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Korta meddelanden 

Om arkceologi og computere 
De fleste arkaeologer har vel efterhanden -
med större eller mindre begejstring - stiftet 
bekendtskab med computere og elektronisk 
databehandling. Nogle bruger dem blöt som 
avancerede skrivemaskiner, mens andre arbej
der med registrering og videre bearbejdning 
af arkaeologisk fundmateriale. Ingen slipper 
for problemer: Nogle löser dem, andre giver 
måske op. Under alle omstaendigheder kan 
man let föle sig temmelig alene i en jungle, 
hvor det er svaert at skaffe sig blöt et vist 
overblik över mulighederne for at komme vi
dere. 

Jeg vil her omtale et lille blad, der prover at 
hjadpe arkaeologer med at orientere sig i jung-
len (og som også kan vaere til nytte for andre 
museumsfolk); og desuden et konkret pro
gram til arkaeologiske analyser. 

KARK Nyhedsbrev 

På Förhistorisk Museum og Institut for förhi
storisk Arkaeologi, der begge holder til på Mo
esgård ved Århus, har man i en del år interes-
seret sig for brugen af elektronisk databe
handling i arkaeologien, og specielt for mulig
hederne i brugen af de personlige computere, 
der vel efterhanden findes på de fleste museer 
og universitetsinstitutter. Herfra udgives si
den begyndeisen af 1989 bladet KARK Ny
hedsbrev, der uhojtideligt (men seriöst) be
handlet arkaeologisk databehandling på PC-
niveau. Bladet skrives for arkaeologer af arkae
ologer. Man prover at undgå det indforstå-
ede, amerikanskpraegede fagsprog, der kan 
skraemme de fleste begyndere vaek, og alli-
gevel holde et niveau, så både »freaks« og 
»almindelige arkaeologer» kan have udbytte af 
bladet. Alle er i övrigt velkomne til at sende 
bidrag. 

Fäste rubrikker i bladet er orientering om 
udenlandske tidsskrifter med beslaegtet ind-
hold, og beretninger fra konferencer og kon
gresser som redaktionens medlemmer har del

taget i. Desuden trykkes indkaldelser til sådan
ne moder, »Call for papers«, osv. 

En raekke programmer af arkaeologisk inte
resse er blevet omtalt i de numre, der hidtil er 
udkommet. Nogle af dem er rent kommercid-
le produkter, der ikke er specielt beregnet på 
arkaeologer, som Microsoft Windows, der g0r 
den personlige computer meget nemmere at 
omgås; eller Macintoshprogrammerne Mac-
Spin, der kan bearbejde tredimensionale op-
målinger, for eksempel af udgravninger, og 
Filemaker. Andre er derimod specielt udviklet 
til arkaeologisk brug, og de er nok mere spaen-
dende, også fordi de j o ikke er så opreklame-
rede og derfor kan vaere svaerere at finde frem 
til. Et par ekscmpler: 

MOSES er et modulsogningsprogram, som 
er udviklet ved museet i Koge syd for Köben
havn. Det kan bruges til at soge efter mål-
eller vaegtenheder, for eksempel i dimensio-
nerne på de danske vikingetidsborge eller i 
vejninger af metalgenstande. 

Arcospace er en programpakke til brug ved 
spredningsanalyser, for eksempel af bosaet-
ningsmonstre eller af sociale strukturer på 
gravpladser, udviklet i et dansk-amerikansk 
samarbejde. 

DENDRO er et meget spaendende program 
til brug ved automatisk behandling af dend
rokronologiske dateringer: Forenklet sagt 
scannes traeets årringe ind i computeren gan
ske som stregkoderne på möderne kob-
mandsvarer, hvorefter de sammenlignes med 
en grundkurve og dateringen fremkommer. 
Systemet er udviklet ved museet i Silkeborg i 
Jylland. 

Også billedbehandling på personlige com
putere har mange anvenddsesmuligheder i 
arkaeologien, hvis computeren kombineres 
med en videooptager eller en scanner. DEND-
RO-programmet er et eksempel, men også 
mulighederne for at gore luftfotos mere tyde-
lige har vaeret omtalt. Og hele problematikken 
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omkring billedbehandling i computer i förbin
delse med trykning er genstand for en dybtgå-
ende artikel af Jens Andresen i KARK 1990: 1. 

Metoder til seriation (ordning) af genstande 
og anlaeg er også et vigtigt timrade. Specielt 
korrespondens-analysen og dens problemer 
er blevet behandlet i flere artikler. 

Endelig har et par artikler beskaeftiget sig 
med det arbejde der föregår på Nationalmu
seet i Köbenhavn og de muligheder, der er i 
en elektronisk registrering af museets fundre-
gistre (sognebeskrivelsen). Her laegger vi ikke 
blöt tekstoplysninger om fundlokaliteterne i 
computeren, men også de tilhorende kortop-
lysninger. Man kan så hente fundkeirtet for et 
onsket område frem på skaermen, udpege en 
lokalitet og få den tilhorende tekst; få et 
udvalg af lokaliteter (alle stcnalderbopladser; 
alle fredede gravhöje osv.); eller bruge oplys-
ningerne på mange andre måder. 

Endnu er de »rigtige» landkort med veje, 
vandlob, skove, byer osv. ikke lagt ind i maski-
nerne, men det kominer indenfor en oversku-
elig tid. Registret danner dels grundlaget for 
vores daglige arbejde med fortidsminderegist-
reringen, dels for et videre samarbejde, der er 
under udvikling med de lokale museer om
kring hele arbejdet med de arkaeologiske loka
liteter. 

Desuden er en stor del af museets genstan
de fotograferet, beskrevet og registrerd i en 
stor database, der samler billeder og tekstop
lysninger: Man kan kalde både fotografier fra 
en videodisk eig tekstoplysninger fra databa
sen frem på skaermen. I förste omgång er det 
gjort med den etnografiske samling og andre 
genstande fra nyere tid. Tilsvarende arbejder 
vi på at koble genstandsregistrering og for-
tidsminderegister sammen, så man en dag 
også vil kunne se, hvilke oldsager der er fun
det i en bestemt hoj. Også her er der store 
muligheder, både for museernes interne ar
bejde og for brug i udstillinger og anden for-
midling. 

En diskette med fire arkaeologiske program-
mer kan fås ved indbetaling af 50 Dkr til 
KARK's redaktion. Det er modulsognings-
programmet MOSES, som er naevnt ovenfor; 
et program til kalibrering af kulstof 14-date-
ringer (omtalt i KARK 1990: 4); programmet 

KVARK til multivariable analyser (principal 
komponent-analyse og korrespondens-analy-
se), samt et program til udtegning af Harris-
matricer över stratigrafiske lagfölger (et andet 
program til Harris-matricer omtales neden-
fen). 

KARK Nyhedshrev köster 50 Dkr for en år
gång med 4 numre. Bladets adresse er 

KARK Nyhedsbrev 
Moesgård 
DK-8270 Hojbjerg 
Danmark 

Dansk postgiro 9 59 40 94 

Ny version af » The Bonn Seriation and 
Archaeological Statistics Package« 

Et af de statistik-programmer, som er specielt 
beregnet på arkaeologer, er »The Bonn Seri
ation and Archaeological Statistics Package«, 
der er udviklet ved Rheinisches Amt fur Bei-
dendenkmalpflege i Bonn af Irwin Scollar og 
Irmela Herzog. Det er en pakke af program-
mer, der er overordentlig billig i pris; de er 
hurtige, eig de kan bruges på IBM-kompatiblc 
personlige computere. Version 3.2 blev an-
meldt af Jens Andresen i KARK 1989 Nr. 3. 

Der er nu kommet en ny udgave (version 
4.1). I forhold til version 3.2 er pakken blevet 
udvidet kraftigt, og den er blevet långt mere 
brugervenlig at arbejde med. 

Brugerven lighed 

Programmerne er forsynet med en hovedme-
nu, der via undermenuer og funktionstaster 
giver adgang til de enkelte programmer og 
fät iliteter. Man kan indtaste sine typer og data 
i programmet, der hele tiden fortaeller hvad 
man nu skal gore, og som protesterer hvis 
man g0r fejl. I de tidligere versioner skulle 
man selv holde rede på et mylder af resultatfi
ler fra de enkelte underprogrammer og give 
dem navn, men det klares nu automatisk af 
programmet. 

Har man f. ex. indtastet datafilen GRAVE i 
Enter Data-programmet, föreslår program
met at den får suffikset .DAT. Når man går 
videre med test- og sorteringsprogrammerne, 
så ved programmet at det er GRAVE.DAT, 
der skal behandles, og det vil foreslå 
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GRAVE.SRT som navn på den fil, sorterings-
programmet producerer. Og så fremdeles; en 
liste över standard-suffikserne findes i den 
medfölgende håndbog. Man har hver gäng 
mulighed for at aendre filnavnene hvis nian 
Önsker det, men ved en normal gennemkorsel 
af en programserie kan man blöt laene sig 
tilbage i stolen og acceptere programmets for
slag. Tilsvarende föreslår programmerne vaer-
dier for antal gennemlob, taerskelvaerdier, 
stop-kriterier osv., som man kan acceptere 
eller aendre efter behov. 

Der bliver produceret en maengde filer i 
lobet af en korsel, men de fleste af dem har 
faktisk en funktion som udgangspunkt for 
(forskellige) efterfölgende programmen Og af 
og til skal man j o alligevel tydde op efter sig. 
Her er det en stor fordel at programmet ruti-
nemaessigt laegger datafilerne i underkataloget 
SERDATA (hvis man ikke vaelger andet). Man 
er altså fri for at få blandet data- og program-
filer sammen. 

Nye analyseprogrammer 

Programmerne er delt i to hovedgrupper: 
En for til stede-/ikke til stede-matricer (Pres
ence/Absence; typisk gravinventarer, hvor de 
enkelte typer enten findes eller ikke findes), 
og en for frekvensmatricer (Abundance; f ex. 
oplaellinger af skårmateriale i gruber eller kul
turlag). Hovedstammen i hver programserie 
er seriationsdelen, som förer frem til de klas
siske kombinationsdiagrammer, hvor punk-
terne så godt som muligt samles om en diago
nal akse. 

For begge typer af data er der også mulig
hed for Shared Near Neighbour-dusteranaly-
ser. Man kan endda vaelge mellem flere for
skellige beregningsalgoritmer, hvis fordele og 
ulemper beskrives i håndbogen. Resultaterne 
udtegnes som dendrogrammer. Ved analyse 
af et topografisk fordelt fundmateriale, hvor 
man förmoder at naerhed mellem de enkelte 
fund haenger sammen med kronologisk naer-
hed (f. ex. gravpladser med familiegrupper) 
kan afstanden mellem de enkelte anlaeg ind-
drages i dusteranalysen, hvis anlaeggenes ko-
ordinater indtastes. 

For frekvensmatricer er der desuden mulig
hed for K-Means dustering, der udskrives 

som scatter-plot for 3 (valgfri) dus t re ad gäng
en. 

Hvis anlaeggene er forsynet med koordina-
ter, er der for begge typer data mulighed for 
at udtegne kort över fordelingen af udvalgte 
typer eller typekeimbinationer, og man kan 
udtegne kort över anlaeggenes duster-tilhors-
forhold efter Near Neighbour-analyserne; alt-
sammen med henblik på horisontalstratigra-
fiske undersogelser. Man kan eigsä udtegne 
kort över typefrekvenser eller antal typer pr. 
anlaeg. 

I övrigt er der mulighed for diverse optad-
linger, typestatistik, sociale analyser o. m. a. 

Eksperimenter 

Hvis man vil se, hvilken rolle enkelte typer/ 
anlaeg spiller for resultatet af en analyse, har 
man mulighed for at »passivisere« udvalgte 
typer og/eller anlaeg uden at skulle redigere i 
datamatricen. Desuden kan man slå typer 
sammen eller splitte dem op i nye typer, lige
som man kan tildele sine typer forskdlig vaegt; 
og man kan skabe simulerede datasaet til sam-
menligning. 

Data fra andre programmer 
De aeldre versioner af pakken havde et lille 
program, der kunne modtage data fra andre 
programmer hvis de var stillet rigtigt op. Det 
er blevet kraftigt udvidet, og Beinn-pakkcn 
kan nu modtage data fra SPSS, SYSTAT, AN-
TANA, BMDP og dBASE. Overförselspro-
grammet kan endda bente sine data direkte 
fra dBASE-filer hvis de fra begyndeisen er 
beregnet til det; og der medfölger »skabelon-
filer«, man kan bruge til at konstruere sin 
database. 

Programmerne kan ikke levere data til and
re programmer. Har man brug for det, anbe-
fales det at man laegger sine data i et neutralt 
database-program, hvorfra de kan överföres 
såvel til Bonn-programmerne som til andre 
analyseprogrammer. 

Harris-matricer 

Som neiget helt nyt kan man nu konstruere 
Harris-matricer över komplicerede stratigra
fiske iagttagdser. Også her kan man överföre 
data fra andre programmer, og man kan eks-
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perimentere med at slå lag sammen, fjerne 
dem eller splitte dem op. 

Viruskontrol 

Med den indlagte viruskontrol kan man kon-
trollere om programfilerne er vokset eller 
aendret af en virus. Det er altså ikke nogen 
sikring mod virus, men man får en advarsel 
hvis et af Bonn-programmerne skulle vaere 
angrebet. 

Praktiske oplysninger 

Bonn-programmerne er beregnet til IBM-
kompatible DOS-maskiner, og de kan leveres 
på 3 1 / 2 " eller 5 1 / 4 " disketter. Trods udvi-
delserne kan de stadig kores på 2 diskettedrev 
alene (eller 1 drev + RAM-disk), men en 
hårddisk er långt at foretraekke. Resultaterne 
af analyserne kan udskrives på en ahnindelig 
matrixprinter, idet större diagrammer auto
matisk deles op på flere papirbaner. 

Programmerne kan kores fra DOS-Shell, 
Lotus Magellan og andre shell-programmer, 
men tager ikke hensyn til Windows. De kan 
også bruges på netvaerk. Programmerne ud-

nytter automatisk en eventud matematisk 
coprocessor. De er »Public Domain«: Man er 
velkommen til at kopiere dem og lade dem gå 
videre; selv de nodvendigste afsnit af den til-
horende håndbog er med på disketterne. 

For den beskedne sum af 60 DM kan man 
blive registreret som bruger; man får så pro-
grampakken med trykt håndbog, samt medde-
lelse om revisiemer og nye versiemer, hvoraf 
den förste endda er med i prisen. Desuden er 
Se ollar meget interesseret i t i lbagemddinger 
om eventuelle fejl eller problemer (også fra 
nye, uerfarne brugere), samt förslag til for-
bedringer. Adressen er: 

The Unkelbach Valley Software Works 
In der Au 9 
D-5480 Remagen 4 
Tyskland 

Mörten Axboe 
Det kulturhistoriske Centralregister 

Nationalmuseet 
Ny Vestergade 11 

DK-1471 Köbenhavn K 

The Archaeology of Apuolé in Lithuania. A Swedish-Lithuanian 
research project resumed after 60 years 
In 1931 the Swedish archaeologist, Professor 
Birger Nerman, conducted extensive archaeo
logical excavations at Apuolé in northern 
Lithuania close to the Latvian börder. This 
site is dominated by Lithuania's second largest 
hill-fort, which is built on a sand esker over-
looking the valley of the tiny river Luoba. 
North of the hill-fort, on the northern bank of 
the river, lies a väst prehistoric cemetery and 
to the south there is a black earth area, inter
preted by Nerman as the remains of the town 
of Apulia, mentioned by Rimbert. 

The initiative to start an "international" ex
eavation campaign at Apuolé was taken by the 
Latvian archaeologist, Prof. E. Volteris, at the 
second great conference of Baltic archaeolo
gists held in Riga in 1931. He was already 

familiar with the site from previous trial exca
vations and now succeeded in filling Nerman 
with enthusiasm for raising funds to send a 
Swedish team of archaeologists to dig at 
Apuolé in August 1931. The expedition was 
financed by Mrs Calla Curman. Beside Ner
man the following Swedes participated: E. 
Sörling, E. Anderbjörk, E. Behmer and E. 
Bellander (Fig. 1). 

The Swedes concentrated their efforts up
on the cemetery whereas the exeavation of the 
hill-fort itself was conducted by the Lithu
anian General V. Nagevicius whei also had a 
military unit at his disposal. Nerman's investi
gations of the cemetery were restricted to 
seime trial trenches as the site was too large to 
be excavated in its entirety. At the same time 
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