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De kronologiska grundbegreppen 

Av M a t s P . M a l m e r 

Begreppen absolut kronologi och relativ kronologi hör till dem 
inom sakforskningen som förefaller alldeles klart definierade. Om 
man i en tidsbestämning använder årtal, så är det fråga om absolut 
kronologi, men om man nöjer sig med att säga att föremål A är äldre 
än föremål B, så är det relativ kronologi.1 Dessa båda begrepp, absolut 
och relativ kronologi, är något säreget för sakforskningen och i syn
nerhet arkeologien. Inom den skriftforskande historien talar man om 
kronologi, kort och gott, och inte heller inom geologien förekommer 
termen relativ kronologi.2 

Man kan inte säga att arkeologerna har visat någon stolthet över 
att deras vetenskap ensam bland alla förfogar över två kronologier, 
en relativ och en absolut. Existensen av en relativ kronologi framstäl
les oftast som någonting beklagligt, men lyckligtvis också provisoriskt. 
Så småningom skall vi, framhålles det, kunna avskaffa den relativa 
kronologien, och slutmålet är att alla arkeologiska föremål och perio
der skall ha en datering i absoluta årtal. Frågan är bara hur man 
skall nå detta mål, och om arkeologerna själva kan lämna något vä
sentligt bidrag. Kronologien är central i all historisk forskning, och 
från början var Nordeuropas förhistoriska kronologi också helt och 
hållet de nordiska arkeologernas eget verk. I våra dagar kan det där
emot synas som om arkeologiens förhållande till naturvetenskaperna 
allt mera antagit karaktären av ett fullständigt beroende, där natur
vetarna är ensidigt givande, arkeologerna däremot ensidigt och hjälp
löst mottagande. Dateringen av fynd från arkeologiska utgrävningar 
sker mer och mer genom prov som skickas in till någon naturveten
skaplig institution, om vars metoder och arbetssätt arkeologerna har 

1 Jfr O. Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på 
Skandinavien (Sthlm 1885), s. vu. 
2 Beträffande termerna sakforskning och skriftforskning, se M. P. Malmer, Metod
problem inom järnålderns konsthistoria (Lund 1963), s. 13. 
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rätt oklara föreställningar. Man kan göra det lyckligtvis helt orealis
tiska tankeexperimentet, att kärnfysiker, kvartärgeologer och andra 
naturvetare plötsligt förklarade att de inte vidare tänkte ta befattning 
med nägra prov från arkeologiska fynd. Frågan är om arkeologiens 
absolut-kronologiska forskning i en sådan situation överhuvudtaget 
skulle kunna fortsätta. 

Det synes nödvändigt att undersöka om icke detta nedslående per
spektiv kan vändas till något annat och bättre. Det första man bör 
göra är då att granska grunderna till att relativ kronologi anses vara 
något för arkeologien karakteristiskt, något inexakt och mindervär
digt, medan däremot absolut kronologi är nägot exakt och prisvärt 
samt karakteristiskt för naturvetenskaperna och den skriftforskande 
historien. 

Det enda kriteriet på absolut kronologi är ju att den, i motsats till 
den relativa kronologien, innehåller årtal. Men att den absolut-kro
nologiska tidsbestämningen innehåller årtal är i själva verket ingen 
garanti för exakthet; allt beror på med vilken noggrannhet årtalen 
är angivna. Ä andra sidan kan en relativ-kronologisk tidsbestämning 
vara ganska exakt, till exempel ett uttalande att ett visst föremål till
hör början aV yngre romersk järnålder. Ingen arkeolog har någonsin 
använt en relativ-kronologisk periodbeteckning utan att åtminstone 
ungefärligen veta dess plats i årtalsserien. 

Det är också värt att observera att arkeologien aldrig, eller praktiskt 
taget aldrig, har någon omedelbar nytta av en exakt inplacering av 
ett fynd i ärtaisserien. Om man gör det helt orealistiska tankeexperi
mentet, att vi fick veta att en viss flintyxa var tillverkad år 2038 
f. Kr., sä skulle vi visserligen finna detta märkligt, men vi skulle inte 
på något sätt kunna tillgodogöra oss upplysningen. För den förhisto
riska arkeologien räcker det fullständigt att ha ett föremål daterat på 
femtio år när. T i l l exempel: Denna flintyxa är daterad till 2025 år 
f. Kr. + 25 är. Och väl att märka, det är just på det sättet de för sin 
exakthet beundrade naturvetenskaperna ofta uttrycker sig, — just i 
den formen brukar till exempel en C 14-datering presenteras. Exakta 
årtal liar man i humanistisk forskning i stort sett användning av bara 
när det är fråga om något så kortfristigt som ett människoliv, och 
det är det nästan aldrig i den förhistoriska arkeologien. Det är me
ningslöst att fråga vilket är renässansen började, det räcker att säga 
att den började i Italien omkring är 1300 — låt oss säga, plus minus 
50 är. Den som studerar Caesars liv bör veta att slaget vid Alesia 
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stod år 52 f. Kr., men ur arkeologisk synpunkt är det fullständigt 
tillräckligt att veta, att romarna erövrade Gallien vid mitten av första 
århundradet f. Kr. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att det inte finns någon relativ-
kronologisk datering så allmän att vi inte vet åtminstone någon/ing 
om årtalen, och å andra sidan finns det inom arkeologien knappast 
någon absolut-kronologisk datering så exakt att årtalen är fullkomligt 
säkra. Därför är distinktionen mellan termerna absolut och relativ 
kronologi föga relevant. Dessa termer tar sikte på något som ur ar
keologisk synpunkt är likgiltigt, nämligen om tidsbestämningarna 
innehåller utskrivna årtal eller ej. Alltså är de inte till någon nytta i 
det kronologiska arbetet. 

Om man avskaffar termerna absolut och relativ kronologi, vad skall 
man då sätta i stället? — Det bör vara termer som tar sikte på något 
väsentligt, och en sådan väsentlig synpunkt är vilken funktion de be
handlade fynden har i det kronologiska arbetet. Man kan då skilja 
mellan två huvudmetoder, nämligen direkt datering och indirekt da
tering. Den direkta dateringen behandlar fynd som har sådana egen
skaper, att dateringen kan tas fram ur dem själva. Den indirekta da
teringen behandlar däremot sädana fynd som kan dateras bara genom 
att sättas i relation till direkt daterbara fynd. En annan väsentlig syn-
punkt är, om man vid det kronologiska arbetet begagnar sig av fyn
dens mängd eller deras kvalitativa egenskaper. Ur den synpunkten 
kan man skilja mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Genom kom
bination av dessa båda synpunkter fär man ett system av fyra huvud
metoder: 

D i r e k t d a t e r i n g 

Kvalitativ metod 
Kvantitativ metod 

I n d i r e k t d a t e r i n g 

Kvalitativ metod 

Kvantitativ metod 

7. Direkt kvalitativ metod. — Den direkta kvalitativa metoden ar

betar enligt definitionen med sådana föremål, vilkas inneboende kva

liteter ger dateringen. Sådana föremål är integrerade i ett skrifthisto-

riskt sammanhang. Ett typiskt exempel är ett romerskt mynt, påträffat 

i ett nordiskt gravfynd. — Det bör observeras, att den direkta kvalita

tiva dateringen gäller myntet själv; att föra över dateringen från 
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myntet till de inhemska nordiska typerna i fyndet är en typiskt in
direkt metod, som behandlas i ett senare sammanhang. — Ett annat 
exempel på direkt kvalitativ metod är namnet Silius på Hoby-bägarna. 
Denne Silius är känd i skriftliga källor. — Ett tredje exempel är Jel-
linge-stenen. På den står att den restes av Harald, son till Gorm och 
Tyra, och med skrifthistoriska hjälpmedel går det att fastställa när 
denne Harald Gormsson levde. 

Ytterligare exempel på direkt kvalitativ metod är städer och länder 
med skrifthistoriskt känd bebyggelsetid. Ti l l exempel vet vi när Pom
peji förstördes och när Grönland började bebyggas, och vi har alltså 
en terminus ante quem för alla föremål i Pompeji, och en terminus 
post quem för alla nordiska föremål på Grönland. 

Mera arbete från sakforskarens sida kräves om man inte nöjer sig 
med att fastställa när föremålet tillverkades utan också vill veta när 
det sista gången hanterades av en förhistorisk människa, när det ham
nade i jorden. Man kan tänka sig flera olika sätt att mäta skillnaden 
mellan tillverkningstid och nedläggningstid för direkt kvalitativt da
terbara föremål. Ett sätt är att jämföra med andra direkt kvalitativt 
daterbara föremål i samma slutna fynd, ett annat är att mäta avstån
det mellan tillverkningsplats och nedläggningsplats, och ett tredje sätt 
är att mäta graden av föremålets förslitning. De båda sistnämnda me
toderna ger dock utsikt till framgång endast om det är fråga om ett 
mycket stort antal fynd. 

Gränsen mellan direkt och indirekt kvalitativ metod bör fixeras på 
en viktig punkt. Ti l l den direkta metoden måste räknas sådana fall, 
när man till exempel fastställer, att 800-talets äldsta nordiska mynt är 
kopior av Karl den stores denarer, eller att vissa nordiska guldbraktea
ter efterbildar romerska mynt. I sådana fall är de nordiska föremålen 
integrerade i ett skrifthistoriskt sammanhang, och man har möjlighet 
att fastställa en terminus post quem. Fastställandet av sädana kopie-
rins-sförhållanden, som inte kan utföras med skrifthistoriska medel, 
innebär arkeologernas kanske viktigaste befattning med den direkta 
kvalitativa metoden. 

2. Direkt kvantitativ metod. — Man kan karakterisera skillnaden 
mellan den direkta kvalitativa och den direkta kvantitativa metoden 
så, att den kvalitativa metoden följer brevets princip, men den kvan
titativa följer timglasets princip. Den kvalitativa metoden bygger hu
vudsakligen på människors vilja att värja sig mot glömskan, att fästa 
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data om sig själv på papper eller föremål. Den kvantitativa metoden 
bygger däremot på att det finns en hel del processer, både i naturen 
och kulturen, som resulterar i en materiell, fysisk produkt. Storleken 
av denna produkt beror på två faktorer, nämligen dels med vilken 
intensitet verksamheten har bedrivits, och dels hur länge den har 
pågått. Den kvantitativa dateringen tillgår så, att man mäter den 
materiella produktens storlek och skaffar sig en uppfattning om med 
vilken intensitet produktionen har skett. Med ledning av dessa båda 
faktorer kan man räkna ut den tredje, nämligen tiden. Detta är tim
glasets princip. I ett timglas r inner sanden från den övre skålen med 
en viss, känd hastighet ned i den undre skålen. Därför vet man, att 
när en fjärdedel av sanden runni t ner så har också en fjärdedel av 
tiden gått, och när hälften av sanden runni t ner så har halva tiden 
gått, och så vidare. 

Ett exempel på direkt kvantitativ metod är dendro-kronologien. 
Principen för denna är, att med ledning av de karakteristiska växling
arna mellan tjocka och tunna årsringar i träd passa samman de ringar 
i två eller flera trästycken som bildats samma år. Det tillförlitligaste 
sättet att få en fixpunkt i dendrokronologien är att gå ända fram till 
ett träd fällt i nutiden. 

Dendrokronologien är en kvantitativ metod så till vida att man 
räknar antalet årsringar. Men den har också ett starkt inslag av in
direkt kvalitativ metod, nämligen när man jämför två trästycken med 
varandra. Detta moment är detsamma som i arkeologien kallas typo
logi, alltså grupperingen av föremål efter fysisk likhet. I dendrokro
nologien rör man sig dock med summa två typologiska element, näm
ligen dels årsringarnas tjocklek, dels antalet normala årsringar mellan 
de exceptionellt tjocka eller tunna ringarna. Inom sakforskningen 
skulle en sådan bevisning anses vara ganska svag; man brukar van
ligtvis fordra ett mycket större antal likhetspunkter mellan två föremål 
innan samtidighet kan anses vara bevisad. 

En annan direkt kvantitativ dateringsmetod är lervarvskronologien. 
Fixpunkten i denna kronologi är en postglacial varvseries anknytning 
till vallgraven kring 1300-talsborgen Styresholm i Torsåker sn i Änger
manälvens dalgång. De klimatiskt betingade skillnaderna i lervarvens 
tjocklek är förutsättningen för att man skall kunna kombinera sam
man varvserier från olika platser. Lervarvskronologien har alltså ett 
inslag av indirekt kvalitativ metod, den bygger på samma typologiska 
princip som dendrokronologien. Att lervarvskronologien är såpass 
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mycket säkrare än dendrokronologien beror på att lervarvsproven van
ligtvis har så många fler varv än träproven har årsringar. Antalet kon-
nektionspunkter blir alltså mycket större, eller, uttryckt på arkeologiskt 
språk, antalet typologiska element är så mycket större. 

En ny kvantitativ dateringsmetod är obsidiandateringen.3 Obsidian, 
som använts av olika förhistoriska folk på samma sätt som flinta, har 
den egenheten att det tar upp vatten, som ingår en kemisk förening 
med föremålens ytskikt. Det är en synnerligen långsam process, och 
det bildade hydratlagret är utomordentligt tunt, bara några tusendels 
millimeter tjockt. Att lagret är så tunt är en stor fördel, därför att det 
betyder att varje tillhuggning eller slipning ovillkorligen avlägsnar 
det hydratlager som fanns på det obearbetade obsidianstycket. Man 
kan alltså veta att det lager som nu finns började bildas just när 
obsidianföremålet tillverkades. Vattenupptagningen sker så långsam i 
att man hittills inte har kunnat fastställa hastigheten vid laboratorie
försök. Därför har man vid utarbetandet av metoden måst använda 
C 14-daterade obsidianföremål. Ur principiell synpunkt är det in
tressant att obsidianmetoden baseras på ett enda typologiskt element, 
närmare bestämt ett proportionselement, nämligen hydratlagrets tjock-
lek. 

De hittills omnämnda kvantitativa metoderna har gått ut på att 
mäta en ackumulerad fysisk produkt. Men man kan naturligtvis också 
gå den motsatta vägen och mäta i vilken takt en viss materia försvin
ner. 

Så till exempel bygger ju C 14-metoden på mätning av ett ständigt 
minskande förråd av materia, nämligen den sjunkande andelen av-
kol 14. C 14-metodens enorma användbarhet beror på att alla de in
blandade faktorerna är så utomordentligt långfristiga. Den kosmiska 
strålningen, sönderfallet av kol 14 och det organiska livet är ju till 
sin princip eviga, eller åtminstone mycket långvarigare än någonting 
vi kan vilja omfatta med historievetenskapen. I jämförelse med C 14-
kronologien blir till och med den eljest synnerligen långfristiga ler
varvskronologien reducerad till att omfatta endast en relativt kort tid 
i en ganska liten del av Nordeuropa. 

Ibland slår C 14-metoden fel, och det sammanhänger med att den, 
liksom de övriga här omnämnda naturvetenskapliga metoderna hat-
ett moment av stor enkelhet, nämligen när man jämför provets halt 

3 I. Friedman, R. L. Smith and D. Clark, Obsidian Dating (i D. Brothwell and 
V. Higgs, Science in Archaeology, New York 1963, s. 47 fl'.). 
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av C: 14 med vad den fastställda tidtabellen anger. Här litar man 
alltså till ett enda typologiskt element, ett proportionselement, medan 
det i sakforskningen brukar fordras flera av varandra oberoende ele
ment. När en C 14-datering och en typologisk datering strider mot 
varandra händer det som bekant ibland att den typologiska date
ringen befinnes vara den riktigare, och det beror i sådana fall på det 
enorma bestånd av typologiska element, som ofta ligger bakom en 
typologisk datering. 

5. Indirekt kvalitativ metod. — Den direkta dateringens resultat är 
kronologiska fixpunkter. Den indirekta dateringens uppgift iir att 
sprida ut tidsbestämningarna till resten av det arkeologiska materialet. 
Det kan göras i två riktningar, antingen horisontellt, så att man 
söker upp de föremål som är samtidiga med fixpunkten, eller också 
vertikalt, så att man söker upp de föremål som är i stigande skala yngre 
eller i fallande skala äldre än fixpunkten. Den indirekta kvalitativa 
metoden kan användas i båda dessa riktningar, både den horisontella 
och den vertikala. 

Sakforskningens grundantagande är, att likhet är ett indicium pä 
samtidighet. Men detta grundantagande är ingalunda något speciellt 
utmärkande för arkeologien. Precis samma förutsättning gäller lör de 
naturvetenskapliga, direkta kvantitativa dateringsmetoder som här har 
omnämnts. Dendrokronologien förutsätter, att likhet mellan två trä
stycken i fråga om årsringar innebär samtidighet. Obsidiandateringen 
förutsätter, att likhet i fråga om hydratlagrets tjocklek innebär sam
tidighet. C 14-dateringen förutsätter att likhet i fräga om kvantiteten 
kol 14 innebär samtidighet. Denna likhetslag, som allmänt tillämpas, 
är bara ett specialfall av den allmänna orsakslagen, att lika orsaker ger 
lika verkan. Om den typologiska metoden tidvis kommit i vanrykte, 
så beror det till ingen del på att den skulle vara vetenskapligt ogrun
dad, utan uteslutande på att den tillämpats på ett ovetenskapligt 
sätt. 

Sakforskningen arbetar med tre olika slag av likhet, nämligen fysisk 
likhet, fyndassociationens likhet och korologisk likhet.4 Av dessa är 
den fysiska likheten i den meningen den viktigaste, att den mask-
användas även när man arbetar med fyndkombinationer, medan där
emot fyndkombinationerna i nödfall kan avvaras när man arbetar 

1 M. P. Malmer 1963, s. 15, 
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med den fysiska likheten. De detaljer, i vilka fysisk likhet eller olikhet 
mellan föremål kan påvisas, kallas typologiska element."' 

När man från en kronologisk fixpunkt skall breda ut en tidshori
sont av samtidiga föremål, så skall man använda alla de likheter som 
i det enskilda fallet står till buds, fysisk likhet, fyndassociationens lik
het och korologisk likhet. H u r väl man kan konstruera tidshorisonten, 
hur stark och exakt horisontell man kan göra den, beror på antalet 
typologiska element, eller riktigare uttryckt på antalet oberoende ty
pologiska element. Att elementen är oberoende betyder, att de inte 
betingar varandra till varken existens eller kvalitet.8 Om två element 
är helt beroende av varandra har de inte större bevisvärde än ett enda 
element. 

Genom den indirekta kvalitativa dateringen kan man sprida ut 
tidsangivelser från en kronologisk fixpunkt inte bara i horisontell 
utan också i vertikal led. Riktigheten av en typologisk serie bestyrks 
av de båda kontinuitetskriterierna. Första kontinuitetskriteriet tar 
sikte på typologiska element, som i serien successivt bortfaller och er
sätts av andra typologiska element. Andra kontinuitetskriteriet där
emot bygger på element som i serien varierar på ett regelbundet sätt.7 

Ett annat sätt att sprida ut tidsangivelser frän en kronologisk fix
punkt i vertikal led är att använda serier av fyndkombinationer. 
Denna metod är lika säker som den att använda typologiska serier. 
De båda metoderna är logiskt identiska.8 

En principiellt synnerligen förnämlig indirekt kvalitativ metod är 
stratigrafien. I Nordeuropa förekommer emellertid sällan flera forn-
sakslager över varandra, och när en sådan stratigrafi någon gång före
kommer är tidsskillnaden vanligtvis antingen så stor att den är kro
nologiskt banal, eller också är den så liten, att någon kvalitativ skill
nad i lagrens innehåll inte låter sig objektivt påvisa. 

Stratigrafien har emellertid stor betydelse i en annan indirekt kva
litativ metod, nämligen pollenanalysen. Denna är i väsentlig mån 
ett studium av fyndkombinationer. Om två olika artefakter påträffas i 
var sin mosse, men tillsamman med samma kombination av pollen, så 
har man ett indicium att de båda föremålen är samtidiga. Att två 
pollenkorn tillhör samma art eller typ bevisas självfallet på typologisk 

' M. P. Malmer 1963, s. 24. 
6 M. P. Malmer 1963, s. 28. 
7 M. P. Malmer 1963, s. 27. 
1 M. P. Malmer 1963, s. 31. 
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väg: man fastställer identitet i fråga om formelement och proportions
element. Pollenspektra i en vertikal provserie bildar typologiska serier 
som i stor utsträckning sorterar under båda kontinuitetskriterierna. 
Men självfallet är mossprofilernas mångskiktade stratigrafi av avgö
rande betydelse för pollenanalysens arbete. 

4. Indirekt kvantitativ metod. — Med indirekt kvalitativ metod kan 
man breda ut en tidshorisont av stor exakthet. Arbetar man med 
denna metod i vertikal led uppstår däremot osäkerhet i fräga om de 
enskilda tidsavsnittens längd. Sådana problem kan emellertid angripas 
med hjälp av de indirekta kvantitativa metoder som utvecklats särskilt 
under det senaste årtiondet. 

En sådan indirekt kvantitativ metod är studiet av produktionen. 
Metoden bygger på samma princip som de direkta kvantitativa meto
derna: mätning av en ackumulerad fysisk produkt. Den mätbara pro
dukten är i detta fall fornsaksbeständet. Antalet nu kända föremål av 
cn v iss typ beror på fem faktorer: produktionstiden, produktionsinten
siteten, den sedvänja efter vilken föremålen nedlagts i jorden, beva-
ringsförhällandena samt fyndomständigheterna. Det är den första av 
dessa faktorer, produktionstiden, man söker. Och man kan finna för
hällandet mellan produktionstiderna för två eller flera typer om det 
kan visas att de övriga faktorerna är konstanta, eller om man kan 
formulera en sannolik hypotes om deras variation. Lättast framställes 
de komplicerade förhållandena i grafisk form, i vad som har kallats 
produktionsdiagram.9 Om man finner att exempelvis fyndomständig
heter och bevaringsförhållanden är olika i skilda delar av en typs ut
bredningsområde, sä kan man konstruera ett diagram för varje lands
del, vilket också ger möjlighet till en mera detaljerad kronologi med 
jämförelser mellan de olika områdena. En hypotes som man ofta har 
anledning att pröva är, att produktionen av en typ börjar i liten skala. 
stiger till ett maximum och därefter åter sjunker.10 

Hypotesen om produktionens »linsformiga» utveckling, lian en 
början i liten skala till ett maximum och därefter tillbakagång, är en 
av utgångspunkterna fiir en annan indirekt kvantitativ metod, seria-
tionen. Den har i särskilt stor utsträckning använts på amerikanska 
keramikförande boplatser. Den procentuella fördelningen på typer 
inom de olika boplatserna — eller lagrena på stratigrafiska boplatser — 

' M. P. Malmer, Jungneolithische Studien (Lund 1962), s. 98 ft. 
1,1 M. P. Malmer 1962, s. 117, Abb. 33. 
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framställes i grafisk form, som histogram, och därefter ordnas stap
larna till linsformiga figurer, som ger en bild av typernas produktions-
historia.11 Liksom i fråga om produktionsdiagrammen är den geogra
fiska aspekten viktig. En liten procentuell andel av en viss typ be
höver inte nödvändigtvis innebära att typen i fråga befinner sig i sitt 
begynnelse- eller slutstadium, utan orsaken kan vara att ifrågavarande 
boplats ligger i utkanten av typens utbredningsområde. Därför har 
man utarbetat seriationsdiagram för flera till varandra gränsande geo
grafiska områden. Sammanställda ger de en omfattande kronologisk-
korologisk (iverblick.12 

Det kan synas teoretiskt tillfredsställande att undvika irrelevanta 
termer sädana som absolut och relativ kronologi. Men den här före
slagna fyrdelningen av de kronologiska metoderna har i första hand 
ett praktiskt syfte. Genom att besinna sig på vilken eller vilka av me
toderna man använt i en undersökning kan man fastställa vilka som 
eventuellt återstår att pröva. Att inte använda alla de metoder som 
står till buds är en uppenbar brist, ty de kompletterar varandra, och 
ingen kan ersätta en annan. 

Allmänt sett är det uppenbart att arkeologernas intresse i alltför hög 
grad varit koncentrerat på den indirekta kvalitativa metoden, även om 
inte heller den intill senaste tider varit tillräckligt teoretiskt genom
arbetad. Det synes som om den direkta kvalitativa metoden i högre 
grad än som hittills skett kunde utarbetas med sakforskningens meto
diska hjälpmedel. Men framför allt är det uppenbart, att det är den 
indirekta kvantitativa metoden som blivit eftersatt av den föregående 
forskningen och som det nu gäller att utveckla. Att det delvis måste 
ske med hjälpmedel som naturvetenskaperna utvecklat inom den di
rekta kvantitativa metodens ram borde inte behöva anfäkta arkeolo
gernas självkänsla. Ty det är uppenbart att naturvetenskaperna i alla 
tider och i stor utsträckning använt arkeologiens gamla huvudmetod, 
typologien. 

" Ph. Phillips, J. A. Ford and James B. Griffin, Archaeological Survey in lhe I.ower 
Mississippi Alluvial Valley, 1940-1947 (Papers of the Peabody Museum 25, Cambridge 
1951), s. uii) ff. C.-A. Moberg. Mängder av fornfynd (Göteborgs universitets årsskrift 67: 1, 
19(11), s. 12 ff. 
12 J. A. Ford, Measurements of Some Prehisloric Design Develojimeuls iu lhe South-
eastem States (Anthropological Papers ot the American Museum of Natural Hislory 44: 3, 
\ i w York 195a), s. 330. Fig. 3, och Fig. 9-21. 
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Summary 

Archaeology is the only science which employs two concepts of chronology: 
absolute and relative chronology. If a time determination refers to a certain date, 
1 Ii is is absolute chronology; otherwise it is relative chronology. Absolute chronology 
is generally considered more exact and ii is customary to state that as archaeology 
progresses, relative chronology will gradually become unnecessary and be aban
doned. lin t in fact the use of dates in a time determination is 110 guarantee of 
exactness; everything depends on the accuracy with which tlie- dates are given, 
On the other hand, 110 archacologist has ever used a relative chronological time 
determination without knowing, at least approximatcly, its place in the sequence 
of years. The making of a clistinction between absolute and relative chronology 
consequently is lacking in relevance. These terms have no useful place- in the 
chronological läsks of archaeology. 

An important consideration is what lune lion the- linds deall wilh have in the 
chronological work. One can then distinguish between two principal matters, 
namely direct dating and indirect dating. Direct dating deals with finds whose 
propci lies are such that the dating can be clerivecl from the objects ihemse-hes. 
Indirect dating, on the other hand, deals with linds which can be dated only by 
being compared wilh directly datable finds. Another important consideration 
is whether use- is made in tlie chronologual work of the quantity of the finds 
or ol their qualitative characteristics. From this point ot view, one can distinguish 
between a qualitative and a quantitative method. 

By combining the two approaches just mentioned we arrive at a system with 
four principal methods. The direct qualitative method deals with objects which 
are integrated in a context of written history. The direct quantitative method 
is based 011 the fact that there are natural processes which result in a material, 
measurable produet. The result of direct dating is chronological fixed points. By 
ihc indirect qualitative mel bod, whieh comprises among other things typology and 
stratigraphy, one can split out the time statements to the remainder of the 
archaeological material in both a horizontal and a vertieal direction. In the 
horizontal direction one can achicve great exactitude; in a vertieal direction, 
however, some uncertainty arises as to the length of the individual periods of 
lime. On lhe olher hand, such problems can be tackleel with lhe aid of the 
indirect quantitative methods which have been developed during the last few 
decades. These methods are based on the measurement of an accumulated physical 
produet, namely the archaeological substance. 

The purpose of the fourfold division of chronological methods proposed here 
is mainly a practical one. By bearing in mind which method or methods have 
been used in an investigation one tan lind oul what may remain to be proved. 
IU lail to use all the methods which are available would be wrong, as they com-
plement one another and none can replace any other. The method which has 
been most neglected in earlier research and which most urgently needs to be 
developed is the indirect quantitative method. 


