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Är det något fel på metoden? 
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• ”The filter” 

• Några exempel 

• Sammanfattning 
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Ämnesområden 
Huvudområdena är förhistorisk 

arkeologi, medeltidsarkeologi 

och medeltidens konsthistoria, 

men det handlar också om; 

runologi, äldre historia, ikonografi, marinarkeologi, 

kulturminnesvård, forskningshistoria och bibliografi,  

byggnadsundersökningar, numismatik, teori och metodik, 

ortnamn, osteologi 

Det handlar alltså inte om naturvetenskap och arkeologi? 



•”Ämnet arkeologi med laborativ analys, där 
naturvetenskapliga metoder används 
tillsammans med traditionella arkeologiska 
metoder och modern teoribildning för att lösa 
arkeologiska problem …” 

•”använder tekniskt avancerade metoder för 
att tillvarata, analysera och redovisa det 
arkeologiska källmaterialet” 

Laborativ Arkeologi 

”mäta, väga, räkna” 



De första laborativa analyserna av  

ett arkeologiskt källmaterial 

Peter Jacob Hjelm 1746-1813  

”Om konsten att härda koppar” 1797 KVA, nya handlingar T.18. 



Den första svenska laborativa Arkeologen 

Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) 

 

 

”Chemical examination of an object for 

Scandinavian antiquarian scholarship”  

1812, Jacob Adlerbeth, Iduna 



Runamoristningen som Jöns Jacob Berzelius  

1833 avfärdade som ett geologiskt fenomen 

trots Worsaaes intygande om deras äkthet 



Analyser av bronsföremål skickade för analys 

Till Berzelius av Carl Christian Rafn (1795-1864) 

 

Berzelius, J. J. 1836-37. ”Undersökningar af metallmassan 

I några fornlemningar”. Annaler for nordisk Oldkyndighet,  

Udgivne av det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 

Köpenhamn  



”Gravundersökningar i nordvästra Skåne 1906.  

II Grafhögen i Riseberga” Carl Wibling 1908:1 

 

Textilanalyser av ”…. ett mörkt fildtardtat ämne…” 

Dessa undersöktes mikroskopiskt  av professorn vid  

Tekniska högskolan, G. Sellergren. Av resultatet framgår att det var  

”rester av ett stycke fäll af något pälsdjur: räf, hare eller möjligen 

bäfver.” 



”Några förhistoriska brödfynd” 

Bror Schnittger Fornvännen 1912:1 

Birka grav Bj 97 



”Viktsenheterna i Sverige under Vikingatiden” 

Frans de Brun Fornvännen 1917 

”Viktenheterna i Sverige under vikingatiden”  

T.J Arne Fornvännen 1918:1 

”Det skulle naturligtvis vara mycket glädjande, om en matematiker och en 

experimentalfysiker ville underkasta sig besväret att undersöka våra gamla vågar 

och vikter, men jag anser a priori deras resultat av omtvistat värde, om de glömma, 

att varje tid bör mätas med sitt mått och, så att säga, vägas med sin våg” 

T.J. Arne Fornvännen 1919:3-4 



”Finländska stenåldersfrågor ur svensk synpunkt” 

Gunnar Ekholm Fornvännen 1922:2-3 

 

”Det nyaste bidraget till vår fornhistoria” 

Gunnar Ekholm Fornvännen 1923:1 

 

Campylodiscus clypeus 

”Vikten av att tillgodogöra historiska vittnesbörd om  

landets sekulära höjning” 

Gerard De Geer Fornvännen 1926:5 

 ”Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland” 

B. Nerman Smärre meddelanden Fornvännen 1927:4 



”Möjligheterna för en absolut postglacial kronologi” 

Jägmästare Åke Berg Fornvännen 1927:3 



”Röntgenfotografering av fornsaker” 

Gillis Olsson Fornvännen 1927:3 



”Strandlinjesbestämningar och markanalys” 

Ivar Schnell Fornvännen1932:1 





 

 The last three decades have seen a steady growth of 

application of natural scientific methods to 

archaeology. The interdisciplinary approach of 

archaeometry has found increasing appreciation by 

the archaeologists and is now considered 

indispensable and an integral part of archaeological 

studies. Interdisciplinary collaboration requires a 

multidisciplinary background. It is becoming 

increasingly difficult for the individual to grasp the 

whole field of archaeometry with its rapid 

developments. (website of Natural Science in 

Archaeology, Springer)  



 

 ARCHAEOLOGY VS. 

ARCHAEOLOGICAL SCIENCE  

Do we have a case?  

 

 Kerstin Lidén & Gunilla Eriksson  
 CURRENT SWEDISH ARCHAEOLOGY, VOL 21, 2013  



The filter 
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Men varför kommer filtret upp? 

• Forskaren 

• Metoden/materialet 

• Resultaten 



Forskaren 
• Arkeologi som lull-lull 

• Att ”marginalisera” dom kulturhistoriska 

implikationerna 

Dogs Adapted to 

Agriculture 

As wolves became 

domesticated, their genes 

adapted to a starch-rich diet 

of human leftovers  

(Axelsson et al 2013 Nature) 

World's oldest nuclear family 

unearthed in Germany 

(Haak et al 2008 PNAS) 



Metoden/materialet 

• Avsaknad av källkritik 

• Keramik eller Människor 

DATING OF 

CREMATED BONES 

(Lanting et al 2001 

Radiocarbon) 

Earliest date for milk use in the 

Near East and southeastern 

Europe linked to cattle herding 

(Evershed et al 2008 Nature) 

Same island, different diet: 

Cultural evolution of food 

practice on Öland, Sweden, from 

the Mesolithic to the Roman 

Period (Eriksson et al 2008 

JAA) 



Resultaten 

• Oväntade/oönskade resultat 

Origins and Genetic Legacy of 

Neolithic Farmers and Hunter-

Gatherers in Europe 

Skoglund et al 2012 Science 



Tvärvetenskaplig forskning 

Är det något fel på metoden? 

• Oftast inte! 

• Det handlar om att förstå varandras metoder 

(Ta bort filtret) 

• Måste få ta tid 

• Måste tala ett gemensamt språk 

• Måste bygga på gemensamma 

frågeställningar 

 



Laborativ arkeologi 

 
”WE ARE NOT STUDENTS OF SOME 

SUBJECT MATTER, BUT STUDENTS OF 

PROBLEMS. AND PROBLEMS CUT 

RIGHT ACROSS THE BORDERS OF ANY 

SUBJECT MATTER OR DISCIPLINE”  

Popper 1963:88 


