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n o Smärre meddelanden 

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. 
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Genom program och material fiir förhandsstudium hade symposiet i viss män 
inriktats pä frågor rörande »typologi, taxonomi och seriation» i dessa ords mera 
internationella betydelse; ifråga om vilken man kanske bör erinra om att »typo
logi» snarast motsvarar vad man i Norden skulle kalla klassifikation, medan det 
som svenska arkeologer av gammalt kallar »typologi», heter seriation i ett sådant 
sammanhang som detta . . . ; (jfr L. Löfstrand i Fornvännen 1970:258-60). In
riktningen gav påtagligt resultat i god orientering om det myckna, som nu händer i 
dessa frågor. Ä andra sidan medförde den nägot minskat utrymme fiir sådana 
allmännare frågor, som arkeologen ideligen mäste ställa inför matematiska mo
deller och »automatiska» hjälpmedel: vad drar de med sig? hur långt kan och 
bör de användas? Dock förekom ocksä vägande bidrag och nyttig diskussion om 
den bäde för- och eftertänksamhet, som är sä nödvändig i dessa sammanhang. De 
kvarlämnade starkt intryck av hur bäde angeläget och svart det är att hjälpa 
matematiker och statistiker att se vad vi verkligen behöver, och att lära oss 
själva förstå bättre vad de verkligen kan och inte kan giira ät oss. Tydligt är 
emellertid att det på sina håll redan hunnit börja växa fram en ny generation 
av arkeologer och historiker som är bättre förberedd för dessa uppgifter; och för 
vilken de är självfallna. En konsekvens iir klar: antingen försöker vi i utbild
ningen ge åtminstone någon om än begränsad orientering om detta; eller också 
har vi lämnat de utbildade utan starthjälp till att försöka utnyttja nya vägar — 
och utan hjälp ens att kunna använda den snabbt växande internationella fack
litteratur där matematiskt präglad metodik redan är rutin. 

Constanta-konferensen kan bli särskilt nyttig om dess publikation blir till
gänglig snabbt nog — såsom ett nytt led i den kedja vilken redan har sådana 
länkar som Calcul et formalisation (Paris 1968) och Archéologie et calculateurs 
(Paris 1970). — Vartill just nu kommit Statistiko-kombinatornye melody v archeo
logii (Leningrad 1970). 

Carl-Axel Moberg 

Handtvagning och aquamanil 

Frans Carlssons artikel i Fornvännen 3/70 'Fortitudo i kyrkans grund' är ett 
intressant inlägg som säkerligen kommer att diskuteras. Pä s. 219 linnes ett 
uttalande om aquamaniler och handtvagningen, lauabo, i mässan, som inte synes 
vara alldeles välinformerat. 

När man andrager liturgiskt material fiir tolkningen av konsthistoriska problem 
gör man visserligen väl, men det är av vikt att man inte generaliserar och antager 
att vad som är sant beträffande senmedeltiden eller det tridentinska Missale 
Romanum också gäller den tidiga nordiska medeltiden. Det är riktigt att i medel
tida mässordningar ofta förekommer en handtvagning, stundom flera, vanligtvis 
någonstans i offertorieavsnittet, men stundom i mässans början, någon gång 
t. o. m. i själva canon före förvandlingen. 

I offertoriet, dvs. i den akt dä brödet och vinet blandat med vatten tillredes 


