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Ytfynden 
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Av Jarl-Inge Dahlqvist 

Dahlqvist, J.-I. 1986. Ytfynd. Inledning till en metodologisk studie. (Surface 
finds. Introduction to a methodological study.) Fornvännen 81. Stockholm. 

Surface finds have only been sporadically used in a systematic way in archaeo
logy. The author claims that this is partly due to a misunderstanding regard
ing the nature of surface finds. In a comparison between surface finds and 
closed finds, as well as a short review of the principal problems concerning 
surface finds, the author emphasizes to the great analytical potential inherent 
in this väst material. 

Jarl-Inge Dahlqvist, Paviljongvägen 12, S-132 00 Saltsjö-Boo, Sweden. 

Ett omfattande arkeologiskt material som en
dast undantagsvis har använts på ett syste
matiskt sätt i forskningsprocessen, är de s.k. 
lösfynden. Till största delen ligger de outnytt
jade i våra museimagasin eller i folks byrålå
dor, en stor del av dem är inte ens ordentligt 
registrerade och dokumenterade. 

Denna artikel är ett försök att fästa upp
märksamheten på detta arkeologiska material 
och den stora analytiska potential som här 
ligger outnyttjad, främst inom stenåldersforsk
ningen. Artikeln skall inte ses som något för
sök att ge lösningar till olika problemkom
plex, därtill är utrymmet alltför begränsat. 
Snarare är den ett försök att peka på de teore
tiska och metodiska problem som ligger i ma
terialet, och förhoppningsvis inleda en debatt 
om dessa frågor. Det är överhuvudtaget ett 
rätt märkligt förhållande att ett material som 
i vissa områden av Skandinavien är allt vi vet 
om viktiga delar av stenåldern, har rönt så 
liten uppmärksamhet . 

Lösfynd —ytfynd 

Att "lösfynd" blivit så dåligt utnyttjade i 
forskningsprocessen, beror troligen till stor 
del på psykologiska och lingvistiska faktorer. 
Forskarens inställning till sitt material är 

starkt beroende av subjektiva värderingar, 
vilka ofta är omedvetna och en följd av den 
socio-ekonomiska och psykologiska miljö i vil
ken han lever. Namn, beteckningar, termer 
på olika företeelser har stor betydelse för hur 
man upplever sin inre och yttre verklighet. 
Ett exempel på hur detta påverkar oss som 
arkeologer är vårt sätt att namnge arkeologis
ka typer utifrån våra egna subjektiva värde
ringar av vad föremål är. Vad är det egentli
gen som konstituerar en yxa? Alla är väl med
vetna om att en del av det vi kallar "yxor" i 
själva verket hade helt andra funktioner i sin 
ursprungliga omgivning. Vi vet det intellek
tuellt, men frågan är om vi tar hänsyn till det. 
Ordens och beteckningarnas makt är så stor 
att tanken lätt leds vilse. 

Termen "lösfynd" är ett sådant ord som 
ger helt felaktiga associationer, även om vi 
intellektuellt är medvetna om dess begräns
ningar. "Lösfynd" uppfattas som föremål vil
ka är bor t tappade eller bortslarvade utan nå
got egentligt samband med en underliggande 
kontext. De är något "löst" och "isolerat" i 
förhållande till en ursprunglig kulturell miljö, 
och kan därför endast ge mycket perifera kun
skaper om denna miljö. Materialet har därför 
med några undantag, endast använts som ku-
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riosa för att belysa olika kulturella aktiviteter, 
eller som schematisk översikt av kulturut
bredningar. Någon egentlig metodologisk de
batt har inte förts om materialet, och defini
tionen av vad "lösfynd" egentligen ska vara, 
har varit ganska svävande. 

Här föreslås därför införandet av den be
tydligt bättre beteckningen "ytfynd". Den 
har flera fördelar, dels är termen neutral, dels 
ger den implicit en beskrivning av vad den 
skall beteckna. För att klargöra begreppet 
krävs dock en definition: 

a) Ytfynd — en artefakt/artefakter som hit
tats på eller omedelbart under markytan, 
utan några synliga samband med strukturer 
som indikerar boplats, grav eller depå. 

b) På jordbruksmark är fynd ner till plog
gångens botten att betrakta som ytfynd. 

Som alla intentionella definitioner är inte 
heller denna invändningsfri, i princip kan det 
förklarande ledet utvidgas hur långt som 
helst. Som arbetsdeftnition vid normal invente
ring och registrering torde den dock vara till
räcklig. Två följder av denna definition ska 
bara påpekas. För det första ger den en ut
vidgning av fyndbegreppet gentemot den 
vanliga uppfattningen av "lösfynd", det görs 
ingen distinktion mellan enstaka funna arte
fakter och ansamlingar av dylika. Denna dis
tinktion är något som tillhör det analytiska 
stadiet av forskningsprocessen, vilket inte 
kommer att beröras här. För det andra be
traktas alla fynd ner till ploggångens botten 
som ytfynd. Detta är helt logiskt och behöver 
egentligen inte kommenteras. Jordbruksakti
viteternas påverkan av det arkeologiska mate
rialet kommer att närmare beröras nedan. 

Istället för ett svävande begrepp som "lös
fynd", vilket kräver en mängd underbegrepp 
för att göras begripligt (enstaka lösfynd, an
samlingar av lösfynd, ytplockat boplatsmate
rial o.s.v.), har man en logiskt samlande be
teckning. Denna ger möjlighet till en indel
ning av det arkeologiska materialet, i insam
lings- och dokumentationsprocessen, i endast 
två fyndkategorier: ytfynd och slutna fynd. 

Ytfynd — slutna fynd 

Sambanden mellan de båda fyndkategorierna 
— öppna fynd, eller ytfynd, och slutna fynd 
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Fig. 1. Sambanden mellan öppna och slutna depositio
ner, och mellan ytfynd och slutna fynd. — The connec
tions between open and closed depositions, and between 
surface finds and closed finds. 

— kan enklast uttryckas genom en schema
tisk figur (fig. 1). Det ursprungliga materialet 
är här enkelt uttryckt allt det material som av 
människan utnyttjas i den kulturella proces
sen, medvetet eller omedvetet. Detta material 
deponeras så småningom på två olika sätt — 
som öppna depositioner (boplatsytor, avfalls
högar, stenbrott o.s.v.) och som slutna depo
sitioner (gravar, depåer, avfallsgropar o.s.v.). 
Alla dessa depositioner utsätts från depone-
ringsögonblicket för olika former av påverk
ningar och störningar, vilka kan kallas postde-
positionellaprocesser (se nedan). 

En stor del av det ursprungliga materialet 
förstörs genom dessa processer, annat omfor
mas, sorteras eller distributeras på ett sådant 
sätt att vi inte längre har möjlighet att känna 
igen det som kulturella lämningar. En troli
gen ganska liten del av det ursprungliga ma
terialet finns kvar som bevarat material, an
tingen som slutet bevarat material eller som 
öppet bevarat material. I den mån detta upp
täcks genom grävningar eller inventeringar 
har vi nått fram till slutna fynd och ytfynd. 

Ett för hela resonemanget avgörande för
hållande är, att man i detta sammanhang inte 
har någon kvalitativ skillnad mellan öppet beva-
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rat material och slutet bevarat material. Det 
ä r uppenbar t att de olika materialkatego
rierna under tidens lopp övergår i varandra. 
Den öppet deponerade boplatsytan inbäddas 
i ett antal lager, "sjunker" ner under ytan och 
blir ett slutet material. Vid ny bosättning, 
eller vid annan postdepositionell störning, 
kan materialet åter friläggas, omröras och 
åter slutas vid förnyad lagerbildning. På sam
ma sätt kan slutna depositioner omvandlas 
till öppet material, som eventuellt åter blir 
slutet material. Denna pendling mellan slutet 
—öppet—slutet eller öppet-slutet-öppet, kan 
upprepas flera gånger i olika riktningar. Man 
inser lätt att den gamla tanken om de slutna 
fyndens analytiska överlägsenhet inte har nå
gon generell grund. De kvalitativa och kvanti
tativa skillnader som finns mellan fyndkate
gorierna är av speciell natur och kan endast 
bestämmas genom en noggrann bakgrundsforsk
ning. 

Med bakgrundsforskning menas här en studie 
av alla de problemkomplex som påverkar ett 
arkeologiskt material från deponering till in
samling, och delvis även den process som sker 
därefter (fig. 2). I figuren är det förhållande
na under perioderna III och IV som är avgö
rande for den analytiska potential som finns i 
ett ytfyndsmaterial. Men en bakgrundsforsk
ning måste också i viss mån ta hänsyn till 
processer som föregår bosättningen, här pe
riod I fig. 2. Man kommer således in på såda
na faktorer som geologi, kvartärgeologi, kli
matologi, geografi, historia, forskningshisto
ria och många flera. Denna bakgrundsforsk
ning är en nödvändig inledning till varje 
forskningsprocess för att man skall kunna för
stå de faktorer som lett fram till den nuvaran
de arkeologiska fynddistributionen i landska
pet. 

Bakgrundsforskningen ska ge den grund 
som gör det möjligt att avgöra vilka kvalita
tiva och kvantitativa möjligheter som ligger i 
fyndmaterialet. Clark har föreslagit tre fynd
nivåer på vilka ett arkeologiskt material kan 
användas (1977 s. l i f ) . Dessa är mikronivån 
(konstruktionsnivån), semi-mikronivå (forn-
lämningsnivån) och makronivån (regional ni
vå) . Mikronivån kan inte i någon större ut
sträckning belysas av ytfyndsmaterial och 

kan lämnas åt sidan. När det gäller semi-
mikronivån kan ytfyndsmaterialet användas 
antingen för att beskriva en underliggande 
lokal kontext som inledning till en grävning, 
eller istället för en grävning. På detta sätt har 
ytfynden också använts, ett mer genomfört 
exempel finns hos Malmer (1969). Makroni
vån torde dock vara den nivå där ytfynden 
kan vara av störst betydelse. På denna nivå 
kan ytfynden bli ett viktigt analytiskt instru
ment för att beskriva bebyggelse- och kultur
utvecklingen inom en avgränsad region. Sär
skilt betydelsefullt blir detta i områden där 
det just inte finns några andra källor till sten
åldern. I fullåkersbygden är ofta den största 
delen av de fasta fornlämningarna forstörda 
(slutna material har övergått i öppna mate
rial), samtidigt som tillräckligt omfattande 
grävningar är omöjliga av praktiska och 
framförallt ekonomiska skäl. 

Posldepositionella processer 

För att ytterligare belysa ytfyndens ställning i 
forskningsprocessen, skall några stora pro
blemkomplex vid bedömningen av arkeolo
giskt material beröras. Det första stora pro
blemkomplexet, som kan sägas omfatta alla 
de händelser som påverkar ett arkeologiskt 
material från depositionsögonblicket till in
samlandet (per. I I I , fig. 2), är vad som här 
kallas posldepositionella processer. Dessa har be
handlats relativt utförligt i litteraturen (se 
t .ex. Wood & Johnson 1978; Rolfsen 1980; 
Hole & Heizer 1973, s. 87ff). 

De posldepositionella processerna kan en
kelt indelas i några större grupper — de bio
logiska (påverkan av djur och växter), de fysi
kaliska (exv. erosion, gravitation, frostpåver
kan), de kemiska (exv. oxidering, vittring, 
kristallisering), och de kulturella (exv. uppre
pade bosättningar, nergrävningar, jordbruks
aktiviteter). De olika processernas inverkan 
på materialet är beroende av en mängd fakto
rer, t.ex. klimat, jordart , markens kemiska 
sammansät tn ing, topografi, jordbruksintensi
tet o.s.v. Påverkanbilden är följaktligen myc
ket komplex och svårbedömbar, och det är 
som tidigare sagts bakgrundsforskningens 
uppgift att försöka klargöra denna bild. 

Den av de posldepositionella processerna 
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Fig. 2. Fem huvudstadicr i ett arkeologiskt fyndmalerials tillblivelse. (Delvis efter Hulthén & Welinder 1981, s. 31. 
Five main stages in the formation of an archaeologic.-.l source material. 

som kanske diskuterats mest, är jordbrukets 
inverkan. I samband med detta har de allvar
ligaste invändningarna mot ytfynden förts 
fram. Spridningen av arkeologiskt material i 
vertikal led inom ploggången har varit väl
känd, men trots del sker det sällan en nog
grann undersökning också av ploggången. 
Som vi har sett är detta material att betrakta 
som ytmaterial, men det är också slutet mate
rial som övergått till ytmaterial. 

I de flesta jordbruksbygder har en stor del 
av det slutna materialet på en fyndplats ham
nat i ploggången, varför det i vissa fall kan 
vara så att mer information finns i ploggång
en (ytfynden), än vad som kan grävas fram i 
det återstående kulturlagret. (En liknande 
diskussion finns t.ex. hos Malmer 1969 och 
Broadbent 1979.) 

Än mer avslöjande vid en diskussion om de 
slutna fyndens överlägsenhet gentemot ytfyn
den, är konstaterandet att den vertikala för
flyttningen och distributionen inom s. k. orör
da lager kan vara betydande. De flesta fältar
keologer har väl brottats med just det proble
met, till synes välavgränsade lager uppvisar 
en artefaktdistribution som inte borde vara 
möjlig. I Belgien på Meer II och i Frankrike 
på Terra Amata (båda paleolitiska boplatser) 
konstaterades en spridning i vertikalled på 
mellan 20 och 40 cm, där sammansättnings

bara artefaktfragment även låg i olika lager 
utan att några synliga störningar i lagren 
kunde konstateras. Detta gällde 40 % av frag
menten, medan spridningen i horisontell led 
var mindre (Villa 1978). Broadbent rapporte
rar liknande vertikala spridningar i Lundfors, 
Västerbotten, där vertikal spridning förekom 
även på boplats C som inte varit utsatt för 
jordbruksaktivitet (1979, s. 36). Med tanke 
på hur depositioner sker och hur komplexa de 
postdepositionella processerna är, är detta 
inget förvånande. Mer förvånande är att ar
keologer med så stor förtröstan talar om orör
da lager och material in situ. 

Den laterala förflyttningen av artefakter på 
markytan har också diskuterats, man har 
föreställt sig att jordbruksaktiviteten har 
medfört en stor spridning av ytmaterial och 
därmed minskat dess värde i forskningspro
cessen. Ändå använder så gott som alla ar
keologer ytfyndens spridning inom ett områ
de för att avgöra var man skall gräva. När 
grävningen däremot är avslutad är det endast 
det utgrävda materialet som finns med i ana
lysen, ytfyndsmaterialet nämns i förbigående 
i den mån det alls har tagits med. Några 
egentliga undersökningar som bekräftar yt
fyndens stora spridning, eller emotsäger det, 
har inte gjorts i vårt land, en del i bristen på 
metoder när det gäller ytfynden. I USA och 
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Polen har ytfynden använts på ett mera syste
matiskt sätt, och det finns några undersök
ningar där den laterala spridningen har kon
trollerats. På Airport site, Springfield, 111., 
undersöktes den laterala distributionen av ett 
antal ihopsättbara fragment, inalles 13 st. Alla 
låg inom ett avstånd på 2-4 m, trots att områ
det brukats intensivt i åtminstone 20-30 år 
(Roper 1976). Vid en liknande undersökning 
i Turkiet (av amerikanska arkeologer), vid 
Cayönii och Girik-i-Haciyan, framkom lik
nande förhållanden fastän jordbruksteknolo
gin här var annorlunda. Också på dessa 
platser var den laterala distributionen högst 
5 m, trots intensiv brukning av jorden (Hed
man & Watson 1970). 

Man kan åter konstatera att det inte finns 
något som rent generellt skiljer slutna fynd och 
ytfynd från varandra, de postdepositionella 
processerna påverkar allt material. De många 
olika faktorerna måste i görligaste mån be
stämmas genom bakgrundsforskning, och 
med denna som grund kan det sedan vara 
möjligt att skilja ut de kvalitativa och kvanti
tativa skillnaderna mellan slutna och öppna 
fynd i varje särskilt fall. 

Representativiteten 

Problemet med representativiteten hänger in
timt samman med de postdepositionella pro
cesserna, och kanske än mera med forsknings
processerna (per. IV i fig. 2). Det är proble
men i period IV man främst avser då man 
talar om representativitetsproblem, och in
samlingen av materialet är därvid den första 
och kanske största stötestenen. Detta beror 
främst på den diskriminering av typer som an
ses verka vid insamlingen, främst när denna 
sker genom helt oskolade personer. (Källkri
tik i denna riktning har t.ex. Malmer gjort, 
1969 s. lff.,s. 72ff.) 

Diskriminering av föremålstyper visar sig 
enkelt i varje ytfyndsmaterial, som inte in
samlats genom en noggrann inventeringsme
todik med spatial kontroll och under sakkun
nig ledning. Det ytfyndsmaterial som finns på 
museer och hos privatsamlare innehåller 
oftast några få föremålstyper, vilka har det 
gemensamt att de är stora, iögonfallande och 
med utpräglad form. Som exempel redovisas 

Tabell 1. Kort presentation av ytfyndsmaterialet från 
Ölands stenålder. Tabellen innehåller det material som 
dels är bestämt till minst socken, dels är registrerat på 
museerna såsom "lösfynd". — A short presentation of 
surface finds from the Stone Age at Öland. The Table 
includes those finds which are determined at least to 
parish, and which are registered in the museums as 
"sträv finds". 

Flinta 

Sten 

övrigt 

Ytfyndsmaterial 

Yxor/mejslar 
Dolkar 
Spjutspetsar 
Skäror/sågar 
Pilspetsar 
Skrapor 
Knivar 
Spån/avslag/avfall 

Yxor/mejslar 
Skafthålsyxor 
Stridsyxor 
Slipstenar 
Spetshacka 
Kniv 

SkifTerredskap 
Skifferhänge 
Benredskap 
Keramik 
Bärnsten 
Hornspets 

Summa totalt 

Antal 

263 
164 
40 
12 
25 
22 
10 
62 

316 
262 
58 
20 
2 
1 

15 
27 
15 

1 
1 
1 

1317 

% 

19.9 
12.4 
3 
0.9 
1.9 
1.7 
0.7 
4.7 

24 
19.9 
4.4 
1.5 

1.1 
2 
1.1 

här i mycket förenklad form ett ytfyndsmate
rial som härrör från Öland, och omfattar hela 
stenåldern med övergång till tidig bronsålder 
(tab. 1). Materialet i tabellen är det material 
som registrerats som "lösfynd" på museerna, 
det innefattar således inte alla de fynd som 
kan betecknas som ytfynd (en del ytfynd står 
exempelvis registrerade som boplatsfynd). 

Av materialet består inte mindre än 68 % 
av flint- eller stenyxor av olika slag. Räknar 
man också in flintdolkar, spjutspetsar av flin
ta och flintskäror kommer man upp i en andel 
på hela 84 %. Mindre föremålstyper är rela
tivt sällsynta, sädana vanliga föremålstyper 
vid grävningar som kärnor, skrapor, sticklar 
o. dyl. är sällsynta eller obefintliga. Även 
flintavslag utgör bara en bråkdel av materia
let, fastän det logiskt sett borde vara det helt 
dominerande. Förklaringen är helt enkelt den 
att amatörer bara tar tillvara sådana artefak-
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ter som de finner estetiskt tilltalande eller 
intressanta på annat sätt, och detta är också 
de artefakter de har förutsättningar för att 
hit ta. Detta beror på att en bonde naturligtvis 
inte inventerar sin åker efter fornfynd, han 
gör sina fynd slumpmässigt. Han har heller 
inte någon möjlighet att känna igen vissa 
föremål såsom artefakter, man hittar bara det 
man letar efter. Har amatören ingen mental 
bild av en oregelbunden flintkärna eller en 
kvartsskrapa, så har han heller ingen möjlig
het att se den även om han råkar hålla i den. 
Det är den väsentliga skillnaden mellan ama
törer och sakkunniga, plus den sakkunniges 
systematiska metoder för sin inventering. Att 
även insamlingar av sakkunniga kan vara dis
kriminerande är fullt klart, detta beroende 
på bristande inventeringsmetoder och oklara 
bakgrundskunskaper och teoretisk bas. Här 
skall inte gås in på inventeringsmetoder och 
därmed sammanhängande problem, det kan 
bara konstateras att den största delen av ytfyn
den troligen fortfarande ligger kvar i marken, 
och att en systematisk ytinventering skulle 
vara nödvändig i fullåkersbygden för att leta 
fram denna information. Fornminnesinvente
ringen hade delvis även till uppgift att be
s tämma fyndplatser för ytfynd och inventera 
sådant som stenåldersboplatser, men det har 
skett endast i mycket liten utsträckning. Re
sultaten har blivit beroende på enskilda in-
venterares kunskaper och intressen, och i de 
flesta fall har inget nytt kommit fram. 

För att antyda vad fornminnesinventering
en kunde ha åstadkommit, och vad en sär
skild inventering för stenålder kan åstadkom
ma, skall Smedby sn på Öland ges som ett 
exempel. Före den nya fornminnesinvente
ringen var det känt att det fanns 11 registrera
de ytfynd (lösfynd) från socknen. Invente
ringen uppdagade 20 stenåldersboplatser och 
ökade antalet registrerade ytfynd med 100 %. 
(Även stenåldersboplatserna är enligt defini
tionen i viss utsträckning att betrakta som 
ytfynd, men de flesta av dem har "synliga 
s a m b a n d " i form av skörbränd sten, sot- eller 
kolansamlingar och härdliknande strukturer i 
plogfårorna.) 

Kronologisk kontroll 

Till sist ska kortfattat beröras ett tredje pro
blemkomplex som har fått stort utrymme i 
diskussionen om ytfynden. Argumentet har 
varit att ytfynden saknar möjlighet till krono
logisk kontroll. Detta är en fråga om på vilken 
nivå man vill använda ytfynden (s. 92) och 
inom vilka kronologiska ramar man uppstäl
ler sina frågor och problem. Som man kunnat 
konstatera under avsnittet om representativi
tet består ytfyndsmaterialet till stor del av 
artefakttyper som sedan länge ansetts vara 
kronologiskt fastlagda, och även ha en fast
lagd kulturell tillhörighet. (Se tab. 1.) I själva 
verket används dessa artefakter for att datera 
slutnafynd. 

Artefaktemas potential som fastläggare av 
en relativ kronologi blir naturligtvis inte 
mindre av att de är ytfynd, de utgör fortfaran
de de kronologiska ramar inom vilka en ana
lys av olika mänskliga aktiviteter kan göras. 
Det avgörande är på vilken nivå man lägger 
sin undersökning. Det är uppenbart att ytfyn-
dens kronologiska kontroll delvis är otillräck
lig på semi-mikronivån, t.ex. för att bestäm
ma gränserna mellan olika bosättningsfaser 
och kulturkomplex. På makronivån är med 
nödvändighet de kronologiska ramarna vida
re, de stora bebyggelse- och kulturmönstren 
har ett tidsmässigt vidare händelseförlopp än 
det som sker inom semi-mikronivån. Därför 
kan också de kronologiska ramarna som de 
bestäms av det arkeologiska materialet sättas 
vidare, och ytfynden räcker här väl till. Man 
kan alltså säga att den kronologiska kontrol
len är ett starkt argument för att ytfynden 
skall användas på makronivå. I detta avseen
de skulle dessa inom stenåldersforskningen 
kunna spela en liknande roll för spatiala reso
nemang, som distributionen av de fasta forn
lämningarna (gravarna) gör inom järnålders
forskningen. 

Sammanfattning 

Ytfyndens förhållande till de slutna fynden 
liksom granskningen av de tre stora pro
blemkomplexen postdepositionella processer, 
representativitet och kronologisk kontroll, vi
sar att ytfynden har en stor vetenskaplig po-
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tential som utnyttjas endast i mycket liten 
omfattning. Särskilt på makronivå kan ytfyn
den bli ett väsentligt analysinstrument. Detta 
gäller i särskilt hög grad inom stenåldersforsk
ningen, där det tillgängliga materialet i så 
stor utsträckning består av ytfynd. Hittills 
har stenåldersforskningen i stor utsträckning 
varit koncentrerad till semi-mikronivån och i 
viss grad mikronivån, medan forskning på 
makronivå varit av liten betydelse. Detta be
ror säkerligen på att man ansett förutsätt
ningarna för en sådan forskning vara små, då 
ytfyndsmaterialet ansetts ha en alltför liten 
analytisk potential för att vara användbart. 

För att ytfynden skall kunna sättas in i sitt 
rät ta sammanhang i forskningsprocessen och 
verkligen bli utnyttjade, krävs två saker. För 
det första att de processer och den teori som 
måste ligga till grund för en ytfyndsmetodik 
klargörs, främst vad det gäller bakgrundsforsk
ningen och inventeringsmetoderna. För det 
andra att ytfynden blir utnyttjade på ett sys
tematiskt sätt i ett forskningsprojekt för att 
genom testning av hypoteser och metoder få 
en förankring i arkeologisk praktik. Denna 
artikel, som är en bearbetning av ett forsk
ningsseminarium hållet vid arkeologiska in

stitutionen, Lunds universitet, kan sägas vara 
ett försök att inleda en debatt om metoder och 
teori i dessa frågor. Den praktiska prövningen 
av metoder och hypoteser i samband med 
ytfynden har av författaren igångsatts genom 
projektet Ölands stenålder. 
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Surface finds — introduction to a methodological study 

Only on rare occasions have surface collec
tions and surface finds been systematically 
used in archaeology. This is partly due to the 
term "stray finds" {lösfynd), which has creat-
ed a misunderstanding regarding the nature 
of surface finds. 

Surface finds are defined as artefacts which 
have been found on or immediately below the 
ground surface, with no visible connections 
with structures which indicate a site, a grave 
or a deposit. Finds at plough depth are consi
dered to be surface finds. 

A simple figure shows the connection be
tween surface finds and closed finds. No 
qualitative difference can be established be
tween the two find categories (Fig. 1). The 
categories merge with each other at the time 
of deposition, and extensive background re
search is needed in order to discern qualita
tive and quantitative differences between 
them. 

A number of problems have been raised in 
connection with surface finds. Three of the 
most important are discussed in the essay. 
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Postdepositional processes refer to all disturb-
ances which affect the material from the time 
of deposition until the time of discovery (see 
Fig. 2). Agriculture is the most important of 
these disturbances, and it is shown that closed 
finds are also affected. The problem of lateral 
displacement due to ploughing is exaggera
ted, as this rarely exceeds 5 m. Furthermore, 
surface finds are often closed finds which sur
face because of agriculture. Thus it is impos
sible, with reference only to agricultural dis
turbances precisely to differentiate surface 
from closed finds. 

Representativity refers to the processes which 
affect the material after discovery. This prob
lem has many aspects, discrimination of arte-
fact types being that most often discussed. 
Yet this is a minor issue, since the types col
lected are the same as those which can be 
determined chronologically and culturally 
(Table 1). Thus, the surface finds are well 
suited for the resolution of problems on a 

regional level, where the spatial and cultural 
framework is comparativdy wide. 

Chronological control is also of importance. It 
can easily be demonstrated that the artefacts 
found in surface collections are the same as 
those which are conventionally used to date 
closed finds. As the chronological framework 
is wider at a regional compared with a site 
level, the dating potential of surface finds 
must there be of even greater value. 

The conclusions are that surface finds have 
a great analytical potential, especially at a 
regional level of investigation. The develop
ment of theories and methods concerning sur
face finds are essential to promote the syste
matic use of this väst material in the research 
process. 

Surface finds may prove to be of particular 
importance in research concerning certain 
Stone Age areas and periods. The author has 
started such a project on Öland. 
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