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MODESTRÖMNINGAR INOM NORDISK 
FORNFORSKNING 

Av Ni l s Åberg 

T orskurgenerationerna växla och forskningen växlar med dem. 
Mycket har förändrats sedan den tid, då de stora banbrytama röjde 
den mark, som sedan skulle brukas, lade den grund, på vilken sedan 
skulle byggas. Forskningen av i dag är en annan än då. 

Den yngre generationen må visserligen vara medveten om de 
starka band, med vilka den bindes vid en förgången forskning, 
men synes likväl ej alltid hava klargjort för sig, vari skillnaden 
ligger mellan nu och då. Ett klargörande av utvecklingsförloppet 
och en jämförande återblick på föregångarnas verk vore dock ej 
ondast en lärdomshistorisk uppgift, utan bleve tillika en forsknin
gens självrannsakan och ett prövande av, om den inslagna vägen 
varit rätt eller ej. 

Vid en blick tillbaka i vår forsknings hävder framträda i första 
rummet de på lång sikt verkande faktorerna, vilka kontinuerligt 
influerat på det vetenskapliga arbetets gång och därvid frambragt 
en allt rikare nyansering eller förändringar av mera genomgripande 
art. Dessa faktorer utgöras av ett ständigt växande och skiftande, 
mod ständigt nya överraskningar kommande fyndmaterial samt av 
alltmer förfinade hjälpmedel vid dettas bearbetande. De därav 
framkallade förändringarna eller modifikationerna i uppfattning 
eller arbetsmetod bliva merendels så tillvida slutgiltiga, som en 
återgång till äldre åsikter och metoder framstår som utesluten. 
Förändringarna må visserligen var för sig synas föga betydande, 
men verka genom sin massa, då den ena detaljen fogas till den 
andra för att kanske slutligen giva en ny aspekt åt hela forsk
ningsområden. 
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Vid sidan av den gradvis försiggående utvecklings- och omvand
lingsprocessen iakttagas andra ooh likaledes djupt ingripande fak
torer, givande sig tillkänna såsom en idéernas maktkamp, i vilken 
den skapande fantasien, brytande mot gammal hävd och suveränt 
glömsk av fyndmaterialets luckor och brister, betraktar företeel
serna på sitt eget sätt och tvingar sin egen mening på en motsträ
vig och återhållsam opinion. Av denna kamp, som förnämligast 
knutits till de stora namnen, har vår forsknings inriktning blivit 
bestämd för längre eller kortare tid, alltefter idéernas bärkraft. 

Utöver opinionsbildningarna kring de stora namnen skönjas 
emellertid också sådana, vilka uppkommit liksom av sig själva, 
skenbart utan fasta samlingspunkter och utan påtagliga orsaker, 
opinionsbildningar, som utgått från idéer, vilkas ursprung fram
träder dunkelt, 'men vilka plötsligt stå där i full aktion ooh gri
pande omkring sig för att kanske snart nog behärska en hel gene
ration. Då nordisk fornforskning för närvarande befinner sig i en 
period av spontana opinionsbildningar, erbjuder ett klarläggande 
av deras tillblivelse en viss aktualitet och kan bliva en tankestäl
lare för envar av vår forsknings utövare. Ett försök till objektiv 
och opartisk analys av företeelsen, utan värdesättning och utan 
direkt ställningstagande i de enskilda fallen, skall här göras. 

Den i det föregående omnämnda opinionsbildningen kring de 
stora och samlande namnen kan exemplifieras genom hänvisning 
till forskarskolorna kring sådana namn som Montelius, Sophus 
Muller, Salin och Kossinna. Av en annan och mera svåranalyserbar 
art är den spontana opinionsbildningen, vilken icke är för, utan 
mot det vetenskapliga ledarskapet och vilken därför snarast fram
står som ett forskningens försök att bryta sig ut ur auktoritetens 
trollkrets. Ett sådant försök har också var och en gjort en gång i 
sin ungdom; märkligt är därför endast, då det göres samfällt och 
inbördes samordnat av en mera betydande forskargrupp eller en 
hel generation. 

En forskarskolas samling kring ett stort namn är liktydigt med 
en samfälld framstöt under enhetlig ledning, behärskad av en bä
rande idé. En sådan framstöt på för vetenskapen okända marker 
blir framgångsrik till en tid, men ebbar förr eller senare ut, då 
möjligheten till lättfånget byte minskar och som följd därav en
tusiasmen avtar. De stora namnen och de nya idéerna bilda liksom 
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forskningens driftkapital, som håller det hela i gång, men som lik
väl efterhand förbrukas och därför tid efter annan måste förnyas. 
Då idéerna blivit gamla och nötta och ej längre lämna sin tribut 
som förr, ledsnar forskaren på dem och ser sig om efter andra 
möjligheter att driva sin vetenskap framåt. Tröttheten inför det 
gamla och längtan till något nytt kan ligga latent till en tid och 
därpå blossa upp och gripa omkring sig, bliva till en samlande 
rörelse, behärskad av den enda tanken att få något nytt i det 
gamlas ställe. 

I utkristalliseringen av dylika spontana opinionsbildningar måste 
givetvis någon bliva den förste, men likväl är företeelsen som så
dan mera bunden i tiden än vid enskilda forskarnamn. Det vill 
synas som om i denna tillblivelse liknande lagar skulle hava gällt 
som inom modets värld, lika vaga i sin tillkomst och lika katego
riska i sin verkan; där leder ingen, men alla lyda. Förhållandet 
kan också formuleras så, att den allt behärskande tidsandan är på 
sökande efter nya riktlinjer, trevande sig framåt, gripande efter 
nya idéer och hugskott, experimenterande och prövande, men sam
tidigt skeptiskt inställd mot gammalt ooh hävdvunnet. Sådan är 
också ställningen inom nordisk forskning av i dag. 

Vår teoretiska orientering skall i det följande åskådliggöras ge
nom omnämnande av några konkreta fall av typisk karaktär. Om 
förhållandet varit såsom ovan skildrats, att frågan gällt forsk
ningens inställning till den vetenskapliga auktoriteten, bör en 
exemplifiering i främsta rummet söka sig tillbaka till det största 
bland de stora namn, som vår forskning frambragt. 

En öppet framträdande eller beslöjad reaktion mot typologisk 
metod förefanns redan under Montelii tid och har aldrig varit helt 
försvunnen. Men motståndet torde aldrig hava framträtt så enhet
ligt och kompakt ocli inställningen har aldrig varit så känslobeto
nad som nu och inom den yngre forskargenerationen. Salin har en 
gång i muntligt samtal — därvid sannolikt närmast syftande på 
Sophus Muller — karakteriserat förhållandet så, att de mot typo
logisk metod avogt inställda kretsarna i det egna arbetet likväl 
tillämpat metoden, dock utan att därom vara medvetna. Ett sådant 
omdöme torde visserligen få anses fortfarande äga giltighet, men 
likväl är den stora förändring påfallande, som numera inträtt. Ett 
av de framträdande dragen hos den yngre forskargenerationen är 
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den i nämnda avseende merendels mycket avvisande hållningen, 
förenad med en nästan personlig fruktan att ens bliva misstänkt 
för bedrivande av en så farlig och komprometterande svartkonst. 
Så djupt har Montelii en gång geniala tanke sjunkit i den allmänna 
opinionens ögon. Om med rätta eller ej, skall lämnas därhän. 

Ett annat forskarnamn, som på senare tid blivit föremål för om
värdering, är Salin. Inför dennes stilanalyser har forskningen 
länge stått odelat uppskattande och först den senaste tidens ivriga 
sökande efter nya hållpunkter på ett stelnande forskningsmaterial 
liar medfört en förändrad inställning. Visserligen har ingen velat 
förringa Salins banbrytande insats som sådan, men däremot har 
forskningen kommit att intaga en avvisande hållning såväl mot 
Salins härledning av den nordiska djurornamentiken som mot hans 
uppfattning av relationen mellan de två första stilarna. Huruvida 
i det förstnämnda fallet en opinionsbildning verkligen kommit till 
stånd, återstår ännu att se, men i det andra fallet är opinionen otvi
velaktigt kompakt ooh enhetlig. Bland yngre forskare synes ingen 
direkt hava gått in för Salin, men alla, som offentligt deltagit i den 
livliga diskussionen, hava uppträtt emot. 

Det nuvarande läget inom forskningen och den allmänt kritiska 
inställningen till gammalt och hävdvunnet belyses också i någon 
mån genom den senaste tidens ändringsförsök av namngivningen, 
dels av Uppsala högar — från Oden och Tor till öst och väst — dels 
av Salins stilar — från yngre stil I, stil II oeh stil III till vendel
stil A—E. I sökandet efter det nya har forskningen liksom velat 
utplåna till och med spåren av det förgångna. 

Den nyss berörda opinionsbildningen mot successionen av Salins 
stilar har onekligen ett något gåtfullt drag över sig och framstår 
i sin enhetliga likriktning som en forskningspsykologisk företeelse 
av ej ringa intresse. Frågan synes med fog kunna framställas, om 
de framförda argumenten i sig själva varit så tungt vägande, att 
de tvingat en forskargeneration till en så revolutionerande omvär
dering av en hel epok i nordisk såväl som fastlandsgermansk ut
veckling. Ty visserligen må parallelliseringen av de två stilarna 
för en utomstående te sig oskyldig och harmlös, men är i verklig
heten ett revolutionerande ingrepp, som ger en i grunden förändrad 
bild av den germanska kulturutvecklingens allmänna förlopp. 

Ett ännu monumentalare utslag av tidsandans makt över sinnena 
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möter oss i den senaste tidens nordiska stenåldersforskning. Denna 
har numera utvecklats till ett dramatiskt krigsspel, där fyndmate
rialets minsta skiftningar kunnat tolkas såsom tecken på främ
mande invasioner, vilka under loppet av gånggriftstiden i våg ef
ter våg brutit in över nordiska områden, underkuvande och för
slavande den inhemska befolkningen, samtidigt skapande den nya 
härskarklass, som skulle bliva bronsålderskulturens stolta och 
mäktiga bärare. 

Med tanke på Montelii och Sophus Mullers återhållsamma och 
försiktiga tolkning av fyndmaterialets vittnesbörd, är den inträf
fade strömkantringen så våldsam, att man tycker sig förflyttad till
baka till vår forsknings barndom med dess teorier om svear och 
götar, feniciska kolonister och de tre tidsåldrarnas okända folk
slag. En utomstående måste fråga sig, vad som inträffat i en forsk
ning, vilken så förlorat kontinuitet och balans i sin utveckling, att 
dess utövare, från att hava varit kulturskildrare av den gamla 
skolans typ, övergått till en verksamhet i stil med dagspressens 
krigskorrespondenter. 

En utförlig behandling av det nordiska stenåldersproblemet är 
avsedd att följa i ett senare arbete. Här skall själva sakläget läm
nas åsido och utan ställningstagande skall i det följande fastslås, 
huru denna forskningens ändrade ståndpunkt kommit till. Den för
ändrade inställningen är otvivelaktigt att tillskriva en kraftig ooh 
känslobetonad reaktion, vilken likväl ej kommit att riktas mot 
Montelii ooh Sophus Mullers försiktiga och balanserade forskning, 
utan i stället gällt Kossinnas djärva och storstilade försök att i 
stenålderns fyndmaterial vilja avläsa de indoeuropeiska folkrörel
sernas dunkla förlopp. 

Kossinnas forskning vann på sin tid livlig och entusiastisk an
slutning från olika håll, men kom så småjiingom att till en viss grad 
hämmas av ovidkommande faktorer i samband med ett politiskt 
utnyttjande i chauvinistiskt syfte. En i någon mån hämmande fak
tor har även den polemiska ton utgjort, vilken forskarskolan kring 
Kossinna utvecklat i det vetenskapliga umgänget med andra me
ningsriktningar. Från ledande nordiskt håll blevo också till en 
början de nya teorierna mottagna med en tystnad, som dolde en 
viss reservation. Något direkt ställningstagande från Montelii sida 
kom dock aldrig till stånd. 
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Sådan var i stort sett ställningen, då ett polemiskt utfall mot 
Sophus Muller gav denne anledning att i Aarbeger 1913 komma 
med en lika polemisk och nästan lika temperamentsfull motstöt. 
Därmed var signalen given för ett direkt ställningstagande, ej 
endast av nordisk forskning, utan, märkligt nog, även av inflytelse
rika ooh representativa kretsar i Kossinnas hemland. De första att 
lystra till signalen från Sophus Muller blevo, från tyskt håll 
Schwantes (1926), från engelskt håll Childe (1925); den egentliga 
omsvängningen inom nordisk forskning följde i stort sett ett de
cennium senare. 

Mot all förmodan kom emellertid någon återgång till den gamla 
skolans syn på tingen icke till stånd; i stället mötas vi nu av det 
synnerligen anmärkningsvärda förhållandet, att den häftigt kriti
serade Kossinnas uppfattning i princip blev accepterad över hela 
motslaiidarlinjon. Man borde hava Väntat, all Sophus Miiller i sin 
polemik av år 1913 blankt avböjt Kossinnas tankeställning, men så 
blev ingalunda fallet. Sophus Muller ej endast accepterar en dis
kussion av det indoeuropeiska problemet, utan avger själv, tydligen 
efter moget övervägande, ett eget förslag till dess lösande. 

Så tillvida blev alltså resultatet en betydande framgång och 
nästan en triumf för Kossinna. Men den vetenskapliga och kan
ske även personligt färgade aversionen mot Kossinnas folkvand
ringar tog sig likväl sådana uttryck, att rörelseriktningen omkas
tades och vandringarna riktades, icke från, utan mot Norden, 
följaktligen med Norden som ett offer för den indoeuropeiska eller 
ariska aggressionen. Denna tanke kom alltså för första gången 
till uttryck i Sophus Mullers arbete av år 1913 och den utgör fort
farande den bärande tanken i den senaste tidens krigsspel. Kossin
nas roll vid den nya teoriens utformande framgår klart av fram
ställningen såväl i Sophus Mullers arbete som i Childes. 

Sophus Mullers inställning blev dock vida försiktigare än efter
följarnas av i dag. Hans skildrande av de ariska vandringarna 
mot medelhavsvärlden saknar visserligen den sedvanliga försik
tigheten och beskrivningen göres i ord, som väl kunnat anstå en 
Kossinna. »Der kom nu den Tid, da de ariske Indlandsfolk vare 
dannede og rykkede frem mod Kystlandene i Syd og Vost, den store 
Bevsegelses Tid, da Grsekenland og Italien fik en arisk Befolk
ning . . .> (s. 255). Men när framställningen sedan går över till 
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nordiska förhållanden, ryggar Sophus Muller liksom tillbaka inför 
konsekvenserna och tonen blir en annan, omdömet präglas åter av 
försiktigheten. »Det er ikke en Indvandring, der er foregaaet, men 
en langsom Indsivning af Kultur og dermed mulig ogsaa af Folk 
. . . Er der sydfraa indkommet Folk, maa dette vsej-© foregaaet ved 
en langsom Indsivning» (s. 317). 

Det citerade omdömet gäller den danska enmansgravkulturens 
bärare. Däremot skulle en växling av megalitbygdernas urgamla 
befolkning och ett avskärande tvärs över av megalitgravarnas ut
vecklingskedja representera en tanke, som denne forskare knap
past skulle hava tänkt ens i en feberdröm. — Och där står likväl 
forskningen av i dag. Den yngre skolan har låtit alla hämningar 
falla, och Kossinnas tanke i dess egendomligt omkastade utform
ning har där blivit fullföljd till sina yttersta konsekvenser, så
lunda ledande till detta krigsspel, där Norden blivit offret i stället 
för Orienten. Belysande äro Brendsteds dramatiska framställningar 
i Danmarks Oldtid (1938) eller Rydbecks, Forssanders och Lind
qvists motsvarande skildringar från Sverige. 

Den av oss i starkt förkortade drag återgivna utvecklingsgången 
inom nordisk stenåldersforskning får betraktas såsom väl doku
menterad och sålunda, trots framställningens knapphet, höjd över 
varje diskussion. Den lämnade översikten har gjorts enbart rela
terande, utan ställningstagande och utan värdesättning. En dylik 
återblick är likväl ej endast av historiskt intresse, utan bidrager 
också i någon mån till vägledning för en kommande forskning. 

S U M M A R Y 

Nils Åberg: Currents of fashion within Northern ant iquar ian research. 

The formation of opinions within research exhibits, on the whole, two 
conflicting tendencies. Firstly, schools of research centre round the great 
names, suoh os Montelius, Sophus Miiller, Salin, Kossinna; and secondly, 
there is a more spontaneous formation of opinions not directly guided by 
anyone but appearing as more collective attempts on the part of certain 
research circles to free tbemselves from dependence on great names and 
scientific authority. As a oharacferistic examplc of opinion-forming of the 
last-mentionod kind, there is the attitude of the younger generation of 
research workers towards Montelius's working method, /typology/, towards 
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certain phenomena in Salins treatment of animal ornament, and towards 
Kossinna's conception of Indogormanic or Arian migrations of pooplos in 
the Stone Age. The authoFs representation is in the narrative style and 
lakes up no direct attitudo as regards the different cases. A more detailod 
treatment of the attitude of research towards Kossinna will follow in a 
biter work — »Nordisk bofolkningshistoria under stenåldern» — which will 
be published in Kungl. Vitterhet! Historie och Antikvitets Akademiens 
Handlingar for the year 1949. 
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