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DE PÅGÅENDE UNDERSÖKNINGARNA OM 

SVERIGES FÖRSTA BEBYGGELSE. 

Installationsföreläsning 
vid 

Upsala Universitet den 15 jan, 1914 
av 

OSCAR ALMGREN. 

itt en undersökning över gången av vårt lands första 
bebyggelse är möjlig, därför ha vi i främsta rum
met att tacka det tålmodiga och målmedvetna ar

bete med insamling av stenåldersredskap och anteckning av 
deras fyndorter och fyndomständigheter, som sedan snart ett 
århundrade bedrivits inom vårt land såväl av museer som av 
privatsamlare. Redan 1874 kunde Oscar Montelius på grund
valen av det dittills sammanbragla materialet inför den i Stock
holm församlade internationella arkeologkongressen uppvisa, 
att så gott som alla Sveriges landskap1 varit befolkade redan 
under stenåldern, och kunde genom statistiska sammanställ
ningar2 åskådliggöra, huru befolkningen från de tätast bebygg
da södra och västra landskapen alltmera förtunnades mot öster 
och norr, liksom att flintan såsom material i de sistnämnda 

1 Endast från Lappland och Härjedalen voro inga stenåldersfynd dä 
kända, men senare ha sädana framkommit, om ock i ringa antal. 

2 Se tabellerna i kongressberättelsen s. 174 f. 
ö f v e n t y c k e t : d jur f igur f rän A loppe- fyndet , larkar laornament f rän akänak gänggr l f t . 
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landsdelarna fick en alltmer försvagad betydelse i förhållande 
till andra stenarter, framför allt grönsten och skiffer. Om man 
nu 40 år senare kunnat gripa sig an med en detaljerad un
dersökning av bebyggelsens stegvisa fortgång, så beror detta 
icke blott på det sedan dess ofantligt ökade, åtminstone för 
vissa landskap flerdubblade materialet, utan ock därpå att ett 
urskiljande av flera olika tidsskeden inom stenåldern numera 
blivit möjligt. För denna stenålderskronologi, grundad på iakt
tagelser av redskapsformers och gravformers inbördes sam
manhang och utveckling samt av fyndkombinationer i gravar 
och å boplatser, tillkommer vårt tack i främsta rummet Oscar 
Montelius och Sophus Muller. 

De första försöken att på grundvalen av denna kronologi 
utreda ett visst landskaps älsta bebyggelsehistoria gjordes av 
Bernhard Salin 1901 för Upplands och Östergötlands vid
kommande,1 men hans kallelse till annan verksamhet avbröt 
dessa forskningar. 

Den, som upptog denna tanke, och det för hela vårt vidsträckta 
land med dess många tiotusental av stenäldersfynd, var Knut 
Stjerna, denne idérike och entusiastiske forskare, som vi en gång 
alla hoppades skulle komma att stå på denna plats som den förste 
professorn i nordisk och jämförande fornkunskap, men vars liv 
så brått släcktes av döden. Hans korta, treåriga verksamhet 
vid detta universitet har dock satt outplånliga spår icke blott 
i ämnets utveckling såsom läroämne utan i vår vetenskaps 
historia överhuvud, icke minst genom det storslagna plane
randet och igångsättandet av nu ifrågavarande undersökningar. 

Det första uppslaget därtill fick han genom en sin lär
junges, Nils Lithbergs, föredrag i seminariet hösten 1907 
om Gotlands stenålder. Denna undersökning företedde, trots 
sin preliminära natur, så pass märkliga resultat, att Stjerna 
genast insåg tiden vara inne för en ingående prövning av vad 

1 För Uppland i verket Uppland, skildring av land och folk, band 1; 
för Östergötland i ett ej publicerat föredrag vid Svenska fornminnesföreningens 
möte i Vadstena 1901. 
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vårt kolossala stenåldersmaterial kunde berätta om den svenska 
bygdens grundläggning. En sådan undersökning vore ju en 
ståtlig uppgift för hans seminarium. Den brinnande energi 
och obegränsade offervillighet, som utmärkte honom själv i 
hans vetenskapliga arbete, förstod Stjerna att meddela sina lär
jungar, så att de med ungdomlig entusiasm grepo sig an med 
det stora verket, var och en åtagande sig ett visst landskap. 
När Stjerna två år senare bortgick, voro rollerna fördelade för 
så gott som alla Sveriges landskap, undersökningen var för 
de flesta landskaps vidkommande i full gång, och Gunnar 
Ekholms skildring av Upplands stenålder var under tryckning.1 

Den gnista Stjerna tänt i sina lärjungars håg släcktes ej 
med hans livslåga; den fick genom minnet av hans eldsjäl 
en ännu mer värmande kraft, som alljämt drivit arbetet framåt. 
Undersökarna ha själva stegrat fordringarna på undersökningens 
djup och halt, och flere av dem ha utfört arbetet alldeles vid 
sidan om sina egentliga studier eller åtminstone i vidare ut
sträckning än vad, som kunnat fordras för de vanliga examens-
pensa. 

Denna till stor del frivilliga karaktär hos arbetet liksom 
dess synnerligen betydande omfattning har föranlett, att det 
ännu är långt ifrån sin fullbordan, men en duktig part är redan 
undangjord, och vissa resultat börja framstå med full klarhet, 
under det i andra fall åtminstone problemställningen börjar 
ta form. 

För närvarande föreligga, utom Ekholms Uppland, vars 
författare förbereder en vida mer ingående framställning av 
ämnet såsom doktorsavhandling, följande tryckta landskaps
undersökningar: Östergötland av Birger Nerman, Nerike av 
Sune Lindqvist, Kalmar län av Nils Åberg och Blekinge av 
Sigurd Erixon.'-' I så gott som tryckfärdig! skick föreligga 

1 Gunnar Ekholm, Upplands stenålder, i Upplands fornminnesföre
nings tidskrift, haft. 26 (1910). En redogörelse för hans senaste forskningar 
över samma ämne i Ymer 1913: Upplands älsta bebyggelse. 

2 Kirger Nerman, Östergötlands stenålder i Meddelanden från Öster
götlands fornminnesförening 1911; Sune Lindqvist, Från Nerikes sten- och 
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Nils Lithbergs Gotland1 och K. E. Sahlströms Västergötland. 
Bland de pågående undersökningarna bör i främsta rummet 
nämnas G. W. Ekmans synnerligen djupgående över Bohuslän. 
I övrigt äro rollerna så fördelade: Skåne undersökes av Edv. 
Bernhard och E. af Ekenstam, Halland av Nils Niklasson, det 
inre av Småland av Per Stolpe, Dalsland av Arvid Julius, Värm
land av Ernst Nygren, Södermanland av J. V. Eriksson, Väst
manland, Dalarne, Gästrikland och Hälsingland av Eskil Olsson, 
Medelpad, Jämtland och Härjedalen av Eric Festin, Ånger
manland av Theodor Hellman, Västerbotten och Lappland av 
Gustav Hallström. Åtskilliga av dessa undersökare ha redan 
givit preliminära redogörelser för sina resultat i form av se
minarieföredrag och några av undersökningarna närma sig sin 
fullbordan. 

Jag skall nu söka ge en kort redogörelse för de viktigaste 
resultaten av dessa undersökningar och för de mötande pro
blemen. Ett ingående på arbetsmetoderna tillåter ej tiden för 
denna föreläsning; jag vill blott framhålla, att arbetets kärn
punkt varit upprättandet av fyndkartor för olika tidsskeden 
och olika kulturformer. 

Dessa kartor ha för vissa trakter påfordrat särskild om
sorg, nämligen för de landsdelar, där de geografiska förhål
landena under och efter stenåldern avsevärt förändrats genom 
landhöjningen.2 Här har samarbete med geografiskt-geologisk 

bronsålder i Meddelanden från föreningen Örebro läns Museum V, 1912; 
Nils Åberg, Kalmar läns stenålder i Meddelanden frän Kalmar läns forn
minnesförening VII. 1913; Sigurd Erixon, Stenåldern i Blekinge i Forn
vännen 1913. 

1 Lithberg har meddelat en kort sammanfattning av sina resultat i H. 
Mmithes arbete Drag ur Gotlands odlings historia (Sveriges geologiska 
undersökning. Ser. C. a., N;o 11, 1913, s. 18 ff). 

2 Nödvändigheten av att vid en utredning av stenåldcrsbebyggelsen i 
mellersta Sverige taga hänsyn tiil landhöjningen påpekades först av Q. de 
Geer (1896) i hans bekanta arbete om Skandinaviens geografiska utveck
ling efter istiden. Pä hans uppmaning företog A. Hollender 1901 en un
dersökning Om Sveriges nivåförändringar efter människans invandring 
(Geol. föreningens förhandl. bd. 23), vari han genom en summarisk järn-
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sakkunskap varit nödvändig. För Uppland, Västmanland och 
Nerike har J. V. Eriksson på ett synnerligen gediget sätt ut
arbetat nivåkartor med strandlinjer för olika delar av sten-
och bronsåldern.1 Han har även lovat utföra sådana för Söder
manland. För Bohuslän har Ekman vunnit en geografisk med
arbetare i Nils Niklasson, frän Stockholms Högskola, vilken 
även åtagit sig motsvarande undersökning av Halland. För 
Gotland har man haft Henrik Munthes stora geologiska arbete2 

att stödja sig på. 
På dessa nivåkartor utmärkas fyndplatserna för redskapen 

från olika skeden av stenåldern, och denna konfrontation av 
geologernas landhöjningsberäkningar och arkeologernas på 
formstudier grundade dateringar av fornsakerna har på ett 
glänsande sätt bekräftat bådas riktighet. 1 den ordning, vari 
Montelius typologiskt uppställt yxformerna, i samma ordning 
följa de varandra liksom trappstegsvis inom landskapet, i det 
varje yngre form är utbredd över ett större område än den 
närmast äldre, d. v. s. över det område, som under tidskedet 
i fråga hunnit höja sig ur havet. 

Utförligast framlagda äro dessa resultat hittills av Lind
qvist för Nerike. De älsta formerna, enkla grönstensyxor utan 
skafthål, formade tidigast genom slagteknik, som är lånad från 
den sydskandinaviska kökkenmöddingkulturens tillslagna flint
yxor, sedan genom omsorgsfull bultning till s. k. trindyxor, 
hopa sig här särskilt omkring en linje, som var strand, då 
havet stod omkring 60 m. högre än nu; dock fortsätta de 
även, ehuru sparsammare, på lägre nivåer på grund av att 
den enkla typen länge hållit sig i bruk. Döstidens tunnackiga 
yxor ligga särskilt samlade kring 45-meters kurvan, gå på sin 

förelse av skafthålslösa och skafthalsförsedda stenyxors olika utbredning i 
förhällande till varandra inom olika landskap vann vissa resultat, som livligt 
uppmuntrade till mera detaljerade undersökningar i denna riktning. 

1 Jfr J. V. Eriksson, Studier över Upplands förhistoriska geografi i 
Upplands fornminnesförenings tidskrift, haft 29, 1913. 

2 Henrik Munthe, Studier öfver Gottlands senkvartära historia (Sve
riges geologiska undersökning Ser. C. a., N:o 4, 1910). 
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höjd ned till 40 m., under det gånggriftstidens omväxlande for
mer utbreda sig inom den följande zonen ned till cirka 25 m. 
ö. h. Inom denna zon falla ock här likasom i Västmanland 
och Uppland den äldre gånggriftstidens strandboplatser med 
dess karaktäristiska keramik (Åloppe o. s. v.), vilka i dessa 
landskap ligga 32—38 m. ö. h. Hällkisttidens vackra flint
dolkar och simpla skafthålsyxor förekomma även på landska
pets lägsta nivåer, t. o. m. på de genom Hjälmarens sänk
ning torrlagda markerna, ett nytt vittnesbörd om det torrare 
klimat, som enligt Sernanders forskningar rådt vid denna tid. 
Nedåt Hjälmarens utlopp upphöra dock även dessa typer 
ungefär vid Hyndervadsfallen; slätterna kring Eskilstuna med 
deras ringa höjd över havet sakna fullständigt stenåldersfynd. 

Alldeles motsvarande förhållanden framkomma i Västman
land och Uppland genom Olssons och Ekholms undersökningar. 

I Bohuslän föreligger ett ytterligt rikligt och ännu mer 
påtagligt material genom de otaliga boplatsfynd, som anträf
fas längs dess kuster. Ekman har nedlagt flera somrars in
tensivt arbete på uppsökande och avvägning av sådana bo
platser ensamt från Orust och Tjörn och kan här på ett sär
deles precist sätt iakttaga, huru den gradvisa landhöjningen 
och redskapsformernas stegvisa utveckling gått jämsides. Hans 
resultat äro dock ännu ej offentliggjorda. 

På Gotland har Lithberg funnit, hurusom de älsta sten
yxorna av en typ, som återfinnes inom kökkenmöddingkultu-
ren t. ex. vid Limhamn och som även utmärker Blekinge, äro 
uppradade längs Litorinahavets högsta strandlinje, under det 
trindyxor och än yngre former dels gå längre ned mot nu
varande kusten, dels sprida sig inåt land, först längs vatten
dragen, sedan även på de odlingsbara markerna. 

Denna spridning av stenåldersbygden från kusten inåt är 
karaktäristisk för de landskap, där landvinning genom kust
linjens förskjutning icke spelat någon större roll, såsom i Ble
kinge och Kalmar län, eller där den älsta bygden ligger vid 
en större insjös kust, såsom i Västergötland och västra Öster-
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götland. Redan Salin konstaterade, vad Nerman nu genom 
sina kartor åskådliggjort, att flintyxtyperna i Östergötland, 
utgående från silurområdet vid Vättern, där de älsta äro kon
centrerade, sprida sig radiellt över landskapet i allt vidare 
krets för varje yngre form. I Västergötland ligger enligt 
Sahlströms utredning den älsta bygden representerad av sten
yxor i slagteknik (s. k. Lihulttyp) i kompakta anhopningar 
vid Göta älv och Vänerkusten samt i mindre grad vid de inre 
sjösystemen. På de stora, sjölösa slättområdena i det inre 
av Skaraborgs län äro endast ytterligt få trindyxor hittade, 
alla vid eller t. o. m. i floderna. Men i och med uppträdan
det av de älsta flintyxformerna finna vi ett helt annat förhål
lande: dessa söka sig i mycket stor procent till Falbygdens 
silurornråde; och detta jämte den i nordväst angränsande ler
slätten blir huvudbygden inom Västergötland för hela den se
nare stenålderns flintrika kultur, under det kustbebyggelsen 
efter hand upplöses och liksom drar sig uppåt land, allt medan 
stenyxformerna här liksom annorstädes omformas under in
flytande av flintyxorna. Hällkisttidens former slutligen äro 
tämligen likformigt utbredda över landskapet, naturligtvis i viss 
relation till de olika trakternas natur och odlingsmöjligheter. 

Även i de landskap, där bygden genom landhöjningen 
alltmera förskjutes mot nuvarande kuster, märker man mot 
stenålderns slut en påfallande utbredning av fynden över ler
slätterna, de må vara nyligen uppdykta ur havet eller tillhöra 
det urgamla landområdet. Denna för alla landskap, åtminstone 
söder om Dalälven, gemensamma företeelse kan tolkas endast 
på ett sätt. Det är övergången frän en strandbebyggelse av 
fiskar- och jägarstammar till ett besittningstagande av de bör
diga markerna för idkande av boskapsskötsel och åkerbruk. 
De positiva vittnesbörden om de sistnämnda näringsfångens 
förekomst ha vi ju i fynden av husdjursben och sädeskorn från 
boplatser och gravar i flere landskap. Men sedd i belysningen 
av dessa fynd talar de yngsta stenredskapens utbredning ett 
ej mindre oförtydbart och på grund av talrikheten så mycket 
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mera allmängiltigt språk. Det är emellertid uppenbart, att 
denna övergäng från strandbebyggelse till vad man kan kalla 
jordbruksbygd icke skett samtidigt inom alla delar av landet. 
I Skåne har man funnit de första spåren av husdjursben och 
sädeskorn i de översta lagren av Limhamnsboplatsen, där dock 
ej ens en skärva av någon slipad flintyxa hittats. Och längs 
Skånes liksom längs Danmarks kuster saknas strandboplatser i 
egentlig mening alltifrån yngre stenålderns början,1 under det att 
flintredskapens oerhörda massor och de imposanta stenkam-
margravarna ligga utbredda över de bördiga slätterna. Redan 
vid Ringsjön i det inre Skåne finner man emellertid typiska 
strandboplatser med rikliga fynd utan husdjur (kanske dock 
ett något domestiserat svin) och utan brödsäd ännu under 
gånggriftstid, således under den tredje av den yngre stenål
derns fyra perioder. Och detsamma är förhållandet längs kus
terna norrut från Skåne såväl i Halland och Bohuslän som i 
Blekinge, pä Gotland, vid Bråviken och runtom den väldiga 
havsvik som denna tid fyllde en stor del av den nuvarande 
Mälar- och Hjälmardalen. Det är gånggriftstidens strandbo
platser i dessa trakter, som under de sista årtiondena blivit 
i så talrik mängd konstaterade, tack vare sin rikedom på ler
kärlsskärvor med karaktäristisk ornering. 

Men överallt i de nämnda kusttrakterna upphöra strand-
boplatserna liksom vid Ringsjön i huvudsak ungefär vid mit
ten av gänggriftstiden. Yngre strandboplatser äro ytterst säll
synta och genom sitt läge lätt förklarliga, t. ex. i utkanter av 
Uppland (Tierp, Ingarö) eller i den bekanta grottan pä den 
isolerade Stora Karlsö, där de övre kulturlagren med ben av 
alla husdjur synas tillhöra hällkisttid och tidig bronsålder. 
Upphörandet av strandbebyggelsen vid mitten av gänggrifts
tiden kan för Upplands vidkommande, såsom Ekholm och 

1 Med undantag för Bornholm och nägra smäöar t. ex. den lilla Hes-
selö i Kattegatt samt möjligen nordöstligaste Skåne. De yngre danska "Skal-
dyngcrne" frän dös- eller gängriftstid med husdjursben och sädeskorn ligga ej 
längre omedelbart vid stranden. 
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J. V. Eriksson framhållit1, förklaras helt enkelt därmed att här 
först vid denna tidpunkt lerslätter i större utsträckning dykt 
upp ur havet, men denna förklaring kan omöjligen tillämpas 
på alla de andra nämnda områdena. Den kulturform, som 
särskilt i östra Sverige närmast avlöser strandboplatsernas, är 
i synnerhet utmärkt genom vackert formade stridsyxor med 
skafthål, uppkomna under inflytande av kopparyxtyper, och 
en viss egenartad keramik av finare slag samt genom anlägg
ning av enmansgravar, vanligen i grusåsar. Alla dessa kultur-
nyheter bero oförtydbart på nyöppnade, kraftiga förbindelser 
med östliga delar av den mellaneuropeiska kontinenten (Öster
rike-Ungern och kringliggande länder). Ungefär samtidigt in
bryter en ytterst likartad kulturvåg frän något västligare, mel
laneuropeiska trakter över en stor del av den jylländska halvön. 
Hava dessa kulturböljor varit burna av folkförskjutningar? 
Denna fråga undandrager sig tills vidare vårt bedömande i 
synnerhet som antropologiskt material hittills så gott som sak
nas från dessa i sand och grus anlagda gravar, såväl från de 
svenska som från de jylländska. Ett visst beaktande förtjänar 
ett av Erixon i Blekinge uppmärksammat förhållande, att i 
och med denna kulturforms framträdande huvudbygden inom 
landskapet på ett i ögonen fallande sätt förflyttats från västra 
delen till den östra. 

Ganska skarpa motsatser vid övergången från strandbe
byggelse till jordbruksbygd saknas ej heller på äldre stadier. 
För Västergötland har Sahlström framhållit, att befolkandet 
av Falbygdens silurområde ej kan ha skett direkt genom Vä-
nerkustens trindyxbrukande fiskarstammar, enär Falbygdskul-
turen framför allt utmärker sig genom import av sydskandi
naviska flintredskap i stora massor och genom sydskandina-
viskt gravskick: gånggrifter och hällkistor. En invasion av 
sydskandinaviska stammar har här tydligen ägt rum, och som 
invandringsvägar synas Göta älvs och Viskans dalgångar fram-

1 Ekholm i Stenåldersproblemen i Ymer 1913, Eriksson i ovan anförda 
uppsats. 
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förallt ha tjänat. Vänertrakterna infiltreras dock efterhand av 
den sydliga kulturen, och under hällkisttiden synes samman
smältningen vara tämligen genomförd. 

En liknande motsättning mellan inhemsk trindyxkultur och 
importerad flintyxkultur har Åberg funnit inom Kalmar län. 
Socknarna mellan Kalmar och Oskarshamn, som förete en 
starkt sönderskuren kustbildning, lämpad för strandboplatser, 
hava givit en rent häpnadsväckande massa av trindyxor (ensamt 
från Ryssby socken omkring 350 kända exemplar). Några 
socknar söder om Kalmar liksom mellersta Öland utmärka 
sig däremot från och med döstiden för en påfallande rikedom 
på flintyxor, och på Öland uppträda inom detta område även 
gånggrifter. Då vi från andra landskap bestämt veta, att trind
yxor fortlevat ännu under gånggriftstid, synes det mig mycket 
sannolikt, att trindyxkulturen norr om Kalmar och flintkulturen 
söder därom åtminstone delvis äro samtidiga, och att därför 
en verklig befolkningsmotsättning här föreligger. Det nämnda 
flintområdet bildar också söderut en i ögonen fallande gräns 
mot Blekinge, där ju strandbyggarkulturen ännu under äldre 
gånggriftstid är rikt företrädd och gånggrifter alldeles sak
nas, medan flintimporten mera har karaktären av en på han
delsförbindelser grundad infiltration. Det ser alltså ut, som 
om den sydskandinaviska kulturinvasionen i södra Kalmar län 
och på Öland kommit sjövägen från Skåne, kringgående Ble
kinge. Strandbyggarkulturen norr om Kalmar har möjligen 
dukat under något tidigare än den i Blekinge, enär strandbo
platser från gånggriftstid med den karaktäristiska keramiken 
hittills ej blivit påträffade inom det förstnämnda området. 
I alla händelser utbreder sig den nya, sydöstliga kulturström
men med stridsyxor etc. i Kalmar län likformigt inom båda 
de förut motsatta befolkningscentra; och under hällkisttiden 
är flintimporten stark till båda områdena om ock något över
vägande till det gamla flintområdet. 

Även till Gotland kommer enligt Lithberg flint- och åker
brukskulturen alltifrån döstid med karaktären av en invasion 
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uppsökande helt andra trakter än de förut befolkade. Dock 
äger här det märkliga förhållandet rum, att gånggriftstidens 
strandboplatser, trots det att de icke uppvisa andra husdjur 
än möjligen svin, icke ansluta sig till den gamla strandbyg
den utan ligga inom de nybefolkade områdena, varför Lithberg 
är benägen att betrakta dem som jordbruksbefolkningens fisk
lägen, en förklaring, som dock även den har sina svårigheter, 
särskilt på grund av husdjursfrågan. 

Västra Östergötlands bördiga silurområde företer en ovan
lig tidig och stark flintimport och har tydligen mycket tidigt 
vunnits för jordbrukskulturen. Dock är, åtminstone inom vissa 
delar av området, även trindyxkulturen ganska rikt represen
terad, så att förhållandena här bliva mindre klara. Under 
gånggriftstid föreligger en viss motsats mellan den bekanta 
träskbyn vid Alvastra med dess utvecklade jordbrukskultur och 
de på Bråvikens norra strand belägna säljägar- och fiskarbo
platserna. Emellertid är den för strandboplatserna karaktäris
tiska keramiken representerad även vid Alvastra, där dock 
blandad, med äkta sydskandinavisk gänggriftskeramik. 

Inom Svealandskapen ha de sydskandinaviska inflytelserna 
både under döstid och äldre gånggriftstid närmast samma ka
raktär av långsam infiltration som t. ex. i Blekinge. Dessa 
inflytelser bestå icke blott i import av flintyxor och i stenyx
ornas omdaning efter deras former. Det har visat sig, att 
strandboplatsernas egendomliga keramik alltifrån Ringsjön till 
Uppland har sina rötter i och utvecklas under inflytandet av 
den dansk- skånska keramiken, ehuru den blott upptagit dess 
grövre former.1 Likaså börjar man få en helt ny uppfattning 
av den s. k. arktiska skifferkulturen, vilken visat sig nära för
bunden med den östsvenska kulturen under äldre gånggriftstid. 

Av Bröggers och Ailios materialsammanställningar över 
skifferkulturen har jag kunnat draga den slutsatsen,2 att denna 

1 Almgren, Några svensk-finska stenåldersproblem i Ant. tidskrift 
XX: 1, s. 27 ff. 

-' Anf. arb. s. 41 ff. 
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kultur ej kan vara kommen till oss österifrån. De älsta for
merna av skifferredskap tillhöra den skandinaviska halvön, och 
de typer, som äro representerade i Sverige söder om Dalälven 
liksom i Norge sunnanfjälls, synas uteslutande vara bland de 
älsta. Och medan man hittills betraktat dessa sydliga fynd 
såsom import från Nordskandinavien, har det nyligen lyckats 
Lindqvist, att med mineralogers hjälp påvisa, att en stor del 
av de söder om Dalälven funna skifferredskapen äro gjorda 
av där anstående skiffrar, troligen från Grythyttefältet. Dock 
förekomma även säkra importstycken av röd, norrländsk skif
fer ända så långt åt söder som i Blekinge. Än vidare ha
va Lindqvist och Ekholm ådagalagt, att åtminstone vissa av 
de sydliga skiffertyperna, särskilt pilspetsarna, lånat sin form, 
icke, som man förut trodde, från benredskap utan helt enkelt 
från sydskandinaviska flinttyper. 

Den östsvenska boplatskulturens liksom hela den s. k. 
arktiska stenålderns problem ligger alltså helt annorlunda nu 
än förr. Den kan ej längre betraktas såsom en österifrån 
kommen invasion, i synnerhet som den besläktade finska och 
nordryska stenålderskulturen genomgående företer en yngre 
karaktär än den östsvenska. Den är närmast att karaktärisera 
som ett kulturstadium av äldre typ, vilket långsamt drager sig 
undan mot öster och norr för den söderifrån framryckande 
jordbrukskulturen, allt medan den från den senare mottager 
import och impulser, vilka den omsätter i inhemskt material. 

Detta tillbakavikande går dock påfallande långsamt. Så
som vi sett, uppstå här och där ganska skarpa gränslinjer, 
vilka vittna om segt motstånd. Man kan, så synes det åt
minstone mig, svårligen undgå att med Stjerna1 antaga, att 
verkliga motsättningar mellan olika folk här förefunnits. 

Skall då denna folkmotsättning uppfattas även som en 
rasmotsättning? Jag skulle, liksom förut rörande den sydöst
liga kulturströmmen, säga, att denna fråga helt och hållet un-

1 Knut Stjerna, Före Hällkisttiden i Antikvarisk Tidskrift XIX: 2. 
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dandrar sig vårt bedömande, såvida ej från antropologisk sida 
förelades oss vissa märkliga fakta, som fordra beaktande och 
konfrontation med de arkeologiska företeelserna. 

Som bekant ingår i den nuvarande skandinaviska befolk
ningen vid sidan av ett övervägande antal långskallar av den 
s. k. rent germanska typen också en mindre procent kort
skallar. Denna blandning av kranietypen föreligger redan i 
det numera ganska rikhaltiga antropologiska materialet från 
Danmarks och Sveriges yngre stenäldersgravar, särskilt från 
gånggrifter och hällkistor, ja, blandningen synes föreligga redan 
under kökkenmöddingstiden i Danmark.1 Som bekant har 
denna blandning av antropologiskt skilda typer ända sedan 
Anders Retzius' och Sven Nilssons dagar varit föremål för 
studium och för många hypoteser. Det nyaste, viktigare bi
draget till problemets belysning är det av Furst framdragna 
förhållandet2, att den starka inblandningen av kortskallar under 
stenåldern egentligen gäller Danmark och Skåne, under det 
att Västergötlands och Ölands stenkammargravar givit en så 
gott som ren långskallig ras med ett försvinnande fåtal kort
skallar. Nu visar ju, såsom vi sett, det arkeologiska materia
let, att just de trakter av Västergötland och Öland, där dessa 
megalitgravar ligga, äro nybygder brutna genom invasion av 
sydskandinavisk jordbrukskultur. Det ligger då nära till hands 
att med Furst antaga, att denna kultur varit i särskild grad 
buren av en långskallig ras. nära besläktad med och utgången 
från den, som i Västeuropa under yngre stenåldern uppbär 
just den flint- och megalitgravkultur, av vilken den sydskandi
naviska är en tydlig avläggare. Denna långskalliga ras här-

1 Av de två enda mätbara kranier från kökkenmöddingsgravar, som 
H. A. Nielsen upptager i tabellerna till sin avhandling Yderligere Bidrag 
til Danmarks Stenaldersfolks Anthropologi (i Aarbeger f. Nord. Oldk. 
1911), är det frän Fanncrup (sid. 90, n:r 91) långskalligt, det frän Kasse-
mose (sid. 100 n:r 238) kortskalligt. 

2 Carl M. Furst, Stenåldersskelett frän Hvellinge i Skåne och något 
om våra fornkranier (Fornvännen 1910); Zur Kraniologi der schwedis
chen Steinzeit (Vetenskapsakademiens handlingar, band 49:1). 
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stammar enligt antropologernas samstämmiga mening ytterst 
från någon av de längskalliga raser (antingen Cro-Magnon- eller 
Aurignacien-rasen), vilka under yngre paleolitisk tid innehade 
Västeuropa. I Danmark och Skåne skulle enligt Furst de in
vandrande långskallarna ha överlagrat en kortskallig urbefolk
ning, vilken varit besläktad med den, som vid neolitiska tidens 
början uppträder i östra Frankrike och möjligen har sina för
utsättningar i en östeuropeisk paleolitisk ras. Att en urbe
folkning funnits i Sydskandinavien ända sedan rentiden torde 
vara otvivelaktigt, om ock de älsta spåren naturligt nog ännu 
äro obetydliga. 

Är nu detta antagande riktigt, skulle det ligga nära till 
hands att förmoda, att just det under yngre stenåldern lång
samt tillbakavikande strandbyggarfolket utgjorde den kortskal
liga urbefolkningens ättlingar. En sådan hypotes har fram
ställts av Kossinna, som velat identifiera denna folkras med 
urfinnarna.1 Vid närmare granskning visar sig emellertid för
hållandet ytterst komplicerat. Redan det lilla antropologiska 
material, som vi hittills äga från gångriftstidens östsvenska strand
boplatser, egentligen endast från de gotländska, företer en 
brokig blandning av kranieformer: av typiska kortskallar, så 
gott som rena 'germanska' längskallar, mellanformer mellan 
båda samt ett par egenartade typer, varav en enligt Furst har 
ett visst paleolitisk! kynne. Det enda verkliga resultat vi för 
närvarande kunna komma till i avseende på den svenska 
strandbyggarkulturen under gänggriftstiden är alltså det, att 
den i såväl antropologiskt som arkeologiskt avseende gör ett 
starkt intryck av blandning mellan olika element. 

En annan sida av detta problem är denna kulturs förhål
lande till den närbesläktade, som råder i norra Skandinavien, 
nordöstra Finland och norra Ryssland under stenålderns slutske
den. I åtskilliga avseenden står den sistnämnda kulturgruppen i 
tydligt dotterförhållande till den förra. Men nägonstädes inom 

1 Gustaf Kossinna, Der Ursprung der Urfinnen und der Urindoger-
manen i Mannus 1909. 
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detta stora område måste gränsen falla mellan urgermaner och 
de nordost om dem bosatta folken, förmodligen urfäder till 
de folk, som sedan den historiska tidens början innehaft dessa 
nordliga trakter, lappar och finnar. Har denna gräns alltid 
gått ungefär, där den ännu går, eller har den långsamt för
skjutits mot nordost från ett ursprungligen långt sydligare läge? 

Dessa äro de slutproblem, som ställa sig för forskningen 
om Sveriges älsta bebyggelsehistoria. Deras ytterliga svårig
het inser man bäst, om man betänker, huru föga grundligt 
utredd frågan om kranieformernas betydelse ännu egentligen 
är, och än mer huru fullkomligt okänt det är, i vilket förhål
lande de nutida olika språkstammarna vid sin första utbild
ning stått till olika antropologiskt rena människoraser. Där
med förlora sig ju dessa problem i en för oss än så länge 
oåtkomlig urtid. Men redan en så pass närliggande antropo-
logisk fråga som den, om den nämnda blandningen mellan 
långskallar och kortskallar uppkommit först här i Norden 
genom successiva invandringar av olika raser eller om redan 
de allra första invandrarne utgjort en blandras, är ju ännu 
icke alls löst. 

Under dessa förhållanden måste vi arkeologer visserligen 
uppehålla ständig känning med de antropologiska och etno
grafiska problemen och med dem sammanställa våra resultat, 
men väl akta oss för förhastade slutsatser och alltjämt hålla 
själva slutfrågan öppen. Men, det anser jag mig med full 
rätt kunna betona, hålla den öppen åt båda hållen, akta oss 
för att fastslå vare sig en ensidigt monistisk eller en ensidigt 
dualistisk uppfattning av bebyggelseproblemet. 

Att bland medarbetarne i vår stora arkeologiska under
sökning sympatierna hos somliga luta åt den monistiska,1 hos 
andra åt den dualistiska2 uppfattningen är emellertid endast 
till fördel för sakens fortgång. Diskussionen vinner därigenom 

1 Så Ekholm, Stenäldersproblemen i Ymer 1913; Lindqvist anf. arb. 
2 Sä Nerman och Åberg i ovannämnda arbeten. Jmfr ock Almgren anf. 

arb. s. 61 ff. 
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i livlighet, man tävlar om att avvinna materialet nya syn
punkter, och varje ny synpunkt har att genomgå en skärseld 
av kritik. 

Vår plan för undersökningarnas fullföljande är nu denna. 
Sedan alla de speciella landskapsundersökningarna hunnit bliva 
färdiga och publicerade, vilket såvitt möjligt sker i provinsi
ella tidskrifter för att sprida kunskap och intresse uti bygderna, 
ämna vi sammanarbeta dem till ett större enhetligt verk över 
Sveriges bebyggelsehistoria under stenåldern, i vilket arbete 
alla olika synpunkter skulle komma till sin rätt. Det ligger i 
sakens natur, att det ännu måste dröja åtskilliga år, innan 
det arbetet kan föreligga avslutat. Men den lyckliga omstän
digheten, att vår vetenskap nu fått en för framtiden tryggad 
ställning vid universitetet, torde utgöra den bästa borgen för 
att den stora undersökningen verkligen skall nå sin fullbordan. 

Att denna professur tillkommit beror i högst väsentlig grad 
på det intresse, som frän lärjungarnas sida ägnats det nyfram-
trädande läroämnet, ett intresse, som tagit sitt ståtligaste och 
vackraste uttryck i den nu skildrade undersökningen. I den 
tacksamhetsgärd jag nu ägnar detta lärjungarnas intresse lig
ger ock en viss förhoppning att det ej blott skall föra denna 
undersökning till ett värdigt slut, utan också för all framtid 
uppbära den nya professuren. 


