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Summary 

A bronze pendant, shape-el as a double cross (Figs. 1—2), was found in 1968 at the 
exeavation of a grave from the Viking era at Bjurhovda, Västerås. It was as
sociated with three coins minted during the reign of yl-.tbelraecl II (979-1014 or 
1016). The particular importance of the pendant is that it belongs to a type which 
obviously originated in Estonia and which has its main distribution there (Fig. 3). 
As well-preserved finds show (Fig. 4), such pendants were originally heads of pins 
used to fästen clothes as well as ornamental chains. After the shaft of the pin 
had broken off the head was often used as a pendant. The cruciform shape of 
the pin-head has evidently nothing to do with the Christian religion but developed 
inclependently from cross-like ornaments on earlier pin-heads. 

Arkeologisk utgrävning: målsättning och teknik 
Under det senaste årtiondet har arkeologiska utgrävningar i Sverige fått en aldrig 
tidigare anad utveckling och omfattning. Man kan räkna med minst en tjugochibb-
ling sedan är 1958. Orsaken ar till stor del samhällets krav pä tillgäng pä mark 
fiir bebyggelse, vägar och takter, mark som tidigare har använts tör jordbruk och 
som ofta visar en stor fornlämningsintensitet. Exploateringstrycket mot storstads
regionerna omkring Stockholm, Göteborg och Malmö innebär också en press mot 
de tätaste kända gravfälts- och boplatskoncentrationerna i landet. 

Detta har bl. a. lett till en betydande diskussion om hur arkeologiska utgräv
ningar skall bedrivas. Denna diskussion har också börjat ta skriftlig form (G. 
Rausing 1958, E. Nyle5n 1964, O. Voss 1964, B. Ambrosiani 1965, E. Nylén 1968, 
1969 a-b, C.-A. Moberg 1969). Kännetecknande för det mesta av denna diskussion 
har varit inriktningen på den arkeologiska tekniken, på hjälpmedel av olika 
slag, vilka också samtidigt har kraftigt utvecklats (t. ex. E. Nylén — B. Ambrosiani 
1964, B. Ambrosiani — U. E. Hagberg HJ67). Däremot har en mycket liten del av 
diskussionen ägnats åt de fiir utgrävningarnas målsättning avgörande frågorna: vad 
vill vi som arkeologer fä ut av det vid utgrävningarna framkomna materialet? 

Det har i flera av de ovan åberopade uppsatserna talats mycket om »nöelgräv-
ningar» resp. s. k. problemlösande grävningar och med beklagande framhållits att 
ca 90% av utgrävningarna liir närvarande är »nödgrävningar» och att tid, eko-
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nomi och personaltillgäng icke medger ett fullgott resultat av dessa undersök
ningar. 

Svaret härpå kan endast vara, att resultatet alltid, bäde vid »nödgrävningar» 
och vid de s. k. problemlösande, är beroende av personalens fackkunskap och 
medvetenhet om vad resultatet kan och skall användas till. Om resultatet inte 
kan användas är utgrävningen meningslös. 

Vad beträffar »nöclgrävningar» skall dessa lika väl som s. k. problemlösande 
undersökningar utföras pä ett sådant sätt att de avkastar vetenskapligt resultat. 
Ofta ger undersökningar av detta slag också ett bättre statistiskt tvärsnitt genom 
fornlämningsbeständet än vad som är fallet då forskaren själv väljer objekt för 
en problemlösande utgrävning. 1 regel är idag ocksä kravet på ekonomiska och 
personella resurser bättre tillgodosett pä »nödgrävningarna» än pä de s. k. pro
blemlösande. Den avgörande skillnaden är att »nödgrävningarna» mäste vara 
avslutade vid ett bestämt datum, då marken skall tas i anspråk fiir annat ändamål, 
och att pengarna kommer frän utomstäencle med i regel obetydligt sakintresse. 
Begreppet »nödgrävningar» borde snarast utgå ur den arkeologiska terminologin. 

Större delen av de arkeologiska undersökningar, som utförs i Sverige, admini
streras och utförs av uppdragsverksamheten (UV) vid riksantikvarieämbetet (jfr 
UV:s årsberättelse i stencil 1964-1969). För UV:s ledning har alltid det mest 
effektiva utnyttjandet av erhållna medel för uppnåendet av vetenskapligt använd
bart material stått i förgrunden. Det kan kanske därför vara av intresse att se 
litet närmare på de målsättningar, som har varit aktuella och troligen blir det 
under överblickbar tid. 

Målsättningen har i första hand varit att i sä stor utsträckning som möjligt 
dokumentera de fornlämningar och andra företeelser, som berörs eller förändras 
genom markexploateringen, och att ställa dokumentationen till förfogande för 
fortsatt vetenskaplig bearbetning av landets bebyggelsehistoria. Denna doku
mentation hade inte varit möjlig att genomföra utan en betydande utveckling av 
grävningstekniken. Fototorn, användning av schaktmaskiner, tryckluftsiitrcistning, 
maskinell sållning, bandspelare vid rapporteringen, specialisering av uppgifterna 
inom arbetsgrupperna samt internutbilclning kännetecknar denna effektivisering 
av arbetet. 

Härigenom har dels skapats möjlighet att genomföra fler och större undersök
ningar, dels kostnaderna för varje undersökt m- i absoluta tal kunnat hällas 
nästan konstant trots den fördubbling i priser och leiner, som har inträffat under 
senare är. 

Månadskostnaden för en allsidigt sammansatt arbetsgrupp med erforderlig tek
nisk utrustning och högsta möjliga effektivitet kan i dag (okt. 1970) beräknas till 
ca 40 000-45 °°° kronor. Kostnaden per undersökt m- blir en produkt av detta 
belopp och det antal m- arbetslaget kan medhinna under en arbetsmånad. Denna 
förmåga kan vid gravfältsgrävning normalt taxeras till ca 1 000 m2, vid enklare 
boplatsgrävning till ca 400-500 m2 samt vid t. ex. stadsgrävning till ca 100-
150 m2. 

Kostnaderna ligger då fiir närvarande på en genomsnittlig nivå av ca 40 kr/ 
111- undersökt yta vid gravfältsgrävning med mindre inslag av boplatsuiulersök-
ning i undre lager, vid ca 80-100 kr fiir enklare boplatsgrävning med tunna 
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kulturlager och vid ca 200-300 kr fiir stadsgrävning typ Lödöse med kulturlager 
av betydande djup. Variationerna mellan olika grävningar kan på grund av de 
lokala förhållandena vara betydande. 

Även om månadskostnaden i princip synes läg kan den särskilt vid boplats-
och stadsgrävning med rätt begränsade grävningsytor bli betydande i förbiilande 
till kostnaden liir utbyggnaden som helhet. Den i fornminneslagen inskrivna 
skälighetsbedömningen av projektet blir då aktuell, beträffande både tillstånd till 
borttagande av fast fornlämning och, om tillstånd lämnas, kostnaden för erfor
derlig dokumentation. 

Viss subventionering kan bli nödvändig. Genom att på vissa villkor upprätta 
AMS-arbetsplatser har detta ocksä möjliggjorts i några fall. 

Giävningsorganisationen är ett kostsamt verktyg, som sätts i den enskilde 
arkcologens/platsledarens hand. Det är därför nödvändigt att detta verktyg an
vänds pä ett för fortsatt vetenskaplig forskning ändamålsenligt sätt. Den allt mei 
utvecklade tekniken kräver en målsättning liir varje undersökning och en bedöm
ning av vad som kan ge tillfredsställande resultat. Det är då inte frägan om en 
målsättning av typen: »Det iir en lagskydclacl fornlämning, alltså måste den 
grävas ut», innan marken tas i anspråk liir annat ändamål. Den ändrade mark-
dispositionen aktualiserar i stället det till varje enskilt monument, varje enskild 
lokal knutna forskningsproblemet. Målsättningen mäste rättas efter den typ av-
objekt det är frågan om. Att mäta effekten av undersökningen, se hur målsätt
ningen har uppfyllts, eller om en bearbetning av insamlat material kan ge det 
i målsättningen angivna vetenskapliga resultatet, är en av de svåraste uppgifterna 
i detta sammanhang. En sådan analys måste följas av ett ställningstagande, huru
vida undersökningen kan avbrytas eller mäste fortsättas med därav följande eko
nomiska konsekvenser. I det följande kommer ett par sådana objektlyper att 
diskuteras. Andra objekt kan framkalla andra frågeställningar och undersöknings
tekniken mäste i varje enskilt fall rättas efter det objekt och den frågeställning som 
ingår i målsättningen. 

De vanligast förekommande objekten är enstaka gravmonument och gravfält 
resp. boplatser. Gravfältsmålsätlningen har varit uppe till diskussion i olika om
gångar medan målsättningen fiir boplatsundersökningar närmare har penetrerats 
först i samband med den internutbildning av platsledare som förf. ledde vintern 
1970. 

När det gäller gravar och gravfält iir det numera inte så mycket den enskilda 
gravens konstruktion och det enskilda gravfyndet, som är av betydelse. Det till
skott dessa kan ge till formläran och dess kronologi är i regel obetydligt och van
ligtvis utnyttjar man den sedan den arkeologiska forskningens barndom upp
byggda faktakunskapen fiir tolkningen av det enskilda fyndet. Kontrollbearbetning 
av formlärans användbarhet i kronologiska sammanhang mäste dock ske med 
kortare eller längre mellanrum, varvid dock sällan ett enstaka gravfynd eller ett 
enda gravfält ger tillräckligt material. En grupp likartade undersökningsobjekt, 
en horisont i materialet, måste tas i anspråk härför. En rimlig detaljnoggrannhet 
fär däremot icke eftersättas då materialet i så fall kan bli värdelöst från denna 
synpunkt. 
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Det är kännedom om gravens ställning i gravfältet, om gravfältets samman
sättning kronologiskt och konstruktivt, samt om gravfältets ställning i bygden 
och förhållandet till samtida bebyggelse, som idag är unclersökningsmålet. Den 
bebyggelsehistoriska betydelsen av att människor har bott pä platsen och begravts 
mäste kunna utredas via undersökningen. Det blir då först och främst följande 
frågor som aktualiseras: 

1. hur stor är gravpopulationen? 
2. hur läng tid har den behövt för att tillkomma? 
3. vilken sammansättning har den haft beträffande kein, ålder (osteologi)? 
4. kan gravpopulationen vara representativ för bakomliggande levande befolk

ningsgrupp? 
5. vad innebär en analys av pp. 1-4 för tolkningen av den förhistoriska bebyggelse

bilden och samhällsstrukturen? 

Endast ett fätal undersökningar har gjorts rörande dessa fiir tolkningen av vär 
förhistoriska bebyggelse viktiga faktorer. Ett större antal fullständiga gravfälts-
unclersökningar behövs och måste bearbetas. Hittills gjorda undersökningar har i 
regel haft stickprovskaraktär och ligger sammantagna troligen inom 1 % av lan
dets totala fornlämningsbestånd. För närvarande är det oftast icke svårt att ut
föra erforderliga undersökningar av detta slag inom de beräknade, av uppdrags
givarna accepterade kostnaderna, även om naturligtvis undantag förekommer 
pä grund av att anläggningarna pä gravfältet var svära att före avtorvningen 
iakttaga över markytan, och beräkningen därför bristfällig. 

Betydligt svårare iir det att upprätta en målsättning fiir undersökning av bo
platser och inom de medeltida stadskärnorna. Dels är lokalerna oltast ytmässigt 
större och mer svårbedömbara än motsvarande gravfältsytor, dels är undersök
ningskostnaden erfarenhetsmässigt väsentligt högre än fiir motsvarande gravfälts-
yta. Härtill kommer att boplatslokalerna med hänsyn till svårigheten att begränsa 
deras yta inte är inlagda på den ekonomiska kartan och därför utgör en oberäknad 
och till skillnad frän gravfälten en av plan förf altaren i regel icke förutsedd kost
nad vid en planerad förändring av markanvändningen. I skärningspunkten mellan 
dessa faktorer mäste en bedömning göras från fall till fall. Grundvalen för 
denna måste, liksom för gravfältsundersökningarna, vara strikt vetenskapligt 
grundad pä vad som är av betydelse liir tolkningen av ifrågavarande lokal. 

Men vad är en relevant målsättning fiir en boplatsundersökning? Vilka faktorer 
kan man i dagens forskningsläge utnyttja och till vad? Detta har så gott som 
aldrig tagits upp till diskussion men är avgörande liir uppläggningen av fortsatta 
fältundersökningar. 

För att börja med det senare måste målsättningen vid boplatsundersökningar 
vara att få kännedom om lokalens 

1. utsträckning och intensitet 
i . relativa och absoluta kronologi 
3. invånarnas teknologiska ståndpunkt 
4. deras ekologiska miljö med 

a) landskapets och boplatsens topografi 
b) vegetation och fauna 
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c) näringsunderlag 
d) den till föregående punkter anpassade bebyggelseplanen och byggnadskon-

struktionerna 
e) den sociala samhällsmiljön. 

Faktorn boplatsens utsträckning och intensitet är av betydande vikt för att 
kunna dra riktiga slutsatser om de följande faktorerna. Det finns olika vägar 
att gå med för närvarande kanske framför allt fosfatkartering för grovlokalisering, 
kompletterad med provgropar för avgränsning av lokalen mot omgivande mark. 
Intensiteten i »nedsmutsningen» av boplatsytan mäste uttryckas i förhållande till 
undersökt yta och framförallt volym. Skiktgrävningar av genomlöpande profiler, 
noggrann sållning och ett allt mer automatiserat tillvaratagande av olika mate-
rialsorter, beräkning av koefficienterna för dessa och en jämförelse mellan grafiskt 
framställda »profiler» måste bli det viktigaste hjälpmedlet härför. 

De båda faktorerna kronologi och teknologi är i regel avhängiga av varandra 
och man fär relativt lätt en tillfredsställande kännedom om dem. Oftast är det 
i huvudsak frägan om att skaffa sig tillgäng till ett tillräckligt stort, statistiskt 
bearbetbart material och att på grundval av detta genomföra en analys. Relativt 
begränsade fynclmängder är där behövliga. Oftast torde för utsträcknings- och 
inteiisitetsundersökningarna behövliga provgropar, profilschakt och mindre yt-
grävningar i tätområden vara tillräckliga, eventuellt kompletterade av Ci4-analys, 
om möjlighet finns därtill. 

Pä grundval av dessa snabbt analyserande uppgifter gäller det sedan att bedöma 
om en lokal ger möjlighet att studera faktorer tillhörande den ekologiska miljön. 
Momenten a-c är av övervägande naturvetenskaplig-geografisk art och kan i regel 
klaras genom kartstudier, provtagning för och analys av pollen- och diatomacé-
diagram, närmare studium av avtryck i keramiken, osteologisk analys av ben
materialet, mätning av fosfathalt och pH-värcle m. m. Mom. d är däremot i regel 
ett rent arkeologiskt, utgrävningstekniskt problem. Det kräver i regel ganska stora 
ytor av frilagd ursprunglig markyta, då man endast i undantagsfall som i de 
medeltida städerna kan iakttaga konstruktionsdetaljer på högre nivåer. Dessa möj
ligheter växlar emellertid kraftigt och måste som alltid bedömas frän fall till fall. 

De för faktorerna intensitet, kronologi och teknik upptagna undersöknings-
schakten mäste göras tillräckligt breda eller i andra fall, sedan grundfakta har 
fastställts, med mera summariska metoder breddas, så att eventuella spår av be-
byggelseplan och byggnadskonstruktioner kan iakttagas. 

Det finns en serie beslut, som är siirskilt svära att fatta i denna undersöknings
process, de som avser avbrytande av fältundersökningen när ett för bearbetningen 
erforderligt och tillräckligt material föreligger. Sådana beslut är nödvändiga av 
kostnads-, arbetskrafts- och forskningspolitiska skäl. Det är viktigare att ett mate
rial kommer till användning, djupbearbetas och att man drar ut kunskap och 
erfarenhet ur undersökningsresultatet sä tidigt som möjligt än att man skaffar 
sig ett material, som är många gänger större än vad som behövs för att lösa de 
pä dagens kunskapsnivå skisserade målsättningarna. En viss kontinuerlig bearbet
ning bör ske parallellt med fältarbetet för att ge underlag fiir besluten. Enkla 
testmetoder måste därför framtagas snarast möjligt. 
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En allvarlig fara finns att man sedan fältarbete och förstahanilsreclovisiiing 
av materialet är avslutade inte orkar med att konkretisera materialet utan drunk
nar i det. Detta torde vara en av de viktigaste orsakerna till att så många stora 
fynclkomplex i dag ligger obearbetade i våra museimagasin, en form av rovdrift 
med arkeologiskt grundmaterial och med personalens forskningskapacitet. 

Den här skisserade målsättningen fiir dokumentation av människans historia 
och bebyggelsemiljön, kulturlandskapet, är naturligtvis inte begränsad till för
historisk, tid utan gäller likaväl liir medeltid och nyare tid. Men det är klart att 
även om grunddragen i målsättningen fiir utgrävningar troligen är giltiga fiir 
lång tid framåt så kommer delmålen och tekniken att nå fram till den att ständigt 
förändras och förskjutas genom de ökade kunskaper som byggs upp inom ett 
rationellt genomfört forskningsprogram. 

Björn Ambrosiani 
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Summary 

The enormous increase in archaeological investigations in Sweden has made it 
necessary to carry out an extensive technical rationalization involving the use 
of machinery, bulldozers, compressed air and photo mapping. Because of this 
there are increased possibilities of making extensive excavations and analyses of 
importance from the point of view of settlement history. The discussion of the 
techniques of exeavation must therefore be widenecl to comprise an analysis of 
what the new aids should be used for. All excavations, whether of "emergency" or 
"problem-solving" character, must have a scholarly aim if they are to be justifiecl 
at all. The technology must not be an end in itself. The author proposes certain 
guidelines for the investigation of cemeteries and settlement sites and searches 
after practicable test methods for evaluating the efficiency of a body of find 
material from different points of view. 

8^714547 Fornvännen H. 2, 1971 
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What we should look for is the composition of the cemetery and its position 
in the settlement rather than the individual object, the individual grave. In the 
case of settlement sites it is their extent, their intensity, chronology, technology 
and ecology that are of importance. Especially where a settlement-site exeavation 
is concemed, it should be possible, when sufficient material has been unearthed 
for an analysis of these circumstances to be made, seriously to consider whether 
the field investigation cannot be discontinued. 

On the other hand, the archaeologist must always be prepared for a reviewing 
of the objectives, a necessary adjustment to the increasecl knowledge gained as 
a result of the investigations. 

Translated by Richard Cox 

Arkeologi/historia och matematik: 

en engelsk-rumänsk konferens 1970 
I september 1970 ordnade försynen (?) det sä att en grupp rumänska arkeologer 
och historiker satt i symposium i Stockholm kring goter och guld, exakt samtidigt 
som kolleger till dem var på konferens vid Constanta om matematiska metoder 
i sin forskning. Sammanträffandet, respektive den därav föranledda begränsningen 
i sammanträffanden, kan i varje fall belysa ett vetenskapens Janns-ansikte i dag. 

Bakgrunden till konferensen i Rumänien är dubbel. En faktor är att det i 
Rumänien finns en markerad strävan att söka metodisk förnyelse och vidgade 
synfält genom tvär- och samvetenskapliga studier; det har dokumenterats på flera 
områden — lill exempel inom allmän språkvetenskap. En andra faktor är de 
livliga kontakterna mellan matematiker/statistiker i Bukarest och Cambridge: 
dessa förklarar den inte alldeles vanliga konstellationen av mötesarrangörer: Den 
Socialistiska Republiken Rumäniens Akademi — och The Royal Society i Lon
don! 1 dessa tecken möttes ett 60-tal aktiva mötesdeltagare från (isl- och väststater 
i Europa, samt utomeuropeiska deltagare alltifrån Indien till Kalifornien: ca ett 
dussin arkeologer, färre historiker och resten matematiker, statistiker, och före
trädare fiir fysisk antropologi samt genetik. 

Jämfört med tidigare i viss mån likartade symposier präglades detta av en 
bättre exemplifikation i konkreta arkeologiska material — varierande mellan 
sådana ytterligheter som paleolitiska handkilar i England, latcnefynd i Frankrike 
och Schweiz, grekisk skulptur, prolohistoriska fästningar i Nubien, boplatser i 
Amazonas, varianter av uriifältkiiltur i Rumänien, slutna fynd frän norcltysk-
skanelinavisk bronsålder, avancerad metodik för fornminnesinventering i »sjö-
regleringsområden» i Rumänien, tellgrävning i Bulgarien samt svensk-norsk 
boskap under järnålder och senare. Epigrafik ledde över till historiska och littera
turvetenskapliga studier, framför allt av handskrifters relationer. Kontroversiella 
lingvistiska experiment berördes också. 


