
Præsentation af KARK-nyhedsbrev 1989-1990
Høilund Nielsen, Karen
Fornvännen 1992(87), s. 181-185
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1992_181
Ingår i: samla.raa.se



Korta meddelanden 

Prcesentation af KARK-nyhedsbrev 1989—1990 

I foråret 1989 så tidsskriftet KARK-nyheds
brev dagens lys. Nyhedsbrevet beskaeftiger sig 
med nyhedsformidling indenfor Komputer-
stottet ARKaeologi. Deraf Navnet. (KARK-ny
hedsbrev 1989: 1-4, 1990: 1-4. ISSN 0904-
5570.) 

Bag nyhedsbrevet står tre afdelinger/ 
projekter på Moesgård (Hojbjerg ved Ärhus), 
nemlig Moesgård Museum, Afdeling for For-
histeirisk Arkaeologi og Illerup-projektet. Re
daktionen er sammensat af medarbejdere fra 
disse tre afdelinger. Nyhedsbrevet er endvide-
re led i et projekt på Moesgård med sigtet at 
fremme anvendelsen af EDB i dansk arkaeolo
gi og museumsverdenen. Der er planlagt fire 
numre om året. 

Nyhedsbrevet må ses som et absolut vel-
komment element for fremme af brugen af 
EDB i arkaeologi, både i form af avancerede 
analyser og i form af egentlig registrering. 
Som ny i EDB-verdenen stilles man ofte över 
for en jungle af hardware og software, som 
alle reklamerer med at vaere det absolut beds-
te. Det er derfor vigtigt at have mulighed for 
at se programmer og udstyr afprovet i arkae
ologisk sammenhaeng. De arkaeologiske behov 
er ikke nodvendigvis sammenfaldende med 
det almindelig EDB-bruger behov. 

EDB-teknikken i sig selv har muliggjort en 
billig produktion af nyhedsbrevet, uden at 
dette på neigen made er gået ud ovcr kvalite
ten. Det er i sig selv et bevis på mulighederne i 
Desk-Töp-Publishing. Da et af redaktionens 
medlemmer er inkarneret Macintosh bruger, 
er også dette system praesenteret, men gene
rell anvendes IBM/Microsoft Windows på 
Moesgårds universitetsafdeling (gennemgået i 
1989 nr 2), og dette system ligger også til 
grund for Desk-Top-Publishing arbejdet med 
KARK-nyhedsbrev. Arbejdsgangen fra klädde 
til sats er i0vrigt gennemgået i finste nummer. 

Indholdsmaessigt spaender bladet vidt: op

lysninger om konferencer, »call for papers«, 
litteratur, hardware, software (ind. forhand-
lere) og mere arkaeologisk metodiske proble
mer. I nyhedsbrevet laegges der op til en 10-
bende orientering om afholdte og kommende 
konferencer i det britiske CAA (Computer 
Applications in Archaeology) samt kommenta
rer til publikationer derfra. Disse CAA konfe
rencer vil iovrigt fremover også finde sted 
udenfor England, således afholdtes konferen-
c e n i 1992 i Århus. 

Det f0rste nummer i 1989 beskaeftiger sig 
med et kendt »Babelstårn« i EDB-verdenen: 
compatibilitet (Torsten Madsen). Et problem 
vel de fleste er st0dt på. Endvidere behandles 
anvendelse af video og stillvideeikamera, spe
cielt i förbindelse med analyser af slidspor 
(Jens Andresen). 

I det andet nummer har et problem, der er 
de fleste danske EDB-brugere bekendt, fået 
en laengere kommentar; nemlig det danske 0, 
der blev glemt (Torsten Madsen). Hvor irrite-
rende er det ikke at se de paene 0'er på ska-i-
men og så i uclprimningen konstatere, at der i 
stedet står o eller { eller noget helt tredje. 
Godt nok tilhorer dansksprogede personer en 
minoritetsgruppe, men alligevel. 

Af hardware er billedscannere gennemgået 
af Torsten Madsen, men skal man tro artiklen, 
har de faerreste af os maskinkapacitet til den 
slags. I forlaengelse af denne gennem-
gang fremlaegges af Erik Rytter programmet 
DENDRO til en nem dendrokroneilogisk date
ring. Bestemmelsen föregår ved hjaelp af en 
scanner på samme made, som når forret-
ninger maskinell aflaeser stregkoder på varer. 

Niels H. Andersen praesenterer et Mac-pro
gram (Mac-spin til 2 -3 dimensionale analy
ser). Programmet lyder udmaerket, men tilsva
rende programmer findes også udenfor Mac-
Intosh-verdenen. Imidlertid har Mac'en 
lasnge haft det fortrin at vaere meget bru-
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gervenlig, men Windows er ved at hale inden-
om nu. Det fremgår klart mellem linjerne i 
diverse numre af KARK, at der er en helt 
tydelig splittelse i nyhedsbrevets redaktion, 
hvad angår valget af IBM/Windows og Mac. 
Selv ville j eg foretraekke, at al software kunne 
bruges på al hardware, da man på den made 
ikke på förhand ville vaere begraenset i sit 
programvalg. Windows har mange af Mac'ens 
faciliteter, men har ikke udelukket brugen af 
non-Windows programmer (beklager, men jeg 
er også opdraget i vindues-milj0!). Endelig 
gennemgåes af Jens Andresen program og 
maskinel til opmålingssystem f. eks. i förbin
delse med recognoscering. 

Det tredje nyhedshrev er noget anderledes 
end de to förste, idet man har gjort det til et 
temanummer, hvor temaet er relativ kronolo
gisk metode. Netop seriationsbegrebet blev 
aktuell med indforelsen af computere. Disse 
har den tålmodighed som vi andre mangler. 
Hvem har ikke siddet med en matrice eig byt-
tet om på raekker og kolonner indtil det så 
»paent ud« og siden har kastet sig ovcr de 
halvautomatiske metoder, som introducere-
des förste gäng af Robinson i 50'erne. Man 
regnede og man byttede om og troede, at man 
havde nået et resultat. 

Den simple ombytningsmetode er barne-
mad for en computer. Den kan blive ved med 
at bytte om indtil der sker så lidt ved asndring-
en, at man har nået en slags »resultat». Der er 
bare et problem med raekkeombytningsteknik-
ken: den kan ikke fejle. Man får altid et resul
tat, også selvenn materialet faktisk ikke opfyl-
der kontinuitetskriteriet. Dette påpeges klart 
og tyddigt i dette nr af KARK, og ber gives 
også l0sninger på problemet, nemlig de mul-
tivariable analyser. Dels gennemgåes den me
todiske baggrund for de multivariable analy
ser, og dels gives der ekscmpler på deres an
vendelse tig på kritikken af dem. Specielt fo
kuseras der på korrespondensanalysen, der er 
meget brugt på Moesgård. Torsten Madsen 
introducerede den på stedet og utallige stu
denter og stipendiater har her stiftet bekendt-
skab med den. Feir mit eget vedkommende har 
et helt arkaeologisk forskningsprojekt vaeret 
baseret på netop denne analyse. 

Metoden havde i begyndeisen en raekke 

praktiske problemer: maskinkapacitet m.m. , 
men i det sidste par år har der vaeret PC-
versioner fremme. En af disse er udviklet af 
Torsten Madsen, Moesgård (redaktör af 
KARK) og undertegnede har vaeret »testpilot» 
på denne. Programmet, der hedder KVARK, 
er nemt og hurtigt til mindre materialer. Ved 
store matricer fristes man deig let til at saette 
en matematisk co-processor på den naeste 0n-
skeseddel. Men det er sjaeldent, at man har 
naesten kvadratiska matricer på 150X 150, og 
i forhold til »gamle dage», hvor man gladeligt 
lod computeren arbejde hele week-enden, er 
man j o nu utålmodig, når noget tager »en hel 
time« — alt er relativt. 

Det vigtige ved korrespondensanalysen og 
specielt i KVARK-versionen er, at resultatet 
er flerdimensionalt. Man får ikke bare en raek-
kefolge som ved de traditionelle seria-
tionsmetoder, men en rumlig fordeling, der 
ofte kan afslore nogle faele huller i det 
materiale, man 0nsker at seriere. 

Som det også anfisres er korrespondensana
lysen ikke kun en seriationsteknik, men en 
almen, datareducerende, slrukturs0gende 
teknik, der kan benyttes i en generel analyse
strategi överfor arkaeologiske data. Punktplot-
tene er således vigtige, da de angiver et seri-
ationsforiob, hvis det er der (»hestesko»), men 
er materialet ikke serierbart, viser plottet sta
dig den struktur, der er i materialet. Man får 
imidlertid bedst en forncmmdse af materia
lets sammenhaeng ved en gennemgang af flere 
dimensioner. Selve teknikken og ekscmpler på 
anvendelsen er gennemgået af Torsten Mad
sen og Karen Hoilund Nielsen. 

1 nyhedsbrevet gennemgåes også »The 
Bonn Seriation». Det er en korrespondens-
analyse, men i den omtalte version er der 
ingen flerdimensionale punktplot. Desuden 
er brugerfladen foraeldet. M. b. t. KVARK har 
programmet en venlig brugerflade: overskue-
lig eig dansk. Til gengaeld er der problemer 
med udprintning af punktplottene. 

Et problem, som jeg jaevnligt er stodt på 
vedrorende korrespondensanalysen er, at 
mange tror, at man analyserer sit materiale én 
gäng, og så har man et resultat. Det er naesten 
altid forkert. Selv når man får et godt resultat, 
kan det vaere klogt at prove med lidt aend-
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ringer efter devisen »kan det nu også vaere 
rigtigt». Som oftest er det förste resultat 
ufiirståeligt og en naermere granskning af 
matricens indhold vil vaere gavnlig. Udliggere 
(cnheder/variabler, der placerer sig långt fra 
det 0vrige materiale) bor fjernes - hvilket 
somme tider medforer et nydeligl resultat — 
eller også blev den »paene» seriation odelagt. 
Korrespondensanalysen er ikke kun en gen-
vej, det er også et lille bjerg, der skal bestiges, 
hvis man allså vil kende sil materiale geidt. Det 
kan vaere vaerdifuldt at studere kombinationer 
af flere akser. En enkelt enhed kan have me
get stor betydning for 1 ./2.-aksen, men kan 
vaere uden betydning på 3.-aksen. Man kan 
således have et saert resultat på de förste akser 
og så faktisk finde seriationsbilledet (heste-
skoen/parabelen) på en senere aksekeimbina-
tion. 

Tilsyndadende er folgende opfattelse me
get udbredt: man har et materiale, det analy-
serer man én gäng f eks. med korrespondens
analysen, og så er det resultatet. Problemet er 
så hvis dette resultat ikke siger os noget. Det 
gaengse svar er, at så kan man altså ikke få 
nogel resultat. Og netop heri består fejlen. 
Man I101 vurdere enheder og variabler, og 
kore nye analyser med forskellige aendringer. 
Dels laerer man sit materiale at kende, men 
dels kan man også ofte sortere sig frem til et 
resultat. Alt for mange artikler ind. mine 
egne kommer kun med det vellykkede sim re
sultat. Et eller andet sted burde der publiceras 
en forsogsraekke, der kan give brugerne af 
analysemc en idé om, hvordan man kan arbej
de med analyseme. Samtidig kunne eigså de
batten om hesteskoen/parabelen tages op. 
Hvomår har vi en god seriatiem, hvornår en 
temmelig dårlig? 

Naturligvis har en sådan analyse også nogle-
svage punkter. Netop dette er der fokuseret 
på i förbindelse med Illerupprojektets sam-
menligningsmateriale. Diskussionen drejer sig 
om forholdet mellem »datering efter yngste 
objekt» og »gennemsnitsdatering». Det er 
egentlig ikke et problem ved selve analysmeto
den, men c-n forskel i vor meteidiske opfattelse 
(se H0ilund Nielsen 1990 for videre kritik). 
Da forfatterne til denne kritik (Jörgen Ilkjaer 
o g j e n s Andresen) tager materialet fra en an

den af bladets artikler som eksempel, havde 
det måske vaeret på sin pläds med en kommen
tar om sägen fra vedkommende forfatter! An
dresen og Ilkjaer praesenterer selv en lösning 
på problemet: cn metode lil sortering af fund, 
således at de dateres efter den yngste type i 
det enkelte funds indhold. 

Det tredje nummer af KARK afsluttes med 
en kort presentat ion af forskellige pro
grammer indeholdende versioner af kor
respondensanalysen. 

I dei fj erde og sidste nummer fra 1989 gores 
KARK lil taleror for Moesgårds og National
museets projekt »Informationsteknologi på de 
kulturhistoriske museer» (Carsten Larsen og 
Torsten Madsen). Desuden diskuteres pro-
blememe omkring museernes databaser og 
forskningens, to verdener, der kan vaere svaere 
at fe nene (Torsten Madsen). Museerne vil ger
ne have standardiserade databaser, men de er 
til gengaeld ikke saerlig meget vaerd for forsk
ningen. Vi kan ikke undvaere oldsagerne - og 
det er måske i grunden ikke så galt. Endvidere 
fremlaegges en raekke EDB-programmer af ar
kaeologisk interesse, samt nogle tanker om
kring PC-markedet neteip nu (H. P. Blank-
holm, Torsten Madsen, Jens Andresen). Hvor 
skal man saise og på hvad. Skal man have 
et aeblc til sundheden, eller et vindue til ver
den? 

Argang 1990 lagde bladets struktur lidt 
mere fast. Alle numrene indeholder hver ét 
hovedemne. Der er fortsat nyt om computere, 
software, kongresser og publikationer. I det 
fihrsU nummer praesenteres programmet MO
SES (MOdul SEarching System), der er et mo-
dulsogesystem framlagt af den ene af bag-
maendene bag programmet, Helge Nielsen, 
Koge Museum. Der er tale om el program, 
der soger at »genfinde» oprindelig) anvendte 
måleenheder i overleverede objekter, hvor 
tilstnekkeligt mange mål kan findes. Ideen i 
programmet er at finde den störste divisor, 
der med mindst mulig divisionsrest går op i 
alle målevaerdierne. Medens programmet rem 
teknisk er nemt at anvende, er der derimod 
problemer med fortolkningen af resultaterne, 
idet geometriska afliaengighader, som f. eks. 
»gyldne snit», vil vaere ubehagelige fejlkildcr. 
Endvidere tages debatten om »Trelleborgfo-
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den» op som eksempel, ligesom en raekke må-
leproblemer diskuteres. 

Som afslutning på dette nummer har Jens 
Andresen en meget läng artikel om Desk-Top-
Publishing (DTP). Forst gennemgåes en tradi-
tionel trykkeprocedure, dernaest muligheder
ne i DTP. Hen mod artikelens slutning kan 
man nemt tabe tråden, da den fagudtryks-
maessigt bliver for indforstået. På den anden 
side er det velbegrundet at klarlaegge hele ar-
bejdsgangen og antyde, hvorfor DTP ikke blöt 
består i indkob af et stk. P C e r , men også 
rummer mange problemer, der ikke uden vi
dere kan l0ses med mindre man har kendskab 
til traditionel trykkeprocedure. 

Andet nummer koncentrer sig om registre-
ringsproblemer. Den förste artikel (Jens Sjö
ström) behandler DKCs (Dansk Kulturhisto
risk Central register) nye digitaliserede kort-
materiale, hvor man direkte gennem et lan
dkort på skaermen kan klikke sig frem til de 
stedlige oldlidsminder. Det er tanken at lave 
et on-line system, i förste omgång for de dan
ske museer. 

Jörgen Burchardt gennemgår etnologens 
problemer med tilpasningen til computerver-
denen. Der er store problemer, fordi etnolo
gens materiale er så vanskdigt at klassificere, 
specielt når det gaelder nyere tid. 

Det folgende indlaeg drejer sig om databa
sen FileMaker fra Macintosh (Niels H. Ander
sen). Som saedvanlig er Maclntosh-brugerne 
de eneste, der anvender begreber som »ene-
stående», »meget velegnet», »nemt» m. m. om 
deres programmer. Ikke-brugerne er normalt 
udstyret med en kritisk sans, der normalt vil 
finde bare mindst én lille fejl. For forskerne er 
det gennem kritikken, vi kommer videre. Ved-
rorende programmet FileMaker synes det at 
vaere et program, der på mange måder opfyl-
der den gravende arkaeoleigs önsker. Men som 
det af Jörgen Burchardt omtalte PC-File+ er 
det stort set kun en overforsel af de gamle 
graveboger og fundanmeldelser til computer-
form. Imidlertid kommer man ikke udenom, 
at et program som FileMaker fremmer afslut-
ningen af arkaeologiske säger meget, hvilket 
netop har vaeret et stort problem. 

Dette nummer af KARK afsluttes med Tor
sten Madsens beretning om en EDB-studietur 

til Holland, der synes at have vaeret ganske 
udbytterig, men som samtidig viste at Dan
mark godt kan holde den arkaeologiske EDB-
skanse på det europaeiskc fastland. 

I nummer 3 fra 1990 indledes der med en 
laengere reklame for Windows 3, der på sin vis 
har revet taeppet vaek under Mac'en, isaer pris-
maessigt - for tiden ses jaevnligt avisannoncer 
reklamerende med »Nyt prisfald på PC'ere« 
(også de mellemstore, og normalt IBM-com-
patible). 

Foranlediget af Nationalmuseets (Köben
havn) projekt indledes med en artikel om bil-
leddatabaser (Lars Kann-Rasmussen og Cars
ten U. Larsen). Det beskrives, hvorledes et 
stort genstandsmateriale i billedform kombi-
neret med tekst, via dias, video og computer 
kan nedlaegges på en analog videoplade for 
billcdernes vedkommende og på P C e n inko-
des billedreferencer til videopladen i tekst. 

Resten af nummeret er helliget stratigrafi-
seiftware praesenteret af Torsten Madsen. Et 
yderst nyttigt instrument for gravende arkaeo
loger, der arbejder med komplicerede lagfol-
ger: Harris-Matricen. En Harris-Matrix kan 
bruges til kronologisk sammenligning. Der 
gennemgåes dels den historiske baggrund for 
brugen af stratigrafiske analyser ind. de meto
diske aspekter, dels omtalte Harris-Matrix. 
Den software udgave, der praesenteres er 
Ryans Gnet Browser. Dette programs fordel 
er, at strukturen i materialet vises direkte på 
skaermen, man skal ikke i gäng med pen og 
papir bagefter. Det störste problem med Har
ris-matricer, hvis man skal have optimalt ud-
bytte af dem, er at registreringsarbejdet i för
bindelse med stratigrafiske udgravninger skal 
systematiseras vaesentligt i forhold til normal 
praksis. For samtlige lag skal registreres alle 
beroringsflader med andre lag. Efter beskri-
velsen at domme synes programmet ikke at 
vaere for begyndere og det påpeges endvidere, 
at der er problemer med udprint ningen af 
resultaterne. 

Detfjerde og sidste nummer fra 1991 indledes 
med en reklame for fire public domaine pro
grammer, som Moesgård formidler: C14-CAL 
(beskrevet i KARK 1990:4), GNET (KARK 
1990: 3), KVARK (delvist beskrevet i 1989: 3) 
og MOSES (KARK 1990: 1). Disse program-
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mer henvender sig specielt til kulturhistorike-
re og kan erhverves for et beskedent belob 
ved henvendelse til Torsten Madsen, Moes
gård, DK-8270 Hojbjerg. 

Henrik Jarl Hansen begiver sig ud i en gen-
nemgang af en raekke forkortelser og deres 
indhold. Den egentlige baggrund er imidler
tid at praesentere ICOMs arbejde med muse
umsdokumentation benaevnt CIDOC. Ameri-
kanerne har en tilsvarende organisation, blöt 
benaevnt MCN. Meget af C I D O C s arbejde er 
rettet mod at skabe standardiseringer inden
for museumsverdenen. Ved samme lejlighed 
reklameres der for et »Newsletter», som CI
DOC udgiver, og som har Henrik Jarl Hansen 
som redaktör. MCN minder meget om CI
DOC, men her er udgangspunktet pr defini
tion computere. Artiklen refererer overvejen-
de indholdet af det pågaeldende års moder i 
disse to organisationer. 

Foruden den Moesgård-producerede pro-
grampakke, der ovenfor er naevnt, praesente-
res også den ny version af »The Bonn Seri
ation and Archaeological Statistics Package» 
af Mörten Axboe. Det er en vaesentlig udvidet 
og mere brugervenlig version, der her 
praesenteres. Endvidere praesenterer H. P. 
Blankholm en programpakke kaldet »The Ar
chaeologists Analytical Toolkit». 

Hovedartiklen er også i dette nummer 
skrevet af Torsten Madsen. Den behandler 
emnet kalibrering af C-14 dateringer, jaevnfor 
det tidligere naevnte program til dette formål. 
Her gennemgåes dels hele problematikken 
omkring kalibrering fra C-14 til kalenderår, 
dels anvendelsen af selve programmet og en
delig ekscmpler på hvilke store vanskeligheder 
der er dateringsmaessigt i bl. a. sen meso-
litikum-neolitikum eig övergången mellem 

bronze- och jernalder. Et sådant program vil 
nok bringe brugerne af C-14 dateringer taette-
re på, hvad dateringerne egentlig er brugbare 
til i de enkelte tilfaelde. 

Generell er KARK-nyhedsbrev meget infor
mativt, og selv om det ofte er mere compu-
tersnak end egentlig arkaeologi, så er arkaeolo
gien trods alt en vaegtig del, både på det mere 
tekniske plan og indenfor mere sofistikerede 
analyser, og der viges ikke tilbage fra at ind-
drage de teoretiske og metodiske aspekter, 
der er nodvendige overvejelser, når spedfikke 
problemstillinger skal gribes an. Bladet er 
holdt i en uhojtidelig tone, men absolut seri
öst. I övrigt er det en helt klar fordel, at bla
det er skrevet af arkaeologer for arkaeologer, 
selvom begyndere af og til kan savne en ord
förklaring. Tidsskriftet er ined sine fire ärlige 
numre til 50 DKR en ganske billig investering. 
Endvidere er der lagt op til at redaktionen 
påtager sig formidling af public domaine 
programmer — og samtidig kan man altså også 
få dem praesenteret. Alle er endvidere vel-
komne til at sende bidrag. 
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