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FORORD 

Mine tanker omkring forholdet mellom teori og data, arkeologisk 
forskningshistorie og jysk enkeltgravskultur har vært igjennom 
flere stadier i løpet av de 5 årene denne avhandlingen har vært 
"underveis''. Når jeg setter et endelig punktum i februar 1994, 
er det med en takk til flere personer som på ulikt vis har 
bidratt med innspill. 

Først og fremst vil jeg takke min veileder, Bjørn Myhre, for en 
konstruktiv veiledning med stor faglig takhøyde. Charlotte Damm 
har vært en god ekstern veileder og svært imøtekommende med å 
gi meg tilgang til sine upubliserte arbeider om dansk 
neolitikum. 

Mats P. Malmer og Stig Welinder bidro på et tidlig stadium med 
gode kommentarer og litteraturtips. En takk til Stig for at han 
gjorde meg oppmerksom på divergerende og konvergerende problem. 
En spesiell takk til Malmer for et interessant møte på Lidinga 
i mai 1991. 

En takk til Forskningsrådet og Undervisningsutvalget ved IAKN 
for økonomisk støtte til deltagelse på et seminar om det 
neolittiske kulturbegrepet på Gotland i 1991. Dette var et 
seminar som ga meg et godt innblikk i dette mangesidige 
begrepet. 

I 1991 deltok jeg på en tidligneolittisk boplassundersøkelse i 
Bebensee, Segeberg i Schleswig-Holstein. Det var en gravning 
som ga meg innsikt i den "beckerske virkning"! En takk til 
Jurgen Hoika ved Schloss Gottorf for informasjon om tysk 
neolitikumforskning. 

En takk til Wenche Helliksen for gjennomlesning av avsnittene 
om evolusjonisme og kulturkretslære, samt for flere 
inspirerende diskusjoner om forskningshistorie. Takk til 
Leidulf Mydland for sprudlende kommentarer til kapittel 5. En 
takk til Brit Solli for at hun satte meg sporet av paradoksene. 
Av mine medstudenter vil jeg spesielt takke Ragnhild Sjurseike 
og Ronny Henriksen for mangt et godt samvære, både faglig og 
sosialt. På datafronten vil jeg takke Espen Uleberg for lånet 
av PC i innspurten på avhandlingen, da min egen fant det for 
godt å bryte sammen. 

Takk til Christopher Prescott for konstruktiv bistand i 
forbindelse med ferdigstilling av det opprinnelige manuset til 
trykking. Takk til Yolande Fonne for engelsk oversettelse. En 
stor takk til min nevø, Roger-Andre Amundsen, for datateknisk 
bistand. Eventuelle mangler og feil er forøvrig mitt ansvar. 

Stange, 1998 Hilde Amundsen 
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KAPITTEL 1 

INTRODUKSJON 

1.1. Problemstilling 

Denne avhandlingens problemstilling er forholdet mellom 
arkeologiens teorigrunnlag og datamateriale belyst i et 
forskningshistorisk perspektiv. Problemstillingen vil belyses med 
en forskningshistorisk analyse av et avgrenset arkeologisk 
forskningsfelt og datamateriale; forskningen av jysk 
enkeltgravskultur (forkortes til EGK) fra 1880-åra til 1990-åra. 

Innledningsvis er det på sin plass å si noe om det første ledd i 
problemstillingen - forholdet mellom teori og data. Dette 
problemets karakter kan belyses med et vitenskapsteoretisk 
begrepsapparat som setter et skille mellom divergerende og 
konvergerende problem. Et konvergerende problem innen vitenskapen 
er et problem som, når det satses tilstrekkelige økonomiske og 
intellektuelle ressurser på det, kan nærme seg en bestemt og 
endelig løsning. Et divergerende problem er på den andre siden et 
uløselig problem, noe det heller ikke er ment å være. Jo mer det 
granskes og debatteres, jo flere aspekter ved problemet dukker 
opp; det blir større og større, mer innholdsrikt og komplekst 
(Schumacher 1977:135ff). Jeg ser forholdet mellom teori og data i 
arkeologien som et divergerende problem ved at det ikke finnes 
enkle eller konkrete svar på denne typen problematikk. Denne 
avhandlingens målsetting er å diskutere og belyse dette 
problemkomplekset i et forskningshistorisk perspektiv. 

I den forskningshistoriske analysen av jysk EGK er min intensjon å 
belyse kontinuitet og endring i tolkninger og forklaringsmodeller 
av det datamaterialet som til enhver tid tilskrives denne 
arkeologiske kulturen. Jeg vil følge den danske forskningen over 
tid, samt sammenligne dansk forskning med andre og forskjellige 
forskningsmiljøer i samtid(ene). Den enkelte arkeolog og/eller 
arkeologiske tekst vil ikke ses isolert, men settes i sammenheng 
med teoretiske retninger, forskningstradisjoner over tid og 
forskningsmiljøer i samtid(ene). Jeg vil vise hvordan 
datamaterialet og kulturbildet av jysk EGK endrer karakter over 
tid og i samtid(ene). 

1.2. Det forskningshistoriske perspektivet 

Jeg vil her begrunne mitt valg av et internt forskningshistorisk 
perspektiv i analysen av jysk EGK. Jeg anser at det er et 
analytisk skille mellom et internt versus et eksternt perspektiv i 
en forskningshistorisk analyse. 
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Med et eksternt forskningshistorisk perspektiv menes her en 
analyse som ser arkeologisk forskning i lys av ulike tiders 
politiske, økonomiske, sosiale og ideologiske forhold, dvs. som 
generelt omhandler forholdet mellom forskning og samfunn. At 
arkeologisk forskning i større eller mindre grad er preget av og 
er del av politisk-kulturelle forhold i sin samtid, er akseptert 
av de fleste arkeologer i dag. På grunn av det store tidsspennet i 
denne avhandlingen anser jeg det som for krevende å integrere det 
eksterne perspektivet i særlig grad. For at et slikt perspektiv 
ikke kun skal gi "banale" svar, fordres en grundig analyse av 
arkeologiske kulturhistoriske synteser med trekk ved nordisk og 
europeisk historie fra slutten av 1800-tallet til i dag. Dette kan 
videre ikke ses som enkle årsaks-virknings-forhold. Forholdene vil 
alltid være mer komplekse. 

Utgangspunktet og intensjonen i min analyse er isteden et internt 
forskningshistorisk perspektiv, dvs. forholdet mellom 
teorigrunnlag og datamateriale innad i arkeologisk forskning. Dels 
vil arkeologien ses i sammenheng med øvrige kulturhistoriske fag 
og samfunnsfag. Jeg mener at valget av et internt perspektiv er 
mer relevant i forhold til avhandlingens problemstilling -
forholdet mellom teori og data. En intensjon er å belyse hvordan 
og hvorfor det samme tilgjengelige datamaterialet tolkes 
forskjellig, samt å belyse hvorvidt erkjennelse av et nytt 
og/eller endret datamateriale kan endre etablerte 
forklaringsmodeller og tolkninger. 

1.3. Begreper 

I dette avsnittet følger en begrepsavklaring av følgende begrep 
som er sentrale i avhandlingen; teorigrunnlag, forklaringsmodell, 
tolkning og datamateriale. 

Med teorigrunnlag menes overordnete teoretiske retninger i 
arkeologien som inneholder kultur- og historiesyn i vid forstand, 
derav kulturbegrep og forståelse av materiell kultur. Innenfor 
dette er hva som regnes som kulturspesifikke eller etniske 
signifikante faktorer ved et arkeologisk materiale sentralt. Et 
teorigrunnlag går følgelig på mer basale forhold enn kun 
enkeltstående teorier. Det inneholder kunnskapsteori og derav 
grunnleggende syn på hva slags kunnskap som kan utledes av et 
arkeologisk materiale. I dette ligger også grunnleggende 
forståelse av det forhistoriske samfunnet. Et teorigrunnlag utgjør 
en forutsetning for spesifikke forklaringsmodeller og tolkninger. 
Eksempel på et teorigrunnlag er kulturkretslæren innen 
kulturhistorisk arkeologi og evolusjonisme og funksjonalisme innen 
nyarkeologien. 

Begrepene forklaringsmodell og tolkning må følgelig ses i lys av 
et overordnet teorigrunnlag. En forklaringsmodell forstår jeg som 
et sett av tolkninger som forutsetter og underbygger hverandre, og 
som danner et spesifikt rammeverk for forståelse av et arkeologisk 

2 



materiale. En tolkning skal følgelig forstås som en del av en 
(større) forklaringsmodell. Samtidig kan en tolkning også være 
enkeltstående. F.eks. er en innvandringsmodell en 
forklaringsmodell som innebærer spesifikke tolkninger av et 
arkeologisk materiale; som tolkninger av materialets opprinnelse, 
vandringsveier, spredningsmønster, likhet og ulikhet med annet 
materiale etc. Alle disse tolkningene kan stå alene, men til 
sammen . danner de en spesifikk forklaringsmodell, her 
innvandringsmodellen. 

Med begrepet datamateriale mener jeg en avgrenset og definert del 
av et i utgangspunktet uendelig kildemateriale som kan gi kunnskap 
om forhistoriske samfunn. Data er det utvalget av kildene som 
anvendes og bearbeides i forskningen, og kan forstås som fagets 
empiri (Christophersen 1982: 146). Kilder "er", mens data "skapes". 
Jeg bruker konsekvent begrepet datamateriale fordi jeg nettopp 
forholder meg til de utvelgelsene av kildene som foretas i 
forskningen. Det betyr i denne sammenheng det datamaterialet som 
til enhver tid defineres som sentralt for forståelsen av 
kulturhistoriske forhold i neolitikum, og derav for jysk EGK. 
Forskningens erkjennelser, utvelgelser, definisjoner og 
systematisering av kildene kan sies å danne neolitikums 
datamateriale. Dette datamaterialet kan videre inndeles grovt i to 
hovedkategorier: 1) alle former for faste fornminner og artefakter 
og 2 ) resultatene av ulike typer naturvitenskapelig forskning som 
arkeologien anvender, derav et materiale av øko- og geofakter. 
Alle disse materialkategoriene omhandles i avhandlingen, men 
skillet mellom dem vil ikke problematiseres spesifikt fordi det 
vil bli for omfattende. 

1.4. (Forut)forståelse av arkeologisk tekst 

Metodisk innebærer en analyse av forholdet mellom teori og data i 
et forskningshistorisk perspektiv en litterær analyse av 
arkeologisk tekst. Å studere forskningshistorie er å analysere 
eldre forskning via tekst i et retrospektivt perspektiv. 

Likeledes som man kan hevde at et arkeologisk materiale inneholder 
uendelige tolkningsmuligheter, gjelder det samme for en 
arkeologisk tekst. Og likeledes som man ser et arkeologisk 
materiale utfra sin samtid og egne erfaringer, gjelder dette også 
i forhold til en arkeologisk tekst. Arkeologisk litteratur kan 
forstås som en dobbelttekst. Fortiden leses som en tekst med 
utgangspunkt i de materielle sporene som er etterlatt og som 
erkjennes i nåtiden. Arkeologer tolker og omskriver den 
f o rhistoriske teksten og lager derved en ny tekst, som andre leser 
og refererer til. 

En metodisk utfordr i ng ved å skrive forskningshistorie ligger i 
hvo rdan forstå og tolke tekst. Teksttolkning er en kvalitativ 
tilnærming til forskning. Kvalitative teknikker går gjerne sammmen 
med en hermeneutisk tilnærming der en søker å tolke meninger 
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(Kjeldstadli 1992:175). Hermeneutikk kan forstås som 
fortolkningslære og innehar et perspektiv for forståelse av 
litterære tekster. Den tidlige hermeneutikkens målsetting var å 
bygge opp en metodelære for forståelse av tekster og fremmede 
begivenheter/virke ligheter ved å leve seg inn i disses egen samtid 
og forutsetninger. Denne troen på innlevelse og rekonstruksjon 
kritiseres i den moderne hermeneutikken (Lubcke 1982:163ff). Innen 
moderne hermeneutikk er det sentralt at fortolkning alltid 
innebærer en forutforståelse. Dette synet er grunnleggende i Hans
Georg Gadamers hermeneutikk. Jamfør Gadamer (1975) kan ikke en 
teksts mening identifiseres med en forhåndsmening. En mottatt 
tekst får mening og blir forståelig kun når den presenteres og 
anvendes i nye historiske kontekster. En teksts mening overgår 
alltid dens forfatter (etter Johnsen & Olsen 1992:430). 

Forutforståelse innebærer følgelig at arkeologiske tekster tolkes 
innenfor en annen mening enn den de hadde hos forfatteren og i sin 
samtidige kontekst. Det forhold at jeg avgrenser og derav kun 
belyser utvalgte sider ved forskningshistorien har sammenheng med 
mine forutforståelser og fører nødvendigvis til en form for 
reduksjonisme. Når jeg skal referere fra arkeologisk litteratur, 
står jeg overfor et redelighetsproblem; hvilken tekst velges og 
hvilke aspekter fokuseres fra denne teksten. Et metodisk problem 
er hvordan referere et utsnitt av en større kulturhistorisk 
framstilling uten at dette utsnittet løsrives fra sammenhengen, 
det være seg i forhold til det overordnete kulturbildet, det 
anvendte datamaterialet og/eller teorigrunnlaget. Disse typer 
problemer er uunngåelige. Jeg vil forholde meg til denne 
problematikken ved at jeg både i gjennomgang og i referering av de 
ulike tekstene bestreber å skille mellom beskrivelse og evaluering 
av teksten. 

En videre måte å forholde seg til denne typen problematikk på 
angår min intensjon om å analysere forskningen av jysk EGK på 
grunnlag av ulike teorigrunnlag; i forskningstradisjoner over tid 
og i forskningsmiljøer i samtid(ene). Jamfør Bo Graslund kan hver 
periodes forskning bedømmes rettferdig kun om den analyseres utfra 
sine egne forutsetninger (Graslund 1978:7). Jeg er dels enig i 
dette synet. En intensjon i denne avhandlingen er å forsøke å 
"gripe" mening i arkeologisk tekst ved å søke en forståelse av 
tekstens teorigrunnlag. Dette nærmer seg det hermeneutiske 
grunnprinsippet om at helheten skal forstås ut fra delene og 
delene ut fra helheten. Samtidig må jeg presisere at jeg ikke tror 
det rent metodisk er mulig å avdekke tekstens "sannhet" ved å søke 
å forstå teorigrunnlaget alene. Forutforståelsene vil ha sin 
virkning også i dette ved at jeg uunngåelig vil lese mine 
forutforståelser inn i teksten. Samtidig er min forutforståelse en 
betingelse for at jeg i det hele tatt kan forstå en tekst. 
Forutforståelse er følgelig en betinget del av den hermeneutiske 
sirkel eller forståelseshorisont. Jeg har (for)forståelse av 
arkeologiske tekster fordi jeg selv er en del av denne 
tradisjonen. Jamfør Poul Lubcke er vi selv del av historiens 
virkninger. Vi står alltid midt i de overleverte verkers 
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virkningshistorie og er således avhengige av tradisjonen, både når 
vi opponerer mot den, og når v i søker å forholde oss nøytralt til 
den (Uibcke 1982:176). 

1.5. Oversikt over kapittelinndeling og -innhold 

Her følger en generell oversikt over avhandlingens 
kapittelinndeling og -innhold. En mer spesifikk presentasjon a v 
temavalg og avgrensninger følger innledningsvis i de respektive 
kapitlene. 

Kapittel 2 inneholder en presentasjon av den arkeologiske debatten 
omkring forholdet mellom teori og data. Generelt skilles det 
mellom en realistisk og en relativistisk tradisjon i synet på 
dette spørsmålet, med en hovedvekt på debatten f.o.m. 1960-åra. 
Kapitlet er en bakgrunn for den forskningshistoriske analysen av 
jysk EGK i kapittel 4, samt for drøftingen om forholdet mellom 
teori og data i kapittel 5. 

En analyse av forholdet mellom teori og data i et 
forskningshistorisk perspektiv fordrer en oversikt over 
arkeologisk forskningshistorie, dvs. over skiftende teorigrunnlag 
i arkeologien over tid. Kapittel 3 inneholder en presentasjon av 
arkeologisk forskning fra slutten av 1800-tallet til i dag. Denne 
forskningen er både mangfoldig og sammensatt. Jeg avgrenser derfor 
presentasjonen til de generelle linjene. Kapitlets målsetting er å 
gi et forskningshistorisk rammeverk til kapittel 4. 

I kapittel 4 presenteres den forskningshistoriske analysen av jysk 
EGK fra 1 880 -åra til 1990-åra, dvs. jysk EGKs spesifikke 
forskningshistorikk. Kontinuitet og endring i tolkninger og 
forklaringsmodeller av EGKs datamateriale innad i dansk forskning 
over tid og i andre forskningsmiljøer i samtid(ene), vil ses i 
sammenheng med teorigrunnlag. I et innledende avsnitt vil 
målsetting, avgrensning, litteratur- og temavalg, begrepsbruk og 
inndeling av kapitlets' ulike avsnitt presiseres. 

Kapittel 5 er det avsluttende kapitlet med en inngående drøfting 
av avhandlingens problemstilling; forholdet mellom teori og data 
belyst i et forskningshistorisk perspektiv. I dette kapitlet vil 
jeg utdype min analyse av jysk EGKs spesifikke 
forskningshistorikk. Kapitlet inneholder videre egne refleksjoner 
og stillingsstagen til forholdet mellom teori og data i 
arkeologien. 
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KAPITTEL 2 

ARKEOLOGISK DEBATT OM FORHOLDET MELLOM TEORI OG DATA 

2.1. INNLEDNING 

I dette kapitlet vil jeg belyse den arkeologiske debatten omkring 
forholdet mellom teori og data. Kapitlet er ment å være en 
bakgrunn for den forskningshistoriske analysen av jysk EGK, samt 
for den videre drøftingen om forholdet mellom teori og data på 
grunnlag av denne analysen. Det skilles her generelt mellom en 
realistisk og en relativistisk tradisjon i faget. Hovedvekten blir 
lagt på debatten fra 1960-åra til i dag. 

Forholdet mellom teori og data er del av en større diskusjon om 
grunnleggende spørsmål og problemer innen arkeologien. Debatten 
berører sentrale kunnskapsteoretiske spørsmål om subjektivitet og 
objektivitet i forskningen. Hva er kunnskap i arkeologien? Er det 
mulig å oppnå "sann", objektiv kunnskap om fortiden, eller vil 
kunnskapen alltid være av relativ og subjektiv karakter? 

Et sentralt spørsmål er hvorvidt, og eventuelt hvordan og hvorfor, 
arkeologisk forskning utvikles og endres over tid. Skyldes det et 
stadig mer sofistikert teorigrunnlag og/eller et stadig voksende 
datamateriale? Spørsmål i tråd med dette er hvorvidt et nytt 
teorigrunnlag alltid fører til fornyet tolkning av et 
datamateriale? I hvilken grad styrer en samtids kultur- og 
historiesyn tolkningene av data? Hvorvidt fører oppdagelse 
og/eller erkjennelse av et nytt datamateriale til nye 
kulturhistoriske slutninger, dvs. kan ny data endre teori? Er et 
arkeologisk datamateriale "det samme" over tid? I hvilken grad kan 
nye metoder, f.eks. naturvitenskapelige, endre etablerte 
tolkninger av et materiale? 

En målsetting i denne avhandlingen er å belyse disse spørsmålene 
ved en analyse av forskningen av og omkring jysk EGK fra 1880-åra 
til 1990-åra. Er det en lineær utvikling og kontinuitet mot en 
"sannere" kunnskap om jysk EGK over tid: "Slægt efter Slægt vender 
tilbage til det samme Stof, og bestandig sees der noget nyt og 
rettere" (Muller 1897a:691). Eller er det klare brudd i denne 
forskningen over tid grunnet nye teorigrunnlag med nye 
problemstillinger? Er det "det samme stoff" som studeres, eller 
endrer datamaterialet karakter over tid? 

Kapitlet er inndelt i to hovedavsnitt; ett om den realistiske 
tradisjonen og ett om den relativistiske tradisjonen. Disse 
avsnittene er igjen inndelt i 4 underavsnitt, en nærmere 
redegjørelse for innholdet i disse følger. Avslutningsvis følger 
et avsnitt med utdrag av en diskusjon mellom en representant for 
realismen og en representant for relativismen, med sammenfatning 
av viktige punkter. 

6 



2.2. DEN REALISTISKE TRADISJONEN 

Realismen er en kunnskapsteoretisk anskuelse som går ut på at det 
eksisterer en ytre virkelighet uavhengig av våre forestillinger om 
den. Innenfor en realistisk tradisjon i arkeologien presenteres 
her empirisme, rasjonalisme, positivisme og teoretisk realisme. 

2.2.1. Empirisk arkeologi 

En kort presentasjon av den empiriske tradisjonen i arkeologien er 
ment å fungere som en bakgrunn til de videre avsnittene i dette 
kapitlet. En utdyping følger i neste avsnitt med den svenske 
arkeologen Mats P. Malmers (1921-) syn på skillet mellom empirisme 
og rasjonalisme. Generelt vil jeg hevde at en empirisk tradisjon 
dominerer i arkeologien forut for 1960-åra, dvs. innenfor 
tradisjonell, kulturhistorisk arkeologi. Den er fortsatt en 
sentral tradisjon i spesielt kontinental/tysk arkeologi i dag 
(Harke 1989:406ff). Også i nordisk arkeologi er det klare 
empiriske trekk i dagens forskning. 

Forenklet sagt er et empirisk standpunkt at "data taler i seg 
selv". Forskeren samler inn data og finner deretter en teori som 
på best mulig måte gir forklaring på disse data. Resultatene 
springer ut av materialet. Dette innebærer induktiv metode, dvs. 
slutninger fra det spesielle til det generelle. En forenklet og 
skjematisk framstilling er følgelig; data styrer teori. En tro på 
at det arkeologiske materialet kan "tale" framkommer direkte i 
følgende uttalelse: "Men hvad sagde selve det arkæologiske 
Materiale?" (Troels-Smith 1953:8). 

Den danske arkeologen Johannes Brøndsted (1890-1965) er eksplisitt 
i sine uttalelser om empirisk forskning. Kulturhistoriske 
tolkninger må være fast forankret i det grunnlag som funnene 
utgjør. Datamaterialets bæreevne diskuteres i forhold til de 
kulturhistoriske slutningene: " ... at det i forhistorisk Forskning 
er farligt at "presse" et Stof. Jo rigere, mere fyldigt og 
alsidigt et arkæologisk Materiale er, des bedre taaler det Trykket 
af store, afgjørende Slutninger" (Brøndsted 1938:268). Det er 
interessant å se denne målsettingen om at data må være 
forutsetning for tolkninger i lys av Brøndsteds svært maleriske 
skildringer av kulturforholdene i yngre steinalder. Dette kommer 
jeg tilbake til i kapittel 4. 

Et senere eksempel fra kontinental arkeologi viser klart den 
empiriske tankegangen. Den tsjekkiske arkeologen Evzen Neustupny 
hevder at arkeologiske paradigmer (hans begrep) er regionalt og 
kronologisk bundet fordi arkeologien er avhengig av de 
karakteristiske trekkene ved dens primærkilder. Prosessen ved 
etablering av et nytt paradigme begynner med observasjon av nye, 
avvikende fakta. Deretter kommer reguleringen av teorier for å 
passe til de nye fakta (Neustupny 1976:241ff). 
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Karakteristisk for kulturhistorisk arkeologi er som nevnt et 
empirisk vitenskapssyn. Denne arkeologiens teorigrunnlag, 
kulturkretslæren, er ofte underkommunisert. Det er sjelden at 
empiriske arkeologer redegjør eksplisitt for teoretisk ståsted. 
Jeg finner det sannsynlig at dette anses som irrelevant nettopp 
p.g.a. det vitenskapsteoretiske grunnsynet om at resultatene 
springer ut av datamaterialet alene. 

2.2.2. Rasjonalistisk arkeologi 

Malmer står for et rasjonalistisk syn på forskningsprosessen. Jeg 
vil presentere hovedtrekkene ved hans synspunkter fra 1960-åra. 
Malmer får fra dette tidspunktet stor betydning i debatten omkring 
forholdet mellom teori og data, en debatt som han selv er aktiv i 
framover. Derfor kommer jeg tilbake til Malmer, og hans noe 
endrete synspunkter, flere steder i dette kapitlet. 

Malmer skiller mellom to generelle retninger i arkeologien; 
empirisme og rasjonalisme. Den empiriske tradisjonen ser det som 
sin målsetting å oppdage apriori eksisterende, naturlige grenser 
mellom typer, dvs. de typene som de forhistoriske menneskene selv 
erkjente. Ved å studere distribusjon og kombinasjon av typer er 
det mulig å komme fram til de korrekte grensene mellom kulturene. 
Denne empiriske forskningsprosessen kritiseres av Malmer: "The 
empirical search for the "correct" or "natural" boundaries rapidly 
leads toa very large number of points where it is quite simply 
impossible to decide objectively what is "correct" or "natural", 
leaving the scholar to make a subjective choice. The empiricist's 
desire for objectivity leads ironically enough to repeated 
instances of notarius subjectivity" (Malmer 1966/67: 376f). 

Den rasjonalistiske retningen godtar at artefaktene eksisterer i 
seg selv, men typene og kulturene har ingen apriori eksistens. De 
konstrueres ved at arkeologen formulerer logisk korrekte verbale 
definisjoner. Rasjonalisten innser følgelig at etablering av typer 
og kulturer har et subjektivt utgangspunkt i forskningen. Etter en 
bevisst, subjektiv etablering av grensene mellom typer og kulturer 
er arkeologen i stand til å objektivt studere de fenomenene som 
opptrer mellom disse grensene (Malmer 1963b:93, 1966/67:377). 

Malmer ser arkeologi som en eks?kt vitenskap. Primærstudiet av det 
arkeologiske materialet er utgangspunktet, og her må arkeologien 
være like så eksakt i sine beskrivelser som naturvitenskapene. Han 
kritiserer påstander om at arkeologien ikke kan være eksakt. Slike 
påstander begrunnes med tesen om det arkeologiske materialets 
irrasjonelle karakter fordi det er produkter av menneskelig 
virksomhet. Det forhistoriske materialet har derimot karakter av 
eksakthet og objektivitet og er alt annet enn irrasjonelt. 
Artefaktene utgjør rester av selve den historiske hendelsen, og 
inneholder derfor en objektiv sannhet som umiddelbart kan 
utnyttes. I den videre bearbeiding av materialet er kildekritikk 
sentralt. En grunnleggende tese i Malmers syn på materiell kultur 
er at fysisk likhet avspeiler andre former for likhet, dvs. likhet 
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i forhold til tid, anvendelse, benemning og miljø. En korrekt 
definert type motsvarer en konkret historisk situasjon (Malmer 
1962:879f, 1963a:13,35). 

Metode er grunnleggende for Malmer. Den tradisjonelle arkeologiens 
metoder betegnes som impresjonistiske. Denne impresjonismen kan 
bekjempes ved å etablere en objektiv arkeologisk arbeidsmetode. 
Den sentrale metoden er typologien, det sentrale begrepet er 
typen. Siden typene ikke eksisterer apriori, er det et sentralt 
premiss at arkeologien skal operere med en eksakt terminologi. 
Logisk korrekte, verbale definisjoner av typene må utelukkende 
baseres på objektivt registrerbare typologiske element. Når typene 
er fast definert, er grunnlaget lagt for videre arbeid. 
Definisjonene må følgelig komme forut for diskusjoner om 
utbredelse og andre egenskaper hos typene. En vitenskapelig 
definisjon av begreper må baseres på kjente kvantiteter. Et 
forbilde for utviklingen av en eksakt terminologi i arkeologien 
finnes i naturvitenskapene, av dette følger at terminologien må 
uttrykkes i tall. F.eks. ved bruk av tallsystemet i definisjonen 
av et typologisk element som "tynnbladethet". I denne sammenheng 
kritiseres den eldre arkeologien for kun å vise til 
bildehenvisninger i definisjoner av typene. Dette fungerer ikke 
som en definisjon fordi en eksakt terminologi må utelukke og 
overvinne de subjektive elementene (Malmer 1962:88lf, 
1963a:16ff,35ff, 1966/67:374). 

Arkeologi som vitenskap består som alle andre vitenskaper av en 
kombinasjon av fakta og hypoteser. Det er svært viktig for 
forskningsresultatene at vi er bevisst dette skillet. Felles for 
empirismen og rasjonalismen er at de begge starter fra hypoteser. 
Faren for den empiriske forskeren er at han i formuleringen av 
definisjonen av en kultur, tror at han har "oppdaget" en kultur og 
starter å behandle denne som et fakta og ikke kun som en hypotese. 
Rasjonalisten derimot er bevisst at en definisjon av en spesifikk 
kultur ikke er annet enn et eksperiment. Prosedyren som derav 
følger er sentral. Det må formuleres flere ulike definisjoner, og 
tolkningene som resulteres i disse kan deretter sammenlignes med 
hverandre. Det er i sammenligningen av eksperimentenes ulike 
resultater at den mest sannsynlige kunnskapen kan finnes (Malmer 
1966/67:373ff). 

Typer og kulturer er abstraksjoner. En arkeologisk kultur er en 
hypotese eller en serie av hypoteser, ikke et fakta. De eneste 
fakta i arkeologi er de fysiske artefaktene og deres funnforhold, 
dokumentert objektivt og beskrevet i logisk korrekte verbale 
termer. Dette reduserer ikke hypotesenes viktighet; de er 
essensielle i alt vitenskapelig arbeid. En objektiv registrering 
av fakta er ikke et mål i seg selv. Arkeologien må streve etter å 
tolke fakta. Dette gjøres ved å konstruere hypoteser. Det er en 
forskningsoppgave å søke bekreftelse av en hypotese gjennom stadig 
nye fakta, inntil hypotesen nærmer seg det vi benevner en teori. 
Ideelt sett kan hypotesen bevises. Samtidig kan man i arkeologi 
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kun operere med sannsynligheter som grenser mot sikkerhet, en kan 
ikke konstruere bindende bevis (Malmer 1962:879, 1966/67:373) 

Malmers rasjonalistiske arbeidsmetode ligger tett opp til 
hypotetisk-deduktiv metode ved bruk av modeller og i formulering 
av eksplisitte hypoteser som testes på arkeologisk data. Ved 
analyser av datamaterialet verifiseres eller falsifiseres 
hypotesene. I sin hypotese-fakta-tankegang vil jeg hevde at Malmer 
opererer med et syn på teori og data som et vekselspill, dvs. data 
kan virke tilbake på hypotesene og bekrefte eller avkrefte disse. 

2.2.3. Nyarkeologi og positivisme 

Jeg vil kort redegjøre for det sentrale synet på forholdet mellom 
teori og data i nyarkeologien. Nyarkeologi som teoretisk retning 
var sentral i 1960- og 70-åra, men er aktuell i faget også i dag. 
Innledningsvis presenteres en artikkel av Malmer fra 1984, dette 
for å knytte nyarkeologi og positivisme til nordisk arkeologisk 
tradisjon (se forøvrig Myhre 1991:167). Videre forholder jeg meg 
til Guy Gibbons analyse av amerikansk nyarkeologi. Jeg anser hans 
analyse som representativ for synet på forholdet mellom teori og 
data innen denne retningen. 

Malmer relaterer selv sin rasjonalisme fra 1960-åra til det 
positivistiske grunnsynet i nyarkeologien. Han har alltid delt 
nyarkeologenes syn på materialets store kunnskapspotensiale. 
Informasjonen ligger i materialet. Han samstemmer med 
positivismens naturvitenskapelige forskningsideal ved at man skal 
skille mellom fakta og hypoteser. Han fastholder sitt syn på at 
data har en egenverdi og derav et kunnskapspotensiale som er 
uavhengig av den teori eller modell som innsamlingen skjedde 
etter. Det arkeologiske materialet er stumt og menneskelig og kan 
sammenlignes med naturvitenskapelig materiale som er stumt og 
ikke-menneskelig. Dette innebærer en likeartet arbeidsmetode i 
arkeologi som i naturvitenskap; å formulere hypoteser, og deretter 
å innsamle data for å verifisere eller falsifisere disse. Han 
fastholder et tidligere utsagn om at man må arbeide som om en 
fullkommen objektivitet er mulig (se Malmer 1980:262). Vi må 
etterstrebe objektivitet. Dette innebærer at vi ikke undertrykker 
fakta som strider mot vår politiske ideologi eller våre 
arkeologiske hypoteser (Malmer 1984:262ff)). 

I Gibbons Explanation in Archaeology fra 1989 redegjøres det for 
positivistisk vitenskapsteori som en bakgrunn for og et premiss 
fornyarkeologien. Positivistisk begrepsbruk, ontologi og 
epistemologi ble tatt i bruk av nyarkeologene. Gibbon skiller 
mellom logisk positivisme med Wienerskolen fra sent i 1920-
åra/tidlig i 30-åra, og en senere retning kalt logisk empirisme 
fra midten av 1930-åra til midten av 50-åra. Det var den logiske 
empirismen som særlig influerte de sosiale vitenskapene i Vesten 
sterkt i 1950- og 60-åra, og derav nyarkeologien fra 1960- og 70-
åra (Gibbon 1989:lOff). For enkelthets skyld vil jeg omtale 
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retningen(e) kun som positivisme, da kun de generelle trekkene er 
relevant i denne sammenhengen. 

Nyarkeologien tar avstand fra empirismen og de induktive 
slutningene i tradisjonell arkeologi. Hypotetisk-deduktiv metode 
er sentralt. Hypoteser skal testes mot data. I denne prosessen 
verifiseres eller falsifiseres hypotesene. Et grunnleggende 
premiss for å kunne teste hypoteser mot data er synet på data, og 
derav det arkeologiske materialet, som objektive faktorer. 
"Informasjonen er der", uavhengig av ideer eller teori. Synet på 
kultur som en organisme (systemteori), materialets målbarhet og 
premisset om eksistensen av universelle lover innen nyarkeologien 
kan knyttes til en positivistisk vitenskapsfilosofi. Å finne 
generelle lover er målet for arkeologi som vitenskap (Gibbon 
1989:66f, se forøvrig Binford 1968:17). 

Sammenfattet ser jeg det viktig å påpeke at nyarkeologien ser 
teori som essensielt i arkeologien: " ... the problem is nota 
matter of data but ( ... ) a matter of theory. The data that we take 
is already theory-laden anda product of our selection, modified 
by the limitations and obscurities of the archaeological record, 
our methods of recovery and examination, and by our languages of 
expression" (Clarke 1976:460). Forskeren ser data via teori, men 
samtidig gjør synet på data som objektivt eksisterende det mulig å 
teste teori mot data, ved hypotetisk-deduktiv metode. Som i den 
"malmerske" rasjonalismen kan det også fornyarkeologien sies at 
teori og data anses som et vekselspill. 

2.2.4. Teoretisk realisme 

Teoretisk realisme defineres som forskjellig fra og som et 
alternativ både til ekstrem positivisme og en relativisme av typen 
"anything goes". Denne vitenskapsteoretiske retningen har sitt 
opphav i 1950- og 60-åra, men blir mer aktuell fra 1970-åra 
(Winberg 1990, Gibbon 1989:142ff, Johansson & Liedman 1983:l0lff) 

Av arkeologer som i de senere årene kan knyttes til teoretisk 
realisme vil jeg spesielt framheve Malmer og Colin Renfrew. 

I teoretisk realisme er framskritt i vitenskapen et grunnleggende 
premiss. Det mest fundamentale i menneskehetens historie er at man 
i økt grad har lært å mestre og forstå naturen, i det hele gjort 
naturvitenskapelige og tekniske framskritt. Denne dialogen med 
naturen er uforståelig og umulig om det ikke finnes en omverden 
som eksisterer uavhengig av oss og som vi kan få økt kunnskap om. 
Synet på en objektiv, ekstern realitet har teoretisk realisme til 
felles med positivismen, samt at vitenskapen må være objektiv og 
rasjonell og at vitenskapelige teorier må bygge på empirisk data. 
Til felles med relativistiske retninger har den teoretiske 
realismen synet på vitenskap som en sosial aktivitet, derav at 
vitenskapelig kunnskap er sosiale produkter. Ulikt relativismen 
hevdes det derimot at denne kunnskapen kan korrigeres mot det 
objektivt gitte (Gibbon 1989:143ff, Winberg 1990:7). 
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Tilhengere av teoretisk realisme godtar følgelig at våre 
observasjoner er teoriladete, men kun til et visst punkt. Det 
betyr ikke at teoriene er så styrende at kunnskap om omverden blir 
umulig, at "fakta" aldri kan anvendes for å velge mellom teorier. 
Teoriene kan vise seg å være urimelige, og derved tvinges vi til å 
revurdere vår opprinnelige oppfatning. Et grunnleggende premiss i 
denne kunnskapsrealismen er at man skal og kan oppnå økt kunnskap 
om en virkelighet som eksisterer uavhengig av subjektet. Teorier 
kan bli objektivt vurdert opp mot empirisk (bevis)materiale. Dette 
gjelder ikke kun i naturvitenskapene, men også i samfunns- og 
humanvitenskapene. Teoretisk realisme ser samfunn og historie som 
faktisk eksisterende objekter (Gibbon 1989:143ff, Winberg 
1990:Sf). 

Spesielt aktuelt for samfunns- og humanvitenskapene er skillet 
mellom lukkete og åpne system. Lukkete system er kontrollerte 
laboratoriemessige eksperiment, mens åpne s y stem er samfunnet og 
til og med naturen. Mens positivismen opererer med enkle 
kausalsarnrnenhenger, anser teoretiske realister kausalsarnrnenhenger 
som tendenser som kun slår igjennom dersom de ikke hindres av noe 
annet. I åpne system finnes det så godt som alltid noe som hindrer 
tendensene å slå igjennom eller som modererer deres innvirkning. 
Fordi man i forskningen i stor grad må regne med åpne systemer, 
skaper dette store problemer for falsifikasjon som metode. 

I motsetning til positivismen som kun forholder seg til iakttatte 
ytre fenomen, opererer teoretisk realisme med et skille mellom 
ytre og dype fenomen. De dypere fenomenene er reelt eksisterende 
krefter og strukturer under tingenes ytre, som (av)gir visse 
mønstre i de iakttatte ytre fenomenene. Det er en målsetting å 
skape kausale forbindelser mellom ytre og dype fenomen. Dette 
synet er tilpasset samfunns- og humanvitenskapene og kalles med et 
annet ord for strukturisme, som ikke må forveksles med klassisk 
strukturalisme. Denne retningen er ikke enhetlig. Et eksempel er 
sosiologen Anthony Giddens strukturasjons-teori (Winberg 
1990: llff) . Giddens teorier kommer jeg tilbake til senere i 
avhandlingen. 

Malmer tilskriver seg i 1990-åra eksplisitt til teoretisk 
realisme, med referanser bl.a. til Gibbon og Winberg. 
Kunnskapsrealismen i denne retningen overføres til forhistorien. 
Som tidligere ser Malmer på fortiden og artefaktene som virkelige. 
Dette innebærer at begge nivåer er forbundet med logikk. Vi har 
derfor gode muligheter til å studere forhistorisk virkelighet på 
basis av artefaktene. Han vurderer relativismen som både 
misvisende og destruktiv for arkeologien. Vi har en stor mengde 
objektiv kunnskap om fortiden, noe som tilsier at vi også har 
forståelse av den. En sentral tese hos Malmer fra tidligere er 
synet på arkeologisk materiale som stumt og menneskelig . 
Artefakter er direkte observerbare, men taler ikke i seg selv. Vi 
må derfor ta i bruk strikte vitenskapelige metoder for å få det i 
tale. I alle vitenskaper er det et skille mellom direkte 
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observerbare data og en underliggende essensiell virkelighet som 
vi ønsker å oppnå kunnskap om. I arkeologien er dette skillet 
svært klart siden vi må komme med en verbal redegjørelse fra et 
absolutt stumt materiale. Malmers premiss er at det er mulig å 
trekke sikre konklusjoner fra dette stumme materialet. Slutningene 
vil alltid være mer eller mindre sannsynlige, ikke absolutt 
bindende. Dette har arkeologien til felles med flere praktiserende 
vitenskaper (Malmer 1993a:146ff, 1993b:17). 

I følge Malmer er et overveldende flertall av arkeologiske 
resultater produkter av sunn fornuft (common sense). Han viser her 
til forskningshistorien. Måten å tenke på anbefalt av de 
teoretiske realistene er nettopp den forskningsstrategien som er 
observert av alle gode arkeologer siden begynnelsen av arkeologi 
som vitenskap. Det er selvsagt at våre iakttagelser er teoriladet, 
men dette betyr ikke at realistisk kunnskap om det arkeologiske 
materialet blir umulig. Over store felt fungerer et teorinøytralt 
observasjonsspråk. Arkeologiens unike dikotomi mellom observerbare 
data og den virkelighet som vi ønsker å oppnå kunnskap om, gjør 
standpunktene innen teoretisk realisme veldig egnet for arkeologi 
som vitenskap. Teoretisk realisme er en eksplisitt godkjennelse av 
arkeologiens måte å arbeide på (Malmer 1993a:148, 1993b:17). 

I en kritikk av nyere relativistiske retninger i arkeologien 
forfekter Renfrew at man må ivareta et realistisk syn på fortiden. 
Det realistiske synet søker å utforske datas iboende egenskaper. 
Selv om han ikke eksplisitt tilknytter seg teoretisk realisme, 
finner jeg det relevant å oppsummere viktige punkter i hans syn 
her. Som et alternativ til en relativistisk post-prosessuell 
arkeologi, argumenterer Renfrew for utviklingen av en ny type 
prosessuell arkeologi. Denne retningen benevnes den kognitivt
prosessuelle i motsetning til den tradisjonelt funksjonelt
prosessuelle. Blant Renfrews punkter for denne arkeologien inngår 
vitenskapssyn og syn på forskningsprosessen. Det finnes gode 
vitenskapelige metoder, derav hypotetisk-deduktiv metode. I dag er 
det ingen som hevder at vår kunnskap om fortiden er objektiv, men 
det betyr ikke at det derved er illegalt for forskeren å strebe 
mot objektivitet. Enhver påstand om fortiden må verifiseres eller 
falsifiseres med referanse til relevant datamateriale. I en 
vurdering av sannhetsverdien til rivaliserende hypoteser er den 
mest formålstjenlige strategien åla data dømme. En "ekstrem" 
positivisme forkastes, bl.a. ved avvisning av generelle lover 
(Renfrew 1989:38ff). Jeg vil hevde at Renfrews program i tillegg 
til en realistisk posisjon kan karakteriseres som "myk" 
positivisme. 

I følge teoretisk realisme eksisterer objektet i seg selv 
uavhengig av et tolkende subjekt. Dette betyr at data kan virke 
tilbake på og korrigere teori. Som i den "malmerske" rasjonalismen 
og i nyarkeologien anses forholdet mellom teori og data som et 
vekselspill. 
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2.3. DEN RELATIVISTISKE TRADISJONEN 

Relativisme er en kunnskapsteoretisk anskuelse som går ut på at 
det ikke gjelder noe absolutt, men at dette varierer etter tid og 
sted. Innenfor den relativistiske tradisjonen vil jeg presentere 
tidlig relativisme i norsk arkeologi, relativisme og dialektikk i 
post-prosessuell arkeologi, virkningshistorie og et 
kunnskapsteoretisk synspunkt som her benevnes det kreative 
paradoks. 

2.3.1. Tidlig relativisme i norsk arkeologi 

Jeg vil her presentere arkeologen Arne B. Johansens synspunkter om 
forholdet mellom teori og data. Jeg utgår fra hans avhandling fra 
1969, samt et mindre skrift fra 1974. Sammen med Malmer, og som 
dennes klare motvekt, er Johansen sentral i en kunnskapsteoretisk 
diskusjon i arkeologien som føres sent i 1970-åra og tidlig i 80-
åra. Denne diskusjonen vil sammenfattes avslutningsvis i dette 
kapitlet. 

Det grunnleggende premisset for Johansen er at teori kommer forut 
for data. Arkeologiske data har ingen selvstendig objektiv 
eksistens, de eksisterer bare i relasjon til den teori som har 
skapt det. Johansen står derav i skarp opposisjon med empirismen. 
Han står også i opposisjon til det rasjonalistiske/positivistiske 
synet at data kan testes ved serier av hypoteser. Arkeologiske 
data skapes ikke ved induksjon. Derimot er etableringen av 
arkeologiske data en deduktiv prosess, hvor forskerens menneske
og kulturoppfatninger, dvs. modeller og teori, er det fundamentale 
for "oppdagelsen" av data. Forskningsprosessen har en deduktiv 
grunnstruktur. En gitt kunnskapsmasse er bare sann eller gyldig 
dersom en først godtar et bestemt sett av aksiomer. Fire aksiomer 
er forutsetninger for oppdagelsen av data: tildannings-, form-, 
materiale- og kontekstkriteriet. Videre er analogier 
grunnleggende, både fra egen kulturerfaring og fra andre levende 
kulturformer. Å studere et arkeologisk materiale gir ikke i seg 
selv en kulturoppfatning. Kulturteorier er ikke oppstått ved 
induksjon fra objektivt gitte data i omverdenen. Disse data og 
denne omverden skapes tvert imot av den teori en allerede har på 
forhånd. Forhåndsmodellene leder forskerens oppmerksomhet først og 
fremst mot de fenomener som kan bekrefte dem. I dette inngår 
samtidsprojeksjoner. Sentralt er at endrete forhåndsmodeller av 
hva kultur er, fører til at arkeologen erkjenner nye typer data. 
Det er viktig å operere med et så bredt spekter som mulig, bl.a. 
med en utstrakt analogibruk. Sosialantropologiens 
forskningsresultater byr på verdifulle modeller fordi de er basert 
på et studium av et mangfold av kulturer, og er derfor rike på 
alternativer. En debatt om arkeologers forhåndsoppfatninger av 
kultur kan etterhvert resultere i bedre modeller som i sin tur kan 
bidra til en nyansert og alternativrik innhenting av data. Den 
eneste muligheten for å oppdage nye handlingsmønstre i fortiden er 
å gå utover etablerte forhåndsmodeller. På dette stadiet i 
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forskningsprosessen er det ikke kritikkverdig å være spekulativ. 
Holder en seg til "fakta" her, er en effektivt forhindret fra å få 
inn nye datatyper og dermed ny kunnskap (Johansen 1969:lOff, 
1974: 41ff). 

I forskningsprosessen er skillet mellom modeller (teori) og data 
sentralt. Først må det etableres en ikke-empirisk modell. Analysen 
består så i at arkeologen prøver å finne denne modellen igjen i 
omverden, ved ålete etter analogier til den. Nettopp fordi data 
ikke har en selvstendig eksistens, men bare eksisterer i relasjon 
til en bestemt modell, kan ikke modellen oppstå empirisk av de 
samme data. Johansen hevder at det ikke er rimelig å opprettholde 
noe skille mellom naturvitenskapelige og humanistiske fag. Begge 
fagområdene opererer med en universalitet i de forklaringene de 
gir på fenomener i omverden. Å innsamle og analysere data ved 
hjelp av forhåndsmodeller har arkeologi felles med 
naturvitenskapen. En viktig forskjell ligger i at humanister i 
større grad ikke fører forklaringen lenger enn til det 
partikulære, mens de bakenforliggende generelle prinsippene 
(aksiomene) bare eksisterer som stilltiende forutsetninger 
(Johansen 1969:35f, 1974:74ff). 

Angående spørsmålet om arkeologisk objektivitet viser Johansen til 
Malmers Jungneolithische Studien fra 1962 som det verket som 
setter denne diskusjonen i fokus. I følge Johansen er det klare 
grenser for objektivitet i arkeologisk forskning; ingen kan være 
objektiv i den forstand at han analyserer omverden uten å ha en 
modell på forhånd. Den eneste form for objektivitet i arkeologien 
er entydige beskrivelser av observasjoner, f.eks. når man går over 
fra å si at en øks er svært lang til å si at den er 24,6 cm lang. 
Men i antagelsen om at lengden på øksa er en relevant faktor, er 
forskeren subjektiv. Johansen viser til diskusjoner om 
typebegrepet og postulerer at arkeologen aldri kan skille ut typer 
uten å ha en forhåndsoppfatning og derav en bakenforliggende 
kulturmodell av den kulturen som skapte typene. Hans ideal er den 
subjektivt baserte forskningen, hvor forskeren erkjenner 
subjektets aktive plass i kunnskapsproduksjonen. En annen 
betydning av objektiv er "overensstemmelse med den forhistoriske 
virkelighet". Dette er i følge Johansen et ubrukbart ideal i og 
med at man aldri kan få tak i noen annen virkelighet enn den som 
finnes i forskningens beskrivelser (Johansen 1969:27f, 1974:89). 

Motsatt de realistiske tradisjonene hevder Johansen at data ikke 
kan virke tilbake og endre eller modifisere teori. Dette er en 
illusjon fordi forskeren på alle stadier i forskningsprosessen er 
avhengig av sitt forhåndsbilde av forskningsobjektet. Det er helt 
nødvendig med en teori for å bli i stand til å observere data 
(Johansen 1974:32ff). Forenklet og skjematisk kan Johansens syn 
framstilles som teori styrer data. 
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2.3.2. Post-prosessuell arkeologi; relativisme og dialektikk 

Betegnelsen post-prosessuell arkeologi er en samlebetegnelse på 
ulike beslektede retninger i arkeologien fra tidlig i 1980-åra til 
i dag. Retninger innen post-prosessuell arkeologi står for 
likeartete syn på forholdet mellom teori og data. Jeg ser det 
likevel som relevant å skille mellom to hovedretninger: 1) en 
post-strukturell retning med et syn på data som teoriavhengig og 
2) en retning med et syn på teori og data som et dialektisk 
forhold. 

Et grunnleggende trekk ved post-prosessuell arkeologi er en 
avvisning av nyarkeologiens tro på en objektiv vitenskap (bl.a. 
Miller & Tilley 1984:2f, Olsen 1987:llff, Shanks & Tilley 
1989:lff). Hypotetisk-deduktiv metode avvises som en vei til å 
oppnå "sann" kunnskap om fortiden, samt synet på at det finnes 
uavhengig målbarhet som kan brukes til å teste hypoteser mot data. 
I post-prosessuell arkeologi ses metode som teoriavhengig. I en 
humanistisk vitenskap som arkeologi vil forskningen alltid ha 
subjektive utgangspunkt. Hvordan data analyseres og tolkes, 
avhenger av de spørsmålene som stilles. Den arkeologiske 
forskningsprosessen er influert av sosiale og kulturelle 
kontekster i nåtid. Det finnes ingen generelle lover. Den enkelte 
forhistoriske situasjon må analyseres i sin spesifikke kontekst. 
Derav foretrekkes induktiv framfor deduktiv metode (se Hodder 
1986:176). 

Et grunnleggende syn innen en post-strukturell retning i post
prosessuell arkeologi er at data er teoriavhengig. Bakenfor dette 
ligger premisset om at det ikke finnes en objektiv, "virkelig" 
verden uavhengig av våre observasjoner. Det finnes ingen sikker 
kunnskap om fortiden. Fortiden er subjektivt konstruert, og er 
involvert i maktstrategier i nåtiden (Hodder 1986:15ff,156f, Olsen 
1987:23). 

En annen retning innen post-prosessuell arkeologi har et 
dialektisk syn på forholdet mellom teori og data (se Hodder 
1986:173, Tilley 1982:6, Damm 1991a:28). En hermeneutisk 
tilnærming til forskningsprosessen vektlegges. Et grunnleggende 
premiss er datas teoriavhengighet, men det omvendte forholdet er 
like viktig; data virker tilbake på teori. Det er en dialektikk 
hvor teorier endres i relasjon til analysene av data og hvor data 
retolkes i lys av nye teorier. Dette er en kontinuerlig 
tolkningsspiral. Liv Helga Dommasnes illusterer forholdet godt: 
"New insights are not the outcome of theories or data, but of the 
interaction between them. Neither theories nor data are static, 
but changing in the process, depending on the focus and pointing 
to endless new problems to be solved" (Dommasnes 1992:1). 
Forenklet og skjematisk kan det sies at teori og data betinger 
hverandre. 

Michael Shanks & Christopher Tilley vektlegger en hermeneutisk 
fortolkningsprosess; samspillet eller det dialektiske forholdet 
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mellom subjekt og objekt, teori og praksis, fortid og nåtid. Det 
finnes ikke noen virkelig fortid som en arkeolog kan "lese av". 
Fortiden tolkes subjektivt i nåtiden, og det er heller ingen 
intensjon å avdekke "opprinnelig" mening. Data skapes av forskeren 
i nåtiden. Likevel er f.eks . et gravfelt del av en virkelig 
fortid, som blir del av vår nåtid idet vi oppdager det . Sentral t 
er at gravfeltet som objekt eller data i nå t iden allerede er 
organisert i fortiden, og derfor skaper det tanker i oss . I 
dynamikken mellom den empiriske fortiden og den tolkende 
arkeologen ligger det dialektiske forholdet mellom teori og data 
(Shanks & Tilley 1989:2ff, 45). 

Ian Hodder mener at Shanks & Tilley som post-strukturalister kun 
favoriserer en' side av dikotomien teori - data, mens i et 
dialektisk forhold er begge sidene gjensidig betinget av 
hverandre. Det er selvsagt at data er teoriavhengig, men samt i dig 
er teori også avhengig av sin motsats, data (Hodder 1989:15ff). 
Shanks og Tilley anser derimot Hodders forståelse av "dialektisk" 
som en enkel feedback-relasjon, noe de finner utilstrekkel i g. De 
forstår med dialektisk en dypere prosess enn dette. Forholdet 
involve rer: " .... a notion of two entities (let us say the 
archaeologist and ob jects of archaeological study) which form part 
of each other, help to constitute each other, but do not collapse 
into each other" (Shanks & Tilley 1989:49). Teori og data 
eksis terer ikke i en ekstern relasjon til hverandre. Et abstrakt 
sett av teorier kan ikke benyttes hvor som helst og når som helst. 
Her kommer det dialektiske synet inn; teoretiske strukturer er en 
del av datastrukturer og omvendt. Dette er et spenningsforhold som 
innebærer at teoretiske strukturer forkastes eller transformeres i 
forhold til at det tilpasses motstand i data. Dette er en 
kontinuerlig prosess (Shanks & Tilley 1989:50, se også Damm 
1991a :28). 

Som en oppsummering vil jeg hevde at diskusjonen mellom Hodder og 
Shank s & Tilley blir svært spesifikk. Et poeng med å referere 
deler av denne debatten er for å utdype arkeologers forståelse av 
det dialektiske forholdet mellom teori og data. Det er sentralt at 
dette synet skiller seg fra synet på data som teoriavhengig, noe 
jeg v il drøfte videre i kapittel 5. 

2.3.3. Virkningshistorie 

Arkeo logi er del av en større politisk og kulturell virke lighet. 
Hvordan virker dette inn på tolkninger og forklaringsmodeller av 
datamaterialet over tid? Sagt mer spesifikt; hvordan forholder 
arkeo loger seg til sin egen forskningshistorie og til sitt eget 
forskn ingsmiljø i forhold til tolkninger av datamaterialet? I 
hvilke n grad er den enkelte arkeolog i sine tolkninger av et 
spes ifikt datamateriale knyttet til tidligere og samtidige 
arkeologers tolkninger av det samme materialet? Klassifiseres og 
tolkes et datamateriale innenfor et allerede etablert teoretisk 
rammeverk? 
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Til belysning av disse komplekse spørsmålene er Bjørnar Olsens 
virkningshistorie om ulike dateringer og tolkninger av Kjelmøy
funnene i Varangerfjorden et godt eksempel. Jeg vil redegjøre for 
viktige trekk ved Olsens teorier, historikken om Kjelmøy-funnene, 
samt hans konklusjoner. 

Teoretisk bygger Olsen spesifikt på Hans-Georg Gadamers (1960) 
hermeneutikk og hans begrep virkningshistorie og på Michel 
Foucaults (1977) kunnskapsforståelse . I følge Gadamer er det et 
aktivt forhold mellom fortid og nåtid. Fortolkning eller 
forståelse er ikke en ahistorisk kvalitet, men en effekt eller 
v irkning av historien, derav begrepet virkningshistorie. Når vi 
som arkeologer skal forsøke å forstå et historisk fenomen, er vi 
allerede påvirket av historien. Vi har en forutforståelse. 
Historisk forståelse har karakter av å være et spill mellom fortid 
og nåtid. Olsen kritiserer Gadamer for at han ser tradisjon som en 
positiv effekt, dvs. det som overleveres er det "sanne" og 
"positive". Foucaults analyse av tradisjonens ideologiske karakter 
og maktinteresser supplerer Gadamers hermeneutikk med nye og 
kritiske moment. Et viktig poeng hos Foucault er at ulike 
vitenskaper eller kunnskapsområder ikke bare passivt tilslutter 
seg et predefinert objekt, men derimot deltar i selve 
konstitueringen av dette objektet. Av dette følger synet på 
fortiden som en konstruksjon. Foucaults analyse omhandler hvilke 
regler som gjelder for forskningen til gitte tider, som hva som 
kan sies og hva som ikke kan sies innenfor visse rammebetingelser. 
Målet med Foucaults kunnskapsarkeologi er å avdekke de historiske 
betingelsene for at visse utsagn og kunnskapsformer eksisterer, 
samt å avdekke de praktiske felt hvor disse finner sin anvendelse. 
Det fornuftige eller det sanne står ikke utenfor tid og rom. Det 
som får status som "sann" eller "fornuftig" er et resultat av en 
historisk prosess der makt og viten virker sammen (Olsen 
1991:67f). 

En målsetting hos Olsen er å vise den rolle tradisjonen i et 
spesielt kunnskapsområde spiller i tolkningen av Kjelmøy-funnene. 
Han foretar en kritisk gjennomgang av disse funnenes kronologiske 
spørsmål fra tidlig 1900-tall til 1980-åra. Hvorfor ble funnene 
datert så seint som til jernalder innenfor den norske 
forskningstradisjonen? Og hvorfor ble disse seine dateringene 
reprodusert i forskningen helt opp til 1980-åra til tross for 
tilgjengelig kunnskap som burde indikere en eldre datering? Han 
spør seg om funnets tilknytning til de såkalte "norske former" har 
noen annen realitet enn den forskningshistoriske, som en 
v irkningshistorisk forbindelse innenfor det meningsfellesskap vi 
kan kalle skandinavisk arkeologi. Et viktig poeng her er at 
dateringene er basert på sammenligning med sydskandinaviske 
jernalderformer og et diffusjonistisk premiss om at disse formene 
opptrer senere i tid i Finnmark. Et vendepunkt oppstår i 1980-åra 
hvor ble det utført nye 14C-dateringer. Dateringene er tatt i 
kontrollert kontekst, og peker entydig mot siste årtusen f.Kr. 
Svært interessant påviser Olsen at den sovjetiske og framfor alt 
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den finske forskningstradisjonen 
tilsvarende funn langt eldre enn 
daterte den finske arkeologen A. 
funnene til siste årtusen f.Kr. 

tidlig hadde datert Kjelmøy og 
de norske arkeologene. Bl.a. 
M. Tallgren alt i 1919 Kjelmøy

(Olsen 1991: 73f) . 

Fra dette punktet går Olsen eksplisitt over til en analyse av 
Kjelmøy-funnenes virkningshistorie innenfor norsk 
forskningstradisjon. Han framhever to viktige poeng om hvorfor det 
var så viktig at disse funnene ikke ble datert til en tidligere 
periode. En eldre datering måtte få som konsekvens at de såkalte 
"norske formene" ikke var et kulturlån til samene. Dette ville 
indikere det utenkelige at de var formidlet fra en nordlig 
fangstkultur til en sørskandinavisk jordbrukskultur. Videre ville 
en eldre datering få som konsekvens at jernets introduksjon i 
Norge måtte være eldre i nord enn i sør, et problem med 
"vesentlige kulturelle implikasjoner" i arkeologiens nåtid (Olsen 
1991:74ff). 

Virkningshistorien om Kjelmøy-funnene er et eksempel på at det 
innenfor en forskningstradisjon blir åpnet for visse utsagn om et 
datamateriale, mens det blir lukket for andre. Det viser også 
motsetningen mellom latent viten og det samtiden tillot av seriøse 
utsagn. Forskningen tilpasser seg ikke bare passivt sitt objekt. 
Tvert om skaper den sitt objekt etter regler utformet av det 
kunnskapsområde og den meningstradisjon den utfolder seg innenfor. 
Rammene for kunnskapsproduksjon er historisk og kulturelt 
betinget, dette når "utover" arkeologien isolert sett, og inn i 
større meningstotaliteter. Et utsagns gyldighet er minst like 
avhengig av den kontekst det framsettes i, som av kvaliteter ved 
det objekt det framsettes om. Arkeologien er et ledd i en 
systematisk menings- eller kunnskapsproduksjon, en del av et 
større kunnskapsarkiv. Dette arkivet inneholder et sett av 
kategoriseringsformer som systematisk representerer verden på en 
gitt måte ( 0 l sen 1 9 9 1 : 6 6 ff ) . 

Virkningshistorien belyser to aspekter ved forskning som er viktig 
videre i min avhandling. Det er for det første hvordan det samme 
materialet tolkes forskjellig over tid, for det andre hvordan 
ulike forskningstradisjoner eller -miljøer i samtid tolker det 
samme materialet forskjellig. Data skapes og formes innenfor 
større teoretiske sammenhenger, meningsfellesskap og 
kunnskapsarkiv. I analysen av forskningen av og omkring jysk EGK 
vil jeg komme inn på disse aspektene. 

2.3.4. Det (kreative) paradoks 

Sosialantropologen Kirsten Hastrup har interessante 
kunnskapsteoretiske synspunkt om forholdet mellom subjekt og 
objekt i forskningen. I dette berører hun viktige trekk ved 
forholdet mellom teori og data. Selv om Hastrups argumenter først 
og fremt er rettet mot hennes eget fag, og spesielt mot den 
antropologiske feltsituasjonen, mener jeg at det er mulig å 
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overføre hennes kunnskapsteori på diskusjonen om forholdet mellom 
teori og data i arkeologien. 

Subjektivitet er grunnleggende hos Hastrup. Subjektivitet er ikke 
et hinder for vår forståelse av andre kulturer. Den er vårt eneste 
redskap. Empirien, eller det objektive, er ikke noe som "finnes" i 
seg selv. Det viktige er å forstå prosessen på vei mot kunnskapen. 
Det er i prosessen at empirien oppstår. Betydning er noe som 
skapes i en evig prosess. Det er ikke mulig å avlese andre 
verdener fra et objektivt eksternt standpunkt, vi må derimot 
gjennomleve dem som omdefinerte subjekter. Interaksjonen mellom 
antropologen og "de andre" påvirker den empiri som begge parter er 
en del av. I denne prosessen oppløses grensen mellom subjekt og 
objekt - de blir ett. I dette ligger det paradokset at vi må leve 
med at virkeligheten er definert. Den er imidlertid stadig 
virkelig. Dette at virkeligheten ikke kan bestemmes som verken 
virkelig eller konstruert er et spenningsfelt og befinner seg midt 
i paradokset. På den ene side hevder antropologien å være 
forpliktet på virkeligheten, mens på den annen side kan ikke 
virkeligheten forstås uten om oss selv. Det er sentralt at Hastrup 
ikke ser på paradoksene som noe som skal eller kan løses, de skal 
derimot utnyttes (Hastrup 1992:29ff,54ff,75). Derfor velger jeg å 
kalle Hastrups paradokser for kreative paradokser. 

Jeg mener at Hastrups syn kan sammenlignes med synet på teori og 
data som et dialektisk forhold. Teori og data påvirker hverandre i 
en stadig prosess, og det skapes ny kunnskap i dette samspillet. 
Generelt kritiserer Hastrup moderne vitenskap for at den har 
splittet helheten opp i deler. Spørsmålet om en oppløsning av 
dikotomiske begrepspar som subjekt og objekt, teori og data vil 
jeg drøfte i kapittel 5, hvor jeg spiller videre på Hastrups 
synspunkter. 

2.4. Teori- og datadebatten - en utdyping 

De ulike perspektivene som er presentert her, har jeg valgt å 
inndele i to hovedretninger; den realistiske og den relativistiske 
tradisjonen. Jeg understreker at dette er en klar forenkling. 
Tilhengere av de ulike retningene vil muligens være uenig i min 
sammensetning av henholdsvis empirisme, rasjonalisme, positivisme 
og teoretisk realisme i en realistisk tradisjon, samt 
sammensetningen av A. B. Johansen, post-prosessuell arkeologi, 
virkningshistorie og det kreative paradoks i en relativistisk 
tradisjon. Min intensjon har vært å vise til både viktige likheter 
og ulikheter mellom disse perspektivene. Forholdene er komplekse 
og sammensatte, noe jeg vil belyse videre her med noen utvalgte 
eksempler. 

Jeg vil hevde at det er klare vitenskapsteoretiske likheter mellom 
de fire perspektivene som jeg klassifiserer innenfor den 
realistiske tradisjonen. Dette er et syn som kanskje er lettest å 
akseptere i ettertid. F.eks. er Malmers "nye" rasjonalisme en 
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reaksjon mot den empiriske tradisjonen i nordisk arkeologi. Han 
møtes også med en kritikk av empirikerne, dette vises i en debatt 
mellom Egil Bakka og Malmer selv (Bakka 1968, Malmer 1968, se 
forøvrig Myhre 1991:167). Og mens nyarkeologien ønsket å etablere 
et klart skille fra det som ble kalt tradisjonell, empirisk 
arkeologi, fastslår Gibbon at det er vesent lige likhetstrekk 
mellom empirisk, induktiv arkeologi og deduktiv nyarkeologi. De er 
begge uttrykk for den samme strigente empiriske filosofiske 
tankegang. Forskjellene mellom dem er i hovedsak av 
kunnskapsteoretisk art. Nyarkeologien bygger på tradisjonell 
arkeologi på samme vis som positivismen bygger på tidligere 
induktive vitenskapssyn. I nyarkeologi er f.eks. kunnskapens 
målsetting å samsvare med en ekstern, virkelig verden. Denne 
posisjonen er i samsvar med empirisk arkeologi (Gibbon 1989:102) 
Både Malmers tidlige rasjonalisme og senere teoretisk realisme har 
en ekstern, virkelig verden som grunnlag. Jeg ser det derfor som 
relevant å klassifisere alle disse fire retningene som 
realistiske. 

Det er videre klare vitenskapsteoretiske likheter mellom de fire 
perspektivene som jeg klassifiserer innenfor en relativistisk 
tradisjon. Jeg begynner i tid med Johansen i slutten av 1960-åra. 
Dette betyr ikke at all arkeologi før dette tidspunktet ikke var 
bevisst subjektiviteten i forskningsprosessen. Et eksempel på en 
slik tidlig bevissthet ses hos V. Gordon Childe (1892-1957) i 
følgende sitat: "The pattern of our canvas is not, however, 
logically imposed by the facts themselves. On the contrary it isa 
subjective construction, only obtained by the adoption of a 
certain assumption. We have assumed the priority of the south
east, and do so without doing obvious violence to the facts" 
(Childe 1929:417). En utdyping av en tidlig kunnskapsteoretisk 
debatt i arkeologien blir derimot for spesifikt i denne 
sammenhengen. 

Johansens tidlige relativisme kan sammenlignes med senere post
strukturalisme i 1980- og 90-åra. Felles er det grunnleggende 
premisset om at teori styrer eller former data. Jeg vil derimot 
vise til sider ved Johansens relativisme som er blitt tolket som 
positivistiske trekk (se bl.a. Christophersen 1982:143). I dette 
inngår Johansens tro på at man ved bevisst og tilstrekkelig 
innsikt i forbeningsprosessen kan overvinne samtidsprojeksjon, 
samt troen på universalgyldige kulturkategorier som gjør 
sammenligning av kulturer mulig, dvs. ved en størst mulig innsikt 
i de antropologiske forskningsresultatene. Arkeologien trenger 
større kulturkunnskap, slik at man kan lage en riktigst mulig 
modell. Videre påpeker han at nesten ethvert arkeologisk materiale 
er så rikt på tolkningsalternativer at en vil finne bekreftelse på 
modellens fundamentale riktighet nesten uten hensyn til hvor 
feilaktig den er. Et premiss er at modellene skal testes. 
Testresultatet består i en verifisert eller falsifisert modell 
(Johansen 1969:23ff, 1974:67ff). Dette mener jeg tilsvarer 
prinsippene i hypotetisk-deduktiv metode. I en senere artikkel 
framgår det at Johansen mener at forhåndsmodeller lar seg bevise 
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eller motbevise ved hjelp av det arkeologiske materialet (Johansen 
1979:129). Hvordan er det mulig innenfor en i utgangspunktet svært 
så relativistisk tankegang å bevare troen på at noe er riktige enn 
noe annet, derav troen på at vi kan overvinne det subjektive ved å 
erkjenne det? Hvordan er det mulig, etter hans syn på at forskeren 
selv skaper sine data, at de samme data lar seg bevise eller 
motbevise? Dette ser jeg som et positivistisk grunnsyn. Han 
henviser selv til Karl Popper som en inspirasjonskilde (Johansen 
1974:99ff). Johansens relativisme kan kanskje karakteriseres som 
et relativistisk paradoks, eller ses som "historien om" at det 
ikke var lett å være ensom relativist i den positivistiske, 
arkeologiske arena i 1960- og 70-åra! 

Uansett mitt syn på Johansens perspektiv som tvetydig, er det 
klart at han i hovedsak må regnes under den relativistiske 
tradisjonen. De ulike synspunktene på forholdet mellom teori og 
data innen post-prosessuell arkeologi er derimot mer entydig 
relativistiske. Endringene fra 1960-åra til i dag kan illustreres 
ved at Johansen ser på forholdet mellom teori og data i 
arkeologien som et paradoks Q_g_ et problem. Det er paradoksalt at 
en må ha en form for kunnskap om forskningsobjektet før en får tak 
i noen data om det (Johansen 1969:37, 1974:27). Dette kan ses i 
relasjon til Hastrups syn på det samme forholdet som et paradoks 
som kan utnyttes positivt i forskningen. Dette temaet vil utdypes 
videre i kapittel 5. 

Det uforenelige mellom den realistiske og den relativistiske 
tradisjonen kan illustreres ved debatten mellom Malmer og 
Johansen, som jeg kort vil referere hovedpunktene i. Johansen 
starter debatten med å kritisere svensk etterkrigsarkeologi for å 
være en objektiviserende arkeologi. Spesifikt kritiseres et 
forskningsprosjekt fra Norrland. Malmer karakteriseres som den 
fremste ideologen for denne objektive og positivistiske 
arkeologien. Hovedfeilen med Malmers arbeidsmåte er i følge 
Johansen at den fortier forhåndsmodellene, de er ubevisste 
og/eller ikke eksplisitt uttalt. Han ser Malmers forskning som en 
motsats til sin egen retning, den subjektive eller deltagende 
forskning. Den objektiviserende forskningen har to hovedulemper i 
praksis: 1) det blir samlet inn data som bare har verdi i forhold 
til banale problemstillinger, 2) data som kunne ha belyst nye 
problemstillinger, blir ikke oppdaget og samlet inn. For å komme 
ut av dette "uføret" må utviklingen av fortidsbilder gå forut for 
og parallelt med datainnsamling og analyse (Johansen 1979:127ff) 

Malmer svarer med å angripe det han oppfatter som Johansens 
underminering av en objektivt innrettet forskning. Dette kan føre 
til minsket kildekritikk og minsket nøyaktighet i 
dataregistreringen. Selv om teori er av stor viktighet i 
arkeologien, må ikke dette innebære at materialet blir mindre 
viktig. Han poengterer sterkt at et arkeologisk materiale aldri 
kan være banalt. Videre har han innvendinger mot Johansens syn på 
forskningsprosessens deduktive karakter, samt tesen om at man ikke 
kan oppdage data uten forhåndsmodeller. Han viser til Johansens 
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fire aksiomer for at man kan oppdage data og hevder at dette 
stemmer godt med hans egen inndeling av typologiske elementer. 
Ulikheten ligger i at disse begrepene for Malmer er et 
hjelpemiddel til en entydig analyse og beskrivelse av et 
materiale, mens de for Johansen er en forutsetning for at man 
overhodet skal kunne avgjøre om et materiale eksisterer. Malmers 
premiss er at det ikke er noe problem å skille artefakter fra 
natur. Forhåndsmodellene til Johansens typer skaffer mennesket seg 
alt i barndommen (Malmer 1980:260ff). Dette mener jeg illusterer 
et viktig poeng i uenighetene mellom Malmer og Johansen; deres syn 
på forskningens forutsetninger problematiseres på ulike 
erkjennelsesnivåer. 

Videre diskuterer Malmer induktive og deduktive arkeologiske 
utgravninger. Mens Johansens premiss er å grave deduktivt, etter 
en på forhånd formulert modell, argumenterer Malmer for prinsippet 
om induktiv datainnsamling og gravningsprosedyre. Et premiss er at 
man under tolkningsprosessen må stille opp flere alternative 
modeller og hypoteser. Man må arbeide som om en fullkommen 
objektivitet var mulig. Tvert imot er faren for banale 
problemstillinger og risikoen for å forsømme data større om man 
arbeider deduktivt, dvs. med bare en modell som utgangspunkt. Mens 
datainnsamling og gravning i prinsippet må være induktiv, må 
tolkningen være deduktiv. Det finnes kun en måte å tolke 
arkeologiske data på; å konstruere flere hypoteser som siden 
testes mot data. Hypotesene må verifiseres, eller bedre 
falsifiseres. Om man gjør sitt ytterste for å falsifisere, men 
mislykkes i dette, så er hypotesen med størst sannsynlighet 
riktig. Ved en slik forskningsprosedyre oppfylles kravet om 
objektivitet og upartiskhet i forskningen (Malmer 1980:262f) Det 
er interessant at Malmer ser falsifisering som viktigere enn 
verifisering, dette er i samsvar med Poppers 
falsifiseringsprinsipp (Gilje & Grimen 1992:90ff). 

I Johansens svar på Malmers artikkel viser han til 
Jungneolithische Studien hvor det framgår at Malmer i prinsippet 
betrakter antallet typologiske elementer som uendelige, men i 
følge Johansen tar han ikke konsekvensen av dette selv. Isteden 
velger Malmer typologiske elementer på bakgrunn av sine 
forhåndsmodeller. Av dette konkluderer Johansen med at 
objektivitet i beskrivelser er en umulighet. Som Malmer mener også 
Johansen at data er like viktig som teori i arkeologien, men vi må 
lære å utforme teoriene klart slik at vi blir ledet til å finne 
nye typer data. I forhold til diskusjonen om induktiv og deduktiv 
datainnsamling og gravning står Johansen fast på at dette kun kan 
være deduktivt. Malmer misforstår når han tror at deduksjon 
innebærer at man bare leter etter bekreftelse på sine ideer. Det 
er selvsagt at man leter etter data både for og imot. I forhold 
til aksiomene tilbakeviser Johansen kritikken av disse som banale. 
Et eksempel på aksiomer av Johansens type er at "mennesket har 
overlevelseslyst og -evne" og at "mennesket overlever i stor 
utstrekning ved hjelp av kultur". Det er nettopp et poeng hos 
Johansen at aksiomene skal være enkle og grunnleggende. De er ikke 
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forskningsresultater, men ligger derimot forut for forskningen, 
dvs. bakenfor det empiriske og skal ikke underkastes empiriens 
regler. Aksiomene i arkeologien sammenlignes med aksiomer i 
matematikken. Han konkluderer med at arkeologer og andre 
empirikere må slutte å tro at det er uventede data som endrer vår 
kunnskap (Johansen 1982:214ff). 

Axel Christophersens kommentar til diskusjonen mellom Malmer og 
Johansen er interessant i og med at han ønsker å sette debatten 
inn i et politisk og ideologisk rammeverk. Generelt hevder han at 
deler av debatten er preget av skinnuenighet, samt at den 
reduseres til metoder. For Christophersen dreier debatten seg i 
realiteten om det sentrale spørsmålet hva vil vi ha kunnskap om, 
og hvilken kunnskap vil vi ha. Hvor kommer ideene fra og hvilke 
ideer er det som gjør et utvalg av data og sammenstiller disse på 
et bestemt sett, som bestemmer hva vi skal forske i, som bestemmer 
vår terminologi og begrepsapparat, som velger problemstillinger og 
formulerer konklusjoner. Fagets målsetting utover en intern 
metodediskusjon er sentral for Christophersen. Han vil løfte 
debatten opp på et samfunnsmessig plan. Ingen problemstilling er 
uavhengig av normer og forestillinger av politisk, økonomisk, 
sosial og kulturell art i de ulike forskningsmiljøene. Debatten om 
objektivitet er riktignok et metodologisk problem. Men et sentralt 
poeng er at debatten må utover dette nivået og inn på et nivå hvor 
man spør hva slags kunnskap en vil ha. Denne kunnskapsproduksjonen 
må bestemmes av problem og ikke av materiale. En målsetting for 
forskningen er å klargjøre det vanskelige spørsmålet om hvilke 
mekanismer som bestemmer den historiske utviklingens dynamikk og 
retning (Christophersen 1982:141ff). Dette ser jeg som uttrykk for 
Christophersens marxistiske historiesyn. 

Johansen svarer Christophersen ved å presisere at han ikke 
betrakter sin teoretiske diskusjon av arkeologien som et vesentlig 
bidrag til en idehistorisk debatt. Målsettingen er at hans ideer 
skal være en tankevekker i faget. Det viktigste er å påvise at 
forhåndsbildene har en bestemmende betydning for 
forskningsresultatet, men han er klar over det psykologiske og 
sosiologiske arbeidet som kan gjøres med å avdekke disse bildenes 
bakgrunn (Johansen 1982:215f). Dette vil jeg hevde står i kontrast 
til Christophersens vektleggelse av politiske og ideologiske 
faktorer. Det interessante med Christophersens og Johansens 
diskusjon er følgelig at den belyser en motsetning mellom et 
eksternt og et internt nivå i arkeologisk forskning. 
Christophersen ønsker en arkeologi og en debatt på et eksternt, 
politisk nivå. Johansen beveger seg på et internt, psykologisk
sosiologisk nivå. Dette er spørsmål jeg vil komme tilbake til i 
kapittel 5. 

2.5. AVSLUTNING 

Som en oppsummering vil jeg hevde at den arkeologiske debatten om 
forholdet mellom teori og data er et viktig kunnskapsteoretisk 
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emne som det knytter seg både ulike synspunkter og grunnleggende 
uenigheter til. Debatten er i hovedsak på et teoretisk plan selv 
om flere av arkeologene bruker praktiske eksempler som jeg av 
plasshensyn har valgt å ikke referere til. 

Min intensjon i gjennomgangen av forskningen av og omkring jysk 
EGK er å foreta en analyse på bakgrunn av, men samtidig løsrevet 
fra de ulike synspunktene om forholdet mellom teori og data som er 
gjennomgått her. I denne forbindelse skiller jeg mellom et 
generelt og et spesifikt nivå. På et generelt nivå vil de 
spørsmålene jeg stiller til forskningen av jysk EGK knyttes til de 
ulike tradisjonene som er referert her. På et spesifikt nivå vil 
jeg derimot søke å analysere "utover" dette. Det er på bakgrunn av 
et ønske om en selvstendig analyse av forholdet mellom teori og 
data at jeg velger et forskningshistorisk perspektiv med et 
konkret eksempel, forskningen av jysk EGK fra 1880-åra til 1990-
åra. Egne synspunkter og svar vil drøftes på bakgrunn av 
gjennomgangen av jysk EGKs spesifikke historikk. 
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KAPITTEL 3 

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIE 

3.1. INNLEDNING 

Min problemstilling, forholdet mellom arkeologiens teorigrunnlag 
og datamateriale i et forskningshistorisk perspektiv, betinger 
kunnskap om arkeologisk forskningshistorie. Jeg vil her gjennomgå 
"de store linjer" i arkeologisk forskning fra slutten av 1880-
tallet til i dag. En målsetting med dette kapitlet er følgelig å 
gi et forskningshistorisk rammeverk til kapittel 4, som inneholder 
analysen av jysk EGKs spesifikke forskningshistorikk. Jeg 
vektlegger retninger i henholdsvis kontinental/tysk arkeologi og 
angloamerikansk arkeologi som bakgrunn for nordisk arkeologi. 
Samtidig vil nordisk arkeologis selvstendige stilling belyses. 

Arkeologisk forskningshistorie er et vidt felt. Det er relevant å 
analysere faget i lys av utviklingen i andre humanistiske fag og 
samfunnsfag, samt generelt i et større historisk, politisk og 
kulturelt rammeverk. Disse aspektene blir imidlertid lite vektlagt 
fordi det er nødvendig å avgrense omfanget av denne 
presentasjonen. 

Forskningshistorien inndeles her i fire hovedbolker over tid: 1) 
fra evolusjonistisk til kulturhistorisk arkeologi, 2) tidlige 
økologisk-økonomiske studier, funksjonalisme og marxisme, 3) 
nyarkeologi/prosessuell arkeologi og 4) post-prosessuell 
arkeologi. I en presentasjon av historikk og teorigrunnlag har jeg 
innenfor bolkene kulturhistorisk arkeologi, nyarkeologi og post
prosessuell arkeologi valgt to hovedtema: 1) endringsforklaringer 
og 2) kulturbegrepet. Hovedtrekk ved disse aspektene belyses fordi 
de følges tematisk over tid i analysen av jysk EGK. Innen bolken 
om tidlige økologisk-økonomiske studier er derimot ikke denne 
malen fulgt fordi jeg her omhandler såpass ulike retninger (i tid 
og rom) at det er vanskelig med generelle sammenfatninger. 

3.2. FRA EVOLUSJONISTISK TIL KULTURHISTORISK ARKEOLOGI 

3.2.1. Innledning 

I dette avsnittet omhandles overgangen fra evolusjonistisk til 
kulturhistorisk arkeologi, med hovedvekt på den siste retningen. 
Det er relevant å trekke inn evolusjonismen fordi de jyske og 
nordtyske enkeltgravene fra yngre steinalder erkjennes i siste 
halvdel av 1800-tallet, en periode som ligger i "skjæringspunktet" 
mellom klassisk evolusjonisme og kulturkretslære i tysk og nordisk 
arkeologi. 
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Kulturkretslæren er et bakenforliggende premiss og derved et 
teorigrunnlag i det jeg som en samlebetegnelse benevner 
kulturhistorisk arkeologi. Kulturkretslæren som teorigrunnlag er 
sentralt i flere av avsnittene om jysk EGK i kapittel 4, særlig i 
de tidlige periodene. I en kortfattet presentasjon av denne 
retningens historikk og teorigrunnlag vil Gustaf Kossinna (1858-
1931) og Childe framheves spesielt da de er to ledende forskere 
innenfor denne arkeologien. Det blir også vist til sentrale 
nordiske forskere. 

3.2.2. Historikk 

Evolusjonistisk teori har sin glansperiode i arkeologien, i likhet 
med andre kulturfag, på slutten av 1800-tallet (Helliksen 
1993:21). Darwins utviklingslære fra midten av 1800-tallet regnes 
som et premiss for utviklingen av typologisk metode i arkeologien. 
Christian Jurgensen Thomsen (1788-1865) er den moderne 
arkeologiens grunnlegger med treperiodesystemet som han utarbeider 
tidlig på 1800-tallet, og presenterer eksplisitt i Ledetraad til 
Nordisk Oldkyndighed fra 1836. Forhistorien deles inn i stein-, 
bronse- og jernalder etter en teknologisk-evolusjonistisk modell. 
Som Thomsens etterfølger utvikler Jens Jacob Asmussen Worsaae 
(1821-85) treperiodesystemet videre med bl.a. stratigrafien som 
sentral metode. 

Typologien utvikles videre fra 1870-åra av de svenske arkeologene 
Hans Hildebrand (1842-1913) og Oscar Montelius (1843-1921). 
Sentralt for Montelius er at grunnlaget for kulturhistorisk 
forskning må være en sikker kronologi, som etableres ved 
typologisk metode. To premiss er sentrale i Montelius' typologiske 
rekker: 1) at typene utvikler seg organisk og lovmessig over tid -
evolusjon, 2) at kulturtrekk spres ved diffusjon. Over geografiske 
områder kan man ved en kartlegging av enkeltfunn og -typer påvise 
kulturkontakter. Montelius' oppbygning av typologien er i tillegg 
til et rent gjenstandstudium basert på funnkombinasjoner, 
stratigrafiske og topografiske data (Klindt-Jensen 1975:89). 

Montelius' typologi blir tidlig kritisert av den ledende danske 
arkeologen Sophus Muller (1846-1934). Dette fører til en diskusjon 
om fagets metode og målsetting mellom Montelius og Muller fra 
1870-åra av (Klindt-Jensen 1975:84ff). Muller argumenterer for 
funnkombinasjonsmetoden som et alternativ til "den svenske 
typologi". I funnkombinasjonsmetoden er det sentralt å studere 
hvilken kontekst gjenstandene er funnet i. Det er nødvendig med 
flest mulig sammenligningspunkter ved en undersøkelse. Det er ikke 
mulig å ordne gjenstandene typologisk uten åta hensyn til 
funnforholdene. Typologiens utviklingsrekker får derfor en mer 
sekundær betydning i Mullers metode (se Helliksen 1996:llff). I 
nordisk arkeologi kommer den metodiske striden mellom Montelius og 
Muller til å representere to "skoler" i kulturhistorisk arkeologi 
utover på 1900-tallet. Dette forhold vil jeg belyse ved 
steinalderforskningen i kapittel 4. 
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Kulturkretslæren fra slutten av 1800-tallet er en motsats til 
klassisk evolusjonisme. I Tyskland var det parallelt med de mange 
evolusjonister forskere som var opptatt av diffusjon, dvs. hvordan 
kulturtrekk og -former sprer seg i rommet. Kulturkretslæren kalles 
den tysk-østerrikske retningen av diffusjonismen. Denne lærens 
teorigrunnlag og metode ble utviklet innenfor tysk-østerriksk 
etnologi. Geografen og etnologen Friedrich Ratzel (1844-1904) 
regnes som lærens grunnlegger, etterfulgt av flere forskere. 
Disses arbeider i tiårene rundt århundreskiftet er sentrale for en 
utvikling av kulturkretslæren i ulike retninger (Helliksen 
1993:22, Heine-Geldern 1964:411ff). 

En kulturkrets defineres som en samling kulturelle elementer, 
derav materiell kultur, som opptrer sammen og avgrenset innenfor 
et geografisk område. Ulike kulturkretser eksisterer samtidig, 
avgrenset i rom i forhold til hverandre. Dette danner en kompleks 
mosaikk av kulturer. Likhet i materiell kultur over geografiske 
områder forklares som resultat av kulturkontakter og kulturlån, 
samt folkevandringer. Innen arkeologien ble slike kulturområder 
snart referert til som kulturer eller arkeologiske kulturer og var 
ofte ansett som etnisk distinkte grupper (Damm 1991a:11). 

Den tyske arkeologen Kossinna innfører den tysk-østerrikske 
kulturkretslæren i arkeologien. Prinsippene i hans 
bosetningsarkeologiske metode er utarbeidet allerede i hans 
berømte Kassel-foredrag fra 1895 (Veit 1989:6ff, Kossack 
1992:82f). I 1911 er premissene klart utformet i læresetningen: 
''Scharf umgrenzte archaologische Kulturprovinzen decken sich zu 
allen Zeiten mit ganz bestimmten Volkern oder Vblkerstammen" 
(Kossinna 1911:3). Hans bosetningsarkeologiske metode for 
påvisning av forhistoriske kulturkretser er en kombinasjon av 
flere typer kilder som språkforskning, raseforskning, antikke 
skrifter, geografi og arkeologisk materiale. Typologisk metode 
benyttes for å fastsette kronologiske grenser, kartografisk metode 
for å påvise kulturkretser i rom (Klejnstrup-Jensen 1978:13). 
Sentralt for Kossinna er å påvise bosetningskontinuitet innen 
geografiske områder, eller kulturkretser. Bosetningskontinuitet er 
et premiss i hans anvendelse av direkte historisk metode. En 
kultur kan fra historisk kjente kilder følges retrospektivt 
tilbake til forhistorien. Et folk og dets kultur er "hjemlig" og 
"bofast" fra århundre til århundre. Den kan ta opp enkelte 
fremmede elementer, men i sin kjerne er den lik. En målsetting med 
Kossinnas metodikk var å stedfeste det opprinnelige territoriet og 
vandringene til (ur)germanerne. 

Nordisk arkeologi før den 2.verdenskrig var rettet mot Europa, 
spesielt mot Tyskland. Innflytelser fra den tidlige 
kulturkretslæren i tiårene rundt århundreskiftet er tydelig i 
nordisk arkeologi. Dette er det viktig å understreke fordi det 
ofte ikke framgår klart i britisk forskningshistorie. Malmer 
framhever et stort verk av H. Hildebrand, De forhistoriska folken 
i Europa fra 1873-80, hvor Europas neolitikum inndeles i åtte 
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geografiske provinser. Disse provinsene representerer ulike 
kulturer og stammer/folk (Malmer 1993b:13). Wenche Helliksen viser 
til Ingvald Undset (1853-93) og Muller som tidlig influert av 
kulturkretslæren. Hennes analyse av Den arktiske stenalder i Norge 
fra 1909 av Anton Wilhelm Brøgger (1884-1951) viser at Brøgger er 
klart influert av denne læren (Helliksen 1993:22ff, 1996:51f,89f) 

I forhold til min avhandling er det sentralt at nettopp Muller 
introduserer kulturkretslæren til dansk arkeologi på slutten av 
1800-tallet. Noe senere overfører den tyske forskeren Oswald 
Menghin (1888-1973) eksplisitt kulturkretslæren til steinalderen i 
oversiktsverket Weltgeschichte der Steinzeit fra 1931 (Heine
Geldern 1964:414). Carl Johan Becker (1915- ) viser til dette 
verkets betydning som inspirasjonskilde for sin generasjon av 
danske arkeologer (Becker 1985:177). 

Den tysk-østerrikske retningen av kulturkretslæren er følgelig 
operativ i nordisk arkeologi alt fra slutten av 1800-tallet. Fra 
midten av 1920-åra introduserer Childe kulturkretslæren og 
begrepet arkeologisk kultur til britisk arkeologi. Childe bruker 
systematisk Kossinnas metode for kartlegging av forhistoriske 
kulturkretser, men representerer en faglig motvekt til Kossinnas 
migrasjonsmodeller (Trigger 1989a:168f ) 

3.2.3. Endringsforklaringer 

Teorier om endring og spredning av materiell kultur i 
kulturhistorisk arkeologi er knyttet til forklaringsmodellene 
diffusjon og migrasjon. 

Diffusjonismen som idegrunnlag er som nevnt sentralt i 
kulturkretslæren. Spredning av materiell kultur i rom relateres 
til kulturkontakter eller til folkevandringer. Diffusjon defineres 
som overføring av kulturelementer enkeltvis eller i komplekser som 
er mindre enn hele kulturer, gjennom kontakt og kommunikasjon 
mellom folk med forskjellige tradisjoner (etter Barth 1961:36). 
Gjenstander, oftest enkeltgjenstander, kan bl.a. spres via handel 
eller bytte over store geografiske områder. Ideer, som 
religionsformer, kan også spres via diffusjon. Et eksempel er 
megalittgravskikken, hvor en forklaringsmodell ved siden av 
migrasjon er at denne gravskikken materielle er en 
"vandrereligion" uavhengig av folkeforflytninger. 

Montelius var en av de fremste talsmennene for en "syd-nord
modell" - "ex oriente lux" - kulturens spredning ved bølger av 
diffusjoner og migrasjoner fra Syd- til Nord-Europa (Trigger 
1989a:158). "Syd-nord-modellen" blir i hovedtrekk fulgt av 
flertallet av europeiske arkeologer, derav Muller og Childe. Denne 
modellen er en motsats til Kossinna-skolens "nord-syd-modell" med 
sine germanistiske overtoner. Childe vektlegger diffusjonsmodeller 
i større grad enn migrasjonsmodeller i sine arbeider i 1920-åra. 
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Et grunnleggende premiss for migrasjon i kulturhistorisk arkeologi 
er at materiell kultur spres med folk som vandrer ut fra sin 
opprinnelige kulturkrets og inn i et nytt geografisk område, som 
enten er folketomt eller bebodd av folk tilhørende en annen 
kulturkrets. Ulike tolkninger av karakterene av møtene mellom 
forskjellige kultur- og folkegrupper illustreres med flere 
eksempler i kapittel 4. 

Hos Kossinna er migrasjon en sentral endringsforklaring. Hans 
tilknytning til Montelius' typologi gjør at han ser det som 
tilstrekkelig å påvise enkeltartefakters romlige spredning for 
påvisning av migrasjon. Dette er klart forskjellig fra Childes 
migrasjonsmodell hvor et viktig premiss er at kun hvis det 
fullstendige artefakt-komplekset oppstår i nye områder, kan vi 
snakke om virkelig migrasjon. Hvis kun få kulturelle elementer 
finnes i andre områder, tolkes dette i et diffusjonistisk 
rammeverk (Childe 1929:VI). 

Premisset om at en innvandring kan antas hvis en lang rekke 
uavhengige trekk ved materialet skifter samtidig, ligger til grunn 
hos Muller alt i avhandlingen om de jyske enkeltgravene fra 1898. 
Dette må ses som et uttrykk for hans funnkombinasjonsmetode. Dette 
premisset blir svært sentralt i nordisk kulturhistorisk arkeologi 
utover 1900-tallet (se f.eks. Hinsch 1956:191). Av dette ser jeg 
det som sannsynlig at Muller var mer sentral enn Kossinna for 
utviklingen av kulturkretslæren innen nordisk arkeologi. 

3.2.4. Kulturbegrepet 

Evolusjonistisk arkeologi på 1800-tallet har som premiss at det 
"samme" folket utvikler seg over tid. Forskjellen mellom 
evolusjonismens og kulturkretslærens kulturbegrep illustreres godt 
av Becker: "I forrige aarhundrede havde hvert land en stenalder, 
en bronzealder og en jernalder, som tilsammen represænterede det 
samme folks rolige udvikling gennem stadigt højere kulturer. Naar 
man i dag opererer med et stigende antal forskellige, ofte 
samtidige kulturer inden for samme omraade, og i analogi med 
etnografiens resultater identificerer disse kulturer med lige saa 
mange folk eller stammer, maa man ogsaa drage konsekvensen helt" 
(Becker 1950: 254) . 

Kossinnas kulturbegrep er sentralt. Alt ved århundreskiftet 
anvender han begreper som "kul tur" og "kul turgruppe" ( Helgesson & 

Jardbrink 1985:9). Et grunnleggende premiss hos Kossinna er at en 
klart geografisk avgrenset arkeologisk kultur tilsvarer en klart 
definert kultur- og folkegruppe: "Kulturgebiete sind Volksgebiete" 
(Kossinna 1911:4). Det er enhet mellom kultur, folk, rase og 
språk. Ornamentert keramikk og graver/gravskikk regnes av Kossinna 
som kulturspesifikke eller etnisk signifikante faktorer. 
Formlikhet på ikke-funksjonelt materiale anses som særlig velegnet 
til å påvise kontakt mellom kulturer i kulturhistorisk arkeologi 
(Schwerin von Krosigk 1982:50, Helliksen 1993:22). 
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Childes kulturbegrep i 1920-åra er utledet av Kossinnas. I The 
Danube in Prehistory fra 1929 definerer han en arkeologisk kultur 
som et bestemt sett materiell kultur - keramikk, redskaper, 
gravplasser, husformer - som regulært opptrer sammen. Et slikt 
kompleks utgjør det materielle uttrykket for en bestemt kultur- og 
folkegruppe. En viktig forskjell fra Kossinna er en reservasjon 
til rasebegrepet. Et kulturområde kan ikke sies å representere en 
bestemt rase, dersom det ikke er klare antropologiske beviser for 
det (Childe 1929:V-VI). Kossinnas rasebegrep kritiseres også av 
nordiske arkeologer tidlig på 1900-tallet. 

3.2.5. Sammendrag 

Ved kulturkretslæren beveger arkeologien seg bort fra et 
evolusjonistisk perspektiv til et teorigrunnlag som opererer med 
samtidige og særegne kultur- og folkegrupper i ulike geografiske 
områder (kulturkretser). Endring i et arkeologisk materiale i et 
område forklares ved migrasjoner og diffusjoner. Jeg til likevel 
presisere at det utover på 1900-tallet fortsatt er klare 
evolusjonistiske trekk i forskningen parallelt med og integrert i 
kulturkretslæren (se Klejnstrup-Jensen 1978:13, Trigger 
1989a:154). F.eks. poengterer Helliksen at A. W. Brøgger i 1909 i 
tillegg til innflytelser fra kulturkretslæren også bruker begreper 
som må ses i sammenheng med klassisk evolusjonisme (Helliksen 
1993:24f). Tanken om utvikling av kultur over tid er et 
underliggende premiss, eller en slags "metateori". Ulike 
teorigrunnlag opererer følgelig sammen i tiårene rundt 
århundreskiftet. 

3.3. TIDLIGE ØKOLOGISK-ØKONOMISKE STUDIER, FUNKSJONALISME OG 
MARXISME 

3.3.1. Innledning 

Som en parallell utvikling med kulturhistorisk arkeologi, samt 
delvis integrert i denne, er det retninger som vektlegger 
økologisk-økonomiske studier av materialet. Av dette følger ofte 
et funksjonalistisk grunnsyn. Jeg ser det som relevant å skille 
disse studiene fra de mer spesifikke teoretiske retningene 
funksjonalisme og marxisme, som også omhandles her. Den økologisk
økonomiske tradisjonen, funksjonalisme og marxisme utgjør 
imidlertid til sammen sentrale trekk ved nordisk og britisk 
arkeologis teorigrunnlag forut fornyarkeologien i 1960- og 70-
åra. Jeg ser det derfor som viktig å gi en oversikt over disse 
retningene som en bakgrunn for forskningen omkring jysk EGKs 
ervervsmessige forhold før nyarkeologiens inntog. 
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3.3.2. Tidlig fokus på erverv i dansk arkeologi 

Arkeologiens tilknytning til naturvitenskapelige fag som geologi, 
zoologi, botanikk og biologi i studier av forhistoriske økologiske 
og ervervsmessige forhold kommer tidlig inn i 
steinalderforskningen. Tradisjonen kan føres tilbake til midten av 
1800-tallet ved utgravningene av de sveitsiske pælelandsbyene og 
de danske kjøkkenmøddingene. Fokus på ernærings- og ervervsmessige 
forhold er sentralt i disse undersøkelsene. 

Undersøkelsene av de danske kjøkkenmøddingene går i tre 
hovedetapper fra den første "køkkenmøddingkommission" i 1850-åra 
med Worsaaes samarbeid med en geolog og en zoolog. Den andre 
"køkkenmøddingkommissionen" i 1890-åra var under ledelse av 
Muller, i samarbeid med en biolog, en botaniker, en geolog og en 
zoolog. Den tredje kommisjonen med et naturvitenskapelig
arkeologisk samarbeid var under ledelse av Therkel Mathiassen 
(1892-1967) i 1930-åra. Han var opprinnelig zoolog, og gikk senere 
over til arkeologi. Ved undersøkelsene av ertebølle-boplassen på 
Dyrholmen, Djursland ble fasene innad i kulturen pollenanalytisk 
datert i relasjon til de forskjellige skogperiodene og til 
havstigninger og -senkninger. Samarbeidet mellom naturvitenskap og 
arkeologi fra den første kjøkkenmøddingkommisjonen innleder en 
klar tradisjon i nordisk arkeologi (S. H. Andersen 1985 i Hedeager 
& Kristiansen (red) :73, Klindt-Jensen 1975:135). 

3.3.3. Norsk funksjonalisme i 1920-åra 

Funksjonalisme i norsk arkeologi er å anse som en motsats til 
samtidig kulturhistorisk arkeologi med kulturkretslæren som 
teorigrunnlag, samt til "ensidige" typologisk-kronologiske 
studier. 

A. W. Brøgger er sentral i utviklingen av en funksjonalistisk 
retning i norsk arkeologi. Han ble tidlig influert av sin far, 
geologen W. C. Brøgger (1851-1940). De samarbeidet i studier av 
strandlinjer for etablering av steinalder-kronologien. I sine 
arbeider fra midten av 1920-åra vektlegger A. W. Brøgger 
naturmiljø og ervervstilpasning som betingelser for Norges 
spesielle historiske utvikling. Det arkeologiske materialet 
vurderes på bakgrunn av naturbetingelsene. Verket Det norske folk 
i oldtiden fra 1925 bryter klart med kulturkretslærens tankegods: 
"I alt det som ovenfor er fremstillet er det ikke talt om raser, 
stammer eller folk. Det er ikke gjort noget forsøk på å 
identifisere kulturgrupper med bestemte raser eller typer. Det er 
bare talt om hvordan menneskene har forsøktålevei Norge i 
oldtiden" (Brøgger 1925:176). Helliksen poengterer at Brøggers 
arbeider fra 1920-åra bærer preg av et implisitt funksjonelt syn 
på materiell kultur, men han er ikke opptatt av å studere den 
materielle kulturens funksjonelle forhold til spesielle sosiale 
system. Derfor ser hun det som lite trolig at Brøgger mer enn 
indirekte var påvirket av samtidig funksjonalisme i 
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sosialantropologi. Videre trekker Helliksen linjer fra Brøggers 
avhandling om arktisk steinalder fra 1909 til hans arbeider i 
1920-åra. Alt i 1909 framhever Brøgger naturforhold, næringslivets 
betingelser og -endringer som forklaring på likhet og ulikhet i 
materiell kultur. Samme hovedide ligger til grunn når han både i 
1909 og 1925 mener at mennesket handler funksjonelt, og at 
naturgrunnlag og erverv former materiell kultur (Helliksen 
1993:24). 

Modellen om kulturdualismen er sentral i norsk arkeologi. 
Arkeologen Anathon Bjørn (1897-1939) lanserer begrepet fra 1920-
åra (Sjøvold 1944:75, Østmo 1988a:16). Kulturdualismen i Bjørns 
termer innebærer i korte trekk teorien om at fangstkulturen fra 
eldre steinalder fortsetter å eksistere side ved side med 
jordbrukskulturen fra yngre steinalder. I tråd med klassisk 
kulturhistorisk tankegang ses de som to samtidige og ulike 
kulturer og folk med forskjellig erverv. I mot dette hevder 
Brøgger at den antatte motsetningen mellom fangst- og 
jordbrukskultur er oppkonstruert. Isteden ser han forholdet som en 
blandingskultur, betinget av de forskjellige naturforholdenes 
egnethet til ulik ervervstilpasning, slik landet vårt gjør det 
naturlig (Brøgger 1925:21,109). Mens Bjørn ser forholdet som en 
kulturdualisme mellom to kulturer og folk, ser Brøgger forholdet 
mer som en ervervsdualisme innen den samme kulturen og folket. 

Anders Hagen nevner bl.a. Norges Steinalder fra 1945 av Gutorm 
Gjessing (1906-79) som et verk som viderefører Brøggers faglige 
holdning (Hagen 1970:150). Helliksen viser derimot til ulikheter 
mellom Gjessing og Brøgger i metoder og forklaringsmodeller. 
Likheten mellom dem er først og fremst at de begge ønsker å belyse 
de norske linjer i kulturutviklinga, samt synet på naturmiljøet 
som påvirkningsfaktor (Helliksen 1996:75f). Jeg viser forøvrig til 
min gjennomgang av Gjessings verk i avsnitt 4.5. i kapittel 4. 

3.3.4. Dansk arkeologi fra 1930- til 50-åra 

Dansk arkeologi står i en sterk kulturhistorisk tradisjon langt 
inn på 1900-tallet. En økologisk tradisjon ble aldri dominerende 
(Kristiansen 1984 :205). Det er følgelig ingen klar 
funksjonalistisk retning i dansk arkeologi som i den norske 
tradisjonen med Brøgger. Jeg ser det likevel som relevant å 
presentere sider ved naturvitenskapelige undersøkelser, 
bosetningsarkeologi og kulturgeografi i Danmark fra 1930- til 50-
åra fordi det danner en bakgrunn for studiet av ervervsmessige 
forhold i dansk steinalder, derav jysk EGKs erverv. 

Et samarbeid med naturvitenskapen er som nevnt en gammel tradisjon 
i dansk steinalderarkeologi. Spesielt i 1930- og 40-åra foregår en 
utvikling i de geologiske og botaniske fagene, hvis resultater 
benyttes i arkeologien (P. Simonsen 1988:56f). Pollenanalysen får 
et gjennombrudd fra 1930-åra som en uavhengig kulturøkologisk 
forskningstradisjon tilknyttet Johannes Iversen (1904-71) og 

33 



Jørgen Troels-Smith (1918-91) (Kristiansen 1984 :205). 
Pollenanalysen var før 14C-metoden det viktigste 
naturvitenskapelige hjelpemidlet for å bygge opp en relativ 
kronologi. F.eks. er Beckers kronologi, i tillegg til 
tradisjonelle arkeologiske metoder, bygget opp på grunnlag av 
geologisk og pollenanalytiske daterbare funn (Becker 1954:90). I 
1930-åra ble det av pollenanalytikere og geologer påvist fire 
transgresjonsnivåer i tiden fra tidlig-atlantisk tid til 
overgangen subboreal/subatlantisk tid. Dette viste bl.a. at 
ertebøllekulturen strakk seg ned i yngre steinalder, og må ha 
eksistert samtidig med deler av traktbegerkulturen (Gjessing 
1945:10, P. Simonsen 1988:56). 

I Mathiassens bosetningsarkeologiske studier av to regioner i 
Danmark i 1940- og 50-åra ble funn og faste fornminner belyst på 
grunnlag av en topografisk modell, bl.a. i relasjon til geologiske 
forhold. Et formål med disse bosetningsarkeologiske studiene var å 
belyse forholdet mellom landskapets betingelser og befolkningen 
gjennom tidene (Klindt-Jensen 1985 i Hedeager & Kristiansen 
(red) :180). 

Gudmund Hatt (1884-1960) var både kulturgeograf og arkeolog. I 
sine undersøkelser av jernalderens bosetningstruktur og 
åkersystemer fra 1930-åra og inn i 50-åra har han et helhetssyn på 
kulturlandskapet. Han samarbeidet nært med naturvitenskapen for å 
påvise økologiske og landbrukstekniske spor. I verket Landbrug i 
Danmarks Oldtid fra 1937 vektlegges økologiske, økonomiske og 
sosiologiske faktorer (Klindt-Jensen 1975:130). Hatts 
kulturgeografiske perspektiv ble ikke vektlagt i hans samtids 
danske arkeologi, som fulgte de tradisjonelle, kulturhistoriske 
linjer. Dette er forskjellig fra utviklingen i Sverige og Norge 
hvor et samarbeid mellom geografer og arkeologer dannet en 
tradisjon som på mange måter foregrep nyarkeologien (Stummann 
Hansen 1984:168, Kristiansen 1984:205, Myhre 1991:168). Blant 
annet får en tidlig utviklingen av den "nye geografien" i Sverige 
fra 1950-åra stor betydning i Malmers forskning. 

3.3.5. Økologisk-økonomiske studier, funksjonalisme og marxisme i 
britisk arkeologi fra 1930-åra 

Funksjonalismen innføres i sosialantropologien i 1920-åra av 
Bronislaw Malinowski (1884-1942) og Alfred R. Radcliffe-Brown 
(1881-1955). Retningen innebar en opposisjon mot diffusjonismen. 
Fokus ble nå rettet mot økonomiske og sosiale forhold med synkrone 
og funksjonelle studier av samfunn. Samfunn ble sett som bestående 
av ulike enheter integrert i en større helhet. Bruce Trigger 
trekker linjer tilbake til den franske sosiologen Emile Durkheims 
(1858-1917) syn på samfunn som en organisme. Trigger poengterer 
forøvrig at et funksjonelt syn på det arkeologiske materialet var 
etablert i arkeologien forut for funksjonalismen i 
sosialantropologien i 1920-åra (Trigger 1989a:245ff). 
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Childe og Grahame Clark (1907-96) er svært sentrale i britisk 
arkeologi fra 1930- til 50-åra. Mens Childes arbeider i 1920-åra 
fulgte den kulturhistoriske retningen, blir han fra 30-åra 
influert av marxistisk teori. Trigger poengterer imidlertid at 
Childe vektlegger økonomiske faktorer alt fra slutten av 20-åra, 
dvs. før hans overgang til marxismen (Trigger 1989a:251). Fra sitt 
første Sovjetbesøk tidlig i 30-åra med etablering av kontakter med 
sovjetisk arkeologi, preges hans arbeider av en marxistisk og 
funksjonalistisk tankegang med fokus på sosial og økonomisk 
organisasjon, samt på prosessene som ledet utviklingen. I hvilken 
grad, og hvordan, Childe anvendte marxismen i sin arkeologi 
drøftes av Barbara McNairn og av Trigger. Sentralt i sovjetisk, 
marxistisk arkeologi er en kritikk av den vestlige, borgerlige 
arkeologien med migrasjon og diffusjon som forklaringsmodeller. 
Det er viktig å understreke at Childe til tross for sin 
tilslutning til marxistisk teori, ikke utelukket diffusjon og 
migrasjon som sentrale faktorer for sosial og kulturell endring 
(McNairn 1980:150ff, Trigger 1989a:254ff). 

Childes nye perspektiv innebærer vektleggelse av evolusjonistiske, 
funksjonalistiske og økologisk-økonomiske endringsforklaringer. 
Han sammenstiller de arkeologiske inndelingene med marxismens 
evolusjonistiske stadier "vill tilstand", "barbari" og 
"sivilisasjon". Han betoner hvordan skiftet mellom stadiene 
skyldes økonomiske revolusjoner, henholdsvis den neolittiske og 
den urbane, som begge resulterte i en mer produktiv teknologi og 
kraftige befolkningsøkninger. Man makes himself fra 1936 og What 
happened in History fra 1942 er eksempler på studier hvor Childe 
syntetiserer den gamle verdens kulturhistorie ut fra en 
marxistisk-evolusjonistisk synsvinkel. Utover evolusjonsbegrepet 
benytter han en form for dialektikk i forklaringen av den 
kulturelle evolusjons skiftende hastighet (Klejnstrup-Jensen 
1978: 17f). En redegjørelse for Childes marxistiske 
forklaringsmodeller på stridsøkskulturene følger i avsnitt 4.5. i 
kapittel 4. 

Clarks forskning fra 1930-åra representerer en økologisk
økonomisk, om en vil funksjonalistisk, tolkning av det 
arkeologiske materialet. Kulturens rolle som et tilpasningssystem 
til naturen vektlegges. Det kjente verket Prehistorie Europe. The 
Economic Basis fra 1952 er et studie av økonomisk endring og 
prosesser, og omhandler generelt forholdet mellom kultur og miljø. 
Han vektlegger tverrvitenskapelig samarbeid i sin forskning av 
økologisk-økonomiske forhold i forhistorien. I motsetning til 
Childe er Clark mindre interessert i selve utviklingsprosessen. 
Hans studier er en slags arkeologisk funksjonalisme, med hovedvekt 
på synkrone studier (Malmer 1993b:14f, Trigger 1989a:268ff, 
Klej ns trup-Jensen 197 8: 18) . 

Både Childe og Clark var påvirket av den økologisk-økonomiske 
nordiske og sveitsiske forskningen. Dette får Childe til å søke 
årsaken til endringer i økonomiske faktorer. Også Clarks 
økologiske studier fra 1930-åra er påvirket av denne retningen i 
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nordisk arkeologi, samt at han var tilknyttet funksjonalistisk 
sosialantropologi (Trigger 1989a:244ff). Clark framhever selv sin 
tilknytning til den nordiske forskningstradisjonen (Clark 1936:XI, 
et ter Malmer 19 93b: 15, se også P. Simonsen 19 8 8: 60) . Clarks 
grundige økologiske studier med naturvitenskapelig basis, ikke 
minst undersøkelsen av den mesolittiske lokaliteten Star Carr 
mellom 1949-1951, blir et mønstereksempel. Clarks perspektiver 
"virker tilbake" og influerer sterkt nordisk arkeologi. 

3.3.6. Sammendrag 

Det er flere parallelle retninger i arkeologisk forskning 
samtidig. Funksjonalismen i arkeologien er ikke en enhetlig 
retning. Trigger poengterer at funksjonalistiske tolkninger av 
arkeologisk materiale har vært integrert i studier av relasjoner 
mellom kultur og natur over lang tid, samt i spørsmål om hvordan 
artefakter var laget og brukt (Trigger 1989a:286). Et formål med 
dette avsnittet har vært å skissere tendenser i nordisk og britisk 
arkeologi som utgår fra andre problemstillinger og følger andre 
forskningsstrategier enn det tradisjonelt kulturhistoriske. 

3. 4. NYARKEOLOGI/PROSESSUELL ARKEOLOGI 

3.4.1. Innledning 

Nyarkeologien oppstår i begynnelsen av 1960-åra, med sin 
blomstringstid videre framover i 1960- og 70-åra. Det er ulike 
retninger eller skoler innenfor denne arkeologien, samt endringer 
i perspektiver over tid (se Gibbon 1989:6lff). I denne 
gjennomgangen avgrenser jeg meg til de generelle linjene med 
spesielt Lewis R. Binford og David L. Clarke som utvalgte 
representanter. Nordisk arkeologi omtales kortfattet. 

Nyarkeologien har et klart teorigrunnlag. Formålet med dette 
avsnittet er en presentasjon av dette teorigrunnlaget som en 
bakgrunn spesielt for avsnitt 4.7. i kapittel 4, hvor dansk 
nyarkeologi fra 1970-åra får betydning for forklaringsmodeller og 
tolkninger av jysk EGK. I tillegg til avsnittene om historikk, 
endringsforklaringer og kulturbegrep, har jeg integrert en eget 
avsnitt om 14C-revolusjonene. 

3.4.2. Historikk 

Nyarkeologien representerer en sterk kritikk av tradisjonell 
kulturhistorisk arkeologi som ble ansett som normativ, subjektiv, 
deskriptiv, uvitenskapelig, historisk partikularistisk og 
uinteressert i kulturelle prosesser. Den måtte erstattes av en 
arkeologi som var krysskulturelt generaliserende, samt funksjonelt 
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og prosessuelt forklarende (Olsen 1987:2). I det følgende vil jeg 
skille mellom amerikansk, britisk og nordisk nyarkeologi. 

G. R. Willey & P. Phillips verk Method and Theory in American 
Archaeology fra 1958 regnes som foregripende for amerikansk 
nyarkeologi. Verket er en kritisk innføring i arkeologisk metode 
og teori, og kan ses som del av en trend i amerikansk arkeologi i 
1950-åra som går forut for Binford, bl.a. karakterisert ved en 
økende tilknytning til nyevolusjonistisk antropologi (Trigger 
1989a:293ff). En bakgrunn for utviklingen av nordamerikansk 
nyarkeologi er følgelig den nyevolusjonistiske retningen i 
amerikansk kulturantropologi med etnologene Leslie White (1900-75) 
og Julian Steward (1902-72) som foregangsforskere fra 1940- og 50-
åra. White er materialist og teknologisk determinist. Kulturelle 
system består av tekno-økonomiske, sosiale og ideologiske 
komponenter. Fordi sosiale og ideologiske system styres av 
teknologiske system, beror kulturell utvikling på teknologisk 
utvikling. Steward karakteriseres som økologisk determinist fordi 
han vektlegger kulturers økologiske tilpasning. Hans sentrale tese 
er at kulturutviklingen styres av naturmiljøet (Malmer 1993b:15f) 

Mens White forfekter unilineær evolusjon, vektlegger Steward 
multilineær evolusjon. Fra 1960-åra søker deres elever Marshall D. 
Sahlins og Elman R. Service å forene disse posisjonene ved å 
skille mellom generell og spesifikk evolusjon. Mens generell 
utvikling nærmest er en tvingende naturlov, dvs. framskritt, 
avhenger den spesifikke utviklingen av økologisk tilpasning. 
Sahlins & Service utvikler et evolusjonistisk 
klassifikasjonsskjema for samfunnsutvikling i de fire stadiene 
"bandsamfunn", "stamme", høvdingedømme" og "stat". På slutten av 
1960-åra utvikler Morton Fried et tilsvarende skjema for politisk 
evolusjon (Trigger 1989a:292). Disse modellene anvendes i nordisk 
arkeologi i 1970-åra. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 4.7. 
i kapittel 4. 

Binford er elev av White og overfører eksplisitt det 
nyevolusjonistiske perspektivet til arkeologien. Artikkelen 
"Archaeology as Anthropology" fra 1962 inneholder hans første 
programerklæring for en .Q_y arkeologi. Arkeologi skal avdekke 
generelle lover for kulturelle prosesser. Målsettingen i arkeologi 
er den samme som i antropologi; å forklare hele spekteret av 
likheter og ulikheter i menneskelig atferd. Arkeologiske data er 
spesielt egnet til studiet av endringer over lange perioder. 

Binfords 1962-artikkel inneholder en systemteoretisk tankegang -
" a sys temic view of cul ture" ( Binf ord 19 62: 21 7 ff) . Systemteorien 
utvikles eksplisitt av den britiske arkeologen Clarke i verket 
Analytical Archaeology fra 1968. Forskningshistorisk føres 
systemteorien tilbake til biologen Ludwig von Bertalanffy i 1940-
åra (Trigger 1989a:303). Systemteorien ser kultur som et system 
inndelt i en rekke subsystemer som er avhengig av hverandre og som 
påvirker hverandre gjensidig. 
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I motsetning til amerikansk nyarkeologi, som generelt kan 
karakteriseres som ahistorisk, poengterer Trigger at britisk 
arkeologi beholdt det tradisjonelle historiske perspektivet, og 
innpasset nyarkeologien i dette. Som eksempel viser han til 
studier av Clarke og Renfrew (Trigger 1989a:316ff). 

Nordisk arkeologi tilknyttes også nyarkeologien. I følge Povl 
Simonsen var angloamerikansk nyarkeologi ikke noe revolusjonerende 
nytt i Norden. Tankegodset ble tatt i mot her som en utvikling og 
fortsettelse av gamle strømninger (Simonsen 1988:83). Bjørn Myhre 
har tilsvarende oppfatning. Han hevder at Malmers arkeologi kunne 
ha hatt en likeartet effekt i Skandinavia tidlig i 1960-åra som 
nyarkeologien fikk i USA i 70-åra. Men skandinaviske arkeologer 
mottok ikke hele potensialet i Malmers arbeider i 1960-åra, 
diskusjonene var i hovedsak konsentrert om hans nye vitenskapssyn 
(Myhre 1991:163ff, se også Christophersen 1989:45f). 

En mer generell aksept av angloamerikansk nyarkeologi etableres i 
Skandinavia rundt 1975, med utgangspunkt i forskere som Clarke, 
Renfrew og Binford. Det førte til en vektleggelse av økologiske, 
økonomiske, geografiske og nyevolusjonistiske studier i et 
systemteoretisk rammeverk (Myhre 1991:170f). I Danmark er det 
først fra slutten av 70-åra at nyarkeologien får en større 
betydning (Kristiansen 1984:205ff, Damm 1991a:13). 

3.4.3. Endringsforklaringer 

I nyarkeologien vektlegges studier av kulturelle 
endringsprosesser. Det er ikke kun en målsetting å beskrive 
utviklingen, men også å forklare prosessens årsaker, derav 
betegnelsen prosessuell arkeologi. En lineær tids- og 
utviklingsmodell er sentral. Endringer i kultur og samfunn er del 
av en kontinuerlig intern prosess, i motsetning til den 
diskontinuitet som forklares ved migrasjons- og 
diffusjonsmodeller. Forhistorien inndeles i evolusjonistiske 
perioder/faser. En målsetting er å forklare endring over lange 
epoker. Implisitt er det det "samme" folket som endrer kultur- og 
samfunnsform over tid. 

En øko-funksjonalistisk tankegang er grunnleggende. Relasjoner 
mellom teknologi og miljø er nøkkelfaktorer i determineringen av 
kulturelle systemer, og gjennom dem, menneskelig atferd (Trigger 
1989a:302). F.eks. anser systemteoretikere det økonomiske og 
teknologiske subsystemet som mer determinerende for endring enn 
andre subsystem. Endringer i klima og dermed i de økologiske 
rammebetingelsene fører til teknologiske og ervervsmessige 
endringer, som igjen fører til endringer i sosial organisasjon. 
Implisitt i denne funksjonalistiske tankegangen mener jeg at det 
ligger en enkel produksjonsmarxistisk modell, dvs. at endringer i 
basis fører til endringer i et samfunns overbygning. Også 
demografiske modeller er sentrale. Ester Boserups studier fra 
midten av 1960-åra ser befolkningsvekst som en viktig årsak til 
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kulturell endring. Intern sosiokulturell endring forklares i 
økologisk-økonomiske, teknologiske og demografiske termer. En 
systemteoretisk tankegang med basis i kulturøkologi utvikles i 
Norden bl.a. av Stig Welinder i 1970-åra. 

3.4.4. Kulturbegrepet 

Nyarkeologien kritiserer tradisjonell, kulturhistorisk arkeologi 
for et normativt kulturbegrep, spesielt for den "genetiske" 
koblingen mellom arkeologisk kultur og bestemte kultur- og 
folkegrupper. I skarp motsats til dette står nyarkeologiens 
funksjonelle kulturbegrep. I Binfords termer defineres kultur som 
"mans extrasomatic means of adaptation", et sitat hentet direkte 
fra White (Binford 1962:218). Kultur er ikke ideer, men et redskap 
for menneskets miljøtilpasning. 

En arkeologisk kultur defineres av Clarke som et materiale som 
opptrer samlet og avgrenset i tid og rom: " ... a polythetic set of 
specific and comprehensive artefact-type categories which 
consistently recur together in assemblages within a limited 
geographical area" (Clarke 1968:666). Et sett av kulturer danner 
et teknokompleks. Eksempler på teknokompleks er jeger
fiskersamfunn, nomadesamfunn og jordbrukssamfunn. 

Binford følger White i en inndeling av kultur i de tre 
subsystemene teknologi, sosial organisasjon og ideologi. Av dette 
følger hans inndeling av materiell kultur i teknomiske, 
sosiotekniske og ideotekniske gjenstander. Teknomiske gjenstander 
er bruksgjenstander i direkte kontakt med miljøet, de 
sosiotekniske har en primær bruk i det sosiale subsystemet, og de 
ideotekniske i det ideologiske subsystemet. På tvers av disse tre 
gruppene er det stiltrekk, som har betydning ved studiet av 
etnisitet, folkevandringer og kontakt mellom samfunn (Binford 
1962:219f). Fordi materiell kultur er et subsystem som samsvarer 
med og er integrert i de øvrige subsystemene, avspeiler materiell 
kultur sosial organisasjon og andre aspekter ved kultur. Av dette 
følger synet at det ikke er vanskeligereårekonstruere sosial 
organisasjon eller religion enn det er å rekonstruere økonomi 
fordi de ulike subsystemene avspeiler og samsvarer med hverandre 
(Trigger 1989a:298). 

Binford forfekter viktigheten av at arkeologer selv må foreta 
etnologisk feltarbeid for å studere sammenhengene mellom sosial 
atferd og materiell kultur i levende samfunn, dvs. etnoarkeologi. 
Etnoarkeologi er en metode for å utlede sosio- og ideoteknisk 
informasjon av det arkeologiske materialet. Binford anser dette 
som en lovende tilnærming til forståelse av fortiden fordi han 
mener det er en høy grad av regularitet i menneskelig atferd som 
komparative etnologiske studier kan utlede (Trigger 1989a:300). 
Utformingen av en teori for lovmessigheter i relasjonene mellom 
menneskelig atferd og de materielle levningene etter denne atferd 
benevnes middle range theory (etter R. Jensen 1988:19). 
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3.4.5. De to 14C-revolusjonene 

I boka Before Civilization fra 1973 redegjør Renfrew for de to 1 4c
re volusjonene. Utviklingen av 14C-metoden fra 1950-åra førte til 
gjennomgripende endringer i den relative kronologien mellom 
Midtøsten og Europa, dette utgjør den første 14C-revolusjonen. 
Spesiell betydning får imidlertid den andre 14 C-revolusjonen. Fra 
slutten av 1960-åra utvikles kalibrering som metode; ved 
dendrokronologi justeres 14 C-dateringene til kalenderår. Dette 
viste et brudd i kronologien mellom sydlige og nordlige deler a v 
Europa. Spesielt oppsiktsvekkende er det at megalittgravene i 
Vest- og Nord-Europa får dateringer som er vesentlig eldre enn 
pyramidene i Egypt og tilsvarende monumenter i Syd-Europa. Den 
eldre arkeologiens diffusjonistiske rammeverk av typen "ex oriente 
lux" faller i grus med disse dateringene. På bakgrunn av den 
kalibrerte 14C-kronologien tilbakeviser Renfrew diffusjons- og 
migrasjonsmodellene og argumenterer for indre utviklingsmodeller 
for ulike regioner i Europa. I dette ligger nye målsettinger - et 
nytt paradigme! - for den arkeologiske forskningen. For forståelse 
av kulturell endring er studie av demografiske, økonomiske og 
sosiale prosesser sentralt. Systemteori anses som relevant metode 
(Renfrew 1973:20,76,124ff,222ff). De nye 14 C-dateringene menes 
følgelig å underbygge indre utviklingsmodeller for kulturell 
endring. I avsnitt 4.7. i kapittel 4 vil jeg vise hvordan 14 C
dateringer av dansk neolittisk materiale understøtter de 
kulturhistoriske tolkningene i 1970-åras forskning. 

3.4.6. Sammendrag 

Nyarkeologien brakte mange nye perspektiver inn i faget. Bl.a. 
økte den vår kunnskap om prosesser mellom menneske og miljø og 
førte til en eksplisitt vektleggelse av teori og til avanserte og 
komplekse modeller om endring og interne relasjoner i s ystemer 
(etter Damm 199la:14). Denne arkeologien krevde klarhet i 
definisjoner og i begrepsbruk. I Binfords termer er arkeologi en 
nomotetisk vitenskap, en "science" på linje med naturvitenskapene. 
Nyarkeologien stiller kritiske spørsmål til materialets 
representativitet og vektlegger "rett" metodebruk og kildekritikk. 
Generelt reserverer nyarkeologene seg for tolkninger som de mener 
ikke har grunnlag i materialet. 

I løpet av 1970- og 80-åra kritiseres nyevolusjonismen og 
nyarkeologien både internt og eksternt (Trigger 1989a:329ff, 
Gibbon 1989:9lff). Til tross for dette er nyarkeologiske og 
prosessuelle analyser fortsatt virksomme i dagens arkeologi, enten 
parallelt med eller integrert i nye perspektiver. 
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3.5. POST-PROSESSUELL ARKEOLOGI 

3.5.1. Innledning 

En post-prosessuell arkeologi utvikles fra slutten av 1970-
åra/begynnelsen av 80-åra. Det understrekes at betegnelsen "post
prosessuell" skal forstås som en samlebetegnelse. Post-prosessuell 
arkeologi består av flere, til dels ulike retninger som er 
parallelle og/eller karakteristiske for endrete perspektiver over 
tid. Felles for de ulike retningene er at de innebærer en 
fundamental kritikk av og et alternativ til prosessuell arkeologi, 
derav betegnelsen "post". 

Post-prosessuell arkeologi utvikles spesielt innenfor britisk 
arkeologi, med miljøet i Cambridge som retningsgivende. Post
prosessuell arkeologi har et klart teorigrunnlag og influerer på 
dansk neolitikumforskning i 1980- og 90-åra. Britiske arkeologer 
som Hodder og Tilley anvender dansk og skånsk neolittisk materiale 
i sine post-prosessuelle analyser. Formålet med dette avsnittet er 
å presentere sider ved det post-prosessuelle teorigrunnlaget som 
en bakgrunn for avsnitt 4.8. i kapittel 4. 

3.5.2. Historikk 

Dette avsnittet inneholder en gjennomgang av sentrale retninger i 
post-prosessuell arkeologi. Generelt er denne arkeologien 
tilknyttet nyere teori innen filosofi og samfunnsvitenskap, derav 
feministisk teori. 

Strukturalismen er foregripende for utviklingen av post
prosessuell arkeologi. Retningen utvikles innen lingvistikk av 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) i begynnelsen av 1900-tallet, og 
utformes videre innen sosialantropologi av Claude Levi-Strauss 
(1908- ) . Sentralt i strukturalismen er tesen om at alle 
kulturelle og sosiale overflatestrukturer er transformasjoner av 
underliggende og styrende strukturer som er gruppert i binære 
opposisjoner. De mentale strukturene er universelle for 
menneskeheten uavhengig av tid og rom. Tidlig post-prosessuell 
arkeologi er påvirket av lingvistisk teori og fokuserer på 
materielle objekter som symboler. Studier som mest eksplisitt 
forbinder lingvistisk teori og materiell kultur er sannsynligvis 
de grammatiske analysene av neolittisk keramikkdekor, bl.a. av 
Hodder og Tilley tidlig i 1980-åra (etter Damm 199la:21). 

Strukturalismen innen arkeologien var imidlertid ikke helt ny. I 
1950- og 60-åra analyserte Andre' Leroi-Gourhan paleolittisk 
hulekunst i Frankrike utfra binære dikotomier. Innen historisk 
arkeologi i USA i 1970-åra vekt legges strukturelle analyser av 
forskere som Mark Leone, James Deetz og Henry Glassie (Olsen 
1987:60ff, Trigger 1991:70f). 
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Det er samtidig viktig å understreke at deler av den post
prosessuelle kritikken er rettet mot nettopp strukturalismen (R. 
Jensen 1988:24,41). Bl.a. kritiserer Hodder tidlig 
strukturalismens syn på individet som passivt kontrollert av 
underliggende strukturer, samt tesen om en universialitet 
uavhengig av kulturell og historisk kontekst (Hodder 1982b:7f) 

Hodders arbeider fra tidlig i 1980-åra åpner eksplisitt opp for en 
post-prosessuell arkeologi. I Symbols in Action og i artikkelen 
"Theoretical archaeology: a reactionary view", begge fra 1982, tar 
han et oppgjør med nyarkeologien og presenterer teoretiske og 
metodiske retningslinjer for en symbolsk og strukturell arkeologi. 
Bl.a. kritiseres kryss-kulturelle generaliseringer og 
systemteoriens oppdeling av kultur i subsystem. Hodder forfekter 
et partikularistisk historiesyn og et helhetlig kultursyn; en 
kultur - og derav materiell kultur - er et unikt produkt av sin 
spesifikke historiske og kulturelle kontekst og må analyseres i et 
helhetlig perspektiv. 

I Reading the Past fra 1986 utarbeider Hodder en konsekstuell 
arkeologi. Sentralt i en kontekstuell tilnærming er at alle 
aspekter i en arkeologisk kultur, som bosettingsmønster, 
graver/gravskikk, kultsteder, gjenstander etc., må analyseres i 
sammenheng. Samtlige datatyper må inkorporeres: "Within a context, 
items have symbolic meanings through their relationships and 
contrasts with other items within the same text" (Hodder 
1986:140). 

Marxisme er som strukturalisme en viktig inspirasjonskilde for 
post-prosessuelle arkeologer, som er tilknyttet nye former for 
marxistiske analyser som strukturmarxime og nymarxisme. En fokus 
på samfunnets overbygning, som ideologi og sosial organisasjon, er 
et generelt trekk ved disse retningene. Strukturmarxismen vokste 
fram i 1960- og 70-åra innenfor fransk samfunnsforskning og 
filosofi. Innen arkeologi er retningen inspirert av Mike Rowlands 
og Jonathan Friedmans arbeider (Olsen 1987:19, Myhre 1991:174) 
Kristian Kristiansen har i 1980-åra analysert utviklingen fra 
dansk yngre steinalder til yngre bronsealder i et 
strukturmarxistisk perspektiv. Hans analyser presenteres i avsnitt 
4.8. i kapittel 4. 

En nymarxistisk retning i arkeologi er påvirket av fransk og 
britisk sosialantropologi fra sent i 1960-åra, bl.a. av forskere 
som Maurice Godelier og Maurice Bloch (R. Jensen 1988:21, Trigger 
1989a:339ff). Nymarxistisk arkeologi i 1980-åra har et analytisk 
utgangspunkt i makt- og ideologibegrep. I følge Daniel Miller & 
Tilley er denne type analyse viktig fordi ideologi og makt er 
integrert i sosial praksis og manifestert i materiell kultur. 
Ideologi brukes bevisst for å skjule interne motsetninger i 
samfunn. Bl.a. er ritualer et ledd i en naturliggjøring av 
herskende ideologi og maktforhold (Miller & Tilley 1984:14, se 
også Hodder 1982a:209). 

42 



En retning som betegnes kritisk teori utvikles i 1920- og 30-åra 
innenfor den filosofiske Frankfurter-skolen. Den bygger på 
marxistisk teori med analyser og kritikk av hvordan ideologi og 
religion brukes aktivt i samfunnet for å tildekke maktforhold og 
klassemotsetninger. Først i 1980-åra får kritisk teori innflytelse 
innen arkeologi (Olsen 1987:78). Bl.a. forfekter Leone en kritisk 
arkeologi med analyser av sammenhengen mellom arkeologi og vestlig 
kapitalisme. En sentral tese er at vår konstruksjon av 
forhistorien er et ideologisk verktøy for å legitimere rådende 
interesser i nåtiden (R. Jensen 1988:45f). Feministisk teori og 
vi tenskapskritikk innen arkeologi må også karakteriseres som 
kritisk teori. 

Post-strukturalismen utvikles fra slutten av 1960-åra innen en 
krets av franske intellektuelle, derav filosofene Jaques Derrida 
og Foucault og litteraturkritikerne Roland Barthes og Julia 
Kristeva (Olsen 1987:44). Retningen utgjør en kritikk av 
tradisjonell strukturalisme. Innen arkeologi utvikles post
strukturalismen fra sent i 1980-åra. Denne retningen vektlegger 
primært filosofiske og etiske aspekter ved arkeologi, derav 
diskusjoner om hvordan vi som arkeologer er i stand til å tolke 
forhistorien. Retningen er eksplisitt knyttet til Shanks & Tilley 
med deres to verk Re-Constructing Archaeology og Social Theory and 
Archaeology, begge fra 1987 (etter Damm 1991a:22). 

Post-prosessuell arkeologi står i en hermeneutisk tradisjon. 
Arkeologi er en fortolkende praksis, og arkeologisk materiale kan 
sammenlignes med tekster som kan tolkes. Et holistisk perspektiv 
er grunnleggende. Charlotte Damm redegjør for ulike retninger i 
moderne hermeneutikk og vektlegger spesielt tre punkter som er 
sentrale for arkeologisk forskning: 1) all forståelse er 
kontekstuell, 2) det tidsbestemte eller historiske aspektet av 
forståelse og 3) all forståelse er bundet opp av forforståelse og 
tradisjon (Damm 1991a:23ff). Videre er post-prosessuell arkeologis 
idegrunnlag tilknyttet nyere tids filosofi. Synspunkt hos 
filosofer og hermeneutikere som Gadamer, Foucault, Jtirgen 
Habermas, Martin Heidegger m.fl. er ofte en integrert og sitert 
del av arkeologiske analyser, spesielt innen den britiske 
tradisjonen. 

En eksplisitt bruk av en tekstuell metafor utvikles fra midten 
av/sent i 80-åra. Denne metaforen bygger på hermeneutikk og post
strukturalisme. I dette perspektivet sammenlignes materiell kultur 
med et ukjent språk eller tekst, som må leses og tolkes. Det 
postuleres at materiell kultur har en kommunikative karakter og 
derfor kan sidestilles med skriftspråket, materiell kultur er et 
slags stumt samtalesystem (R. Jensen 1988:29,67f, Damm 1991a:21f) 

3.5.3. Endringsforklaringer 

Som nyarkeologien vektlegger post-prosessuell arkeologi studiet av 
kulturelle endringsprosesser. Nyarkeologi og det systemteoretiske 
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rammeverket kritiseres for statiske og øko-deterministiske 
forklaringer. Isteden fokuserer post-prosessuell arkeologi på 
indre endringsforklaringer med utgangspunkt i et samfunns sosiale 
organisasjon og kognitive sfære. Økonomisk endring er en del av, 
samt dels betinget av, endringer i samfunnets overbygning. 

Strukturmarxistiske og nymarxistiske analyser av endringsprosesser 
over lange tidsepoker kan derimot karakteriseres som en form for 
prosessuell arkeologi (Myhre 1991:174, Hodder 1992:87). Også disse 
retningene legger hovedvekten på ikke-økonomiske 
endringsforklaringer. Konflikt og motsetninger i makt og 
ideologiske forhold innad i samfunn leder til sosiale 
omveltninger. 

Sosiologen Giddens strukturasjonsteori (1979,1984) og 
sosialantropologen Pierre Bourdieus habitusbegrep (1977) er 
sentrale utgangspunkt for endringsforklaringer i senere post
prosessuell arkeologi. Teoriene representerer en kritikk av de 
mekaniske sidene ved strukturalisme og strukturmarxisme. Teoriene 
omhandler det dialektiske forholdet mellom sosiale strukturer og 
handlinger (R. Jensen 1988:42ff). Giddens definerer struktur som 
de underliggende prinsippene for sosial og materiell interaksjon i 
et samfunns praksis: "This common knowledge of "how things are 
done" is what prevents chaos and makes discourse possible" (Damm 
1991a:25). Et karakteristisk trekk ved en struktur er dens 
dualitet, ved at den både begrenser og åpner opp for nye 
muligheter samtidig. Aktiv handling og manipulering av 
eksisterende samfunnsstruktur, derav materiell kultur, gjør at 
strukturen er i kontinuerlig endring. I Hodders ord: "The 
structures are continually being renegotiated and manipulated as 
part of the changing strategies and relations between groups with 
different power" (Hodder 1982a:208) 

Post-prosessuell arkeologi opererer med mer dynamiske og 
sofistikerte modeller for endringsprosesser. Data må ikke leses 
for bokstavelig. Materiell kultur representerer ikke menneskelig 
atferd på et enkelt og direkte vis (Hodder 1990:305). Til tross 
for en klar vektlegging av indre endringsforklaringer, åpner post
prosessuell arkeologi også opp for en fornyet debatt om migrasjon. 

3.5.4. Kulturbegrepet 

Post-prosessuell arkeologi tar avstand fra nyarkeologiens 
funksjonelle kulturbegrep. Isteden vektlegges de kognitive 
aspektene ved kultur. Kultur er et system av ideer, mening, 
kunnskap, verdier. Nyarkeologien kritiseres for et passivt 
menneskesyn hvor mennesket kun er en variabel, ikke en aktør. 
Postprosessuell arkeologi ser individet som en aktiv faktor i 
samfunnet. 

Nyere sosialantropologisk etnisitetsteori er en inspirasjonskilde 
for arkeologiske studier fra 1980-åra, hvor romlige analyser og 
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kontakt mellom etniske grupper vektlegges. Tradisjonelt ble 
etniske grupper definert som isolerte enheter med liten eller 
ingen kontakt. Fredrik Barths etnisitetsteori bryter markant med 
dette synet. Etnisitet er en form for sosial organisasjon betinget 
av samhandling mellom grupper, hvor interaksjonsformene 
organiseres gjennom etnisk kategorisering og grenser. En kognitiv 
tilskriving av etnisk tilhørighet vektlegges. Dette innbefatter 
både selvtilskrivelse av egen etnisitet og en tilskrivelse fra 
andre. Etnisitet er ikke statisk; et individs kan endre og/eller 
velge etnisitet som et ledd i en sosial strategi. Etnisitet 
uttrykkes dels gjennom ytre tegn og symboler, dels gjennom 
grunnleggende normer for moral og atferd. Symbolene er arbitrære, 
dvs. hvilke elementer som er etnisk signifikante er kontekstuelt 
betinget. Barth opererer med et økologisk nisjebegrep; i forhold 
til økologisk tilpasning står etniske grupper i konkurransemessige 
eller i symbiotiske forhold til hverandre. Ulike grupper kan 
fungere stabilt sammen i et område hvis de utnytter forskjellige 
nisjer, spesielt hvis de har etablert symbiotiske relasjoner. 
Derimot vil konkurranse om de samme ressursene kunne føre til 
konflikter og/eller maktmessig ubalanse mellom gruppene (Barth 
1969: 13ff). 

I Symbols in Action er Hodder blant annet inspirert av Barth. Hans 
etnoarkeologiske studier fra Øst-Afrika er sentrale for det nye 
synet på materiell kultur. Analyser av materielle 
distribusjonsmønstre understreker materiell kulturs aktive 
betydning i sosiale og økonomiske relasjoner mellom etniske 
grupper utad, samt i alders-, kjønns-, status- og familieforhold 
innad i gruppen. Ulike elementer i materiell kultur er relatert 
til ulike sosiale kategorier og er uttrykk for varierende 
relasjoner mellom dem. Sosialt og økonomisk stress mellom grupper 
fører til klare etniske markeringer, mens mindre stress fører til 
mindre utpregede markeringer. Stressfaktoren er derav etnisk 
grensedannende. Nettopp i grenseområder mellom gruppene er 
symbolbruken i materiell kultur mest markant. Som Barth poengterer 
Hodder at det ikke er mulig å sette opp generelle regler for 
hvilke symboler som er etnisk signifikante, dette må analyseres i 
kontekst. I tillegg til markering av etnisitet utad kan konflikt 
og stress innad i de enkelte gruppene gi seg utslag i 
symbolbruken, og må derfor integreres i analysen av forholdene 
mellom gruppene (Hodder 1982a:185ff). 

En sentral tese i post-prosessuell arkeologi er at materiell 
kultur med sitt symbolske innhold er meningsbærende og aktiv i sin 
karakter, og derav et medium for ikke-verbal kommunikasjon. 
Individer og grupper bruker materiell kultur aktivt til å 
manipulere, tilsløre, understreke eller opponere mot bestemte 
sosiale relasjoner. Materiell kultur som diskurs inngår aktivt i 
og omformer sosiale forhold. Nyarkeologiens tese om at sosial 
organisasjon og andre aspekter ved samfunn avspeiles direkte i 
materiell kultur kritiseres sterkt. Nyere etnoarkeologiske og -
historiske studier viser at materiell kultur er en strukturell 
transformasjon av relasjoner i ikke-materielle sfærer (Hodder 
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1982a:210f). Videre kan materielle objekter endre innhold over tid 
og fra et område til et annet, dvs. ha ulik mening i ulike 
kontekster. 

3.5.5. Sammendrag 

Myhre oppsummerer post-prosessuell arkeologi som partikularistisk, 
historisk kvalitativ, artefakt-basert, subjektiv og anti
positivistisk, multi-paradigmatisk, politisk og ideologisk 
bevisst. Post-prosessuell arkeologi er påvirket av og inngår i 
postmodernistisk filosofi (Myhre 1991:176). Det er sentralt at en 
post-prosessuell arkeologi åpner for studier av etnisitet, 
religion, ideologi, kunststil etc., som "i seg selv" er lite 
vektlagt i nyarkeologien. Materialet menes å ha bærekraft for et 
studie av slike aspekter. Post-prosessuell(e) arkeologi(er) 
praktiseres i stor utstrekning i spesielt britisk og nordisk 
arkeologi i dag. 

3.6. AVSLUTNING 

I dette kapitlet har jeg trukket generelle linjer i arkeologisk 
forskningshistorie fra slutten av 1800-tallet til i dag; fra 
evolusjonistisk til kulturhistorisk arkeologi, til tidlige 
økologisk-økonomiske studier, tidlig funksjonalisme og marxisme, 
til nyarkeologi/prosessuell arkeologi og avslutningsvis til post
prosessuell arkeologi. Det understrekes at til tross for at disse 
ulike retningene og teorigrunnlagene delvis følger hverandre i 
tid, må de samtidig ses som parallelle og overlappende både innad 
i de enkelte forskningsmiljøene og mellom ulike forskningsmiljøer 
i samtid(ene). Dette vil jeg utdype nærmere i kapittel 4 i min 
analyse av forskningen av jysk EGK. Endringer i 
forklaringsmodeller og tolkninger av denne arkeologiske kulturen i 
tid og rom vil ses i lys av generell forskningshistorie. 
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KAPITTEL 4 

FORSKNINGSHISTORISK ANALYSE AV JYSK ENKELTGRAVSKULTUR 

4.1. INNLEDNING 

Kapittel 4 inneholder den forskningshistoriske analysen av jysk 
EGK fra 1880-åra til 1990-åra. I dette innledende avsnittet følger 
en presentasjon av målsettinger, avgrensinger, litteratur- og 
temavalg, begrepsbruk, samt en oversikt over inndelingen av 
kapitlet. 

Jysk EGK er mitt utvalgte eksempel til belysning av avhandlingens 
problemstilling; forholdet mellom teori og data i et 
forskningshistorisk perspektiv. Forskningen av denne arkeologiske 
kulturen følges for å eksemplifisere en i utgangspunktet teoretisk 
problemstilling med et avgrenset forskningsfelt og datamateriale. 
Denne spesifikke arkeologiske kulturen er valgt på grunn av både 
sterk faglig enighet så vel som uenighet i tolkninger av 
materialet både over tid og mellom ulike forskningsmiljøer i 
samtid(ene). En målsetting er å belyse hvordan arkeologer 
argumenterer for sine tolkninger og forklaringsmodeller på 
grunnlag av det datamaterialet som til enhver tid klassifiseres 
til jysk EGK. Det er derimot nødvendig å avgrense nivået her. Jeg 
vil ikke referere til detaljer i materialet eller i diskusjonene 
om dette, men holde meg til de grunnleggende trekkene. Det 
presiseres at min intensjon ikke er å vurdere hvorvidt materialet 
til enhver tid tolkes "galt" eller "rett". Dette er ikke ment å 
være en analyse av "hvordan det egentlig var" i dansk neolitikum. 
I forhold til problemstillingen er min intensjon å se tolkninger 
og forklaringsmodeller av dette datamaterialet i lys av ulike 
teorigrunnlag i arkeologisk forskning, og i lys av 
forskningstradisjoner over tid og forskjellige forskningsmiljøer i 
samtid(ene). 

Forskningen av jysk EGK inndeles i ulike perioder i min analyse av 
kontinuitet og endring i synet på denne arkeologiske kulturen. 
Periodene inndeles generelt i tiår, og enkelte epoker vektlegges 
mer enn andre. En begrunnelse for valg av de enkelte epokene 
finnes innledningsvis i hvert avsnitt. I tillegg til at jeg følger 
forskningen over tid, vil det trekkes paralleller til andre 
samtidige forskningsmiljøer enn dansk arkeologi. Dette for å 
belyse variasjoner i synet på det samme tilgjengelige 
datamaterialet i samtid(ene). Dansk forskning belyses med 
paralleller til forskningen i henholdsvis Tyskland, Sovjet, 
Sverige og Norge av de beslektede neolittiske kulturene. I hvilken 
grad de andre forskningsmiljøene integreres, vil variere for de 
enkelte periodene. 

Jysk EGK kan ikke analyseres isolert fra det øvrige kulturbildet 
av yngre steinalder. Den vil relateres til stridsøkskulturene i 
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Norden og på kontinentet, samt til andre nordiske 
steinalderkulturer. Jeg velger å vektlegge EGKs forhold til 
traktbegerkulturen (forkortes til TRB) spesielt da dette er et 
aktuelt tema som kan følges gjennom samtlige perioder. 
Gropkeramisk kultur (forkortes til GRK), klokkebegerkulturen, de 
mesolittiske kulturene og senneolittisk kultur og -tid omhandles 
mer sekundært, i sammenhenger der det er aktuelt for forståelsen 
av forholdet mellom EGK og TRB. 

En presentasjon av det arkeologiske materialet som utgjør jysk EGK 
foretas ikke innledningsvis, dette ville være "å foregripe 
begivenhetenes gang". Det relevante datamaterialet for de enkelte 
periodene presenteres i de respektive avsnittene, avgrenset til de 
trekk ved materialet som er aktualisert i den kulturhistoriske 
debatten. Forskningen på kronologiske forhold vil vektlegges 
spesielt fordi kronologi er sentralt i forhold til kulturhistorisk 
debatt og slutninger. Den geografiske distribusjonen av materialet 
blir mindre vektlagt. Nytt "erkjent" og definert materiale som 
tilknyttes jysk EGK, samt materiale tilknyttet andre neolittiske 
kulturer, vektlegges der det er relevant for sammenhengen. 

Den forskningshistoriske analysen av jysk EGK er basert på utvalgt 
litteratur om neolitikumforskningen generelt og om jysk EGK 
spesielt. Fordi jeg følger forskningen av jysk EGK i over en 
hundre års periode, har jeg måttet avgrense både litteratur og 
emnevalg. I hovedsak velger jeg litteratur som har hatt/har stor 
betydning i sin samtid og for formuleringen av senere forsknings 
problemstillinger. Litteraturutvalget består av varierte genrer, 
det spenner fra forskningsavhandlinger til mer 
populærvitenskapelige verk. De typene "populærarkeologi" jeg 
baserer meg på står for oppsummeringer av viktige 
forskningsresultater og teorigrunnlag i tiden. Et eksempel på et 
slikt verk er Brøndsteds Danmarks Oldtid I. Stenalderen fra 1938. 
Den enkelte arkeolog vil ikke bli framhevet isolert, isteden vil 
hennes/hans forskning relateres til teorigrunnlag, 
forskningstradisjon og -miljø . I tillegg til utvalgt 
primærlitteratur, støtter jeg meg på tidligere 
forskningshistoriske oversikter og gjennomganger av jysk EGK. Valg 
av annen litteratur og en fokus på andre emner kunne ha "fortalt 
en annen historie". Jeg vil derfor understreke at min analyse ikke 
er ment å være "historien om jysk EGK fra a til å", men et utsnitt 
av en "stor" historie som sannsynligvis kan fortelles på flere 
måter. 

Å lese arkeologisk litteratur og å derfra slutte til forholdet 
mellom teori og data i forskningen er komplekst. Til belysning av 
dette forholdet, samt for å få kontinuitet og derav et 
sammenligningsgrunnlag i forskningen av jysk EGK over tid, har jeg 
valgt to hovedtema som følges gjennom avsnittene. Det første 
temaet er innvandringsmodeller og indre utviklingsmodeller. Jeg 
vil vise hvordan argumentasjonen for disse to motstridende 
modellene utgår fra det samme tilgjengelige datamaterialet i 
samtid(ene). Hovedvekten legges på tolkninger og 
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forklaringsmodeller for overgangen mellom TRB og EGK. Det andre 
temaet er kultur- og folkebegrepet. Ulike yngre steinalders 
kulturhistorier konstrueres over tid, og jeg vil vise hvordan det 
argumenteres for disse på grunnlag av datamaterialet. Begge disse 
temaene er tradisjonelle problemfelt innen forskningen av jysk 
EGK. Som et tillegg i noen avsnitt kommer andre helhetlige 
forklaringsmodeller som ikke kan innpasses i disse to faste 
temaene. En utdyping og analyse av teorigrunnlaget framlegges 
avslutningsvis i hvert avsnitt, hvor jeg også vil trekke linjer 
mellom de ulike periodene. 

Det er videre nødvendig å avgrense innenfor temaene. Angående 
innvandringsmodellene vil ikke diskusjonene om opprinnelsespørsmål 
og vandringsveier bli utførlig referert, da dette blir for 
omfattende. I hovedsak vektlegges hvordan innvandring argumenteres 
for på grunnlag av materialet innad i Norden. Angående kultur- og 
folkebegrepet vil EGKs forhold til andre kulturgrupper og dens 
betydning for den videre kulturutviklingen vektlegges. Det 
indoeuropeiske spørsmålet tas opp i de periodene der dette 
spørsmålet er en integrert del av forskningen av de nordiske 
stridsøkskulturene, derav jysk EGK. 

Begrepene og betegnelsene i neolitikumforskningen endres over tid. 
Disse endringene, samt hvordan jeg selv anvender begrepene, vil 
redegjøres for her. Jeg velger å være konsekvent i egen 
begrepsbruk når jeg omtaler forskningen løsrevet fra 
referater/sitater. De klassiske kulturbetegnelsene benyttes som 
operative begreper. Dette letter framstillingsformen fordi disse 
kan følges i litteraturen over flere tiår. Forkortelser på enkelte 
av kulturene benyttes. Generelt brukes disse forkortelsene der det 
framgår klart i sammenhengen at det er kulturbetegnelsene det 
refereres til. Der betegnelser som f.eks. enkeltgravstid benyttes 
i litteraturen, vil dette bli skrevet helt ut fordi det er viktig 
for betydningsinnholdet i den respektive litteraturen. Forøvrig 
brukes tids- og kulturbetegnelser parallelt. Tidsbetegnelsene 
refererer til kronologien, mens kulturbetegnelsene refererer til 
de definerte arkeologiske kulturene. 

Mens Mi.lller bruker betegnelsene "fellesgravenes folk" og 
"enkeltgravenes folk" i sin avhandling fra 1898, er betegnelsene 
megalittkultur og enkeltgravskultur gjennomgående benyttet i 
litteraturen fra 1910-åra og fram til den 2.verdenskrig. Videre 
benyttes betegnelsene dyssetid og dolktid. Dette tilsvarer 
henholdsvis tidligneolitikum og senneolitikum. I 1930- og 40-åra 
innføres betegnelsen jettestuetid, som grovt sett tilsvarer 
mellomneolitikum. 

Etter den 2.verdenskrig er det vesentlige endringer i 
begrepsbruken for dansk yngre steinalder. I 1947 innfører Becker 
betegnelsene Tidlig Neolittisk Tid, Mellem Neolittisk Tid og Sen 
Neolittisk Tid (forkortes til TN, MN og SN) som erstatning for de 
gamle betegnelsene dyssetid, jættestuetid og dolktid. Samtidig 
innføres begrepet Tragtbægerkultur som en erstatning for den eldre 
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termen megalittkultur (Becker 1947:9). Disse nye betegnelsene i 
forkortet form benytter jeg derfor fra 1950- og 60-åra. Jeg går 
også over til den nye kulturbetegnelsen traktbegerkultur. Beckers 
begrepsbruk fra 1947 blir en norm i steinalderforskningen. I 
prinsippet følges hovedtrekkene ved hans begrepsbruk og 
periodeinndelinger i 1970-, 80- og 90-åra. Men enkelte nye 
betegnelser innføres fra 1970-åra, derav betegnelsene MNA for TRB 
og MN B for EGK. Innen deler av post-prosessuell arkeologi i 1980-
og 90-åra problematiseres betydningsinnholdet i tradisjonell 
arkeologisk begrepsbruk. Dette vil jeg komme inn på i avsnitt 4.8. 
i kapittel 4. 

Jeg bruker gjennomgående termen svensk-norsk stridsøkskultur. 
Unntak er der forskeren selv bruker betegnelsen båtøkskultur, i 
referering av disse verkene benyttes denne termen. I litteraturen 
brukes ofte betegnelsen snorkeramisk kultur(krets) synonymt med 
stridsøkskultur. Betegnelsen snorkeramisk bruker jeg i referering 
av litteratur der denne termen benyttes. Betegnelsen indoeuropeisk 
brukes gjennomgående, med unntak av i referering av tysk 
litteratur hvor betegnelsen indogermansk er korrekt oversettelse. 

Kapittel 4 er inndelt i følgende syv perioder: 1) den første 
perioden i 1880- og 1890-åra, 2) en kort periode fra 1898 til 
1900, 3) forskningen i 1910-åra, 4) forskningen i 1930- og 40-åra, 
5) forskningen i 1950- og 60-åra, 6) forskningen i 1970- og tidlig 
i 80-åra og 7) forskningen i 1980- og tidlig i 90-åra. 
Avslutningsvis følger avsnitt 4.9., som er en sammenfatning av 
samtlige perioder. 

Med unntak av avsnitt 4.2., som er disponert etter en egen mal, er 
de påfølgende seks avsnittene disponert etter i hovedsak den samme 
inndelingen til og med avsnitt 4.8 .. Hovedmalen er som følger: 1) 
et innledende avsnitt som omhandler aspekter ved datamaterialet og 
dets klassifikasjon, 2) et avsnitt om innvandrings- og indre 
utviklingsmodeller, 3) et avsnitt om kultur- og folkebegrepet og 
4) et avsluttende avsnitt med analyse av teorigrunnlaget. 

Innenfor kultur- og folkebegrepet er det indoeuropeiske spørsmålet 
integrert i enkelte avsnitt. I kultur- og folkebegrepet i avsnitt 
4.7. er et underavsnitt om gropkeramisk kultur integrert. I 
kultur- og folkebegrepet i avsnitt 4.8. er nyere etnisitetsteori 
integrert. 

I avsnittene 4.6., 4.7. og 4.8. har jeg videre integrert ekstra 
hovedavsnitt som et tillegg til hovedmalen. I avsnitt 4.6. følger 
et avsnitt benevnt "nyorientering - sentrale forklaringsmodeller", 
med en presentasjon av modeller som ikke lar seg sortere under det 
tradisjonelle kultur- og folkebegrepet. I avsnitt 4.7. følger et 
avsnitt med en presentasjon av en entydig nyarkeologisk analyse av 
dansk neolitikum. I avsnitt 4.8. følger et avsnitt med en 
presentasjon av to av de nyeste analysene av dansk MN i 1990-åra. 
Dette for å skille mellom perspektivene i post-prosessuell 
arkeologi i 1980-åra og i 1990-åra. 
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4.2. "EJENDOMMELIGE SPOR" - ERKJENNELSE AV 
ENKELTGRAVENE I 1880- OG 1890-ÅRA 

4.2.1. INNLEDNING 

Dette avsnittet omhandler de første erkjennelser og 
klassifikasjoner av det arkeologiske datamaterialet som 
konstruksjonen av en arkeologisk kultur - jysk EGK - må ses på 
grunnlag av. Innledningsvis følger en kortfattet redegjørelse av 
trekk ved europeisk og dansk steinalderforskning på slutten av 
1800-tallet. Den sentrale delen av avsnittet omhandler den første 
forskningen av de gravformer og artefakter som fører til 
definisjonen av en ny steinalderkultur. Jeg vil her se på 
tolkninger og forklaringsmodeller av dette fenomenet forut for 
Mlillers klassiske innvandringsmodell fra 1898. Avslutningsvis 
relateres denne tidlige forskningen til teorigrunnlaget i nordisk 
arkeologi på slutten av 1800-tallet. 

4.2.2. EUROPEISK OG DANSK STEINALDERARKEOLOGI PÅ SLUTTEN AV 1800-
TALLET 

I 1880-åra oppdages de særegne enkeltgravene i Nord-Tyskland og 
Danmark. I hvilken forskningskontekst ble denne gravformen og dets 
gravgods erkjent? 

Et sentralt spørsmål fra midten av 1800-tallet er hvorvidt et 
heterogent steinmateriale representerer skiller mellom ulike 
perioder. Et viktig skille ble tidlig satt mellom paleolittisk og 
neolittisk tid. Den franske arkeologen Gabriel de Mortillet (1821-
98) opererer med dette skillet i 1860/70-åra. Neolitikum 
karakteriseres som "de slipte steinredskapers tid" og paleolitikum 
som "de uslipte steinredskapers tid''. Briten John Lubbock (Lord 
Avebury) (1834-1913) inndeler steinalderen i disse to periodene i 
sin første utgave av Prehistorie Times fra 1865 (Childe 1953:5f, 
Malmer 1993b:1 3). 

Et viktig materiale for etablering av skillet mellom en eldre og 
en yngre steinalder var oppdagelsen og de storstilte 
undersøkelsene av de sveitsiske neolittiske pælelandsbyene fra 
1850-åra og framover. Dette materialet ble raskt kjent og 
debattert i arkeologiske kretser over hele Europa. Pæleboplassenes 
innhold av slipte steinredskaper representerte en klar forskjell 
til funn av uslipte steinredskaper i andre kontekster i Sveits. 

Like sentralt er erkjennelsen av de danske kjøkkenmøddingene som 
forhistoriske boplasser fra midten av 1800-tallet. I forbindelse 
med disse undersøkelsene postulerer Worsaae i 1850/60-åra et 
skille mellom en eldre og en yngre nordisk steinalder (Sjøvold 
1944:65, Klindt-Jensen 1975:73). Kjøkkenmøddingene med dets 
innhold av uslipte steinredskaper blir klassifisert til en eldre 
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periode enn storsteinsgravenes tid. Worsaaes skille var opphavet 
til en lengre diskusjon i dansk arkeologi om hvorvidt en deling av 
steinalderen var reell eller ikke, dette vil jeg derimot ikke gå 
videre inn på (se Worsaae 1862:6ff, Bibby 1980:82). 

Mesolitikum eller "mellomsteinalderen" ble erkjent som en egen 
periode rundt århundreskiftet. Det var diskusjoner og uenigheter 
om hvorvidt en selvstendig periode mellom paleolitikum og 
neolitikum kunne fastsettes. Flere typer betegnelser ble brukt på 
denne nye perioden. Først fra omkring 1927 slo selve begrepet 
mesolitikum igjennom som et fellesbegrep i europeisk arkeologi 
(Childe 1953:6, Daniel 1978:128f, Kuhn 1976:321ff). 

På slutten av 1800-tallet inndeler Montelius nordisk neolitikum i 
fire perioder på grunnlag av økse- og gravmaterialet. Periode I 
karakteriseres ved spissnakkete flintøkser og ingen kjente graver. 
Periode II ved tynnakkete flintøkser og stendysser. Periode III 
ved tykknakkete flintøkser og jettestuer. Periode IV ved økser lik 
Periode III og hellekister (Montelius 1891-93:135). I Mullers 
Ordning af Danmarks Oldsager. Stenalderen, utgitt 1888-95, følges 
i hovedsak denne typologisk-kronologiske inndelingen. 

Generelt ble neolitikum eller yngre steinalder klassifisert som en 
periode med slipte steinredskaper, keramikk, storsteinsgraver, 
tamdyrhold og jordbruk. Dette til forskjell fra paleolitikum eller 
eldre steinalder med uslipte steinredskaper og en jakt- og 
samlerøkonomi. Et interessant og viktig trekk er at dette skillet 
ses i sammenheng med en høyere kulturutvikling fra yngre 
steinalder. Impulser fra høyere kulturtrinn i sydligere land er en 
faktor som påvirker den nordiske yngre steinalder. I tråd med 
dette hevder den tyske arkeologen Johanna Mestorf (1828-1909) at 
det på denne tiden er et like høyt kulturnivå i Norden som i de 
sveitsiske pælelandsbyer (Mestorf 1885). Dette utsagnet kan tolkes 
som diffusjonistisk; det er kulturimpulsene og ikke "folk" som 
sprer seg. På 1800-tallet var det imidlertid også vanlig å se den 
første neolittiske perioden i Europa som resultat av innvandring 
eller kolonisasjon av husdyrholdere og jordbrukere sydfra (Daniel 
1978:130). 

4.2.3. MOT ERKJENNELSE AV EN NY STEINALDERKULTUR 

Løsfunnene i kontekst - en ny og ukjent gravform fra yngre 
steinal.der 

Egenartede oldsaker var kjent i form av løsfunn som var innlevert 
til museene. Og særegne lave hauger i det jyske landskapet var 
observert. Men gravform og oldsakstyper ble ikke knyttet sammen: 
"Men hvorledes disse Høie, hvori der er fundet Oldsager af Sten, 
vare byggede ( ... ) om der var nogen Grav, m.m., det fremgik ikke 
af de Fundberetninger, der fulgte med de indsendte Gjenstande, 
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imellem hvilke der navnlig var et paafaldene stort antal Øxhamre 
med . Skafthul" (Madsen 1891:301f). 

FIGUR 1 - Jyske øksehammere og urtepotteformede begre. Fra Madsen, A.P. 1891. 
Undersøgelser i Ribe Arnt, med særligt hensyn til Stenalderen. Aarbøger for 
Nordisk Oldkyndighed og Historie 1891, fig.14,15,16,17, s.310 

Litteratur fra 1880-åra viser en begynnende erkjennelse av 
forholdet mellom de spesielle oldsakene og de lave gravhaugene. 
Dette er forut for de senere forskningsgravningene. En innsikt i 
denne "aller tidligste fasen'' anser jeg derfor som interessant. 

I en artikkel av Henry Petersen (1849-96) fra 1881 foreligger en 
samlet oversikt over steinalderens gravformer i Danmark. Fire 
hovedklasser av graver omhandles: runddyssen, langdyssen, 
gangbygningen (jettestuen) og gravkamre med gravkister. I følge 
Peter V. Glob (1911-85) er ikke enkeltgravene omtalt her (Glob 
1945:5). Etter å ha lest artikkelen, mener jeg at Glob tar delvis 
feil i dette. Enkeltgravene er riktignok ikke eksplisitt skilt ut 
som egen gruppe, men oldsakene omtales som "eiendommelige typer" 
og observasjonen av manglende storsteinsgraver i Midt-Jylland 
forklares funksjonelt: " ... Befolkningen har sikkert paa Grund af 
Mangel paa Stene anvendelige til Dysser maattet vælge en anden 
Maade at begrave sine Døde paa, som vi endnu mangle systematiske 
Undersøgelser til ret at kunne karakterisere" (Petersen 1881:312) 
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Funn av en spesiell type keramikk på Jylland utskilles som en egen 
lokal gruppe, bl.a. de lave, urtepotteformede begre. Disse 
leirkarenes kontekst er kjent i et tilfelle: "Et cylindrisk Kar 
( ... ) er endog opgivet fundet med brændte Ben i en lille stensat 
Grav paa næsten flad Jord i Heden i Roum Sogn ved Viborg. Ved 
Karret fandtes en Øxhammer; mellem de brændte Ben nogle 
Ravstykker ... " (Petersen 1881:346f). Petersen påpeker videre at 
denne keramikken også er funnet i gangbygninger og i mindre 
gravkamre/kister. Det framstår med all tydelighet hos Petersen at 
det er enkeltgravene og artefaktene tilknyttet disse som omtales -
før de har fått sin klare definisjon og avgrensning. 

Den arkeologisk interesserte legen Waldemar Johan Dreyer 
undersøkte i begynnelsen av 1880-åra gravhauger i det vestlige 
Himmerland. Dreyer er klart på sporet av de jyske enkeltgravene. 
Enkelte funn peker mot slike graver; hauger med funn av 
øksehammere, karakteristiske leirkar og ravperler. Angående 
leirkarene viser han til Petersens artikkel, og samstemmer i at 
dette er eiendommelige jyske former. En gravhaug på Gjedsted i 
Rinds herred viser seg å være en haug uten stenkammer. I et kullag 
like over undergrunnen gjør han funn av en stridsøks og en slipt 
flintøks (Dreyer 1884/85:184ff). Glob kommenterer dette funnet: 
" ... men da han i dette Omraade plejede at finde Stenkamre i 
Højene, formodede han, at denne Slags Høje var Kenotafer, 
Offerhøje, paa Grund af det manglende Gravkammer" (Glob 1945:6) 

Etter å ha lest Dreyers artikkel, er jeg noe uenig i Globs 
slutning. Det framkommer av teksten at Dreyer er usikker på om 
disse haugene virkelig er gravhauger, men det synes som om han er 
reservert ovenfor tanken om kenotafer og offerhauger: " ... løse 
Gisninger om Kenotafier, Offerhøje ( ... ) synes mig af alt for 
lidet Værd til at burde opstilles uden at kunne belægges med gode 
Grunde, jeg foretrækker at sige, det og det har jeg fundet, det og 
det har jeg set, saa maa fremtidige Fund komme til, og 
forhaabentlig vil der da kastes mere Lys over dette . som over saa 
mange andre Spørgsmaal. Et tror jeg dog, at man er berettiget til 
at slutte af disse og lignende Udgravninger, nemlig, at det ikke 
uden videre gaar an at antage alle "Kjæmpehøje" for virkelige 
"Gravhøje"" (Dreyer 1884/85:213). 

Avsnittet om yngre steinalder hos Dreyer er virkelig interessant. 
Her nærmer han seg en definisjon og avgrensning av en ny gravform 
som om ikke lenge skal bli benevnt enkeltgraver: "Medens samtlige 
ovenfor omtalte Begravelser fra denne Periode, som sædvanligt er, 
forefandtes i Høje, saa tror jeg at være kommen paa Spor efter, at 
saadanne ogsaa kan findes paa flad Mark" (Dreyer 1884/85:259). Han 
beskriver to tilfeller av innleverte oldsaker hvor 
funnbeskrivelsene taler for graver på flat mark. Dreyer 
konkluderer med: "Som bekjendt mangle Stenalderhøje i mange Egne 
af det indre Jylland næsten aldeles, medens Landet dog ganske 
sikkert har været beboet i denne Periode. Man har ikke fundet, 
hvorledes man begravede sine Døde paa disse Egne; mon vi ikke 
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skulde have et Fingerpeg i disse 2 Fund til Løsning af dette 
Spørgsmaalet?" (Dreyer 1884/85:259). 

I Vorgeschichtliche Alterthumer aus Schleswig-Holstein fra 1885 
omhandler Mestorf megalittgravene. Interessant nok omhandles også 
andre ikke-megalittiske steinaldergraver. Beskrivelsen av disse 
gravene som uten kammer og i groper under markoverflaten tyder på 
at det er en type enkeltgraver. Disse settes opp mot megalittene i 
gravform, men ikke i tid og/eller i kulturform (Mestorf 1885:8). 

De første forskningsgravningene av de jyske enkeltgravshaugene 

Ulvehøj i Nørre Vium, Bølling herred på Jylland regnes som den 
første sakkyndig undersøkte enkeltgra ven, utgravd av amatør
arkeologen P. Rosenørn i 1881. I et brev til Oldnordisk Museum i 
januar 1882 anbefaler Rosenørn en videre undersøkelse av disse 
særegne steinalderhaugene, og gjør oppmerksom på at det finnes 
hundrevis av slike på Jylland (Glob 1945:6). Det var denne 
erkjennelsen som satt i gang de omfattende undersøkelsene av 
enkeltgravene (Ebbesen 1980:52). Undersøkelsene ble foretatt i 
regi av Oldnordisk Museum og privat, samt i regi av et større 
prosjekt ved Nationalmuseet. Liknende undersøkelser ble foretatt i 
Schleswig-Holstein i 1880- og 90-åra og er publisert av Mestorf, 
museumsdirektør i Kiel. 

Undersøkelsene av enkeltgravene tok raskt et veldig omfang. Det 
ble gitt en større bevilgning for 1893-94. I disse årene og i de 
følgende år fortsatte utgravningene på Jylland, med hovedvekt i 
det sydvestlige området. Etterhvert deltok alle Nationalmuseets 
medarbeidere, samt flere privatmenn. Muller, direktør for 
Nationalmuseets forhistoriske avdeling fra 1892, påpeker at 
vernehensyn er en sentral faktor for de storstilte gravningene. 
Enkeltgravene var utsatt for gravrøveri og pløying, det siste 
særlig fra siste halvdel av 1800-tallet ved oppdyrking av den 
jyske heden (Muller 1897b:185). Omfanget av undersøkelsene var som 
nevnt stort: "Da Sommerens Udgravningsarbejde i 1897 var 
afsluttet, var over 300 Enkeltgravshøje i alle Egne af det indre 
og vestlige Jylland blevet undersøkt" (Glob 1945:9). 

De første kulturhistoriske tolkningene av enkeltgravene 

Kaptein Andreas Peter Madsens (1822-1911) undersøkelser i Ribe amt 
omfattet noe over hundre steinalderhauger. Flere sentrale trekk 
ved de jyske enkeltgravene fastlegges ved disse undersøkelsene. 
Han påpeker forskjeller mellom de danske øyene og det østlige 
Jylland med det vestlige og midtre Jylland. I øst er 
storstensgravene synlige gravminner fra steinalderen, mens 
gravminnene i de vestlige områdene har tross forskjellig størrelse 
et temmelig ensartet preg uten synlige stein. Topografisk er 
enkeltgravshaugene knyttet til innlandet, til forskjell fra 
storstensgravenes kystbeliggenhet . Madsens undersøkelser var i 
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hovedsak konsentrert til det sydvestre Jylland, men det omtales 
enkelte utgravninger av hauger med liknende graver i andre sogn. 
Det fastslås at enkeltgravene også finnes i andre områder av 
Jylland (Madsen 1891:321). 

Stratigrafien i enkeltgravshaugene ble observert under 
gravningene. Madsen omtaler dette som haugenes forøkelse: "Denne 
Forøgelse er ofte udført i Stenalderen, men der er ogsaa Tilfælde, 
i hvilke den hidrører fra senere Perioder" (Madsen 1891: 323). Han 
var klar over det riktige tidsforholdet mellom det han benevner 
som "øksegraver" og "dolkgraver", med "øksegravene" som de eldste 
gravene. 

På grunnlagavoldsakenes plassering sluttes det at liket har 
ligget i sideleie i gravene. Manns- og kvinnegraver utskilles på 
grunnlag av gravgodset. Graver med øksehammer, flintøks og leirkar 
tolkes som mannsgraver, og graver med ravsmykker og leirkar som 
kvinnegraver. Øksehammerne er typer av beslektede former. Av 
keramikken er de hyppigst forekommende typene beger- eller 
urtepotteformede, dekorert med omløpende linjer eller siksak
ornamenter (Madsen 1891:314ff). 

Madsens tolkning av fenomenet enkeltgraver er som hos Petersen av 
funksjonell art; de jyske enkeltgravers særegne karakter kan 
skyldes mangelen på det byggematerialet som ble brukt til 
storstensgravene (Madsen 1891:322f). Denne funksjonelle 
forklaringsmodellen vil jeg komme tilbake til. 

Overrettssakfører A. Reeh & kaptein G. V. Smiths artikkel fra 1891 
er en funnberetning fra deres undersøkelser av enkeltgraver i 
årene 1888-91. De karakteriserer sel v sitt innlegg som: " ... et 
Forslag til Løsning af de meget vanskelige Spørgsmaal, som disse 
Grave stille" (Reeh & Smith 1891:345). Om den geografiske 
utbredelsen poengterer de at enkeltgraver også finnes i andre 
områder enn på Jylland. Lignende graver er påvist i Holstein og 
muligens på Bornholm. For Holstein henviser de til Mestorfs 
undersøkelser. Ved en sammenligning av de danske gravene med de 
holsteinske påpeker de at gravformene innbyrdes er temmelig 
avvikende, fellespreget er at alle har karakter av graver for 
enkeltindivider. Det poengteres at det ikke er umulig at denne 
typen graver også kan finnes på de danske øyer (Reeh & Smith 
1891:342). 

Kronologiske forhold er mer diskutert hos Reeh & Smith enn hos 
Madsen. Enkeltgravene dateres til en senere periode enn 
storstensgravene på grunnlag a v forskjellen mellom 
storstensgravenes fellesbegravelser og enkeltgravenes begravelser 
for et individ. Dette er et trekk som går igjen i litteraturen i 
denne perioden og som jeg vil komme tilbake til. Datering på 
grunnlag av selve gravgodset og de sluttete funn anses derimot som 
mer sikkert enn datering på grunnlag av gravformene. Det 
typologiske prinsippet fra enkel til utviklet form ligger til 
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grunn for relativ datering av oldsakene (Reeh og Smith 
1891:342ff). 

Reeh & Smith skiller ut to hovedformer av enkeltgraver på grunnlag 
av oldsaker og innbyrdes stratigrafi. Den eldste typen -
"rammegravtypen" - tidfestes som noe eldre enn steinalderens 
slutt. Den yngste typen - "stendyngen" - har et gravgods bestående 
av flintspyd, -dolk og -kniv, noe som daterer denne gravformen nær 
bronsealderen. Stratigrafiske forhold i haugene viser at 
rammegravtypen forekommer utelukkende som sentralbegravelse. 
Derimot finnes stendyngen både som sentral og sekundær begravelse 
(Reeh & Smith 1891:343f). 

Mestorfs kortfattete presentasjon av de nordtyske enkeltgravene 
fra 1885 følges opp i to artikler fra henholdsvis 1889 og 1892. 
Her presenterer hun nyere undersøkelser ved Itzehohe i Holstein. 
Det nye materialet betegnes som steinaldergraver under bakkenivå 
uten steinkammer eller -kiste. Mestorf bruker betegnelsen 
jordgraver (muldengraber). 1892-artikkelen inneholder en funnliste 
med 55 graver av denne typen, en økning i forhold til 1889-
artikkelen med en funnliste på 38 graver. Utførlige beskrivelser 
av gravgodset og gravens innredning følger (Mestorf 1892:9f) . 
Undersøkelsene ved Itzehohe gir et ramme verk til løsfunn av 
oldsaker, samt til tidligere funn av gåtefulle fornminnetyper: 
"Vielleict waren auch die "drei ratselhaften Denkmaler bei Heide" 
( ... ) ahnliche Graber. Die Beigaben: Hammer und Ax t zeigen 
dieselben Formen ... " (Mestorf 1892: 13). 

Mestorf anser det kronologiske forholdet som usikkert, men hun 
antar generelt at jordgravene må være et senere fenomen enn 
storstensgravene. Som sine samtidige danske kollegaer utgår 
Mestorf fra typologiske prinsipper, samt ideen om at individuelle 
begravelser må være et senere fenomen enn fellesbegravelser. 
Angående de stratigrafiske forholdene omhandles gravenes ulike 
konstruksjoner og ulike dybdenivåer. Men p.g.a. både svært 
likeartet oldsaksmateriale og jordmasser i / omkring de ulike 
konstruksjonene, skiller hun ikke ut kronologiske perioder. Disse 
forhold ses isteden som tegn på samtidighet. Det skilles heller 
ikke kronologisk mellom graver med økser og graver med dolker, som 
i de danske undersøkelsene. Dolkene/spydene i det øverste nivået 
tolkes som nedlagte offer- eller gravgaver på toppen av haugen i 
tilknytning til begravelseseremonien (Mestorf 1892:12f). 

Mestorf avviser den funksjonelle modellen som forklaring til de 
jyske enkeltgravene, som flere danske arkeologer tilslutter seg i 
denne perioden. Hun hevder at det ikke kunne vært mangel på 
byggemateriale til jordgravene fordi det finnes storstensgraver i 
umiddelbar nærhet av disse (Mestorf 1892:13). 

Videre omhandler Mestorf boplassfunn fra steinalderen funnet i de 
samme områdene som jordgravene. I Aasbuttel ved Itzehohe er det 14 
utgravde jordgraver og 5 boplasser. Det interessante her er at 
Mestorf sammenligner funnene på boplassene med gravgodset i 
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jordgravene. Funn av et fragment av en øksehammer og et 
keramikkskår på en boplass har klare likheter med dette 
gravgodset. Hun antar at det er svært sannsynlig at det er de 
samme menneskene som har bodd på boplassene som er begravet i 
jordgravene (Mestorf 1892:22f). Jeg vil hevde at i forhold til 
samtidig dansk forskning er Mestorfs romlige sammenligning med et 
boplassmateriale unikt. 

Mestorf tar opp spørsmål omkring stammer og bosetningsområder. Hun 
legger for dagen klare tolkningsreservasjoner i forhold til 
spørsmålet om enkeltgravene representerer et eget stammeforbund 
(Stammengenossenschaft). Hun viser til at den geografiske 
spredningen av denne gravformen ennå ikke er tilstrekkelig 
kartlagt (Mestorf 1892:24). 

Både i verket Vor Oldtid fra 1897 og i en artikkel utgitt samme år 
omhandler Muller de jyske enkeltgravene. Begge steder brukes 
betegnelsene "enkeltgrav" og "stridsøks". Enkeltgravenes 
geografiske område fastsettes til de indre og vestlige deler av 
Jylland. Tilstedeværelsen av de tallrike småhaugene i disse 
områdene er: " ... et Forhold, der først fremtidig vil finde sin 
Forklaring" (Muller 1897b:184). Videre følger Muller den etablerte 
gravkronologien fra dysser til jettestuer til gravkister. 
Enkeltgravene anses som beslektet med gravkistene på grunnlag av 
flere likhetstrekk. Av dette sluttes det at de to typene ligger 
nær hverandre i tid, til slutten av steinalderen. Stratigrafien i 
enkeltgravene beskrives i funnberetningene (Muller 1897a:108, 
1897b:199). 

At enkeltgravene og gravkistene tilhører en yngre periode enn 
storstensgravene forklarer MUller bl.a. med utgangspunkt i hva jeg 
vil betegne en religiøs-evolusjonistisk forklaringsmodell: " ... 
man har mistet Troen paa, at selve Legemet, saa at sige, lever 
videre, og i Stedet herfor kan det antages, at der allerede er 
fremkommet den ædlere Forestilling, at det alene er Sjælen, der 
bevares efter Døden, en Forestilling, som træder stærkt frem i den 
følgende Periodes Gravskikke" (Muller 1897a:108). Videre framgår 
det at han i tillegg slutter seg til den funksjonelle forklaringen 
om steinmangel på Jylland. 

Det er videre interessant at Muller viser til "indflydelser 
udenfra" som faktorer for gravformenes utvikling på dansk område. 
En hjemlig typologisk-kronologisk utvikling kan ikke forklare hele 
forholdet: " ... i Holsten ere Grave i Jordhøie uden større 
Stensætninger særdeles almindelige. De nye Gravformer og de Ideer, 
for hvilke de ere et Udtryk, ere saaledes næppe først fremkomne i 
vort eget Land. Mærkeligt er det tilvisse, at Norden allerede 
dengang fulgte saa nøie med Bevægelserne i det vestlige Europa 
( ... ) Allerede i den fjærne Oldtid hørte det sydlige Skandinavien 

med til den Del af Europa, hvor den fremadskridende Bevægelse har 
efterladt kjendelige Spor ... " (Muller 1897a:109). Her framgår et 
klart premiss i Mullers kultursyn; kulturimpulser sydfra som 
bestemmende for utviklingen i Norden. Dette synet er grunnleggende 
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i senere kulturhistorisk arkeologi med migrasjon og diffusjon som 
sentrale forklaringsmodeller. 

4.2.4. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Forskningen i 1880- og 90-åra av de jyske og nordtyske 
enkeltgravene kan settes inn i et større teoretisk rammeverk. 

Løsfunn av spesielle øksetyper og keramikk blir i denne perioden 
sammenstilt med en særegen gravform. Enkeltgravene, benyttet til 
en enkelt begravelse ved et gitt tidspunkt, regnes som et sluttet 
funn. Funnkombinasjoner vektlegges i tidlig dansk arkeologi, dette 
er et sentralt premiss innen den "mi..illerske" skole. 

Gravformer og oldsaker klassifiseres videre i et typologisk
kronologisk rammeverk. Oldsakene ordnes i utviklingsrekker fra 
enkle mot komplekse former. En relativ kronologi for de ulike 
gravene i yngre steinalder fastsettes på grunnlag av deres 
konstruksjon og innhold av gravgods. Det er sentralt at gravgodset 
anses som et sikrere grunnlag for utarbeidelse av en kronologi enn 
selve gravformene. På grunnlag av det særegne gravgodset skilles 
enkeltgravene ut som egen gruppe til forskjell fra gravkistene med 
sitt innhold av bl.a. dolker. 

En religiøs-evolusjonistisk forklaringsmodell er framtredende i 
argumentasjonen for gravformenes kronologi. Utviklingen fra 
felles- til enkeltbegravelser anses som resultat av en utvikling 
over tid mot edlere forestillinger om livet etter døden. Endringer 
av gravskikken knyttes følgelig til kulturens utvikling: " ... det 
er naturligt under en fremadskridende Kulturudvikling, at man fra 
Fællesbegravelse i en enkelt Grav gaaer fremad til Begravelse af 
de enkelte Individ i en for dette alene indrettet Grav" (Reeh & 
Smith 1891:344). Jeg mener at denne forklaringsmodellen for 
gravformenes utvikling inneholder et klart evolusjonistisk 
prinsipp; vi kjenner enkeltbegravelser fra senere perioder av 
forhistorien og i nåtiden, derav sluttes det at steinalderens 
enkeltgraver må være yngre enn fellesgravene. En vestlig kulturs 
moralske og religiøse syn på slutten av 1800-tallet er også en 
klar underliggende faktor. 

Den funksjonelle forklaringsmodellen om steinmangel på Jylland som 
årsak til enkeltgravene har som vist flere tilhengere i dansk 
arkeologi. Det er interessant at den avvises av Mestorf. I denne 
modellen er det implisitt at det bak fenomenet enkeltgraver ikke 
er et "annet folk'' enn bak fenomenet storstensgraver. Ulikhetene i 
gravform forklares ved forskjellige naturlige vilkår for 
gravbygging i ulike regioner. Folk i de sydvestre og indre områder 
av Jylland har ved et tidspunkt brukt opp det tilgjengelige 
byggematerialet, og må derfor gå over til en annen type gravminne 
- enkeltgraver uten stein. Jeg ser denne forklaringsmodellen som 
influert av tidens evolusjonistiske tankegang; det er det samme 
folket som endrer gravform over tid. 
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I motsetning til en relativ stor konsensus blant danske 
arkeologer, viser den tyske arkeologen Mestorf visse andre 
tendenser. I tillegg til de rent kronologiske spørsmålene anser 
hun funndistribusjon i rom som svært sentralt for forståelsen av 
fenomenet jordgraver i forhold til storstensgraver. Som nevnt er 
hennes sammenligning av jordgravene med et boplassmateriale unikt. 
Vektleggelsen av geografisk distribusjon av grav- og 
gjenstandsmaterialet er et viktig trekk ved Mestorfs forskning, 
noe som vil utdypes i neste avsnitt. 

Denne periodens begrepsbruk skiller seg fra senere forskning ved 
at betegnelser som "enkeltgravenes folk" og "enkeltgravskultur" 
ikke forekommer. Betegnelsen "enkeltgrav" finnes riktignok i 
Mullers arbeider fra 1897, men uten følge av "folk" eller 
"kultur". Betegnelsen "stridsøks" dukker også for første gang opp 
i dansk arkeologi fra Muller 1897. Øksene omtales før dette som 
hammere eller øksehammere (på tysk: axthammer). Betegnelsen 
"hammer" har en lang tradisjon i dansk arkeologi; tilbake til 
Thomsens Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed fra 1836 (Bibby 
1980:160). 

Enkeltgravene og dets gravgods tolkes og klassifiseres i et 
evolusjonistisk rammeverk. Et sentralt poeng er at 
steinaldermaterialet inndeles i perioder og ikke i kulturer. Som 
et eksempel på en evolusjonistisk klassifikasjon av et materiale 
nevner Glyn Daniel de Mortillets inndeling av paleolitikum i 
1860/70-åra, som er en kronologisk inndeling i tidsepoker som ikke 
tilsvarer kulturperioder (Daniel 1978:106). De samme prinsippene 
er relevant for Montelius' inndeling av neolitikum i fire 
perioder, samt dansk arkeologis typologisk-kronologiske rekker av 
gravformer og oldsaker. De nyoppdagede enkeltgravene og dets 
gravgods får en plassering innen denne tidsrekken. 
Migrasjonsproblematikk eller etniske kategorier er ikke relevante 
forklaringsmodeller innen dette rammeverket. Samtidig er det verdt 
å merke seg at Muller i verket Vor Oldtid fra 1897 poengterer at 
innflytelser utenfra er en del av forklaringen på oppkomsten av 
enkeltgraver på dansk grunn. Dette må tolkes som en type 
diffusjonsmodell og leder an mot en ny type arkeologi. Endringer i 
perspektivet fra evolusjonisme til kulturkretslære belyses i neste 
avsnitt. 

4.3. FRA "EJENDOMMELIGE SPOR" TIL "ENKELTGRAVENES 
FOLK" DANNELSESPERIODEN FRA 1898 TIL 1900 

4.3.1. INNLEDNING 

Undersøkelsene av enkeltgravene intensiveres i 1890-åra. Jeg vil 
her vektlegge de kulturhistoriske tolkningene av fenomenet med 
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fokus på en sentral endring i det arkeologiske teorigrunnlaget på 
slutten av 1800-tallet; fra evolusjonisme til kulturkretslære. 

Mi.illers avhandling "De jydske Enkeltgrave fra Stenalderen" fra 
1898 representerer viktige trekk ved tidlig kulturkretslære og 
vektlegges spesielt her. Avhandlingen regnes som selve klassikeren 
i forskningen av jysk EGK. Den inneholder en presentasjon, ordning 
og kulturhistorisk tolkning av datamaterialet etter de omfattende 
undersøkelsene av enkeltgravene på Jylland i 1880- og 90-åra. 
Samtidig er de nordtyske undersøkelsene en bakgrunn for Mullers 
synteser. Han tilskriver selv Mestorfs arbeider stor betydning 
(Muller 1898:280) . I tillegg til Mullers avhandling vil jeg derfor 
omhandle en artikkel av Mestorf, utkommet året etter Mi.illers 
klassiker. Hennes artikkel inneholder viktige refleksjoner omkring 
Mi.illers tolkninger. Mer kortfattet omtales dansk arkeologis aksept 
av Mi.illers teser. 

4.3.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

På slutten av 1800-tallet anses enkeltgravene å ha sin 
hovedutbredelse i s ydvestlige og indre områder av Jylland, til 
forskjell fra storstensgravenes utbredelse på de danske øyene og i 
det nordlige og østlige Jylland. Muller presiserer derimot at 
grensene mellom områdene ikke er helt faste: "Men mange Steder 
træffes begge Gravformer og de til den knyttede Oldsager Side om 
Side" (Muller 1898:278). 

I forhold til det kronologiske spørsmålet resonnerer Muller på 
grunnlag av de ulike gravformenes innhold av oldsa ker og 
stratigrafiske forhold i haugene. De eldste enkeltgravene anses 
som samtidige med jettestuene og de yngre enkeltgravene som 
samtidige med gravkistene fram til steinalderens slutning (Muller 
1898:274f). 

Enkeltgravenes innbyrdes stratigrafi ble observert under 
gravningene i 1880- og 90-åra. Muller tilskriver 
utgravningsteknikken stor viktighet i utskillelsen av de ulike 
lagene av graver: "Nu er imidlertid selve Oldsagerne ikke af 
sønderlig Værd, medens deres Plads og indbyrdes Forholdere af den 
allerstørste Betydning. Fortages da Udgravningen ikke saaledes, at 
enhver Iagttagelse i saa Henseende fuldt sikres, kan der ikke 
tales om en Undersøgelse, men kun om en Ødelæggelse af 
Oldtidsmindet" (Muller 18 98: 158) . 

Muller setter de stratigrafiske forholdene i gravene i system. 
Gravene inndeles i fire grupper, som danner en kronologisk rekke. 
Han innfører her begreper som har fulgt forskningen helt til i 
dag; undergrav, bunngrav, o vergrav og de øverste graver (Muller 
1898:164). 

Videre utarbeides fire kronologiske grupper av stridsøkser etter 
typologi og gravstratigrafi. Muller vektlegger i tillegg 
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øksetypens spredning i rom utenfor Jylland. Påvisning av øksas 
opprinnelsesområde og vandringsveier på kontinentet· anses som 
relevant. Kvinnegravene utskilles som en egen, femte gruppe 
uavhengig av den kronologiske gravrekkPn, noe jeg antar skyldes 
d:d~~ gravenes mangel av stridsøkser. Ravperlene anses ikke som 
egnet til kronologisk inndeling, og keramikkmaterialet vektlegges 
ikke i særlig grad i denne dVhandlingen. 
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FIGUR 2. En e~keltgrav i snitt og plan. Fra Muller, S. 1898. De Jydske 
Enkeltgrave f~a Stenalderen, efter nyeste undersøgelser. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1898, f~g.16, s.191 

MUllers kronologiske slutninger er sentrale. Dette gjelder 
spesielt det forhold at enkeltgravene og -skikken fastsettes som 
samtidig med både jettestuene og gravkistene, som begge er 
fellesbegravelser . De to gravskikkene eksisterer side ved side 
inntil bronsealderen og representerer følgelig to forskjellige 
steinaldere (Muller 1898:277). Denne samtidigheten er et 
grunnleggende premiss i Mtillers innvandringsmodell. 
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I hovedsak er Mestorfs relative datering av gravformene i hennes 
1899-artikkel den samme som tidligere. Gravformene følger etter 
hverandre i tid; storstensgravene er eldre enn 
jord/steinpakningsgravene, som igjen etterfølges av 
bronsealdergravene. At jord/steinpakningsgravene tilhører en annen 
periode enn storstensgravene understøttes ved at begge gravformene 
finnes i de samme områdene. Men hun presiserer at det hittil 
kjennes for få graver til å kunne fastsette kronologien helt 
(Mestorf 1899:35f). En viktig forskjell fra Muller er følgelig at 
Mestorf ikke opererer med samtidighet mellom gravformene. 

4.3.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

Innvandringsmodellen tar form 

Muller er opphavsmannen til innvandringsmodellen som forklaring på 
fenomenet enkeltgraver. Han utskiller to folkeelementer i yngre 
steinalder - "Fællesgravenes Folk" og "Enkeltgravenes Folk". De er 
begge innvandret sydfra, men til noe ulik tid: "Fællesgravenes 
Folk have ved den yngre Stenalders Begyndelse ( ... ) skudt sig frem 
langs Jyllands Østkyst. De have derfra bredt sig over Øerne, men 
kun spredt og strøgvis fæstet Bo i det Indre af Halvøen og i dens 
Vesteregne. Senere hen i Stenalderen fremtraadte i disse hidtil 
for det meste ubeboede Strækninger en anden ligeledes sydfra 
kommende Stamme, Enkeltgravenes Folk" (Muller 1898:278). Det er et 
viktig poeng at de eldste enkeltgravsfunnene er distribuert i det 
sydvestre området av Jylland, mens de yngre formene har en videre 
utbredelse på halvøya. Dette anses som et: " ... Vidnesbyrd om 
selve Befolkningens Fremtrængen" (Muller 1898:279). Enkeltgravenes 
folk bosetter nye, nordlige områder i løpet av yngre steinalder . 
Et av Mtillers innvandringspremisser er at grav- og oldsakstypene 
som tilskrives de to befolkningsgruppene har ulik geografisk 
utbredelse i Danmark, og at de er dels samtidige. 

Opprinnelsesspørsmålet debatteres av Muller. I forhold til 
argumentasjonen om innvandring av enkeltgravenes folk er 
materialet i undergravene viktig. Dette gjelder særlig i 
spørsmålet omkring stridsøksas opprinnelse og utvikling. Det 
utskilles fire øksetyper fra undergravstid. Disse øksene anses som 
fullt utviklete og dannete former. Typologiske premisser ligger 
her tydelig til grunn: "Saadanne Former skabes ikke hastig; de maa 
have en Forhistorie, og at denneskulde være foregaaet i Danmark, 
kan ikke sees" (Muller 1898:176). Muller finner forutsetningene 
for de jyske typene i Nord- og Midt-Tyskland, hvor han fastsetter 
grensene for deres utbredelse. Stridsøksene av stein har videre 
sitt forbilde i de eldste, sydlige metalløkser. 

Til tross for stridsøksenes sydlige opprinnelse, har de etter 
innføringen gjennomgått en lokal formutvikling på Jylland. De er: 
" ... blevne ret egentlig nationale, derom er ingen Tvivl'' (Muller 
1898:176). Som stridsøksene er også keramikkens former og dekor 
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med bl.a. snorinntrykk vidt utbredt utenfor Danmarks grenser 
(Muller 1898:226f). Sentralt i Mtillers innvandringspremisser er 
følgelig at enkeltgravsformen og dets gravgods er nye og fullt 
utviklete former som er tilført Jylland sydfra med et nytt 
folkeelement. 

Alternative modeller; indre utvikling og diffusjon 

I dette avsnittet vil jeg innledningsvis presentere Mestorfs 
synspunkter i artikkelen "Steinaltergraber" fra 1899. I sin 
forskningshistoriske gjennomgang refererer ikke Glob til denne 
(Glob 1945). Det interessante ved Mestorfs artikkel er at den 
inneholder en refleksjon av Mullers innvandringsmodell, publisert 
kun ett år etter hans sentrale avhandling. Avslutningsvis vil jeg 
referere Mullers egne alternative tolkninger til 
innvandringsmodellen. 

Mestorf innleder med å vise til sin artikkel fra 1892. I dette 
året var enkeltgravene kun kjent i et område ved Itzehohe i 
Holstein. Nå er de kjent i et større område; i andre deler av 
Holstein, i Schleswig og på Jylland. Hun viser til de danske 
undersøkelsene, samt til Mullers tolkning av fenomenet som 
kolonisering av en stamme. I denne forbindelse poengterer hun at 
enkeltgravene har en større geografisk utbredelse enn tidligere 
antatt. Ved funnene i Holstein, øst for det "klassiske" området i 
Schleswig og på Jylland, brytes det fra før antatte 
distribusjonsmønsteret med gravene i "en rett linje" fra syd mot 
nord (Mestorf 18 99: 35f) . 

Jeg tolker Mestorfs poengtering av gravformens geografiske 
spredning over et større område som en faglig kritikk av Mullers 
innvandringsmodell. Det romlige aspektet er som tidligere vist 
sentralt i Mestorfs forskning. Kulturhistoriske tolkninger utover 
dette er ikke spesielt framtredende hos henne. Det framgår ingen 
klare tolkningsalternativer til innvandringsmodellen utover 
påvisningen av at enkeltgravene har en større geografisk spredning 
enn antatt. På grunnlag av dette vil jeg våge påstanden at Mestorf 
heller mot en forklaring av fenomenet som indre utvikling, 
implisitt er det det samme folket som endrer gravskikk over tid. 
Hun avslutter med at man ennå ikke har undersøkt tilstrekkelig av 
dette materialet til at en endelig løsning kan framsettes. 

Muller drøfter selv indre utvikling og diffusjon som alternative 
forklaringsmodeller, men går imot begge disse modellene. Et 
sentralt premiss er at de største ulikhetene mellom oldsakene i 
storstens- og enkeltgravene finnes i de eldste enkeltgravenes tid. 
At to hjemlige befolkninger skulle ha mottatt kulturimpulser fra 
ulike geografiske områder utelukkes ved dette: "Størst er 
Forskjellen mellem Enkeltgravenes og Fællesgravenes Former i den 
ældste Tid, men aftagende senere hen. Forholdet maatte være just 
det omvendte, dersom de to modstillede Kredse vare dannede ved 
hjemlige, divergerende Udviklinger; saaledes ogsaa, dersom de 
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havde udskilt sig ifølge forskjelligartede Kulturindflydelser 
eller Paavirkning fra Indbyrdes forskjellige Sider. Afgjort for en 
Optræden af nye Folk taler det, at Enkeltgravenes ældre Former 
indfinde sig fuldt udviklede og tillige fuldkomne i Form og 
Arbeide" (Muller 1898:280). 

4.3.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

"Enkeltgravenes Folk" og "Fællesgravens Folk" 

På grunnlag av to ulike og samtidige gravformer og -skikker som 
dels er geografisk adskilt, postulerer Muller tilstedeværelsen av 
to ulike folkeelementer i Danmarks yngre steinalder. Funnene tyder 
på at de to befolkningene har hatt hvert sitt bosetningsområde. 
Men de har enkelte steder vært i kontakt der hvor ingen naturlige 
grenser skilte dem (Muller 1898:277ff). 

Muller framsetter et utsagn om karakteren av de to befolkningenes 
kontaktforhold med en argumentasjon på grunnlag av datamaterialet. 
Ved å vise til at jettestuene på Jylland kun er halvfulle til 
forskjell fra de fulle jettestuene på de danske øyene antydes et 
konfliktfylt forhold mellom de to gruppene (Muller 1898:279). 
"Enkeltgravenes folks" inntrengen i "fællesgravenes folks" liv og 
virke på Jylland er et forhold som utdypes i senere 
kulturhistorisk arkeologi, og som jeg vil komme tilbake til. 

To tidligere forklaringsmodeller drøftes hos Muller. Den 
funksjonelle modellen om steinmangel på Jylland forkastes nå på 
grunnlag av ulikhetene i oldsakstyper mellom enkelt- og 
fellesgravene. Konklusjonen er at enkeltgravene representerer en 
virkelig folkedannelse med en dertil hørende indre sammenslutning 
og en atskillelse fra omboende befolkninger (Muller 1898:277ff). 
Endringer i religion anses derimot fortsatt som en relevant 
forklaring: "Er det rigtigt, hvad der næppe kan omtvivles, at der 
under Stenalderens primitive Forhold har været en nøie Forbindelse 
mellem Behandlingen af den Døde og Forestillingerne om Livet 
hinsides, da maa der fra Forskjellen mellem de Vilkaar, der 
beredtes den Døde i Jordgraven og i Stenkammeret, sluttes til en 
væsentlig Forskjel mellem de bagvedliggende religiøse 
Forestillinger" (Muller 18 98: 27 6) . 

På grunnlag av stratigrafiske forhold . i enkeltgravene anser Muller 
utviklingen innad hos enkeltgravenes folk som kontinuerlig og uten 
brudd: " ... og alt imedens førtes Sønnerne til de samme Høie, 
hvori Fædrene hvilede ( ... ) et langt, samlet Tidsforløb, hvis 
enkelte Afsnit vi kunne erkjende" (Muller 1898:274). Utskillelsen 
av manns- og kvinnegraver foretas på grunnlag av klassifikasjoner 
av gravgodset i to sett. Skjeletter er ikke bevart i gravene, så 
antropologiske bestemmelser utelukkes: "Adskillige Grave have 
indeholdt Ravperler som eneste Udstyr. Enkelte Gange har der 
hertil været føiet et Lerkar, derimod ikke Vaaben eller Redskaber. 
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At disse Grave have rummet Kvinder, er utvivlsomt, ihvorvel der 
ikke kan tilveiebringes videre Støtte herfor end den, som gives af 
selve Fundenes Indhold" (MUller 1898:267). Gravene med stridsøkser 
tolkes ensidig som mannsgraver. Dette var den gjenstand som mannen 
minst kunne unnvære og som måtte følge ham i graven. Stridsøksa 
var dette folks nasjonale våpen. Til tross for ulikhet i oldsaker 
tolkes de likeartete funnforholdene i manns- og kvinnegravene som 
tegn på likestilling (MUller 1898:173f,268). 

"Enkeltgravenes Folk" - dets betydning for videre kulturutvikling 

Et viktig kronologisk premiss hos MUller er samtidighet mellom de 
yngste enkeltgravene og gravkistene. Gravkistene anses som en 
kontinuitet av jettestuenes fellesgravskikk, og representerer 
følgelig "fællesgravenes folk". Samtidigheten i enkeltgravs- og 
fellesgravskikk i senere del av yngre steinalder viser dermed 
begge befolkningers tilstedeværende inntil bronsealderen. 

Et sentralt poeng hos MUller er at motsetningene mellom 
"enkeltgravenes folk" og "fællesgravenes folk" utjevnes over tid 
(MUller 1898:279). Han argumenterer på grunnlag av gravgodsets 
likhet; oldsakene i de yngste enkeltgravene og i gravkistene er 
ganske ensartet. Denne modellen hos MUller velger jeg å betegne 
sammensmeltningsmodellen; et kontaktforhold utvikler seg mellom de 
to befolkningene en tid etter innvandringen av enkeltgravenes 
folk . Styrkeforholdet og karakteren av kontakt muliggjør begge 
folkenes eksistens inntil bronsealderen. Jeg vil i senere avsnitt 
vise hvordan denne sammensmeltningsmodellen utvikles og endres i 
forskningen. 

Mestorf skiller ikke ut befolkningsgrupper på grunnlag av det 
arkeologiske materialet. En tilstedeværelse av eventuelle ulike 
kultur- og/eller folkegrupper i yngre steinalder problematiseres 
ikke hos henne. Dette anser jeg som et svært grunnleggende skille 
i forhold til MUller. Forskjellene mellom de ulike gravformene 
forklares kronologisk, som et skille i tid. Hun er som vist 
reservert overfor MUllers innvandringsmodell, og spørsmål om 
hvorvidt endringen i gravskikk skyldes diffusjon av 
kulturimpulser, tas ikke opp. 

4.3.6. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

MUller tolker fenomenet enkeltgraver som tegn på en innvandret og 
særegen befolkning i yngre steinalder. Hans innvandringspremisser 
kan oppsummeres i tre punkter: 1) de jyske enkeltgravene er 
samtidige med storstensgravene, 2) gravformene har forskjellig 
geografisk utbredelse og utelukker hverandre delvis og 3) 
gravformene og -skikken er svært forskjellige og inneholder i 
tillegg ulike oldsaker, hvis typer avviker sterkt fra hverandre. 
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Det er interessant å se hvordan Muller eksplisitt trekker fram 
selve stridsøksene i sin argumentasjon for innvandring. Romlig 
distribusjon av disse øksene er sentralt, og øksetypen anses som 
et viktig ledeartefakt. Kjerneområdet til øksene søkes på 
kontinentet, og etterlikningen av metalløkser poengteres. Hans 
standpunkt må kunne knyttes til arkeologikongressen i Stockholm i 
1874, hvor spørsmålet om strids- og båtøksenes opprinnelse ble 
debattert. Her erklærte en fransk forsker at disse øksene kun kan 
forstås som etterlikninger av metallformer. Som begrunnelse ble 
det vist til støpekanten på steinøksene, som ikke har noen 
egentlig funksjon. Sentralt for den nordiske forskningen er 
Montelius' tilslutning til denne tolkningen. Derav ble 
stridsøksenes opprinnelse søkt på kontinentet, der de eldste 
metalløksene ble utviklet (etter Kuhn 1976:411f). 

Muller klassifiserer gravgodset i enkeltgravene etter typologiske 
prinsipper med støtte i de stratigrafiske forholdene. Som 
tidligere gjelder prinsippet om at oldsakene egner seg bedre enn 
gravformene til å gi sikre kronologiske holdepunkter (Muller 
1898:172). 

Et premiss hos Muller er at ulikhet i materiell kultur tilsvarer 
ulikhet i kultur og folk. I tilknytning til dette er det sentralt 
at ulik gravskikk betinger kulturelle forskjeller i religiøs tro. 
Gravformer og -skikk anses som kulturspesifikke faktorer. Ulike 
kultur- og folkegrupper kan utskilles på grunnlag av ulikheter i 
dette materialet. 

Mullers påvisning av to samtidige steinalderbefolkninger i 1898 
var ikke et helt nytt fenomen i skandinavisk arkeologi. Et 
eksempel er den norske arkeologen Oluf Rygh (1833-99) som så 
tidlig som i 1860- og 70-åra presenterer modellen om at det har 
eksistert to samtidige steinalderkulturer og -folk med hver sin 
innvandringsvei; den arktiske og den sydskandinaviske steinalder 
(etter Storli 1993:llff). Skillet mellom disse to kulturene er 
også senere sentralt i norsk steinalderforskning. 

Som i sine publikasjoner fra 1897 bruker Muller betegnelsene 
"enkeltgrav" og "stridsøks" i 1898. I tillegg finnes betegnelsen 
"snoreindtryk" om keramikkens dekor (Muller 18 98: 227). Mullers 
begrepsbruk er kun delvis integrert i et oversiktsverk over 
steinalderens gravmateriale fra Fyn og Jylland av Madsen, utgitt i 
1900. Madsen benytter her betegnelsene "undergrav" og 
"enkeltgrav", mens betegnelser som "stridsøks" eller 
"snoreindtryk" ikke finnes. Fortsatt betegnes øksene som 
"øxharnrnere". I det populærvitenskapelige verket Nordens Oldtid av 
Dreyer fra 1900 finnes ikke betegnelsen "enkeltgrav", men derimot 
betegnelsen "stridsøks". Eksemplene viser at det var en noe 
blandet begrepsbruk rundt århundreskiftet. 

Viktigere er de av Mullers betegnelser som kan knyttes til 
kulturkretslæren. I 1898 bruker han betegnelsen "Enkeltgravenes 
Folk" konsekvent, mens selve begrepet "enkeltgravskultur" ikke 
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finnes i denne avhandlingen. Selve termen "kultur" nevnes kun en 
gang i form av "Kul tur indf lydelser" (Muller 18 98: 2 8 0) . Flere 
utsagn hos Muller beskriver ulikhetene mellom "fællesgravenes 
folk" og "enkeltgravenes folk", som; befolkningens krets, to 
forskjellige steinaldre, to forskjellige folkeelement, to 
forskjellige bestanddeler av befolkningen, det eldste folk, det 
yngre folk, en sydfra kommende stamme, de to kretser, nye folk og 
en virkelig folkedannelse. Særlig betegnelsen "Befolkningens 
Kreds" anser jeg som et tegn på at Muller er influert av 
kulturkretslæren (Muller 1898:267). 

Mestorf anvender ingen klare begreper som kan knyttes til en 
tidlig kulturkretslære. Betegnelsen "folk" forekommer ikke hos 
henne. Betegnelser som "unserer Vorfahren" og "Kulturelemente" 
anser jeg som termer fra en eldre arkeologitradisjon (Mestorf 
1899:26). 

Mullers innvandringsmodell er klart influert av den tysk
østerrikske kulturkretslæren som har sitt opphav nettopp på 
slutten av 1800-tallet. Hans innvandringsmodell har et romlig 
aspekt; endringer i materiell kultur i et område spres med 
innvandring av nye folk fra et annet område. Derimot tolker jeg 
Mestorfs form for indre utviklingsmodell som et eksempel på et 
fortsatt sterkt evolusjonistisk teorigrunnlag i arkeologien. 
Samtidig kan hennes vektleggelse av geografisk spredning av 
storsteins- og enkeltgraver knyttes til kartografisk metode i 
kulturkretslæren. At disse to gravformene finnes innen de samme 
områdene i Nord-Tyskland ser Mestorf som et tegn på at det er det 
samme folket som endrer gravskikk over tid. Muller vektlegger også 
geografisk distribusjon av materialet i sine 
innvandringspremisser. Men en viktig forskjell fra Mestorf er at 
han mener å kunne påvise geografiske grenser mellom storsteins- og 
enkeltgravene, noe som leder tolkningen mot to samtidige 
befolkningskretser i rom. Motsetningene mellom Muller og Mestorf 
kan ses som et eksempel på et blandingsforhold i tidens 
teorigrunnlag. Evolusjonismen opererer dels parallelt med og er 
dels integrert i kulturkretslæren. 

Til tross for at Muller legger for dagen enkelte 
tolkningsreservasjoner og presiserer at forskningen pr. 1898 ikke 
er fullstendig, er det tidlig aksept av hans innvandringsmodell i 
dansk arkeologi. Et eksempel er Dreyers verk Nordens Oldtid, hvor 
de jyske enkeltgravene behandles i avsnittet "en Særgruppe". 
Dreyer presenterer tre ulike forklaringsmodeller på fenomenet: 1) 
den funksjonelle modellen om steinmangel, 2) en rent kronologisk 
modell; enkeltgravene følger etter gravkistene i tid, 3) 
innvandring av et fremmed folk, med fremmede skikker og nye våpen 
og redskaper. Han viser her til Mullers avhandling fra 1898. 
Dreyer tilslutter seg innvandringsmodellen. Det framgår at denne 
forklaringen samsvarer med tidens utviklingssyn: " ... at der 
gennem hele Stenalderen er foregaaet mindre Indvandringer saa her, 
saa der, med hvilke meget nyt og mange Fremskridt blev indførte" 
(Dreyer 1900:115). En forsiktig tolkning av dette sitatet er at 
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det viser en sammenkobling mellom evolusjonisme og kulturkretslære 
ved århundreskiftet. 

4.4. TIDLIG KULTURHISTORISK ARKEOLOGI; JYSK EGK I 
1910-ÅRA 

4.4.1. INNLEDNING 

Innenfor forskningen av jysk EGK i 1910-åra vil jeg spesielt 
fokusere på de faglige motsetningene mellom Muller og Kossinna, to 
ledende arkeologer som kan sies å danne hver sin skole. I tillegg 
omtales andre arkeologer innen de respektive skoler. Jeg vil vise 
hvordan grunnleggende uenighet i kultursyn mellom disse skolene 
fører til ulike tolkninger og forklaringsmodeller av det samme 
tilgjengelige datamaterialet. Jeg vil også vise at tysk arkeologis 
neolittiske kulturbegrep i denne tiden influerer nordisk 
arkeologi, og derav synet på jysk EGK/stridsøkskulturen. 

4.4.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

Som ved århundreskiftet er EGK i 1910-åra i hovedsak kjent i indre 
områder av sydvestre Jylland. I tillegg begynner nå materiale fra 
EGK å bli kjent på de danske øyene. Muller og Carl Axel Nordman 
(1892-1972) omhandler funn på øyene som knyttes til EGKs 
formgruppe (Muller 1913:312f, Nordman 1917:284ff). 

I tillegg til de svært sentrale gravformene, er det i hovedsak 
stridsøkser og snorornert keramikk som brukes aktivt i den 
kulturhistoriske debatten. De regnes som ledeartefakter for EGK. 
Annet gravgods som flintøkser, -meisler, ravformer etc. kommer 
betydelig mer i bakgrunnen. 

Hovedtrekkene ved stridsøksenes typologi og kronologi fra Muller 
1898 følges videre i denne perioden. Keramikken trekkes nå mer inn 
som et sentralt datamateriale. Mullers keramikkstudier i 1913 
regnes som det første inngående bidraget til dette materialets 
vurdering. Bl.a. anser Muller snordekoren som den første 
ornamentikken, med dateringer tilbake til dyssetid. I 1917 følger 
Nordman opp Muller med en omfattende stilanalyse og en relativ 
kronologi av yngre steinalders keramikk, med dateringer på 
grunnlag av form og ornamentikk. Samtidig er funnforholdene 
viktige, som i hvilke typer graver keramikken finnes (Nordman 
1917:269, Muller 1913:268). De lange resonnementene utfra stil hos 
Muller og Nordman går jeg ikke nærmere inn på. 

I 1913 fastholder Muller hovedpunktene i sin tidligere kronologi, 
spesielt viktig er premisset om samtidighet mellom 
megalittkulturen og EGK. Det er derimot sentralt at han nå foretar 
visse kronologiske endringer. Siden 1898 er en ny gravform 
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erkjent; de enkle jordgravene. Dette er graver uten synlige 
steinmarkering på overflaten, beregnet for et enkelt individ. På 
grunnlag av gravgodset dateres de til dyssetid. 

Jordgravene fra dyssetid er sentrale i den kulturhistoriske 
debatten. De diskuteres i forhold til de klassiske enkeltgravene. 
K. Friis Johansen (1887-1971) publiserer nylige undersøkelser av 
disse gravene i 1917. I Forum, Ribe Amt ble det i 1915-16 utgravd 
i alt 13 enkeltgraver. En av gravene viste seg å inneholde 
gravgods som daterte den til dyssetid, bl.a. en tynnakket flintøks 
og typisk keramikk. Denne gravformen blir kulturhistorisk viktig: 
" ... føje et nyt Træk til Billedet af vor Stenalder. Det bliver da 
Spørgsmaal om, hvor godt dette nye passer med de gængse 
Opfattelser" (Friis Johansen 1917:139). Gravformen representerer 
et faglig problem, da den forbinder enkeltgravsformen med et 
oldsaksinventar som hører hjemme i megalittgravene. Debatten 
omkring dette fenomenet omhandles videre i dette avsnittet. 

4.4.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

Innledningsvis vil jeg kort referere Mullers og Kossinnas 
grunnleggende uenighet omkring opprinnelsesspørsmål og 
vandringsveier til megalittkulturen. Dette danner en bakgrunn for 
synet på jysk EGK. Tidens ulike kultursyn kommer tydelig fram i 
disse spørsmålene. 

Innvandringsmodeller 

Innvandringsmodeller er sentrale i dansk arkeologi i denne 
perioden. Muller hevder eksplisitt at megalittgravene 
representerer en innvandring av et nytt folk etter den eldre 
steinalderens jegere og fiskere. De eldste dyssene er en fullt 
utviklet form, og det kjennes ikke tidligere forsøksformer i 
Danmark. Gravene, leirkarene og de tynnakkete øksene viser en 
tilknytning vestpå. Dyssetiden karakteriseres som et vendepunkt i 
landets kulturhistorie (Muller 1911:278). 

Synet på jysk EGK som en innvandret kultur- og folkegruppe er 
enerådende hos arkeologer i den mullerske tradisjonen. Mullers 
premisser for innvandring fra 1898 følges. Et grunnleggende 
premiss er et skille mellom megalittkulturen og EGK på alle 
vesentlige punkter; i gravformer, i geografisk distribusjon og i 
oldsaksmateriale. Alle disse faktorene framheves av Muller, men 
han poengterer samtidig: " ... overfor disse Forskjelle maa det 
stærkt fremhæves, at de to Kulturer gribe ind over hinanden" 
(Muller 1913:311). F.eks. er det på Jylland funn av oldsaker av 
enkeltgravstype i megalittgravene. Slike kryssfunn tolkes som 
bevis på samtidighet mellom de to kulturer. 

I 1913 lanserer Muller en innvandringsmodell for jysk EGK i en noe 
annen form enn tidligere. Han finner det vanskelig arkeologisk å 
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skille mellom kulturmeddelelser og en langsomt innsig av et nytt 
folkeelement, men mener at mye taler for det siste i spørsmålet om 
oppkomsten av jysk EGK. Han framsetter en modell om at det i løpet 
av yngre steinalder litt etter litt er innkommet kultur og 
muligens også folk fra de to hovedveiene fra vest og syd: " ... 
ikke en Indvandring, der er foregaaet, men en langsom Indsivning 
af Kultur og dermed mulig ogsaa af Folk" (Muller 1913:317). Denne 
modellen ser innvandring som en gradvis og kontinuerlig prosess. 

I ettertid har denne modellen blitt omtalt ~om Mullers moderasjon 
av innvandringshypotesen (bl.a. Glob 1945, Aberg 1937,1949, Becker 
1954, Skjølsvold 1981). Spesielt poengterer den svenske arkeologen 
Nils Åberg (1888-1957) sterkt at Muller selv modererer sin første 
hypotese fra 1898. Glob forklarer derimot Mullers modeller fra 
henholdsvis 1898 og 1913 som et spørsmål knyttet til kronologi og 
spesielt til erkjennelsen av jordgravene og den snorornerte 
keramikken fra dyssetid (Glob 1945:12). Jeg anser Globs forklaring 
som mer relevant enn Åbergs; Mullers "innsigsmodell" er ikke en 
avvisning av det grunnleggende ved innvandringsmodellen for jysk 
EGK. Isteden er dette en tilsvarende modell i en noe annen form, 
som må ses som en nyansering av yngre steinalders kulturhistorie 
på grunnlag av et nytt erkjent datamateriale. 

Indre utviklingsmodeller 

Både Kossinna og Åberg forkaster innvandringsmodellen for 
megalittkulturen og jysk EGK. Jeg vil i hovedsak presentere Åbergs 
indre utviklingsmodell, da han i alle vesentlige trekk følger 
Kossinnas teser. 

I skarp motsetning til Mullers tese om en innvandring vestfra fra 
dyssetid, står Kossinnas tese om megalittkulturens opprinnelse i 
Norden. Han motsetter seg den gjeldende tankegangen i tiden om 
kulturens spredning fra syd mot nord. Nordens kulturavhengighet av 
Orienten er ifølge Kossinna et blendverk. Det er Norden som er 
kulturens sentrum, hvorifra impulsene utgår. Åberg støtter denne 
tesen. I Norden opptrer megalittgravene i sin reneste form, og kun 
her kan den kronologiske utviklingen følges, noe som bl.a. ikke er 
mulig i Tyskland. Det samme prinsippet finner Åberg i flintøksene; 
de nordiske typene utgjør de typologisk reneste typer. Mens 
megalittkulturen f.eks. i Frankrike tidlig oppløses og 
degenereres, går denne kulturen inn i en blomstringsperiode i 
Norden. Dette tyder på at Norden er sentrum og opprinnelsesområdet 
for megalittkulturen (Åberg 1912:34ff). 

Åbergs indre utviklingsmodell gjelder for hele steinalderen. 
Øksetypologien er sentral; de nordiske øksetypene er utviklet på 
hjemlig grunn i parallelt fortløpende serier. Megalittkulturen i 
Norden er en hjemlig utvikling av ertebøllekulturen, dette vises 
ved typologisk utvikling fra trinnøksa til den spissnakkete øks 
(Åberg 1912: 2 9) . Videre er funn kategoriene økser, keramikk og 
enkle jordgraver i megalittkulturen bevis for en hjemlig utvikling 
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fram mot den senere jyske EGK. Den eldste utviklingsrekken for 
stridsøksene finnes i størst antall på Jylland og i Schleswig
Holstein, mens degenerasjonstypene finnes i Mellom-Europa (Åberg 
1918a:41ff). Ved typologiske argumenter påviser Åberg stridsøksas 
vandringsvei fra Norden og sydover. Av dette følger at han stiller 
seg kritisk til hypotesen om at stridsøksene er utledet av sydlige 
metalløkser. Som Kossinna forfekter han at de nordiske 
stridsøksene i stein er urformen, som senere kopieres i metall. En 
egen typologisk rekke oppstilles for skafthulløksene i 
argumentasjonen mot metallkopi-teorien (Åberg 1915:7ff, se også 
Kossinna 1902:188). 

Åberg skiller ut to store keramikkgrupper i Danmark; 
megalittkeramikk og jysk enkeltgravskeramikk. Med henvisning til 
Mullers innvandringsmodell hevder han at det er svært vanskelig å 
betrakte enkeltgravskeramikken som en fremmed opprinnelse. Isteden 
vektlegges hjemlige forutsetninger. Slik som den eldste jyske 
stridsøksa er utgått fra de eldre dobbeltøksene, er det samme 
tenkbart for keramikken. To divergerende utviklingsrekker for 
megalitt- og enkeltgravskeramikk viser tilbake til en felles 
opprinnelse i dyssetid. Dyssetidens snorornerte keramikk er et 
forstadium og en overgangsform til de senere snorornerte 
leirkarene i de eldste enkeltgravene. Snordekoren har hele tiden 
spilt en framtredende rolle i megalittkeramikken, noe som viser 
indre kontinuitet (Åberg 1918a:129ff). Åberg opererer følgelig med 
samtidighet mellom megalitt- og enkeltgravskulturen gjennom yngre 
steinalder, de representerer to ulike hjemlige utviklingslinjer. 

I tilknytning til den indre utviklingsmodellen for nordisk 
steinalder postulerer Kossinna og Åberg en utvandring av 
befolkningen fra Norden til kontinentet. I følge Åberg var et 
befolkningsoverskudd i Norden under megalittkulturen årsak til 
utvandring sydover (Åberg 1912:46). Jeg velger å benevne dette 
emigrasjonsmodellen. Den omtales nærmere i avsnittet om det 
indoeuropeiske spørsmålet nedenfor. 

4.4.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

I dette avsnittet vil jeg i tillegg til det mer allmenne kultur
og folkebegrepet i 1910-åra, ta opp diskusjonen omkring 
jordgravene fra dyssetid, samt normative synspunkter i tysk 
forskning på snorkeramisk kultur som en sterk og ekspansiv 
folkegruppe. I et eget underavsnitt tas det indoeuropeiske 
spørsmålet opp. 

Enkeltgravkulturens forhold til andre kulturgrupper 

Hos Kossinna og Åberg bortfaller spørsmålet om ulikhet og/eller 
konflikt mellom megalittkulturen og EGK, i og med at de opererer 
med en indre utvikling av en enhetlig nordisk befolkning. 
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Spørsmålet om forholdet mellom megalittkulturen og jysk EGK er 
derimot sentralt hos tilhengerne av innvandringsmodellen. Alt i 
1898 ser MUller motsetninger mellom fellesgravenes og 
enkeltgravenes folk. Dette står han ved i 1913; de to samtidige 
steinalderkretsene inneholder markante kulturforskjeller. Han 
viser bl.a. til kulturenes ulike opprinnelser; megalittkulturen 
fra vest og EGK fra syd og det indre av Europa. Han ser det ikke 
som usannsynlig at også to ulike befolkninger er kommet til 
Danmark via disse vandringsveiene (MUller 1913:315). 

Nordman uttrykker seg mer kategorisk enn MUller i spørsmålet om 
folk: "Alla tecken tyda på, att jordgrafvarnas Kultur och 
stengrafvarnas foretrada hvar sitt folk" (Nordman 1917:296). Jysk 
EGK karakteriseres som en senere, fremmed kultur. Begrepet 
kulturblanding brukes for det grenseområdet der de to kulturene 
møtes. Forholdet mellom disse to kulturer og folk anses som 
konfliktfylt. Ved EGKs innvandring og dens videre spredning på 
Jylland skjer det et brudd i megalittkulturens kontinuitet. Dette 
forklares ved at flere megalittgraver i det sentrale jyske EGK
området kun inneholder materiale fra megalittkulturens eldre 
periode. En sen type megalittkeramikk forsvinner på et visst 
tidspunkt fra de jyske jettestuer og boplasser. Dette 
kontinuitetsbruddet tolkes som en støtte for oppfatningen om at 
megalittkulturens folk måtte vike for enkeltgravkulturens folk. 
Jettestuene på Sjælland er derimot nesten alltid overfylte. På 
Sjælland fortsetter utviklingen som før uten påvisbare avbrudd -
her råder megalittkulturen grunnen alene (Nordman 1917:292ff). 
Denne tankegangen finnes allerede hos MUller i 1898, men i en 
forsiktigere form. 

Debatten om jordgravenes kulturelle tilskriving er en god 
illustrasjon på denne tidens kultur- og folkebegrep. MUllers, 
Friis Johansens og Åbergs syn kan settes opp mot hverandre. Muller 
knytter disse gravene til innflytelser sydfra alt fra dyssetid, og 
de ses i sammenheng med den senere klassiske EGK: "Saa tidlig kan 
altsaa Enkeltgravskulturen spores i Landet ved siden af 
Fællesgravenes Kultur" (MUller 1913:317). Gravformen representerer 
følgelig de første spor av innsivningen av EGKs kulturform. I 
tillegg til likhet i gravform, vektlegges likheten mellom de 
tidlige snorornerte leirkarene med den senere stilen fra EGK. 

I kontrast til MUller tolker Friis Johansen jordgravene som en 
spesifikk gravform innen megalittkulturen. Han diskuterer 
interessant nok muligheten for indre utvikling: " ... at der i 
Dyssetiden skulde have hersket en for Enkeltgrave og Stengrave 
ensartet Kultur, som skulde være den fælles hjemlige Basis for den 
senere umiskendelige Spaltning i to parallele Kulturgrupper med 
hver sin Gravform" (Friis Johansen 1917:140). Dette er en klar 
likhet til Åbergs modeller, og han går ikke videre med dette. 
Isteden understreker han at det er påfallende forskjeller mellom 
jordgravene og de senere enkeltgravene. Ulikhetene mellom 
gravformene ses i konstruksjoner, i likets leie, i dypdenivå og 
ikke minst i gravgodset. Videre understrekes likheten i geografisk 
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utbredelse og i gravform mellom jordgraver og megalittgraver. 
Konklusjonen er en kulturhisto~isk plassering av jordgravene som 
samtidig i tid og i kultur og folk som dyssene (Friis Johansen 
1917:140ff). Nordman slutter seg til denne tolkningen (Nordman 
1917:293). 

Åberg ser jordgravene som bevis for en indre utviklingslinje fram 
mot den senere jyske EGK. Bl.a. viser han til at jordgravene ikke 
er geografisk avgrenset til Jylland, men at de også finnes på 
øyene. Et viktig premiss hos Åberg er at elementer som senere 
framkommer tydelig i den klassiske EGK, allerede er tilstede i 
dyssetid. Denne kontinuiteten er et bevis på indre utvikling og 
ikke innvandring (Åberg 1918a:135). Dette vil utdypes videre i 
neste avsnitt. 

Det normative synet på enkeltgravsfolket som sterkt og ekspansivt 
blir spesielt framtredende i 1930- og 40-åras nordiske arkeologi. 
Dette trekket kan imidlertid spores i tysk arkeologi alt fra 
århundreskiftet av. Som eksempel velger jeg synspunktene til den 
tyske legen/antropologen Alfred Schliz (1849-1915) om forholdet 
mellom snorkeramisk og båndkeramisk kultur. Disse to kulturene 
opptrer samtidig i Sydvest-Tyskland og tilhører hver sin 
kulturkrets. Interessant hos Schliz er bruk av en topografisk 
modell i beskrivelsen av ulikheter og kontaktforhold mellom 
kulturene. Arkeologiske distribusjonskart sammenlignes med 
jordbunnskart. Enkeltgravene ligger høyt i terrenget og ved 
sentrale ferdselsårer og handelsveier. Denne kulturen er følgelig 
knyttet til høydene, og beskrives som en vandrende befolkning, 
mindre bundet til jordbruk. Dette til forskjell fra den 
båndkeramiske kulturen, en høyt utviklet jordbrukskultur med rike 
boplassfunn på løss-områdene i elvedalene. Kontakten mellom de to 
befolkningene mener Schliz bl.a. kan ses i utviklingen av 
keramikkdekoren innen båndkeramisk kultur. På et visst tidspunkt 
har de hentet inspirasjon fra snorkeramikken. Schliz' resonnement 
utfra dekor er lang og komplisert, og jeg vil kun gjengi hans 
konklusjon; fra utviklingsrekken til keramikken kan det utskilles 
to ulike kulturer og folk med ulikt levevis. De står i et 
motsetningsforhold; en fredelig jordbruksbefolkning i elvedalene 
mot en sterk, våpenfør befolkning med herredømme over høydedragene 
og viktige ferdselsveier. Et premiss hos Schliz er tolkningen av 
steinredskapene i enkeltgravene som våpen (Schliz 1906:314ff). 

Schliz skisserer en kulturhistorisk utvikling der forholdet mellom 
underlegne og overlegne befolkninger ses som viktige 
endringsfaktorer. Jeg refererer kun til hovedpunktene her og vil 
ikke ta opp hans synspunkter om indogermanere og raser. Den 
båndkeramiske befolkningen står som nevnt i et underlegent forhold 
til snorkeramikerne. Snorkeramikerne har de jaktrike skogene i sin 
besittelse og holdt væpnet vakt på høydene. Til slutt blir presset 
for stort, og båndkeramikerne forlater landsbyene sine og 
utvandrer. Men det snorkeramiske folkets makt varer ikke evig. På 
et senere tidspunkt innvandrer klokkebegerbefolkningen: " ... mit 
den riesigen Bogenschiltzen" (Schliz 1906:343). De er sterkere enn 
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snorkeramikerne og overtar den ledende stillingen i landet. Det er 
følgelig klokkebegerkulturen som fortsetter inn i bronsealderen. 

Den svenske arkeologen Knut Stjerna (1874-1909) viser til Schliz' 
topografiske modell. Han poengterer at det ikke er den samme type 
geografiske nærhet mellom enkeltgraver og "ett arbetande 
undertryckt folks boningsorter" i Norden som i Tyskland (Stjerna 
1911:120). Ved henvisning til gravgodset karakteriserer han 
likevel de nordlige snorkeramiske representanter som svært 
våpenførig. I beskrivelsen av den geografiske grensen mellom 
gruppene kommer kulturkretslærens teorigrunnlag tydelig fram: " 
gransdistriktet ar dessutom fullt af enklaver, men så ar nastan 
alltid forhållandet, då tvanne folk motas, innan artficiellt 
fixerade politiska granser uppstått. For att vara en grans mellan 
tvanne kulturer liggande så långt tillbaka i tiden, måste denna 
betraktas såsom ovanligt skarpt markerad" (Stjerna 1911:117). De 
dramatiske modellene av en steinalder med kultur- og 
folkemotsetninger blir som nevnt mer framtredende i 1930- og 40-
åras forskning. Schliz' artikkel kan ses på som et eksempel på 
tidlige modeller av denne typen, og eksempelet Stjerna viser at 
nordisk arkeologi hentet sine modeller fra tysk forskning. 

Enkeltgravskulturens betydning for den videre kulturutviklingen 

Et syn hos Muller i 1898 er at ulikhetene mellom megalittkulturen 
og EGK utjevnes over tid. Dette står han ved i 1913 hvor han bl.a. 
argumenterer utfra likhet i gravform og -gods over et større 
geografisk område i dolktid. Likhet i materiale tilsvarer likhet i 
kultur. Konklusjonen er enhet i kultur og folk over hele landet 
fra dolktid og videre inn i bronsealderen, dvs. 
sammensmeltningsmodellen (Muller 1913:313f). 

Sammensmeltningsmodellen følges også av Kossinna. Han tidfester 
germanernes opprinnelse fra siste del av steinalderen. Før dette 
opererer han med forstadier i utviklingen: "Aber erst die spaten 
Feuersteindolche schreibt Kossinna direkt den Germanen zu, 
Germanen als einer ethnischen Einheit, die aus der Vermischung von 
alter Megalithbevolkerung mit Einzelgrableuten hervorgegangen ist" 
(Schwerin von Krosigk 1982:62). Det nye befolkningselementet fra 
dolktid utgjør de renrasede germanerne. 

Nordman slutter seg til sammensmeltningsmodellen. Men samtidig 
diskuterer han hvilket av de to folkene som ble viktigst for den 
videre utviklingen: "Det ar omojligt att afgora hvem segern 
tillfoll ( ... ) Men jordgrafvarnas starka expansion under det 
foregående skedet, den omstandigheten, att enmannsgrafvar med 
dolkfynd antraffats afven på oarna, och vissa drag hos dolktidens 
keramik, antyda likval, att jordgrafsfolket, indlandsfolket, 
spelade en betydeligt storre roll an man brukar anta for skapandet 
af dolktidens folk" (Nordman 1917:299f). På grunnlag av dette 
slutter han at den tidligere oppfattelsen om at dagens nordboere 
kan trekke sine aner direkte til megalittfolket nå må forkastes. 
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Dolktidens folk bar preg av to stammer, kanskje to raser, og det 
er sannsynlig at det nye folket som ble skapt var urskandinavene. 
Han mener også at EGK blir mer sentral i den videre utviklingen 
enn megalittkulturen (Nordman 1917:300). Dette er et syn som 
forsterkes ytterligere i 1930- og 40-åra. 

Det indoeuropeiske spørsmålet 

Spørsmålet om et indoeuropeisk urhjem er et aktuelt tema i 
forskningen fra tidlig 1800-tall. Problematikken tas tidligst opp 
innen språkvitenskapen (Klihn 1976:384ff, Meinander 1981:6f). En 
kobling mellom fagene språkvitenskap, fysisk antropologi og 
arkeologi blir sentralt fra siste del av 1800-tallet (J. Jensen 
1973:112). 

Fra 1910-åra tas det indoeuropeiske spørsmålet eksplisitt opp i 
nordisk arkeologi og tilknyttes yngre steinalders kulturhistorie. 
I følge Åberg var det Mlillers reaksjon mot Kossinnas indogermanske 
teser som gjorde at dette spørsmålet for første gang fikk 
aktualitet i nordisk forskning (Åberg 1949:23ff). Jeg vil 
innledningsvis presentere hovedinnholdet i Kossinnas ideer og 
deretter Mlillers reaksjon mot disse. 

Allerede i sin Kassel-forelesning i 1895 postulerer Kossinna 
germanernes opprinnelse i Sydskandinavia og Nord-Tyskland fra 
megalittkulturen av (Kossack 1992:82f). I 1902 stedfester han 
eksplisitt det indogermanske urhjem, språk og rase til 
Sydskandinavia og Nordvest-Tyskland. Helt fra steinalderen har det 
her vært en høyt utviklet kultur uten fremmede kulturinnrykk eller 
vesentlige kronologiske tomrom. En viktig tese er at 
indogermanerne emigrerte fra de nordlige områdene i to retninger 
fra siste periode av yngre steinalder; mot sydvest og sydøst 
(Kossinna 1902:162ff). Metodisk benyttet Kossinna arkeologisk 
datamateriale i sin påvisning av disse vandringsveiene. Bl.a. i 
den stratigrafiske gravfølgen i enkeltgravene legger han 
grunnlaget for sin teori om de indogermanske vandringene (Schwerin 
von Krosigk 1982:36). 

I 1910-åra følger Kossinna den samme tankegangen. Bosetnings- og 
befolkningskontinuitet følges tilbake til kjøkkenmøddingkulturen, 
som anses som germanernes indogermanske tidsalder. Fra 
megalittkulturen var germanerne utviklet helt ut: " ... rein 
germanischer Boden Slidskandinaviens, Danemarks und Schleswig
Holsteins" (Kossinna 1911:29). I tillegg til megalittgravskikken 
har temming av hesten og den første skriften sin opprinnelse i 
nordisk germansk kulturform. Disse kulturelementene er blitt 
betraktet som overføringer fra syd til nord, men i følge Kossinna 
er det omvendt. Hesten har de nordiske indogermanerne brakt til 
den semittiske verden ved sin vandring fra Nord-Europa til Asia. 
Skriften med sin opprinnelse i den europeiske megalittkulturen er 
spredd sydover langs Middelhavet til Orienten (Kossinna 1912:7). 
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Kossinna uttaler seg eksplisitt om raser i steinalderen. De ulike 
arkeologiske kulturkretsene representerer ulike folkestammer av 
bestemte antropologiske typer. Han benyttet seg bl.a. av Schliz' 
arbeider i sine raseteorier. Schliz var lege og drev 
antropologiske studier på forhistorisk osteologisk materiale. De 
korresponderte mellom 1903 og 1908 (Schwerin von Krosigk 
1982:149f). Kossinnas indogermanere/germanere tilhører en arisk 
rasegruppe som er langskallet, blond, blåøyd og fysisk og psykisk 
sterk. Rasen har nordisk opprinnelse, dvs. i det samme området som 
den i historisk tid er bevart i sin reneste form. Germanerne er et 
herre- og krigerfolk på et høyt utviklet nivå. Deres utbredelse 
skjedde ved at de som et kraftfullt, krigersk mindretall overvant 
et svakere flertall. I kraft av "das germanische 
Oberlegenheitsprinzip" brakte den germanske rasen kulturen til det 
øvrige Europa og Orienten. I siste konsekvens så Kossinna rase som 
nøkkelen til verdenshistorien (Schwerin von Krosigk 1982:69, se 
også Kossinna 1902:176). 

Åberg er på linje med Kossinna i synet på Norden som 
opprinnelsesområdet til den indogermanske kulturen, samt i 
emigrasjonsmodellen. Ved direkte henvisning til Kossinnas ideer 
fastslår han at den jyske og den megalittiske kulturgruppen begge 
er germanske (Åberg 1912:49ff, 1918:66). 

I 1913 argumenterer Muller som nevnt mot Kossinna-arkeologien. Et 
avgjørende stridsspørsmål er stedfestelsen av det indoeuropeiske 
urhjemmet til Sydskandinavia fra yngre steinalder. Som en bakgrunn 
for Kossinna viser Muller bl.a. til de østerrikske forskerne Karl 
Penka (1847-1912) og Matthaus Much (1832-1909). Alt i 1886 
fastsetter Penka det ariske urhjem til Skandinavia. Og i 1902 
postulerer Much at indogermanere utvandrer fra Skandinavia til 
Middelhavet og Svartehavet. De er et erobrende rytterfolk, og 
hesten er temmet på Nord-Tysklands sletter. Kossinna fører disse 
ideene videre (Muller 1913:243ff). Det er interessant å finne 
disse synspunktene om erobrende rytterfolk i tysk-østerriksk 
forskning alt fra slutten av 1800-tallet. I 1930- og 40-åra blir 
dette sentralt i den indoeuropeiske debatten. 

Muller beklager den taushet som fagmiljøet møter Kossinnas ideer 
med. Angående urhjemsproblematikken uttrykker han skepsis om 
muligheten for å påvise dette ved hjelp av arkeologiske kilder. 
Sentralt i motargumentasjonen er hans reservasjon mot arkeologiens 
bruk av språkvitenskapen. Ideen om det sydskandinaviske urhjemmet 
har ikke framkommet utfra en studie av oldsaksmaterialet, men er 
hentet fra språkforskningen. Han viser videre til seriøse tyske 
språkforskere som har uttalt seg om dette spørsmålet, og som ikke 
har erklært at folkenesurhjem er i Norden (Muller 1913:240ff). 

Muller framsetter en alternativ tolkning til det ariske problem. 
Steinalderkulturene inndeles i ariske og ikke-ariske folk. Han 
framsetter en hypotese om en felleskultur og et språkfellesskap i 
Europa under istiden. Disse Europas urbeboere anses som et arisk 
folk. Fra dyssetid inntreffer en endring; de vestlige kystlandenes 
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og derav Middelhavets ikke-ariske kultur og folk trenger fram. Fra 
dyssetid eksisterer det altså to befolkningselementer i Danmark; 
et arisk folk som stammer fra eldre steinalder og et ikke-arisk 
folk som er innvandret vestfra. Senere i yngre steinalder kommer 
EGK inn. Ned gjennom steinalderen viser det seg flere og flere 
kulturelementer av en annen art enn de som kjennes fra 
megalittgravene. Disse er tilført sydfra og må settes i 
forbindelse med en annen kultur og muligens andre folk fra Europas 
indre. De kan være grunnstammen for den befolkningen av arisk ætt 
som senere i forhistorisk og historisk tid bor i Norden. 
Enkeltgravenes folk er følgelig ariske. Vi får en situasjon med en 
blanding av kulturelementer, derav raseblanding og atskillelse i 
språk, mellom de fremrykkende ariske innlandsfolk (EGK) og de 
ikke-ariske kystfolkene (megalittkulturen). Motsetningene mellom 
disse to kulturer og folk utjevnes mot steinalderens slutt. Muller 
reserverer seg samtidig noe fra denne tankegangen: "Dog dette maa 
jo Sprogforskerne afgjøre: men altimedens har Archæologen Lov til 
at følge sin egen Tankes Gang, selv om den meget fjærner sig fra 
de Linier, man hidtil har fulgt" (Muller 1913:253). 

4.4.5. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Jeg mener at samtlige arkeologer som gjennomgås her, har 
kulturkretslæren som et overordnet teorigrunnlag. Det er i de 
kulturhistoriske slutningene de grunnleggende uenighetene ligger. 
Striden mellom Kossinna og Muller er omhandlet av flere arkeologer 
(bl.a. Glob 1945:235, J. Jensen 1974:113, Kuhn 1976:332ff). Disse 
to arkeologene er sentrale representanter for det som Herbert Kuhn 
i sin forskningshistorie betegner som Orient-gruppen og Norden
gruppen. Av ledende skandinaviske forskere postulerer bl.a. 
Worsaae, Montelius og Muller de nordiske steinalderkulturenes 
opprinnelse i sydlige områder. Foruten Kossinna er det flere 
tyske/østerrikske forskere som argumenterer for en opprinnelse i 
Norden (Kuhn 1976:332). 

Grunnleggende uenighet i kultursyn mellom Mullers og Kossinnas 
skoler vises spesielt i debatten om kulturenes opprinnelser og 
vandringsveier. Det er tydelig hvordan datamaterialet tilpasses de 
ulike retningene. Mens Muller og hans tilhengere innpasser 
jordgravene og snorkeramikken fra dyssetid i innvandringsmodellen, 
anser Åberg dette materialet som et ytterligere bevis på indre 
utvikling. Dette mener jeg er et klart eksempel på hvordan 
etablert teori, og derav kultursyn, former tolkninger av 
nyoppdagede data. 

Jeg anser det som sentralt at bakgrunnen for uenigheten mellom 
Mullers og Kossinnas skoler i tillegg til i modeller og kultursyn 
ligger på det metodiske plan; i motsetningen mellom Mullers 
funnkombinasjonsmetode og Montelius' typologiske metode. Kronologi 
er et sentralt utgangspunkt for de kulturhistoriske slutningene. 
Typologi er igjen et klart premiss for kronologien. Som elev av 
Montelius opererer Åberg innen en typologisk tradisjon. Han 
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resonnerer utfra enkeltartefakter, ofte løsrevet fra funnforhold 
og -kombinasjoner. For Åberg er det tilstrekkelig med kun få 
typologisk riktige økser i et område for å trekke kulturhistoriske 
slutninger - øksene representerer selve kulturen. 

Kossinna er spesielt i sine tidlige arbeider knyttet til 
Montelius' typologi. Mellom 1896 og 1918 skrev Kossinna flere brev 
til Montelius og betegner ham som sin ledestjerne. Åberg og 
Kossinna hadde kontakt, bl.a. ved brevveksling mellom 1919 og 
1929. I disse brevene fremgår det hvor høyt aktet Åberg var hos 
sin tyske kollega (Schwerin von Krosigk 1982:113,139). Høyst 
sannsynlig så Kossinna et nyttig redskap til sine teser i Åbergs 
typologiske arbeider. De nordiska stridsyxornas typologi av Åberg 
fra 1915 trykkes på tysk i Kossinnas forlag Mannus i 1918. 

Som Åberg argumenterer Kossinna utfra enkeltartefakter. Denne type 
databehandling står i kontrast til Mullers funnkombinasjonsmetode. 
Mullers metodiske grunnholdning er at hele materialet fra en 
periode må analyseres i sammenheng - graver, boplasser og 
oldsaker. Å basere seg på enkeltartefakter til belysning av 
kulturhistorien er ikke god arkeologi. En sterk faglig uenighet 
med Kossinnas metoder setter et direkte preg på Mullers avhandling 
fra 1913. 

I tillegg til uenighet i kultursyn og metode kan den nordiske 
reaksjonen mot Kossinna-arkeologien analyseres på et 
samtidspolitisk plan. Muller utgir sin avhandling om 
Sønderjyllands Stenalder i 1913 - året før utbruddet av den 
1.verdenskrig. En slik type analyse faller derimot utenfor rammene 
for denne avhandlingen. 

Mullers avhandling inneholder interessante synspunkter på 
kulturkretslærens kultur- og folkebegrep. Han definerer hva han 
mener med begrepet kultur i arkeologien: "Naar der archæologisk 
tales om Kultur, forstaaes ved dette Ord den hele Sum af 
Erfaringer og Ferdigheder, Livets Maade og Midler, Tanker og 
Forestillinger, som dette Alt kan oplyses af Fund og Mindesmærker 
fra Oldtiden" (Muller 1913:229). Dette er et helhetlig kultursyn, 
hvor spesielt en kulturs åndelige fellesskap framheves. Det slår 
meg at det er likhetstrekk med antropologen Edward B. Tylors 
(1832-1917) velkjente kulturdefinisjon fra 1871: "That complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, 
and any other capabilities and habits acquired by manasa member 
of society" (sitert etter Keesing 1981:68). En viktig forskjell 
mellom disse to definisjonene er at Taylor integrerer begrepet 
samfunn (society) i sin definisjon. Begrepet eller betegnelsen 
samfunn er ikke framtredende i kulturkretslæren. 

Muller uttaler seg svært reflektert om ulike forklaringsmodeller i 
arkeologien. Han kritiserer for enkle konklusjoner: " ... de 
Forklaringer, der anvendes saa letsindig, dels Folkevandringer, 
dels Handelsforbindelser. Den besindige Forsker vil, hvor han 
træffer et Fællesskab, som her en fælles Kunststil, foreløbig 
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nøies med at udtale Ordene: Fælleskultur, Kulturutbredelse. At 
Mennesker have medvirket herved, er jo givet, men om det netop er 
som Handelsmænd, paa Togter eller Vandringer, ved langsom 
Forskydning, ved Kulturmeddelelse eller paa flere af disse Maader 
i Forening, dermed maa man se Tiden an" (Muller 1913:298). 

I kontrast til Nordmans, Schliz' og Stjernas relativt kategoriske 
kultur- og folkebegrep står Mullers diskusjon om forholdet mellom 
arkeologisk materiale, kultur og folk. Han bruker gjennomgående 
betegnelsen "folk" i avhandlingen, men uttrykker samtidig en 
reservert holdning og diskuterer begrepets innhold: " ... hører der 
ikke et særligt Folk til hver Gruppe af særlige Sager. Fordi en ny 
Kultur viser sig, dannes der ikke et nyt Folk, og fordi den 
udvider sine Grænser, er det ikke givet, at selve Folket breder 
sig" (Muller 1913:315). I dette ligger en eksplisitt kritikk av 
Kossinnas teser, og Muller henviser til hans skrifter. Koblingen 
mellom arkeologisk materiale og bestemte kultur- og folkegrupper 
er ikke entydig: "Man har ment herved at kunne gaa ud fra, at der 
er et ubrødeligt Sammenhæng mellem Folket og dets 
Efterladenskaber, hvilket er blevet udtryckt i Sætningen: "samme 
Kul tur, samme Folk", "Kul turomraader ere Folkestammer". Der 
behøves dog ingen vidtløftig Paavisning, for at det kan ses, at 
denne Sætning, som den lyder, er grundfalsk" (Muller 1913:240). 
Ved bruk av analogier viser han eksempler på hvor oldsaker, kultur 
og folk ikke sammenfaller, f.eks. romertid i Norden hvor 
kulturområdet er et handelsområde. Forhistorisk arkeologi skal 
ikke unnlate å overveie om det kan sluttes fra kultur til folk, 
men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og er ingen 
allmenngyldig regel. Mullers tolkningsreservasjoner er 
interessante. Det viser på den ene siden hvor fast forankret han 
er i kulturkretslærens tankegang, på den andre siden hvordan han 
problematiserer forholdet mellom teori og data. Hans reflekterte 
kulturhistoriske resonnementer er videre klart en motvekt til, og 
kan ses som en virkning av, Kossinnas teser. 

En omtale av oppkomsten av de neolittiske "keramikkulturene" er 
relevant i dette avsnittet. Med dette mener jeg koblingen fra 
arkeologisk definerte keramiske stilgrupper til bestemte kultur
og folkegrupper i neolitikum. En inndeling av neolitikum i 
keramikkgrupper er etablert i tysk arkeologi fra århundreskiftet 
av (Kuhn 1976:365). Et eksempel på dette er Schliz' forskning på 
sydtysk neolitikum, med publikasjoner fra 1899 til 1913. Jens 
Luning hevder at Schliz var grunnleggende i å bygge opp det 
klassifiseringssystemet av neolittiske kulturgrupper som i dag 
brukes i Syd-Tyskland. Begrepet "Lebensgewohnheiten" er sentralt 
hos Schliz. Ulike befolkninger med særegent levevis representerer 
ulike kulturer. Et premiss hos Schliz er at det er en indre 
forbindelse mellom kultur og folk. De ulike kulturene blir bl.a. 
definert som keramiske enheter. Keramikk er dermed 
stammespesifikt, og keramikk - kultur - folk er uløselig knyttet 
sammen. Dette blir ifølge Luning karakteristisk for den senere 
neolitikumforskningen (Luning 1972:150ff). 
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Et annet eksempel er Kossinnas tolkning av båndkeramikk og 
snorkeramikk som uttrykk for to rasegrupper i konflikt (Kossinna 
1902: 176). I tysk forskning fra århundreskiftet ser vi følgelig 
denne koblingen mellom arkeologisk definerte keramikkgrupper og 
kultur- og folkegrupper som med tiden blir svært vanlig også i 
nordisk neolitikumforskning. Som et apropos har Muller alt i 1913 
en kritisk kommentar til dette: "Ingen vil underkende Lerkarrenes 
Betydning for Paavisningen af Forbindelserne mellem Oldtidens 
Folk; men Sætningen: samme Lerkar, samme Folk, har selvfølgelig 
ingen Gyldighed" (Mi.iller 1913:241). 

Selv om jeg ikke har sett på rasebegrepet spesielt, er det mitt 
generelle inntrykk at nordiske arkeologer uttaler seg mindre 
eksplisitt om rasespørsmålet enn Kossinna-skolen i denne perioden. 
F.eks. diskuterer ikke Muller rasespørsmålet i klartekst i 1913. 
Men jeg antar likevel at det ligger implisitt i hans diskusjon av 
det indoeuropeiske spørsmålet at de ariske og de ikke-ariske folk 
tilhører ulike raser. Bl.a. bruker han begrepet "raceblanding" 
(Muller 1913:255). Et annet eksempel er Stjerna som uttaler seg 
klart angående folkebegrepet, men er mer reservert angående 
rasebegrepet. I sin behandling av folkegruppene understreker han: 
"jag talar icke om manniskoraser" (Stjerna 1911: 12 4) . 

I litteraturen fra 1910-åra er begreper som kultur, kulturkrets, 
folk, befolkning og grenseområde gjennomgående. Det er sentralt at 
Muller bruker selve begrepet enkeltgravskultur for første gang i 
1913. I tillegg til begrepet kultur brukes betegnelsen tid, f.eks. 
dyssetid, den tykknakkete øksas tid, som betegnelse for 
kronologiske perioder innen megalittkulturen. For senneolitikum 
derimot brukes gjennomgående begrepet dolktid. Dette mener jeg må 
ha sammenheng med sammensmeltningsmodellen. Fra dolktid anses 
tidligere motsetninger mellom ulike kulturer som smeltet sammen 
til en enhet, med en videre kontinuitet inn i bronsealder. I 
problemstillinger og tolkninger skjer det et markant skille her. I 
gjennomgått litteratur fra 1910-åra har jeg aldri sett at man 
drøfter det senneolittiske materialet som resultat av innvandring 
slik som bl.a. megalittgraver, stridsøkser, snorkeramikk og 
enkeltgraver blir. Dolkene og hellekistene problematiseres ikke 
som fremmede former. Isteden fokuseres det på likhet. Et likeartet 
materiale fra dolktid er utbredt både i megalittkulturens og i 
EGKs område. Dette er et eksempel på at et normativt syn på den 
kulturhistoriske utviklingen i yngre steinalder former tolkningene 
av materialet, dvs. teori former data. 

Kulturkretslæren som teorigrunnlag er sentralt i 1910-åras 
steinalderforskning. Arkeologiske funn klassifiseres i ulike 
kultur(kretser). Jysk EGK er en slik klart definert kultur som 
særlig settes opp mot megalittkulturen. Hva som eventuelt foregår 
innad i en kultur av samfunnsmessige forhold er mindre vesentlig. 
F.eks. er spørsmål omkring erverv og sosial organisasjon lite 
nevnt, det anses ikke som viktige endringsfaktorer. Muller omtaler 
kort boplassfunn og de naturlige forutsetningene for en 
livskraftig steinalder i Danmark. Angående de sosiale forholdene 
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er hans synspunkter likeartet som i 1898. Den stratigrafiske 
gravfølgen i de jyske enkeltgravshaugene tolkes som tegn på 
slektsgraver. Kjønn omtales i forhold til graver og gravgaver. Han 
omhandler kort kvinnearbeid, hvor kvinner og keramisk håndverk 
knyttes sammen (Mliller 1913:289ff). 

I dette avsnittet har jeg vist at det til tross for en overordnet 
likhet i teorigrunnlag, er grunnleggende uenighet i tolkninger av 
yngre steinalders kulturer hos to arkeologi-skoler i 1910-åra. 
Dette viser at felles forankring i et teorigrunnlag ikke 
nødvendigvis fører til likeartete tolkninger av datamaterialet. De 
ulike forskerne velger ut aspekter ved det samme tilgjengelige 
materialet som passer inn i fastsatte kulturmodeller. Striden 
mellom Mliller og Kossinna er et illustrerende eksempel på at teori 
former data, og at kultursyn er sentralt i dette. 

4.5. SEN KULTURHISTORISK ARKEOLOGI; JYSK EGK I 1930-
0G 40-ÅRA 

4.5.1. INNLEDNING 

I dette avsnittet behandles forskningen av jysk EGK i 1930- og 40-
åra. 1920-åra blir ikke belyst spesielt, da jeg ikke har kunnet 
påvise gjennomgripende endringer i dette tiårets forskning i 
forhold til tidligere. Jeg vil følge de faglige motsetningene 
mellom Norden-skolen og Orient-skolen fra forrige avsnitt, her med 
Åberg og Brøndsted som utvalgte representanter. Andre arkeologer 
innen de respektive skoler er integrert i framstillingen. Som et 
tredje, samtidig forskningsmiljø omtales sovjetisk arkeologi 
kortfattet. Motsetningene mellom disse skolene belyser viktige 
trekk ved forholdet mellom teori og data i denne perioden. 
Interessant er videre forholdet mellom forskningens empiriske 
målsetting og de kulturhistoriske skildringene. 

4.5.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

I denne perioden erkjennes det at EGKs materielle kultur har et 
spredningsmønster over nærmest hele Danmark. Tidligere ble dette 
materialet i hovedsak lokalisert til det indre og sydvestre 
Jylland. I 1936 publiserer Becker en samlet oversikt av EGK på de 
danske øyene (Becker 1936:145ff). Dette materialet går jeg derimot 
ikke spesifikt inn på. 

I hovedsak følger de danske arkeologene Mlillers etablerte 
kro nologi. Jysk EGK dateres fra den senere del av megalittkulturen 
inntil bronsealderen (Brøndsted 1938:234f). I avhandlingen Studier 
over den jyske Enkeltgravskultur fra 1945 utarbeider Glob en 
relativ kronologi for jysk EGK på grunnlagavoldsakenes typologi, 
stratigrafiske forhold og funnkombinasjoner i gravene (Glob 
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1945:208). Det er sentralt at megalittkulturen og EGK som før 
dateres som samtidige kulturgrupper. 

I 1930- og 40-åra trekkes flere grav- og artefakttyper inn i den 
kulturhistoriske debatten. Angående jysk EGK hevder Brøndsted at 
funnkategoriene graver og oldsaker supplerer hverandre og er rike 
nok til å gi et troverdig og etter forholdene fyldig bilde av 
tilstandene. Enkeltgravene, som kjennes i et antall av flere 
hundre, er grunnstokken i materialet. Men til å påvise et 
kulturforløp over tid er ikke gravene tilstrekkelige, selve 
gravgodsets karakter må trekkes inn i vurderingen. 
Funnsammenhenger er grunnleggende for å belyse det 
kulturhistoriske forløpet (Brøndsted 1938:215f). Dette er på linje 
med Milllers prinsipper for arkeologisk forskning. 

Det utvidete datamaterialet er ikke nytt i den forstand at det 
ikke var kjent tidligere. Det nye er at det klassifiseres til EGK, 
og derved vurderes som kulturspesifikt på linje med stridsøkser og 
snorornert keramikk. Et eksempel er de såkalte skafttapp-øksene, i 
hovedsak løsfunn, som tilskrives denne kulturen. Med 
distribusjonskart over disse øksene påviser Brøndsted EGKs 
utvidete bosetningsområde (Brøndsted 1938:265). I bedømmelse av 
den øydanske EGK hevder Becker at arbeidsøksene av flint og 
bergart på visse punkter er mer betydningsfulle enn stridsøksene. 
Arbeidsøkser ses som primært knyttet til sin kultur, dvs. det 
handles ikke med disse. Stridsøksene er handelsvare og kan få en 
langt videre utbredelse enn innenfor den kulturen de tilhører og 
derav gi et uriktig bilde av kulturens spredning (Becker 
1936:183). 

Glob poengterer at de undersøkte enkeltgravene er firedoblet siden 
Muller 1898. På grunnlag av et større materiale kan det nå dras 
sikrere slutninger. I hans avhandling følger en grundig 
gjennomgang og kronologisk inndeling av de ulike oldsakene. I 
tillegg til de klassiske stridsøksene og keramikken følger en 
tilsvarende gjennomgang av andre oldsakstyper som tilskrives jysk 
EGK; tapkiler, tykknakkete bergartsøkser, køller, tykknakkete 
flintøkser, flintflekker, meisler, spissnakkete tverrøkser, 
pilespisser og ravsmykker (Glob 1945:lSff). 

4.5.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

Hvilke trekk ved datamaterialet brukes i argumentasjonen for 
innvandrings- og indre utviklingsmodeller i 1930- og 40-åra, og 
hvordan kan det samme materialet bunne ut i to svært forskjellige 
kultursyn? 

Innvandringsmodeller 

Brøndsteds store verk Danmark Oldtid. I. Stenalderen fra 1938 er 
en samlet oversikt over eldre og yngre steinalder i Danmark. Jeg 
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ser dette verket som representativt for dansk steinalderforsknings 
ståsted på slutten av 1930-åra, og som et klassisk eksempel på sen 
kulturhistorisk arkeologi. 

Som tidligere betraktes EGKs materiale av innvandringsmodellens 
talsmenn som vesensforskjellig fra andre steinalderkulturer. 
Brøndsted redegjør eksplisitt for sine innvandringskriterier: "For 
at arkeologiske Efterladenskaber skal kunne underbygge en Hypotese 
om Indvandring, maa de i det Land, der antages at være Genstand 
for Invasion, kunne afgrænses tydeligt imod det der forud kendte; 
de maa fremstaa overfor dette kendte Stof med en vis Skarphed og 
Pludselighed, og det maa kunne vises, at de ikke lader sig 
formmæssigt eller stilistisk aflede af det. Kan der videre 
paavises en geografisk Spredning af de nye Grav- eller Bopladsfund 
til Illustrering af Invasionens Fremgang, er det saameget bedre, 
men en Betingelse er dette ikke, da Indvandringen kan have 
omfattet det hele Land under et. I samme Grad som disse 
Forudsætninger er til Stede, med samme Grad af Sikkerhed kan en 
Indvandring antages" (Brøndsted 1938:142). Han omtaler også 
metodiske problemer: " ... en Invasion er desto vanskeligere at 
erkende ad rent arkeælogisk Vej, jo nærmere beslægtet 
Erobrerfolkets materielle Kultur er med det undertvungne Folks. 
Her ligger en Grænse for, hvad der kan erkendes ved Arkæologiens 
Hjælp alene" (Brøndsted 1938:341). 

Interessant nok er Brøndsted drøftende i spørsmålet om innvandring 
av den første jordbrukskulturen. Dette arkeologiske materialet er 
for spinkelt til at man kan slutte til en større samlet 
folkeinnvandring. Tolkningen går i retning av mindre innvandringer 
i ulike bølger med en gradvis innsivning av folk (Brøndsted 
1938:142f). Han opererer med et før-megalittisk stadium, en eldste 
jordbrukskultur før oppkomsten av den første dyssen. Dette er 
ulikt fra den eldre forskningen representert ved Muller, Montelius 
og Stjerna som postulerte en samtidighet i innføring av det nye 
ervervet og megalittgravskikken med en innvandring fra vest (Åberg 
1949:12ff). Brøndsted derimot mener at innvandringen er kommet fra 
syd eller sydøst. Den noe senere megalittgravskikken forklares 
diffusjonistisk. Det er en vandrereligion som sprer seg fra vest, 
og som de før-megalittiske åkerbrukerne knytter til seg. Han 
avviser følgelig at det skulle følge en innvandring med 
megalittgravskikken. Dette: " ... motsiges paa det bestemteste af 
det arkæologiske Stof" (Brøndsted 1938:166). 

Sentralt er Brøndsteds vurdering av EGK som det eneste tilfelle og 
som et skoleeksempel i dansk forhistorie hvor et sluttet 
arkeologisk materiale oppfyller kravene til 
innvandringskriteriene. De eldste stridsøksene fra undergravene er 
fullt utviklete former. Da det ikke er funnet forstadier til disse 
på dansk grunn, må urformen være brakt med til landet av de første 
spredte innvandrerflokkene. Selv likenes retningsleie i 
enkeltgravene er bevis for innvandringen: både mann og kvinne har 
ansiktet vendt mot syd, den vei de kom fra (Brøndsted 1938:219ff). 
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I tillegg til en første innvandring av jysk EGK beskriver 
Brøndsted det kulturhistoriske forløpet i flere senere 
innvandringsbølger. I sin erobring av hele Danmark får de første 
innvandrere forsterkninger fra beslektede grupper sydpå. En gren 
av den snorkeramiske kulturkretsen i Nordøst-Tyskland -
Oderkulturen - innvandrer til Nordøst-Jylland. Tilsvarende er EGK 
på de danske øyene dannet ved en innvandringsstrøm over Østersjøen 
fra Nordvest-Tyskland (Brøndsted 1938:230, se også Becker 
1936:187,196). Grunnlaget for disse tolkningene finner Brøndsted i 
datamaterialet. Endringer i visse leirkar- og stridsøkstyper i 
løpet av EGK tilknyttes de nyinnvandrete gruppene. Et tydelig 
bevis på at funnene ikke kun er vitnesbyrd på diffusjon ses i 
gravformene. Det er ikke kun en annen kulturkrets' redskapsformer 
som innføres, men også dens graver. Dette er utenkelig uten at 
mennesker er fulgt med. F.eks. representerer de karakteristiske 
små steinkistegravene i Nord-Jylland en innvandring av 
Oderkulturens folk. Gravgodset, som de små urtepotteformede begre, 
peker i samme retning (Brøndsted 269ff). 

Glob finner som Brøndsted bevis for innvandringen av jysk EGK i de 
eldste stridsøksene og i den eldste keramikken. Stridsøksene 
inndeles i typer fra A til L. De eldste typene (A 1-2) benevnes 
"den europeiske type''. De har en vid utbredelse i Europa og er 
uten forutsetninger på dansk grunn. Keramikken inndeles i grupper 
fra A til P. Her brukes det samme argumentet som for A-øksene; 
keramikken er kommet fullt utviklet til Jylland. De jyske A-økser 
og A-keramikken representerer en del av en felleseuropeisk 
horisont (Glob 1945:56,105). 

Glob opererer videre med en kulturoppblomstringsmodell som 
forklaring til innvandring. Den snorkeramiske kulturkretsen har et 
fellesurhjem, hvorfra de ulike gruppene utvandret med et felles 
kulturgrunnlag. Etter de første vandreårene slår ulike grupper seg 
ned i forskjellige geografiske områder. Først når en gruppe blir 
mer bofast, skjer kulturoppblomstringen. Glob hevder at en kultur 
på vandring ikke kan skape nye former, unntatt der den kommer i 
kontakt med andre kulturer. Først når kulturen står rot et sted, 
begynner kulturutviklingen. Utfra dette resonnementet forklarer 
Glob bl.a. hvorfor jysk EGK inneholder elementer av 
megalittkulturens materiale. Dette er grunnet kulturpåvirkninger 
en tid etter den første innvandringen. I den første perioden har 
jysk EGK et rent snorkeramisk preg, men alt i yngre undergravstid 
slår påvirkningen fra megalittkulturen tydelig gjennom (Glob 
1944:242). 

Indre utviklingsmodeller 

I sine senere arbeider argumenterer Åberg (1937,1949) fortsatt for 
indre utvikling i nordisk steinalder. I tillegg til Åberg vil jeg 
referere hovedpunktene i sovjetisk arkeologis syn på 
stridsøkskulturene i denne perioden. 
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Åberg er grunnleggende uenig i dansk arkeologis innvandringsmodell 
for EGK. Han benevner denne modellen invasjonshypotesen og 
gjennomgår kritisk premissene for den tilbake til Muller 1898. 
Forutsetningene for Mullers tolkning lå i det da foreliggende 
datamaterialet. Han framhever sterkt at Muller selv modifiserte 
sin opprinnelige teori i 1913. Senere har en utvidet 
materialkunnskap gitt et annet bilde av kulturforholdene. 
Invasjonshypotesen har ingen støttepunkter i materialet. F.eks. 
kritiserer han innvandringstalsmennenes vektleggelse av ulikhet 
mellom jordgravene fra dyssetid og de senere enkeltgravene. En 
konsekvens av dette er tesen om ingen kronologisk eller kulturell 
kontinuitet mellom de to gruppene. Man har villet isolere de yngre 
gravene fra de eldre for å bryte utviklingslinjene bakover i tid 
og derved bedre hevde invasjonsteorien (Åberg 1937:72ff). 

Sentralt i Åbergs forskning er påvisning av likhetstrekk i 
materialet som viser kontinuitet gjennom hele yngre steinalder. 
Som Glob opererer han med en kulturoppblomstringsmodell, men i 
motsetning til ham bruker Åberg den i argumentasjonen for indre 
utvikling og ikke for innvandring. En kulturkrets' første 
framtreden i det arkeologiske materialet er betinget av en 
kulturoppblomstring som kan falle ved vekslende tidspunkt i de 
ulike kulturkretsene. Med denne modellen argumenterer Åberg for at 
de snorkeramiske kulturene i Europa har eksistert helt fra 
dyssetid, men det arkeologiske materialet er av en slik karakter 
at disse elementene har vært delvis skjult. Spesielt i områdene 
for megalittkulturens kulturoppblomstring, bl.a. representert ved 
de svært synlige megalittgravene, trer materialet tilhørende den 
hjemlige utviklingen i bakgrunnen for forskningen. Det ikke
megalittiske, snorkeramiske materialet blir fullt synlig først når 
kulturoppblomstringen har spredd seg til de ikke-megalittiske 
områdene. I disse områdene fremtrer følgelig jysk EGK med full 
skarphet. De snorkeramiske kulturene er kronologisk like tidlige 
som megalittkulturene, men den snorkeramiske kulturkretsens 
kulturoppblomstring foregår først senere, ved megalittkulturenes 
degenerering. Derfor kan den ikke spores tydelig i materialet før 
ved dette tidspunktet. Det såkalte bruddet i materiell kultur som 
innvandringsteoriens talsmenn viser til er dermed kun 
tilsynelatende, grunnet i materialets spesielle karakter (Åberg 
1937:7ff). 

De snorkeramiske kulturer har sin opprinnelse i en nordisk, 
hjemlig kulturutvikling. Åberg poengterer at det til nå mangler 
avgjørende bevis for en slik oppfatning. Hans målsetting er å 
finne forbindelsesledd i datamaterialet som kan vise kontinuitet i 
utviklingen fra dyssetid til jysk EGK (Åberg 1937:23). Han 
gjennomgår hittil uutnyttete oldsakstyper for å vise denne 
kontinuiteten; bl.a. danske klubbeformer og mangekantøkser fra 
dyssetid. 

Argumentasjonen for kontinuitet mellom dyssetid og jysk EGK er 
basert på likhet i datamaterialet; som i gravform, keramikk og 
økser. Ved sammenligning av jordgravene og de klassiske 
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enkeltgravene vektlegger Åberg likhet der innvandringsmodellens 
talsmenn vektlegger ulikhet. Gravformenes konstruksjon er 
likeartet og variasjoner i likets leie kan finnes innen samme 
kulturkrets/gravfelt. Innenfor de klassiske enkeltgravene er det 
like mye variasjon som de to gruppene imellom, noe som tilskrives 
motens vekslinger (Åberg 1937:74f). Ved stilanalyse påviser han 
kontinuitet i snorornamentikken fra dyssetid og gjennom hele yngre 
steinalder. Det er også likhet i annet materiale, som i ravskiver 
og tverrpiler. Det viktigste bindeleddet mellom dyssetidens kultur 
og den snorkeramiske kulturkrets er imidlertid å finne i 
øksematerialets typologiske utviklingsrekker. 

Et interessant eksempel på en annen forskertradisjons syn på 
stridsøkskulturene er marxistisk, sovjetisk arkeologi i 1930- og 
40-åra, samt Childes tilknytning til denne tradisjonen. Jeg vil 
kort referere hovedtrekk i tolkningene og benytter meg her av 
sekundærlitteratur. 

En evolusjonistisk tankegang er sentral i det marxistiske 
historiesynet. I lys av dette er tolkningene av de østlige 
snorkeramiske kulturene forankret i indre utviklingsmodeller av en 
helt annen karakter enn Åbergs. Østeuropeiske forskere avviser 
enhver innvandringsteori og henviser til en langsom indre 
utviklingsprosess fra jordbruk til halvnomadisme og samtidig fra 
matriarkat til patriarkat (etter Brøndsted 1952:3f). Erverv og 
sosial organisasjon innad i samfunnet er følgelig klare premisser 
for endring. 

Childe tar disse teorier til overveielse i den reviderte 4.utgaven 
av Dawn of European Civilization fra 1947. Synspunktene her kan 
knyttes til hans nærmere kontakt og sympati med sovjetisk 
arkeologi i løpet av den 2.verdenskrig. Childes viktigste 
teoretiske endring var i forhold til nettopp stridsøkskulturene 
(McNairn 1980:35f). Han aksepterer nå delvis teoriene om indre 
kulturell kontinuitet fra eldre steinalder. De sovjetiske 
arkeologene tolker likhetene mellom de geografisk vidspredte 
stridsøkskulturene som resultat av den normale kontakten som 
oppstår mellom mobile pastorale grupper. McNairn poengterer at 
Childe fortsatt ikke utelukker diffusjon som endringsfaktor, noe 
som kan illustreres ved et sitat fra Dawn: "This development could 
hardly be understood without reference to external stimuli. No 
hunter-fishers on their own could have started breeding sheep or 
cultivating cereals in Denmark, Sweden, or Central Russia where no 
sheep or cereals grew wild ( ... ) But introduction need not imply 
migration, but only diffusion" (Childe 1947:174f). 

Jeg har vist hvordan innvandringsmodellens talsmenn vektlegger 
ulikhet i materialet mellom megalittkulturen og jysk EGK. Motsatt 
vektlegger Åberg likhet i materialet i sin argumentasjon for indre 
utvikling. Den indre utviklingsmodellen i sovjetisk arkeologi er 
av en annen karakter enn hos Åberg. I tråd med marxistisk 
historieoppfatning vektlegges endringer innad i samfunn over tid, 
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som i erverv og sosial organisasjon. Disse forhold er ikke 
sentrale i Åbergs modeller med kulturkretslæren som teorigrunnlag. 

4.5.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

I dette avsnittet belyses denne tidens syn på jysk EGK som en 
spesifikk kultur- og folkegruppe, og derav EGKs betydning for 
videre kulturutvikling. Det indoeuropeiske spørsmål tas opp i et 
eget underavsnitt. 

Enkeltgravskulturens forhold til andre kulturgrupper 

Som en bakgrunn for jysk EGK er det sentralt at det snorkeramiske 
folkets innvandring til ulike geografiske områder ofte framstilles 
som en aggressiv invasjon av en dominerende kulturform. Dette 
gjenspeiles i dansk arkeologis skildring av forholdene mellom tre 
arkeologiske kulturer; den eldre jeger- og fiskerkulturen, 
megalittkulturen og jysk EGK. Disse ulike kultur- og folkegruppene 
lever samtidig og i kontaktforhold innen det samme og/eller i 
tilgrensende geografiske områder. 

I Brøndsteds kulturhistoriske skildringer vil jeg spesielt belyse 
hvordan han bruker datamaterialet for å underbygge tolkningene. Da 
han bruker betegnelsen "Jættestuefolket" om megalittkulturens 
folk, vil jeg benytte dette her. Brøndsted har maleriske 
framstillinger av forholdet mellom en eldre jeger- og 
fiskerbefolkning, jettestuefolket og enkeltgravsfolket. 
Hovedsynet, at enkeltgravsfolket gjør seg til herre over og 
fortrenger de tidligere befolkningene, skildres som et 
hendelsesforløp over tid. Disse folkene innehar en rekke normative 
egenskaper: "Det nye jyske folk, Enkeltgravsfolket, kan antages at 
have været et handlekraftigt, bevægeligt, krigersk (mulig 
hestefolk)" (Brøndsted 1938:311). Det er et dramatisk 
hendelsesforløp med krigerske aspekter som skildres. Et viktig 
premiss er at stridsøksa tolkes som mannens våpen: "Et harmløst 
Hyrdefolk har de fremmede næppe været, dertil har de efterladt for 
mange Stridsøkser!" (Brøndsted 1938: 233) . 

De såkalte levninger fra eldre steinalders kultur på Jylland fører 
ved EGKs innvandring fortsatt deres naturbundne tilværelse ved 
indre elvedaler og vannløp. Brøndsted ser det som sannsynlig at 
denne kulturen ikke har vært i stand til å yte særlig motstand mot 
enkeltgravsfolket. EGKs erobring antydes ved at enkeltgravene er 
lokalisert i de samme områdene som denne kulturen holdt til 
(Brøndsted 1938:233). 

Forholdet mellom megalittkulturen og EGK skildres som 
konfliktfylt. Til å begynne med ytet jettestuefolket motstand, og 
var et hinder for enkeltgravsfolkets videre ekspansjon østover. 
Men ikke lenge etter EGKs første innvandring ser Brøndsted 
vitnesbyrd på fortrengning og erobring i datamaterialet. Det er en 
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påfallende mangel av megalittkulturens oldsaksmateriale på Jylland 
fra periodens siste del, boplasser og graver er tydelig forlatt. 
Bl.a. tolkes de halvfulle jettestuene på Jylland som et vitnesbyrd 
på at begravelsene får et brått brudd. Gravene overtas av EGK med 
deres saker liggende som et øvre lag: "Her synes ikke at være Tale 
om nogen fredelig Kul turblanding" (Brøndsted 1938: 2 68) . Derimot er 
det fortsatt bruk av megalittgravene på de danske øyene, der 
jettestuefolket ennå en stund får leve uforstyrret (Brøndsted 
1938:253). 

EGKs spredning over tid over hele Jylland og store deler av de 
danske øyene viser Brøndsted bl.a. med spredningskart over 
enkeltgraver, enkeltgravsoldsaker i megalittgraver og løsfunn. 
Etterhvert lykkes det jyske enkeltgravsfolket i å fordrive 
jettestuefolket. Det videre forholdet mellom de to folkene 
skildres som et overklasse/underklasse-forhold. Det 
jettestuefolket som ikke fortrenges blir enkeltgravsfolkets 
undersåtter. Dette er en utvikling som fortsetter inn i dolktid og 
bronsealder. Det vises bl.a. til flintarbeidet som eksempel; EGKs 
oldsaker i flint er dårlige arbeider sammenlignet med 
megalittkulturens praktarbeider. Innvandrerfolkene kommer fra 
flintfattige områder og er ikke fortrolig med dette materialet. 
Det undertvungne jettestuefolket blir derved satt til tjeneste som 
flintsmeder for EGK (Brøndsted 1938:308,317). 

Glob er i all hovedsak på linje med Brøndsted. Han viser generelt 
til de samme trekkene ved datamaterialet, og konkluderer med et 
dramatisk kulturbilde med EGK som de sterke og ekspansive (Glob 
1945:242). Til tross for en klar tilknytning til 
innvandringsmodellen, er det interessant at Becker i 1936 lanserer 
en alternativ modell for den øydanske EGK, en modell med karakter 
av fredelighet. Han hevder at de fremmede EGK-folk har slått seg 
ned i god forståelse med landets befolkning (Becker 1936:230). De 
to folkene er gravlagt i de samme fellesgravene, og enkeltgravene 
er lokalisert i de samme områdene som hele tiden har vært tett 
bebodd av megalittfolket. Ingenting tyder på de sterke gnisningene 
mellom to folk på øyene som ved den jyske EGKs første innvandring. 
Becker utvikler en slik type symbiosemodell videre i sin 
forskning. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 4.6 .. 

Gjessing overfører derimot det dramatiske kulturbildet til Norges 
steinalder. Han bruker betegnelsen båtøkskultur for 
stridsøkskulturen i Norge. Sent i yngre steinalder er det minst 
tre ulike folk i landet; fangstfolk, et megalittisk folk og 
båtøksfolk. Motsetningene mellom folk av så ulikt kulturpreg som 
fangstfolk og bønder må ha vært skarp. Dette er ifølge Gjessing et 
velkjent fenomen blant primitive folk, og viser til motsetningene 
mellom indianere og eskimoer i historisk tid. Han følger den 
danske forskningen i synet på forholdet mellom megalitt- og 
båtøkskulturen; den siste har vært den sterkeste og fortrengt 
megalittkulturen. Til forskjell fra dansk arkeologi lanserer 
Gjessing derimot en handelsmodell; de ekspansive båtøksfolkene i 
Sverige og Norge drev en utviklet handel med fangstfolkene over 
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store områder. Denne handelsvirksomheten fikk en mye større 
betydning for utviklingen enn den mindre omfangsrike handelen som 
megalittfolket tidligere drev. Båtøksene er et verdighetstegn og 
et symbol for båtøksfolket. Derfor har ikke disse øksene vært 
vanlig handelsvare. Båtøkser som er funnet utenfor de egentlige 
bosetningsområdene til båtøkskulturen kan være minner etter 
handelsmenn som har fartet rundt i ødemarkene på 
"forretningsreiser" hos fangstfolkene. Slike handelsferder har 
ikke vært uten risiko. Gjessing spekulerer på hvem som har vært 
farligst storvilt, bjørn eller fangstfolkene selv (Gjessing 
1945:374ff). 

Sentralt hos Åberg er tesen om en kulturmotsetning i yngre 
steinalder mellom megalittkulturen og EGK. Megalittkulturen ses 
som et fremmed innslag i dansk steinalder. Det er den som er roten 
til kulturmotsetningen, dvs. bruddet med den hjemlige 
snorkeramiske utviklingen. Enkeltgravsfolket er derimot identisk 
med den eldre nordiske steinalderbefolkningen. Han kritiserer 
Brøndsteds modell om at EGK erobret landområdene fra den eldre 
steinalderkulturen. Nettopp på grunnlag av utbredelsen av disse to 
kulturene i det samme bosetningsområdet representerer den eldre 
steinalderkulturen og jysk EGK den samme innlandsbefolkningen i 
utvikling over tid. Noe nytt folketilskudd utenfra behøver derved 
ikke forutsettes. Denne innlandsbefolkningen danner en 
kulturmotsetning mot den megalittiske kystbefolkningen (Åberg 
1949:30,41). 

Enkeltgravkulturens betydning for den videre kulturutviklingen 

I 1930-åra lanseres en modell med jysk EGK som den kulturen som 
blir mest betydningsfull for den videre utviklingen. Jeg velger å 
benevne dette konfliktmodellen til forskjell fra den tidligere 
sammensmeltningsmodellen. 

Den svenske arkeologen John-Elof Forssander (1904-44) lanserer den 
nye konfliktmodellen (Forssander 1936:138). Tidligere ble 
dolktiden ansett som en megalittisk kulturperiode, med 
hellekistene som det siste utviklingstrinn av megalittgravformer. 
Forssander hevdet det motsatte forholdet. Han mente at kulturen i 
dolktid i første rekke var utviklet av stridsøkskulturene, 
riktignok med enkelte påvirkninger fra megalittkulturen. 
Hellekistene tolkes etter denne modellen som en kontinuerlig 
gravform fra jysk EGK (etter Gjessing 1945:408). 

I dansk arkeologi slutter Brøndsted, Becker og Glob seg til 
Forssanders tolkning (Brøndsted 1938:63,277ff, Becker 1936:22lff, 
Glob 1945:258). Bl.a. viser Brøndsted til at hellekistene er en 
kjent gravform hos adskillige snorkeramiske kulturgrupper sydpå. 
Videre viser kontinuitet i gravform og beliggenhet mellom 
enkeltgraver og hellekister at det er det samme folket som lever 
videre i dolktid, til tross for forskjeller i gravgods. Og hvem er 
så dette folket? Brøndsted erklærer seg uenig i 
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sarnmensmeltningsmodellen og hevder eksplisitt at det er 
enkeltgravsfolket som blir retningsgivende for den videre 
kulturutviklingen. Det er mer en "folkebeleiring" enn en 
folkeblanding som foregår, og dette blir jettestuefolkets skjebne. 
Enkeltgravsfolket danner etterhvert en herskende overklasse 
overfor en underklasse, jettestuefolket. I bronsealderbindet av 
Danmarks Oldtid forklarer denne modellen viktige trekk ved 
bronsealderens fremgang (Brøndsted 1939:10). 

Gjessing overfører konkfliktmodellen til norsk yngre steinalder. 
Stridsøkskulturens innvandring blir skjebnesvangert for 
megalittkulturen. Derimot er det interessant at han vektlegger 
fangstkulturen i større grad enn i dansk arkeologi. Han viser til 
Brøggers syn fra 1920-åra om en syntese og en blandingskultur 
mellom fangst- og jordbrukskultur fra dolktid/tidlig bronsealder. 
Videre omtaler han Bjørns teori fra 1931 om kulturdualismen mellom 
fangst- og bondekultur. På grunnlag av Gjessings tilknytning til 
norsk forskningstradisjon tillegges ikke fangstkulturen den 
underlegne rollen som den gjør i dansk arkeologi, tvert imot er 
den sentral for utviklingen. Fangstredskapene viser at 
blandingskulturen må være grodd fram med veidekulturen som 
grunnlag. Det er med andre ord bondekulturen som infiltreres i 
fangstmiljøet, ikke omvendt. Han viser til at det også er 
innflytelser fra fangstkulturene i et så utpreget bondemiljø som i 
Danmark (Gjessing 1945:447ff). Derimot er han entydig i 
tilskrivelsen av båtøkskulturen i Norge som indoeuropeisk. 
Båtøksfolket er en overklasse med et livlig økonomisk samband med 
beslektede grupper sydpå. Dette danner grunnlaget for metallimport 
og dermed for bronsealderen. I dolktid og videre inn i bronse- og 
jernalderen foregår en indoeuropeisering av den gamle befolkningen 
i landet. I bronsealderen er det fortsatt kulturdualisme, men 
selve bronsekulturen tilskrives det indoeuropeiske bondefolk, som 
fra og med dolktid ekspanderer inn i de gamle fangstområdene 
(Gjessing 1945: 408ff, 454ff). 

Åberg kritiserer den nye konfliktmodellen. Ved hellekistenes 
kulturelle tilskrivning til EGK får ideen om "den megalitiska 
katastrofen" klar aksept, dvs. EGKs seier over megalittkulturen 
(Åberg 1949:55). Nå som tidligere følger Åberg hovedtrekkene ved 
Kossinnas germanersyn. Bl.a. setter han likhetstegn mellom 
geografisk spredning av de sene stridsøksene og det området som i 
bronsealderen er germansk (Åberg 1937:85). I 1949 presenterer han 
tesen om Nordens befolkning som germansk fra bronsealderens 
periode II, igjen på linje med Kossinna (Åberg 1949:8). 

Det indoeuropeiske spørsmålet 

Tilknytningen mellom språkhistorie og arkeologi er som tidligere 
sentralt i indoeuropeisk forskning. En viktig tese er at den 
snorkeramiske kulturkretsens ekspansjon har spredt de 
indoeuropeiske språkene over store områder av Europa. Migrasjon er 
et klart premiss: " ... i og for seg er det vel heller ikke levert 
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eksakte beviser for denne hypotese. Det viktigste argument - og 
det må veie tungt - er at det ikke er mulig å konstatere noen 
innvandring senere av et slikt format at den kan identifiseres med 
det indoeuropeiske framstøt" (Gjessing 1945:382). 

Jeg mener at endringen i tilskrivningen av hellekistene fra å 
"tilhøre" megalittkulturen til fra sent i 1930-åra å "tilhøre" 
EGK, må ses i en kontekst hvor enkeltgravsfolkets normative 
egenskaper som sterke og ekspansive blir mer og mer framtredende. 
Dette har klar sammenheng med det indoeuropeiske spørsmålet; jysk 
EGK tilknyttes den snorkeramiske kulturkretsen på kontinentet, som 
anses som indoeuropeisk. 

Teorien om en felleseuropeisk horisont er sentralt i dette. En 
polsk forsker framsetter i 1930-åra modellen om de snorkeramiske 
kulturers felleseuropeiske horisont. Glob viderefører dette i 
nordisk arkeologi (etter Becker 1954: 114ff). De eldste graver, 
stridsøkser og leirkar har et ensartet preg innenfor de vidt 
adskilte snorkeramiske gruppene: " ... disse Gruppers pludselige 
Fremkomst uden Forudsætninger i de stedlige ældre Kulturkredse 
tyder afgjort paa en fælles Oprindelse indenfor et sammenhængende 
Kulturomraade, hvorfra Udvandringen maa være foregaaet i et 
forholdsvis begrænset Tidsrum" (Glob 1945:241). 

Det er stor debatt om opprinnelsen og vandringsveiene til 
indoeuropeerne. Jeg vil kun referere hovedtrekkene i dette. De tre 
sentrale hypotesene er den sydrussiske, den nordiske og den 
mellomeuropeiske hypotesen. 

Tilhengerne av den sydrussiske hypotesen plasserer 
stridsøkskulturenes urhjem på de sydrussiske/vestasiatiske 
steppene. Denne hypotesen kan følges tilbake til slutten av 1800-
tallet (Kuhn 1976:348ff). Fra 1920-åra tas den opp av Childe, som 
hevder at det er et sammenfall mellom lingvistiske og arkeologiske 
kilder i Syd-Russland (Childe 1926:185ff, 1929:159). Nordiske 
forskere som senere følger Childe er bl.a. Glob og Gjessing. Glob 
opererer med en klimamodell; de sydrussiske steppene er i det 
3.årtusen befolket opp til maksimum av bæreevnen av et tallrikt 
nomadefolk. Overgangen til et varmere og tørrere klima i den 
subboreale perioden medfører en tørkekatastrofe som forårsaker 
omfattende utvandringer mot alle verdens hjørner (Glob 1945:241) 
Den samme klimamodellen følges av Gjessing med henvisninger til 
Glob (Gjessing 1945:390). 

Den ledende autoriteten for den nordiske hypotesen er som 
tidligere Kossinna. Stridsøkskulturen - og derav indogermanerne -
er av nordisk opprinnelse. Flere indogermanske vandringer utgår 
fra denne regionen og fører via Europa til Syd-Russland. Åberg 
følger som tidligere Kossinnas teser med grunnlag i typologiske 
resonnementer (Åberg 1937:83ff). 

En tredje hypotese er den mellomeuropeiske hypotesen. Den utleder 
de snorkeramiske kulturers opphav til Mellom-Europa, hvor den 
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eldste perioden representeres av den sachsen-thuringske gruppen. 
Forskere som følger denne hypotesen i 1920- og 30-åra er bl.a. de 
svenske arkeologene Otto Rydbeck, Forssander og Nordman (etter 
Hinsch 1956:131f). Jysk EGK, den polske zlotakulturen og den 
finske og svenske båtøkskulturen utgjør typologisk yngre 
utviklingsstadier av den sachsen-thuringske gruppen. Denne 
hypotesen er ikke så framtredende i striden som den sydrussiske og 
den nordiske. 

Som nevnt blir de ulike stridsøkskulturene i Europa koblet til 
oppkomsten av indoeuropeisk kultur, folk/rase og språk. Jeg mener 
at den indoeuropeiske forskningen har en klar innflytelse på 
tolkningene av jysk EGK. Til belysning av dette vil jeg omhandle 
tre tema som er sentrale i denne tidens forskning av jysk 
EGK/stridsøkskulturene; ervervsmodellen, ideen om tamhesten og 
rasespørsmålet. Disse temaene må ses i sammenheng med det 
overordnete indoeuropeiske spørsmålet. 

En bestemt ervervsmodell tilknyttes stridsøkskulturene. Disse 
kulturene er halvnomadiske med et flyttbart bosettingsmønster. De 
er i hovedsak basert på husdyrhold, mens jordbruket har spilt en 
mindre rolle. I sine hovedtrekk kan denne ervervsmodellen føres 
tilbake til tidligere forskning (se Schliz 1906). I 1920-åra 
karakteriserer Nordman stridsøkskulturene som båret oppe av 
nomadiserende, velbevæpnede hyrdestammer, og viser til forskningen 
omkring dette temaet i Syd-Tyskland (Nordman 1927:146). Childe er 
og tilknyttet denne modellen i sin argumentasjon for Syd-Russland 
som det indoeuropeiske urhjemmet (Childe 1926:183ff). 

Brøndsted beskriver EGKs jordbruk som meget primitivt. De er et 
europeisk innlandsfolk, og de første innvandrerflokkene slo seg 
ned på lett, sandholdig grunn i Sydvest- og Midt-Jylland, en 
undergrunn som er egnet for et primitivt jordbruk. De er et 
vandrende bonde- og hyrdefolk, basert på husdyrhold, fiske og 
jakt. Fåreavl hadde antagelig stor betydning (Brøndsted 
1938:231ff). Mangelen på boplassfunn fra jysk EGK ses som indisium 
på mindre bofasthet enn hos megalittkulturen, og derav som tegn på 
nomadisme. Damm hevder at denne tolkningen har en klar kobling mot 
innvandringshypotesen (Damm 1991a:109). 

Glob lanserer som nevnt en klimamodell som forklaring til 
migrasjon. Videre viser han til en tysk språkforskers studier i 
1930-åra av det indoeuropeiske språk og næringsliv: " ... der i det 
ældste Afsnit skulde være nomadisk med Husdyrhold, i det yngre 
Afsnit desuden Agerbruk, giver yderligere Anledning til 
Sammenligning paa arkæologisk Grundlag" (Glob 1945:237). De 
snorkeramiske kulturers likhet over meget store områder tyder på 
nomadisme. En overgang til åkerbruk skjer først på et senere 
tidspunkt, når de omvandrende gruppene blir mer bofaste. Glob 
viser bl.a. til analyser av kornavtrykk på leirkar fra 
enkeltgravene. De eldste avtrykkene finnes først på senere 
leirkar, på et tidspunkt da påvirkninger fra megalittkulturen var 
satt inn. På grunnlag av dette kan det ikke bevises at dette 
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folket opprinnelig drev åkerbruk (Glob 1945:249). Globs referering 
til en språkforskers teorier sier mye om bakgrunnen for de 
arkeologiske tolkningene av EGKs erverv. 

Gjessing følger hovedtrekkene i Globs klima- og ervervmodeller. 
Men ulikt dansk arkeologi anses båtøkskulturen som den kulturen 
som legger det avgjørende grunnlaget for bondekulturen i Norge. 
Denne kulturen sprer seg over større områder enn kun Østlandet, 
som Jæren og Trøndelag. Februket er av større betydning enn 
jordbruket hos båtøkskulturen, noe som egner seg godt for norske 
forhold. Ut fra en forening mellom fangst- og bondekultur fra 
slutten av dolktid gror etterhvert seterdriften fram, et viktig 
ledd i senere norsk bondekultur. Et grunnleggende trekk i denne 
blandingskulturen er halvnomadismen (Gjessing 1945:448). 

I Åbergs arbeider er det lite fokus på klima og erverv som 
endringsforklaringer. Men i sin omtale av den svenske 
båtøkskulturen er han noe inne på spørsmålet. Han kobler ikke 
klimaendringer til migrasjon, men til indre utvikling. Kanskje har 
endringen fra dyssetidens jordbrukskultur til båtøkskulturen 
skjedd som følge av en klimaendring, slik at åkerbruket har måttet 
tre noe tilbake til fordel for et mer ambulerende gjeterliv (Åberg 
1949:54). 

Ideen om tamhesten og rytterfolket er knyttet til ideen om 
stridsøksfolket som sterkt og ekspansivt. Ved hjelp av hesten 
sprer de seg raskt over nye områder. I The Aryans knytter Childe 
temming av hesten til de sydrussiske steppene. Han ser det som 
sannsynlig at de indoeuropeiske vandringene herfra har introdusert 
hesten til Europa, men poengterer at det ennå ikke er spor i 
datamaterialet som kan bevise dette (Childe 1926:190ff). Flere 
nordiske arkeologer godtar tamhest-teorien i 1930-åra, deriblant 
Rydbeck og Forssander. Glob og Gjessing tilslutter seg den i 1940-
åra, mens Brøndsted er noe motsetningsfylt og Åberg klart 
benektende. 

Den svenske arkeologen Otto Rydbeck (1872-1954) hevder at 
stridsøksfolkene var de første til å temme hesten og til å nytte 
den både som transport- og kampmiddel. Til undertrykkelse av de 
tidligere befolkningene i Sydskandinavia var hesten det fremste 
kampmidlet. Dette forklarer hvorfor et fåtall fremmede så raskt 
kunne få herredømme over nye områder. Det vises til datamaterialet 
til støtte for teorien. Funn av likeartet stridsøkskeramikk over 
store områder i Sverige forklares som mulig p.g.a. hesten som 
raskt transportmiddel. En bakenforliggende tanke er at 
keramikkstil er kortlevende og at en spredning av en spesifikk 
stil ikke er mulig uten at mennesket som lager keramikken følger 
med. Videre refererer han til et funn av et kraniefragment av hest 
med en flintdolk i pannebrasken på Ullstorp i Skåne. Dolken 
tidfestes til eldre dolktid, og funnet tolkes som et religiøst 
offer. I polsk og russisk stridsøkskultur er det kjent flere 
hestegraver. Han trekker paralleller mellom disse funnene og et 
funn av et hesteskjellet i nærheten av båtøksgravfeltet Hvellinge 
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i Skåne. Man kan med den største sannsynlighet betrakte dette som 
en hestegrav samtidig med båtøksgravene. Generelt er ikke 
hesteknokler kjent før sent i yngre steinalder. Funn av 
hesteknokler i megalittgraver tilskrives stridsøksfolkets senere 
begravelser i disse gravene, ikke til megalittfolket (Rydbeck 
1934:219ff). 

I 1940-åra lever ideen om tamhesten videre. På grunnlag av at 
hesten er et steppedyr følger bl.a. Glob og Gjessing Childes 
argumenter for stridsøkskulturenes sydrussiske opphav. Som en 
historisk analogi viser Gjessing til de mongolske rytternomader, 
og som Rydbeck refererer han til funn av hesteknokler i de 
kontinentale stridsøkskulturene (Gjessing 1945:262,383f). I en 
tidligere artikkel av Gjessing fremgår det tydelig hvor sentral 
hesten er i de kulturhistoriske resonnementene: "Hesten kommer, 
som vist, trolig inn i skandinavisk kultus med enkeltgravsfolkene, 
det vil si under det store og avgjørende indoeuropeiske framstøt 
mot Skandinavia. Hestekulten skulle på det vis betegne en 
indoeuropeisk og senere germansk religiøs tradisjon" (Gjessing 
1943:128). 

Brøndsteds meninger på dette punktet er noe motsetningsfylte. Han 
drøfter spørsmålet og ser det på bakgrunn av funnene som en 
sannsynlighet. I betraktning av de snorkeramiske kulturers hurtige 
utbredelse over utstrakte områder, er det sannsynlig at hesten ble 
benyttet. Skulle det lykkes å stedfeste de sydøsteuropeiske 
steppene som urhjemmet, blir ideen om tamhesten mer sannsynlig, 
men ennå mangler bekreftende funn. Brøndsted framsetter samtidig 
klare tolkningsreservasjoner. Han kommenterer de funnene som 
Rydbeck benytter i sin argumentasjon og konkluderer at enten er 
funnene eldre enn EGK, eller de er for usikre til å ha noen 
beviskraft (Brøndsted 1938:236ff). 

Åberg er naturlig nok motstander av tamhest-ideen. Ingenting i 
materialet beviser at hesten for første gang opptrer i Norden med 
stridsøkskulturene. Han vektlegger sterkt funn av hesteknokler 
allerede fra dyssetid. Videre kommenterer han stridsøksas 
uegnethet som våpen, de megalittiske øksetypene er like godt eller 
like dårlig egnet (Åberg 1949:58). To viktige premisser for 
invasjonshypotesen - hest og våpen - bestrides bevisst hos Åberg. 

Rasespørsmålet er knyttet til det indoeuropeiske spørsmålet. Fra 
1920-åra var ikke det ariske spørsmål lenger kun et spørsmål om 
lingvistikk, men og et spørsmål om rase. Den opprinnelige arier 
var høy, blond og blåøyd og på det høyeste rasemessige nivået 
(McNairn 1980:12). Kossinnas tese er at den nordiske rase er de 
opprinnelige ariere/germanere, og han søker bevis i det 
antropologiske materialet fra nordisk steinalder. I The Aryans 
opponerer Childe mot Kossinnas databehandling og dateringer, og 
han er kritisk til koblingen kultur - rase. Disse reservasjonene 
tas det ikke hensyn til i den germanistiske skole, hvor rase blir 
ansett som den bærende utviklingsfaktoren (Childe 1926:179ff). 
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Det interessante i denne sammenheng er at den germanske rasen 
knyttes til stridsøkskulturene. Dette får også innflytelse i 
nordisk arkeologi. Nordman illustrerer dette idekomplekset godt 
når han i utgangspunktet stiller seg reservert overfor 
rasespørsmålet i arkeologien. Men angående nettopp 
stridsøkskulturen uttaler han: "Det ar egentligen blott på en 
punkt man kan våga en hypotes, som har ett storre varde an ett 
lost antagande: man kan havda, att stridsyxkulturen i dess olika 
forgreningar till stora delar av Europa forde de kulturelement, 
som kanneteckna den indoeuropeiska urkultur filologin lart oss 
kanna, och man kan antaga, att genom sammansmaltning av 
str i dsyxkulturens stammar och de olika landernas aldre befolkning 
de indoeuropeiska folken uppstodo. Så skullet.ex. den 
sydskandinaviska dolktidens folk och dess attlingar i nordisk 
bronsålder vara germaner. Men harmed ar ingenting utsagt om den 
rent antropologiska frågan ... " (Nordman 1927:167f), (se også 
Becker 1936:228). 

4.5.5. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Kulturkretslæren som teorigrunnlag kommer tydelig fram i denne 
tidens syn på materiell kultur. Enhver gravform og artefakt 
klassifiseres til bestemte arkeologiske kulturer som tilsvarer 
bestemte kultur- og folkegrupper. Gravskikk og keramikk regnes som 
sikre kulturspesifikke faktorer. Til tross for at flere grav- og 
artefakttyper nå tilskrives jysk EGK, endres ikke hovedtrekkene i 
de kulturhistoriske slutningene. 

I deler av den utvalgte litteraturen er kulturkretslærens 
teorigrunnlag ofte nokså karikert i beskrivelser av 
hendelsesforløp i yngre steinalder. Særlig gjelder dette 
Brøndsteds verk, med sin tilsiktete populærvitenskapelige form. 
Tidligere hypoteser gjøres til sannheter som det bygges videre på. 
Et annet og viktig moment er at forskningen på de nordiske 
stridsøkskulturene i sterkere grad enn tidligere må analyseres på 
bakgrunn av kontinental arkeologi fordi kulturen knyttes 
eksplisitt til det indoeuropeiske spørsmålet, og dermed til et 
helt kompleks av postulater og premisser. F.eks. settes mangelen 
på boplassfunn fra jysk EGK inn i denne konteksten. Som del av den 
nomadiske, snorkeramiske kulturkretsen har jysk EGK et flyttbart 
bosettingsmønster, og derav ingen store boplasser på dansk grunn. 

Et annet eksempel er at den yngste megalittkulturen på Jylland 
dateres samtidig med EGKs første innvandring. Sene oldsaker fra 
megalittkulturen er nesten ukjente i de jyske megalittgravene 
(Brødsted 1938:234f, Glob 1945:207f). Et premiss for denne 
dateringen er tesen om at det krigerske enkeltgravsfolket 
fordriver megalittfolket fra Jylland, derfor forsvinner funnene 
tilknyttet dette folket samtidig med EGKs innvandring (Becker 
1954:95ff). Et annet forhold som kan tilknyttes den nye 
konfliktmodellen, er hellekistenes nye tilskrivning til EGK. Det 
er "naturlig" at EGKs sterke og dynamiske kulturform blir 
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bestemmende for videre kulturutvikling. Trekk ved datamaterialet 
knyttes til et overordnet kultursyn i kontinental og nordisk 
arkeologi i denne perioden. 

Det er klare paralleller med forrige periode innen to sentrale 
forskningstradisjoner; den nordiske skole representert ved 
Kossinna og Åberg mot den orientalske skole, som de andre 
forskerne her i hovedtrekk representerer. Forholdet m·ellom teori 
og data er spesielt illustrerende i diskusjonene mellom disse 
skolene om kulturers opprinnelse og vandringsveier. Skolene 
framhever konsekvent de trekk ved datamaterialet som passer inn i 
eget kultursyn. F.eks. peker Åberg i sin kritikk av 
innvandringsmodellen på feilslåtte tolkninger av materialet, bl.a. 
behersker ikke tilhengerne av innvandringsmodellen typologisk 
metode (Åberg 1949:33,67). 

Flere tyske forskere var tilknyttet Orient-skolen og tilsluttet 
seg innvandringsteoriene i dette tidsrommet. Flere var også 
tilhengere av den sydrussiske hypotesen (etter Åberg 1949:27ff). 
Andre tyske arkeologer fulgte Kossinnas teser. Dette kan ses i 
sammenheng med samtidspolitiske forhold. I en forskningshistorisk 
gjennomgang omhandler Georg Kossack splittelsen i tysk arkeologi i 
1930- og første halvdel av 40-åra grunnet nazismen (Kossack 
1992: 93ff). 

Et spørsmål er karakteren av den svenske arkeologen Åbergs 
tilknytning til Kossinna. Han kommenterer selv dette forholdet: 
"Steg for steg och icke utan motstånd ha de olika fyndgruppernas 
vittnesbord tvingat mig fram till en uppfattning, som från borjan 
stod mig ganske fjarran. Men då jag nu jamfbr mina egna resultat 
med Kossinnas, ar overensstammelsen dem emellan nastan 
fullstandig" (Åberg 1937:92). Utsagnet er interessant fordi Åberg 
gir uttrykk for at selve datamaterialet og behandlingen av dette 
kommer forut for de kulturhistoriske slutningene. Han hevder her 
et empirisk vitenskapssyn. Samtidig vil jeg tro at hans uttalte 
motstand mot Kossinna kan bunne i et samtidspolitisk engasjement; 
avhandlingen er utgitt rett før krigsutbruddet og i en tid hvor 
Kossinna-arkeologien er et dogme i nazismens Tyskland. Ifølge 
Becker ble ikke Kossinna-skolen klart politisk og rasistisk før i 
1930-åra (Becker 1985:176). Det er kanskje i en slik sammenheng 
Åberg må ses; han utvikler et faglig perspektiv tilknyttet 
Kossinnas lære fra 1910-åra, før en utagerende nazistisk arkeologi 
blir aktuell. Åberg fastholder dette perspektivet i 1930- og 40-
åra og kommer muligens i en politisk og/eller faglig konflikt, noe 
det siterte avsnittet i 1937-avhandlingen gir uttrykk for. Åbergs 
senere avhandling fra 1949 inneholder en svært personlig og 
følelsesmessig preget hylning av Kossinna (Åberg 1949:112f). Etter 
den 2.verdenskrig vet Åberg at Kossinna-arkeologien står ved veis 
ende, og prøver muligens å forsvare sitt faglige perspektiv som 
tilhenger av den nordiske skolen. 

Sammenlignet med kultur- og folkebegrepet i 1910-åra er som nevnt 
skildringene nå er mer karikert. I 1949 omhandler Åberg dette 
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forholdet og kritiserer den retningen forskningen har tatt. Han 
bruker betegnelsene den eldre og den yngre forskerskolen og 
illustrerer forskjellene mellom disse. Om sin egen avhandling 
skriver han at den bl.a. er ment som en polemikk mot visse 
retninger i samtidens forskning. Den eldre forskerskolen er 
representert ved Montelius og Muller. Den yngre forskerskolen fra 
1930- og 40-åra er representert ved Brøndsted, samt de svenske 
arkeologene Rydbeck, Forssander og Sune Lindqvist (Åberg 
1949:5ff). Han kritiserer den yngre skolens forskerperspektiv: 
" ... ett dramatiskt krigsspel ( ... ) som også starkt kontrasterar 
mot en aldre forskarskolas forsiktiga slutsatser vid tolkandet av 
fyndmaterialets vittnesbord" (Åberg 1949:22). Årsaken til denne 
dramatiske endringen tilskriver han Kossinnas forskning. Denne 
forskningen vant i begynnelsen en entusiastisk tilslutning, men på 
grunn av eksterne faktorer har dette nå endret seg: " ... till en 
viss grad hammas av ovidkommande faktorer i samband med ett 
politiskt utnyttjande i chauvinistiskt syfte" (Åberg 1949:6). Han 
ser Mtillers avhandling fra 1913 som en første avgjørende 
stillingstagen mot Kossinna, dette følges opp av bl.a. Childe i 
1925. Videre hevder Åberg at Kossinnas motstandere i prinsippet 
godtar Kossinnas tankegang, f.eks. ved at Muller i 1913 aksepterer 
en diskusjon av det indoeuropeiske problemet. Hovedforskjellen er 
at Kossinnas ideer om folkevandringer og urhjem ble snudd i 
motsatt retning; til Norden istedenfor fra Norden. Forskningen 
etter Muller har utformet innvandringer til Norden til sin 
ytterste konsekvens (Åberg 1949:75). 

Uansett urhjemshypotese er en klassisk forklaringsmodell i vestlig 
arkeologi i mellomkrigstiden at den indoeuropeiske snorkeramiske 
kulturkretsen ved sine vandringer endrer kulturbildet over store 
områder av Europa. At spørsmålet om germanernes opprinnelse er 
knyttet til dette, forklarer mye om hvorfor uenighetene var så 
store. 

Kossinna-skolen er som i 1910-åra entydig i rasespørsmålet. 
Derimot er det klare tolkningsreservasjoner i forhold til dette i 
nordisk arkeologi. Med henvisning til Brøggers avvisning fra 1925 
om at man kan løse raseproblemer ved hjelp av arkeologisk 
materiale, skriver Gjessing: "Men kultur- og folkegrupper er slett 
ikke alltid identiske med rasegrupper. Der må resultatene nåes på 
antropologisk vei" (Gjessing 1945:337). Helliksen viser at Brøgger 
alt i 1909 stiller seg kritisk til rasebegrepet (Helliksen 
1993:23). Videre framgår det at både Brøndsted og Becker er 
reservert til rasebegrepet i 1930-åra, bl.a. vises det til at 
skjelettmaterialet fra yngre steinalder er mangelfullt (Brøndsted 
1938:122,218f,312, Becker 1936:229f). 

Kultur- og tidsbetegnelser for yngre steinalder er i hovedsak 
likeartet som i 1910-åra. Det er derimot interessant at et begrep 
som invasjon brukes synonymt med innvandring i 1930- og 40-åras 
litteratur. Spesielt brukes begrepet flittig i beskrivelsen av de 
snorkeramiske kulturers vandringer, derav EGKs invasjon til 
Jylland. I følge Timothy Champion blir termen invasjon først 
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vanlig i britisk arkeologi etter 1930 (Champion 1990:217). Dette 
gjelder også i nordisk arkeologi, noe jeg mener må ses i 
sammenheng med det normative synet på de indoeuropeiske 
stridsøksfolkene som sterke og ekspansive. De ikke bare vandrer 
inn i nye områder, de invaderer og endrer det opprinnelige 
kulturbildet i disse områdene. 

Angående jysk EGK er det MUllers syn på kulturforholdene som 
videreutvikles hos forskere som Brøndsted, Becker og Glob. 
Samtidig er det viktige endringer i forhold til tidligere. MUller 
så EGK som en gradvis økende befolkning, innvandret i ulike 
bølger. Glob derimot opererer med en stor migrasjon, fullt av 
flere beslektede grupper (se Damm 1990:12). Becker er sammenlignet 
med Brøndsted og Glob mer forsiktig og overveiende i sine 
slutninger. Om opprinnelsen til den øydanske EGK skriver han: 
"Sikkert er der med disse stærke Paavirkninger ogsaa fulgt en -
maaske kun ringe - Indvandring" (Becker 1936:229). Jeg vil hevde 
at Becker i 1936 er mer knyttet til den eldre forsker 
generasjonens, og spesielt til MUllers, hypoteseformuleringer og 
formspråk. 

Gjessing framstår i 1930- og 40-åra med et klart radikalt image 
der han i sine introduksjoner til avhandlingene fra 1942 og 1945 
taler imot dogmet om steinalderen i Norge som en refleks av 
kulturpåvirkninger sydfra (Olsen 1991:75). Gjessing selv omtaler 
norsk arkeologi i 1920-åra som en periode med sterke reaksjoner 
mot innvandringsmodeller, og knytter dette til Brøggers verk Det 
norske folk i oldtiden fra 1925. Senere igjen får derimot 
innvandringsteoriene en fornyet plass i norsk arkeologi (Gjessing 
1945:356). Gjessing selv er entydig i dette spørsmålet i 40-åra: 
" ... både megalittkulturen og båtøkskulturen må være innført som 
resultat av innvandringer. Innvandringa av båtøksfolk er til og 
med bevist i og med gravene ... " (Gjessing 1945:445). 

I skildringen av den norske båtøkskulturen sammenfaller Gjessing 1 

stor grad med det danske og kontinentale synet. Derimot skiller 
handelsmodellen og kulturdualismen seg ut fra denne tradisjonen. I 
motsetning til de danske arkeologenes tendens til å se forholdet 
mellom en eldre jegerbefolkning og yngre steinalders bønder som et 
konfliktforhold til bondekulturenes fordel, skildrer Gjessing 
dette som en symbiose mellom forskjellige etniske grupper med 
ulikt erverv. Han inkorporerer den norske ideen om kulturdualismen 
med en tradisjonell kulturhistorisk tankegang i sitt syn på 
båtøkskulturens betydning i norsk forhistorie. Samtidig er det hos 
Gjessing til sist den indoeuropeiske båtøkskulturen som vinner 
terreng på bekostning av de andre gruppene. Jeg synes at disse to 
perspektivene er til dels motsetningsfylte, det er interessant å 
lese hvordan han selv søker å forene dem: "Fra de indoeuropeiske 
bondesamfunn ble konsolidert med båtøkskulturen, var det kampen 
mellom fangstkultur og bondekultur ( ... ) som endte med en syntese 
av begge kulturformer. Trass i alt ble det nok indoeuropeerne som 
i det lange løp fikk overtaket i denne strid; men like fullt har 
fangstkulturen hatt varig og bestemmende betydning for utforminga 
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av særdragene på godt og vondt i det norske folk" (Gjessing 
1945:465). 

I likhet med dansk og kontinental arkeologi er Childes tidligste 
verker fra 1920-åra tradisjonelt kulturhistoriske. Senere beveger 
han seg i retning marxistisk arkeologi. Fokus endres fra 
kultur(krets)er i rom mot samfunn i utvikling over tid, hvor 
erverv og sosial organisasjon ses som sentrale endringsfaktorer 
innad i samfunnet. Dette må ses som et brudd med kulturkretslæren. 

Kulturkretslæren er derimot et klart teorigrunnlag i tidens 
vestlige arkeologi. Eksempelet Brøndsted - Åberg viser at tross 
felles forankring i dette grunnlaget kan ulike arkeologer tolke 
det samme materialet helt forskjellig. Kultursyn influerer på 
tolkninger av datamaterialet. I denne sammenheng er det sentralt 
hvilken skole og forskningstradisjon de ulike arkeologene er 
tilknyttet. Brøndsted er tilknyttet linjen til Muller med 
diffusjons- og migrasjonsmodeller, samt til Orient-skolen. Åberg 
er tilknyttet linjen til Montelius med diffusjons- og 
evolusjonsmodeller, samt til den nordiske skolen med dens 
emigrasjonsmodell. Et utvidet datamateriale virker kun som 
utdypende og nyanserende på allerede etablerte kulturmodeller i 
denne perioden; teori og kultursyn former data. 

4.6. ARKEOLOGISK NYORIENTERING; JYSK EGK I 1950- OG 
60-ÅRA 

4.6.1 INNLEDNING 

I dette avsnittet omhandler jeg Beckers og Malmers forskning i 
1950- og 60-åra for å belyse kontinuitet og endring fra 
tradisjonell kulturhistorisk arkeologi. Becker og Malmer er svært 
sentrale i forskningen av jysk EGK/svensk-norsk stridsøkskultur. 
Andre forskere omtales mer sekundært, der det har relevans for 
sammenhengen. Viktige problemstillinger er i hvilken grad 
endringer i forskerperspektivet i denne perioden kan betraktes som 
tendenser mot en ny arkeologi, og hvor mye en motreaksjon på 
mellomkrigstidens Kossinna-arkeologi spiller inn? Er synet på 
datamaterialet annerledes enn før? Skjer det grunnleggende 
endringer i innvandrings- og indre utviklingsmodeller og i 
kulturbegrep? 

4.6.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

Kronologiske spørsmål er svært sentralt i forhold til de 
kulturhistoriske slutningene i denne tiden. En inndeling av 
tidligneolitikum (TN) i periode A, Bog C etableres av Becker i 
1947. I 1950-åra tar han opp mellomneolitikums (MN) kronologiske 
forhold i Danmark. Jeg vil kort presentere hovedpunktene i dette. 
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Traktbegerkulturen (TRB ) inndeles i fem underperioder, MN I til MN 
V, og denne kulturens relative kronologi danner grunnlaget for 
datering av de øvrige kulturgruppene. Den eldsterperioden av jysk 
EGK (undergravstid) dateres til MN III. Ved kryss/kontaktfunn er 
gropkeramisk kultur (forkortes til GRK) sentral i dateringen av 
TRB og EGK i forhold til hverandre fordi det finnes få sikre 
kryssfunn mellom de to siste. GRK anses som en kronologisk 
horisont (Becker 1954:lOBff). Becker utarbeider videre en ny 
øksekronologi. Fem hovedtyper av svære rettøkser av flint 
tilskrives TRB og inndeles og navngis i forhold til de fem MN
periodene. Disse ø ksene får betydning for datering av 
stendyngegravene da disse sjelden inneholder keramikk, men derimot 
slike flintøkser (Becker 1958:lff). 

I Jungneolithische Studien fra 1962 presenterer Malmer grundige 
typologiske og kronologiske studier av den svensk-norske 
stridsøkskulturen. Jeg vil ikke omhandle hans typologisk
kronologiske resonnementer spesifikt fordi det er jysk EGK som 
primært skal følges her. Derimot blir Malmers korologiske studier 
og kulturhistoriske slutninger vektlagt i dette avsnittet, da 
dette får relevans for synet på j ysk EGK. 

Nye aspekter ved datamaterialet som får betydning for t o lkningen 
av de mellomneolittiske kulturforholdene, derav for jysk EGK, er i 
hovedsak publisert og sammenfattet av Becker i 1950-åra. Dette 
omfatter GRK, Store Valby-keramikk og stendyngegraver. 

Trich t er6echerlwltur Spat- Dnzelgr a6kult uren Grii6chen Mesoldhische 

(TRB) neo/. ( 5 chnur:keramischeKvlturcn) f4eram,:Sche Kulturen 

nicht- Kultur Jutland Odn.fnseln Schonen Kulfvr Erte6ølle Gvdenå 

meqalithische meq. (JEl (Ø[) (SBK) (GR) (ERT) (GU) 

A A III I li 
f"ru'h - li li 
neolithische B B I 7 li 

Zeit 
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I b Troldeq/erg I D Klintebakl<e I •• I ·---· Blandeq/erg --M,Hel- nb A 
neolithische 
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FIGUR 3. Beckers kronol ogi . Fra Becker, C.J. 1954. Die Mittel-Neolithischen 
Kulturen in Sudskandinavien. Acta Archaeologica XXV, fig.36, s.124 
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Gropkeramisk kultur var tidligere kjent langs den svenske vestkyst 
og over store deler av det sydlige Norge, ofte benevnt boplass
kulturen. Becker utgir en avhandling om denne kulturen i Danmark. 
Kulturen er kystbasert og lokalisert i nordøstre deler av Jylland 
og nordre deler av Sjælland. Ledeartefakter er tangepiler, 
sylindriske flekkekjerner og gropornert keramikk. Pilene inndeles 
kronologisk i type A-C med undergrupper, mens en annen type, D
pilene, tilskrives EGK (Becker 1951:153ff). Fra nå blir GRK en del 
av det mellomneolittiske kulturbildet i Danmark sammen med TRB og 
EGK. 

Ved utgravningen av den forhistoriske landsbyen Store Valby ved 
Slagelse i Vest-Sjælland i årene 1946 til 1953 ble det funnet 
hittil ukjent traktbegerkeramikk. Denne keramikken utgjør en femte 
og siste periode av TRB - MN V eller Store Valby-perioden. Den 
tidfestes som samtidig med den siste perioden av EGK. Den 
defineres som en selvstendig keramikkgruppe på grunnlag av 
keramikkens ensartede preg i alle størrelser, og tilstedeværelsen 
både i boplass- og i gravfunn tyder på at den ikke kun er enkel 
boplasskeramikk (Becker 1955:179). 

Stendyngegravene er en ny erkjent gravform i dansk arkeologi fra 
1950-åra, og de anses som en vesentlig supplering av kunnskapen om 
neolittisk gravskikk. Sentralt er Beckers tilskrivning av disse 
gravene til TRB på grunnlag av gravformens og -godsets karakter. 
Flintøksene er det hyppigste gravgodset og er derfor svært 
sentrale for dateringsspørsmålet. I de fleste gravene er det 
funnet sene økser, fra MN IV og MN V. I tillegg er skår av Store 
Valby-keramikk funnet i en stendyngegrav i Ringkøbing amt. Dette 
daterer gravene til TRBs siste periode (MN V), på grensen til SN. 
Becker avviser at disse gravene kan knyttes til EGK; innen denne 
kulturen er det ingen anlegg som minner om stendyngegravene. 
Derimot er det klare likhetstrekk med de enkle jordgravene fra 
tidligneolitikum. Han skisserer en utvikling over tid innen TRB 
fra jord- til stendyngegraver (Becker 1960:47ff). 

I tillegg til ny terminologi, en ny periode (MN V), en ny 
keramikkgruppe (Store Valby), definering av en ny yngre 
steinalderkultur i Danmark (GRK) og en ny gravform 
(stendyngegravene), er det vesentlige nyorienteringer i 
forskningen i denne tiden. Jeg vil kortfattet presentere trekk ved 
tidens bosetningsarkeologiske studier. Dette er aspekter ved en ny 
arkeologi som jeg ser som viktige grunnlag for både Beckers og 
Malmers kulturhistoriske slutninger. 

Bosetningsarkeologiske studier 

En større vektlegging av boplassundersøkelser er fra 1920-åra en 
klar tendens i dansk neolitikumforskning (Darnrn 1991a:ll). En rekke 
boplasser klassifiseres til mellomneolittisk TRB. De ulike 
periodene har navn etter boplassene, og kronologien er i første 
rekke basert på keramikkstil. Mathiassen er engasjert i disse 
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undersøkelsene og foretar i 1940-åra en kronologisk inndeling av 
mellomneolittisk TRB på grunnlag av boplasskeramikk. Denne 
kronologien endres siden av Becker i enkelte detaljer, bl.a. ved 
innføringen av periode MN V. Generelt poengterer Becker hvor 
sentral boplasskeramikk er for oppbygging av en finkronologi, i 
motsetning til keramikken i de omrotete massene i megalittgravene 
(Becker 1954:51). 

Mathiassens avhandling Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse 
fra 1948 er en topografisk undersøkelse av forhistoriske 
bosettingsmønstre i regionen. Funn og faste fornminner relateres 
til geologisk kartlegging, pollenanalyser og stedsnavnsforskning. 
Angående jysk EGK konkluderer Mathiassen med at denne kulturens 
boplasser i Vest-Jylland er mange og små i kontrast til TRBs store 
boplassanlegg. Dette tolkes som at EGK hadde en annen ervervsform 
enn TRB. Han undersøker fordelingen av boplasser, graver og 
løsfunn innen ulike jordbunnsforhold, henholdsvis moreneleire, 
bakkesand og hedesand. Konklusjonen er at bosetning på heden er 
vanligst for EGK. Dette styrker antagelsen som gjøres på grunnlag 
av boplassenes karakter; EGK er mindre bofast enn TRB, med større 
vektleggelse av husdyrhold framfor jordbruk. De var et 
omstreifende gjeterfolk (Mathiassen 1948:75ff). Videre i dette 
avsnittet vil jeg vise hvordan henholdsvis Becker og Malmer 
stiller seg til disse slutningene. 

Malmer er inspirert av samtidig svensk kulturgeografi. Artikkelen 
"Pleionbegreppets betydelse for studiet av forhistoriska 
innovationsforlopp" fra 1957 må ses som et forarbeid til 
Jungneolithische Studien fra 1962. Malmer overfører 
kulturgeografiens karteringsmetoder til et korologisk studie i 
arkeologi, konkret bosetningsstudier i Skånes yngre steinalder. En 
bestemt klimagrense deler den skandinaviske halvøya i en nordlig 
og en sydlig del. For både Finland, Sverige og Norge gjelder det 
at hovedvekten av stridsøkskulturens materielle kultur ligger sør 
for denne grensen, som tilsvarer områder for de gunstigste 
jordbruksforholdene. Malmer kritiserer den eldre forskningens bruk 
av punktkart til illustrasjon av funndistribusjon, dette er ikke 
egnet til en korrekt gjengivelse av store funnkvantiteter. Han 
anvender isteden isaritmekart. Kort forklart inndeles kartet i 
like store deler hvor linjer (isaritmer) forbinder områder med 
samme funntetthet. De skraverte områdene mellom isaritmene har da 
en viss gjennomsnittlig funntetthet. De tettest skraverte områdene 
tilsvarer pleionområder, som er en kulturgeografisk term for 
overskuddsområde. Dette er områder som er bedre egnet for et 
primitivt jordbruk enn gjennomsnittet. To pleionområder utpeker 
seg spesielt for Skåne; sydmoreneområdet og det nordøstlige 
kalkområdet, mens et tredje område - nordmoreneområdet - ikke 
viser tilsvarende gunstige forhold. Både TRB og stridsøkskulturen 
har i vesentlig grad samme markante konsentrasjon til de to 
pleionområdene (Malmer 1957:162ff). Av dette følger Malmers 
kulturhistoriske slutninger, som blir referert videre i dette 
avsnittet. 
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Abb. r 20. Verbreitung der diinnackigen Feuer
steinbeile der Trichterbecherkultur in Schonen. 

D = 57,25. Zeichenerklarung bei Abb. 124. 

Abb. r 2 r. Verbreitung der steinernen Strei tax te · 
der schwedisch-norwegischen Streitaxtkultur. 

D= 4,88. 

FIGUR 4. Et eksempel på Malmers isaritmekart over Skåne. Fra Malmer, M.P. 1962. 
Jungneolitische Studien. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°, N° 2, 
fig.120,121, s.700. 

4.6.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

Jeg vil her omhandle Beckers innvandringsmodell og Malmers indre 
utviklingsmodell. 

Beckers innvandringsmodell 

Beckers innvandringsmodell er på linje med tradisjonell 
kulturhistorisk arkeologi. For eksempel blir det danske 
gropkeramiske materialet forklart innenfor dette rammeverket i 
hans arbeider i 1950-åra. Innvandring vurderes opp mot en modell 
som ser GRK i Danmark som resultat av korte, sesongmessige opphold 
av svenske og norske gropkeramikere, som oppsøker Danmark for å 
hente flint. Han avviser en eventuell indre utvikling fra 
ertebøllekultur til GRK; det er ikke kronologisk kontakt mellom 
disse gruppene, og tross felles ervervsgrunnlag er de 
vesensforskjellige i kulturform. GRK representerer derav en ny og 
fremmed innvandret kultur- og folkegruppe. Becker viser til 
områdene ved Onegasjøen i Sovjet som et mulig opprinnelsesområde 
for skandinavisk GRK, men drøfter ikke dette spesifikt (Becker 
1951:210,243ff, 1954:85,144f). 

I avhandlingen "Die Mittel-Neolithischen Kulturen in 
Sudskandinavien" fra 1954 er innvandring et grunnleggende premiss. 
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TRB innvandrer i TN, og utvikler seg videre innad i Danmark slik 
at den i MN kan betegnes som en innenlandsk befolkning. Angående 
EGK er Becker entydig i sin innvandringsmodell. Han avviser de 
~ndre utviklingsmodellene, representert ved sovjetisk arkeologi og 
Aberg. Becker skiller mellom megalittiske og ikke-megalittiske 
traktbegergrupper (se Becker 1947). Disse gruppene representerer 
stammer/lokalgrupper innen en felles kulturkrets - TRB. 
Ervervsmessig er det et skille mellom de to gruppene ved at den 
ikke-megalittiske er mer basert på husdyrhold enn den megalittiske 
jordbruksgruppen. Den ikke-megalittiske gruppen er sentral i 
Beckers kritikk av Åbergs modeller. De kulturelementene som Åberg 
tilskriver en snorkeramisk hjemlig utviklingslinje fra TN, er også 
karakteristisk for Beckers ikke-megalittiske gruppe, som enkle 
jordgraver, stridsøkser og snorornert keramikk. Han avviser Åbergs 
tolkning av dette som en tidlig og indre utvikling av jysk EGK. 
Isteden tilskrives disse kulturelementene i sin helhet TRB, og er 
følgelig vesensforskjellig fra EGK i kulturform, og med betydelig 
kronologisk avstand. Den samme argumentasjonen bruker Becker i sin 
avvisning av Åbergs modell fra 1949, hvor EGK utledes av den eldre 
steinalderkulturen på Jylland. Ved å påvise kronologisk avstand 
mellom disse gruppene, den eldre steinalderkulturen opphører alt i 
TN, er det ikke kultur- og befolkningsmessig kontinuitet mellom 
dem (Becker 1954:129ff). Stendyngegravene får betydning i Beckers 
argumentasjon mot Åberg. Jordgravene fra TN kan følges 
kontinuerlig gjennom hele MN i form av jord- og stendyngegraver, 
som skiller seg avgjørende fra jysk EGKs enkeltgraver. Jord- og 
stendyngegravene tilskrive s den ikke-megalittiske grenen av TRB. 
De jyske enkeltgravene representerer et brudd fra jord- og 
stendyngegravene, og er derfor resultat av en innvandring av en ny 
kultur - jysk EGK (Becker 1960:72). 

Malmers indre utviklingsmodell 

Malmers brudd med de tradisjonelle innvandringsteoriene er 
velkjent i nordisk arkeologi. Som en bakgrunn er det v iktig å ha i 
minne forskningsmiljøet i 1950-åra hvor innvandringsmodeller 
fortsatt dominerer (Malmer 1962:678). Sentralt er Malmers 
metodiske krav for hvordan man kan påvise innvandring på grunnlag 
av et arkeologisk materiale. Jeg vil først presentere disse, og 
deretter vise hvordan han punkt for punkt tilbakeviser Mullers 
premisser for innvandring fra 1898. 

To metodiske krav må kunne stilles til et datamateriale for å 
kunne utlede hvorvidt en innvandring har foregått eller ikke, 
dette inndeles i direkte og indirekte metode. Den direkte metoden 
er fysisk antropologi som kan fastslå raseegenskapene hos en 
befolkning på et bestemt tidspunkt. Om det kan påvises at disse 
egenskapene plutselig forandrer seg radikalt, må en innvandring ha 
funnet sted. Det er en stor styrke om man kan fastsette at de 
nyankomne raseegens kapene ved samme tid f orekommer i et annet 
land, hvorfra innvandringene kan ha kommet. Den indirekte metoden 
består av fire momenter: 1) at man i det land hvor man tror at en 
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innvandring har funnet sted i detalj utleder endringene i 
materiell kultur og hvorledes innovasjonsforløpet har vært, 2) at 
man lager en katalog over sikre innvandringer, fastslått enten 
gjennom den direkte metoden eller gjennom skriftlige kilder, 3) at 
man utfra disse sikre innvandringene i detalj utleder hvilke 
endringer de har forårsaket i materiell kultur og hvorledes 
innovasjonsforløpet har vært, 4) at man blant disse endringer i 
materiell kultur og innovasjonsforløp finner en eksakt analogi til 
fenomener i det land der man vil bevise en innvandring. Oppfylles 
disse fire momentene, så foreligger det mer eller mindre sterke 
indisier for at en innvandring har funnet sted (Malmer 
1962: 806ff). 

Malmer understreker at hans utgangspunkt ikke er at en innvandring 
av stridsøkskulturen ikke kan ha funnet sted, men det arkeologiske 
materialet i Skåne oppfyller ikke innvandringskriteriene. Hvilke 
aspekter ved datamaterialet vektlegges for underbyggingen av 
hypotesen om indre utvikling fra TRB til stridsøkskultur i Skåne? 
Sentralt hos Malmer er likhetsprinsippet. Dette gjelder bl.a. i 
bosettingsmønster, i artefakter og i enkelte aspekter ved 
gravskikken mellom de to kulturene. 

Et viktig premiss for innvandringsmodellen helt fra Muller 1898 er 
at såvel stridsøkskulturen i Sverige som EGK på Jylland har en 
annen geografisk utbredelse enn TRB. Innvandringsmodellens 
tilhengere i Sverige, som Forssander i 1930-åra, mente at den 
nomadiske stridsøkskulturen først bosatte de indre, ufruktbare 
områdene i Skåne (nordmoreneområdet). På grunnlag av korologiske 
studier kommer Malmer fram til at dette ikke er riktig. Allerede 
den eldste stridsøkskulturen er konsentrert til de beste 
jordbruksområdene (sydmorene- og kalkområdene), og har i hovedsak 
samme bosetningsområde og -mønster som TRB. Angående jysk EGK 
kritiserer Malmer Mullers oppfatning om at den eldste 
snorkeramikken kun finnes i det sydvestlige Jylland. Den finnes 
over hele Jylland og viser at de to kulturene alt fra den eldste 
EGK har samme geografiske utbredelse (Malmer 1962:805f) 

Malmer tilbakeviser Mullers premiss om ulikhet i 
artefaktmaterialet mellom TRB og EGK. Ulikhetene i de fleste 
oldsakstypene mellom de to kulturene er ikke større enn mellom to 
perioder innad i de enkelte kulturer, eller mellom 
stridsøkskulturen og senneolittisk kultur. Derimot er keramikken 
til TRB og EGK/stridsøkskulturen svært forskjellige, men 
stridsøkskulturens leirkar avviker fra normen innen de fleste av 
Europas ungneolittiske begerkulturer og nærmer seg mer de 
gropkeramiske former. Derfor har heller ikke det tradisjonelle 
argumentet til innvandringstilhengerne om ulikhet i keramikken 
gyldighet. Videre er det likhetstrekk mellom de to kulturene i 
gravskikk; stridsøkskulturen anvender megalittgraver ved siden av 
enkeltgravene og TRB anvender ulike typer enkeltgraver ved siden 
av megalittgravene. I følge Muller finnes de eldste 
enkeltgravsoldsakene aldri i megalittgravene, kun de yngre sakene. 
Malmer mener at dette er feilaktig; de eldste typene finnes 
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allerede i dysser og jettestuer. Argumentet fra Muller om at de 
halvfulle jettestuene på Jylland er et indisium for 
enkeltgravsfolkets innvandring og forstyrring av TRB, avvises. 
Store keramikkmengder er en egenart på Sjælland og Skåne. Det er 
ikke kun megalittgravene som på et tidspunkt slutter å inneholde 
keramikk på Jylland, dette gjelder også for flatmarksgravene her 
(Malmer 1962:712ff,805). 

Malmer mener at Mullers premiss om samtidighet mellom TRB og 
stridsøkskulturen innebærer en viss riktighet da det alltid vil 
være en viss overlapping i tid mellom to kulturer. Det 
interessante er hvor raskt dette skiftet foregår. Malmer bruker 
begrepet innovasjonsforløp om endringene fra TRB til 
stridsøkskulturen, et begrep hentet fra kulturgeografien. Et 
innovasjonsforløp skal forstås som prosedyren ved oppkomst og 
spredning av nye typer (Malmer 1957:181). For den svensk-norske 
stridsøkskulturen ser Malmer Skåne-Blekinge som et 
innovasjonssentrum; der er de beste jordbruksområdene, samt nærhet 
og kontakt med kontinentet. Nyheter og endringer utenfra når dette 
området først, og sprer seg herfra nordover. Dette ses som en 
prosess over tid. Han skiller mellom det han benevner uhemmet 
versus hemmet innovasjonsforløp. Stridsøkskulturen representerer 
et uhemmet innovasjonsforløp, dvs. en rask spredning og aksept av 
kulturelementer til nye områder. Dette forklares bl.a. som 
motebevegelser; stor materiell og kunstnerisk rikdom og kontakter 
utad gjør Skåne til et prestisjetungt innovasjonssentrum. Derfor 
ser jordbruksbefolkningen lenger nord det som viktig å etterligne 
det nye kunsthåndverket og de nye seremonielle skikkene (Malmer 
1962:798). 

Ytre impulser fra kontinentet er følgelig et sentralt premiss i 
Malmers endringsmodell. Impulser i form av ulike typer 
kulturelementer omformes dels til landets hjemlige tradisjon, og 
det oppstår et blandingsforhold. Den svensk-norske 
stridsøkskulturen er nært beslektet med Europas ungneolittiske 
begerkulturer, som deles i to komplekser; de snorkeramiske 
kulturene og klokkebegerkulturen. Den svensk-norske 
stridsøkskulturens eldre del knyttes til de snorkeramiske 
kulturene, og den yngre til klokkebegerkulturen. Malmer viser her 
til endringer over tid i keramikkens ornamentikk (Malmer 
1962:823). 

4.6.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

Hvilke endringer representerer Beckers og Malmers kultur- og 
folkebegrep i forhold til mellomkrigstidens? Felles for begge er 
en eksplisitt fokus på økonomiske faktorer. Erverv betraktes nå 
som en kulturspesifikk faktor på linje med gravskikk og 
oldsaksmateriale. Et spørsmål er i hvilken grad, eller hvorvidt, 
de nye bosetningsanalysene influerer på kultur- og folkebegrepet? 

107 



Enkeltgravskulturens forhold til andre kulturgrupper 

Becker skiller mellom tre sydskandinaviske enkeltgravskulturer; 
jysk EGK, øydansk EGK og svensk båtøkskultur. De er tilknyttet 
hvert sitt geografiske område og representerer småstammer innenfor 
en enhetlig kulturkrets (Becker 1954:132). 

Hos Becker er økonomi/erverv en sentral forklaringsmodell. TRB, 
enkeltgravskulturene, den yngste ertebøllekulturen og GRK 
representerer ulike kultur- og folkegrupper, bosatt i ulike 
geografiske områder og med ulike ervervstrategier. TRB er en 
bofast bondekultur tilknyttet det beste jordbruksarealet. EGK er 
en gjeterkultur og utnytter indre beiteområder. Becker slutter seg 
her til Mathiassens bosetningsarkeologiske konklusjoner. 
Ertebøllekulturen er en utpreget fangstkultur med tradisjoner fra 
mesolittisk tid. GRK er en jakt/fiskekultur tilknyttet 
kystområdene. Becker viser til funn fra Sverige hvor det er klart 
at denne kulturen i tillegg holdt tamsvin og drev selfangst. 
Ertebøllekulturen og GRK er ikke samtidige, men følger etter 
hverandre i tid (Becker 1951:241, 1954:128ff). 

Becker lanserer en fredelig sameksistensmodell for forholdet 
mellom kultur- og folkegruppene. Denne velger jeg å benevne 
symbiosemodellen. EGK har mistet sine tidligere ekspansive trekk, 
hos Becker er de fattige fårehyrder i kontrast til TRBs rike 
bønder. Han kritiserer eksplisitt Brøndsteds og Globs tidligere 
konfliktmodell angående forholdet TRB - EGK. Beckers kronologiske 
resultater viser at TRB ikke forlater Jylland ved EGKs ankomst, 
som tidligere antatt. Den megalittiske grenen av TRB har i følge 
Becker aldri hatt stor utbredelse i Vest- og Midt-Jylland. 
Allerede i periode MN Ib forsvinner de fleste traktbegerfolk fra 
Jylland, før EGKs innvandring fra MN III. Denne tilbakegangen 
tilskrives ervervsmessige årsaker, som misvekst eller 
kvegsykdommer. Han understreker at dersom arkeologien skal søke å 
besvare spørsmålet om hvorfor en kultur forsvinner fra et område, 
så må man i første rekke se på de naturgitte ervervsmessige 
forhold, deretter på innvandring av folk med nøyaktig den samme 
ervervsform. Ved å vise til boplassfunn, stendyngegraver og 
keramikk fra sen TRB påviser Becker en fortsatt eksistens av denne 
gruppen på Jylland helt til MNs slutt, om enn svakere 
representert. GRK er også representert på Jylland i denne 
perioden. På grunn av ulikt erverv og bosettingsmønster er det 
ingen grunn til at de tre kulturene ikke kan ha eksistert fredelig 
side ved side. Derimot presiserer han at dette forholdet vil være 
annerledes hvis to kultur- og folkegrupper med samme 
ervervstilpasning besitter samme områder. Jeg mener at Beckers 
modell kan ses som en eldre variant av senere etnisitetsmodeller, 
h vor grupper lever i økologisk symbiose i forhold til hverandre 
ved at de besitter ulike økologiske soner eller nisjer (Becker 
1954:138ff, se forøvrig Barth 1969). 

Malmers synspunkter på stridsøkskulturens forhold til andre 
kulturgrupper blir vesentlig annerledes enn hos 
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innvandringstilhengerne da samtidighetspremisset i hovedsak 
bortfaller. Ingen sluttede funn viser at TRB og stridsøkskulturen 
er samtidige i det samme geografiske området. GRK er derimot 
samtidig med deler av begge disse kulturene og danner en 
kronologisk horisont. GRK kan leve i de samme områdene som begge 
de to andre kulturene p.g.a. en annen ervervstilpasning (fangst). 
Det er derimot unaturlig å tenke seg at TRB og stridsøkskulturen 
kan leve side ved side i de samme jordbruksområdene fordi de i 
hovedsak har lik ervervstilpasning (Malmer 1962:738f). Det er 
interessant at disse momentene sammenfaller med Beckers økologiske 
syrnbiosemodell. 

Hos Malmer er ervervsendringer i jordbruk og husdyrhold en sentral 
forklaringsmodell for overgangen fra TRB til stridsøkskultur i 
Skåne. Det skjer ingen brå overgang, men gradvise endringer i 
samfunnets landbruksformer fra hvete til bygg og fra 
storfe/svinehold til sauehold. Han viser til det danske materialet 
der antall saueknokler på TRE-boplassene øker suksessivt i løpet 
av neolitikum. Et relativt stort antall saueknokler er påvist i de 
svenske stridsøksgravene. Videre viser han til øvrig forskning som 
påviser et intensivt sauehold flere steder i Europa fra 
bronsealder (Clark 1947:122ff). Dette er følgelig et 
felleseuropeisk fenomen. Tolkningen av stridsøkskulturen som en 
jordbrukskultur underbygges ved nye analyser av kornavtrykk i 
keramikken, disse fordeler seg over hele stridsøksperioden. En 
årsak til at det er få kornavtrykk i stridsøkskeramikken 
sammenlignet med TRB og GRK er det finere godset i denne 
keramikken, som gjør at kornavtrykk ikke fester seg. 
Ervervsendringene knyttes ikke til en nyinnvandret kultur- og 
folkegruppe. Et viktig premiss hos Malmer er 
befolkningskontinuitet (Malmer 1962:802ff). 

Malmer kritiserer den eldre nomadismeteorien. Denne teorien utgår 
bl.a. fra en antagelse om boplassmangel til stridsøkskulturen. 
Dette medfører ikke riktighet. Malmer påviser flere boplasser som 
tilskrives svensk-norsk stridsøkskultur (Malmer 1962:254ff). 
Generelt er disse boplassene fåtallige og funnfattige. Dette 
tolkes nettopp som et indisium på en bofast jordbruksbefolkning. 
P.g.a. lokalisering til de beste jordbruksområdene er boplassene 
ødelagt av senere tiders virksomhet. Dette er tilsvarende for TRB, 
men ikke for de gropkeramiske boplassene; de ligger i uberørte 
områder, som ved kysten, og består derfor av store boplasslag 
(Malmer 1962:715). Den eldre forskningens tolkning av 
stridsøkskulturens små gravfelt som indisium for en vandrende 
kultur, tilbakevises likeså. Malmer kommer her med kildekritiske 
momenter som at gravfeltene er vanskelige å registrere, da de 
sannsynligvis ligger i lange linjer, følger vegstrekninger etc .. 
Videre kritiseres Mathiassens konklusjoner fra 1948 angående jysk 
EGK. I følge Malmer ble enkeltgravene bevisst plassert på den 
ufruktbare jyske heden av rasjonelle årsaker, dvs. utenom de 
dyrkbare moreneområdene, der bosetningen var. Gravene på heden er 
dermed ytterligere et bevis for at jysk EGK er en jordbrukskultur. 
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De fleste gravene ligger i grenseområdene mellom hede og morene, 
dvs. i nærheten av boplassene (Malmer 1962:777ff). 

Enkeltgravskulturens betydning for den videre kulturutviklingen 

Kronologispørsmålet stod svært sentralt i 1950-åra. Dette 
relaterer Damm til diskusjonene omkring kulturutviklingen: "Indeed 
much of the chronological debate of the 40's and 50's sought to 
discover which culture were the longest living precisely in order 
to establish which culture constituted the forefathers of the 
spectacular Bronze Age people" (Damm 199la:12). 

Beckers modeller i dette spørsmålet skiller seg på vesentlige 
punkter fra forskningen i 1930- og 40-åra. Han lanserer en modell 
med TRB som den kulturen som blir bestemmende for den videre 
kulturutviklingen. Han viser til bosetningskontinuitet; bl.a. er 
Store Valby-keramikk og stendyngegraver indisier for at TRB er 
sterkt representert i siste del av MN, og dermed fortsetter inn i 
SN. Den store likheten mellom MN V- og SN-keramikken viser 
kronologisk kontakt, og derav kulturell kontinuitet. De vidt 
utbredte senneolittiske stendyngegravene har langt flere 
likhetstrekk med TRBs stendyngegraver enn med de yngste jyske 
enkeltgravene. Sen TRB skildres som en rik kultur med forbindelser 
over store geografiske områder. EGK er derimot svekket i form av 
lokal utvikling og isolasjon mellom gruppene (Becker 1960:84,125). 

Som nevnt opponerer Becker mot den tidligere konfliktmodellen. På 
linje med de fleste nordiske arkeologer før ham ser Becker SN og 
bronsealder som enhetlige kulturperioder i Danmark. Interessant 
nok stiller han muligheten åpen for at ingen av kulturene fra MN 
fortsetter inn i SN. Han lanserer en innvandringshypotese; SN 
inneholder så mange nye elementer at man må stille muligheten åpen 
for innvandring av en ny kultur. Samtidig vurderes indre utvikling 
og diffusjon; de nye smykke- og dolktypene kan være kommet til 
landet ved fjernhandel og motepåvirkninger (Becker 1954:149f). 

I Malmers syn på den videre kulturutviklingen bortfaller naturlig 
nok diskusjonen om hvilken kultur i MN som blir den bærende for 
SN. TRB, stridsøkskulturen og senneolittisk kultur følger etter 
hverandre i tid. Det er etnisk enhet mellom disse kulturene og de 
etterfølgende kulturer i Skandinavia til moderne tid. Beckers 
kronologi med TRBs periode MN V som den som har direkte kontakt 
med SN, kritiseres av Malmer; det er ingen bevis for dette i 
datamaterialet. Han stiller også spørsmålet om stendyngegravene 
kan tilskrives TRB, da disse utgjør et grensetilfelle og er 
vanskelige å definere til den ene eller den andre kulturformen. 
Malmer nærmer seg klart en lineær tids- og utviklingsmodell; 
samfunnsformen endrer seg, mens befolkningen er konstant. Han 
kritiserer den eldre forskningen for inkonsekvens i 
innvandringsmodellene med allmenn enighet om innvandring av 
stridsøkskulturene og om indre utvikling av den senneolittiske 
kulturen. Som i stridsøkskulturen er grunnlaget for endringer i 
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senneolittisk kultur en blanding av hjemlig tradisjon og ytre 
impulser (Malmer 1962: 720ff, 815). 

4.6.5. NYORIENTERING - SENTRALE FORKLARINGSMODELLER 

Fra 1950-åra blir andre typer forklaringsmodeller enn de 
tradisjonelle lagt til grunn for forståelse av likhet og ulikhet i 
materiell kultur. Disse nye aspektene lar seg ikke sortere under 
det tradisjonelle kultur- og folkebegrepet. Religionsendringer som 
forklaringsmodell, samt bruk av etnografiske analogier og 
samfunnsmodeller, vil derfor omhandles her. Det understrekes at 
dette ikke er "nye" modeller i den forstand at de ikke finnes i 
eldre forskning, men at de fra denne tiden får et annet og mer 
sentralt innhold. Spesielt gjelder dette Malmers forskning, men 
også trekk ved Beckers forskning kan karakteriseres som 
nybrottsarbeid. Et grunnleggende skille er at Becker knytter 
modellene til innvandring og premisset om samtidighet mellom TRB 
og EGK, mens Malmer knytter de til indre utvikling under 
påvirkning av ytre impulser, og med et skille i tid mellom de to 
kulturene. 

Religionsendringer inngår i Beckers forklaringsmodeller. I en 
avhandling om offerfunn av traktbegerkar i mosene omhandles 
etnografiske analogier i forhold til det religiøse aspektet. 
Ofringen tyder på at TRB har en særegen fruktbarhetskult, vanlig 
for bondekulturer. Derimot kjennes ikke denne typen offerfunn fra 
EGK. Becker viser til etnografiske studier av nålevende 
gjeterfolk, hvor fruktbarhetskult ikke praktiseres. Han hevder at 
denne kulturformen kan sammenlignes med EGK. Han konkluderer med 
at TRBs og EGKs religion ikke er av samme type. Dette er 
ytterligere et argument for at de representerer vesensforskjellige 
kulturformer (Becker 1947:308, se også Becker 1954:128). 

Malmer innfører nye samfunnsmodeller som er svært nyorienterende 
både i forhold til eldre forskning og i forhold til Becker. Den 
mest grunnleggende ulikheten i datamaterialet mellom TRB og 
stridsøkskulturen er i gravform og derav i gravritualet. Han 
tolker den nye enkeltgravskikken som et resultat av 
religionsendring, med innovasjonsforløpet som betegnende for 
utbredelsen av den nye religionen. Han viser interessant nok til 
nyere kulturantropologisk forskning. Denne forskningen viser at 
primitive samfunn danner en integrert enhet, bygd opp av flere 
deler. Endring i en av delene innvirker på enheten, dvs. hele 
samfunnsstrukturen. Malmers konklusjon er at utbredelsen av den 
nye religionen med stridsøkskulturens innovasjonsforløp er tett 
forbundet med et nytt sosialt system (Malmer 1962:Sl0f). Som hos 
Becker er følgelig en bestemt religion forbundet med en bestemt 
samfunnsform. 

Videre postulerer Malmer at det er korrelasjon mellom religiøs og 
økonomisk endring. Hans hypotese er at bevissthet om og innføring 
av metallet (kobberet) med stridsøkskulturen er en medvirkende 
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årsak til de øvrige endringene. Han skisserer et endringsforløp av 
samfunnsstrukturen over tid; i TN er hovedverdien land som 
sannsynligvis er felleseie til en stamme eller en landsby. Dette 
symboliseres ved kollektivgravene. Senere i neolitikum blir privat 
eiendomsrett introdusert med kobberet, som blir en ny verdimåler. 
Kobberøkser kan eies av enkeltindivider og tilsvarer verdien til 
et landområde. Land går sannsynligvis over fra felleseie til at 
det eies av mindre enheter, som familier eller enkeltpersoner. 
Dette symboliseres ved enkeltgravene. Det antas at jord og buskap 
blir gjenstand for kjøp og salg. Muligens representerer disse 
endringene overgangen fra matriarkat til patriarkat. Hvorfor 
endringene inntreffer forklares bl.a. ved at det gamle systemet 
inneholdt mangler, som at det passet best i områder med svært 
gunstige jordbruksforhold. Stridsøkskulturens samfunnsform passer 
bedre i områder med vekslende økonomiske forutsetninger, som i 
Sverige. Klimaendringer er også en mulig endringsfaktor; det kan 
forårsake en landbrukskrise, som framtvinger endringer i 
produksjonen (Malmer 1962:Bl0ff). Disse modellene er klart 
funksjonalistiske. De er videre materialistiske ved at endringer i 
økonomi (basis) fører til endringer i samfunnsforhold 
(overbygning). 

Malmer tolker samfunnsforholdene innad i stridsøkskulturen som 
konservative. Regelbundne gravritualer og et vel utviklet 
kunsthåndverk vitner om overskudd og streng konservatisme. På 
grunnlag av likhet i gravform og gravgaver postuleres likestilling 
mellom kvinner og menn, og mellom medlemmer av samme slekt. 
Begravelsesritualene er i utgangspunktet forbeholdt aristokratiet. 
Over tid blir derimot større deler av underklassen innlemmet i 
stridsøkskulturens samfunnsform, da det aristokratiske preget 
etterhvert blir mindre skarpt betonet (Malmer 1962:816). 

4.6.6. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Forskningen i denne perioden er preget av fortsatt kulturhistorisk 
arkeologi samtidig med at sentrale nye perspektiver introduseres. 
Et viktig spørsmål blir dermed på hvilke områder det kan spores 
kontinuitet fra tidligere forskning, og på hvilke områder skjer 
det endringer? 

Damm poengterer at kulturhistorisk arkeologi fortsetter å være et 
dominerende teorigrunnlag i Danmark etter den 2.verdenskrig, men 
med viktige endringer. Det blir nå sentralt å ikke sammenstille 
arkeologiske kulturer med raser, selv ikke med etniske grupper. 
Som en konsekvens av dette forlates deler av innholdet i 
kulturhistorisk arkeologi (Damm 1990:14). Disse endringene kan 
sies å være en reaksjon mot Kossinnas teser. F.eks. i spørsmålet 
om hvorvidt en avgrenset forhistorisk kultur representerer et 
bestemt folk, poengterer Becker at dette er en nødvendig 
arbeidshypotese. Ved henvisning til nyere etnografisk forskning 
avviser han Kossinnas tese om sammenfall mellom kultur, folk/rase 
og språk (Becker 1954:131). Men tross denne modereringen, følger 
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Becker i hovedsak prinsippene i tradisjonell kulturhistorisk 
arkeologi med grunnlag i kulturkretslæren (se J. Jensen 
1974:115f). 

Neustupny skisserer utviklingen av et nytt paradigme i 1950-åras 
kontinentale og skandinaviske arkeologi. Det nye paradigmes 
oppkomst er en reaksjon mot det eldre førkrigsparadigmet, som 
benevnes "Kossinna's paradigm". Utvikling av en eksakt relativ 
kronologi er sentralt i det nye paradigmet, og her viser han bl.a. 
til Beckers forskning. Denne prosessen startet forut for 14c
dateringene, og intensiveres senere med disse som endelig bevis på 
den eldre kronologiens, og derav det eldre paradigmets, 
utilstrekkelighet. I tsjekkisk arkeologi kommer de første 
reaksjonene mot "Kossinnas paradigme" i slutten av 1950-åra, men 
slår igjennom først midt i 60-åra. Det interessante er at en type 
lineær tid- og utviklingsmodell for yngre steinalder da får 
relevans, bl.a. med snorkeramisk kultur som en selvstendig periode 
mellom TRB og klokkebegerkulturen. Den nye kronologien har 
konsekvenser for de tradisjonelle teoriene fra førkrigsparadigmet. 
Fakta ervervet gjennom studiet av kronologi fører følgelig til en 
tilsvarende endring i teori (Neustupny 1976:241ff). Beckers og 
Malmers forskning er del av denne større europeiske konteksten med 
nye retningslinjer i arkeologien etter den 2.verdenskrig. 

Til forskjell fra Becker er Malmer svært nyorienterende både i 
metodebruk og i kultur- og samfunnssyn. Det er vanlig å se 
Jungneolithische Studien som et brudd i den lange rekken av 
innvandringsmodeller for stridsøkskulturen. Som tidligere vist 
forfektet Åberg en indre utviklingsmodell før Malmer. Å trekke 
linjer fra Åberg til Malmer finner jeg derimot ikke relevant, selv 
om det er enkelte likheter i metodebruk (typologi) og i 
kulturhistoriske konklusjoner mellom disse to forskerne. Malmers 
innovasjonsforløpsmodell representerer noe grunnleggende nytt i 
forhold til den eldre tradisjonen. Samtidig er hans vektlegging av 
ytre impulser fra kontinentet som endringsfaktor for de nordiske 
kulturene en form for diffusjonsmodell. Et spørsmål er hvordan han 
skal plasseres teoretisk utover dette; hvor henter han sine 
samfunnsmodeller fra? 

Damm anser Malmers avhandling som for tidlig til å gå innunder den 
amerikanske nyarkeologien, men den foregriper mange viktige trekk 
(Damm 1991a:13). Jeg finner det interessant at Malmer er influert 
av en tidlig systemteoretisk tankegang. Hans samfunnsmodell består 
av en helhet (system) satt sammen av flere deler (subsystem). 
Endring i en del fører til endring i de andre delene, og ved slike 
prosesser endres samfunn over tid. Det framgår at han er inspirert 
av moderne antropologi, bl.a. med henvisning til en artikkel av 
Gjessing fra 1955. Gjessing presenterer her nyere 
sosialantropologisk forskning og teori, som Malinowskis og 
Radcliffe-Browns arbeider. Gjessing selv studerte arkeologi og 
antropologi på universitetet i Chicago rundt 1950, sammen med 
bl.a. Barth (Myhre 1991:164). Gjessing ser samfunnet som en 
strukturell enhet: " ... hvor det ikke nytter å endre på de enkelte 
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ledd uten at helheten blir endret" (Gjessing 1955:8). Han drøfter 
synet på samfunn som en sosial struktur i balanse, og poengterer 
at intet samfunn noen gang er i full balanse. Påvirkninger utenfra 
eller indre hendelser vil føre til et stadig vekselspill av 
desintegrering og reintegrering i samfunnet, inntil en ny 
balansetilstand etableres. Dette vil skape "visse strukturelle 
modifikasjoner", med Gjessings ord, som jeg forstår som en 
forklaring på endringsprosesser over tid (Gjessing 1955:5f). 

Korologisk metode henter Malmer som nevnt fra tidlig svensk 
kulturgeografi. I følge Mats Widgren gikk utviklingen av en 
historie-orientert landskapsforskning i Sverige fra 1950-åra 
parallelt med viktige endringer i geografiens målsetting, metoder 
og teknikker. Dette skiftet benevnes den kvantitative revolusjonen 
(Widgren 1985:156, se også Myhre 1991:168). Idealet var å skape 
distinkt vitenskap. Likeledes preges den nye geografien (New 
Geography) i USA og Storbritannia i 1950- og 60-åra av eksplisitte 
formuleringer av hypoteser, statistiske analyser og en 
systemteoretisk tankegang. Dette ses i sammenheng med fagets 
naturvitenskapelige orientering (Goudie 1987:23, Wagstaff 
1987:27). Malmers kvantitative og kartografiske metoder i 
Jungneolithische Studien er klart påvirket av denne revolusjonen i 
den nye geografien. 

Et viktig spørsmål er hvorvidt de nye naturvitenskapelige 
resultatene kan sies å samstemme med tidens kulturhistoriske syn i 
arkeologien. Er det f.eks. mulig å påvise sirkelresonnementer? Et 
sentralt eksempel er striden mellom Troels-Smith og Becker tidlig 
i 1950-åra. Kombinasjonen av arkeologiske og pollenanalytiske 
undersøkelser i Aamosen på Vest-Sjælland får Troels-Smith til å 
tolke ertebøllekulturen som en "Halvagerbrugskultur". 
Tidligneolittisk TRE-keramikk (Beckers A-kar) ble påvist i noen av 
ertebøllekulturens bosetningslag sammen med tamdyrbein og spor 
etter korn, og de pollenanalytiske dateringene tydet på 
samtidighet. På grunnlag av dette antyder Troels-Smith en indre 
utvikling fra ertebøllekultur til TRB (Troels-Smith 1953:27ff) 
Dette synet blir skarpt tilbakevist av Becker. En tolkning av 
ertebølle som en halvjordbrukskultur vil få vidtgående 
kulturhistoriske konsekvenser. Derfor kreves det tungtveiende 
argumenter og et stort sammenligningsmateriale før en arkeolog vil 
våge en slik ny tolkning. A-karene og andre neolittiske elementer 
tolkes av Becker som kulturfremmede innslag på ertebøllekulturens 
boplasser. Konklusjonen er klassisk kulturhistorisk; 
ertebøllekulturen og TRB er to ulike kulturer med ulikt erverv og 
representerer antagelig hvert sitt folk. Vedrørende karakteren av 
pollenanalyser som kilde understreker han at vidt forskjellige 
forhold i pollendiagrammene kan gi noenlunde ensartet utslag 
(Becker 1955:157ff). Beckers kritikk er et eksempel på at 
naturvitenskapelige resultater som ikke passer inn i tidens 
arkeologiske kultursyn ikke vektlegges og/eller underkommuniseres 
ved streng kildekritikk. Dette mener jeg er et eksempel på at 
teori former data. 
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Forholdet mellom pollenanalytikeren Iversen og hans samtids 
arkeologer er derimot et eksempel på en "ikke-konflikt" mellom 
naturvitenskapelige data og yngre steinalders kulturhistorie. 
Iversens vegetasjonshistoriske resultater blir fra 1940-åra et 
viktig grunnlag i arkeologien. I verket Landnam i Danmarks 
stenalder fra 1941 tolker Iversen det pollenanalytisk påviste 
almefallet mellom atlantisk og subboreal tid som sporene etter den 
eldste jordbruksbefolkningens landnam. Han knytter dette til den 
første innvandringen i yngre steinalder med referanse til bl.a. 
Brøndsteds tolkninger. Ved pollenanalysen utdyper Iversen videre 
jysk EGKs erverv. Et almefall registreres i de subboreale 
diagrammene over store deler av Danmark, men unntak av Midt
Jylland. Her har urskogen vært mer lys og åpen med et krattskog
preg. En påvist stigning i urtepollen (beiteplanter) i dette 
området knyttes til antagelsen om en ny og sterk kolonisasjon, 
muligens av enkeltgravsfolket. Tanken om at det har vært knyttet 
utstrakte beiteområder til nettopp denne kulturen utdyper den 
arkeologiske tolkningen av EGK som en gjeterkultur (Iversen 
1941:l0ff). Jeg ser det som interessant at Iversens verk utkom i 
1941, i en tid hvor tolkningen av jysk EGK som en nomadisk 
kulturform står sterkt. I artikkelen "Omkring 
Indoeuropæerproblemet" fra 1952 refererer Brøndsted høyst 
sannsynlig til Iversen: " ... de skelsættende begivenheder, der 
hedder agerbrugs og kvægavls allerførste indførelse i landet ( ... ) 
maa uden tvivl - hvad ogsaa pollenanalytiske undersøgelser i 
danske moser bekræfter - skyldes indvandring" (Brøndsted 1952:6). 
Iversen refererer til arkeologers kulturhistoriske tolkninger, og 
arkeologer refererer til Iversens pollenanalyse. Begge parter 
underbygger innvandringsmodellene. Dette ser jeg som et klart 
eksempel på sirkelresonnement. Naturvitenskapelig data integreres 
i arkeologiske modeller om kulturutviklingen i yngre steinalder. 
Kultursyn styrer anvendelsen av denne typen data. 

I kultur- og folkebegrepet følger Becker klart hovedlinjene i den 
danske tradisjonen. Nytt er hans tilbakevisning av den eldre 
forskningens konfliktmodell mellom TRB og EGK, og at han ser TRB 
som den kulturen som får betydning for den videre utviklingen. 
Dette siste påvises med grunnlag i nydefinert datamateriale, som 
Store Valby-keramikk, stendyngegraver og rettøkser. 

Som Becker ser Malmer kulturene i MN som selvstendige, avgrensete 
enheter; TRB representerer den eldste neolittiske kulturen, 
stridsøkskulturen og den senneolittiske kulturen de yngre 
neolittiske kulturene, mens GRK benevnes subneolittisk (Malmer 
1962:739). Mens bondekulturene TRB og stridsøkskultur følger etter 
hverandre i tid, er fangstkulturen GRK samtidig med deler av begge 
disse gruppene. Nye kultur- og folkegrupper som endringsforklaring 
bortfaller hos Malmer. Kultur og samfunnsform endres over tid, 
uten kontinuitetsbrudd i befolkningen. Interessant nok blir 
nettopp "mangelen" av et nytt folk kritisert av Carl Fredrik 
Meinander i hans recension av Malmers avhandling: "Det kan 
formodligen vara riktigt som Malmer sager, att stridsyxkulturens 
innovationsforlopp i Sverige och Norge betecknar en ny religions 
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och ett nytt socialt systems utbredning, dock med det tillagget, 
att dessa nyheter infordes av ett nytt folk" (Meinander 1964:81). 

Det indoeuropeiske spørsmålet blir nå lite debattert. Dette har en 
klar sammenheng med samtidspolitiske faktorer, spesielt nazismens 
bruk av denne forskningen under krigen (se Kuhn 1976:353). I 
artikkelen ''Omkring Indoeuropæerproblemet'' fra 1952 refererer 
imidlertid Brøndsted til en konferanse mellom språkforskere og 
arkeologer om det indoeuropeiske urhjem i 1951. Dette viser at 
spørsmålet fremdeles er høyst levende, ikke minst i 
språkvitenskapen. Det interessante i denne sammenheng er at verken 
Becker eller Malmer tar opp dette temaet. F.eks. er Becker kritisk 
til teorien om en felleseuropeisk horisont på grunnlag av at de 
eldste stridsøksene og den eldste keramikken ikke er funnet i 
kontekst verken i Mellom-Europa eller i Norden (Becker 1954:115) 
At det indoeuropeiske spørsmålet ikke som tidligere er direkte 
knyttet til stridsøkskulturen i nordisk steinalderforskning, er en 
holdning som kan følges videre opp i tid. 

Med en eksplisitt fokus på erverv/økonomi og religion som 
kulturspesifikke faktorer representerer arkeologien etter den 
2.verdenskrig vesentlige nye perspektiver. Dette er felles for 
Becker og Malmer, til tross for at det gir seg ulikt uttrykk 
p.g.a. uenighet i innvandringsspørsmålet. Nye typer 
bosetningsarkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser er 
sentrale i forbindelse med disse perspektivene. En økt fokusering 
på boplasser i motsetning til graver framlegger nytt datamateriale 
og nye spørsmål. I tillegg til keramikk består disse av tykke 
kulturlag med artefakter, dyrebein og spor etter korn. Jeg vil 
presisere at dette ikke skal ses som en tidlig utvikling mot 
angloamerikansk nyarkeologi, men som en selvstendig nordisk 
arkeologi med lange tradisjoner. Det vises forøvrig til avsnitt 
3.3. i kapittel 3. 

Som et grunnlag for erverv som kulturspesifikk faktor viser Becker 
til etnografien, hvor det er flere eksempler på den dominerende 
betydningen erverv spiller for innholdet i materiell kultur 
(Becker 1954:145). Han viser til Afrika med motsetninger mellom 
nomadepregete kvegavlere og mere bofaste bondekulturer: "De 
letbevægelige, krigeriske Hyrdestammer, der i vore Dage kan 
underlægge sig vide Strækninger paa forbavsende kort Tid, og som 
overalt formaar at gøre sig til Herrer over de agerbrugende Folk" 
(Becker 1947:312-fotnote) Han hevder at dette på mange måter synes 
å svare til forholdet mellom enkeltgravs- og traktbegerstammer i 
Danmarks steinalder. 

Nordisk arkeologi med Becker og Malmer i 1950- og 60-åra går nye 
veier. En vektlegging på metode, verifisering/falsifisering av 
hypoteser og en rett kronologi viser at målsettingen er en mer 
eksakt vitenskapelig arkeologi. Både hos Becker og Malmer blir det 
yngre steinaldermaterialet fininndelt i detaljerte kronologier. 
Spesielt Malmers avhandling inneholder eksplisitt kildekritikk av 
den eldre forskningens metodebruk. Becker stiller også 
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grunnleggende kildekritiske spørsmål til tidligere tiders 
databehandling, spesielt til eldre kronologi. Både Becker og 
Malmer har i sine tolkninger klare kultursyn og -modeller. 
Interessant i forhold til kulturbegrepet er Malmers presisering av 
at kulturnavnene og -begrepene kun er hjelpemidler i forskningen 
av de forhistoriske menneskenes livsforhold, de er hypotetiske 
konstruksjoner og det er ikke sikkert at de er hensiktsmessige i 
grensetilfeller (Malmer 1962:747, 1966/67:377). 

Disse to sentrale forskerne viser vei mot en mer kompleks 
arkeologi med et mer nyansert kulturbilde av yngre steinalder. 
Mens den eldre forskningen var mer rettet mot forbindelsene til 
EGK/stridsøkskulturen på kontinentet for å finne 
opprinnelsesområder og vandringsveier, retter både Becker og 
Malmer seg mer mot de indre kultur- og samfunnsforholdene i 
Norden. Dette blir retningsgivende for videre forskning av jysk 
EGK. 

4.7. FRA KULTURER I ROM TIL SAMFUNN I ENDRING; JYSK 
EGK I 1970- OG TIDLIG I 80-ÅRA 

4.7.1. INNLEDNING 

I dette avsnittet omhandles forskningen av jysk EGK i 1970- og 
tidlig i 80-åra. Hvilke veier går forskningen etter Beckers og 
Malmers arbeider? Jeg vil her vektlegge nye tendenser i 1970-åras 
forskning. I dette tiåret skjer det viktige endringer i dateringer 
av det mellomneolittiske materialet og i teorigrunnlag. Spesielt 
interessant i forhold til problemkomplekset teori og data er 
hvordan nye 14C-dateringer og nye stratigrafiske observasjoner 
influerer på debatten om innvandring eller indre utvikling av jysk 
EGK. Et annet sentralt spørsmål er når og i hvilken grad 
angloamerikansk nyarkeologi får innflytelse i dansk arkeologi? Jeg 
skiller her mellom det jeg benevner en typologisk-kronologisk 
skole i forhold til en klar nyarkeologisk orientering. 

4.7.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

Som i 1950-åra er kronologi svært sentralt i 1970-åra. De nye 
forskningsresultatene angående det tidsmessige forholdet mellom 
den yngste TRB og den eldste EGK på Jylland vil vektlegges 
spesielt. Beckers kronologi fra 1950-åra, 14 C-dateringer og nye 
stratigrafiske iakttagelser er de grunnlag som diskusjoner og 
endringer springer ut av. I 1970-åra er flere arkeologer involvert 
i den neolittiske forskningen, ofte med svært detaljerte analyser 
av materialet. Enkeltfenomener og -artefakter diskuteres i forhold 
til kronologi og kulturtilhørighet. Ofte er det prinsipielle 
spørsmål som tas opp, som de teoretiske og metodiske grunnlag 
kronologien bygger på og forholdet mellom periode- og fasebegrepet 
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(bl.a. Sterum 1978, Madsen 1978). Typologisk-kronologiske studier 
av flintøkser er likeledes sentralt (bl.a. Becker 1973, P. 0. 
Nielsen 1979), samt GRKs relative kronologi. Det blir for 
omfattende åta opp enkeltheter i disse diskusjonene og studiene. 

I presentasjonen av hovedpunkter ved den nye kronologien i 1970-
åra tar jeg utgangspunkt i en artikkel av Poul Otto Nielsen fra 
1979. Kronologien er utviklet på bakgrunn av 14 C-dateringene, samt 
basert på typologiske studier av de tykknakkete flintøksene. 
Mellomneolitikum inndeles i to hovedavsnitt. Det eldste avsnittet 
betegnes MNA, som tilsvarer TRBs faser MN I-V (nå MNA I-V). Det 
yngste avsnittet betegnes MN B, som tilsvarer EGKs faser 
undergravs-, bunngravs- og overgravstid (nå MN BI-Ill). GRK 
tidfestes fra den senere delen av MNA og inn i MN BI-Il. Til 
tross for usikkerhet omkring spørsmålet om overlappingstiden 
mellom MNA V og undergravstid og omkring hvorvidt MNA V hadde en 
lengre varighet på de danske øyene enn på Jylland, viser 
hovedresultatet at EGK følger etter TRB i tid (Nielsen 1979:52ff) 

Fra og med 1960-åra får et stadig økende antall 14 C-dateringer 
relevans for den mellomneolittiske kronologien. I 1971 publiserer 
Henrik Tauber dateringer som tilsier at TRBs slutt er eldre enn 
EGKs eldste fase (Tauber 1971:128). I en senere artikkel av Claus 
Malmros & Tauber publiseres 27 14C-dateringer fra MN og SN på 
Jylland som bekrefter dette mønsteret. Det presiseres at det ikke 
foreligger noen datering fra enkeltgraver med Globs eldste 
øksetype A, derfor tas det forbehold om at den eldste fasen skal 
rykkes noe lengere tilbake. Tidspunktet for jysk EGK er kalibrert 
til 2850/2750 - 2450/2350 f.Kr. (Malmros & Tauber 1977:79ff). 

Hans Rostholms arkeologiske undersøkelser fra distriktene Skarrild 
Overby og Lille Hamborg i Ringkøbing amt i 1970-åra innebar 
utgravninger av enkeltgravshauger. Ved disse gravningene iakttok 
han boplassmateriale fra TRBs yngste fase MN V i enkeltgravenes 
haugfyld og i lag under selve gravanlegget, bl.a. skår av Store 
Valby-keramikk. Stratigrafien indikerer at TRBs slutt må være 
eldre enn EGKs eldste fase. De stratigrafiske observasjonene er i 
tillegg i full overensstemmelse med 14C-dateringene. Dette viser at 
Beckers datering av EGKs begynnelse til TRBs fase MN III er 
feilaktig og må revurderes. Konklusjonen er en lineær 
utviklingsmodell. De to kulturene følger stort sett etter 
hverandre i tid eller har kun hatt en kort overlapping. Kulturene 
har bosatt seg i samme område, men har neppe møtt hverandre 
(Rostholm 1977:ll0f). At 14C-dateringene og de nye stratigrafiske 
observasjonene bekrefter hverandre innbyrdes, påpekes av flere 
arkeologer (bl.a. Davidsen 1977:42f, P. 0. Nielsen 1979:6f). 

I 1970-åra er det en målsetting med eksakte definisjoner av og 
kriterier for kronologisk begrepsbruk. Det skilles bl.a. mellom 
begrepet periode og begrepet fase. En periode betegner et større 
område med en stort sett homogen kulturtradisjon, og må således 
ikke kun ha lokal gyldighet. Skillet mellom to etterfølgende 
perioder skal være karakterisert ved at en rekke elementer på 
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flere forskjellige former endres, slik at vi har med en generell 
endring av kulturen å gjøre. Hele TRB er et eksempel på en 
periode. En fase er et kulturelt kompleks med trekk som er 
tilstrekkelig karakteristiske til å skille det fra eldre og yngre 
manifestasjoner av den kulturutvikling det er del av, og fra andre 
samtidige komplekser. Fasen er som regel lokalt avgrenset og har 
ofte en kort varighet. TRBs MN III er et eksempel på en fase innen 
perioden TRB (etter Madsen 1978:51). Fra og med dette avsnittet er 
det naturlig å følge dette nye periode- og fasebegrepet. 

4.7.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

I dette avsnittet vil jeg vise hvordan de nye kronologiske 
resultatene blir innpasset både til en innvandringsmodell og til 
en indre utviklingsmodell i tolkningene av forholdet mellom TRB og 
EGK. 

Innvandringsmodeller 

Damm poengterer at 14C-dateringene og de nye stratigrafiske 
resultatene ikke umiddelbart førte til endringer i perspektiv og 
tolkninger. Flere arkeologer holdt fast ved innvandringshypotesen 
i 1970-åra (Damm 1991a:13). Hun nevner Karsten Davidsen og Erik 
Jørgensen spesifikt, og jeg vil her presentere hovedpunktene i 
disses argumentasjon. 

Davidsen argumenterer for innvandring av jysk EGK. 14C-dateringene 
gir rom for en kort overlappingstid mellom TRB og EGK. Davidsens 
tolkning av denne overlappingstiden er av avgjørende betydning for 
hans innvandringsmodell; TRBs slutt (MN V) settes til EGKs 
bunngravstid. De to kulturene må dermed ha eksistert samtidig i 
EGKs eldste fase, og er dels geografisk adskilt. Bl.a. er EGKs 
undergravstid på Jylland samtidig med TRBs fase MN V på de danske 
øyene. Denne kronologiske overlappingen gjelder først og fremst 
for Jylland. På de danske øyene kan det ikke påvises funn fra 
undergravstid og i Syd-Sverige mangler funn fra den seneste TRB. I 
disse områdene blir det til forskjell fra på Jylland ingen 
nevneverdig samtidighet mellom de to kulturene (Davidsen 
1975:170ff, 1978:173). 

I materialet påviser Davidsen klare ulikheter i geografisk 
distribusjon mellom den yngste TRB og den eldste EGK på Jylland. 
Dette premisset om ulike bosetningsområder blir sentralt i 
argumentasjonen for innvandring. TRB og EGK kan ikke ses som to 
faser av den samme befolknings materielle kultur, fordi en så 
avgjørende forskyvning av bosetningen ville være usannsynlig. Den 
eldste EGK opptrer plutselig, massivt, og i et begrenset område av 
Jylland uten hjemlige forutsetninger. Det understrekes at dette 
sannsynligvis kun gjelder for den første generasjonen av 
enkeltgravsfolk (Davidsen 1975:174, 1977:67, 1978:172f). 
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I tillegg til kontinuitetsbrudd i bosetningen ses dette i 
oldsakstyper, i gravskikk og i erverv. Det er ikke usannsynlig at 
det har skjedd endringer i sosial struktur. Nye håndverksmessige 
tradisjoner i flintøkser og keramikk konstateres. Denne totale 
mangel på kontinuitet gjør det rimelig å anse den første 
generasjon av enkeltgravsfolk for innvandret. Interessant er 
Davidsens avvisning av eldre forklaringsmodeller som tamhesten og 
en nomadisk livsform som årsaker til stridsøkskulturenes hurtige 
spredning over store områder. Isteden antar han at kjennskapet til 
vognen har spilt en viktig rolle (Davidsen 1977:69f). 

Davidsen poengterer at på grunnlag av 14C-dateringene og de nye 
stratigrafiske observasjonene kan man ikke på rent kronologisk 
grunnlag lenger avvise Malmers indre utviklingsmodell. Denne 
modellen vurderes opp mot innvandringsmodellen for de jyske 
forholdene. Bl.a. diskuteres EGKs utbredelse med utgangspunkt i en 
økonomisk modell. Det er ikke tvil om at EGKs utbredelse i Jylland 
har sammenheng med kulturens erverv, men dette kan ikke være hele 
forklaringen. Til tross for antagelsen om en suksessiv 
ervervsendring, konkluderer Davidsen med at det har vært et 
opprinnelig motsetningsforhold mellom den sene TRB og den eldste 
EGK. Bl.a. viser de sjeldne tilfeller av kryssfunn at det ikke kan 
påvises spor av handel mellom de to kulturene (Dav idsen 1977:66ff, 
1978:173). 

Jørgensen fastholder som Davidsen innvandringsmodellen i 1970-åra. 
Det er interessant hvordan han bruker 14C-resultater uten å endre 
sine kulturhistoriske tolkninger. Han diskuterer en grav i Gabøl, 
Haderslev amt i søndre Jylland som på grunnlag av artefaktene 
dateres til eldre undergravstid. Den er i tillegg 14C-datert og 
kalibrert til 2700-2600 f.Kr. Jørgensen viser til diskusjonen 
omkring dateringen av EGKs første innvandring til Jylland og 
poengterer viktigheten av Gabølgraven fordi den inntil nå er den 
eneste 14C-daterte graven fra eldre undergravstid. Han er knyttet 
til den nye kronologien: "Set i relation til de øvrige C-14 
dateringer af anlæg fra såvel tragtbægerkulturen som 
enkeltgravskulturen, passer dateringen af Gabølgraven godtind i 
billedet for opfattelsen af, at enkeltgravskulturen efterfølger 
tragtbægerkulturen ... " (Jørgensen 1972:103). Men en eventuell 
indre utvikling diskuteres ikke, endringen har skjedd ved 
innvandring til Jylland. Dette fastholdes i en avhandling fra 
1977. Som Davidsen fastsetter han eldre undergravstid som EGKs 
innvandringsfase (Jørgensen 1977:200ff). 

Det er premissene fra Muller og Becker som følges av disse to 
arkeologene. Det er interessant å se hvordan de nye 
dateringsresultatene refereres til som fakta uten at dette rokker 
ved innvandringsmodellen. Hvordan anvendes de nye resultatene i 
argumentasjonen for indre utvikling? 
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Indre utviklingsmodeller 

14C-dateringer og stratigrafiske observasjoner er sentrale i 
argumentasjonen for indre utvikling fra TRB til EGK. Jeg mener at 
sider ved denne argumentasjonen kan knyttes til en mer 
tradisjonell typologisk-kronologisk skole i dansk arke o l o gi, 
samtidig som elementer av nyarkeologiske modeller er integrert. 
Som tidligere vist, er P. 0. Nielsen og Rostho lm tilhengere a v 
en indre utviklingsmodell. 

På grunnlag av 14C-dateringer fra TRBs fase MN V og EGKs 
undergravstid konkluderer Malmros & Tauber med at det ikke var 
noen betydelig overlapping mellom disse to kulturene, mest 
sannsynlig rundt 50 år eller et par generasjoner: " ... hvilket 
formentlig er det minimum, der kræves til et gennemgribende 
kultur- og religionsskifte af den karakter, der bl.a. afspejler 
sig i de ændrede gravformer" (Malmros & Tauber 1977:81). 

I en senere artikkel hevder Malmros at både dansk EGK og svensk
norsk stridsøkskultur (MN B) bygger på hjemlige tradisjoner fra 
TRB (MNA). Kontinuiteten vises bl.a. i EGKs boplasskeramikk, v ed 
kontinuitet i megalittbegravelser, i ofringer foran gravene og i 
nedsetting av leirkar i moser. En bosetningskontinuitet er 
sannsynlig i Danmark. Konklusjonen er entydig; det er ingen grunn 
til å anta at det er foregått innvandringer av nye folkeslag ved 
begynnelsen av EGK. Endringene i gravskikk, stridsøkser og 
gravkeramikk ved begynnelsen av EGK ses som resultat av generelle 
europeiske motestrømninger, samt sosiale og religiøse bevegelser 
som overalt fører til forandringer i kulturbildet. Det er neppe 
tilfeldig at disse innflytelsene f ø rst gjør seg mest gjeldende i 
det sentrale og vestlige J y lland, som er landfast med kontinentet. 
Denne diffusjonsmodellen knyttes samtidig til ø konomi; avgjørende 
endringer i livsgrunnlaget fører til en omlegging fra jordbruk til 
en større vektlegging på husdyrhold, jakt og maritime ressurser 
(Malmros 1980:66). 

I en avhandling fra 1978 presenterer Klaus Ebbesen en klar indre 
utviklingsmodell. Markante endringer i et forhistorisk materiale 
kan ha andre årsaker enn innvandring. Bl.a. kan økologiske kriser 
medføre voldsomme samfunnsendringer. Han innfører begrepet yngre 
neolittisk tid for det tidsrom hvor EGK er enerådende i Danmark. 
Denne tiden, også benevnt enkeltgravstiden, innpasses i en lineær 
tids- og utviklingsmodell mellom TRB og SN. GRK er i sin eldre del 
samtidig med TRB og i sin yngre del samtidig med EGK (Ebbesen 
1978: 116f) . 

I sin videre forskning fastholder Ebbesen synet på TRB og EGK som 
etterfølgende og selvstendige stadier i den danske 
samfunnsutviklingen. Til tross for at premisset om kontinuitet er 
sentralt hos Ebbesen, er oppkomsten av enkeltgravskikken i Midt
og Vest-Jylland et unntak. Dette representerer et markant brudd i 
det arkeologiske materialet og avspeiler sannsynligvis en likeså 
markant endring i det forhistoriske samfunnet. Dette forklares som 
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radikale endringer i ervervsstrategi. Her ligger tydelig en 
materialistisk basis-overbygningsmodell til grunn. Endringer i de 
forhistoriske samfunns produksjonsforhold vil meget ofte bety 
endringer i hele samfunnsstrukturen og dermed også i den 
ideologiske overbygning, hvis materielle spor kan iakttas i 
gravene. De økologiske forholdene i Midt- og Vest-Jylland er 
atypiske for landet som helhet, med hedeområder som favoriserer 
husdyrhold. Endring mot denne nye typen ervervsstrategi ses som 
tendenser allerede i sen TRB på Jylland, og ekspanderer med EGK. 
EGKs oppkomst kan videre oppfattes som uttrykk for en 
samfunnsmessig ekspansjon, og endringene kan skyldes indre 
spenninger i samfunnet. Han viser til lignende forhold i Mellom
Europa. De danske forholdene er både del av en større europeisk 
endringsprosess og et ledd i det danske samfunns indre utvikling i 
yngre steinalder (Ebbesen 1984a:131). 

Det interessante i de indre utviklingsmodellene er at sider ved 
Malmers samfunnsmodeller ses gjenspeilet i dansk arkeologi. Dette 
gjelder synet på endring som et samspill mellom ytre impulser og 
indre utvikling, samt bruk av en materialistisk basis
overbygningsmodell. Samtidig er det klare elementer av nyarkeologi 
i denne forskningen; økologiske og ervervsmessige forhold er 
sentrale endringsfaktorer, og dette gjenspeiler seg i det 
arkeologiske materialet. 

4.7.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

I tillegg til EGKs forhold til andre kulturgrupper og dens 
betydning for videre kulturutvikling, omhandles 1970-åras 
forskning omkring gropkeramisk kultur i dette avsnittet. Synet på 
denne kulturen gjenspeiler både kontinuitet og grunnleggende 
endringer i kultur- og folkebegrepet. 

Enkeltgravskulturens forhold til andre kulturgrupper 

Det er et skille i kultur- og folkebegrep hos de arkeologer som 
argumenterer for innvandring i forhold til de som argumenterer for 
indre utvikling. 

Det er interessant å se hvor tett forbundet Davidsens 
innvandringsmodell er med hans kultur- og folkebegrep. 
Innvandringsmodellen innebærer et syn på TRB og EGK som to ulike 
befolkninger: "Den jyske enkeltgravskultur kan stadigbedstanses 
som værende båret af et nyt indvandret folk ( ... ) At man visse 
steder har levet tæt ved den gamle befolkning i en kortere 
overgangsperiode kan ikke ændre hovedindtrykket og fortæller intet 
om i hvor høj grad forholdet mellem de to grupper var af fredelig 
eller krigerisk karakter" ( Davidsen 197 5: 17 4) . Bl.a. tolker han 
funn på øyene av enkelte av EGKs eldste A-økser som tegn på et 
tidlig ekspansivt enkeltgravsfolk på søken etter nye områder i 
øst: "Nogle nåede for langt, mistede kontakten med basisgruppen og 
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blev opslugt eller dræpt af de lokale beboere" (Davidsen 1982:48). 
Distribusjonen av en bestemt øksetype knyttes her til vandringen 
av en spesifikk kultur- og folkegruppe. Dette ser jeg som en svært 
tradisjonell kulturhistorisk tolkning, en kan endog si i den 
"brøndstedske ånd". 

Motsatt Davidsen anser ikke tilhengerne av indre utvikling TRB og 
EGK som to ulike folkegrupper. Isteden er det den samme 
befolkningen som endrer kultur og samfunnsform over tid. 
Drivkraften i dette er vanligvis presentert som ulike former for 
ervervs- og økologiske endringer: "På grundlag af det arkæologiske 
materiale må man konkludere, at der ikke har været flere samtidige 
folkestammer af forskellig oprindelse ( ... ) I stedet har der været 
en befolkning, som stræbte efter at udnytte de naturlige 
ressourcer bedst muligt (Malmros 1980:65). Denne modellen vil 
utdypes i avsnittet om nyarkeologien. 

Enkeltgravskulturens betydning for den videre kulturutviklingen 

Beckers tese fra 1950-åra om sen TRBs (MN V) kronologiske kontakt 
med SN tilbakevises nå av 14C-dateringer og nye typologisk
kronologiske studier. Jeg vil kort referere til debatten omkring 
selve det arkeologiske materialet. 

Sentralt i Ebbe Lomborgs avhandling Die Flintdolche Danemarks fra 
1973 er falsifisering av eventuelle typologiske og kronologiske 
overensstemmelser mellom TRB og SN. I en senere artikkel forfektes 
det samme synet. Det senneolittiske materialet viser klare 
tradisjoner fra EGK, mens det ikke er mulig å påvise sikre 
tradisjoner fra TRB. Et eksempel er i keramikkdekoren, hvor det er 
påvirkning fra klokkebegere i de sene enkeltgravskarene mens dette 
ikke ses i traktbegrene. Tradisjonene fra EGK ses likeledes i 
gravskikk og i redskapsformer. Konklusjonen er at hjemlige 
lokalgrupper av EGK, i kombinasjon med ytre impulser fra de 
tidlige bronsealderkulturer i Mellom- og Vest-Europa, danner 
grunnlaget for SN i Danmark (Lomborg 1977:20ff). 

Ebbesen argumenterer derimot på linje med Becker om kronologisk 
kontakt mellom TRBs fase MN V og SN. I motsetning til Lomborg 
hevder han at det er elementer i det senneolittiske materialet som 
lar seg forklare på bakgrunn av tradisjoner fra TRB. Andre typer 
elementer lar seg tilbakeføre på tradisjoner fra EGK. Konklusjonen 
er den klassiske sammensmeltningsmodellen; både elementer av TRB 
og EGK fortsetter inn i SN. Interessant nok understreker Ebbesen 
at dette ikke er en etnisk tolkning eller modell. Som et 
alternativ til den eldre forskningen ser han de to kulturene i MN 
som representanter for to ulike samfunnsformer og knytter de ikke 
til spesifikke etniske grupper (Ebbesen 1975:302f). 

Ebbesens kronologiske argumentasjoner kritiseres av både Lomborg 
og Davidsen (se Davidsen 1978:162). Selv går Ebbesen bort fra 
dette synet i senere forskning, bl.a. på grunnlag av 14C-
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dateringer. Han tilslutter seg nå den gjengse lineære tids- og 
utviklingsmodellen; EGK følger i tid etter TRB, og derav bygger 
den senneolittiske kulturen på EGK (Ebbesen 1978:llSff). Becker 
selv er åpen for en korrigering av sine tidligere kronologiske 
resultater angående TRBs fase MN V som følge av de nye 14C
dateringene og Lomborgs studier (Becker 1973:180). 

Til tross for en debatt om hvilken mellomneolittisk kultur som 
blir bestemmende for videre kulturutvikling, er den generelle 
konklusjonen en lineær tids- og utviklingsmodell. TRB - EGK - SN 
er etterfølgende stadier som representerer den samme befolkningens 
utvikling. Jeg vil videre i dette avsnittet vise hvordan denne 
modellen og dette kultursynet dominerer i den klare nyarkeologiske 
retningen i dansk arkeologi. 

Gropkeramisk kultur 

Nordisk forskning og debatt omkring GRK i 1970-åra illustrerer 
viktige trekk ved tidens kultur- og folkebegrep. Litteraturen 
preges av ulike forskningsfelt og -tradisjoner som bl.a. har 
sammenheng med materialets ulike karakter i forskjellige regioner. 
Jeg vil referere til sider ved denne diskusjonen i Danmark med en 
parallell til Sverige. For Danmarks vedkommende tar jeg for meg 
følgende to debatter: 1) hvorvidt GRK er en kulturell enhet, eller 
om "den'' består av flere regionale grupper, 2) hvorvidt GRK er en 
selvstendig kulturgruppe, eller om denne materielle kulturen 
utgjør spesialiserte sider ved TRBs eller EGKs ervervstilpasning. 
Innen svensk forskning vil jeg referere til debatten om GRKs 
oppkomst og slutt i MN, samt til forholdet mellom GRK og 
båtøkskulturen. 

Den danske arkeologen Svend Nielsen oppløser skandinavisk GRK som 
en enhetlig nordisk kulturgruppe. Oldsaksmaterialet i de ulike 
regionene er så variert at den eneste løsningen er å oppgi 
begrepet gropkeramisk kultur, samt rent metodisk å ikke bearbeide 
materialet som om det skulle være en enhetlig kultur. Han 
argumenterer for klimafaktoren som årsak til oppkomsten av ulike 
regionale grupper, fordi de oppstår på et tidspunkt med 
temperaturfall. Av klimaendring følger ervervsendring. Materielle 
variasjoner mellom ulike regioner i Norden tolkes som resultat av 
ulik ervervstilpasning og ulike tilgjengelige ressurser for 
redskapslaging. Et eksempel på Nielsens nye syn på materiell 
kultur er at tangepilene {type C) ikke knyttes til en bestemt 
kultur eller folk i tradisjonell forstand, men ses som en 
teknokrets som kan deles av flere grupper (Nielsen 1979:29ff). 
Tanker om en oppløsning av GRK er imidlertid ikke helt ny. I en 
debatt med bl.a. Becker tidlig i 1960-åra stiller Hagen seg 
tvilende til at GRK kan regnes som en homogen kultur. Isteden ser 
han ''den" som et kompleks av en rekke nær beslektete grupper med 
stor geografisk spredning {Hagen 1963:69f, se også Bakka 1973:74). 
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Videre definerer S. Nielsen det gropkeramiske materialet i Danmark 
som en del av TRB. På et tidspunkt i MN får jakten et oppsving, 
årsaken er den nevnte klimaendringen. Boplassene med gropkeramisk 
materiale tolkes som TRBs jaktstasjoner, dvs. som en ervervsmessig 
spesialisering i jordbrukskulturen (Nielsen 1979:32f). Motsatt 
Beckers tolkning ser ikke Nielsen tangepilene som resultat av 
norske og svenske gropkeramikeres sesongvise opphold i Danmark. De 
tolkes nå som TRBs kulturlån fra de mer jaktpregete gruppene i 
Norge, hvor denne piltypen har vært i bruk langt tilbake i 
mesolitikum. 

Mens S. Nielsen definerer GRK som en del av TRB, ser Malmros den 
som en regional variasjon av EGK. Dette baseres på at 
gropkeramiske typer er funnet i flere enkeltgraver, samt at mange 
boplasser har materiale fra begge kulturene. EGK inndeles i to 
regioner i undergravstid; det nordlige og østlige Danmark i 
forhold til det sentrale og vestlige Jylland. Ulikhet i materiale 
mellom disse regionene forklares ved at ulike former for transport 
(sjø - land) fører til ulike kontakter til andre grupper utad. 
Videre knyttes de regionale variasjonene til EGKs blandingsøkonomi 
med jordbruk og husdyrhold i innlandet og jakt og fiske i 
kystområdene. De tidligere definerte gropkeramiske kystboplassene 
tolkes følgelig som en spesialisert del av EGK (Malmros 
1980:62ff). 

Becker omtaler S. Nielsens og Malmros' synspunkter. Han poengterer 
sterkt at TRB har egne sesongboplasser både i TN og MN hvor de 
supplerer sin økonomi med jakt og fiske. Et viktig argument er at 
materialet på disse plassene har et klart fellespreg med 
jordbruksboplassene; TRBs særegne keramikk og store 
flintredskaper. Han fastholder sin tidligere klassifikasjon av 
tangepilene som et ledeartefakt for GRK, og dermed som et 
kulturfremmed element i TRB (Becker 1982:lSff). Becker fastholder 
følgelig sin konklusjon fra 1950-åra av GRK som en enhetlig 
kultur- og folkegruppe. 

Oppkomsten av GRK forklares i norsk og svensk arkeologi bl.a. med 
den såkalte avneolittiseringsmodellen, som har sitt grunnlag i 
klima- og pollenanalyser. Etter den første jordbruksperioden i TN 
opphører eller minsker jordbruksintensiviteten markant under eldre 
MN. Bondebefolkningen går over til en blandingsøkonomi med større 
vektlegging på jakt og fiske, og i dette ligger oppkomsten av GRK. 
Av dette følger at det gropkeramiske materialet anses som en form 
for indre utvikling av TRB (Kaelas 1976:130). Denne modellen har 
tradisjoner lenger tilbake, bl.a. lanseres den av den norske 
arkeologen Erik Hinsch i 1950-åra (Østmo 1988a:17). 

Welinder omhandler forholdet mellom GRK og båtøkskulturen i østre 
deler av Sverige. Premisset er kronologisk samtidighet og 
samhandling mellom de to kulturene. Han skisserer et 
bosettingsmønster hvor den jakt- og maritimt baserte GRK er 
stasjonert ved ytre og indre kystområder mens båtøkskulturen er 
lokalisert på jordbruksområdene i innlandet. De to kulturene har 
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følgelig ulik ervervstilpasning innen ulike økologiske nisjer. 
Distribusjonen av materialet til de to kulturene utelukker 
hverandre. De to gruppene samhandler imidlertid ved varebytte av 
ulike matprodukter. Lokaliteter som inneholder keramikk fra begge 
gruppene tolkes som de stedene hvor byttehandelen foregikk. Til 
sammen utnytter de to kulturene landskapets ressurser optimalt med 
hver sin spesialiserte økonomi som begge får del av via 
byttehandelen (Welinder 1976:24ff). 

I en senere artikkel omhandler Welinder teorier omkring den 
såkalte "avkultureringen" (acculturation) av GRK. Begrepet 
betegner former for tilpasnings- og endringsprosesser i 
kulturkontakten mellom ulike grupper. Welinder presiserer sin bruk 
av dette begrepet som: " ... the adaptive strategies used by human 
groups confronted by altered environments - physical and social -
to cope with new conditions" (Welinder 1978:98). Begrepet settes 
inn i et kulturøkologisk rammeverk. Temaet er GRKs plutselige 
forsvinning fra Øst-Sverige ved slutten av MN. Han refererer til 
to hypoteser omkring dette. Den ene er økologisk endring; endring 
av kystlandskapet ved transgresjoner/regresjoner fører til 
ubalanse i den maritime næringskjeden som gjør at basisnæringen, 
selfangsten, blir forstyrret. Dette fører til at GRKs kollaps (se 
Lofstrand 1974). Den andre forklaringen er basert på økonomisk 
endring; introduksjonen av jordbruket til Øst-Sverige, eventuelt 
av en annen etnisk gruppe, fører til at GRK tilpasser seg 
jordbruksøkonomien og denne n ye kulturformen (Welinder 1978:99) 

Welinders modeller for forholdet mellom GRK og båtøkskultur er 
interessante. Det gropkeramiske materialet viser ikke integrasjon 
av jordbruket. GRKs boplasser innen alle typer landskap viser en 
eksklusiv jakt- og sankerøkonomi både på de tidlige og de sene 
boplassene. Hans tolkning er at båtøkskulturens ekspansjon inn i 
GRKs tradisjonelle territorium i de indre kystområdene fører til 
et konkurranseforhold mellom gruppene. Dette medfører at GRK 
tvinges mot de ytre kystområdene. Dermed marginaliseres denne 
kulturens økologiske grunnlag, da den i tillegg til de rent 
maritime ressursene også utnyttet næringsgrunnlaget i de indre 
kystområdene. Welinders hypotese for denne kulturens "forsvinning" 
er at den ikke overlevde denne nye økonomiske og territoriale 
situasjonen. En økologisk modell kombineres her med en 
kulturmodell, hvor et skjevt styrkeforhold mellom to kulturer 
fører til den enes kollaps (Welinder 1978:108ff). 

4.7.5. NYARKEOLOGIEN I DANSK ARKEOLOGI 

Jørgen Jensens Danmarkshistorie fra 1979 (bind 1) er skrevet i en 
klar nyarkeologisk tradisjon. Han redegjør selv eksplisitt for 
sine perspektiver; målsettingen er å se Danmarks forhistorie fra 
en sosialhistorisk synsvinkel med henblikk på å skildre 
kontinuiteten i utviklingen: " ... at se de forhistoriske samfund 
som dynamiske systemer, hvis enkelte dele nok lejlighedsvis kan 
isoleres og studeres, men hvor elementerne først og fremmest står 
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i et gensidigt forhold til hinanden, ikke uligt den måde en 
le~ende organisme fungerer på'' (Jensen 1979:9). Dette er en klar 
systemteoretisk tankegang. Videre følger en-· forslmingshistorikk om 
endringer i arkeologien i løpet av 1960-åra; økologiske 
synspunkter og sosialantropologiske modeller er nå i stigende grad 
r~levante. Mer spesifikt nevnes den nyevolusjonistiske skolen i 
VSA i 1960- og 70-åra (Jensen 1979:121f). Jensen inndeler 
forhistorien i et nyevolusjonistisk skjema. De enkelte periodene 
inndeles i grupperingene bandsamfunn, stammesamfunn, 
høvdingedømmer og statsdannelser (se fig.5). 
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FIGUR 5. De evolusjonistiske samfunnstypene. Fra Jensen, J. 1979. Oldtidens 
samfund. Tiden indtil Jr 800. Dansk Socialhistorie. Bind 1. Gyldendal, fig.13, 
s.122. 

Viktige aspekter i tolkningene av eldre steinalder og tidlig yngre 
steinalder har relevans for synet på overgangen til EGK. Hele 
eldre steinalder karakteriseres som et bandsamfunn. Økologiske 
forhold er determinerende faktorer for samfunnsutviklingen. Tidlig 
yngre steinalder anses som et stammesamfunn. Overgangen fra eldre 
steinalders jeger- og samlersamfunn til det første jordbruket er 
følgelig en overgang fra en samfunnstype til en annen. Jensens 
modell er at økt befolkningspress kombinert med ressursknapphet 
fra slutten av eldre steinalder tvinger befolkningen til å gå over 
til den nye ervervsformen, som på dette tidspunktet er kjent 
lenger syd. En viktig inspirasjonskilde er Boserups teorier om 
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sammenhengen mellom matvareproduksjon og befolkningsutvikling. 
Jensen poengterer at befolkningspress-modellen muliggjør 
utelukkelse av en innvandringsmodell for oppkomsten av det første 
j ordbruket ( Jensen l 9 7 9 : 7 4 ff , 12 0 ) . 

EGK klassifiseres sammen med bronsealder i perioden fra 2800 til 
500 f.Kr. Denne perioden karakteriseres ved en overgang fra 
stammesamfunnet til høvdingedømmet. Skillet mellom de to 
samfunnsformene settes interessant nok mellom TRB og EGK. I denne 
perioden skjer det betydelige endringer i jordbrukssamfunnets 
ervervsstrategi; fra en bredspektret strategi i TN mot en mer 
utbytterik strategi i MN der plogbruk og husdyrhold får økt 
betydning. Dette fører til endringer mot et mer åpent landskap, 
som bl.a. belegges ved pollenanalyser. Befolkningspress er igjen 
en viktig endringsfaktor, dette må ha tvunget fram innføringen av 
et endret ervervsmønster. På Jylland fører den nye 
ervervsstrategien til en jordbruksekspansjon og et nytt 
bosettingsmønster på de magre jordene fra begynnelsen av det 
3.årtusen f.Kr. - dvs. EGK oppstår. En beslektet utvikling synes 
samtidig å finne sted over hele Sentral- og Nord-Europa. Også her 
har man i de senere år begynt å se bort fra den eldre forskningens 
dramatiske invasjonsteorier. I stedet har man heftet seg ved 
vitnesbyrdene om intensivert skogrydding og utvidelse av 
beiteland. Dette ses som tegn på at agrarsamfunnene bestrebet seg 
på å utvikle en mer produktiv økonomi. Den samme befolkningens 
ervervsendring som en prosess over tid overtar fra innvandring som 
relevant forklaringsmodell, noe som også 14C-dateringene støtter 
opp om (Jensen 1979:127ff). 

Jensen beklager mangelen av et variert funnmateriale fra tiden 
2800-2400 f.Kr., dvs. innenfor EGK. Som en følge av dette baserer 
framstillingen av denne perioden seg i stor grad på 
tilbakeslutning fra bronsealderen. Ervervsendringene kan ikke 
følges i detalj i dette tidlige avsnittet, men dens resultat lar 
seg studere med stor tydelighet i yngre bronsealder (Jensen 
1979:143). Jeg antar at årsaken til at Jensen metodisk baserer seg 
på en slik tilbakeslutning er at han klassifiserer EGK og 
bronsealder innen den samme samfunnsformen. 

Høvdingedømmet beskrives som en struktur der integrasjonen mellom 
enkelte samfunnsgrupper sikres gjennom en høvdings autoritet. 
Gravskikken betraktes som et materiale som kan avspeile den 
sosiale stratifikasjonen. Her refererer Jensen spesielt til 
Binfords klassiske gravanalyse (Binford 1971). Stridsøksene, 
flintdolkene og bronsene tolkes som prestisjegjenstander knyttet 
til individ. Økt sosial lagdeling karakteriserer utviklingen over 
tid. Et premiss er igjen befolkningsvekst. Sosiale ulikheter synes 
å vokse i takt med denne (Jensen 1979:158ff). 

Jensens begrepsbruk er svært interessant. Begreper som "kultur" og 
"folk" benyttes ikke. Isteden brukes begrepene samfunn og 
befolkning gjennomgående, som "samfundstype", "bondesamfund", 
"stammesamfund", "den danske oldtidsbefolkning" og 
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"agrarbefolkning''. De tradisjonelle yngre steinalders 
kulturbetegnelser settes i gåsetegn, f.eks. "den såkaldte 
Enkeltgravskultur". Begrepet gropkeramisk kultur er overhodet ikke 
nevnt. Under den bredspektrete ervervsstrategien til 
bondebefolkningen i TN omhandles jakt og fiske, bl.a. selfangst, 
som en del av befolkningens vekseldrift. Til de sentrale 
jordbruksbosetningene knytter det seg en bred variasjon av plasser 
med en mer blandet eller spesialisert økonomi (Jensen 1979:107f). 
Den nye begrepsbruken og oppløsningen av GRK viser Jensens bruk av 
nye samfunnsmodeller i sin skildring av den danske 
oldtidsbefolknings utvikling som prosesser over tid. Dette er et 
brudd både med tradisjonell kulturhistorisk arkeologi og med den 
typologisk-kronologiske skole som flere danske forskere opererer 
innenfor i denne tiden. 

4.7.6. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Typologisk-kronologisk dansk arkeologi i 1970-åra er sterkt preget 
av tradisjonell kulturhistorisk tankegang. Spesielt vises dette i 
den rent metodiske klassifikasjonen av materialet. Samtidig vil 
jeg hevde at det eldre teorigrunnlaget er svært utvannet. F.eks. 
postuleres innvandring av EGK uten at opprinnelsesområder og 
vandringsveier i særlig grad ses som relevant. Isteden vektlegges 
det indre, nordiske perspektivet, noe jeg vil si er en tendens 
allerede i Beckers forskning i 1950-åra. 

Det tradisjonelle kultur- og folkebegrepet utsettes for kritikk i 
1960- og 70-åra ( bl.a. Hagen 1970, Shennan 1978:113). Samtidig 
beholdes de tradisjonelle kulturbetegnelsene i vesentlig grad: 
"The existence of the three neolithic groups has never seriously 
been challenged. Artifact typologies have been developed and 
refined within each of the cultures, but the contents of the 
assemblages remain the same. As a result of this even modern 
research has been stuck with a framework that originates in the 
culture concept developed around the turn of the century" (Damm 
1991a:14). 

I den typologisk-kronologiske forskningen i 1970-åra er det 
tydelig at Beckers problemstillinger og retningslinjer følges. 
Knyttet til debatten omkring 14 C og stratigrafi er det materialet 
som han tidligere klassifiserer til TRBs slutt, som Store Valby
keramikk, stendyngegraver og de ulike flintøksene. Becker selv er 
fortsatt aktiv i debatten, med flere publikasjoner fra 1960-åra 
til 1980-åra. Forskningen preges av lokale detaljstudier med 
lokale typologiske rekker. F.eks. gjelder dette forskningen av 
GRK. Dette kan karakteriseres som studiet av utvikling over tid i 
et begrenset rom: "The idea of autonomous development in one 
region independent of events in other regions were not only 
accepted, but became strongly dominant. This lead toa decrease in 
the interest in contemporary material in other regions, and 
comfirmed or at least continued the traditional view that distinct 
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cultures that did not share any artifact types had not been in 
contact with each other" (Damm 1991a:14). 

Jensens Danmarkshistorie representerer et klart brudd i 
framstillingsform i forhold til den typologisk-kronologiske 
tradisjonen. Forhistorien studeres som prosesser, ikke som 
statiske overganger/brudd mellom kulturformer eller perioder. I 
hans klima-, erverv- og befolkningsvekst-modeller for indre 
utvikling i steinalderen er det en klar aksept av angloamerikansk 
nyarkeologi. Mens forskere som f.eks. Davidsen og Ebbesen ikke tar 
i bruk sosialantropologiske analogier eller modeller er det en 
eksplisitt bruk av dette hos Jensen. Hans behandling av 
datamaterialet har en helt annen karakter enn tidligere. 
Samfunnsmodellene synes å være det primære utiangspunktet, samt 
naturvitenskapelige data i form av pollen og 4C. Det er svært 
liten omtale av og argumentasjon på grunnlag av spesifikke 
gravformer og artefakter og/eller på grunnlag av typologisk
kronologiske rekker. Dette er et klart brudd fra tradisjonell 
kulturhistorisk arkeologi. I en kritikk av Jensens bok skriver 
Palle Siemen at nyarkeologiske øko-deterministiske, demografiske 
og sosiologiske årsaksforklaringer låses fast i et evolusjonistisk 
skjema over samfunnets generelle utvikling (Siemen 1981:115). 

Endringer i fokus fra kulturer i rom til et samfunns utvikling 
over tid er et markant brudd fra eldre forskning. Som før er 
kronologi sentralt for de kulturhistoriske slutningene. Med 
henvisning til Beckers kronologiske skjema fra 1954 påpeker 
Malmros at den eldre forskningens kulturbegrep, som satte 
likhetstegn mellom arkeologisk materiale og ulike folkestammer, 
førte til en rekke kronologiske feilslutninger: "Den traditionelle 
kulturopfattelse må nødvendigvis ændres, efter at den nye 
kronologi er fastlagt" (Malmros 1980:62). Som i neolitikum har 14C
dateringene i dansk mesolitikum endret kronologien og 
perspektivene fra samtidighet mellom ulike kulturer til en lineær 
tids- og utviklingsmodell (J. Jensen 1979:68). Becker omtaler 
dette som den eldre og den nye modellen. Om den eldre modellen 
skriver han: " ... at to eller flere arkæologiske kulturgrupper 
(der i regelen identificeres med lige så mange folkestammer) kan 
have eksisteret side om side". Og om den nye modellen: " ... det 
billede, som en række yngre forskere giver af præcis det samme 
fundstof; her er der tale om en enkelt linie fra først til sidst, 
en enstrenget kulturudvikling, hvor samme folkegruppe gradvis 
ændrer sin materielle og åndelige kultur" (Becker 1980:26f). 

Som i 1950- og 60-åra er det indoeuropeiske spørsmålet løsrevet 
fra forskningen på de nordiske stridsøkskulturene. Temaet er 
imidlertid ikke ute av arkeologien. Den litauisk-amerikanske 
arkeologen Marija Gimbutas fører denne tradisjonelle forskningen 
videre i sin argumentasjon for et proto-indoeuropeisk opphav på de 
sydrussiske steppene. Dette synet fremmer hun alt i 1950-åra, 
fulgt opp med flere publikasjoner i 1960-, 70- og 80-åra (etter 
Renfrew 1987:39). I "Ideer omkring førhistoriske samfunn" fra 1977 
sammenfatter Gjessing senere indoeuropeisk forskning med 
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hovedlinjene i denne forskningen fra 1930- og 40-åra, bl.a. med 
koblingen nordiske stridsøkskulturer og indoeuropeisk ekspansjon 
(Gjessing 1977:86ff). 

Begrepet kultur brukes ofte synonymt med periode i 1970-åra. Jeg 
vil hevde at kulturbegrepet i første rekke blir en form. De 
neolittiske kulturene blir operative begreper for klassifikasjon 
av datamaterialet mens de har mistet det etnografiske innholdet 
som bl.a. Becker ga de i 1950-åra, og som var sentralt i klassisk 
kulturkretslære. I spørsmålet omkring GRK har jeg forsøkt å vise 
at kulturbegrepet som form blir svært problematisk p.g.a. denne 
kulturens (eller materialets!) påviste kronologiske samtidighet 
med først TRB og siden EGK. På denne bakgrunn kan diskusjonen om 
hvorvidt dette materialet representerer en egen kultur- og 
folkegruppe eller om det er en spesialisert del av TRB/EGK 
forstås. Synet på tangepilene som del av en teknokrets som deles 
av flere regionale grupper er et klart brudd med kulturkretslærens 
kulturbegrep. Av flere forskere regnes ikke erverv nå som en 
kulturspesifikk faktor. En kultur kan ha flere erverstilpasninger 
samtidig. Et unntak er deler av forskningen på nettopp GRK. F.eks. 
ser Welinder GRK og båtøkskulturen i Øst-Sverige som to ulike 
kulturer som utnytter ulike økologiske nisjer, og som kommer i et 
konkurranseforhold om ressursene. Jeg vil hevde at han i dette 
følger Beckers syn på erverv som en kulturspesifikk faktor, samt 
den økologiske symbiosemodellen. I Welinders kulturøkologiske 
modeller har følgelig kulturbegrepet et innhold, mens tanken om 
samtidige kulturer i rom generelt er problematisk i den 
nyevolusjonistiske tradisjonen i 1970-åra. 

Et funksjonalistisk kultursyn ligger tydelig til grunn ved de 
forklaringsmodellene der endringer i erverv ses som basis for 
øvrige samfunnsendringer. Dette kan karakteriseres som en 
materialistisk basis-overbygningsmodell. Hos Jensen er disse 
modellene entydige, men de er likeledes tilstede i den mer 
typologisk-kronologiske danske forskningen. Videre utelukkes ikke 
diffusjon av ytre impulser som en del av forklaringen for 
oppkomsten av jysk EGK (se f.eks. Ebbesen 1984a:21). Dette kan ses 
som en kontinuitet fra Malmer. Samtidig er det viktig at 1970-åras 
systemteori opererer med både indre og ytre endringsfaktorer. Av 
ytre endringsfaktorer er miljøet av sentral betydning, men også 
kontakt med omkringboende kulturer kan spille inn. Dette ser jeg 
som en årsak til at i motsetning til migrasjon, er en form for 
diffusjonistiske endringsmodeller integrert i argumentasjonen for 
indre utvikling. Dette er ikke diffusjon i vid forstand som i den 
kulturhistoriske arkeologiens "ex oriente lux"-modell, men mer i 
form av påvirkning fra nabokulturer i systemteoretisk forstand. 

Det er interessant å se hvordan nye 14 C-dateringer og 
stratigrafiske analyser refereres til som fakta ved materialet 
både av de arkeologene som argumenterer for innvandring og av de 
som argumenterer for indre utvikling. Begge typer endringsmodeller 
tilpasses de nye observasjonene. I Stridsyxekulturen i Sverige och 
Norge fra 1975 har Malmer med 14C-dateringene som et nytt moment 
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for riktigheten av sine tidligere tolkninger (Malmer 1975:108). 
Malmers konvensjonelle arkeologiske dateringsmetoder stemmer mao. 
med 14 C. Som tidligere med pollenanalysene, ytrer Becker nå skepsis 
og en moderat holdning til resultatene av 14

C i flere publikasjoner 
fra 1970- og 80-åra. Han hevder at dateringene er uforenelige med 
de rent arkeologiske resultatene. Så lenge det ikke kan foretas 
avgjørende innvendinger mot disse resultatene, er det for tidlig å 
skyve de til side bare fordi man ad naturvitenskapelig veg kommer 
fram til andre resultater (Becker 1973:180). 

Sammenfattet er det fra 1970-åra er en klar endring i fokus fra 
studier av kulturer i rom til studier av samfunn i endring. Den 
eldre arkeologiens enhetlige kulturbegrep er erstattet av 
samfunnsmodeller fra bl.a. sosialantropologi. Samtidig er det 
eldre kulturbegrepet i stor grad fremdeles et underliggende 
premiss, ikke minst i klassifikasjonen av datamaterialet. Jeg 
mener at kultursyn former data i de nyarkeologiske retningene i 
1970-åra. Nyevolusjonismen og et funksjonalistisk kulturbegrep som 
teorigrunnlag er et klart grunnlag for at steinaldermaterialet 
klassifiseres i en lineær tids- og utviklingsmodell. Ulikheter i 
materiale i rom problematiseres mindre enn ulikheter i materiale 
over tid. 

4.8. NYE TYPER ANALYSER AV MATERIELL KULTUR; JYSK EGK 
I 1980- OG TIDLIG I 90-ÅRA 

4.8.1. INNLEDNING 

I dette avsnittet omhandles forskningen av jysk EGK i 1980-åra og 
tidlig i 90-åra. De mange teoretiske retningene i denne tiden gjør 
det nødvendig å avgrense valget av forskningsperspektiver. Jeg 
legger hovedvekt på endring fra tidligere, med fokus på den 
forskningen som tydeligst skiller seg fra typologisk-kronologisk 
dansk skole og nyarkeologi i 70-åra. Som en samlebetegnelse 
benyttes betegnelsen post-prosessuell arkeologi om det utvalgte 
forskerperspektivet. Dansk forskning vil ses i lys av britisk 
post-prosessuell teori. Videre er britiske arkeologers analyser av 
et nordisk neolittisk materiale integrert i avsnittet. Det blir 
ikke i samme grad som tidligere vektlagt hvorvidt nytt erkjent 
datamateriale får betydning for nye tolkninger. Et karakteristisk 
trekk ved 1980- og 90-åras forskning er nye typer analyser av 
allerede erkjent materiale. Post-prosessuell arkeologi blir ofte 
beskyldt for kun å være en teoretiserende retning som ikke 
behandler det arkeologiske datamaterialet. En problemstilling her 
er hvorvidt dette kan sies å være en relevant kritikk for alle 
retningene innen denne arkeologien. 
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4.8.2. DATAMATERIALET OG KLASSIFIKASJON - nye aspekter 

I spørsmålet om forholdet mellom TRB og EGK preges ikke denne 
perioden av den samme aktive kronologiske diskusjonen som i 1950-
og 70-åra. Dette anser jeg at har sammenheng med en grunnleggende 
aksept av kombinasjonen mellom konvensjonell arkeologisk datering 
og 14C-dateringene. Tauber publiserer 37 nye 14C-dateringer som er 
utført på materiale fra jysk EGK siden 1970-åra, deriblant 18 
dateringer fra eldste fase av undergravstid. Disse dateringene 
bekrefter i alt vesentlig de tidligere resultatene. I tillegg er 
19 dateringer utført fra de to gropkeramiske boplassene Kainsbakke 
II og Kirial Bro på Djursland. De eldste dateringene viser en 
samtidighet med den eldste EGK. Av dette konkluderes det med at 
GRK og EGK begynner omtrent samtidig i Danmark, og at begge er 
yngre enn TRB (Tauber 1986:198ff). Tilsvarende viser 14C-dateringer 
fra Sverige en samtidighet mellom GRK og stridsøkskulturen 
(Wyszomirska 1986). 

Vektleggelse av geografisk distribusjon av det mellomneolittiske 
materialet er sentralt i denne perioden. Dette ser jeg som et nytt 
perspektiv i synet på og i behandlingen av datamaterialet som 
spesielt skiller seg fra 1970-åras finkronologier. Eksempler på 
dette følger. 

I sin avhandling søker Damm å dekonstruere de etablerte boksene 
som kalles arkeologiske kulturer. De anses som en blindgate for 
videre forskning: "You measure and evaluate analyses and theories 
in relation to it rather than the other way round, i.e. rather 
than question the cultures in the light of new theories" (Damm 
1991a:18). Metodisk er det viktig å prøve å gå tilbake til data, 
dvs. til selve artefaktene og deres kontekst. Det er vesentlig å 
studere de individuelle typenes distribusjon og kontekst før man 
prøver å sammensette og tolke dem. I tillegg stiller hun spørsmål 
ved det tradisjonelle typebegrepet (Damm 1991a:14ff). Et annet 
eksempel på refleksjon omkring eldre begrepsbruk er Tilleys 
anvendelse av termen "tradisjon" istedenfor "kultur" i en analyse 
av MN i Skåne. Dette for å unngå det tradisjonelle innholdet av 
kulturbegrepet (Tilley 1982:5). 

4.8.3. INNVANDRINGSMODELLER OG INDRE UTVIKLINGSMODELLER 

To innlegg i Skalk viser at diskusjonene fra 1970-åra omkring jysk 
EGK fortsetter. Ebbesen fastholder indre utvikling, mens en 
artikkel av Jørgensen er en motargumentasjon i favør av 
innvandring (Ebbesen 1984b, Jørgensen 1985). I dette avsnittet vil 
jeg behandle de seneste synspunktene omkring dette spørsmålet. 

Innvandringsmodeller 

I en artikkel fra 1989 tar Kristiansen opp temaet migrasjoner på 
et teoretisk grunnlag. Eksemplene er den snorkeramiske kulturen i 
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Europa og jysk EGK (Kristiansen 1989). Synspunktene i denne 
artikkelen er veldig like de i første bind av serien Det danske 
landbrugs historie fra 1988, der Kristiansen har skrevet om stein
og bronsealder. Argumentasjonen for innvandring av jysk EGK kommer 
klarere fram i dette verket, og kan ses som en bakgrunn for den 
mer teoretiske artikkelen fra 1989. 

I Det danske landbrugs historie klassifiseres EGK sammen med 
bronsealderen. Dette er i samsvar med J. Jensens Danmarkshistorie 
fra 1979, presentert i forrige avsnitt. Endringer i 
ervervsstrategien fra begynnelsen av det 3.årtusen innbefatter et 
ekstensivt husdyrhold og bygg som viktigste kornsort. En følge av 
dette er en voldsom bosetningsekspansjon i Midt- og Vest-Jylland 
fra ca.2800 f.Kr., et område med gode beitemuligheter. Kristiansen 
spør hvorvidt dette er den eneste forklaringen på den plutselige 
ekspansjonen av den nye kulturen (jysk EGK), eller om det kan være 
andre grunner. Fra dette punktet vender argumentasjonen seg i 
retning av innvandring. 

Endringer i jordbrukssamfunnene i Europa er forårsaket av 
overbefolkning kombinert med klimaendringer rundt 2800 f.Kr. Dette 
utløser en kjedereaksjon av mindre folkevandringer, og med dette 
spres den snorkeramiske kulturen over hele Midt- og Nord-Europa. 
Dette karakteriseres som en meget plutselig og voldsom 
bosetningsekspansjon med kulturelle forbindelser østpå til de 
russiske stepper (Kristiansen 1988:67ff). 

Innen Norden gjelder innvandring som forklaringsmodell kun jysk 
EGK, hvor det er tale om en egentlig kolonisering. På de danske 
øyene og i Sverige opptas kun deler av den nye kulturen i den 
gamle, som ennå lever videre. På Jylland derimot oppstår det en ny 
kultur på alle avgjørende punkter. Ritualene, håndverket og alt 
annet er forskjellig fra tidligere. En slik forandring er 
utenkelig uten innvandring (Kristiansen 1988:76f). Slående 
forskjeller i ervervsgrunnlag mellom TRB og EGK understreker de to 
kulturenes ulike opprinnelse. En renessanse for Brøndsteds utsagn 
om likenes hoderetning i enkeltgravene er å finne her: " ... vendte 
både mænd og kvinder altid hovedet mod syd, derfra hvor man engang 
var kommet" (Kristiansen 1988:95). 

Det er interessant å merke seg hvordan Kristiansen bygger på 
økonomiske endringsforklaringer parallelt med 
innvandringsmodellen. Store kulturelle og befolkningsmessige 
endringer i begynnelsen av det 3.årtusen er uttrykk for en 
demografisk og økologisk krise over store deler av Nord-Europa. 
Dette tvang nye befolkningsgrupper ut på lettere jorder. På 
grunnlag av bl.a. pollendiagrammer i perioden 2800-2300 f.Kr. 
fastslås et hedejordbruk i Vest-Jylland. Og på grunnlag av de få 
og små boplassene tolkes samfunnet som nomadisk preget og med et 
krigersk tilsnitt: "De grupper man ikke havde forbund med, 
bekrigede man. Tragtbægerbopladsernes befolkning blev hurtigt 
assimileret eller drevet v.æk" (Kristiansen 1988:97). 
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Kristiansen kritiserer nyarkeologien for å ha eliminert migrasjon 
som relevant forklaringsmodell. Det presiseres at det ikke finnes 
universelle kategorier for å påvise migrasjoner. Derfor må et 
fornyet studie av migrasjoner kontekstualiseres, kulturelt og 
strukturelt, dvs. vurderes i hvert tilfelle og på bakgrunn av 
historisk kontekst. En migrasjon er aldri den primære årsaken, men 
alltid et symptom. Derfor må migrasjoner forklares innenfor et 
bredere rammeverk av sosial organisasjon, motsetninger og endring. 
Ulike migrasjonsformer diskuteres, og jysk EGK ses som et klassisk 
eksempel (Kristiansen 1989:211ff). 

Den norske arkeologen Øystein Johansen (nå Kock) argumenterer for 
innvandring av stridsøkskulturen. Han anser Malmers indre 
utviklingsmodell som et dogme i nordisk arkeologi. Johansen 
vektlegger ulikheter i materialet mellom TRB og stridsøkskulturen. 
Dette ses bl.a. i gravformer, i keramikk, i smykkeformer, i 
stridsøkser, i arbeidsøkser og i boplasser. Denne mer eller mindre 
dramatiske endringen i det arkeologiske materialet må ha oppstått 
enten ved innvandring eller ved diffusjon. Utgangspunktet må ligge 
hos de kontinentale beger- og stridsøkskulturene. Den begrensete 
kronologiske overlappingen mellom TRB og stridsøkskulturen kan 
verken bekrefte eller avkrefte en eventuell innvandring, det kan 
heller ikke hypotesen om de to kulturenes felles geografiske 
utbredelse. Johansen konkluderer med at det er vanskeligere å 
finne noe klarere eksempel på en innvandring i nordisk 
forhistorie, og viser bl.a. til den hurtige spredningen av den 
eldste stridsøkstypen (A-øksene) over store områder (Johansen 
1989:77ff). 

Indre utviklingsmodeller 

Til tross for en fornyet diskusjon av migrasjon, er det nå som i 
1970-åra indre utviklingsmodeller som dominerer. I dette avsnittet 
vektlegges to perspektiver som eksempler på karakteren av de indre 
utviklingsmodellene i 1980-åra. Det første er Sherratts modell om 
"the secondary products revolution", som flere Nordiske forskere 
er influert av. Det andre perspektivet omhandler ny anvendelse av 
marxistisk teori, med Kristiansens og Tilleys analyser av 
neolittisk materiale som eksempel. 

"The Secondary products revolution" 

Sherratts "sekundære produktrevolusjon" omhandler økonomiske 
endringer i neolitikum. Økt husdyrhold fra senere del av perioden 
er en motsats til jordbruksdominansen i TN. Viktige trekk er 
utnyttelsen av dyras sekundære produkter som melk, melkeprodukter 
og ull, samt utnyttelsen av kveg og hest til transport og 
trekkraft for vogn/plog. Plogbruket utvikles. Endringer i 
keramikkformene mot mer åpne skåler over store områder anses å 
reflektere den nye utnyttelsen av melk og melkeprodukter. Disse 
elementene utvikles i Midt-Østen i løpet av det 4.årtusen f.Kr. 
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Det spres til Europa fra det 3.årtusen f.Kr. Sherratt opererer med 
befolkningsvekst og en følgende jordbruksekspansjon som forklaring 
på fenomenet . Dette fører til en utvidelse av bosetningen til nye 
områder med mindre fruktbar jord, med muligheter for et lettere 
plogbruk og omfattende beiting. Interessant nok trekkes Jylland 
fram som eksempel på en slik utvikling (Sherratt 1981:280ff) 

Den "sekundære produktrevolusjonen" fører til grunnleggende 
endringer i sosial struktur, bl.a. i arbeidsdelingen mellom 
kjønnene. På grunnlag av etnologiske analogier skisseres en 
endring fra et matrilineært jordbruksamfunn til et patrilineært 
pastoralt samfunn. Generelt har plogbruk og pastoralisme en sterk 
sammenheng med mannsdominans i erverv, patrilokalitet og 
patrilineær arv. Kvinnen som tidligere var sentral i jordbruket, 
blir nå mer knyttet til den hjemlige sfæren. Dette muliggjør en 
ekspansjon i tekstilproduksjonen (Sherratt 1981:297ff). Disse 
ideene hos Sherratt utdypes av den britiske arkeologen Margaret 
Ehrenberg (1989) i et kvinneperspektiv på neolitikum. 

I tillegg til i Kristiansens Det danske landbrugs historie fra 
1988 er Sherratts modeller en integrert del av 
endringsforklaringene for neolitikum og bronsealder i en 
Danmarkshistorie av J. Jensen utgitt samme år. Sentralt i begge 
verkene er synet på jysk EGKs oppkomst og ervervsstrategi som 
kimen til utviklingen mot en større utnyttelse av husdyras 
sekundærprodukter i SN/bronsealder (Kristiansen 1988:75ff, Jensen 
1988: 179ff). 

Struktur- og nymarxistiske analyser 

I flere arbeider fra 1980-åra analyserer Kristiansen utviklingen i 
dansk forhistorie i et strukturmarxistisk rammeverk. I analysen av 
dannelsen av stammesamfunn i Danmark i neolitikum/bronsealder er 
strukturmarxistiske endringsforklaringer sentrale: "A 
transformation may occur when a given social system alters the 
economic conditions of production and thus imposes a new set of 
constraints on the system that are incompatible with the dominant 
social relations" (Kristiansen 1982: 244) . Utviklingen i 
stammehierarkiet forklares ved to hovedsykluser i løpet av 
perioden 4000-500 f.Kr.; en TN/MN-syklus med territoriale 
høvdingedømmer basert på svedjejordbruk og en SN/bronsealder
syklus med prestisjevaresystem basert på en pastoral økonomi. Det 
er karakteristisk at endringen fra den første til den andre 
syklusen er satt nettopp ved jysk EGK (Kristiansen 1982:273). 

Endringsforløpet forklares ved at ekspanderende stammesamfunn i 
TRB fører til økt jordbruksproduksjon, med utpining av jorda som 
resultat. P.g.a. denne desintegrasjonen skjer det viktige 
endringer i produksjonen fra sent TRB. Dette fører til endret 
bosettingsmønster som forårsaker endringer i det territoriale 
rammeverket til høvdingedømmene. Dette skjer omkring 2800 f.Kr. 
med en rask ekspansjon av små pastorale grupper (EGK) på de lette 
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jordene i det sentrale Jylland. Kristiansen ser denne 
organisasjonen som gradvis utviklet innen det tidligere TRE
systemet. Samtidig utelukkes ikke europeiske migrasjoner, som 
knyttes til pastoralisme og til den "sekundære 
produktrevolusjonen" (Kristiansen 1982:260ff). 

Tilleys analyse av det skånske mellomneolittiske materialet er 
basert på en nymarxistisk endringsmodell, kombinert med et 
strukturalistisk syn på materiell kultur (Damm 1991a:16). Tilley 
viser til Habermas' (1975) teorier om legitimeringskriser som 
grunnlag for sine modeller. TRE karakteriseres som et segmentert 
slektskapsamfunn hvor stressforhold mellom ulike grupper uttrykkes 
i keramikkdekor, i gravskikk og i orientering av megalittgravene . 
Sosiale relasjoner og maktforhold i TRE-samfunnet reproduseres, 
legitimeres og naturliggjøres gjennom ideologi og ritualer. De 
asymmetriske maktforholdene øker over tid. Forholdet mellom 
ressursandelen som går med til ritualer og prestisje hos ledere 
("the elders'') for å opprettholde status quo, blir stadig større i 
forhold til de reelle ressursene. Oppkomsten av stridsøkskulturen 
tolkes som utfallet av en legitimeringskrise og et kollaps i TRE
samfunnets politiske hierarki. Stridsøkskulturens gravskikk er 
egalitær og individorientert, og materialet viser generelt en 
uniformitet over store områder. Dette tolkes som trekk ved en mer 
egalitær samfunnsform til forskjell fra det tidligere TRE (Tilley 
1984: 142f). 

4.8.4. KULTUR- OG FOLKEBEGREPET 

I dette avsnittet omhandles tre tema; kultur- og folkebegrepet 
innenfor innvandringsmodellen, etnisitetsteori og det 
indoeuropeiske spørsmålet. 

Kultur- og folkebegrepet innenfor innvandringsmodellen 

Karakteristisk for Kristiansens kultur- og folkebegrep er det 
tradisjonelle synet at jysk EGK representerer en ny 
befolkningsgruppe forskjellig fra TRE. I denne sammenheng antar 
han at TRE-befolkningen er under et massivt press fra en 
innvandret EGK-befolkning, som søker inn i deres område. Dette 
fører til en intensivering av krig og kamp. Dette ses i 
utviklingen av en spesiell kamppil og i økning av antall 
stridsøkser. Videre presenterer han den klassiske 
sammensmeltningsmodellen mellom de to kulturene f.o.m. SN. De 
gamle regionale tradisjonene i gravformer opprettholdes, med en 
utjevning først fra bronsealder: "At det tog så lang tid er måske 
det bedste bevis på, at de nye kulturer også blev båret af nye og 
fremmede befolkningsgrupper, som stædigt holdt fast ved deres 
traditioner og sprog" (Kristiansen 1988: 77f). 

Som hos Kristiansen er et nytt folk og en type assimilasjonsmodell 
premisser i Johansens innvandringsmodell for stridsøkskulturen. 
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Det nye i religion og materiell kultur de nye folkene førte med 
seg opptas etterhvert i de opprinnelige samfunnene, som i løpet av 
et par hundre år innlemmes i stridsøkskulturen (Johansen 1989:87, 
se også Håland og Håland 1982). 

Etnisitetsteori 

Nyere etnisitetsteori innebærer et nytt syn på EGKs forhold til 
andre kulturgrupper. Tanken om samtidige etniske grupper i rom er 
ikke ny, den er helt sentral i kulturkretslæren. Jeg mener 
imidlertid at betydningsinnholdet i 1980-åras etnisitetsbegrep 
skiller seg klart fra de tidligere perspektivene. Spesielt Barths 
og Hodders etnisitetsteorier utgjør idegrunnlaget til en ny 
arkeologisk etnisitetsforskning (Barth 1969, Hodder 1982a) 

I en analyse av stridsøkstradisjonen i Skåne viser Tilley 
eksplisitt til Hodders etnoarkeologiske studier. I min referering 
av dette arbeidet anvendes termen "tradisjon", som er i tråd med 
Tilleys begrepsbruk. Tilley argumenterer for en etnisk dikotomi 
mellom stridsøkstradisjonen og den gropkeramiske tradisjonen. 
Økonomiske og sosiale forhold mellom disse uttrykkes og formidles 
dels gjennom materiell kultur. En sosial modell av skånsk MN 
presenteres hvor stridsøkstradisjonen i tid relateres til den 
foregående TRE-tradisjonen, og i rom til den samtidige GRK
tradisjonen. Stridsøks- og GRK-tradisjonen er to kulturelt ulike 
grupper som klart kan utskilles ved ulikheter i materiell kultur 
og i økonomiske strategier. De samhandler ved en rekke økonomiske 
og sosiale bytterelasjoner. Tilley tolker lokaliteter med 
"blandet'' materiale, spesielt av keramikk, som tegn på dette 
utvekslingssystemet. Forholdet mellom de to gruppene blir mer 
motsetningsfylt over tid, noe som fører til en større 
differensiering i materiell kultur. I tillegg til ulikhet i 
økonomisk strategi ses dette i keramikkens dekor, former og 
teknikk, i mangelen på sikre begravelser i GRK-tradisjonen og i 
ulik distribusjon av stridsøkstradisjonens gravplasser og GRK
tradisjonens boplasser i landskapet. Indre endringer i 
stridsøkstradisjonen over tid, som en mer kompleks keramikkdekor 
og gravskikk, kobles til interaksjonen med GRK. Dette tyder på 
økende distinktivitet eller sosialt stress mellom gruppene, samt 
en mulig økende sosial distinktivitet innad i stridsøkstradisjonen 
{Tilley 1982:55ff). 

Tilley relaterer sin analyse av det skånske materialet til 
sosialantropologiske studier av jeger/sanker- og jordbruksgrupper 
i interaksjon. Han refererer til Colin Turnbulls studier fra 1960-
åra om forholdet mellom en jeger/sankerbefolkning (Mbuti) og en 
jordbruksbefolkning (Bantu) i Afrika. Et viktig poeng er de 
asymmetriske relasjonene mellom disse gruppene. Denne analogien 
demonstrerer at selv i en situasjon hvor det er relativt lite 
direkte konkurranse om ressurser, kan det likevel oppstå sosialt 
stress p.g.a. kontinuerlig interaksjon mellom jeger/sanker- og 
jordbruksbefolkninger. Dette knyttes til forholdet mellom 
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stridsøks- og GRK-tradisjonen i Skåne. Tilley argumenterer mot at 
det skal ha foregått en avkulturering mellom disse to gruppene. 
Begge tradisjoner er distinktive inntil SN (Tilley 1982:64ff). 

Darnms upubliserte hovedfagsoppgave fra 1985 er en analyse av det 
mellomneolittiske materialet i Sydskandinavia med utgangspunkt i 
etnisitetsteori, bl.a. vektlegges Hodders stressteori. Et 
kronologisk premiss er at TRB etterfølges av tre klart distinkte 
og samtidige kulturer; EGK, GRK og svensk stridsøkskultur 
(forkortet til SSK). En problemstilling er hvorfor det eksisterer 
samtidige, men materielt meget forskjellige grupper i et begrenset 
geografisk område. Den enkelte kultur må ikke studeres isolert, 
men i relasjon til kontakten med andre kulturer. Disse relasjonene 
kommer til uttrykk i materiell kultur og er essensielle for 
forståelsen av romlige kulturelle variasjoner. Etnisitet er en 
sosial organisasjonsform. Via sin etniske identitet integreres man 
i et spesifikt sosialt og økonomisk system. Adgangen til bestemte 
ressurser er ofte regulert gjennom etnisitet (Damrn 1985:Sff, 
28ff). 

Materialet avgrenses i tid til sent TRB (MN V) og EGK/SSK, som 
igjen inndeles i tre faser. Geografisk avgrensning er Danmark, 
Syd- og Vest-Sverige og Syd-Norge. Mens materialet i fase 1 er 
relativt ensartet, er fase 2 karakterisert ved en klar materiell 
differensiering i bl.a. keramikk, stridsøkser, flintøkser og 
gravformer mellom de 4 gruppene EGK, GRK, SSK og de norske 
fangstplassene. Materialet i periode 3 viser igjen en utjevning. 
De tre markant forskjellige fasene kan tolkes som uttrykk for 
varierende sosiale og økonomiske strategier og relasjoner mellom 
grupper i Sydskandinavia. Hun foreslår følgende modell; i fase 1 
er det kun i mindre omfang en organisering av grupper gjennom 
etnisk kategorisering. Fra fase 2 fører en økonomisk 
differensiering til oppkomsten av de etniske gruppene EGK, SSK og 
GRK. Relasjonene struktureres gjennom etnisitet, uttrykt gjennom 
materielle symboler og gjennom signalisering av forskjellig 
erverv. En etnisk dikotomi mellom de to hovedgruppene EGK/SSK og 
GRK er spesielt karakteristisk. Fra fase 3 blir grensene mellom 
gruppene mer utydelige p.g.a. mindre økonomisk differensiering og 
særlig p.g.a. endrete strategier i relasjonene. F.eks. velger 
fangstgruppene i Syd-Norge å adoptere store deler av 
jordbruksgruppenes kulturelle system, og Øst-Danmark knytter seg 
til stridsøkskretsen. En detaljert materialgjennomgang følger. 
Mangelen på kontaktfunn relateres til etnisk markering. 
Hovedparten av det arkeologiske materialet er nettopp gjenstander 
som er etniske markører, og som derfor ikke utveksles (Damrn 
1985:20ff). 

Endringer i den særegne materielle kulturen til EGK i Vest-Jylland 
knytter Darnm til relasjonene med sydligere grupper. Dette skyldes 
en bevisst strategi om å kommunisere fellesskap sydover fremfor 
med Øst-Danmark. Samtidig er det et ønske om å signalisere 
forskjellighet med GRK og det tidligere system. GRK oppstår som en 
mer direkte fortsettelse av TRB og som en reaksjon mot EGK. Denne 
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gruppen signaliserer et fellesskap med svenske og norske 
fangstplasser gjennom tangepiler og keramikk (Damm 1985:25f). 

Etnisitet som forklaringsmodell inngår i Siemens strukturelle 
analyser av den mellomtyske snorkeramiske kulturen i Saale
Unstrutområdet og av jysk EGK. Jeg vil referere til det 
mellomtyske materialet med en vektlegging på Siemens teoretiske og 
metodiske grunnlag. Studiene av jysk EGK er dessverre ikke 
publisert (Siemen 1988:195), men deler av resultatene omtales 
likevel i artikler fra 1985 og 1986. 

Relasjoner mellom kjønns-, alders- og etniske grupper innenfor 
snorkeramisk kultur i Saale-Unstrut uttrykkes ved handling eller 
ved materielle symboler. Siemen analyserer det arkeologiske 
materialet på flere nivåer; i forhold til alders- og 
kjønnsrelasjoner innad i gruppene og etniske relasjoner mellom 
gruppene. Utgangspunktet er romlige analyser av kultur. Metodisk 
er det første trinnet i analysen en sammenligning av hele 
tidsspennet i kulturen i synkront nivå. Som trinn to følger en ny 
kronologisk inndeling. Svært interessant er hans kommentarer til 
den tradisjonelle kronologien for den mellomtyske snorkeramiske 
kulturen. Det som tidligere var tolket som en kronologisk sekvens, 
er isteden et uttrykk for måten ulike etniske grupper signaliserer 
kjønns- og aldersrelasjoner. De etablerte kronologiske fasene 
brytes mao. ned i denne romlige analysen. Dette er et eksempel på 
at nye problemstillinger og en ny måte å klassifisere et 
datamateriale på kan føre til andre resultater (Siemen 1985:49ff). 

I analysen av den snorkeramiske kulturen vektlegges kulturens 
symboler, relasjoner og strukturer på et synkront nivå. Det 
primære datamaterialet er graver og gravgods, som brukes til en 
analyse av kjønns- og aldersrelasjoner og geografisk bestemte 
ulikheter. Ved bl.a. en stilanalyse av keramikken i gravene 
inndeles kulturen i flere mindre lokalgrupper, hvor ulikhet anses 
som uttrykk for etniske forskjeller. Kjønn og alder er også 
uttrykt i dekorasjonene. En konklusjon er at dette samfunnet 
består av klare alders- og kjønnsgrupperinger innad og av flere 
små etniske grupper utad (Siemen 1985:52). 

Siemen har foretatt en lignende analyse av jysk EGK. På basis av 
ulike gravformer og kombinasjoner av gravgodset utskilles etniske 
lokalgrupper i eldre EGK i Sentral- og Vest-Jylland. F.eks. 
utskilles to regionale grupper i den østlige delen av Ribe amt. 
Ulikhet i gravformer og -gods mellom gruppene knyttes til 
naturlige grenser i landskapet som kan tolkes som mulige grenser 
mellom etniske grupper (Siemen 1986:95). 

Det indoeuropeiske spørsmålet 

Det indoeuropeiske spørsmålet får en fornyet aktualitet i 1980-
åra. I de to foregående avsnittene ble spørsmålet kun nevnt 
summarisk fordi det nærmest er et ikke-tema i forskningen omkring 
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nordisk stridsøkskultur i 1950-, 60- og 70-åra. Debatten om dette 
spørsmålet i 1980- og 90-åra innebærer en problematisering omkring 
forholdet mellom arkeologi og språkhistorie, samt et syn på 
utviklingen av indoeuropeisk kultur og språk som prosesser over 
tid (se bl.a. Drobin 1991, R. Håland 1987, Sherratt & Sherratt 
1988, Hodder 1990). 

Girnbutas fastholder sine teorier om den sydrussiske kurgankulturen 
som det indoeuropeiske urhjern i 1980-åra. Den avgjørende faktoren 
for kurgankulturens ekspansjon fra steppene er at de var de første 
til å temme hesten til ridedyr. Befolkningsvekst og dermed behov 
for nytt beiteland får den pastorale kulturen til å ekspandere 
over veldige områder. Hesten gir mobilitet og militær slagstyrke. 
Kulturen er av patriarkalsk karakter i motsetning til de eldre 
matriarkalske jordbrukskulturene. Kurgankulturens ekspansjon går i 
flere bølger. Dens avsluttende erobring av Europa tidfestes til 
det 3.årtusens første del og knyttes til snorkerarnisk kultur og 
klokkebegerkultur (etter Drobin 1991:68f). Girnbutas ser følgende 
trekk i den materielle kulturen som tegn på indoeuropeisk 
migrasjon til Nord-Europa; enkeltgraver under haug med klare 
uttrykk for rangsforskjeller, grov snorornert keramikk, våpen som 
dolker og stridsøkser, samt ov ergang til mindre boplasser som 
tyder på en større vekt på pastoralisrne (etter R. Håland 
1987: 104f). 

Et bilde på at dette fortsatt er et kontroversielt terna i nordisk 
arkeologi er Goran Burenhults revisjon av det indoeuropeiske 
avsnittet i den svenske utgaven av Randi & Gunnar Hålands 
verdenshistorie fra 1983. I den norske utgaven fra 1982 er den 
indoeuropeiske forskningen med, bl.a. med en presentasjon av 
Girnbutas' synspunkter. Utviklingen i Norden ses på bakgrunn av de 
indoeuropeiske strømningene på kontinentet; fra 2000-tallet f.Kr. 
finnes det i Danmark enkeltgraver, stridsøkser og snorkeramikk av 
den type som forbindes med indoeuropeerne i sentraleuropa. Håland 
& Håland finner det rimelig å regne med en viss innvandring av 
stridsøkskulturen, samt denne kulturens assimilasjon eller 
indoeuropeisering av TRB. De antar at fremveksten av en germansk 
gren av den indoeuropeiske språkfamilien er et resultat av at folk 
av traktbegerkulturen gikk opp i dominerende grupper av 
stridsøkskulturen. Det understrekes at dette må ses som en 
kulturell prosess over tid (Håland & Håland 1982:205f, se også R. 
Håland 1987:108ff). Disse synspunktene er ikke tilstede i den 
svenske utgaven. Redaktøren har på en elegant måte fjernet det 
indoeuropeiske problem fra nordisk forhistorie (se Håland & Håland 
1983). 

I klar opposisjon til Girnbutas' ideer står Renfrew (1987). Han 
argumenterer for at det indoeuropeiske språket spres med det 
første jordbruket. Oppkomsten lokaliseres til Anatolia i det 
7.årtusen f.Kr. Herfra har indoeuropeiseringen fulgt 
jordbruksbefolkningens spredning over Europa, i rykkvise 
framtrenginger over tid. I et stort verk om det indoeuropeiske 
spørsmålet nærmer derimot Jim P. Mallory (1989) seg igjen Girnbutas 
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teorier. Han knytter indoeuropeiseringen til kurgankulturens 
spredning fra de russiske steppene. De store ulikhetene i 
perspektivene i den nyere indoeuropeiske forskningen kan 
illustreres ved Mallorys kritikk av Renfrews hypotese: " ... that 
places the Proto-Indo-Europeans in the wrong place at the wrong 
time and does not offer a credible solution to the linguistic 
problem under review" (Mallory 1988:609, se også Hines 1991:50). 

4.8.5. DE NYESTE ANALYSENE - 1990-åra 

I dette avsnittet vil jeg omtale to verk som er representative for 
nyere postprosessuelle analyser av nordisk neolitikum. Dette er 
Hodders The Dometication of Europe (1990) og Damms upubliserte 
Ph.D.Thesis Continuity and Change . An Analysis of Social and 
Material Patterns in the Danish Neolithic (1991). Jeg vil fokusere 
på forklaringsmodellene for overgangen fra TRB til snorkeramisk 
kultur/EGK. 

Hodder 1990 

The Domestication of Europe omhandler neolittiseringsprosessen og 
neolitikum i Midt-Østen og Europa. Dette historiske 
endringsforløpet ses som en sosial-symbolsk prosess. Hodder 
kritiserer deterministiske økonomiske og demografiske modeller. 
Økonomisk endring er en del av en større strukturell, symbolsk og 
sosial prosess. Historisk kontekst vektlegges. En overordnet ide 
hos Hodder er at utviklinger helt tilbake i paleolitikum leder opp 
mot utviklingen av jordbruket i neolitikum. Dette er langvarige 
prosesser på et strukturelt plan. Oppkomsten av jordbruk har sitt 
utspring innenfor en eldre sosial og kulturell kode. F.eks. 
oppstår den grunnleggende dikotomien natur-kultur i paleolitikum. 
Forholdet mellom symbolske og sosiale strukturer er sentralt. 
Symbolsk mening refererer til abstrakte og generelle begreper, som 
tenderer til å organisere seg i opposisjonelle strukturer som 
mannlig-kvinnelig, død-liv, vill-tam etc. Disse strukturene 
manipuleres og organiseres kognitivt. Samtidig er de offentlige 
strukturer med kontekstuell mening i individers daglige 
strategier. De symbolske strukturene reproduseres i sosial 
praksis. Endringer i samfunnets underliggende strukturer 
analyseres som et dialektisk tese-antitese-forhold (Hodder 
1990:282ff). 

Jeg vil benytte Hodders egen terminologi for endringsprosesser. 
Sentrale begrep er domus, agrios og foris. Betydningsinnholdet i 
begrepene endres noe i forhold til de enkelte kontekstene. Dette 
er en intensjon hos Hodder, da ulike geografiske områder må tolkes 
i sin spesifikke historiske kontekst. Domus og agrios er et 
begrepspar som står i et dialektisk forhold til hverandre. Domus 
er en metafor for den domestiserte sfæren og er knyttet til hus, 
hjem, jordbruk, kultur, det temmede, det kvinnelige, det 
kollektive, liv. Agrios representerer domus' motvekt og er knyttet 
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til det ikke-domestiserte som jakt og krigføring, natur, det 
ville, det mannlige, det individuelle, død. Foris er metafor for 
inn- og utgangsparti, grenser etc., men utelates i min 
framstilling da det blir for spesialisert. Endringsprosessene 
analyseres i lys av det dialektiske forh6ldet mellom disse 
begrepsparene. 

Neolitikum i Sydskandinavia analyseres på grunnlag av sin 
historiske kontekst og i forhold til samtidig utvikling i det 
øvrige Europa. I sentraleuropa skifter domus karakter omkring 3300 
f.Kr., mot et sosialt og økonomisk system hvor agrios spiller en 
mer sentral rolle. Endringen fører til at jordbruk blir mer 
forenlig med ertebøllekulturens agriosbaserte levevis, og dermed 
inkorporeres. Ved 3200-3100 f.Kr. vokser en gren av TRB ut av 
ertebøllekulturen. Med TRB etableres dermed jordbruket i 
Sydskandinavia. I TN vektlegges fortsatt symbolikken i ikke
domestiserte kontekster (agrios) som en tradisjon fra ertebølle, 
bl.a. uttrykt ved en lite dekorert keramikk og enkle jordgraver. 
Domus vokser derimot i betydning og dominerer fra tidlig MN. Dette 
vises i megalittgravskikk, i kulthus, i offerskikk, i dekorert 
keramikk, i befestete anlegg og i en tett bosetningstruktur 
(Hodder 1990:182ff). 

Senere i MN skjer det gradvise endringer fra domus mot agrios. Et 
sentralt premiss er at ved domus' ekspansjon må stadig flere av 
agrios' prinsipper integreres som en kontrast til og som et 
forsvar av domus. Jo mer domus brukes for å utvikle sosial 
prestisje, mer intensive økonomier og større og mer stabile 
boplasser, desto mer må agrios refereres til og stilles opp mot 
etablert autoritet. Desto mer kommer agrios til å bli benyttet som 
en alternativ metafor for sosial kontroll. I løpet av dansk MN 
III-IV blir keramikken mindre dekorert samtidig som stridsøksene 
blir mer form- og tallrike. Dette tolkes som en økende vektlegging 
av agrios' krigføringssymbolikk. Stendyngegravene er en del av 
prosessen mot en større vektlegging av det individuelle (Hodder 
1990:208ff). 

Sent i MN er agrios etablert som en alternativ diskurs for makt. 
Et viktig skifte settes til overgangen mellom TRB og EGK i 
Danmark. Dette tilsvarer utviklingen i det øvrige Europa, hvor 
oppkomsten av snorkeramiske-, klokkebeger- og begerkulturer 
tolkes som en transformering av domus mot agrios. I denne 
sammenheng inkorporerer Hodder Sherratts modell om "den sekundære 
produktrevolusjonen". Et generelt trekk ved de snorkeramiske 
kulturene er et mer spredt bosettingsmønster i et mer åpent 
landskap. I Danmark er det en tendens mot en mer vestlig 
innlandsbosetning. Jysk EGK er klart basert på agrios' prinsipper 
selv om elementer av domus fortsatt kan spores, som i en viss 
monumentalitet i enkeltgravshaugene og ved fortsatt bruk av 
megalittgraver. Gravskikken symboliserer det nye strukturelle og 
sosiale mønsteret. Enkeltgravene er samtidig både en kontrast til 
og en kontinuitet fra tidligere. På et vis er den snorkeramiske 
kulturens ritualer en fortsettelse av de ikke-megalittiske 
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skikkene som alltid har eksistert ved siden av de megalittiske 
storstensgravene. Antitesen blir nå tesen, og involverer 
individuelle begravelser og i siste hånd kriger- eller 
jegermodellen. ISN dominerer agrios i hele Europa. I en prosess 
hvor agrios trekkes mer og mer inn i domus blir agrios til slutt i 
sentrum - antitesen er blitt tesen (Hodder 1990:216ff,277ff). 

Damm 1991 

Damms analyse av sen MN i Danmark kombinerer post-prosessuell 
teori om materiell kultur med et arkeologisk materiale i et fast 
t ypologisk og kronologisk rammeverk (Damm 1991a:8). Sentralt er 
synet på materiell kulturs aktive rolle i sosiale prosesser og 
relasjoner i samfunnet. Materiell kultur kan sammenlignes med 
tekst, og dette åpner opp for en forståelse av rollen til 
materiell kultur i fortiden. Materiell kultur innebærer en ikke
verbal diskurs: "Its meanings may go "unnoticed" because it is 
less direct, but precisely for this reason its effect may be more 
profound" (Damm 1991a:23). Videre har materiell kultur en romlig 
(spatial) dimensjon, et nærvær og/eller tilstedeværelse. 

Moderne hermeneutikk er sentralt i forhold til hvordan man kan 
forstå materiell kultur som diskurs. Overført på arkeologien skal 
ikke hermeneutikken kun ses som en metode i nåtidens tolkning av 
fortiden, men like mye som en teori om hvordan de forhistoriske 
menneskene forsto sine sosiale og kulturelle omgivelser. I 
produksjon og forvaltning av diskurs er et felles språk 
grunnleggende. I denne forbindelse bringer Damm inn Giddens 
strukturasjonsteori fra 1980-åra. Sentralt i denne teorien er at 
de sosiale aktørenes intensjonelle handlinger kan føre til 
utilsiktede konsekvenser. Dette endrer omstendighetene til 
diskursen og effektene av handlingene. I en teori om materiell 
kultur som diskurs er det sentralt at det kan finnes ulike typer 
diskurser samtidig, samt at diskurs kan misforstås og være 
diskontinuerlig (Damm 1991a:23ff). 

Presentasjonen av selve datamaterialet har en sentral plass i 
avhandlingen, noe som har en klar sammenheng med Damms 
teorigrunnlag. Fordi strukturene er manifestert i den materielle 
kulturens mønstre, må et detaljert bilde av disse mønstrene 
konstrueres fra de arkeologiske levningene. En søken etter 
materielle mønstre er en viktig og tolkende del av analysen. 
Metodisk gjøres dette ved å typologisere og datere 
gravformer/artefakter og å utforme distribusjonskart for de 
individuelle typene. Neste skritt er å undersøke relasjonene 
mellom disse typene i tid og rom. Gravene er det primære 
materialet i avhandlingen. Graver er tallrike i alle fasene, og 
derfor et representativt sammenligningsmateriale (Damm 
1991a:27ff). 

Sen MN i Danmark inndeles i tre ulike faser; MNA V, MN B I-II og 
MN B II-III. MNA V tilsvarer TRBs yngste fase (Store Valby). MN B 
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I-II og MN B II-III tilsvarer en eldre og en yngre fase av EGK. 
GRK er etter de nyeste dateringsresultatene klart samtidig med den 
eldste EGK (Damm 1991a:40,81). Jeg velger å fokusere på 
forklaringsmodellene for overgangen fra MNA V til MN B I-II, d vs. 
TRBs yngste fase og den eldste EGK. 

For å forstå utviklingen i MN B I-II er det fundamentalt å se på 
de forutgående endringene i MNA V. Damm analyserer bosetning, 
gravskikk og artefakter i spørsmålet om kontinuitet og endring fra 
TRBs MNA V til EGKs MN B I-II i det sentrale og vestre Jylland. 
Et endret bosettingsmønster og en økonomi mer rettet mot 
husdyrhold og med en større vektlegging på bygg i jysk EGK er 
trekk som føres tilbake til MNA V. EGK ses i hovedsak som et 
pastoralt samfunn kombinert med noe jordbruk. Det argumenteres f o r 
bosetningskontinuitet på Jylland, hvor bl.a. likhet i 
flintinventaret fra MNA V til MN B I-II poengteres (Damm 
1991a:105ff). 

Til tross for denne kontinuiteten, er det klart at en ny gravskik k 
med et nytt sett artefakter opptrer innen kort tid i det sentrale 
og vestre Jylland. Det er likevel mulig å følge kontinuiteten fra 
MNA V i stendyngegravene og i enkelte av artefaktene, f.eks. i 
stridsøksene. Damm vektlegger dette materialets likhet med 
samtidige snorkeramiske/stridsøksgrupper i Europa. Indre utvikling 
er en like plausibel forklaring som migrasjon, bl.a. vektlegges en 
intensivering av kontakt og mobilitet mellom Jylland og 
kontinentet. Materiell kultur er en del av den diskursen som 
oppstår i disse forholdene (Damm 1991a:102ff). 

Fra MNA V bryter grupper ut av den tradisjonelle sosiale 
organisasjonen og maktforholdene i TRB. Materiell kultur er en 
aktiv del av denne prosessen. Stendyngegravene symboliserer 
bruddet fra TRB-samfunnet, og enkeltgravene fortsetter denne 
utviklingen. Stendyngegravene er en protest mot TRB-tradisjonene 
og symboliserer det individuelle i kontrast til det kollektive i 
megalittgravene. Den materielle tilstedeværelsen av denne nye 
gravformen i MNA V, i tillegg til en økt økonomisk vektleggelse 
på individuelle aspekter, virker som en katalysator for endring i 
sosial organisasjon. Ved at antallet stendyngegraver øker, blir en 
ny sosial organisasjon naturalisert med dem. For å kunne bryte 
helt med de gamle tradisjonene, var det nødvendig med en ny 
materiell kultur. Etter en tid skjer det et definitivt brudd med 
TRB-samfunnet, symbolisert ved bl.a. enkeltgravene og en ny type 
stridsøkser. 

Stridsøksene øker i antall i EGK sammenlignet med et mindre antall 
dobbeltøkser i TRB. To mulige forståelser av dette presenteres; et 
premiss er en tolkning av dobbeltøksene som makt/statusmarkører 
for TRB-lederne. For å underminere eller selv oppnå/kreve 
tilsvarende status, kan man selv bære en slik øks. Dette kan igjen 
resultere i en ny mening for stridsøksene ved at de ikke lenger er 
et symbol for en' spesiell leder, men isteden betoner høy status 
og likeverd hos mange individer. Det økte antallet økser kan også 
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indikere økt konkurranse mellom familier. At makten til sosiale og 
rituelle ledere svekkes, kan ha ført til økt strid. En annen mulig 
tolkning er at krigerrollen øker i status, noe som knyttes til økt 
husdyrhold. Krigere er ofte fremstående i pastorale eller delvis 
pastorale samfunn (Damm 199la:110). 

Rollen til de spesielle begerformene i TREs MNA V og i EGK anser 
Damm for vanskelig å bestemme. Hun nevner tolkningen knyttet til 
Sherratts modeller om begrene som beholdere til melk/blod. Selv 
foretrekker hun å se begrene primært som en signalisering av 
kontakt med grupper på kontinentet. Generelt hevder Damm at det 
ikke er belegg i det danske materialet til å postulere en 
revolusjon etter Sherratts modell (Damm 199la:89). 

Tolkninger av sosiale og økonomiske strukturer innad i eldre jysk 
EGK baseres bl.a. på gravene. De mange enkeltgravene tyder på at 
en stor del av befolkningen fikk en formell begravelse. Derimot er 
barnegraver sjeldne, og mannsgraver er noe i flertall i forhold 
til kvinnegraver. Det relativt regelbundne mønsteret med menns og 
kvinners motsatte retningsleie i gravene viser til en sosial 
distinksjon, muligens mot kjønnsdelte arbeidsroller. Damm tolker 
dette som et ideal med to klart forskjellige, men likeverdige 
sosiale roller. Samtidig kan utviklingen fra en identisk 
behandling av menn og kvinner i TRE-gravskikken til ulikhetene i 
EGK tyde på en endret virkelighet, i retning mot en 
kjønnsdifferensiering som kan skjule ulikhet i status. Få 
barnegraver er også nytt i forhold til megalittgravene. Damm antar 
at EGK-samfunnet er basert på oppnådd status ved voksen alder, i 
motsetning til i TRE-samfunnet der medlemmer av de ledende 
slektene har tilskrevet status ved fødselen. I EGK-samfunnet er 
derimot familier likeverdige, mens nye sosiale skillelinjer går på 
alder og kjønn innad (Damm 199la:109). Analysen av neolittisk 
gravmateriale og kjønnsrollemønstre utdypes i en senere artikkel 
(Damm 1991c). 

Ulik distribusjon av det arkeologiske materialet viser at de 
regionale variasjonene er veldig komplekse i MN E I-II. Sosiale 
konflikter i MNA V løses ulikt i nordvestre Jylland og i østre 
Danmark. I nordvestre Jylland fører konstruksjonen av 
stendyngegravene til utviklingen mot EGK. I sydøstre Danmark løses 
konfliktene ved at flere individer får rett til begravelse i 
megalittgravene. Dette symboliserer likeverd og fortsatt 
kollektive verdier. Regionen fortsetter i hovedsak tradisjonene 
fra TRE, og står utenfor de geografisk vidtrekkende snorkeramiske 
gruppene i det nordlige Europa. En sosial og strukturell barriere 
går følgelig mellom vestre og østre Danmark. Dette vises bl.a. ved 
at stridsøksene oppgis i østre Danmark fordi de får en spesifikk 
mening i jysk EGK. Isteden utvikles praktfulle flintøkser som en 
reaksjon mot stridsøksene (Damm 1991a:112). 

En økonomisk dikotomi mellom de to regionene med jordbruk i øst og 
husdyrhold i vest er et kjent element i konstruksjonen av etniske 
grenser. I det nordøstre Sjælland og det nordlige Jylland er 
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derimot den lokale utviklingen knyttet til kontakter med vestre 
Sverige, dette symboliseres i det gropkeramiske materialet. De 
forskjellige regionale gruppene i Danmark har følgelig ulike 
kontakter utad til andre grupper, hvor samhørighet signaliseres 
ved likeartet materiell kultur (Damm 199la:lllff,143). Dette er 
tanker som tidlig er sentrale hos Damm (Damm 1985). Begreper som 
etniske grupper og/eller etnisitetsteori er ikke mye direkte brukt 
i denne avhandlingen, men jeg mener at det er et klart 
underliggende premiss i kultursynet. Dette vises tydelig i andre 
artikler (se Damm 1991b, 1991c, 1991d, 1992). 

Som oppsummering og konklusjon presiserer Damm at endringene i 
dansk neolitikum må analyseres i et langtidsperspektiv. Forholdene 
i MN er et komplekst nett av sosiale og materielle forhold hvor 
nøkkelordene er sosial aksjon og aktiv materiell kultur. De 
sosiale og kulturelle utviklingene er svært komplekse prosesser 
med mangfoldige sosiale strategier med uintensjonelle konsekvenser 
og tilfeldigheter knyttet til seg (Damm 199la:145). 

4.8.6. TEORIGRUNNLAGET - en analyse 

Nye teoretiske perspektiver i denne tiden får arkeologer til å 
stille nye problemstillinger til datamaterialet. Sentralt er en 
grunnleggende avstandtagen fra nyarkeologiens syn på ytre faktorer 
som økologi, erverv, befolkningsvekst etc. som årsak til 
endringer. Isteden betoner post-prosessuell arkeologi endring i 
lys av historiske og sosiale prosesser innad i kultur og samfunn. 

Et nytt syn på materiell kultur er grunnleggende. Hodders 
etnoarkeologiske studier tidlig i 1980-åra er en viktig 
inspirasjonskilde. At individer og grupper bruker materiell kultur 
aktivt og manipulerende er sentralt, samt at distribusjon av ulike 
elementer i materiell kultur ikke er tilfeldig, men inneholder 
meningsfylt informasjon om det forhistoriske samfunnet. Romlige 
analyser og nye kontaktmodeller mellom sosiale og/eller etniske 
grupper viser at materiell kultur både kan brukes til 
signalisering av forskjellighet og fellesskap. 

I forhold til den tradisjonelle debatten om innvandring eller 
indre utvikling av stridsøkskulturene vil jeg hevde at retninger i 
1980- og 90-åras arkeologi representerer et brudd med denne 
problemstillingen. Kristiansen og Johansens bidrag viser at 
migrasjonsteori på ny er akseptert, men jeg anser forøvrig begge 
disse perspektivene som relativt tradisjonelle. Damm 
karakteriserer Kristiansens argumenter for innvandring av jysk EGK 
som klassisk kulturhistoriske, som verken egentlige nye argumenter 
eller en teoretisk og metodisk ny analyse av materialet. Hun 
kritiserer ham videre for ikke å ha fullført sine egne premisser 
for et migrasjonsstudie, som de kulturelle og strukturelle 
bakgrunner for innvandring av jysk EGK og de snorkeramiske 
kulturene (Damm 199la:16, 199ld:199ff). 
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Isteden får vi mer sofistikerte modeller for indre utvikling som 
prosesser over tid, f.eks. gjelder dette Hodders og Damms 
analyser. Et annet eksempel på nytenkning er Stephen Shennans 
modeller i 1970- og 80-åra om begerkulturene på kontinentet. 
Sentralt hos Shennan er at prestisjesystemer og eliter 
manifesterer seg via materiell kultur. Likhet i materiell kultur 
over store geografiske områder representerer kontaktmønstre og 
knyttes ikke primært til innvandring. Uniformitet i 
begravelsesritualer, uttrykk for status og visse materielle 
aspekter i snorkeramisk kultur over store avstander viser at et 
etablert mønster av informasjonsflyt ligger bak (Shennan 
1986:147). 

I forhold til det tradisjonelle kultur- og folkebegrepet er 
innholdet i etnisitetsteoriene en klar kontrast til 
kulturkretslærens ide om at en kultur er mest helhetlig i sitt 
kjerneområde mens den utvannes i grenseområdene. 
Etnisitetsteoriene er en ny type forklaringsmodell i forhold til 
romlige distribusjonsmønstre av arkeologisk materiale. Jeg vil 
likevel hevde at det er ulikheter i anvendelsen av 
etnisitetsbegrepet i denne perioden, f.eks. mellom Siemens og 
Damms analyser. Hos Siernen brukes etniske grupper synonymt med 
regionale og/eller sosiale grupper. Ved at ulikhet i materialets 
romlige distribusjon forklares ved bl.a. naturlige grenser i 
terrenget, framstår gruppene mer i isolasjon enn i kontakt med 
hverandre. I ytterste konsekvens er kulturkretslæren en bakgrunn 
for en slik tankegang. Hos Damm har derimot etnisitetsbegrepet et 
annet innhold ved at kreering av etnisitet nettopp oppstår i 
kontakt mellom grupper. F.eks. ved at mangel på kontaktfunn tolkes 
som tegn på at gjenstander som er etniske markører ikke byttes 
mellom gruppene. Etniske grupper forholder seg til hverandre ved 
"å ikke være lik". Dette influerer på de enkelte gruppenes valg av 
materiell kultur og ervervsstrategi, det er ikke kun særegne 
utviklinger p.g.a. geografiske grenser og/eller avstand. 

Ervervsstudier i tradisjonell forstand er fortsatt aktuelt i 
studiet av jysk EGK og svensk-norsk stridsøkskultur i 1980-åra. 
Diskusjonene omkring jysk EGKs bosetningstruktur, bl.a. spørsmålet 
om de få og små lokalitetene i forhold til TRB, er fortsatt et 
aktuelt terna. Dette viser flere publikasjoner av arkeologiske 
undersøkelser med huskonstruksjoner og bosetningsspor fra EGK 
(bl.a. Andersen 1982, Ebbesen 1986, Hansen 1986, S. Hvass 1986, E. 
Johansen 1986, S. Nielsen 1986, Rostholrn 1986a/b, J. Simonsen 
1982, 1986, Aarup Jensen 1986). En god oversikt over de seneste 
undersøkelsene finnes hos Damm (Damm 1991a:86ff,119ff). 

I flere post-prosessuelle analyser integreres ervervsforhold i 
endringsmodellene. Det er interessant å se hvordan forskjeller i 
erverv mellom kulturene i MN anses som relevante i 
etnisitetsanalysene. Dette ser jeg som uttrykk for at erverv 
fortsatt regnes som en kulturspesifikk faktor. Modellen om 
overgangen fra jordbruk i TRB til husdyrhold i EGK godtas av flere 
arkeologer. "The Secondary Products Revolution" er i 
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utgangspunktet en økonomisk endringsmodell som andre typer 
samfunnsmessige endringer knyttes til. Jeg har vist at overgangen 
fra TRB til jysk EGK forklares ved denne modellen. 

Et generelt trekk ved post-prosessuell arkeologis teorigrunnlag er 
dens tilknytning til nyere tids filosofi (eks. Tilley 1984, Hodder 
1990, Darnrn 1991a). En del av kritikken av post-prosessuell 
arkeologi retter seg nettopp mot dette. Det anses som abstrakt 
teori uten fundament i arkeologisk materiale. Bl.a. retter 
kritikken seg mot mangelen av tradisjonelle arkeologiske kriterier 
som kildekritikk, representativitet, kronologi etc. (se f.eks. 
Graslund 1992). 

Dette leder hen til dette avsnittets problemstilling om hvorvidt 
post-prosessuell arkeologi kun er en teoretiserende retning med 
manglende integrering av datamaterialet. Innen den omhandlede 
litteraturen vil jeg hevde at særlig strukturmarxismen og 
Sherratts "sekundære produktrevolusjon" er svært generaliserende 
modeller, hvor det spesifikke datamaterialet må sies å være 
underordnet samfunnsmodellene (se Darnrn 1991a:15). Et fellestrekk 
ved disse analysene er det lange tidsperspektivet på forhistorien, 
med anvendt teori på prosesser som foregår over flere århundrer. 
Dette er i prinsippet likt nyarkeologiske prosessuelle analyser. 
En viktig forskjell er at fokus nå rettes mer mot sosiale 
endringsfaktorer i motsetning til økonomiske. 

Jeg mener at retningene i post-prosessuell arkeologi med et 
utgangspunkt i materiell kulturs aktive rolle søker et fundament i 
datamaterialet på et konkret nivå; som i graver, gravskikk og 
artefakter. Darnrns avhandling (1991a) er et godt eksempel på en 
slik analyse. Dette gjelder også Tilley (1984) og Hodder (1990) 
Det samme trekket ser jeg ved etnisitetsanalysene; her et 
utgangspunktet i materiell kultur konkret. 

Det er en klar tendens i 1980- og 90-åras arkeologi mot en større 
vektleggelse på å skrive kulturhistorie. Den fornyede diskusjonen 
om det indoeuropeiske spørsmålet er et eksempel på dette. Teorier 
om individer og gruppers aktive bruk av materiell kultur i sosiale 
prosesser blir meningsbærende i en skissering av historisk 
utvikling av samfunn over tid. Det er vanskelig å komme med en 
enhetlig konklusjon av den post-prosessuelle arkeologien fordi 
perspektivene har endret seg fra tidlig i 1980-åra til i dag, men 
generelt mener jeg at disse retningene ikke er mindre knyttet til 
datamaterialet enn tidligere arkeologi. Det gjøres derimot andre 
valg på grunnlag av nye teorigrunnlag, problemstillinger og 
målsettinger. 

Med dette er min lange "vandring" med jysk EGK fra 1880-åra til 
1990-åra avsluttet. En sammenfatning følger i neste avsnitt. 
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4.9. SAMMENFATNING 

4.9.1. INNLEDNING 

Dette avsnittet inneholder en sammenfatning av hovedpunkt i 
kapittel 4 med oppsummering av datamaterialet, klassifikasjoner og 
kronologier, endringsforklaringer og kulturbegrep. Jeg vil søke å 
trekke generelle linjer i forskningen av jysk EGK fra 1880-åra til 
1990-åra. Diskusjonen om forholdet mellom teori og data tas ikke 
eksplisitt opp her, dette spørsmålet er derimot hovedinnholdet i 
det neste og avsluttende kapitlet. 

4.9.2. DATAMATERIALET, KLASSIFIKASJONER OG KRONOLOGIER 
- kontinuitet og endring 

I 1880- og 1890-åra erkjennes de jyske og nordtyske enkeltgravene. 
Tidligere løsfunn av stridsøkser og keramikk settes inn i denne 
nye konteksten. Den nye gravformen og -godset klassifiseres i et 
typologisk-kronologisk rammeverk, samt avgrenses dels geografisk i 
forhold til andre yngre steinalders gravformer og -gods. En 
evolusjonistisk tankegang ligger til grunn for klassifikasjonen. 
Det var en kildeordnende fase, hvor oldsakenes typologiske og 
kronologiske ordning var det viktigste. Det ble i tillegg erkjent 
at forskjellige typer også hadde en romlig fordeling i forhold til 
hverandre (Højring 1981:75). Materialet erkjennes og klassifiseres 
følgelig forut for kulturkretslærens innflytelse i dansk 
arkeologi. 

I 1898 publiserer Muller en sentral avhandling om enkeltgravene. 
Den inneholder en systematisering av materialet etter de mange 
utgravningene av disse gravene. Hans klassifikasjoner blir 
grunnleggende for videre forskning. Mens han klart bygger på og 
videreutvikler et typologisk-kronologisk rammeverk, postulerer han 
at fellesgravene og enkeltgravene er dels samtidige gravformer med 
dels ulik geografisk utbredelse. Det nye er tesen om at disse to 
gravformene tilsvarer to ulike folkegrupper. Selv om ikke selve 
begrepet "arkeologisk kultur'' finnes i avhandlingen, mener jeg at 
dette er implisitt hos Muller. 

Dansk kulturhistorisk arkeologi i første halvdel av 1900-tallet 
følger og videreutvikler Mullers kronologi fra 1898. Muller bruker 
begrepet enkeltgravskultur for første gang i en publikasjon fra 
1913. Begrepet arkeologisk kultur er nå klart operativt ved at 
steinaldermaterialet klassifiseres i ulike kultur(kretser). 
Nyoppdaget materiale defineres innenfor de respektive kulturer. 
Fra 1910-åra trekkes keramikkmaterialet mer aktivt inn i dansk 
forskning, med stilanalyser og en relativ kronologi av neolittisk 
keramikk. De enkle jordgravene fra dyssetid erkjennes tidlig på 
1900-tallet og blir sentrale i debatten om yngre steinalders 
kulturforhold. 
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Spesielt fra 1930- og 40-åra trekkes et større datamateriale inn i 
forskningen av jysk EGK. Flere gravformer og artefakter tilskrives 
denne kulturen. Samtidig har datamaterialet økt rent kvantitativt 
ved at de undersøkte enkeltgravene er firedoblet siden Muller 
1898. Megalitt- og enkeltgravskulturen representerer to motstående 
kultur- og folkegrupper med ulik opprinnelse. Kulturkretslæren som 
teorigrunnlag er nå et klart premiss for ordning av det 
arkeologiske materialet. 

I 1950- og 60-åra inndeler Becker og Malmer materialet fra yngre 
steinalder i detaljerte kronologier. Nytt erkjent og klassifisert 
datamateriale i Danmark får betydning for synet på 
mellomneolittiske kulturforhold. Store Valby-keramikk, 
stendyngegraver og rettøkser av flint tilskrives TRBs yngste 
periode. Sylindriske flekkeblokker, tangepiler og gropornert 
keramikk tilskrives GRK, en ny definert kultur i dansk MN fra 50-
åra. Mens Becker i hovedsak følger premissene i dansk 
kulturhistorisk arkeologi, representerer Malmers forskning av 
skånsk stridsøkskultur vesentlige nyorienteringer. Ved korologisk 
metode utarbeider han en indre utviklingsmodell uten støtte i 14C
dateringer. Nytt er videre Malmers syn på at arkeologiske kulturer 
er hypotetiske konstruksjoner i forskningen. 

Typologisk-kronologiske studier er fortsatt sentralt i dansk 
arkeologi i 1970-åra. Materialet fininndeles i faser og i 
regionale grupper innen de etablerte arkeologiske kulturene. Det 
utarbeides en detaljert kronologi basert på typologi, 
stratigrafiske observasjoner og de nye 14C-dateringene. Generelt 
følges Beckers retningslinjer videre, samtidig som hans kronologi 
fra 50-åra endres på flere punkter særlig p.g.a. 14C-resultatene. 
En klar nyarkeologisk retning i dansk arkeologi i denne perioden 
søker derimot å nedtone tradisjonelle arkeologiske kulturbegrep og 
-betegnelser. 

Kronologien i 1980- og tidlig i 90-åra bygger på den som 
utarbeides i 1970-åra. Enkelte modereringer er foretatt, bl.a. som 
følge av flere 14C-dateringer. En fokus på romlige analyser av 
materialet skiller seg fra 70-åras detaljkronologier. Et 
karakteristisk trekk ved 1980- og 90-åras post-prosessuelle 
arkeologi er at nye typer analyser foretas av allerede erkjent 
datamateriale. I senere post-prosessuell teori stilles de 
etablerte arkeologiske kulturene i et kritisk lys. 

4.9.3. ENDRINGSMODELLER OG KULTURBEGREP - kontinuitet og brudd 

I 1880- og 1890-åra forklares enkeltgravene som resultat av indre 
utvikling. Den nye gravformen på Jylland forklares funksjonelt ved 
at byggematerialet til storstensgravene i denne regionen er blitt 
oppbrukt og religiøst-evolusjonistisk ved at individuelle 
begravelser må være et senere fenomen enn kollektivbegravelser, 
dvs. et tegn på en fremadskridende kulturutvikling. Det er klare 
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evolusjonistiske premisser bak denne tidlige indre 
utviklingsmodellen. Ingen migrasjonsproblematikk eller etniske 
kategorier er aktuelt; det samme folket utvikler sin kultur over 
tid innen et geografisk område. 

Mullers kulturhistoriske tolkninger av enkeltgravene fra 1898 blir 
grunnleggende for videre forskning. Han lanserer en 
innvandringsmodell som forklaring på fenomenet. Tre premisser er 
sentrale: 1) enkeltgravene er samtidige med fellesgravene, 2) de 
to gravformene har ulik geografisk utbredelse og utelukker 
hverandre delvis, og 3) gravformene med deres oldsaksinnhold er av 
svært forskjellige typer. En ny folkegruppe - enkeltgravenes folk 
- innvandrer, og er forskjellig fra fellesgravenes folk. Kontakten 
mellom de to samtidige folkeelementene antydes som dels 
konfliktfylt. Motsetningene utjevnes over tid. Fra dolktid er de 
to folkene inngått i en enhet, en sammensmeltningsmodell lanseres 
av Muller. Det indoeuropeiske spørsmålet omtales ikke i hans 
avhandling. Mliller er influert av en tidlig kulturkretslære med 
sin vektleggelse av at ulikhet i materialet i rom representerer 
ulike og samtidige befolkningsgrupper. 

Mestorf (1899) har tolkningsreservasjoner mot Mullers 
innvandringsmodell. Hun problematiserer den geografiske 
fordelingen av megalitt- og enkeltgravene i Nord-Tyskland. 
Ulikheter i gravformene forklares som endringer over tid, og hun 
skiller ikke ut folkegrupper på grunnlag av materialet. Mestorfs 
tolkninger kan sies å være innenfor det evolusjonistiske 
rammeverket. Samtidig kan vektleggelsen av materialets geografiske 
distribusjon knyttes til kartografisk metode i kulturkretslæren. 

Mullers innvandringsmodell blir som nevnt grunnleggende i dansk 
arkeologi. Selv framsetter han en mer moderat innvandringsmodell i 
1913 med "innsivning'' av kultur og muligens også folk som en 
gradvis og kontinuerlig prosess i løpet av yngre steinalder. Dette 
må ses i sammenheng med hans tolkning av jordgravene fra dyssetid 
og den eldste snorornerte keramikken som et tidlig vitnesbyrd på 
en "innsivning'' av enkeltgravenes kulturform. Mlillers nyansering 
følges ikke videre i 1930- og 40-åras forsking, hvor 
innvandringsmodellen for j ysk EGK står sterkt. Bl.a. brukes nå 
begrepet invasjon synonymt med innvandring. I 1910-åra følges i 
hovedsak sammensmeltningsmodellen fra Muller. I 1930- og 40-åra 
ses derimot forholdet mellom de to kultur- og folkegruppene som så 
motsetningsfylt at det lanseres en konfliktmodell; EGK 
representerer et erobrerfolk, og blir den ledende kulturen fra 
dolktid og bronsealder. Fra Mliller 1913 tas det indoeuropeiske 
spørsmålet eksplisitt opp i dansk arkeologi. Dette spørsmålet får 
økende aktualitet i 1930- og 40-åra og knyttes spesifikt til j y sk 
EGK/stridsøkskulturene. 

Mot de danske arkeologene av Mlillers skole står Kossinna og Åberg. 
Fra tidlig på 1900-tallet forfekter de en indre utvikling i 
nordisk steinalder, med tesen om at både megalittkulturen og j y sk 
EGK har nordisk opprinnelse. Tilknyttet dette er en 
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emigrasjonsmodell med postulerte utvandringer av en nordisk 
steinalderbefolkning til kontinentet. Åberg (1949) fastholder 
denne modellen fram til etter den 2.verdenskrig. Kossinnas tese om 
at indogermanerne er av nordisk opprinnelse og rase, knyttes til 
steinalderen, bl.a. til jysk/nordtysk EGK. Dette bestrides av 
Muller i 1913, samt av flertallet av nordiske arkeologer i 
mellomkrigstiden. 

Et annet forskningsmiljø er sovjetisk arkeologi i 1930- og 40-åra, 
som i sentrale trekk følges av Childe. Denne arkeologien 
fremstiller en indre utviklingsmodell for stridsøkskulturene av en 
annen karakter enn hos Kossinna og Åberg. Endringer i erverv og 
sosial organisasjon foregår internt i den samme befolkningen over 
tid. Dette er aspekter som ikke er framtredende i vestlig 
arkeologi med sin basis i kulturkretslærens migrasjons- og 
dif fusjonsmodeller. 

Beckers forskning i 1950-åra representerer både kontinuitet og 
brudd i dansk tradisjon. Innvandringsmodellen er et grunnleggende 
premiss. De tre mellomneolittiske kulturene TRB, EGK og GRK er 
alle innvandret til Danmark og representerer enhetlige kultur- og 
folkegrupper. Det er sentralt at Becker avviser konfliktmodellen 
fra 1930- og 40-åra, som nå erstattes med en form for 
symbiosemodell. Ulike ervervs- og geografiske tilpasninger hos 
TRB, EGK og GRK gjør at de tre kulturene kan ha en fredelig 
sameksistens. EGK skildres som fattige fårehyrder uten sine 
tidligere ekspansive trekk. Det er den rike bondekulturen TRB som 
får betydning for videre kulturutvikling. Beckers eksplisitte syn 
på erverv som kulturspesifikk faktor er nytt i forhold til eldre 
arkeologi og viser fram mot 1970-åras vektleggelse av dette. 

Malmers indre utviklingsmodell (1962) utgår i første rekke fra 
forskning på skånsk stridsøkskultur, men modellene gjelder også 
jysk EGK. Ved sin tilbakevisning av Mullers tre premisser for 
innvandring av jysk EGK, utgjør Malmer et definitivt brudd med den 
danske tradisjonen. Hans indre utviklingsmodell skiller seg videre 
klart fra Kossinnas og Åbergs. Malmers funksjonalistiske modeller 
er en type materialistisk basis-overbygningsmodell; erverv og 
bevissthet om metallet (dvs. ny teknologi) er viktige 
endringsfaktorer for samfunnets sosiale organisasjon og religion. 
Ytre impulser eller diffusjon fra kontinentet er samtidig 
sentralt. TRB og EGK/stridsøkskulturen representerer utviklinger 
over tid innen den samme bofaste jordbruksbefolkningen. I forhold 
til disse kulturers kontakt med GRK opererer også Malmer med en 
symbiosemodell med erverv som kulturspesifikk faktor. Spørsmålet 
om hvilken kultur som er bestemmende for videre utvikling, 
bortfaller i Malmers lineære tids- og utviklingsmodell. Verken 
Becker eller Malmer integrerer det indoeuropeiske spørsmålet i sin 
forskning. Felles for begge er at de retter seg mer mot spørsmål 
om indre kultur- og samfunnsforhold i yngre steinalder. 

I 1970-åra holder enkelte arkeologer fortsatt fast ved 
innvandringsmodellen for jysk EGK. Det er Beckers teser som følges 
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videre, og derav Muller? premisser for innvandring som en 
bakenforliggende faktor. Samtidig er kulturkretslærens 
teorigrunnlag nokså utvannet ved at EGKs opprinnelse og 
vandringsveier ikke utdypes i særlig grad. En fortsatt 
innvandringsmodell betinger et nytt folk, og som i den eldre 
forskningen ses TRB og EGK som to motstående kultur- og 
folkegrupper. 

Indre utviklingsmodeller i typologisk-kronologisk dansk skole i 
1970-åra inkorporerer nyarkeologiske forklaringsmodeller. Samtidig 
kan innflytelser fra Malmer spores. En lineær tids- og 
utviklingsmodell lanseres med TRB, EGK og SN som etterfølgende 
stadier i samfunnsutviklingen. Økologiske, økonomiske og 
demografiske forhold er primære endringsfaktorer. Erverv som 
kulturspesifikk faktor vektlegges, men nytt i forhold til Beckers 
syn er at en' kultur kan ha flere ervervstilpasninger. 14C
dateringene er sentrale i argumentasjon for indre utvikling. Dansk 
nyarkeologi søker å nedtone det tradisjonelle innholdet i 
kulturbegrepet. De eldre kulturbetegnelsene erstattes med begreper 
som samfunn, periode og tid. De arkeologiske kulturene har mistet 
sitt tidligere etnografiske innhold. Som i 1950- og 60-åra 
integreres ikke det indoeuropeiske spørsmålet i 70-åras 
steinalderforskning. 

På slutten av 1980-åra argumenterer Kristiansen for innvandring av 
jysk EGK. Som tidligere betinger denne modellen et nytt folk som 
er ulike TRE-befolkningen. Som i 1970-åra er derimot indre 
utviklingsmodeller dominerende. De er av en ny karakter med 
sosiale og strukturelle endringsprosesser i fokus til forskjell 
fra de nyarkeologiske modellene. Men jeg mener at særlig 
strukturmarxismen og Sherratts "sekundære produktrevolusjon" er 
prosessuelle analyser av tilnærmet nyarkeologisk karakter. De 
senere arbeidene fra 1990-åra skiller seg vesentlig fra dette i 
sine komplekse analyser av endringsprosesser med basis i teorier 
om materiell kulturs aktive karakter. Felles for de ulike typene 
endringsmodeller i denne perioden er at et viktig skille settes 
ved overgangen fra TRB til jysk EGK. Overgangen karakteriseres som 
et skifte fra jordbruk til økt husdyrhold, endringer i makt- og 
ideologiske forhold fra kollektive til individuelle prinsipper 
etc. I de nye etnisitetsteoriene ses bl.a. ulikhet i erverv som 
etnisk signifikant. F.eks. tolkes GRK som en egen etnisk gruppe 
ulik EGK/stridsøkskulturen. Fra 1980-åra av er det en fornyet 
debatt om det indoeuropeiske spørsmålet. Med enkelte unntak, som 
hos Renfrew, får stridsøkskulturene, og derav jysk EGK, en 
renessanse som de første indoeuropeere. 

4.9.4. AVSLUTNING 

Mens debatten om innvandring og indre utvikling kan følges 
kontinuerlig fra slutten av 1800-tallet til i dag, er det klare 
brudd i kulturbegrepet. Samtidig er det flere likhetstrekk i synet 
på datamaterialet og i kulturbegrep blant de forskere som 
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forfekter innvandring oi blant de som forfekter indre utvikling. 
Ulikhet i materialet mellom TRB og EGK framheves av 
innvandringstalsmennene, og motsatt framheves likhet i dette 
materialet av talsmenn for indre utvikling. Innvandring betinger 
ny materiell kultur og befolkningsbrudd mens indre utvikling 
betinger kontinuitet i materiell kultur og befolkning. En analyse 
av kulturbegrep er følgelig sentralt for forståelsen av 
endringsmodellene. Endringer i kulturbegrepet over tid er ikke 
tilfeldige endringer av form og/eller språkbruk, men reflekterer 
endringer i innhold innen ulike arkeologiske retningers 
teorigrunnlag. 

Endringer i fokus fra samtidige kulturer i rom til et samfunns 
utvikling over tid er et markant brudd i kulturbegrepet fra eldre 
kulturhistorisk arkeologi til nyarkeologien i 1960- og 70-åra. 
Samtidig er det nye etnisitetsbegrepet i post-prosessuell 
arkeologi av en ny karakter i forhold til den kulturhistoriske 
arkeologiens kulturbegrep. I etnisitetsteoriene vektlegges 
kulturers kontaktforhold i motsetning til kulturers delvise 
isolasjon. Disse teoriene er klart forskjellige fra 
kulturkretslærens tese om at en kultur er mest enhetlig i sitt 
kjerneområde mens den utvannes i grenseområdene. 

Det spesifikke neolittiske kulturbegrepet er samtidig mangetydig 
ved at selve termen "kultur" brukes om mange forhold: "The term 
has come to be a source of confusion in its own right; at times it 
seems to serve as a synonym for society and at others as a 
separate category or dimension, part practice, part belief and 
attitude, which comes almost to take on a life of its own" 
(Whittle 1988:104). Spesielt fra 1970-åra benyttes termer som 
enkeltgravskultur, gropkeramisk kultur etc. synonymt med begrepet 
arkeologisk kultur og/eller som betegnelser på kronologiske 
perioder i den "praktiske" neoli ti kumf ors kningen ( se Luning 197 2) . 
"Kultur'' blir her et operativ begrep for å gruppere det 
neolittiske materialet, dvs. betegnelsen "kultur" blir en 
(språklig) form uten sitt opprinnelige antropologiske innhold som 
i kulturhistorisk arkeologi (se Hagen 1970, Welinder 1986). 

Min analyse av forskningen av jysk EGK fra 1880-åra til 1990-åra 
er i hovedtrekk foretatt på grunnlag av hov~dretninger i 
forskningshistorien fra slutten av 1800-tallet til i dag. Et 
viktig spørsmål er hvorvidt forskningen av jysk EGK kun er i tråd 
med en generell utvikling i faget, eller om denne arkeologiske 
kulturen representerer en spesifikk forskningshistorie i seg selv? 
Jeg vil si at svaret er et både og, det avhenger av analysenivå. 
På et generelt nivå er ulikheter i forklaringsmodeller og 
tolkninger av jysk EGK klart betinget av endringer i arkeologisk 
forskning over tid. På et spesifikt nivå er det derimot relevant å 
skille ut en egen forskningshistorikk for jysk EGK. Med dette 
menes hvordan arkeologer til ulik tid forholder seg til en bestemt 
forskningshistorisk og forskningssamtidig kontekst i forhold til 
klassifikasjon av og syn på jysk EGKs datamateriale, valg av 
problemstillinger, interessefelt etc. I kapittel 5 vil jeg drøfte 
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denne spesifikke forskningen av jysk EGK og knytte den 
forskningshistoriske analysen i dette kapitlet eksplisitt til 
problemstillingen om forholdet mellom teori og data. 
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KAPITTEL 5 

TEORI OG DATA I ET FORSKNINGSHISTORISK PERSPEKTIV 

5.1. INNLEDNING 

Dette kapitlet inneholder en inngående drøfting av avhandlingens 
problemstilling; forholdet mellom arkeologiens teorigrunnlag og 
datamateriale belyst i et forskningshistorisk perspektiv. Jeg vil 
minne om denne problemstillingens karakter av å være et 
divergerende og ikke et konvergerende problem. Et divergerende 
problem er av ikke-løsbar art. Jo mer det granskes og debatteres, 
jo flere aspekter ved problemet dukker opp, det blir mao. større 
og større, mer innholdsrikt og komplekst. 

Innledningsvis i kapittel 2 stiller jeg ulike spørsmål til 
forholdet mellom teori og data i arkeologien. Disse spørsmålene 
vil i det følgende belyses på grunnlag av min analyse av 
forskningen av jysk EGK fra 1880-åra til 1990-åra. Et spørsmål som 
utpeker seg som spesielt sentralt, er hvorvidt, eventuelt hvordan 
og hvorfor, arkeologisk forskning utvikles og endres over tid. 
Dette spørsmålet angår forholdet mellom teori og data i et 
forskningshistorisk perspektiv. 

Empirisk kulturhistorisk arkeologi og positivistisk nyarkeologi 
har til felles en tro på utvikling av kunnskap over tid. Vår viten 
om fortiden vokser med et økende datamateriale og med utviklingen 
av "rettere" teori og metode. Med dette kan eldre tolkninger og 
forklaringsmodeller verifiseres eller falsifiseres. Arkeologisk 
forskning er i henhold til dette synet en kumulativ vekstprosess, 
positiv, lineær og framtidsrettet. Forskningen beveger seg mot 
større og større objektivitet og sannhet om fortiden. 

Relativistisk post-prosessuell arkeologi er avvisende til 
positivisme og empirisme. Kunnskap skapes i sosiale og kulturelle 
kontekster. Vitenskap er en subjektiv praksis. Forskning 
resulterer i relativ kunnskap. Post-prosessuelle arkeologer hevder 
at forskning ikke utvikler seg i framskrittsrettet forstand. 
Kunnskap om fortiden vokser ikke med et økende datamateriale eller 
med utviklingen av "rettere" teori og metode. Endringer i 
forskningen over tid er preget av ulike forståelseshorisonter og 
av ulike ismer. 

Innledningsvis i dette kapitlet utdypes min analyse av jysk EGK 
ved en drøfting av denne arkeologiske kulturen som 
forskningstradisjon og som virkningshistorie. Deretter vender jeg 
tilbake til det vitenskapsteoretiske perspektivet med en utdypende 
drøfting av forholdet mellom teori og data. I dette integrerer jeg 
egne refleksjoner og standpunkter. Konklusjoner presenteres 
underveis, og sammenfattes avslutningsvis. 
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5.2. JYSK EGK I ET FORSKNINGSHISTORISK PERSPEKTIV 

I dette avsnittet vil jeg belyse forholdet mellom teori og data i 
arkeologi i et forskningshistorisk perspektiv. Innenfor dette 
belyses samtidig den vitenskapsteoretiske diskusjonen om utvikling 
av forskning over tid. Ved å drøfte jysk EGKs spesifikke 
forskningshistorikk vil jeg vise hvordan arkeologer forholder seg 
til bestemte forskningshistoriske og forskningssarntidige 
kontekster i forhold til klassifikasjon av og syn på jysk EGKs 
datamateriale, valg av problemstillinger, interessefelt etc. 

Jeg har valgt en inndeling i to hoveddeler. Først følger en 
gjennomgang av forskningen av jysk EGK i et internt perspektiv, 
dvs. forholdet mellom datamateriale og teorigrunnlag innad i 
forskningen. Deretter vil jeg i tradisjon med Olsen (1991) drøfte 
jysk EGK som virkningshistorie, her med en diskusjon av det 
indoeuropeiske spørsmålet. I dette vil jeg nærme meg et eksternt 
perspektiv, dvs. forholdet mellom forskning og samfunn. 
Avslutningsvis sammenfattes disse to perspektivene. 

5.2.1. Jysk EGK som forskningstradisjon 

I en drøfting av forskningen av jysk EGK i et internt perspektiv 
vil jeg redegjøre for kontinuitet og endring i datamateriale og 
teorigrunnlag i dansk forskning over tid og mellom ulike 
forskningsmilj øer i sarntid(ene). Som et spesifikt terna vil jeg 
avslutningsvis drøfte 14C-dateringene fra 1970-åra i forhold til 
spørsmålet om hvorvidt nye naturvitenskapelige metoder og 
resultater endrer vårt syn på fortiden. 

Et spørsmål er hvorvidt endringer i tolkninger og 
forklaringsmodeller av jysk EGK innad i dansk forskning over tid 
og mellom ulike samtidige forskningsmiljøer kan forstås som 
paradigmer og paradigmeskifter. Thomas Kuhns paradigrnebegrep 
(1970) er mye debattert i samfunns- og humanistiske fag. Et 
paradigme kan defineres som en mønster- eller normalvitenskap, 
dvs. et paradigme inneholder de normer og forestillinger som 
styrer vitenskapen i spørsmål om hva man skal forske på, samt 
hvordan man skal forske. Et paradigme forteller forskerne hva 
virkeligheten er (ontologi), hvilke spørsmål som kan stilles og 
hvilke metoder man kan benytte for å få svar (Kuhn 1970, Gilje & 
Grimen 1992). 

Blant arkeologer er det uenighet om paradigrnebegrepets relevans i 
faget (se f.eks. Furingsten 1983:ll0ff, Gren 1987:192ff). Da dette 
har betydning for synet på jysk EGKs spesifikke 
forskningshistorikk, vil det diskuteres her. Alle sider ved 
begrepet vil ikke tas opp i denne sammenheng. På et generelt 
analyseni vå mener jeg at paradigrnebegrepet dels kan ha relevans; i 
forhold til de "store" og relativt enhetlige arkeologiske 
teorigrunnlag. Man kan forslagsvis snakke om en type 
paradigmeskifte fra evolusjonistisk til kulturhistorisk arkeologi, 
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fra dette til nyarkeologi og fra dette til post-prosessuell 
arkeologi. Videre kan marxistisk arkeologi ses som et alternativt 
paradigme til en vestlig arkeologi tufta på kulturkretslæren. 
Neustupny hevder at det oppsto et nytt paradigme i europeisk 
arkeologi etter den 2.verdenskrig. Dette begrunner han med 
forskningens avstandtagen fra Kossinna-paradigmet samtidig med 
erkjennelse av nye arkeologiske fakta (Neustupny 1976). 

Hvorvidt man er enig i paradigmebegrepets relevans eller ikke i 
arkeologien har sammenheng med hvordan man definerer begrepet. Et 
viktig moment er paradigmenes inkommensurabilitet 
(usammenlignbarhet). Dersom det er ulike paradigmer i en 
vitenskap, skal deres epistemologiske og ontologiske utgangspunkt 
være så ulike at forståelse og kommunikasjon paradigmene imellom 
er mer eller mindre ikke eksisterende (etter Gren 1987:193). 
Videre er begrepet vitenskapelige revolusjoner sentralt. Dette 
innebærer at et nytt paradigme representerer et definitivt brudd 
med det gamle. Samtidig er det sentralt hos Kuhn at endringene mot 
et nytt paradigme skjer gradvis gjennom trinn, dvs. ikke som en 
brå revolusjon, men ved mer gradvis kontradiksjon og 
krisetendenser over tid innenfor et etablert paradigme (Kuhn 
1970:52ff, Gilje & Grimen 1992:126ff). 

Kan man egentlig snakke om uforenelige paradigmer og 
vitenskapelige revolusjoner i arkeologien fra slutten av 1800-
tallet til i dag? Malmer poengterer at det ikke foreligger noe 
paradigmeskifte i Kuhns mening mellom tradisjonell og ny 
arkeologi. Samme type standpunkt forfektes av Leif Gren (Malmer 
1993b:17, Gren 1987:193f). Jarl Nordbladh har videre et poeng når 
han skriver: "What strikes me, however, is how very hard Shanks & 

Tilley are bound toa specific opposite, the New Archaeology, in 
establishing a field of their own" (Nordbladh 1989:25). Fordi nye 
teoretiske retninger ofte oppstår som en motsats til og derav dels 
bygger på eldre perspektiver, betyr dette at teorigrunnlagene er 
sammenlignbare, dvs. kommensurable. Muligens kan ulike teoretiske 
retninger i arkeologien fra slutten av 1800-tallet til i dag ses 
som et fler-paradigmatisk trekk ved arkeologisk forskning. De 
ulike perspektivene er dels parallelle og overlappende. Dette kan 
ses som samtidige konkurrerende skoler eller paradigmer (Gilje & 

Grimen 1992:134). 

Særlig når jeg går fra det generelle til det spesifikke nivået, 
dvs. til forskningen av den arkeologiske kulturen jysk EGK, er det 
som om grensene mellom paradigmene viskes ut. Flere likeartete 
tolkninger og forklaringsmodeller kan følges over tid og mellom 
ulike forskningsmiljøer i samtid, og derav på tvers av eventuelle 
paradigmer og -skifter. Jeg ser det slik at forskningen danner en 
form for mønster, hvor nye tolkninger og forklaringsmodeller av 
jysk EGK oppstår som motsatser til de eldre. Dette innebærer at de 
er oppstått på grunnlag av de eldre modellene og derav bærer 
elementer av dette i seg, om enn i negativ forstand ved å være i 
opposisjon mot. Det synes klart at ulike "ismer" i forskn ingen 
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over tid og mellom ulike forskningsmiljøer i samtid(ene) dels er 
betinget av eldre og/eller motstående "ismer". 

Videre viser forskningen av jysk EGK at tolkninger og 
forklaringsmodeller kan overføres fra en teoretisk retning til en 
annen, tilsynelatende løsrevet fra det opprinnelige 
teorigrunnlaget. Dette gjelder f.eks. innvandringsmodellene i 
1970- og 80-åra, hvor gamle teser og premisser fra kulturhistorisk 
arkeologi hentes fram igjen under tilsynelatende nye teoretiske 
rammeverk. Dette viser at man tross ulikt teorigrunnlag, opererer 
innenfor det samme paradigmet eller forskningshorisont i form av 
lik grunnleggende forståelse for type problemstillinger og 
tolkninger. 

Som et alternativt forslag til paradigmer kan forskningen av jysk 
EGK ses som en forskningstradisjon. Med dette menes at tradisjoner 
over en lang periode bevarer en mer eller mindre uforandret kjerne 
av ideer og forestillinger, selv om mye av tradisjonens faginnhold 
etterhvert byttes ut. Videre kan tradisjoner gradvis gå over i 
hverandre uten at de smelter sammen. En forsker kan også høre 
hjemme i ulike tradisjoner, motsatt av det som er tilfellet med 
paradigmer (etter Gren 1987:194). Begrepet forskningstradisjon i 
v id forstand kan følgelig benyttes for å illustrere arkeologisk 
forskning fra slutten av 1800-tallet til i dag. Jeg understreker 
at jeg ikke ser denne utviklingen som positiv og evolusjonistisk, 
dvs . ikke som en kvalitativ endring over tid mot stadig "bedre" 
arkeologier. 

Innen dansk forskningstradisjon ser jeg det som sentralt at 
Mullers innvandringstese og -premisser fra 1898 i all hovedsak 
blir stående uimotsagt inntil 14C-dateringene fra 1970-åra, samt at 
den som nevnt reproduseres av enkelte arkeologer i 1970- og 80-
åra. Malmers (1962) indre utviklingsmodell for skånsk 
stridsøkskultur får ingen tilhengere i dansk arkeologi med det 
første. Hvorfor blir Mullers teser stående så sterkt så lenge? Er 
det fordi han kom med den første helhetlige tolkningen av et nytt 
erkjent datamateriale? At han dermed var den med størst empirisk 
overs ikt over dette materialet? Fordi han var svært 
innflytelsesrik i det arkeologiske fagmiljøet? Fordi dansk 
arkeologi er av konservativ karakter? Eller rett og slett p.g.a. 
datamaterialets spesielle karakter, at det pekte utvetydig i 
retning av innvandring? Som spørsmålene er svarene mangesidige. 

Det siste spørsmålet ser jeg som spesielt viktig i forhold til min 
problemstilling; sto Mullers teser så sterkt så lenge fordi selve 
datamaterialet pekte utvetydig i retning av innvandring? Jeg vil 
hevde at både teorigrunnlag og vitenskapssyn i arkeologien rundt 
århundre skiftet var av avgjørende betydning for hvorfor Mullers 
teser reproduseres og utdypes over lang tid. Et nytt erkjent 
materia le klassifiseres i et typologisk-kronologisk rammeverk og 
innenfor rammen av en tidlig kulturkretslære. Dette er et 
rammeverk som i sine hovedtrekk aksepteres langt inn på 1900-
tallet, og som i stor grad ennå aksepteres i dansk arkeologi. I 

160 



dette ligger også en aksept av kulturbegrep i vid forstand, dvs. 
kultur- og historiesyn. Et viktig unntak er Damms kritikk av det 
tradisjonelle kulturbegrepet og derav av klassifikasjonen av 
arkeologisk materiale i etablerte arkeologiske kulturer (Damm 
1991a: 14ff). 

Et eksempel på et grunnleggende kultur- og historiesyn som kan 
følges i forskningen over tid er syd-nord-modellen, dvs. ideen om 
at alle nyvinninger i nordisk forhistorie har sitt opphav i mer 
utviklete kulturformer i Syd-Europa. Dette er en form for 
"metateori" som ligger til grunn for adskillige slutninger i 
arkeologien, også for synet på jysk EGKs opprinnelse. I tillegg 
spiller et empirisk vitenskapssyn inn. Troen på at ved Mlillers 
inngående kjennskap til og studie av dette materialet gir 
tolkningene seg selv. Premissene i en typologisk-kronologisk 
forskning, i kulturkretslæren og i empirisk vitenskapssyn følges 
av forskningen til langt inn på 1900-tallet. I dette bildet 
naturliggjøres og utdypes Mlillers teser som grunnleggende 
sannheter om jysk EGKs oppkomst og normative karakter. Ved at 
senere forskning tilpasser nytt erkjent datamateriale etter 
Mlillers modeller, forsterkes tesene ytterligere. 

I det følgende vil jeg utdype dette forholdet mellom datamateriale 
og teorigrunnlag. Som allerede poengtert mener jeg at 
grunnleggende definisjoner av og syn på jysk EGKs datamateriale 
rundt århundreskiftet er av vesentlig betydning for forskningen av 
denne arkeologiske kulturen over tid. Jeg velger å inndele 
definisjoner, klassifikasjoner og syn på det arkeologiske 
datamaterialet i 4 nivåer. Jeg understreker at denne inndelingen 
kun skal betraktes som et rent analytisk skille. Nivåene skal ikke 
ses som isolerte enheter. Tvert imot er det i deres innbyrdes 
sammenheng at viktige trekk ved arkeologisk forskning kan forstås. 

Det første nivået angår erkjennelse av materialet, dvs. ved at det 
omdannes fra å være i utgangspunktet diffuse kilder til å bli et 
definert og avgrenset datamateriale som anvendes i forskningen. De 
jyske og nordtyske enkeltgravene erkjennes i 1880 - og 1890-åra, og 
gravformen med sitt gravgods klassifiseres typologisk-kronologisk 
innenfor tidens evolusjonistiske rammeverk. 

Klassifikasjon er følgelig det andre nivået, og er svært sentralt 
ved at det preger datamaterialet i en spesifikk form. I tillegg 
til typologisk-kronologisk klassifikasjon må også klassifikasjon i 
arkeologiske kulturer regnes. Et materialsett "blir til" den 
arkeologiske kulturen jysk EGK fra Mlillers avhandling i 1898 og 
eksplisitt fra tidlig på 1900-tallet. Disse to 
klassifikasjonsnivåene må ses i sammenheng med en evolusjonistisk 
tankegang og en tidlig kulturkretslære i dansk arkeologi. Jysk 
EGKs datamateriale tar form og får et spesifikt innhold ved at 
"det" blir representant for en egen kultur- og folkegruppe til 
forskjell fra andre steinalderkulturer. Konstruksjonen av en 
arkeologisk kultur innebærer at datamaterialet defineres innen et 
bestemt rammeverk. Dette får avgjørende betydning for forskningen 
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til og med i dag. Fortolkning av fortiden reflekteres i vår 
klassifikasjon av det arkeologiske materialet (Håland 1981:40) 
Jamfør Damm har vi ikke klart å frigjøre oss fra de 
sammensetningene av artefakter som kalles kulturer. Dette 
kulturkonseptet med den resulterende inndelingen av datamaterialet 
gjennomtrenge alt som et ett hundre års gammelt fakta (Damm 
1991a:18). 

Et tredje nivå er kronologi. I forskningen av jysk EGK følges og 
videreutvikles MUllers kronologiske premisser fra 1898 i dansk 
forskningstradisjon, kun med enkelte modereringer fram til 14C
dateringene i 1970-åra. I sin kritikk av mellomkrigstidens 
konfliktmodell angående forholdet mellom TRB og EGK, påpeker 
Becker sirkelresonnement mellom kronologi og kulturhistoriske 
slutninger. Nettopp dateringen av den eldste EGK bygger på 
konfliktmodellen; en mangel av TRBs yngre datamateriale fra 
Jylland tolkes som den eldste EGKs fordriving av TRB fra dette 
området. Den eldre forskningen har følgelig et kronologisk premiss 
for sitt kulturbilde med jysk EGK som en dynamisk erobrer-kultur 
(Becker 1954:95). Dette viser at kronologiske skjemaer er aktivt 
integrert i kulturhistoriske slutninger. Becker antyder her at den 
eldre kronologien legitimerer konfliktmodellen. Samtidig er det 
viktig å påpeke at Beckers kritikk av disse kronologiske 
slutningene må ses i sammenheng med hans oppgjør med denne 
modellen fra 1930- og 40-åra. Kronologi er basert på 
teorigrunnlag, og blir samtidig en bekreftende del av dette. 

Graslund poengterer interessant nok at vi må utlede en kronologisk 
forskningshistorie med analyser av kronologisystemene fra deres 
begynnelse. Videre hevder han at 1800-tallets typologi og 
kronologi er utarbeidet på empirisk grunn ved at man har observert 
dateringskombinasjoner og funnsammenheng. Gjennom den sterke 
økningen av funn har etterhvert den ene iakttagelsen blitt lagt på 
den andre (Graslund 1978:6ff). Jeg er kun dels enig med Graslund i 
dette. Jeg betviler ikke at f.eks . Thomsen kom fram til sitt 
treperiodesystem via observasjon av gjenstandene, men på et mer 
overordnet nivå mener jeg at evolusjonismen på 1800-tallet bidro 
sterkt til at det typologisk-kronologiske systemet ble akseptert 
og videreutviklet. Klassifikasjon og kronologi er ikke empirisk i 
den forstand at resultatene springer ut av datamaterialet alene. 
De er grunnet i forskningens teorigrunnlag, og derav i 
grunnleggende kultur- og historiesyn. Klassifikasjon og kronologi 
naturliggjøres innenfor et teorigrunnlag, og blir derav sterkt 
meningsbærende i seg selv ved at de fungerer som bakenforliggende 
premiss for kulturhistoriske slutninger. F.eks. illustrerer Olsen 
i sin virkningshistorie at dateringene av Kjelmøy-funnet ikke er 
objektivt gitt, men grunnet i et bestemt kultur- og historiesyn 
tidlig på 1900-tallet som reproduseres i forskningen helt opp til 
1980-åra (Olsen 1991). 

Det fjerde nivået er de tolkninger og forklaringsmodeller som gis 
av datamaterialet. Det er ikke tilfeldig hvilke aspekter ved jysk 
EGKs datamateriale som vektlegges. Den samme stridsøksa eller den 
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samme keramikkdekoren ilegges ulik betydning og settes inn i ulike 
kontekster i forskningen over tid og av motstående 
forskningsmiljøer i samtid. Bevisst eller ubevisst foretar de 
enkelte arkeologene klare utvalg av data ved at hun/han i 
argumentasjon for egne modeller utelater eller underkommuniserer 
materiale som kan tale imot dette. Dette gjelder også for 
materiale som må forventes å være kjent av forskeren. 

Tolkninger og forklaringsmodeller må ses i sammenheng med 
teorigrunnlag. Innen skiftende teorigrunnlag er hva som regnes som 
kulturspesifikke faktorer sentralt. Det er både kontinuitet og 
endring i disse faktorene over tid, bl.a. regnes graver og 
keramikkdekor som kulturspesifikke faktorer. Dette synet kan 
følges kontinuerlig gjennom samtlige teorigrunnlag. Med dette kan 
det sies at kulturkretslærens premisser er integrert i dagens 
forskning. Jeg mener at en betoning av erverv som kulturspesifikk 
faktor er en vesentlig nyorientering i forskningen etter den 
2.verdenskrig, selv om elementer av dette kan spores i eldre 
forskning. Vektleggelsen av erverv kan følges fram til dagens 
forskning. 

Mens dansk forskningstradisjon kan sies å være preget av en stor 
grad av enighet over tid, er som nevnt ulike forskningsmiljøer i 
samtid(ene) i opposisjon til den "mullerske virkning". Det er 
flere eksempler på samtidige konkurrerende meningstotaliteter. Til 
tross for vesentlige innbyrdes forskjeller, har disse til felles 
at de argumenterer for indre utvikling fra TRB til jysk EGK. Forut 
for 1970-åra gjelder dette som vist Mestorf med sine tidlige 
tolkningsreservasjoner til Mullers innvandringsmodell, senere 
Kossinna, Åberg og sovjetisk arkeologi, samt Malmer fra slutten av 
1950-åra/tidlig i 60-åra. Et generelt trekk er at tilhengere av 
indre utvikling vektlegger likhet mellom TRBs og EGKs materiale, 
mens tilhengerne av innvandring vektlegger ulikhet. Disse ulike 
forskningsmiljøene og dansk forskningstradisjon kan dels ses som 
virkninger av hverandre, ved at de forholder seg til hverandres 
kulturhistoriske slutninger ved "å ikke være lik". Som Damm 
skriver om Gadamers begrep virkningshistorie: " ... by which he 
means the force of tradition over those that belong to it, sothat 
even in rejecting or reacting to it they remain conditioned by 
it ... " (Damm 1991a:24f). Et klart eksempel på en gjensidig 
virkning ses i de motsetningsfylte dialogene mellom Orient-skolen 
og Norden-skolen før den 2.verdenskrig. Malmers opposisjon mot 
innvandringsmodellen kan også ses som en virkning av eldre 
forskning. 

Et vanlig syn er at forskjellige tolkninger bygger på det samme 
datamaterialet (se f.eks. Becker 1954:93f). Mens dette dels er 
relevant i forhold til forskningsmiljøer i samtid(ene), fortoner 
det seg noe annerledes i et forskningshistorisk perspektiv. Et 
sentralt poeng og et viktig resultat av min forskningshistoriske 
analyse er at det materialet som tilskrives jysk EGK til enhver 
tid ikke kan sies å være "det samme" i enkel eller konkret 
forstand. Over tid er dette naturlig fordi materialet øker rent 
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kvantitativt ved at nye funn og flere datakategorier tilskrives 
jysk EGK. Nye naturvitenskapelige metoder, som pollenanalyser og 
14 C, omformer videre et potensielt kildemateriale til et 
datamateriale. Derav kan det også sies at materialet øker 
kvalitativt, ved nye metoder kan flere trekk ved det utledes. 
Samtidig er det svært sentralt at nye teorigrunnlag og ny 
forskning kommer til med nytt syn på materialet. Historien om jysk 
EGK viser at forskere med bakgrunn i ulike teorigrunnlag 
vektlegger og velger ut ulike aspekter ved datamaterialet for å 
underbygge spesifikke kulturhistoriske slutninger. 

Ulik vektleggelse og utvelgelse er spesielt illustrerende når 
motstående, samtidige forskningsmiljøer settes opp mot hverandre. 
Motstående forskningsmiljøer eller skoler i samtid tolker det 
samme tilgjengelige datamaterialet ulikt. Dette gjelder ikke minst 
i motsetningene mellom Orient-skolen og Norden-skolen før den 
2.verdenskrig, som bl.a. var grunnet i sterke faglige motsetninger 
mellom Muller og Kossinna. I striden om "den rette steinalder" 
trekkes selve datamaterialet aktivt inn. Dette kan kort 
illustreres med de ulike kulturelle tilskrivningene av jordgravene 
fra dyssetid som eksempel. Disse gravene erkjennes i løpet av de 
første to tiår av 1900-tallet, dvs. noe senere enn de klassiske 
jyske enkeltgravene. Gravene forbinder enkeltgravstypen med et 
oldsaksinventar som hører hjemme i megalittgravene, og 
representerer derav et faglig problem. Hvordan disse nyoppdagede 
gravene tolkes inn i det etablerte kulturbildet i yngre steinalder 
blir et sentralt stridsspørsmål. I 1913 tolker Muller gravformen 
som spor etter en tidlig "innsivning" av EGK sydfra, dvs. settes 
gravene i sammenheng med den senere jyske EGK. Friis Johansen og 
Nordman klassifiserer derimot gravene til megalittkulturen, de er 
samtidige i tid og i kultur/folk som dyssene. Åberg følger 
Kossinnas tradisjon og tilskriver jordgravene til en hjemlig gren 
av EGK, hvor kontinuitet i (enkelt)gravform ses som et indisium 
for indre utvikling. I sin avstandtagen fra Åbergs modeller 
tilskriver Becker i 1950-åra jordgravene til en ikke-megalittisk 
gruppe av TRB. Grunnleggende ulikhet i kultursyn mellom to 
samtidige forskerskoler fører følgelig til ulik kulturell 
tilskrivning av den samme gravformen. Et nyoppdaget materiale 
virker her utdypende på to svært forskjellige kultursyn samtidig. 
Dette eksempelet viser at etablerte modeller i forskningen former 
tolkninger av nyoppdaget data. 

Fra et gravmaterialets ulike kulturelle tilskrivning vil jeg gå 
over til å diskutere karakteren av et naturvitenskapelig 
datamateriale. 14C-resultatene fra 1970-åra er et område hvor 
spørsmålet om forholdet mellom teori og data har stor aktualitet. 
14C-metoden er ofte omtalt som del av det store paradigmeskiftet i 
arkeologisk forskning (se f.eks. Renfrew 1973). Er vektleggelsen 
av indre utviklingsmodeller i 1970-åras nyarkeologi grunnet i 14 C
resultatene, eller er anerkjennelsen av disse resultatene en 
virkning av et nytt teorigrunnlag med nettopp en vektleggelse av 
indre utviklingsmodeller? Merk at dette spørsmålet har form av et 
årsaks-virknings-forhold: 
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Retrospektivt viser Malmer til Jungneolithische Studien fra 1962 
hvor han falsifiserer den eldre forskningens innvandringshypotese 
uten støtte i en eneste 14C-datering. En falsifikasjon som de nye 
14C-dateringene bidrar til å bekrefte ytterligere (Malmer 1975:108, 
1984:261). Mens Malmers kronologi samstemmer med 14 C, gjelder ikke 
dette den eldre kronologien i dansk MN som opererer med en 
vesentlig samtidighet mellom TRB og EGK. Becker har følgelig en 
moderat holdning til 14C. Fordi disse dateringene er uforenelige 
med de resultatene som er framkommet ved konvensjonelle, 
arkeologiske metoder, må man være avventende til 14C's gyldighet 
(Becker 1973,1977,1980,1982). 

Den kalibrerte, såkalte andre 14C-revolusjonen sammenfaller i tid 
med nyarkeologien i 1970-åra. Nyarkeologer viser til 14c
resultatene i underbygging av sine kulturhistoriske slutningers 
sannhetsverdi. De nye dateringene verifiserer de 
nyevolusjonistiske modellene. Parallelt med dette opererer 
fortsatt enkelte danske arkeologer med en innvandringsmodell for 
jysk EGK til tross for at de godtar og støtter seg på 14 C
dateringene. De nye dateringsresultatene integreres følgelig både 
i innvandringsmodellen og i den indre utviklingsmodellen for jysk 
EGK i 1970-. og 80-åra. 

Jeg vil konkludere med at selv om 14C's naturvitenskapelige 
beviskraft ikke i seg selv betviles, er det ikke entydig hvordan 
disse dateringene tolkes inn i et kulturhistorisk rammeverk. I 
forhold til teori-data-problematikken er det hvordan disse 
resultatene anvendes som er interessant. Trigger heller mot å se 
14 C som årsak til at arkeologer forkastet migrasjons- og 
diffusjonsmodellene (Trigger 1991:72). Jeg mener derimot at det 
ikke er relevant å se dette som et årsaks-virkningsforhold, men 
heller som et samspill og et sammenfall i tid mellom en ny 
dateringsmetode og -resultater og et nytt teorigrunnlag. 
Nyarkeologien har et klart kultur- og historiesyn. Med sine 
nyevolusjonistiske modeller og funksjonelle kulturbegrep skiller 
den seg ikke kvalitativt fra andre teorigrunnlag, dvs. den er like 
normativ som den tradisjonelle arkeologien som den kritiserer. 
Anvendelsen av naturvitenskapelige resultater i arkeologien er 
ikke objektivt gitt. Isteden former teorigrunnlag og kultursyn 
anvendelsen av denne type naturvitenskapelig data. Som et annet 
eksempel viser jeg til debatten omkring pollenanalyser som 
arkeologisk materiale i avsnitt 4.6.6. i kapittel 4. 

De klassifikasjoner av materialet som foretas rundt 
århundreskiftet er sentrale fordi premissene i dette kan følges i 
forskningen helt opp til i dag. Samtidig modereres dette bildet 
noe både over tid og i ulike forskningsmiljøer i samtid(ene) ved 
at det materialet som defineres til den arkeologiske kulturen jysk 
EGK ikke er konstant. Datamaterialet formes ulikt over tid og i 
samtid(er) av ulike teorigrunnlag. Med dette mener jeg at ulike 
teorigrunnlag og ulike forskningsmiljøer konstruerer sin "egen" 
jyske EGK ved vektleggelse og utvelgelse av spesifikke aspekter 
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ved datamaterialet. I litteraturen om jysk EGK er det flere 
eksempler på pragmatisk bruk av forskningshistorien. Den enkelte 
forsker viser til tradisjon i tolkninger og forklaringsmodeller 
for å bygge opp under eget syn og/eller for å avvise andre 
modeller som feilaktige. Hvordan og hvorfor dette fenomenet er så 
framtredende i arkeologisk forskning kan ikke reduseres til 
empiriske årsaker som at visse trekk ved datamaterialet ikke var 
kjent. Jeg mener at datamaterialet ikke kan ses isolert fra 
forskningstradisjoner eller fra forskningshistorien generelt. 
Dette vil utdypes videre. 

5.2.2. Jysk EGK som virkningshistorie - det indoeuropeiske 
spørsmålet 

Etter drøftingen av jysk EGK som forskningstradisjon vil jeg i 
dette avsnittet analysere den indoeuropeiske forskningen innenfor 
et virkningshistorisk rammeverk. Jeg er her inspirert av Olsens 
(1991) analyse av Kjelmøy-funnet. For en gjennomgang av Olsens 
teorigrunnlag med sammenstillingen av Gadamers hermeneutikk og 
begrepet virkningshistorie og Foucaults kunnskapsforståelse vises 
til avsnitt 2.3.3. i kapittel 2 (se også Olsen 1987:54ff). 
Sentralt i denne sammenhengen er Olsens påvisning av at dateringer 
og tolkninger av Kjelmøy-funnet i norsk arkeologi er en virkning 
av forskningens kulturelle nåtid og av forskningshistorien, ikke 
primært av datamaterialet i empirisk forstand. Videre viser han at 
samtidig sovjetisk og finsk forskningstradisjon opererer med eldre 
dateringer og derav et annet syn på disse funnene. 

En virkningshistorisk analyse er et relevant rammeverk for jysk 
EGKs "endringshistorie" fra 1880-åra til 1990-åra. Denne 
arkeologiske kulturen er et godt eksempel på hvordan forskningen 
til enhver tid forholder seg til forskningshistorien og til ulike 
samtidige forskningsmiljøer. Et spørsmål er hvorvidt jysk EGK som 
virkningshistorie kan sies å være av en noe annen karakter enn 
Kjelmøy-funnene fordi synet på en forhistorisk steinalderkultur 
ikke er politisk sammenlignbart med det kontroversielle spørsmålet 
om samisk forhistorie? Før den 2.verdenskrig så dette bildet noe 
annerledes ut ved at jysk EGK og de beslektete stridsøkskulturene 
trekkes aktivt inn i opprinnelsesspørsmål om germansk 
etnisitet/rase og språk hos nåtidens nordiske og europeiske 
befolkning. Det indoeuropeiske spørsmålet kan karakteriseres som 
det som er mest politisk-kulturelt betent i forskningen omkring 
jysk EGK, derav har denne forskningen klare nåtidige "virkninger". 

Stridsøkskulturene knyttes til et indoeuropeisk språklig og 
kulturelt opphav. I og med at jysk EGK defineres som en gren av 
indoeuropeisk kultur, ser jeg det som relevant å se det 
indoeuropeiske spørsmålet som "metateori" og som premissleverandør 
for kulturbildet av dansk yngre steinalder, spesielt gjelder dette 
for mellomkrigstidens forskning. Hvilke implikasjoner dette har 
for tolkninger og forklaringsmodeller av jysk EGKs datamateri~le, 
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har jeg tidligere kommet inn på i avsnitt 4.5. i kapittel 4, og 
det vil utdypes her. 

Jeg vil i hovedsak bruke forskningen i 1930- og 40-åras nordiske 
arkeologi som eksempel. I denne perioden knyttes innvandring av 
jysk EGK eksplisitt til indoeuropeisk ekspansjon. 
Stridsøkskulturene og -folkene innehar en rekke normative 
egenskaper; de er ekspansive og sterke og derav overlegne de gamle 
jegerkulturer og megalittkulturen. De har en halvnomadisk 
ervervsform, og var de første til å temme hesten. Som et nomadisk 
rytterfolk brer de seg hurtig til nye landområder. 

Men først en liten "forhistorie"; fra den beskrivende betegnelsen 
"hammer" eller "øxehammer" innfører Muller betegnelsen "stridsøks" 
(på tysk "streitaxt") i 1897/98. Til tross for at Muller ikke 
knytter jysk EGK til det indoeuropeiske spørsmålet så tidlig, gir 
den nye betegnelsen klart en ny asso~iasjonsverdi til et 
ledeartefakt for jysk EGK og de øvrige stridsøkskulturene. Dette 
er en assosiasjon~verdi som får sin "virkning" utover 1900-tallet 
ved at senere forskning tolker stridsøksene entydig som våpen, i 
tillegg til som status- eller etniske markører. 

En viktig tese hos Kossinna fra rundt århundreskiftet er at 
indogermanerne oppsto på nordisk grunn. Spørsmålet tas eksplisitt 
opp for første gang i nordisk arkeologi av Muller i 1913 i en 
polemikk mot Kossinna. Åberg ser Mullers og senere nordiske 
arkeologers engasjement i dette spørsmålet som en "virkning" av 
Kossinna-arkeologien (Åberg 1949:6ff). F.o.m. 1910-åra, men særlig 
i 1930- og 40-åra, defineres jysk EGK og svensk-norsk og finsk 
stridsøks/båtøkskultur som bærere av indoeuropeisk språk og 
etnisitet/rase. Men som vist i kapittel 4 er flere nordiske 
arkeologer reservert til rasebegrepets relevans i arkeologien. 
Dette må klart ses i sammenheng med, eller som en virkning av, 
Kossinnas germaner-teorier. 

Uten integrasjon av det indoeuropeiske spørsmålet antydes 
forholdet mellom fellesgravenes og enkeltgravenes folk som 
konfliktfylt av Muller alt i 1898. Han argumenterer på grunnlag av 
datamaterialet, bl.a. ved en sammenligning av de halvfulle 
jettestuene på Jylland med de fulle jettestuene på de danske 
øyene. Dette forholdet forklares ved at de innvandrete 
enkeltgravenes folk har forstyrret fellesgravenes folks fortsatte 
liv og virke på Jylland. Videre lanserer Muller 
sammensmeltningsmodellen; motsetningene mellom de to folkene er 
utjevnet i dolktid, med hellekistene som en kontinuitet fra 
fellesgravene. I 1910-åra følges i det vesentligste Mullers 
tolkninger. I 1930- og 40-åra intensiveres som nevnt 
tilskrivningen av jysk EGK som indoeuropeisk, samtidig som 
innvandringsmodellen forsterkes. Jysk EGK invaderer Danmark, og 
får på senere tidspunkt forsterkninger fra beslektete grupper 
sydpå. Argumentet fra Muller om de halvfulle jettestuene på 
Jylland som vitnesbyrd på et konkfliktfylt forhold styrkes. TRB 
fordrives av jysk EGK til de danske øyene eller blir slaver. Fra 
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d en tidligere sammensmeltningsmodellen lanseres en entydig 
kon fliktmodell hvor EGK går som den seirende kultur- og 
f olkegruppe inn i dolktid og bronsealder. 

Synet på jysk EGK som en nomadisk kulturform får implikasjoner på 
erverv s- og bosetningsstudier. "Mangelen på" eller "negative funn" 
t o l kes ofte inn i en kulturhistorisk sammenheng. Fordi man ikke 
f i nner alle aspektene ved en arkeologisk kulturs materiale, 
be tegnes dette som en kulturell særegenhet ved kulturen. Et 
re le vant eksempel på dette er jysk EGKs og øvrige 
stridsøkskulturers antatte mangel på boplassfunn. I 1930- og 40-
å ras forskning kobles dette til disse kulturenes ervervsforhold, 
sosiale organisasjon og normative egenskaper. De fleste forskere 
på de nne tiden aksepterer teorien om at stridsøksfolkene hadde en 
f orm for halvnomadisk bosettingsmønster (se Hinsch 1956:186). Jeg 
vil he vde at teoriene om en ekspanderende indoeuropeisk kulturform 
er en vesentlig bakenforliggende virkning og fører til at man i 
me ll omkrigstiden "slår seg til ro" med få funn av boplasser etter 
s tr ids ø kskulturene. Inn i dette indoeuropeiske mønsteret settes 
også funn a v tamhestknokler. Mens talsmennene for 
innvandrings / invasjonsmodellen hevder at de første funn av 
tamhe stkno kler og hestegraver opptrer i stridsøkskulturene på 
kont inentet og i Norden, bestrides dette av Åberg. Han benekter 
også s tridsøksas særlige egnethet som våpen. 

Graver o g gravskikk er som vist viktige kulturspesifikke faktorer 
i ku lturhistorisk arkeologi. Hvilke gravformer som tilskrives 
hvil ke arkeologiske kulturer er derav vesentlig. I 1936 gir 
Fo rssander de senneolittiske hellekistene en ny tilskrivning til 
EGK til forskjell fra den eldre forskningen som ser denne 
gravformen som en kontinuitet av megalittgravskikken. 
He llekistenes tilskrivning til EGK virker forsterkende på 1930 - og 
40 -åras konfliktmodell mellom TRB og EGK. Dette ser jeg som en 
bakenforliggende årsak til at Forssanders nye tilskrivning raskt 
følg es a v flere nordiske arkeologer. P.g.a. jysk EGKs normative 
egenskaper som en ekspansiv og krigersk gren av den indoeuropeiske 
ku l t ur- og folkegruppe er det naturlig at denne kulturen blir 
be s t emmende for videre kulturutvikling. Dog ikke av Åberg, som 
kritiserer konfliktmodellen og derav denne nye etniske 
ti l skrivningen av hellekistene. 

I kulturhistorisk arkeologis skildringer av steinalderens 
kulturforløp kan framstillingsformen ofte ligne en 
hi storiefortelling. Kultur- og historiesyn framlegges som fakta og 
fo rmidles som sannheten om fortiden. Den indoeuropeiske 
s teinalderkulturen formidles som historie. Dette kommer bl.a. til 
u t t r y kk i historikeren Edvard Bulls bokanmeldelse av Gjessings 
No r ges steinalder fra 1945: "Gutorm Gjessings bok er i 
virke ligheten et forsøk på å skrive steinalderens historie ( ... ) 
Når begynte folk å snakke et indoeuropeisk mål i Norge, og hvordan 
gikk det til? Hv em skulle tro at steinøksene kunne gi svar på et 
sånt spørsmål?" (Bull 1946). Ved å ikke skille mellom selve 
da t amaterialet og ideer om datamaterialet blir arkeologi episk 
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historiefortelling om hvordan det var i en fjern fortid. Dett e er 
betegnende for de skjønnlitterære forhistorier. Et eksempe l e r 
barneboka Bjørneklo av Bernhard Stokke hvor de krigerske 
indogermanerne er en del a v endringsforklaringene i 
originalutgaven i 1938, men sensurert bort i senere utgave r f. o . m. 
1968 (Amundsen 1992). 

Sterke meningstotaliteter i arkeologien endres o ver tid p.g.a. 
eksterne aspekter. Etter den 2.verdenskrig er det mindre legitimt 
å kritikkløst integrere det indoeuropeiske spørsmålet i seri ø s , 
arkeologisk forskning. Becker og Malmer tilbakeviser flere a v de 
tolkninger og forklaringsmodeller av jysk EGK som jeg her har satt 
i sammenheng med det indoeuropeiske spørsmålet i mellomkrigstide ns 
forskning. Den relative "stillstanden" i det indoeuropeiske 
spørsmålet etter krigen må ses som en v irkning av nazismens 
misbruk av dette spørsmålet, bl.a. tufta på Kossinnas teser. Je g 
har ikke gått eksplisitt inn på en ekstern, politisk-kulturell 
analyse av denne forskningen i kapittel 4. Her ø nsker jeg å v ise 
likhetstrekk mellom en forskning som legitimerer den germans ke 
rases høyverdighet med Olsens analyse av Kjelmøy-funnene, som se s 
i sammenheng med det samiske spørsmålet. På et eksternt plan 
virker den indoeuropeiske forskningen i nåtidige sosiale og 
kulturelle sammenhenger som legitimering av (for ) historisk o g 
etnisk identitet hos nåtidens "germanske" europeere . Dette virker 
igjen tilbake på forskningens sannhetsverdi. 

I dag er det igjen legitimt å forske på det indoeuropeiske 
spørsmålet. Jeg ser det som interessant at med unntak av 
germanistiske og rasemessige overtoner, følger dagens forskni n g 
vesentlige premisser fra mellomkrigstidens forskning. Dette ka n 
ses som et eksempel på reproduksjon av forskning, ikke bare i den 
forstand at teorier og ideer følges ad, men ikke minst gjelder 
dette også i forhold til synet på datamaterialet. 
Stridsøkskulturens økser, keramikk, graver etc. er blitt preget i 
en spesifikk form, og denne arkeologiske kulturen er "gitt" 
spesifikke normative karaktertrekk. F.eks. ved at 
stridsøkskulturenes geografiske spredningsmønster ses som 
indikasjon på spredning av de første indoeuropeere. 

Jeg mener videre at det indoeuropeiske spø rsmålet også etter 
krigen har en virkning som premissleverandør for etnisk identitet 
til folk i Norden og i Europa. I en populærartikkel om "Det 
indoeuropeiske urhjem" fra 1953 knytter Sverre Marstrander (191 0-
86) den innvandrete, indoeuropeisktalende stridsøkskulturen i 
Norge til opprinnelsen av vårt språks historie og til dannelsen av 
vårt eldste bondesamfunn: " ... det indoeuropeiske urhjem berø re r 
derfor også spørsmålet om vår egen kulturs røtter" (Mars t rande r 
1953:251). Artikkelen ble holdt som foredrag i radio samme å r. 
Førti år etter Marstrander, også i en liten populærartikkel, 
skisserer Christopher Prescott en indoeuropeiseringspro sess i den 
"hålandske ånd". I et kontinentalt perspekti v antar han a t 
indoeuropeiseringa skjer noe sent i Norge: " ... en dramatisk ny 
tidsepoke innledes i slutten av yngre steinalder ( ... ) I dette 
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lyset kan vi kanskje si at den norske historien begynner omkring 
2400 f.Kr." (Prescott 1993:16). Den lange forskningstradisjonen 
omkring det indoeuropeiske spørsmålet har - om enn i ulike former 
- siden tidlig 1800-tall "naturliggjort" den indoeuropeiske 
(for)historie ved at dette ses som et forhold som et arkeologisk 
materiale kan si noe om, og derav som et tema som det er verdt å 
forske på og å formidle utad. 

Avslutningsvis vil jeg nevne en annen "metateori" som både knyttes 
til, men som også finnes løsrevet fra det indoeuropeiske 
spørsmålet; teoriene om overgangen fra matriarkat til patriarkat. 
Dette skillet settes mellom traktbeger- og stridsøkskulturene. 
Teorier om overgangen fra et matriarkalsk jordbrukssamfunn til et 
patriarkalsk pastoralt samfunn er sentralt i marxistisk teori, og 
sovjetisk arkeologi vektlegger følgelig dette sterkt. Malmer 
antyder det i Jungneolithische Studien. Gimbutas vektlegger det i 
sine indoeuropeiske teorier. Sherratt inkorporerer det i modellen 
om "den sekundære produktrevolusjonen". Ideen er også integrert i 
nyere tids kvinne-arkeologi (se f.eks. Ehrenberg 1989). Oppkomsten 
av patriarkatet kan ses som en "metateori" som beholder sin essens 
over tid og tilpasses ulike teorigrunnlag. 

5.2.3. Det forskningshistoriske perspektivet - et sammendrag 

Jeg har nå drøftet jysk EGK fra 1880-åra til 1990-åra både som 
forskningstradisjon og som virkningshistorie. Begge disse 
innfallsvinklene viser at arkeologisk forskning ikke kan sies å 
utvikle seg kvalitativt og framskrittsrettet over tid i 
positivistisk forstand. 

Videre har jeg i min drøfting av jysk EGK som en intern, dansk 
forskningstradisjon vist at denne forskningen ikke kan sies å være 
preget av klare paradigmeskifter. Derimot kan flere aspekter ved 
forskningen av jysk EGK følges kontinuerlig over en hundre års 
periode. Dette gjelder i erkjennelse, klassifikasjon, kronologi, 
tolkninger og forklaringsmodeller av datamaterialet. Mens det fra 
1970-åra skjer et vesentlig brudd med 14C-dateringene og med 
nyarkeologiens prosessuelle analyser, beholdes i stor grad de 
tradisjonelle inndelingene i arkeologiske kulturer, og oppkomsten 
av jysk EGK ses fremdeles som noe grunnleggende nytt i 
samfunnsutviklingen. Dette reproduseres i 1980-åras prosessuelle 
analyser. Men jeg vil hevde at de nyeste arbeidene tidlig i 1990-
åra skiller seg ut ved at de vektlegger mer komplekse prosesser, 
bl.a. ved bevisst nedtoning av en inndeling i de etablerte 
mellomneolittiske, arkeologiske kulturene. 

Samtidige forskningsmiljøer med ulike tolkninger og 
forklaringsmodeller av det samme tilgjengelige datamaterialet 
operere r med til dels ulike kultur- og historiesyn som materialet 
formes innenfor. Samtidig er miljøene sammenlignbare i den 
forstand at de forholder seg til hverandres tolkninger og 
forklaringsmodeller som motsatser. Dette forhold, sammen med en 
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påviselig kontinuitet i dansk forskningstradisjon over tid, er en 
viktig årsak til at jeg forlot paradigmebegrepet innledningsvis i 
dette kapitlet. 

Videre har jeg drøftet jysk EGK som virkningshistorie. Ved at 
denne arkeologiske kulturen knyttes til det indoeuropeiske 
spørsmålet, knyttes den også til et eksternt samfunnsmessig og 
kulturelt plan. I tillegg til å være et (for)historisk spørsmål, 
er den indoeuropeiske forskningen i høy grad et spørsmål om 
kulturell, språklig, etnisk og nasjonal identitet i samtiden. 
Denne forskningen virker utad som premissleverandør for et folks 
(for)historiske opprinnelse. Med det indoeuropeiske spørsmålet har 
jeg villet vise at jysk EGK er del av et større kunnskapsarkiv, 
hvor rammene for kunnskapsproduksjon er historisk og kulturelt 
betinget. Som i tolkningene av Kjelmøy-funnene trekkes også jysk 
EGKs datamateriale aktivt inn i dette arkivet ved at det knyttes 
til et helt kompleks av postulater og premisser som virker inn 
både på dateringer og tolkninger av dette materialet. Dette er 
ikke bare et eksempel på hvilken type kunnskap forskningen mener å 
kunne utlede av språkforskning og arkeologi, men i like stor grad 
viser denne forskningen hva man i visse historiske perioder ønsker 
kunnskap om. Fordi forskning ikke kan ses isolert fra det 
kulturelle rammeverk den eksisterer innenfor, foregår det ingen 
"objektiv" utvikling av forskning over tid. Vitenskapen er ikke 
uavhengig av samfunnsmessige og kulturelle forhold, men snarere en 
integrert del av det. Derfor virker forskningsresultater også 
tilbake på samfunnet. 

Jeg vil utdype det eksterne perspektivet noe. Christophe r sen 
poengterer at teori-data-debatten mellom Malmer og Johansen i 
slutten av 1970-åra/begynnelsen av 1980-åra forgår på et internt, 
metodisk plan. Han vil fremme en debatt på et annet nivå, på et 
samfunnsmessig og kulturelt plan (Christophersen 1982, se også 
1989:46). Nettopp f.o.m. 1980-åra intensiveres en debatt om 
arkeologiens rolle i sosial og kulturell sammenheng i samtiden. 
Retningen innenfor post-prosessuell arkeologi som benevnes kritisk 
teori er aktuell i denne debatten. En sentral tese er at fortiden 
legitimerer maktforhold i nåtiden og former framtiden. Arkeologi 
har en sentral rolle som premissleverandør for kultur- og 
(for)historiesyn i samfunnet. Arkeologi er ingen verdi-nøytral 
vitenskap, arkeologi er politisk og virker politisk i 
samfunnsdebatten (se Shanks & Tilley 1989:2ff, Olsen 1987:75ff). 
En kritisk arkeolog vil følgelig analysere forskningshistorien i 
historisk-politisk kontekst, bl.a. ved å se endringer i 
arkeologers syn på fortiden på bakgrunn av endringer i sosiale og 
kulturelle forhold i samtid(ene). 

En viktig konklusjon etter min forsknings- og virkningshistoriske 
gjennomgang av jysk EGK er at teori og data, fortid og nåtid ikke 
kan ses isolert. Jeg samstemmer med A. B. Johansen i at 
reproduksjon i forskningsmiljøer ikke kun angår teorisiden, i 
dette er synet på datamaterialet integrert: " ... leser andre 
forskeres tolkninger og dermed lærer hva de ulike data skal 
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"bety"" (Johansen 1974: 85). Data er teoriavhengig i den forstand 
at teori former data, sagt med andre ord; datamaterialet 
teoretiseres. Arkeologisk forskning er i minst like stor grad 
relatert til et teoretisert som til et konkret materiale, i 
betydning det rent materielt sansbare. Det er det teoretiserte 
materialet som tilskrives mening og som derav er åpent for analyse 
(etter R. Jensen 1988:53f). I analysen av jysk EGK har jeg vist 
hvordan et spesifikt datamateriale teoretiseres av overgripende 
teorigrunnlag. Innenfor dette er kultur- og historiesyn sentralt. 
Det teoretiserte datamaterialet virker igjen tilbake som 
underbygging for teori. I en forskningshistorisk analyse kan et 
teoretisert datamateriale følges over tid, også på tvers av nye 
teorigrunnlag. 

I det følgende vil jeg utdype forholdet mellom teori og data etter 
dette avsnittets viktige konklusjon; den forskningshistoriske 
analysen av jysk EGK viser at fordi datamaterialet teoretiseres 
innenfor teorigrunnlag, kan ikke teori og data ses isolert. Et 
internt perspektiv er i min drøfting av det indoeuropeiske 
spørsmålet utvidet til et eksternt perspektiv ved at jeg knytter 
dette spørsmålet til forskningens samtid. Følgelig kan fortid og 
nåtid heller ikke ses isolert. 

5 . 3. HVORDAN KAN FORHOLDET MELLOM TEORI OG DATA FORSTÅS? 

I dette avsnittet vil jeg utdype og diskutere det forhold at teori 
og data, fortid og nåtid ikke kan ses isolert. Jeg integrerer her 
mine egne refleksjoner og stillingstagen til disse spørsmålene. 
Etter en vurdering av forholdet mellom teori og data som en 
helhet, vil jeg drøfte dette forholdet, samt forholdet mellom 
fortid og nåtid, som et paradoks og som dialektisk. I det neste 
avsnittet vil jeg drøfte det dialektiske synet i lys av det 
forskningshistoriske perspektivet. Avslutningsvis vil jeg skissere 
retningslinjer for hvordan man kan forholde seg til teori og data 
som et (kreativt) paradoks og som dialektisk i praktisk, 
arkeologisk forskning. 

5.3.1. Oppløs dikotomiene og innfør helheten! 

Den våkne leser vil allerede ha forstått min subjektive 
stillingstagen til et relativistisk perspektiv. Samtidig må jeg 
poengtere at jeg i "realistisk" forstand har som utgangspunkt at 
det fantes forhistoriske virkeligheter, samt at det arkeologiske 
materialet ikke er tilfeldige spor etter disse. Materialet danner 
mønstre - om enn fragmentariske, komplekse og transformerte - som 
kan erkjennes i nåtid. Disse forhistoriske mønstre gis ulike 
meningsinnhold innen ulike teorigrunnlag. P.g.a. dette er jeg 
uenig med Malmer i hans syn på at data har en egenverdi helt 
uavhengig av bakenforliggende teori. Et annet og viktig aspekt er 
at i tillegg til at synet på forhistorisk(e) virkelighet(er) er 
mangesidige i nåtid, var det også mangesidige syn på disse 
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virkelighetene i det aktuelle forhistoriske samfunnet (se Olsen 
1987:15,71f). Videre mener jeg i tråd med nyere post-prosessuell 
arkeologi at forhistoriske kultur- og samfunnsforhold var 
kontinuerlig i endring. Et øvrig aspekt er arkeologisk 
forskningshistorie. I en forskningshistorisk, retrospektiv analyse 
utkrystalliserer det seg også mangesidige fortider. Så selv om 
fortiden(e) engang var virkelig(e), opererer de innen mangesidige 
nivåer eller betydninger både i fortid, gjennom 
forskningshistorien og i ulike nåtider. Hvordan forholde seg til 
alle disse nivåene? 

At det realistiske og det relativistiske perspektivet i 
arkeologien danner nærmest uforenelige vitenskapsteoretiske 
motpoler illustreres i debatten mellom A. B. Johansen og Malmer. 
F.o.m. begynnelsen av 1980-åra fortsetter denne debatten mellom 
realistiske, prosessuelle arkeologer og relativistiske post
prosessuelle arkeologer. Dagens realister, som Malmer, Renfrew og 
Trigger, kritiserer post-prosessuell arkeologi for ekstrem 
relativisme (se f.eks. Trigger 1991:68ff). Bl.a. sammenliknes 
Shanks & Tilleys perspektiv med Paul Feyerabends 
vitenskapsfilosofiske anarkisme i verket Against Method fra 1975. 
Realistene hevder at Shanks & Tilley i likhet med Feyerabend 
opererer et ter slagordet "anything goes" (Malmer 19 93a: 14 5) . Jeg 
vil hevde at synet på Shanks & Tillys relativisme som "grenseløs" 
dels er skapt av deres realistiske kritikere som opererer innen 
tradisjonelle, dikotomiske tankebaner (se Shanks & Tilley 
1989:42ff, Hastrup 1992:43ff, Hodder 1992:145ff). 

Et spørsmål er hvorvidt teoretisk realisme kan sies å innta en 
forenlig mellomstilling mellom realisme og relativisme ved at den 
erkjenner at våre observasjoner er teoriladet, samtidig som dette 
kan korrigeres mot en objektiv virkelighet som eksisterer 
uavhengig av subjektet. Jeg ser denne tankegangen som et umulig 
kompromiss, og derav representerer ikke denne retningen et 
forenlig alternativ. Det ligger en motsetning i å opprettholde en 
uavhengig objektiv virkelighet samtidig som man erkjenner 
subjektets teoriladethet i forhold til denne virkeligheten (se 
f.eks. Hodder 1992: 148ff) . 

Debatten mellom realister og relativister kan drives i det 
uendelige, noe som jeg ikke ser som relevant her. Isteden går jeg 
videre med følgende spørsmål; er det slik at realisme og 
relativisme nødvendigvis må forstås som to uforenelige motpoler? 
Flere dikotomiske begrepspar kan knyttes til begrepsparet realisme 
- relativisme; som teori - data, subjektivitet - objektivitet, 
konstruksjon - rekonstruksjon, falskt - sant. Hvor relevant er det 
å operere med slike dikotomiske motsetninger? Er disse 
begrepsparene motsetninger i betydning to enkeltstående og/eller 
isolerte deler? 

En viktig konklusjon etter min forskningshistoriske analyse av 
jysk EGK er som nevnt at teori og data ikke kan ses isolert. Er 
det da relevant å operere med disse begrepene som motsatser? 
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Sammen med ideen om det uforenelige mellom realisme og 
relativisme, ser jeg det som nødvendig å forlate synet på teori og 
data som dikotomier - og med dette et mønster som mine tanker 
lenge har funnet ro i! En dikotomisk tankegang er en vestlig 
tradisjon som kan føres tilbake til opplysningstiden (Gibbon 
1989:130, Hastrup 1992:9ff). Fra denne trygge tradisjonen tar jeg 
spranget over til en mer gyngende grunn. Fordi teori og data ikke 
kan ses isolert, impliserer dette at de ikke kan ses som to deler, 
men må ses som helhet. Dette betyr at forholdet mellom 
teorigrunnlag og datamateriale i arkeologien ikke kan analyseres 
som om det skulle være et kausalforhold mellom dem, dvs. at det 
ene styrer det andre. 

Mine ideer om oppløsning av dikotomier er ikke unike, men 
sammenfaller med grener av nyere vitenskapsteori, bl.a. med 
feministisk vitenskapskritikk (se f.eks. Svenneby 1990:68), samt 
med nyere post-prosessuell arkeologi (Hodder 1986:155f,173f, 
1992:170ff, Shanks & Tilley 1989:44). Sosialantropologen Hastrup 
fremmer også en oppløsning av dikotomiene. Hun kritiserer moderne 
vitenskap for at den har splittet helheten i deler for deretter å 
behandle forholdet mellom delene som et teoretisk problem. Dette 
gjelder f.eks. teori og praksis, regler og atferd, subjekt og 
objekt, ånd og materie (Hastrup 1992:35). 

Herved oppløser jeg teori og data som dikotomier og som motsatser. 
Dette betyr imidlertid ikke at jeg oppløser problemkomplekset 
teori og data i arkeologien, noe som ville være å hive ut babyen 
med badevannet. I neste avsnitt vil jeg bygge videre på og 
diskutere synet på teori og data som helhet. 

5.3.2. Den paradoksale og dialektiske arena 

Materiell kultur settes inn i ulike kontekster avhengig av det 
tolkende subjekt. Selv om fortiden var, kan den ikke "finnes 
igjen" som den var. I likhet med Hastrup er mitt standpunkt at vi 
aldri kan oppnå "sann" kunnskap om virkeligheten fordi "den" ikke 
eksisterer uavhengig av vår subjektive forståelse av den. Det er 
ingen mulighet for kontekst-fri viten om den ytre verden (Hastrup 
1988:124). Dette kan overføres til de forhistoriske 
"virkeligheter" som arkeologien må hanskes med. Gren viser at en 
slik tankegang ikke er ny med henvisning bl.a. til gresk filosofi, 
til Friedrich Nietsche og til den filosofiske retningen 
fiksjonalismen (Gren 1990:103ff). Men hvordan forholde seg til et 
slikt paradoks? Betyr de konstruerte, subjektive fortidene at 
arkeologi er ikke-vitenskap, at arkeologi er eventyr og 
fortellerkunst? Her har det sneket seg inn spørsmål av 
positivistisk karakter etter "sannheten" i min relativisme! Vi må 
vekk fra det positivistiske idealet om å finne "sannheten" fordi 
"den" ikke finnes utenfor oss selv. Dette innebærer en ny 
vitenskapsteoretisk basis og ikke minst et nytt vitenskapsideal 
som både erkjenner det subjektive ståsted og som i tillegg ikke 
har som konsekvens at arkeologi ikke er vitenskap: " 
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subjektiviteten er ikke en hindring for vores forståelse af andre 
kulturer. Den er vores eneste redskab" (Hastrup 1992:29). 

Et etterhvert velkjent utsagn er at fortiden er konstruert i 
nåtiden. Hva så med de fortidige "virkelighetene" som jeg har 
bekjent at jeg tror på? Selv om subjektiviteten er vår eneste 
kilde til kunnskap om fortiden, var fortiden engang virkelig. 
Dette ser jeg som arkeologiens paradoks. For å gjenta et 
forløsende sitat fra Hastrup: " ... vi må leve med det paradoks, at 
virkeligheden er defineret. Den er imidlertid stadig virkelig" 
(Hastrup 1992:57). Arkeologer må leve med sitt fags paradoks uten 

å synke hen i apati, og et videre spørsmål må stilles; hvordan 
omforme arkeologiens paradoks til et kreativt paradoks i 
forskningen? Jamfør A. B. Johansens syn på forholdet mellom teori 
og data som et paradoks S2.9_ et problem med Hastrups syn på det 
samme forholdet som kreativt, dette at paradokser ikke er til for 
å løses, men for å utnyttes. 

I denne forbindelse finner jeg det relevant å vise til et skille 
mellom to retninger i synet på forholdet mellom teori og data 
innen post-prosessuell arkeologi. Den ene retningen er e n post
strukturell arkeologi som vektlegger datas teoriavhengighet. Til 
tross for sin "positivistiske tvetydighet" kan A. B. Johansen 
plasseres innenfor denne tankegangen. I 1980- og 90-åras arkeologi 
regnes Shanks & Tilley som sentrale for dette synet. Den andre 
retningen ser forholdet mellom teori og data som dialektisk, dvs. 
at teori og data betinger hverandre. Som i post-strukturalismen 
ses data som teoriavhengig, men det er like sentralt at data 
virker tilbake på teori. Nettopp i denne dialektikken er ikke 
teori og data dikotomier, men en integrert helhet. Hodder, men 
også Shanks & Tilley, tilskriver seg denne retningen (Hodder 1989, 
Shanks & Tilley 1989). Min mening er at mens den post-strukturelle 
retningen i stor grad ser datamaterialet som passivt, innebærer 
det dialektiske synet at data har en aktiv karakter i 
konstituering av teori: "Archaeological theory is formed in a 
dialogue with data, which it also generates" (Dommasnes 1 992:11) 

I Theory and Practice in Archaeology (1992) utdyper Hodder det 
dialektiske synet. Han kritiserer en radikal post-strukturalisme 
som kun ser fortiden som nå tidsavhengig. "The _Real Past" er ikke 
uviktig. I det dialektiske synet på teori og data ses ikke 
datamaterialet som objektivt, men det er likevel konkret (real) 
ved at det eksisterer uavhengig av vår observasjon av det. Bl.a. 
oppdager arkeologer ofte nye, uventete mønstre i et forhistorisk 
materiale. Kontradiksjonen mellom et teoretisert og et konkret 
datamateriale må ikke ignoreres, det kan ses som et dialektisk 
forhold og er essensen i arkeologi som vitenskap. Det er et 
kreativt spenningsforhold mellom teori og praksis. Ved 
dialektikken mellom et teoretisert og et konkret datamateriale 
befinner forskeren seg nettopp i spenningsfeltet (Hodder 
1992: 151ff). Her ser jeg klare likhetstrekk med Hastrups 
tankegang: " ... at virkeligheden ikke entydigt kan bestemmes som 
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enten virkelig eller konstrueret, men som det spændingsfelt, der 
befinde r sig midt i paradokset" (Hastrup 1992: 56). 

Åse på forholdet mellom teori og data som dialektisk, og på 
fortolkn ings- og forskningsprosessen som en hermeneutisk spiral 
uten endelig mål eller avslutning, ser jeg som et godt alternativ 
til å omforme arkeologiens problematiske paradoks til et kreativt 
paradoks. Det kreative i dette må nettopp være å integrere 
datamate rialet aktivt i ens teoretiske perspektiver, og å være 
åpen for at da ta kan "virke tilbake" på teori. I Has trups ord: 
" ... det er i den konstante og ofte temmelig bastante 
konfrontat ion med det konkrete, at det teoretiske hele tiden tager 
ny form. Det er, når vi går ind i andre erfaringsrum, at vores 
erkende lse virkelig sættes på spil" (Hastrup 1988:137). Jeg 
understreke r at jeg ikke ser dialektikken som en metodisk løsning 
på arkeologiens paradokser, men mer som en forståelseshorisont. Å 
tro at subjektiviteten kan overvinnes metodisk, ved f.eks. å 
"avsløre" forholdet mellom teori og data, anser jeg som et 
positivist isk blindspor. Nettopp fordi teori og data er helhet, og 
ikke dikotomi, kan ikke dette overvinnes metodisk. Men ved å se 
forholdet som dialektisk kan vi utdype vår forståelse av 
forskningsprosessen. Men hvordan kan forholdet mellom 
forskningshistorien og dagens forskning forstås innenfor dette 
perspekt ivet? Dette spørsmålet bringer jeg over til de neste to 
avsnittene. 

5.3.3. Den forskningshistoriske dialektikk 

I forskningsprosessen må vi ta stilling til forholdet mellom teori 
og data. En konsekvens av et dialektisk syn må som nevnt være en 
arkeolog i som har som målsetting å integrere datamaterialet aktivt 
i forskningen. I The Domestication of Europe hevder Hodder at det 
er et dialektisk forhold mellom fortiden og den nåtidige forsker: 
"Catal H-Uy-Uk and I, we bring each other into existence" (Hodder 
1990:20). Dette synet utdypes i Theory and Practice in 
Archaeo logy, hvor han hevder at han konstruerer fortiden, og at 
fortiden konstruerer ham i et dialektisk forhold (Hodder 
1992:175). Hodder trekker her både data og sitt eget individ 
akt i vt inn i forskningsprosessen. Samtidig vil vel flere 
arkeologer stille seg noe reservert ovenfor denne type utsagn. Er 
det dett e som "faktisk" skjer i Hodders møte med en utgravd 
neolittisk landsby? Eller er dette utsagnet kun et uttrykk for et 
dialektisk ideal, og tilhører det derfor paradoksalt nok kun den 
teoretiske sfære? 

I en hermeneutisk fortolkningsprosess er det et evig 
spennings forhold mellom teori og data. Et viktig poeng i Hodders 
dialektikk er at data kan konfrontere teori (Hodder 1992:173). Men 
er ikke dette mer komplisert enn som så, må ikke flere nivåer 
integreres i dette forholdet? Jeg mener at integrert i et 
spennings f o rhold mellom et teoretisert og et konkret datamateriale 
er det et viktig spenningsforhold mellom forskningshistorie og 
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dagens forskning. Dette kan forstås som en dialektikk mellom 
fortid, forskningshistorie og dagens forskning: "This dialectic is 
( ... ) a never-ending process where new meanings are continuously 
produced as the past text enters new historical contexts" (Johnsen 
& Olsen 1992:433). Sentralt i moderne hermeneutikk er at 
fortolkning forutsetter forutforståelse. I min 
forskningshistoriske analyse springer forskjellige historiske 
tiders ulike forutforståelser en lett i øynene. Selv om nye data 
tilsynelatende konfronterer teori, har en retrospektiv analyse 
vist at nytt datamateriale også i stor grad tilpasses allerede 
etablerte forutforståelser om kulturforhold i yngre steinalder. 
Nye data endrer ikke apriori på forutdefinerte kulturbilder. 

Vi må være bevisst at forskningshistoriske (forut)forståelser og 
virkninger er integrert i nåtidens fortidsbilder. Fordi 
datamaterialet er overlevert oss via eldre arkeologisk tekst i en 
hovedsakelig teoretisert form, er dagens (forut)forståelser av 
dette materialet en virkning av forskningshistorien. Vi kan ikke 
rent metodisk skille oss fra forskningshistorien, isteden er den 
en integrert del av dagens forskning (se Johnsen & Olsen 
1992:430). P.g.a. den forskningshistoriske virkning er det mitt 
standpunkt at dagens arkeologer ikke kun kan operere med en 
nåtidig dialektikk mellom teori og data. Selv om eksempelet "Catal 
Huyuk and I" er en klar forenkling av Hodders dialektikk, er dette 
illustrerende for hva jeg velger å benevne et dialektisk ideal i 
forskningen. En mangel ved Hodders dialektikk, slik jeg ser det, 
er en utelatelse av forutforståelser og et forsknings- eller 
virkningshistorisk perspektiv. Fordi et arkeologisk datamateriale 
ikke bare er overlevert oss av fortidens mennesker, men også 
gjennom en eldre forskertradisjon, må forskningshistorie n trekkes 
aktivt inn som et dialektisk nivå - som en utvidet 
forståelseshorisont. Med unntak av hva jorden ennå måtte skjule, 
er "The Real Past" transformert til dagens forskere via eldre 
forskergenerasjoner. 

5.3.4. Hva slags arkeologi, og hvordan forske med en dialektikk 
mellom teori og data som et . kreativt paradoks? 

Jeg må understreke at det ikke er min intensjon i denne 
avhandlingen å "felle forskningshistoriske dommer" over dagens 
forskning. Min mening er at vi kan forske godt, men kritisk, 
innenfor vår forskningstradisjon. Samtidig ser jeg det som viktig 
at tradisjoner brytes nettopp ved at man etterstreber å avsløre 
forskningens virkningshistorie. Jamfør Olsen (1991) er ikke alltid 
tradisjoner sanne og positive. Etter mitt kritiske blikk på 
dialektikken i lys av det forskningshistoriske perspektivet, 
vender jeg her tilbake til praktisk, daglig forskning, eller om en 
vil; til Hodders dialektiske perspektiv. 

Det er et langt skritt fra nyarkeologiens naturvitenskapelige 
forskningsideal med målsetting om en rekonstruksjon av fortiden 
til en post-prosessuell, humanistisk arkeologis erkjennelse av at 

177 



fortiden(e) er nåtidig(e) konstruksjon(er). Jamfør Hastrup er det 
ingen vei utenom det postmodernistiske syndefall: "Det 
epistemologiske mareridt, som det postmoderne vilkår har skabt i 
mange forskeres drøm om at opnå en ren sandhed, vil vi vænne os 
til" (Hastrup 1992:13). 

Som tidligere nevnt fastholder jeg mitt syn på fortiden(e) som 
"virkelig(e)" samtidig som de paradoksalt nok kun kan forstås i 
nåtiden. Dette innebærer en avstandtagen til en eventuell 
"grenseløs" relativisme hvor fortiden i hovedsak ses som en 
nåtidig konstruksjon. En tro på fortidige virkeligheter samt et 
syn på det arkeologiske materialet som komplekse, men 
meningsbærende mønstre, stiller krav til arkeologi som vitenskap. 
Arkeologien må som antropologien: " ... stræbe efter en klarhed, 
der ikke kun er en personlig fortolkning" (Hastrup 1992:53). Mitt 
spørsmål er videre; hva slags arkeologi og hvordan forske med 
erkjennelsen av at subjektive nåtider konstruerer fortiden, 
samtidig med erkjennelsen av at fortiden(e) var virkelig(e)? Dette 
må som nevnt omformes fra å være et problem 2.51. et paradoks til å 
bli et kreativt paradoks ved at man i dialektisk forstand 
integrerer data aktivt i fortolkningsprosessen. 

Hvilken form kan en slik arkeologi ha i praksis? Damm skisserer to 
retninger i dagens arkeologi som jeg finner relevant som et svar 
på dette spørsmålet. Hun skiller mellom to arkeologiske skoler; en 
kontinental/tysk empirisk skole og en angloamerikansk 
teoretiserende skole. Mens den empiriske skolen bl.a. ser typologi 
og kronologi som sentralt, er den angloamerikanske sterkt 
teoretisk orientert: " ... with the result that empirical knowledge 
is not always up to date ( ... ) Although the theorists are right 
when they stress that empirical knowledge in itself is lifeless, 
hypotheses that are in conflict with the data do not enhance our 
understanding of social and cultural processes either" (Damm 
1991a:7f). Hun hevder at skandinavisk arkeologi står i en 
mellomstilling mellom disse to retningene (pers. meddelelse). 
Damms målsetting er integrasjon; analyser som kombinerer et 
detaljert empirisk materiale i et fast typologisk og kronologisk 
rammeverk med utgangspunkt i post-prosessuell teori om materiell 
kulturs aktive karakter i samfunn (Damm 1991a:6). 

Jeg ser Damms forslag til integrasjon som et kreativt 
forskningsprogram for en dialektisk arkeologi som "må leve med" 
erkjennelsen av paradoksene. Videre mener jeg at Malmers utsagn om 
at vi "må arbeide som om en fullkommen objektivitet er mulig" får 
en ny og viktig dimensjon i en arkeologi hvor datamaterialet må 
tas på alvor (Malmer 1980:262, 1984:267). Malmer poengterer også 
at vi ikke må undertrykke fakta som strider mot vår politiske 
ideologi eller våre arkeologiske hypoteser. I sin distansering fra 
en radikal post-strukturalisme fremmer Hodder likeartete 
s ynspunkter ved at han ser faren ved en arkeologi som kun bruker 
datamaterialet passivt for å underbygge verdiladete og politiske 
synspunkter i nåtid. En slik form for arkeologi integrerer ikke 
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data og fortiden i dialektisk forstand, og vil i lengden 
underminere fagets legitimitet (Hodder 1992:164f). 

Min konklusjon er at selv om vi alltid må forske med det 
paradoksale forhold mellom fortidige "svunne" virkeligheter og 
nåtidige konstruksjoner av disse, kan vi omforme dette til et 
kreativt paradoks innenfor et forskningsprogram som søker å se 
teori og data som helhet og som dialektisk. Selv om både 
fortiden(e) og det konkrete datamaterialet var/er virkelig, kan vi 
kun erkjenne dette innenfor subjektiviteten. Dette trenger ikke å 
føre til en post-strukturalistisk apati eller dekonstruksjon. 
Talsmenn for en eventuelt "ekstrem" relativisme har selvsagt rett 
i at vi kan si "hva som helst" om en steinøks eller om 
samfunnsforhold i steinalderen. Men mitt poeng er at arkeologer, 
via bevisste forståelseshorisonter, tross alt kan utlede mer 
relevante syn på fortidige forhold enn von Daniken og hans like 
(se Renfrew 1989:36ff). Dette kan vi gjøre ved å se forholdet 

mellom fortid og nåtid, teori og data som dialektisk, noe som 
krever at vi bringer inn det konkrete datamaterialet. At eldre 
forskning teoretiserte materialet innenfor "sin" subjektivitet er 
ikke en determinerende faktor i den forstand at vi ikke kan 
overføre (deler av) disse resultatene til dagens forskning. 
Nettopp angående dette forholdet må vi som nevnt integrere en 
dialektisk forståelseshorisont mellom forskningshistorien og 
dagens forskning ved å arbeide mot erkjennelser av eldre 
forsknings premisser og teorigrunnlag. Slik kan det overførte, 
teoretiserte datamaterialet behandles kritisk i dagens forskning. 

5.4. AVSLUTNING 

En viktig konklusjon i denne avhandlingen er at arkeologisk 
forskning ikke utvikler seg i rettlinjet, kumulativ forstand. 
Videre mener jeg at arkeologien fra slutten av 1800-tallet til i 
dag ikke kan sies å være preget av distinkte, usammenlignbare 
paradigmer i "streng" forstand. Som et alternativ ser jeg 
arkeologisk forskning fra slutten av 1800-tallet til i dag som en 
forskningstradisjon i vid forstand. Min forskningshistoriske 
analyse har vist hvordan ulike teorigrunnlag over tid og ulike 
forskningsmiljøer i samtid(ene) kan sies å forhold seg til 
hverandres tolkninger og forklaringsmodeller som motsatser. 

I min "vandring" med jysk EGK fra 1880-åra til 1990-åra har jeg 
sett hvordan "dets" datamateriale tolkes inn stadig nye nåtider og 
inn i nye teoretiske kontekster. Det er i utvelgelsene av de 
kvalitative sidene ved dette materialet, og den konteksten disse 
settes inn i, som munner ut i de ulike kulturhistoriske 
slutningene. Jeg har illustrert hvordan nye data tolkes inn i 
allerede etablerte kulturbilder av yngre steinalder. Ved en 
virkningshistorisk analyse av det indoeuropeiske spørsmålet 
belyser jeg hvordan fortiden tolkes inn i legitimerte kultur- og 
historiesyn i nåtid(er). Derfor kan ikke forskning ses isolert fra 
det kulturelle og historiske rammeverk som den eksisterer 
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innenfor. Det foregår ingen "objektiv" forskning uavhengig av 
eksterne forhold. 

I min forskningshistoriske analyse har jeg vist hvordan særlig 
kulturbegrep innenfor ulike teorigrunnlag er sentralt for 
tolkninger og forklaringsmodeller av data. Hva som regnes som 
kulturspesifikke faktorer i det arkeologiske materialet har 
sammenheng med definisjoner av kultur og samfunn. Kulturbegrepet 
former forskerens oppfatning av hvilke sider ved datamaterialet 
som er viktig og hvorfor. En viktig konklusjon er følgelig at 
ulike teorigrunnlags kulturbegrep teoretiserer datamaterialet. 
Eksempelet med 14 C viser at også naturvitenskapelige "fakta" 
tilpasses og teoretiseres innenfor rammen av et aktuelt 
kulturbegrep. 

En sentral konklusjon i avhandlingen er at følgelig at teori 
teoretiserer data. Samtidig vil jeg hevde at data "i seg selv" 
ikke er uten betydning i forhold til synet på jysk EGK over tid. 
Det konkrete datamaterialet virker sammen med teorigrunnlag i 
konstruksjonen av denne arkeologiske kulturen. Men hvordan dette 
materialet får betydning avhenger igjen av kontekst, dvs. av 
teorigrunnlag. I et forskningshistorisk perspektiv ser vi hvordan 
kontekstene endres. Aspekter ved det samme datamaterialet som 
stridsøkser, snorkeramikk, enkeltgraver etc. "følges ad" og tolkes 
dels likt, dels ulikt i ulike kontekster. På et generelt nivå i 
forskningen av jysk EGK er det følgelig ulike teorigrunnlag over 
tid og i samtid(er) som teoretiserer datamaterialet. 

På et spesifikt nivå har forskningshistorien en aktiv og virkende 
karakter. Data teoretiseres innenfor bestemte teorigrunnlag og 
forskningsperioder. Dette teoretiserte datamaterialet reproduseres 
i forskningen over tid, også på tvers av nye teorigrunnlag, og 
legger premisser for videre forskning, bl.a. i form av 
forutforståelse: "When we as archaeologists try to understand a 
historical phenomenon, we are already subject to the effects of 
history, including the history of research and our personal 
biographies" (Johnsen & Olsen 1992:430). 

På grunn av dette er det nødvendig å integrere et 
forskningshistorisk perspektiv som et videre nivå i dialektikken 
mellom teori og data, fortid og nåtid. Den forskningshistoriske 
''virkning" angår hvilke aspekter ved datamaterialet som forut for 
ny forskning er definert til jysk EGK, hva som er ansett som 
relevante problemstillinger etc. De spesifikke problemstillingene 
til enhver tid kan klart ses i sammenheng med hva som tidligere 
ble regnet som relevante problemstillinger og/eller prioritert 
forskning. Nye generasjoner arkeologer velger enten å fortsette 
den eldre forskningens problemstillinger eller å bryte med disse. 
Begge valgene kan ses som virkninger av forskningshistorien. 
Forskningshistoriske analyser er viktige. Ikke for å reflektere 
over "arkaiske" tolkninger og forklaringsmodeller, men for å 
foreta en analyse av hvordan datamaterialet teoretiseres innenfor 
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eldre teorigrunnlag og derav legger premisser for videre 
forskning. 

Svært sentralt i mine resonnementer er oppløsningen av teori og 
data som et dikotomisk begrepspar. Dette betyr ikke at jeg 
oppløser problematikken. Forholdet mellom arkeologiens 
datamateriale og teorigrunnlag er en problematikk som vi må være 
bevisst nettopp i en forskning hvor subjektiviteten er det eneste 
gyldige. Fordi vi erkjenner forholdet mellom teori og data som et 
problemkompleks, er det av betydning hvordan vi velger å se dette 
komplekset i forskningen. Istedenfor å låse våre tankebaner fast 
i at vi aldri kan få vite noe annet om fortiden enn det vi har 
egne forutsetninger for, kan vi velge å integrere det konkrete 
datamaterialet - sporene etter de fortidige virkeligheter - inn i 
vår forståelseshorisont. Selv om en viktig konklusjon er at teori 
teoretiserer data, betyr ikke dette at data kun skal ses som 
ensidig teoriavhengig. Et slikt perspektiv gjør datamaterialet 
passivt. Et viktig standpunkt er følgelig at forskningen har valg 
innenfor subjektiviteten. Et teorigrunnlag eller en historisk 
periode er ikke 100% lukket for motsetningsfylte syn på 
datamaterialet. Selv om subjektiviteten er det eneste gyldige, kan 
det foretas valg og diskusjoner om tolkninger og 
forklaringsmodeller av datamaterialet innenfor dette. En 
erkjennelse av den arkeologiske subjektivitet trenger ikke å føre 
til en epistemologisk krise i faget, da det er: " ... langt mere 
konstruktivt at identificere og diskutere problemerne, specielt da 
de såkaldte data jo ikke findes i et tomrom, men er dybt indlejret 
i de lag af reflektioner, som fagets profil afslører" (Hastrup 
1992:54). Jeg har argumentert for at vi må se bort fra 
problematikken som et paradoks og et problem, isteden må vi velge 
å se det som et kreativt paradoks. Vi må velge et 
forskningsprogram som integrerer datamaterialet i praksis. 

I løpet av denne avhandlingens gang har jeg støtt på et personlig 
paradoks, nemlig at mitt utgangspunkt - og derav min 
problemstilling - var av positivistisk karakter ved at jeg så 
teori og data som to adskilte deler. Hodder poengterer at både 
empirisk og positivistisk arkeologi ser teori og data som 
dikotomier: " ... that archaeologists had always emphasised the 
separate, objective nature of their data and the distance between 
theory and data" (Hodder 1992:89). Ved å belyse teori og data som 
to deler i et forskningshistorisk perspektiv ønsket jeg å utlede 
forholdet mellom dem. Videre var jeg klart preget av en forenklet 
post-strukturalistisk forutforståelse om at teori var overordnet 
eller styrte data. I dette siste kapitlet ser jeg meg altså nødt 
til å "oppløse" min egen problemstilling. Det er ikke enten teori 
eller data, men både teori~ data. Ved åta utgangspunkt i teori 
og data som helhet istedenfor som dikotomi, har problemkomplekset 
fått en ny karakter. 

Forholdet mellom arkeologiens teorigrunnlag og datamateriale er et 
divergerende problem. Som tidligere nevnt har ikke min intensjon 
vært å "løse" et ikke-løsbart problem, men derimot å diskutere og 
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belyse dette problemkomplekset i et forskningshistorisk 
perspektiv. Disse divergerende problem har imidlertid i løpet av 
avhandlingens gang til tider gjort meg mer eller mindre perpleks, 
men som Schumacher skriver om deres motsatser - konvergerende 
problem - i nettopp A Guide for the Perplexed: "Once the answer 
has been found, the problem ceases to be interesting: a solved 
problem isa dead problem" (Schumacher 1977:139). Derfor; la 
forholdet mellom teori og data ''leve" som et evig divergerende 
problem og som et kreativt paradoks i vår forståelseshorisont. 
Dette er en problematikk som vi ikke kan distansere oss metodisk 
fra, men som vi alltid er midt inne i. 

Med disse "paradoksale" slagord avslutter jeg denne avhandlingen, 
og med dette både mitt til tider perplekse og urofylte forhold til 
teori og data, samt min lange "vandring" med jysk EGK. 
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SUMMARY 

This dissertation deals with the relationship between theory and 
data in archaeology. In order to address this issue I have done a 
case study of the history of archaeological research on the Single 
Grave Culture of Jutland (abbreviated to the SGC) from the 1880s 
to the 1990s, and analysed the various ways the data attributed to 
this culture has been classified. 

The relationship between theory and data is part of a larger 
epistemological discussion in archaeology. The debate touches upon 
issues such as subjectivity and objectivity in research. To begin 
with, I have presented a rationalistic anda relativistic view of 
the issue. One important question is to what extent does 
archaeological research evolve and change in the course of time. 
Do new theories always alter the way data is perceived? Does the 
classification of new data or introduction of new methods lead to 
new culture-historical conclusions? 

In order to elucidate the issue, a general outline of the history 
of archaeological research is necessary. I cover the history of 
archaeological research from the end of the 1880s until today, 
dividing this period into four main parts: 1) from evolutionist to 
culture-historical archaeology, 2) early ecological-economical 
studies, functionalist and marxistic approaches, 3) New 
Archaeology/Processual archaeology and 4) Post-Processual 
archaeology. This supplies the background needed for the specific 
analysis of the history of research of the SGC of Jutland studies. 

The history of the SGC of Jutland studies is divided into various 
periods. In addition to viewing Danish studies over a period of 
time, parallels to other research centres are also drawn. Two main 
themes are chosen as a basic for comparison. The first theme is 
migration and internal development models. Arguments to support 
these theories are based on the same data available at the time. 
The other theme is the culture and population concept. Various 
Neolithic culture histories were constructed in the course of 
time. I will show how these are substantiated on the basis of the 
archaeological material. Both themes are traditional problem areas 
in SGC of Jutland studies. The theoretical background for each 
period will be analysed and parallels drawn between the various 
research periods. 

The Jutland and North German SGC were classified as such at the 
end of the 19th century duringa short research phase prior to the 
introduction of the "Kulturkreislehre" concept in Danish 
archaeology. Earlier loose finds of battle axes and pottery were 
attributed to this new culture complex. The new burial form was 
classified in a typological-chronological framework and allotted a 
specific geographical distribution in relation to other Neolithic 
material. The single graves were interpreted as a sign of internal 
development (Petersen 1881, Dreyer 1884/85, Mestorf 1885, 1889, 
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1892, 1892, Madsen 1891, Reeh & Smith 1891, Muller 1897a/b). All 
of these models are based on evolutionist theory. 

In 1898, Sophus Muller (1846-1934) published a key study of the 
SGC. He claimed that the megalithic and single graves were 
contemporary burial forms, belonging to separate cultures and 
populations. He postulated a migration model to explain the 
phenomenon. There are three main premisses: 1) the single grave 
and megalithic burials were contemporary, 2) the two burial forms 
have different spatial distributions and partly exclude one 
another, and 3) the graves and their artefacts are of very 
different types (Muller 1898). Muller was influenced by the early 
"Kulturkreislehre" with its emphasis on the concept that different 
spatial distributions of archaeological material represent 
separate, contemporary populations. 

The German archaeologist Johanna Mestorf (1828-1909) viewed 
Mullers migration model with some reservations from the start. She 
interpreted differences in burial form as adaptions in the course 
of time and did not distinguish cultural groups on the basis of 
archaeological material (Mestorf 1899). Her approach could be 
called evolutionist. But emphasis on the material's spatial 
distribution, is also characteristic of the geographic method of 
the "Kulturkreislehre". 

Muller's study however, proved to be of fundamental importance in 
Danish archaeology throughout the 1900s. The migration model as 
explanation for the appearance of the SGC in Jutland was, to all 
practical purposes, the model that predominated (e.g. Nordman 
1917, Friis Johansen 1917). The culture concept in archaeology was 
fully established at this point sothat Stone Age material was now 
classified into various culture complexes. Muller used the concept 
Single-Grave Culture for the first time in 1913. He proposed at 
that time a more moderate migration model including some 
"infusions" of culture as well as populations as a gradual and 
continuous process in the Neolithic. It was at this point that the 
Indo-European question was explicitly included in Danish 
archaeology (Muller 1913). 

From the 1930s and 1940s, more archaeological material was 
included in SGC of Jutland studies. The "Kulturkreislehre" was at 
this point the predominant theoretical framework for organizing 
the data. The megalithic and SGC were seen as two separate 
cultures and populations which had migrated into Denmark. Mtiller's 
slightly different version of the migration hypothesis of 1913 was 
not pursued in Danish archaeological studies of the 30s and 40s. 
The migration model predominated at this time. A conflict model 
was introduced depicting the SGC of Jutland as a population that 
had fought and conquered the megalithic people. The Indo-European 
question became increasingly important and was connected 
specifically to the SGC of Jutland/Corded-Ware Culture (e.g. 
Brøndsted 1938, Glob 1945, Gjessing 1945). 
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In the opposite camp to the Danish archaeologists, stood Gustaf 
Kossinna (1858-1931) and the Swedish archaeologist Nils Åberg 
(1888-1957). From the early 1900s, they had maintained a theory of 
local Nordic development of both the megalithic and the SGC of 
Jutland. They also proposed that the Indo-Europeans were of Nordic 
origin. A migration model was postulated in which a Nordic Stone 
Age population had migrat~d to the continent (e.g. Kossinna 1902, 
1926, Aberg 1912, 1937). Aberg maintained this theory after World 
War II as well. He based his argument on his own typological 
studies of the data (Åberg 1949). These theories were contested by 
Muller at an early date (Muller 1913) as well as by the majority 
of nordic archaeologists in the years between the two world wars. 

Soviet archaeology was another centre of research in the 1930s and 
40s. They proposed a different kind of theory of autonomous 
development for the Corded-Ware Culture than that of Kossinna and 
Åberg. Changes in economy and social organization were due to 
autonomous development within society and within the same culture 
complex over a period of time (see Brøndsted 1952). The British 
archaeologist V.Gordon Childe (1892-1957) was influenced by these 
theories (Childe 1947, McNairn 1980). However, these aspects were 
not prominent in western archaeology at the time when migration 
and diffusion models predominated. 

In the 1950s and 60s, Carl Johan Becker (1915-) and Mats P. Malmer 
(1921-) presented a detailed typological classification of the 
Neolithic. Newly classified material was significant in altering 
our view of Middle Neolithic cultural conditions. While Becker for 
the most part followed the predominant view of Danish Culture
historical archaeology, Malmer's studies represented an 
essentially new approach. Migration was the basis of Becker's 
model. He rejected the older conflict model. Different economical 
and geographical adaptations made it possible for various Stone 
Age cultures and peoples to coexist peacefully (e.g. Becker 1954, 
1966(67)). Becker's explicit view of economy as a culture specific 
factor was a new approach in relation to traditional archaeology. 

Malmer proposed an autonomous development model based primarily on 
studies of the Scanian Corded-Ware Culture, but which applied to 
the SGC of Jutland as well. This model represented a definitive 
break with the Danish tradition as well as differing clearly from 
the earlier Kossinna and Åberg theories. Malmer's was a 
functionalist model; economy and metal-resource awareness (new 
technology) were important factors for change in society's social 
organization and religion. External influence from the continent 
was also important. The Funnel Beaker Culture (FBC) and the 
Corded-Ware Culture represent an evolution over a period of time 
within the same established agricultural population (Malmer 1962). 
Like Becker, Malmer also uses type of economy as a culture 
specific factor. At this point, the Indo-European question was not 
included in archaeological studies. 
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In the 1970s, typological-chronological studies were of central 
importance in Danish archaeology. Archaeological data was 
meticulously classified into phases and regional complexes within 
the already established archaeological cultures. However, a clear 
New Archaeology tendency attempted to tone down the traditional 
cultural classifications and terminology. The older terms were 
replaced with new terms such as society, periods and time (e.g. 
J. Jensen 197 9) . 

Some archaeologists at the end of the 1970s and in the early 80s, 
were still firmly maintaining their support of the migration model 
for the SGC of Jutland. Becker's study, and consequently also 
Muller's theory, were still used. A migration model presupposes 
new influx of population, implying therefore that the FBC and SGC 
were seen, as before, to be two separate cultures and populations 
(e.g. Davidsen 1975, 1982, Jørgensen 1972, 1985). 

The autonomous development models in Danish archaeology in the 70s 
and early 80s, incorporated New Archaeology explanatory models. 
Malmer's influence was also evident. The various Stone Age 
cultures were seen as successive stages in the development of 
society. Ecological, economic and demographic conditions were seen 
as the primary agents of change. 14C-dating was central in the 
discussion in favor of autonomous development (e.g. P. 0. Nielsen 
1979, Rostholm 1977, Malmros 1980, Ebbesen 1978, 1984). Just as in 
the 50s and 60s, the Indo-European question was still not included 
in the discussion. 

A typical feature of the Post-Processual archaeology of the late 
1980s and 90s was that earlier archaeological data was analysed in 
a new way. The spatial distribution of the material was a focal 
point as opposed to the chronological classifications of the 70s. 
The traditional archaeological cultures were taken up for critical 
review (Damm 1991a). 

Some archaeologists at the end of the 1980s were still arguing in 
favor of migration of the SGC of Jutland/Corded-Ware Culture 
(Kristiansen 1988, 1989, Ø. Jo):lansen 1989). But, just as in the 
1970s, the autonomous development models predominated. They were 
different, however, in that they focused on social and structural 
change as opposed to the New Achaeology models (Sherratt 1981, 
Kristiansen 1982, 1988, J. Jensen 1988). New ethnicity theories 
and analyses appeared (Tilley 1982, Damm 1985, Siemen 1985, 1988) 
There were renewed discussions of the Indo-European question. With 
one notable exception (Renfrew 1987), the Corded-Ware Culture 
enjoyed a renaissance as the first of the Indo-European cultures 
(e.g. R. Håland 1987, Mallory 1989). 

Later research in the 1990s presented complex studies of change 
based on theories relating to the active character of material 
culture. A vital dividing line was set at the transition from FBC 
- Jutish SGC. This transition was viewed as a shift in the basic 
power and ideology structure of society (Hodder 1990, Damm 1991a). 
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The debate on migration versus autonomous development has 
persisted from the late 19th century until today. One can of 
course find similarities in approach to the data among the various 
researchers who support migration or autonomous development. 
Migration presupposes new types of material anda new population 
while autonomous development calls for continuity of material 
culture and population. 

A study of the various theories shows that the culture concept is 
the key feature. The features that are considered diagnostic of a 
culture, depend on how culture and society are defined. A 
researcher's definition of culture will determine what aspects of 
the archaeological material are important and why they matter. 
Even scientific "facts" are adjusted to accomodate the ruling 
concept of culture. Changes in the culture concept are not 
incidental changes of form or choice of words, but reflect changes 
in content within the various theories. 

A knowledge of the history of archaeological research is vital. 
Not so much in order to allow one to reflect on "archaic" 
interpretations but more importantly, to be able to analyse the 
way a certain body of data is formed and bound up by previous 
theories, thus forming the basis for later studies. It is the 
choice of the qualitative aspects of the material and the context 
in which it is set, which results in the different cultural 
historical conclusions. 

Archaeological research does not evolve in a linear, cumulative 
manner, nor is it characterized by distinct, non-comparable 
paradigms. As I see it, archaeological research evolves as a 
tradition in the widest sense of the word. New material is 
interpreted according to the established SGC of Jutland view. In 
an analysis of the historical effects of the Indo-European 
question, I show how the past was interpreted in the accepted 
cultural and historical context of the period. Research cannot be 
isolated from the cultural and historical framework in which it 
operates. There is no such thing as "objective" independent 
research. 

Archaeological research studies have an active and productive 
character. Archaeological material explained theoretically 
establishes premisses for further studies, which thereby evolve 
into assumptions. That is why it is important to include a 
research history element as one of the factors in an analysis of 
the dialectic between theory and data, past and present. The 
result of including a history of research affects what aspects of 
the data is defined at the outset as belonging to the SGC of 
Jutland. New generations of archaeologists choose to either 
continue in the traditional line of research or break with it. 
Both choices are consequences of the history of archaeological 
research. 
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The need to abolish the dichotomy between theory and data is at 
the core of my argument. It shouldn't be a question of theory or 
data but rather theory and data. That is not to say that I wish to 
do away with the question in itself. The relationship between 
archaeological material and theory isa question of which we must 
be aware, particularly in studies were subjectivity is the only 
valid alternative. Even though it is important to realize that the 
data has been adjusted to fit the theory, it is not necessary to 
conclude that the data as dependent on theory. Such a view sees 
the data as purely passive. It is important to maintain that 
research has a choice within subjectivity. 

The relationship between theory and data isa problem of 
divergence or insolubility. My point is that we must stop looking 
at the problemasa paradox anda problem, but rather as a 
creative paradox. We must choose a research programrne which 
integrates the archaeological material in practice. Viewing theory 
and data as an entity instead of as a dichotomy gives the problem 
a new character. This isa question of method which we cannot 
ignore and in which we inevitably find ourselves involved. 
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Jyske øksehammere og urtepotteformede begre. Fra Madsen, A.P. 
1891. Undersøgelser i Ribe Amt, med særligt hensyn til 
Stenalderen. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1891, 
fig.14,15,16,17, s.310 

Fig.2. 
En enkeltgrav i snitt og plan. Fra Muller, S. 1898. De Jydske 
Enkeltgrave fra Stenalderen, efter nyeste undersøgelser. Aarbøger 
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1898, fig.16, s.191 
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Beckers kronologi. Fra Becker, C.J. 1954. Die Mittel-Neolithischen 
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