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Carl-Axel Althins tryckta skrifter 

Av Jannis Ambatsis och Märta Strömberg 

C.-A. Althin som arkeolog 

Carl-Axel Althin föddes den 12 februari 1915 
och avled den 6 januar i 1975, kort före sin 
60-årsdag. De sista 20 åren av sitt liv var han 
verksam inom en rad afiärsdrivande företag, 
senast AB Gambro och AB Instrumenta i 
Lund. Anledningen till att en arkeolog gick 
över till något så annorlunda var arbetssitua
tionen för akademiker i mitten på 1950-talet, 
då det var mycket svårt för en docent, som 
avverkat sina år vid universitetet, att fa en 
acceptabel tjänst inom yrket. Men de företag, 
i vilka han snabbt fick ledande funktioner och 
gav så många av sina aktiva år, gjorde en stor 
vinst genom att ha knutit till sig en så bety
dande intellektuell kraft, som därtill hade am
bitionen att arbeta hårt med de uppgifter han 
fick sig förelagda. Han är ett lysande exempel 
på att en humanist, som tränat sig i att se 
problem, söka ibland okonventionella vägar 
att lösa dem och lärt sig argumentera på ett 
övertygande sätt, också kan vara en tillgång i 
näringslivet och i verksamheter, som kan sy
nas vara fjärran från humanistens vardag och 
kompetens. Medaljens baksida är naturligtvis 
den förlust den arkeologiska forskningen gjor
de, när den gick miste om en så kreativ begåv
ning. Vi hade egentligen inte råd att förlora 
honom. 

Även om Carl-Axel Althins tid som aktiv 
arkeolog inte blev så lång, var det dock en rad 
arbetsfyllda år, som satte spår efter sig i hans 
produktion. Han disputerade i Lund 1945 på 
avhandlingen Studien zu den bronzezeitlichen 
Felszeichnungen von Skåne. Detta arbete som 
omfattar två volymer väckte stor uppmärk
samhet och kommer utan tvekan — trots vis
sa brister i form av feltolkningar m.m. — att 
få en plats i den arkeologiska forskningshisto
rien genom att här infördes en för sin tid ny 
metod att dokumentera hällristningar. Men 
även om avhandlingen rör ett skånskt materi

al innebär inte detta, att den vetenskapliga 
behandlingen är snävt lokal eller enbart nor
disk till sin karaktär. Althin hade tagit starka 
intryck av sin dynamiske lärare professor 
John-Elof Forssander, vars främsta känne
tecken var en markant betonad internationell 
inriktning. Detta tar sig tydliga uttryck i Al
thins doktorsavhandling och blev allt fram
gent en ledstjärna för honom — liksom det 
senare blivit för många andra arkeologer i 
Lund och på annat håll. Althin knöt talrika 
kontakter med kolleger från olika länder, och 
han valde med viss förkärlek sådana som ha
de samma intresse för frågor av stor räckvidd. 

M a n beklagar, att Althin inte fortsatte att 
ägna sina krafter åt hällristningarna och för
djupa sina studier inom detta fantasieggande 
men samtidigt intrikata forskningsfält eller åt 
andra bronsåldersproblem. I några mindre 
skrifter kom han dock även senare in på frå
gor rörande fjärrhandel under bronsåldern 
och annat hithörande, t. ex. i Hjälmarna från 
Vikse i Arkeologiska Forskningar och Fynd 
(1952) och i ett par uppsatser i Meddelanden 
från Lunds universitets historiska museum. 

I stället kom Althin att under sina docentår 
huvudsakligen ägna sig åt stenåldersforsk
ning. Detta berodde naturligtvis främst på att 
han var fascinerad av möjligheten att komma 
stenåldersmänniskorna in på livet, att lösa 
problem om hur det gick till när Skåne först 
fick en jägar-fiskar-samlarbefolkning och vad 
som drev dessa människor att ibland byta 
miljö och successivt förändra fangstmetoder 
och teknologi. Men ytterligare en viktig an
ledning till att han valde detta nya forsk
ningsfält var nödvändigheten att meritera sig 
inom ett annat område än bronsåldern. Med 
fördjupade kunskaper och fullgjorda värv 
inom två skilda perioder och därtill med helt 
väsensskilda problemställningar hoppades 
han framgångsrikt kunna konkurrera om en 

Förmännen 80 (1985) 



C.-A. Althins tryckta skrifter 21 

högre befattning och därmed få en plattform 
för framtida forskningsverksamhet inom fler 
ofullständigt utredda områden. 

Efter grundliga förstudier och omsorgsfull 
planering startades undersökningarna i Age
röds mosse i centrala Skåne sommaren 1946. 
Det blev ett team-work med en grupp yngre 
arkeologer (bl.a. Mats P. Malmer och under
tecknad) och även medhjälpare utan veten
skaplig skolning men med praktisk erfarenhet 
och ett brinnande intresse för uppgiften (Fred 
Allik, Anton Nilsson och Sven Ekblad). Pro
jektet bar tvärvetenskaplig prägel genom 
medverkan av företrädare för bl.a. kvartär
geologi och zoologi-osteologi. Utländska stu
denter inbjöds vara med under en eller flera 
säsonger, och många kolleger från när och 
fjärran besökte utgrävningsplatserna och del
tog i de alltid livliga diskussionerna. 

Fältarbetena i Ageröd och på andra platser 
i Skåne resulterade i ett material av väldig 
omfattning. Detta infördes till Mesolitiska la
boratoriet i Lund, för vilket Althin var före
ståndare under hela dess existens och där 
fynden registrerades som en förberedelse för 
publiceringen. Den dåvarande ämnesföreträ
daren, professor Holger Arbman, var alltid 
positivt inställd till att de yngre medarbetar
na på institutionen fick fria händer att arbeta 
självständigt. 

Enligt den uppgjorda planen skulle publi
ceringen ske i två volymer, av vilka den ena 
förutom en katalog över alla kända mesoliti
ska boplatser i Skåne skulle innehålla en kro
nologi samt jämförande studier. Enbart den
na föreligger i tryck under titeln The Chronolo
gy of the Stone Age Settlement of Scania, Sweden I 
(1954). Denna bok kom att inleda en ny 
skriftserie, Acta Archaeologica Lundensia, som se
dan vuxit med många volymer. Den andra av 
Althins planerade skrifter var tänkt att inne
hålla en komplett redogörelse för de under
sökningar i Ageröd jämte andra platser, som 
han själv och hans medarbetare utfört samt 
geologiska och osteologiska avsnitt. Det sist
nämnda arbetet (med arbetsnamnet "The 
earliest Scania") blev dock aldrig färdigt, be
roende på att Althins docentår var till ända 
och att han därför måste söka sin utkomst 
genom arbetsinsatser av annat slag. 

Trots att Agerödsundersökningarna inte 
avslutades på ett sätt, värdigt ett så viktigt 
projekt, har initiativen och arbetsmetodiken 
spelat en stor roll som inspirationskälla for 
andra forskare, och den utkomna boken har i 
många år varit i flitig användning för att 
hämta kunskap om kronologisystemet, om 
skånska fyndplatser och om stenåldersmän
niskors flintredskap. Man får i detta samman
hang inte glömma Althins expeditioner åren 
1952-53 till Frankrike, där framför allt ut
grävningarna vid Belloy-sur-Somme var gi
vande. Han insåg det nödvändiga i att vidga 
sitt perspektiv för att fa hållpunkter för pro
blemlösningarna. En av deltagarna i dessa 
franska äventyr, där även undertecknad det 
första året hade en uppgift, var Bengt Salo
monsson, som sedan fick förtroendet att ta 
hand om materialet och 1959 publicerade en 
inträngande studie om Belloy-sur-Somme i 
Meddelanden från Lunds universitets histo
riska museum. 

I Carl-Axel Althins produktion finns ytter
ligare en skrift att särskilt nämna, nämligen 
uppsatsen Man and Environment i Meddelan
den från Lunds universitets historiska muse
um 1954. Det är inte enbart en föredömligt 
skickligt skriven studie utan även ett arbete, 
som visar fram mot det ekologiska synsätt, 
som först långt senare kommit att prägla 
forskningen inom vårt fack. 

I dag ställs det krav på forskarna att de 
skall förmedla sin kunskap till allmänheten 
och då givetvis på ett lättförståeligt sätt. Förr 
var detta inte lika självklart, men Althin gjor
de en icke föraktlig insats på det populärve
tenskapliga planet genom att hålla åtskilliga 
föredrag om sina mesolitiska undersökningar 
och även allmänt om vår förhistoria. Därjäm
te skrev han ett flertal uppsatser av likaledes 
lättsmält art. Särskilt värdefulla har säkert 
hans större artiklar i andra upplagan av 
Svensk uppslagsbok varit, t. ex. om förhistorien i 
Sverige och Danmark, om arkeologi, paleoli
tisk och keltisk konst, djurornamentik och 
Hallstattkultur. Kännedom om dessa artiklar 
nådde en vidare krets genom att det fram
ställdes ett ganska stort antal särtryck av 
dem. 

Carl-Axel Althin hade förmåga att se de 
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centrala problemen och skissera möjliga lös
ningar. Personligen var han en charmig, glad, 
fantasifull och diskussionslysten sällskaps
människa, mångsidigt beläst med intresse för 
musik och åtminstone under sin tid som ar
keolog också av elitidrott. För många var han 
en god vän och kamrat, fastän han var en 
ledartyp. Dessa egenskaper gjorde honom sä
kert ytterst lämpad att inneha de chefsbefatt
ningar han fick i näringslivet. De var kanske 
inte alltid lika gynnsamma för en arkeolog i 
den dåtida befordringsgången. Han kunde 
även vara ofördragsam och subjektiv, litet 
föraktfull och arrogant mot kolleger han inte 
tyckte fyllde måttet, vilket naturligtvis med
förde att han också fick fiender. Han var bero
ende av att ha heltidsarbetande medhjälpare 
lör att utföra de många praktiska uppgifter, 
som måste till för att möjliggöra det mera 
renodlat teoretiska skrivbordsarbetet. Under 
en tid när man inte kunde fa stora forsk
ningsanslag av den art, som t.ex. Riksbanks
fonden senare öppnat vissa möjligheter för, 
blev det en övermäktig uppgift för Althin att 
slutföra sitt forskningsarbete. Han var inte en 
man , som var tillfredsställd med att sitta i sin 
kammare och " ta ut satsdelar", som han nå
gon gång skämtsamt uttryckte sin syn på 
människor, som höll på med små, triviala 
uppgifter. Han hade stora vyer och krävde 
mer u t rymme och större resurser än vad som 
gick att uppbringa under 1950-talets förra 
hälft. 

Även om Althin lämnade de aktiva forskar
nas krets i slutet av år 1954 betydde detta 
inte, at t han därmed helt fjärmade sig från 
arkeologin och blev ovetande om att yngre 
krafter tog vid där han slutade. Han kunde 
konstatera, att forskningen ju ändå går fram
åt även inom hans speciella intresseområden. 
Lars Larsson har framgångsrikt byggt vidare 
på den grund Althin lade genom sin mesoli
tiska forskning, och Göran Burenhult har 
med moderniserad metodik dokumenterat 
hällristningarna i Skåne och andra landskap i 
Götaland och därmed fatt ett större material 
och nya utgångspunkter för tolkning av häll
bildernas omdiskuterade tillkomsthistoria. 

Märla Strömberg 
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1936 
Sämskskinnsstampen från Barevad. Kulturen. En 
årsbok. Lund, s. 129-137. 

1944 
John-Elof Forssander. Fornvännen, årg. 39, h. 1, 
s.45-47 [In mem.] 

Sydskånsk bronsålderskeramik. Några nya fynd i 
Lunds universitets historiska museum. (Dt. Zus.] 
Siidschonische bronzezeitliche Keramik. Einige 
neue Funde im historischen Museum der Universi
tät Lund. Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundets i 
Lund årsberättelse 1943-1944, II, s. 71-80, s. 178. 
Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, 
15, s. 47-56, s. 154. 

[Tills. m. Gustav Äberg] Ravlundafältet och dess 
kulturminnesmärken. [Omslagstitel.] Kungl. Skåns
ka pansarregementets skjutfält. [Illustr.] Lund. 24, 
(3)8. 

1945 
Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen 
von Skåne. Inaug. — Diss. 1 (Textteil) — 2 (Tafel-
teil).Lund. 251 s., 85 pl. 

"Älvornas kvarnar" och "fruktbarhetsgudens fot
spår". Folkkultur, årg. 5, s. 5—23. 

1946 
A cemetery with triangulär graves from the Iron 
Age in Bonarp, Riseberga par. K.V.H.S.L.Å. 
1945-1946, VI, s. 183-186. [Rapports concernant 
1' année 1945—1946.] Meddelanden från Lunds universi
tets historiska museum, 17, s. 85-88. 

A new find of an open beaker. K.H.V.S.L.Å. 
1945-1946, VI, s. 180-183. [Rapports concernant 
1'année 1945-1946]. Meddelanden från Lunds universi
tets historiska museum 17, s. 82-85. 

En långstplats vid Sandhammaren. [Eng. summ.] 
A remains of prehistoric fishing dwellings at Sand
hammaren. K.H. V.S.L.Ä. 1945-1946, VI, s. 137-
157. Meddelanden från Lunds universitets historiska mu
seum, 17,s.39-59. 

1947 
Agcrödsutgrävningarna. Undersökningar av meso
litiska boplatser i Skåne 1946-47. Fornvännen, årg. 
42, s. 348-353. [Smärre meddel.] 
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Klippanbygden under forntiden. Gamla Klippan. 
Utg. av Klippans konstförening, s. 5-18. 

Röstångatraktens forntid. Röstångabygden. Minnes
skrift utgiven med anledning av Röstånga Spar
banks 75-åriga tillvaro. Lund, s. 27^f3. 

1948 
Frosta härads forntid. Frosta härad. Bygden och spar
banken. Minnesskrift. Lund. 

1952 
Hjälmarna från Viksö. [i] Gustaf VI Adolf. Arkeolo
giska forskningar och fynd. Studier utgivna med an
ledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttio
årsdag 11.11.1952, s. 382-396. 

1953 
The mesolithic age in Sweden. Congrés intern.des 
scienees préhistoriques el protohistoriques. 3 cm session. 
Zurich 1950. Actes. 

[Rec. av] Danske oldsager, af Therkel Mathiassen 
[i] jEldre stenålder, 1948. Fornvännen, årg. 43, h. 1, 
s. 183-184. 

Zwei bronzezeitliche Opferfunde. K.H. V.S.L.Å. 
1952-1953, IV, s. 149-160. Meddelanden från Lunds 
universitets historiska museum, 24, s. 27-38. 

1949 
[Tills. m. B. Brorson-Christensen och H, Berlin] 
Renfyndet från Nebbe Mosse och Sveriges sengla
ciala bebyggelse. [Eng.summ.] K.H.V.S.L.Å. 
1948-1949, V, s. 115-146. Meddelanden från Lunds 
univerisilels historiska museum, 20, s. 1-32. 

1950 
Bäekaskog och Lummelunda. Ett bidrag till diskus
sionen om Nordens äldsta grav. [111.] [Eng. summ.] 
[i] Technica & humanoria. Festskrift till Anders Nevsten 
18 mars 1950. [1951], s. 13-37. 

1951 
Bäckaskogs- och Lummelundagravarnas ålder. 
Fornvännen, årg. 46, s. 360-364. [Smärre meddel.] 

Einige schonische Funde aus der keltischen Eisen
zeit. K.H. V.S.L.Å. 1950-1951, VI, s.273-278. 
[Rapports concernant 1'année 1950-1951]. Medde
landen från Lunds universitets historiska museum, 22, 
s. 151-156. 

Zwei Glasbecher mit eingeschliffenen Ovalen in 
schonischen Privatsammlungen. K.H.V.S.L.Å. 
1952-1953, IV, s. 260-263 [Rapports concernant 
1'année 1952-1953]. Meddelanden från Lunds universi
tets historiska museum, 24, s. 138-264. 

1954 
The chronology of the Stone age settlement of 
Scania, Sweden. 1. Bonn & Lund 1954. XII, 311 s. 
(=Acta archaeologica Lundensia. Ser. in 4:o, No 
1.) 1. The Mesolithic settlement. [111.] 

Eine aunjetitzer Streitaxt aus Schonen. 
K.H. V.S.L.Å. 1953-1954, VI, s.405-411. [Fruh
und hochbronzezeitliche Streitäxte III.] Meddelan
den från Lunds universitets historiska museum, 25, 
s. 138-143. 

Man and environment. A view of the Mesolithic 
material in Southern Seandinavia. K. H. V. S. L. Å. 
1953-1954, VI, s. 269-293. Meddelanden från Lunds 
universitets historiska museum, 25, s. 1—25. 

New finds of mesolithic art in Scania (Sweden). 
Acta Archaeologica, 21, s. 253-260, [Miscellanea]. 

The Scanian flint mines. K.H.V.S.L.Å. 
1950-1951, IV, s. 139-158. Meddelanden från Lunds 
universitets historiska museum 22, s. 17-36. 

[Redig, tills. m. S. Bågstam] Om Kungliga skånska 
pansarregementet. Lund 1951. 48 s. 

[Tills. m. H.Olsson] Skånsk kulturhistoria kring 
P2:s övningsfält, [i] Om Kungliga skånska pansarrege
mentet. Lund 1951, s. 16--48. 

Några nya böckerom förhistorisk konst. Fornvännen, 
årg. 49, h. 2/3, s. 182-185. (Litteratur o, kritik] 

1955 
Bronsåldersgraven i Kivik. Hörde Ni?, 8, s. 944—946. 

Redigerat avdelningen arkeologi i Svensk uppslags
bok, vol. 1-32, Malmö, 1947-1955. [Sign. C. A. A.] 

f annis Ambatsis 
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