetades på museet i gamla Korinth; varje fragment registrerades
då på kataloglappar med tillämpning av ett enkelt mnemotekniskt
förkortningssystem, och alla obestämbara fragment jämte ett representativt antal bestämbara från varje lager och djurart signerades,
plockades samtidigt ur och har nu förts till Sverige för vidare bearbetning. Lernagrävningen har, trots sin till synes stora fyndvolym och
fastän den sträcker sig ända från neolitisk till klassisk tid, uppskattningsvis berört endast 5% av i området befintliga kulturlager.
Förarbetena till en datamaskinbehandling utgör den mest tidsödande
och krävande delen av hela företaget. Därför kan de sägas vara den
stötesten, som hejdar många hugade spekulanters entusiasm. Till dessa
förarbeten hör upprättandet av ett antal koder, vilkas utformning bestämmes av materialets sammansättning och målet for undersökningen.
Man har uppslagen angivna för de del- eller underkoder, man mäste
konstruera, när man av massan av större och mindre skelettfragment
från olika lager av de olika kulturernas husdjur, jaktbyte, fågel, groddjur, reptiler, fiskar, musslor och snäckor samt andra lägre djur, avser
att beräkna hela materialets numerär eller nå en översikt eller följa
de olika djurarternas frekvenser, uppdelade på lager eller benslag —
eller när man samtidigt vill se, hur de individuella åldrarna ( = ,slaktåldrarna) te sig för de vanligaste husdjuren; när man vill följa tämjningen av vilda former fram till tama, eller när man vill fastslå tidpunkterna för olika arters uppträdande inom området eller deras försvinnande; när man genom lämpliga serier av mätt vill dokumentera
och underbygga de osteologiska bestämningarna osv.
Den första koden fiir Lerna omfattar rena huvud-strata Lerna I—VII.
Därunder har upptagits samlingar innehållande fynd från mer än ett
skikt, således orena lager.
Den andra koden delar u p p djurriket efter de stora systematiska
linjerna, däggdjur, fåglar, fiskar etc. samt ger särskilda förteckningar
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över varje tänkbar art inom området, allt i den ordning, den zoologiska
systematiken föreskriver. Koden bör vara spatiöst beräknad, högst varannan rad, i, 3, 5, 7 etc. utnyttjas för namngiven art; på samma sätt
har samtliga koder byggts upp. Skulle ytterligare arter tillkomma, finns
utrymme för dem. Däggdjuren fordrar på detta sätt mindre än 100
kodnummer och får r u m på endast två kolumner i det hålkort, som
skall förmedla informationen till datamaskinen, och som nedan närmare skall beröras.
Den tredje koden, ytterligare en enhet lägre på rangskalan, upptager
samtliga i djurkroppen förekommande benslag, i föreliggande fall införda i bokstavsordning och på engelska (t. ex. 2 = Antler, 4 = atlas,
6 = axis, 8 = calcaneus osv.). Eftersom många av de över 200 skelettdelarna i kroppen är pariga, räcker också här två kolumner till hela
koden.
Därefter följer koderingar, som anger vilken del av benet ett fragment tillhör, vilken sida (höger eller vänster), vidare en speciell tandkod, som talar om vilka tänder som kommit fram, hur mycket de nedslitits, hur gammalt djuret varit, om benet har skär- eller huggspår,
spår av förbränning, av metall, om ett horn varit fällhorn eller inte,
om sekundära skador på fragmentet uppstått vid transporter etc. T i l l
sist följer en omfattande kodering av samtliga inom djurosteologien
förekommande mätt, uppdelade på varje slag av ben och speciellt utformade för varje djurart. Det är förtänksamheten och noggrannheten
vid upprättandet av dessa olika koder och deras inbördes ordning, som
utgör den grundstomme, på vilken hela databehandlingen vilar.
Koderna ger möjlighet att med enkla siffror mellan 1 och 99 uttrycka en mängd daterade lager, djurarter, ben, delar av ben, olika
fysikaliska tillstånd och egenskaper hos ben etc. Måtten erfordrar vart
och ett högst 4 sifferkombinationer för att täcka området 1 t. o. m.
999,9 mm.
Vi skall nu mata datamaskinen med värt grundmaterial av olika
uppgifter och detta sker via hålkort. På grund av den stora mängden
informationer har vi valt hålkort med 80 vertikala kolumner. Varje
kolumn äger 10 positioner, o, 1, 2, 3 osv. t. o. m. 9.
Nästa arbetsmoment blir att kodera materialet. Varje information
rörande varje litet fragment eller samling av likadana fragment överföres såsom kodsiffror pä särskilda kodlistor, som egentligen blott utgör en förstoring av ett hålkort. Listorna utskrivas av en koderare
efter osteologens diktamen. Den som koderar, lär sig mycket snabbt
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koderna och kan efter ett par veckors arbete klara av ca 500 benfragment om dagen, ibland mer ibland mindre, beroende på h u r många
mått som behöver tas på resp. ben.
De färdigkoderade listorna sändas till hålkorts- eller stansoperatriserna, som i stansmaskin överför dess siffror till hålkort. En rutinerad
operatris kan avverka u p p till 10000 nedslag per timme. Materialet
stansas senare ännu en gång, och korten jämföras maskinellt, varvid
avvikelser mellan två kort omedelbart utsorteras av maskinen, och
stansfel sålunda kan rättas.
Vi har nu fått det koderade materialet så förberett, att det är tid
att ta kontakt med en programmerare. Denne skall tillmötesgå våra
önskemål om materialets bearbetning och skall på grundval av detta
upprätta ett eller flera program eller s. k. flödesschemata. Också des.sa
instruktioner till datamaskinen koderas och körs in i dess minne samt
korrigeras, vilket sker före den slutliga körningen av hela materialet.
Programmeringen är det arbetsmoment i datamaskinbehandlingen som
i kommersiella sammanhang betingar de högsta kostnaderna. När ett
sådant program skall köras, och resultaten maskinellt skrivas ut, måste
hålkorten vara sorterade i viss ordning, för att deras informationer
på rätt sätt skall avkännas av datamaskinen. Sorteringsmaskinen är så
konstruerad, att den med stor snabbhet avkänner kolumn efter kolumn
i hålkort efter hålkort. När ett häl passerar maskinens avkänningsmekanism, en liten metallborste, uppstår en elektrisk kontakt och
dess impuls sköter om att positionen lagras i maskinens elektroniska
minne. Nästa hål ger en ny läges- och positionsangivelse till detta
minne och beroende av, vilken information maskinen är inställd att
sortera, kommer kortet ifråga att hamna i en bestämd korthög omfattande samma slags information. Sorteringen sker med en hastighet
av 60000 kolumner i timmen, dvs. 600000 positioner avkännas på
denna tid.
För Lerna ha vi anlitat en maskin av märket IBM 1401, som sedan
några år förekommer vid flera av försvarets och andra statliga verk i
vårt land. — När hela kortmassan sorterats i enlighet med ett upplagt
program, sker s. k. testkörning, varefter programmet köres helt igenom.
Maskinen skriver ut med en hastighet av 10 rader i sekunden om högst
132 positioner eller 600 rader i minuten, och man kan få resultatet
utskrivet med u p p till två kopior. Fiir Lerna-materialet har vi utnyttjat
denna maskin i dess enklaste form, benämnd 4k, och utan tillsats av
s. k. bandstationer. Ändå har resultatet, som presenterats i form av tre
2 —664230 Fornvännfn H . I, 1966
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olika utskrivna listor, blivit till mycket stor hjälp för den vetenskapliga tolkningen och motsvarar minst tio anställdas prestationer under
ett arbetsår. T v å man plus datamaskin ha utfört detta arbete.
IBM 1401 kan skriva ut resultaten delvis i klartext, gör t. ex. summaoch medelvärdesberäkningår samt anger högsta och lägsta mått lor
varje fragment. Detta underlättar i hög grad den statistiska behandlingen av siffermaterialet. Våra tre program på Lerna omfattar över
25 200 fragment, av vilka nägot över 2 000 också har mått. Maskinens
typkedja äger alfabetets bokstäver, siffror och samtliga skiljetecken.
Bokstavs- och sifferkombinationer såsom signum på föremål eller skelettdelar kan således skrivas ut i klartext och de utskrivna listorna kan
därför direkt användas som fyndkataloger.
Jag vill understryka att det här relaterade arbetsförloppet icke innebär svårare moment. Vad som fordras är ett väl genomtänkt förarbete,
klara verba rörande det man vill ha fram, noggrannhet och elementära
osteologiska kunskaper vid inläsning för kodering, tillgång till jämförelsematerial för komplettering, där de osteologiska kunskaperna
brista samt en programmerare, som gett sig god tid att sätta sig in i
de speciella önskemål och problem som förelagts honom. Enligt förf:s
åsikt borde de flesta vid ett museum förekommande arbetsmoment,
liksom en rad sådana inom det arkeologiska fältarbetet utan svårighet
kunna inläggas och behandlas datamaskinmässigt. En gång för alla utförda grundkoder och annan förbearbetning blir ett engångsarbete och
eliminerar de nu ständigt förekommande dubbelarbetena inom fackets
olika delar.
Så inställer sig helt naturligt frågan, vad kostar detta? Nedanstående
siffror grundar sig på att flera av arbetsmomenten utförts i egen regi,
att vi själva vid osteologiska forskargruppen uppställt koderna samt
utarbetat stansningslistor för hålkortbehandlingen. Kostnaderna tor
stansning och körning har kunnat nedbringas till självkostnadspris
genom personliga relationer till kunnigt folk pä området.
Tryckning av 50 000 hålkort
450: —
Tryckning av kodlistor för 50 000 hålkort
280: —
1 660: Stansoperatrisernas arvode (övertid)
230: Sorterarens arvode (övertid)
n. mat.)
Ersättning ett fiir allt för programmering (användbar fiir andra likn.
mat. 1 150: —
1 000:
Datamaskintid (testkörning+ utskrift)
Papper till utskrift av 3 program i tvä ex. + inbindning
3a5: Summa 5 °95 : -
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H ä r har kanske alltför mycket i detalj de olika faserna i databehandlingen berörts; det vore orätt att underlåta nämna några av de resultat,
som på relativt kort tid kunnat dragas ur benfragmenten.
I våra dagar är Lerna beläget i en åkerbruksbygd med skördar, som
endast tack vare konstbevattning kan hållas på en någorlunda god utbytesnivå. Utgrävningsområdet, som i öster når nästan fram till havet,
utgör däremot torra jordar och endast få träd återstå av vad som en
gång måste ha varit yppiga skogar. Listorna över artbestämda djurbensfragment visar att här från neolitisk tid rått ett rikt djurliv. De
vilda rovdjursformerna voro varg, björn, räv, grävling, utter, märd,
lo och vessla, det fanns gott om uroxe, vildsvin, kronhjort, rådjur
och hare. Bland husdjuren intog får och get, svin och nötkreatur de
främsta platserna i nu nämnd ordning.
De första spåren av åsna finner vi i Lerna III ca 3000 f. Kr., medan
de första hästarna, en småvuxen ras, uppträder efter omkring 2000
f. Kr. i Lerna V. Fågelfaunan domineras under den neolitiska tiden
och bronsåldern fram till Lerna IV av sim- och vadarfåglar, storskarv,
häger, gräsand, bläsand, vigg och ett par andra andarter, grågås, svan
och trana utgör de viktigaste. Senare tillkommer pilgrimsfalk, stenhöna och fr. o. m. Lerna IV tamhöns, den sannolikt äldsta kända förekomsten i Europa av detta husdjur. Ett fragment av den sällsynta och
väldiga hönsfågeln stortrapp, mest känd från ungerska pustan, kunde
identifieras från Lerna V (mellan 2000 och 1500 f. Kr.), övriga fågelarter är duvhök, en duvart, berguv, grå kråka och korp, alla dock först
fr. o. m. Lerna IV. Detta jämte andra iakttagelser talar starkt för att
en uttorkning ägt r u m .
Vår databehandling har vidare gjort det lättare för oss att beräkna
det s. k. minimiantalet individer av varje art i de olika lagren, vi har
vidare blivit upplysta om att under långa tider hunden stått på menyn,
något som också är känt från vår västkust, ehuru för mesolitisk tid.
Närmare 30-talet arter av musslor och snäckor ingår också i samlingarna, en av dem tidigare endast känd från Sicilien. Bearbetningen
fortsätter nu med detaljundersökningar av de olika djurarterna, deras
mått skall statistiskt undersökas lager för lager och jämförelser anställas
med andra samtida och nutida material.
Med datamaskinen har vi äntligen fått ett instrument med vars hjälp
vi i snabbare takt kan reducera den betungande mängden obearbetat
skelettmaterial utan att alltför mycket behöva ställa våra förhoppningar till en för vår forskning mera förstående statsmakt, den där,
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sedan vi 1954 framställt våra årligen återkommande äskanden i petita,
ä n n u icke begåvat osteologen med en enda fast tjänst till underlättandet av hans dagliga gärning.

Summary
Use of Computer H a n d l i n g of Skeletal Materials by lhe Osteological
Research G r o u p of the University of Stockholm
This short paper deals with the lirst attempt to handle large samples ot animal
remains from archaeological excavations by using computers (in this case IBM
models 1401, 1402 and 1403). Starting already at the exeavation or storchouse the
author has worked out a special form of abbrev iations to facilitatc registration;
then follows a series of codes for dating, animal group, bone. side, tooth eruption,
abrasion and age determination, as well as many physical properties, such as traces
of gnawing, cut marks, etc. Finally comes a series of convcntional measuremeiits.
All ilicsc dala are piniclied into 80-coluinn cards, programnicd, and written out
by the machine on three different lists: (1) a list of the whole ol die material
(c. 25,300 fragments) arranged in chronological order and in systematical order
from the zoological point of view, (2) a list according to taxonomy (zool. order)
and within each animal group in chronological order, and (3) a list ot mcasured
fragments (also with certain statistical treatment such as means, number and range).
The material comes from the Cincinnati Excavations at Lerna, Greece.
By comparison with the earlier convcntional methods involving tinieconsuniiiig
manual handling of each fragment by many workers, computer handling is in
the long run, if properly worked out, much less expensive; it is easy to control
and needs only one specialist with an assistant. The author claims that in the
future it will be tbc solution to all archaeological and museum work, as it has
been already proved to be in a number ol other scientilic and public activities.

