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Gamla och nya begrepp i arkeologien
Av Ulf Erik Hagberg

För jämnt 100 år sedan, i augusti 1874,
hölls den stora arkeologiska världskongressen i Stockholm, en milstolpe i arkeologiens historia. Lagom till 100-årsjubileet
kom en gradualavhandling i Uppsala, som
behandlar just arkeologiens äldsta historia
i Norden, dateringssystemens uppkomst,
samtidigt som den ger en djuplodande
terminologisk analys, vilken omfattar avhandlingens sex första kapitel. Det gäller
Bo Gräslunds arbete Relativ datering, om
kronologisk metod i nordisk arkeologi, Uppsala
1974.
De metodanalytiska kapitlen innehåller
mycket av nyttig självrannsakan. 1 inledningskapitlet berör författaren arkeologiens relation till källmaterialet och framhåller skillnaden mellan en skrifthistorisk materialpublikation och en arkeologisk. I den
sistnämnda menar Gräslund, att trots alla
försök till objektivitet alltid en viss form av
tolkning och bearbetning måste finnas.
Fornlämningmaterialet besitter nämligen
sin fulla källpotential paradoxalt nog endast så länge som den arkeologiska forskningen inte försöker utnyttja det. Gräslund påpekar vidare, att arkeologernas
möjligheter att genom förnyade grävningar få fram ett nytt fräscht källmaterial
i viss mån har bidragit till att arkeologerna inte brytt sig om att finslipa sina
arbetsinstrument på samma sätt som historikerna.
I avhandlingens andra kapitel går Gräslund till angrepp mot termen typologi, som
han anser olämplig att använda i fortsättningen, då mängden av uppfattningar om
typologi snarast motsvarar antalet arkeologer. Den typologiska metoddiskussionen
har nyligen aktualiserats även inom etnologien i en uppsats av Juhani Lehtonen,

RIG 1974. Gräslund vill begränsa typologibegreppets omfång till s. k. »ren typologi», som bortser från fyndkombinationernas vittnesmål. Hans egen definition är att
typologi avser de analogislut, vilka oavsett
hur enkla eller komplicerade de är, syftar
till att tidsordna typer genom att arrangera
dem i en - i fråga om fysiska egenskaper
— kausalt sammanhängande svit. Tyvärr är
denna definition liksom flera av Gräslunds
definitioner återgiven i en not. Här skall
därför ett par av de viktigare nämnas.
Med fynd avser Gräslund icke ett föremål
utan ett antal artefakter som har samma
rumsliga ram och som hamnat i jorden eller ansamlats vid ett och samma tillfälle
eller under en viss sammanhängande tid.
Ett föremål kallas i avhandlingen för artefakt, och ett fynd består alltså av en samling
artefakter. Ur redaktionell synpunkt skulle
man gärna velat se ett ordentligt index
med Gräslunds egna begrepp, definierade
på svenska och engelska parallellt. Det sistnämnda är nödvändigt för att få korrespondens med särskilt den amerikanska
diskussionen.
Efter att ha uttalat ett »damnatio memoriae» över termen typologi, går Gräslund
över till att behandla kombinationsmetoden.
Gräslund påpekar, att en artefakt representerar en konkret förhistorisk tidssituation, själva tillverkningen, medan en fyndkombination däremot inrymmer två konkreta förhistoriska situationer, dels tillverkningssituationen, dels själva depositionen. Han finner därför fyndkombinationsmetoden överlägsen andra metoder.
Säkert har långa förstudier föregått utväljandet av den egna terminologien.
Gräslund har valt en mycket puristisk
linje, där han utreder begreppen helt
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teoretiskt utan att lämna några konkreta
exempel på användningssätt. Man kan förstå hans strikta linje här som i andra delar
av avhandlingen, men jag tror att ett par
exempel skulle förtydligat framställningen
betydligt. Som ersättning för termen typologi i alla dess schatteringar föreslås grundtermen typanalogimetod, i praktisk användning förkortat till typanalogi eller
analogimetod enbart. Han indelar sedan
typanalogien i fyra tillvägagångssätt.
1. Den typbildande analogimetoden.
2. Den horisonterande analogimetoden.
3. Den kontrasterande analogimetoden.
4. Den graderande analogimetoden,
vilket snarast skulle motsvara det vi vanligen brukar kalla typologi. Gräslund tar
u p p stratigrafiska metoder och avfärdar
därvid horisontalstratigrafien kanske väl
lätt.
Fyndkombinationsmetoden
delar
Gräslund som brukligt är i två enheter,
slutna fynd och hopade fynd, där det slutna fyndet representerar en absolut samtidighet, medan det hopade fyndet endast
har en relativ tidsgemenskap.
I avhandlingens fjärde kapitel, som särskilt granskades av andre opponenten Carl
Cullberg, behandlas det kvantitativa elementet i kronologisk metod. Cullberg
efterlyste en mer internationell aspekt, när
det gäller begreppen, och menade, att nordisk arkeologi inte fick isolera sin begreppsapparat. Man kan inte syssla med
nordisk fysik! En del senare verk saknades
i litteraturförteckningen.
I kapitlet kronologi och periodindelning
kommer förf. in på den relativa brukningstiden. Förf. menar att övervägande delen av
artefakterna förbrukas inom en generation
efter det att typen upphört att tillverkas.
Skillnaden i metallsmycken och keramik
betonas också och är väl i princip riktig (jfr
dock »jydepottorna»). Förf. hävdar, att
den traditionalism, som gör att människor
fortsätter att använda föremål som är så
omoderna, att de upphört att produceras,
emellertid alltid i kulturhistoriska sammanhang varit i hög grad generationsbegränsad. Den äldre generationen fortsätter
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gärna, i mån av tillgång, särskilt i fråga om
personlig utstyrsel, att använda det slags
tillbehör man varit van vid sedan ungdomen. J a g skulle här vilja lägga ett par
andra aspekter som talar för att den eftersläpande konsumtionen kan vara större
än vad Gräslund velat göra gällande. Materialet utgöres av gravgåvor och en utrustning, som väl vanligtvis får anses vara en
högtidsdräkt. Begravningen i sig innehåller ju ett rituellt moment, som gärna konserverar äldre seder. Till det konserverande
draget kan ju också bidra, att smycken och
smyckeutrustningar kan vara köns- och
ståndsutmärkande, exempelvis den unga
ogifta kvinnan, husmodern resp. änkan
eller på manssidan den fullsuttne bonden
kontra den unge mannen. Ett problem
som här enligt min mening skulle tagits
upp, är det etnologiska problem, som brukar kallas för kulturfixering. På svensk botten har väl detta kanske bäst belysts av
Phebe Fjellström, när det gäller lappsilvret, och Sigfrid Svensson när det gäller
de skånska folkdräkterna (senast aktualiserat i Kulturen 1974, s. 161 ff).
Den dräkttyp, som de skånska bönderna
skaffade sig under 1500-talet, kom att i två
århundraden vara i bruk i landskapet. Det
hänger samman med att Österlen upplevde en högkonjunktur under senrenässansen som bröts, sedan området från att ha
varit en central del i det danska riket kom
att bli del av en erövrad provins i utkanten
av den svenska stormakten. Modet har här
konserverats från 1500-talets slut i smyckeuppsättningen till långt in på 1800-talet.
De skånska folkdräkterna har bl.a. behandlats av den av Gräslund så ofta citerade N. G. Bruzelius. I en sockenstämma i
Skåne från 1793 kan man läsa: »Som dessa
kläder och prydnader ej brukas utan vid
högtidlige tillfällen, så kan en och samma
klädning med dess prydnader vara och
brukas av den ena personen efter den andra till tredje och fjärde led.» Svårigheten
att få fram kulturfixering under en skriftlös tid är emellertid betydande. Ett lämpligt arkeologiskt exempel är emellertid de
estnisk-baltiska brons- och emaljsmyckena
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som konserverat smyckeformer från andra
århundradet långt in på 700-talet.
I det lärdomshistoriska avsnittet söker
Gräslund utreda hur kronologien en gång
byggts upp. Han påpekar så riktigt att kunskapen om kronologisystemets framväxt i
allmänhet torde vara begränsad. Då vi alltjämt arbetar med dessa begrepp i vid mening är det viktigt att studera hur de en
gång förmats. Författaren har inte lämnat
någon möda osparad att utreda de äldre
forskarnas resonemang och sökt källmaterial även utanför de vanliga arkiven. Således har han studerat Sven Nilssons efterlämnade papper och gått igenom åtskilliga
handlingar ur de Hildebrandska familjeakterna förvarade hos professor Karl-Gustaf
Hildebrand i Uppsala. Det är mödosamt
att vaska guldkorn ur sådana källor. Gräslund har koncentrerat sig på arkeologiens
framväxt fram till 1880-talets mitt och motiverar det med att då förelåg bronsålderskronologien fullt utbildad. Som järnåldersforskare vill jag bara beklaga gränsdragningen.
Varför kom treperiodsystemet och typologien att utvecklas just i de nordiska länderna? Varför inte i de rika tyska områdena eller i Frankrike? Gräslund drar ined
rätta fram de stora arkeologiska samlingarnas betydelse och då inte samlingar från
begränsade områden utan verkliga nationalsamlingar, så som de utvecklades i Köpenhamn, Lund och så småningom i
Stockholm. Samlingarna gav en överblkk
av källmaterialet, som gjorde det möjligt
för forskarna att uppfatta det typiska i
fornsakssamlingarnas virrvarr av aldrig
identiska föremål. Han påpekar också, att
denna överblick gynnades av, att en procentuellt sett betydligt större del av samlingarna då torde ha varit utställda än vad
som gäller nutida museisamlingar. Man
kunde också studera lokala varianter i ett
riktigt perspektiv. Gräslund har dragit
fram studiesamlingarnas betydelse för den
vetenskapliga diskussionen, och jag skulle
vilja föra fram den linjen som en adress till
dagens ansvariga museimän. I våra basutställningar är urvalet föremål av utställ-
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ningstekniska och pedagogiska skäl så litet
att en studiesamling i de större museerna
skulle fylla ett behov inte bara för universitetsstuderande utan även för en specialintresserad allmänhet (landskapsaspekten).
För Historiska museets del finns tredelningsprincipen 1) utställning, 2) studiesamling, 3) magasin framförd redan i en
större utredning från seklets början.
Tre-periodsystemet kan idag förefalla
trivialt självklart men i själva verket avlöste
det en kronologisk uppfattning som föga
höjde sig över den totala förvirringens nivå
menar Gräslund, som påpekar Magnus
Bruzelius hittills förbisedda roll vid systemets tillblivelse. Thomsens kronologi undgick det vanliga ödet att motbevisas av nytillkommande fynd just därför att det
byggde på en schematisering av en samlad
mängd fyndiakttagelser. Man kan i hans
argumentering inte finna något typologiskt resonemang. Det viktigaste är »hvad
fantes sammen, bvad ej». Gräslund hävdar
således att systemet vuxit fram empiriskt.
För den idémässiga bakgrunden hänvisas
generellt till Bengt Hildebrands lärda utredningar (1937). Här borde Gräslund gått
längre i teckningen av idébakgrunden. I
vissa geologers arbeten från sent 1700-tal
är tredelningen vanlig när det gäller bergavlagringar. Jordens historia i stort diskuterades under dessa lider särskilt i Tyskland där Johan Gottlieb Lehman, mineralog och kemist i Berlin, delade in bergarterna i tre grupper med alltings ursprung i vattnet. Märkligt nog tycks Lehmans och hans efterföljares diskussioner
nu åter ha väckts till liv bland dagens
geologer i samband med forskningen
kring kontinentaldriften.
En annan möjlig förebild och parallell
rent allmänt sett när det gäller treindelning och utvecklingsidéer är den jämförande språkforskningen som under män
som dansken R. Rask och tyskarna Jakob
Grimm och Franz Bopp utvecklades i början av 1800-talet. De tyska romantikerna
bröderna Schlegel med deras indelning i
tre åldrar kan också idémässigt ligga bakom.
Fornvännen 70
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Gräslund kommer i avhandlingens sista
avsnitt in på ett intressant idéhistoriskt
sammanhang, nämligen förhållandet mellan darwinismen och typologien, en metod
som tydligen utarbetats av Hans Hildebrand och som först senare kom att omfattas av Oscar Montelius.
Man får ett intryck av att förf. till varje
pris vill se typologien som framvuxen ur
sig själv så att säga och inte ur Darwins
utvecklingslära. Darwinismen skulle vara
ett löst bildspråk utan djupare metodiskt
syfte. Vid lärdomshistoriska resonemang
kan man inte kräva explicita uttalanden av
en person som Hildebrand, när det gäller
idéinflytelser av denna art. Hans Hildebrand var själv starkt naturvetenskapligt inriktad, sysslade med botanik, geologi och
paleontologi. Redan 1862 for han till London tillsammans med Gustaf Retzius och
han fick kontakt med vetenskapsmän som
anslutit sig till darwinismen. Retzius blev
en hängiven darwinist. Hans Hildebrand
köpte våren 1863 Lyells T h e antiquity of
man, som behandlar evolutionsläran och
han tog Darwin i försvar 1865. Hildebrands egna ord, återgivna på s. 208 visar,
enligt min mening, klart hans darwinistiska
påverkan. »Under inverkan af tvenne faktorer, det praktiska behofvet och den arbetandes smak, uppkommer en myckenhet
former, hvilka hvarför sig hafva att kämpa för
sin tillvaro; den ena finner icke hvad hon
behöfver för sin existens och dukar under,
men den andra går framåt och frambringar en hel serie af former. Om någon vetenskap i närvarande stund behöfver sin Darwin, är det den jämförande fornforskningen.»
I kapitel 23 sammanfattar Gräslund sina

resultat. Han framhäver här än en gång
fynd iakttagelsen som den fasta utgångspunkten för alla väsentliga kronologiska
framsteg under hela det aktuella skedet.
När det gäller fyndanalogin med relativ
intern typfrekvensjämförelse utbildades
den senare än andra här behandlade metoder f. a. för att ordna de stora boplatskomplexen. Förf. påpekar att den s. k.
»New Archaeology» tillämpad i NV
Europa i grunden ändå arbetar med
mycket gamla kronologiska principer.
Den kritik som riktas mot utvecklingstypologiens utgångspunkt, föreställningen
att en fingradering efter likhet och olikhet
har kronologisk relevans, berör därför
frekvensseriationen också, i dess olika tabellariska eller diagrammässiga skepnader,
Nytt vin i gamla läglar således.
Bo Gräslund har publicerat en mycket
värdefull arkeologisk avhandling, som bör
ingå i kursen för högre studier i ämnet. Jag
har personligen lärt mig mycket, inte minst
när det gäller skildringen av den äldre arkeologien, systemens framväxt och gradvisa uppbyggnad och finindelning. Det iir c-n
väl genomtänkt avhandling, logiskt uppbyggd med en första termdefinierande del
och en andra del, där dessa termer sedan
appliceras på arkeologiens grundvalar.
Ibland kanske förf. i onödan fört in nya
termer. Vissa uttalanden har prägel av
truism. Det var på tiden att den nordiska
arkeologiens äldsta historia blev skriven
— och roligt att den blev så väl skriven.
Den två sidor långa sammanfattningen av
den 248 sidor tjocka avhandlingen är
föga upplysande för den internationella
vetenskapen. Vi får hoppas att en utlovad
engelsk edition inte låter vänta på sig.

Old and New Concepts in Archaeology
T h e present artide reviews a most important work on Scandinavian archaeology
in theory and practice, Bo Gräslund's
dissertation Relativ datering, published
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as volume no. XVI of the Uppsala periodical Tor. T h e book was written in Swedish with an unusually brief summary in
English. T h e author intends, however, to
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have selected portions of it translated into
English, and a detailed discussion in English will be published in the Norwegian
Archaeological Review 1976. The book
consists of two parts, one methodological
and one historiographical. The author
defines terms like 'find', 'type', 'arte-
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fact', and 'typology'. He then attempts
to explain how they were once coined. In
this way he can, in the historiographical
part, prove that Montelius and Hildebrand
actually based the Bronze Age chronology
only on the evidence of closed finds and
not on typology.
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