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I det arkäologiske hus 

Af Frands Herschend 

I förbindelse med bearbejdelsen af glasma
terialet fra Eketorps borg på Öland (Forn
vännen 1971:3, s. 186) har det väret na
turligt at forsöge på at dragé den störst 
mulige nytte af Helgöpublikationerne. Det 
er dette forsög, der har foranlediget det 
folgende indläg. 

Der knytter sig mange problemer til 
förekomsten af glas i bebyggelsesrester fra 
yngre jernalder. Der er åbenbare deskrip
tive problemer, som bl. a. bunder i at det 
er svart og ofte umuligt at afgöre fra 
hvilken slags glas et skar stämmer. Udover 
de deskriptive problemer findes også de 
rent fortolkningsmässige, disse kan f. ks. 
dreje sig om en begyndende glastilvirkning 
i Skandinavien. Skal man i den förbindelse 
betragte en del af skårmaterialet som en 
slags rämateriale f. ks. i förbindelse med 
perle fremstilling? 

For at kunne bedömme dette spörgsmål, 
og for evt. at kunne give et svar på det, 
må man dels vide, hvilken slags glas man 
har fundet, dels og isär hvorledes materia
lets fundomständigheder har väret. 

Det er i lyset af dette sidste man kan se 
forskningsprojekter som Helgo- og Eke-
torpsundersökningarna, thi af disse bör 
man först og fremmest kunne vente sig en 
skarp analyse af forskellige strukturer i 
et förhistorisk samfund fremfor en studie 
över de ved fjernelsen af objektet frem-
komne artefakter. Nedenfor er der gjort 
et forsög på at fremstille nogle af de for
hold man bör vare opmärksom på ved en 
sådan »socio-arkäologisk« analyse afet for-
historisk milieu, som det man bör kunne 
finde i Eketorp og på Helgo (fig. 1). 

Man kan beskrive modellen fig. 1 på fol
gende made. 

Modellen er delt i to etapper (I og II). 
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Disse etapper interagerer med hinanden; 
det vil sige at den förste etappe frem-
stiller et grundlag for en efterfölgende 
analyse (II etappe) fra hvilken man igen 
kan gå tilbage og omvurdere prämisserne 
for den förste etappe. Til dels kan dette 
sammenlignes med et feedback-system; 
men det indeholder også noget der snarere 
kan sammenlignes med kommunikationer 
mellem to jävnbyrdige deltagere i et spil. 
Set på denne made er kilderne, modellens 
förste etappe, den ene deltager og analy
sen, modellens anden etappe, den anden 
deltager. Man kan sige at I etappe er mo
dellens kildekritiske grundlag, og at »ube-
stemt« og »bestemt* deri ikke er noget 
absolut og konstant; men derimod prä-
misser der til stadighed forandres i forhold 
til arkäologens generelle kritiske indstil-
ning og det specifike arkäologiske problem. 
I I etappe deles fundene altså i uanvende-
lige fund (1 og 2 lösfund) og i anvende-
lige fund (3 og 4). Det er med disse sidste 
man får den förste mulighed for at defi-
niere en helhed, der bygger netop på for
holdet mellem fundene og deres kontekst. 
En sådan definition eller förste analyse 
er ofte af nästen formel karakter: »Fundet 
udenfor hus N i Eketorps borg.« eller: 
»Fundet mellem lag 5 og 8.« Der ligger 
implicit forskellige hypoteser i disse be-
skrivninger og det bör vare analysens me
ning at enten forkaste implicitte hypo
teser eller udtrykke dem så klart som mu-
ligt. I visse tilfälde kan analysen dog på 
grund af fundenes karakter, et gunstigt 
spredningsbillede og et minimum af strati
grafisk dokumentation, på et meget tid-
ligt tidspunkt blive tilfredsstillende. 

Modellens anden del er altså den del i 
hvilken man fortsätter analysen for enten 
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at desavauere fundomständighederne eller 
give dem mening. Finder man en mening 
kan man igen bruge denne som kriterie for 
en nyformulering af prämisserne i mo
dellens förste del, eller meningen kan i sig 
selv vare et akseptabelt resultat. 

Analysen i modellens anden del er todelt 
(a og b). Dels må man hypotetisk tage 
stilling til hvordan materialet kan fore-
komme i bopladsfund fra yngre jernalder 
(analysens a-del). Valget er faldet på glas-
forekomsten. Det er ikke sikkert at ma
terialet i praksis kan indordnes i disse 
grupper og grupperne overlapper hin-
anden; men teoretisk er de gangbare. Des-
uden må analysens b-del närmere beskrive 
fundforekomsten i forhold til en skarpere 
formel definition af objektet eller en del 
deraf. 

I b-delen bedömmer man dels fundene 
efter deres funktion, og heri ligger der en 
interaktion med analysens a-del, dels be
dömmer man fundene ud fra deres strati-
grafiske karakter, og heri ligger der en 
videreudvikling af den bestemte kontekst i 
modellens förste del. 

Til sidst er det i analysen af materialets 
kvaliteter i forhold til kontekstens kvali
teter som målet består, et mål der nattir-
ligvis kun i meget begränset omfång er op-
nåeligt. 

I det folgende skal jeg sätte nogle ek
scmpler fra Eketorp i förbindelse med 
modelens anden etappe, dermed illusteres 
en arkäologisk metode uden at Eketorps-
undersökningen fremhäves som forbilled-
lig i så henseende. 

Sammenlignet med Helgömaterialet er 
materialet fra Eketorp forsvindende lille 
— blöt 41 skar. Ikke desto mindre findes 
23 glas repräsenterede i materialet. Det 
har vist sig at blöt 2 af disse er bevaret 
i mere end et skar. 

De to glas, der hörer til de nedenstående 
ekscmpler, er henholdsvis et »Nuppen-
glas« og et overfangsglas, altså begge glas 
hvis produktionstid ligger betydeligt för 
den tid i hvilken de förekommer i borgen 
— folkevandringstid/vendeltid; noget 
der imidlertid gälder for godt og vel en 

trediedel af glasfundene i borgen. Dette 
om glasmaterialets karakter. 

Fig. 2 er spredningsbilledet at det Nup-
penglas som blev fundet i borgen, de del
vis ildskadede skar, der ligger uden for 
hus N, kan ses i förbindelse med det ud-
rensede ildsted. Af stratigrafiske forhold 
er det tilsträkkeligt men også nödvändigt 
at bemärke, at det skar, der ligger inde i 
huset, ligger i gulvlaget dér. 

På baggrund af denne dokumentation er 
det muligt at sige at glasset er gået i styk
ker inde i huset, og siden er det blevet 
udkastet. Eventuell er det blevet tabt i et 
ildsted. 

Det kan ikke benägtes, at glasset kan 
vare gået i stykker udenfor huset, hvor-
efter el af skårene er havnet inde i huset; 
men det er imidlertid rimeligt som grund-
läggende antagelse at fremhäve, at man gör 
rent i et hus; dvs. at man oftere släber 
fragmentarisk materiale ud af et hus end 
ind i et hus, hvis der da ikke er et bestemt 
forhold der tvinger menneskene til at tage 
vare på fragmenter. Förbindelsen med det 
udrensede ildsted synes her at tale mod 
en sådan tvang. Det er derfor en meget 
väsentlig oplysning at glasskåret inde i 
huset ligger i gulvlaget. 

Dette eksempel viser hvor uendelig 
simpel en analyse kan te sig. 

Det näste eksempel fig. 3 er en del a fe t 
snit gennem hus Ä i Eketorps borg. Fun
dene i husets gulvlag, isär spredte kul-
stykker, er interpolerede i snittet, og 
bearbejdelsen af huset har godtgjort, at der 
ikke er tale om parallelaksefejl i billedet. 
Gulvets övre begränsning synes at tegne sig 
vel, og det folger heraf at overfangsglas-
skåret ligger över gulvet og ikke i noget 
kulturlag. Analysen af dette eksempel er 
långt fra så simpel som det var tilfäldet 
i eksemplet fig. 2. Imidlertid kan man 
med yderligere et stratigrafisk eksempel 
forsöge på at före analysen videre. 

Eksemplet fig. 4 er en tvärsektion gen
nem hus 07 i Eketorp. Skönt spredte kul-
stykker ikke er dokumenterede i dette hus, 
og selvom snittet, der er en »specialsek
tion*, ikke blev oprettet förend en del af 
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gulvlaget allerede var fremtaget, kan sek
tionen alligevel illustrere, hvorledes de 
interpolerede fund forholder sig til de 
egentlige nivauer i et gulvlag, og deri-
gennem eksemplificere analyse b i fig. 1. 
Det er fundene fra de tre östligste meter 
af huset, der er interpolerede i snittet, og 
billedet er ikke under indflydelse af paral-
lelaksefejl. 

I bunden af huset ligger der en kalk-
stenslägning, der delvis skildes fra et grus
lag af et tyndt jordgulv. Över gruslaget 
fortsätter sektionen gennem endnu et 
jordlag. Foruden ströfundene findes der i 
sektionen fire fund, keramik og vävevägte, 
der kan beskrives som funktionelle en
heder; de falder ind under analyse a såvel 
som analyse b i modellens anden etappe, 
se fig. 1. Udfra dette materiale skal ana
lyse b i fig. 1 eksemplificeres. 

Keramikken fig. 4, a, b og c, kan siges 
at ligge under gruslaget og delvis op i 
dette. 

Laget mellem lagningen og gruslaget er 
det, hvori man i husets miderste del finder 
en kostald med 8 dobbeltbåse. Krukkerne 
har stået bag en tvärväg der har skildt kos
taiden og den aller östligste del av huset 
ad. I denne fase kan huset bedst beskrives 
som en ökonomibygning. Det forefalder 
rimeligt at sige, at krukkerne har stået i 
et forråd, der eventuell har väret anvendt 
i förbindelse med håndteringen i kostai
den. 

De tre krukker belyser folgende forhold. 
En krukke, a, ligger knust in situ; én, 

b, er spredt över et större område, og af 
den sidste, c, er der blöt en lille samling 
skar tilbage. Heri kan man se tre stadier på 
udrensningens vej. Den netop knuste 
krukke, krukke a, den for nogen tid siden 
knuste, krukke b, og den knuste krukke 
hvoraf der blöt er nogle få skar tilbage, 
fordi, disse tilfäldigvis ligger i beskyttelse 
mellem lagningens sten (krukke c). 

Dette udtrykker også tre forskellige 
fundomständigheder i et gulvlag. 

1. Krukken der ligger på et egentligt 
gulvnivau, krukke a. 

2. Krukken der ligger på flere nivauer, 

o nupoenglas 

» + <* ildsled 

Fig. 2. Spredningsbillede af et »»Nuppenglas*. For-
modentligt er glasset gået i stykker inde i hus N, 
hvorfra det siden er blevet udkastet. - Distribution 
picture of a "Nuppenglas" (cup with coloured 
blobs). Presumably the glass was broken inside house 
N, from which the piéces were afterwards thrown 
out. 

som beskriver gulvlagets tykkelse og skå-
renes cirkulation i gulvlaget, således at 
stratigrafien indenfor gulvlaget er ophävet, 
krukke b. 

3. De nedtrampede skar der ikke kan 
sättes i förbindelse med de egenlige gulv-
nivauer, krukke c. 

Meget tyder på at fundene ligger i et 
gulvlag, der langsomt har lejret sig över 
et stengulv. Har der väret mälk i kruk
kerne synes det somom det kölige stengulv 
har väret formålstjeneligt. 

Dette gulv er blevet avbrudt af et grus
lag, der også i den ovrige del af huset mar-
kerer en förändring. Fremfor alt slöjfes 
båsene i kostaiden og et ildsted anlägges. 
Desuden lägges der, som det ses i sektio
nen, stenläggninger i gruslaget. Huset bli
ver helt eller delvis et beboelseshus, og 
vävevägtene ligger i denne fase. 

Stratigrafien över gruslaget giver mulig-

2-745808 Fornvännen 69 



18 Fr ands Herschend 

330+ 

400+ 

o 
470 + 

4 

+ 
5 

+ 

Fig. 3. En del af et snit gennem hus Ä i Eketorps 
borg. De interpolerede fund viser gulvlagets tykkelse. 
Över gulvlaget ligger et skar af et overfangsglas. -
Part of a section through house Ä, Eketorps borg. 
The interpolated finds show the thickness of the 
floor layer. Above the floor layer a fragment of an 
overlay glass was found. 

hed for en udviddet förståelse af de inter
polerede funds forhold til de egentlige 
gulvnivauer. 

Vävevägtene repräsenterer en form for 
enhed, der i delvis udrenset tilstand på 
grund af de enkelte vävevägtes egen 
tyngde, vägt i gram, ikke opviser samme 
billede som en krukke, krukke b. Men 
vävevägtenes ensartede nivau og dettes 
förbindelse med lagningen i gruslaget, gör 
det rimeligt at sige, at de udgör et egent
ligt nivau på samme made som krukke a. 
Dette bygger på den opfattelse, at hori
sonter altid viser egentlige nivauer i et 
gulvlag uafhängigt af gulvlagets art. 

Vender man sig nemlig til organiske 
gulve, her brugt som modsätning til kons

tante gulve, f ks. ris eller halmgulve — for
fatteren ved at trägulve med deres spräk-
ker er organiske gulve; men företräkker 
at kalde dem konstante således at det der 
falder ned gennem spräkkerne kan sam
menlignes med krukke c — så er det når 
man vender sig til de organiske gulve na
turligt at regne et sådant for så homogent, 
at alle fund ved en senere sammenpresning 
af gulvmaterialet synker nogenlunde lige-
meget, set gennem den stratigrafiske doku
mentation, der i dag anvendes. Imidlertid 
er det jo givet, at fund der tabes på et så
dant gulv, og som eventuell cirkulerer i 
gulvet som krukke b, kan have forskellig 
nivauer, således at der for arkäologen teg
ner sig det billede, der afslutter sektionen 
i eksemplet fig. 4. I dette tilfälde, hvor 
der blöt er tale om ströfund og ikke om 
fund, der kan sammenlignes med en enhed 
som krukke b, må man imidlertid regne 
med, at billedet også kan repräsentere 
mange jordgulvsnivauer, der lejrer sig på 
hinanden över läng tid. Billedet kan jo 
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ogsä vare en blanding af tykke og tynde 
gulve, der delvis gennem rengöring er 
blevet gjort ufortolkelige. 

Med dette eksempel kom analysen ikke 
så långt; men en rekapitulation af fir-
feltstabellen fig. 1, etappe II, analyse b, 
klargör alligevel det metodologiske grund
lag. 

Tabel 1. Fund i huset 

Funktionelie 
ströfund 

Funktionelle 
enheder 

Stratigrafiske 
ströfund 

Stratigrafiske 
enheder 

1 

3 

2 

4 

1. Det ikke entydige udsagn der eventuell 
viser en blanding af flere gulvtyper. 

2. Krukke b, der viser et gulvlags tykkelse. 
3. Gulvlagsbegränsningen fig. 3, der beskriver 

et egentligt gulvnivau. 
4. Krukke a og vävevägtene der viser egentlige 

gulvnivauer. 

På baggrund af den analyse der er blevet 
belyst her, får man mulighed for at for-
klare, hvorfor glasskåret på fig. 3 ligger 
som det ligger; men man får også mulig
hed for at formulere prämisserne i I etappe 
skarpere, hvad den bestemte kontekst »hu
set» angår, idet husets kronologi er blevet 
klarere gennem analysen. 

I de huse hvor man har mulighed for at 
betragte et »totalt* dokumentationsma-
teriale bestående af fund, kul, ben, aske, 
kogesten, udrensede ildsteder og så videre 
viser det sig, at materialet er meget magert. 
Det er absolut ikke nok til at föde og 
värme et hushold över en längere tid. Den 
stratigrafiske dokumentation giver imidler
tid visse muligheder for at forklare dette. 

I de tilfälde hvor man kan iagtage at 
et ringe fundmateriale lägger sig indenfor 
en begränset stratigrafisk horisont, kan 
man også antage at det blöt er en meget 
lille del af husets anvendelsesperiode som 
er andet end tilfäldigt repräsenteret i fund-
materialet. 

Rengöringen i förhistorisk tid gör det 
altså svart at bedömme hele husets an

vendelsesperiode; men i visse tilfälde let
tere at bedömme en lille del af samme 
periode. 

Det er själdent man moder fortolkelige 
kronologiske perioder, der snarere ligger 
indenfor årets gränser end indenfor ge
nerationens; et sådant interval har sin 
store berettigelse, fordi det kommer tät ind 
på det forhistoriske menneskes tidsopfat-
telse, den hvori det har set sine daglige 
problemer. 

Hvis ikke glasskåret fig. 3 er det eneste 
fund, der repräsenterer et höjereliggende 
gulvnivau i hus Ä, så ligger skåret över 
gulvet. Dermed er det forklaret at — men 
ikke hvorfor skåret ligger som det ligger. 

Jeg skal her forsöge på at sammenfatte 
en fortolkning af de fund, der ligger över 
de egentlige gulve i Eketorp; en förkla
ring, der er fremkommet under udgrav-
ningen, og som endnu ikke er blevet under
kastet en närmere prövning. 

Det har vist sig at det isär er perler af 
samme slags som i de egentlige gulvlag, 
der ligger över gulvene. Dertil kommer 
nogen keramik samt f. ks. et enkelt glasskår. 
Derimod savner man de egentlige ingre
dienser i et gulvlag - kul, aske eller koge
sten. Materialet er et skavt udvalg, og der 
kan näppe vare tale om at det repräsen
terer gulvlag. Det er på baggrund af de 
mange perler som den folgende förklaring 
synes rimelig. 

For at perlerne skal få den placering de 
har ovenover gulvene må de vare faldet 
ned efter at huset er blevet forladt. Det 
er ikke sandsynligt, at man har ströet net
op perler i den forladte landsby, men 
perlerne kan vare de perler, der har ligget 
på den hylle husmuren i en höjde af ca 
1,4 meter har dannet. Når muren efter be
byggelsens overgivelse er blevet nedrevet 
eller ruineret, er perlerne faldet ned på 
det nivau hvor vi i dag finder dem. God
tager man denne förklaring, der ikke er 
helt tilfredsstillende, men endnu fremstår 
som den mest rimelige, kan man også 
stytte den opfattelse at löse glasskår var 
noget man tog vare på og gemte. 

Af disse ekscmpler er det fremgået, at en 
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Fig. 4. Tvärsektion gennem hus 07, Eketorps borg. 
Fundene i et 3 m bredt bälte föran og bag sek
tionen er interpolerede i snittet. — Cross section 
through house 07, Eketorps borg. The finds encoun-
tered in a zone 3 metres wide on either side of the 
section are interpolated. 

ret grovspredningsdokumentation og en 
ligeledes lös stratigrafisk dokumentation, 
på grund af uhyre simple fundomständig-
heder og materialets egenart kan vare til-
sträkkelig dokumentation (fig. 2). 

Men fremfor alt har eksemplerne skul-
let vise, hvor grundläggende den stratigra
fiske dokumentation er for förståelsen af 
et bopladsfund fra yngre jernalder (fig. 3 
og 4 samt tabel 1). 

Selvom dette i og for sig er meget enkle 
grundläggende synspunkter så står det fol
gende eksempel fra Helgo Excavations at 
Helgo I og III i en skärende kontrast til 
det hidtils sagte. 

I sammenfatningen om »building 
group 2« er den grundläggende idé den, 
at en enheds funktion er en funktion af 
det i enheden fundne. Således er den funk
tion man kan tillägge »Foundation I A«, 
et resultat af den funktion man kan till-
lägge fundene deri. (Excavations at Helgo 
III, s. 129ff.) Det synes helt i harmoni 
hermed at sige om »Foundation IA«: 

»The accumulation af glass, gold foils 
and other high-quality products indicates 
that the building may have had a special 
function and in this connection one is 
impelled to think of a banqueting hall.« 
(Helgo III, s. 133.) 

Det springende punkt er hvad »in this 

connection* står for. Der kan ikke vare 
tvivl om at »connection» falder tilbage 
på den funktion, man kan tillägge fundene 
i »Foundation I A«. Kort sagt den funk
tion fundene får af sin kontekst; altså 
fundenes forhold til den analytiske model 
fig. 1. 

Vender man sig til Helgo I for först og 
fremmest at danne sig en opfattelse af hu-
senes antal og placering i »Foundation I«, 
fremgår det klart, at der er tale om flere 
huse i »Foundation I« (Helgo I, s. 72). I 
sammenfatningen om bygningerne i 
»building group 2« siges det, at man i 
»Foundation I A« har fundet både en 
»timbre building» öget »postborne house« 
(Helgo III, s. 126 og 127). Af Helgo I, s. 
72 forstår man at »the Ditch« er en be
gränsning i en af bebyggelsesfaserne, lige
som stenräkken i områdets nordside er en 
begränsning i en anden fase. Det bör vare 
disse to faser, som man i Helgo III har 
förbundet med de to slags bygninger. 

Diskussionen er imidlertid mangelfuld, 
og det driver en til at före spörgsmålene 
videre. Er der kontinuitet i bebyggelsen? 
— er der virkelig tale om to faser? — og 
hvorfor blöt om to faser? Det er naturligt 
at man går til den publiserede stratigrafi, 
for at finde noget der kunne bekräfte frem 
stillingen. Selvom man ikke kan vente sig 
at finde nogle gulvlag i sektionerne (Helgo 
I, s. 70). 

Når man ser på sektionerne gennem 
»Foundation I A« (profil ved 3m, ved 8m 
og ved 16m, tvärsektioner, Helgo I, pl. 
71:3, 71:2 og 72:3 samt sektionen ved K, 
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längdesektion, Helgo I, pl. 72: 1) slås man 
stråks af at korrespondancen mellem plan-
billedet og sektionerne langtfra er fuld
kommen. Isär er dette slående i sektionen 
ved 16 meter, Helgo I, pl. 72:3, mellem 
punkterne F og BB, hvor sektionen op-
tager flere interessante företeelser, der på 
planen modsvares af helt blanke områder 
(se Helgo I, pl. 74 og Helgo III, pl. 44). 

Man får det indtryk at »the Ditch« er 
blevet en slags gränse for dokumentatio
nen; men ser man på fundspredningen, 
Helgo III, fig. 63-68, så er området lige 
syd for »Foundation I A« ikke påfaldende 
fundtomt. 

Har man först fået den idé, at der mel
lem »Foundation I A« og »Foundation V« 
kunne have ligget noget af interesse for 
förståelsen af de öven stillede spörgsmål, 
så er den dokumentation, der fremstilles 
i publikationen så mangelfuld, at man 
ikke kan benytte sig af den. 

Når man publiserer og siden sammen-
fatter et objekt, bare ved at beskrive et 
antal konstruktioner og angive deres place
ring, og sidenhen uden nogen egentlig dis
kussion fortolker objektet, så kan läseren 
forlange et fuldständigt korresponderende 
dokumentationsmateriale. Ellers kan lä-
seren ikke overbevise sig selv om det 

rigtige i påstandene om bygningerne i 
»Foundation I A«. 

Det folger heraf, og også af materialets 
store spändvidde, at muligheden for at af-
göre hvilken del af materialet, der kan 
have väret samtidigt indenfor en af de 
skikkelser »Foundation I A« kan have haft 
absolut ikke foreligger. Man kan f. ks. 
ikke afgöre om den enestående glasskårs-
samling, der ligger nogenlunde midt på 
den sydlige langväg, Helgo III, s. 134, 
fig. 61, er resultatet af en eller flere ban
ketter, om det f. ks. er en glasskårssamling 
i förbindelse med perlefremstilling, eller 
begge dele på samme tid eller til forskel
lige tider, inde i et hus eller udenfor et 
hus. Man ved blöt at materialet er fundet 
på en boplads, og det er ikke tilsträkkeligt. 

Bag publikationen behöver dokumenta
tionen jo ikke at savnes; men man bör, 
på baggrund af det her sagte, ikke for
vente sig, at en läser skal tro på at »Foun
dation I A« er »a banqueting hall« uden 
en närmere diskussion af fundomständig-
hederne. 

Knuste glas og guldgubber er ikke nöd
vändig — og långt fra tilsträkkelig — 
grund til at kalde hvad som helst for »a 
banqueting hall«. 

In the Archaeological House 

The artide is based on an analytical 
model (fig. 1). This serves as a methodo-
logical approach to house analysis within 
a late Iron Age milieu. 

As the author is attached to "Eketorps-
undersökningen" (the investigation of 
Eketorps borg), the examples illustrating 
the model are drawn from this project. Al
though this procedure is not altogether 
satisfactory, the material provided will 
serve to show some aspects within the 
model. 

The author then turns to an example 
from the Helgo publications. The metho-
dological approach expressed in the sum
mary on find frequency in Excavations 
at Helgo III, p. 133, is based on the idea 

that the function of -a foundation is to 
be found in the function of the artefacts 
excavated within it. The author, after 
pointing out the similarity between the 
two analytical approaches, finds that the 
artefacts found in Foundation I A at 
Helgo cannot be connected with a con
text basic to both analytical approaches; 
namely that the artefacts are to be defined 
not only as artefacts in themselves but 
also as artefacts with a special function in 
and conditioned by a certain context. 

In order to promote a discussion, the 
author demonstrates the lack of agree-
ment between the material and the metho-
dology, and thus between reality and the 
archaeological analysis. 
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