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När kommo svenskarne till Finland? 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

-^7är svenskarne kommo till Finland — det är en gam-
b mal fråga, som dock ständigt tycks bliva ny. His-

torici, arkeologer och språkmän ha under långliga 
tider diskuterat detta problem och tvistat om dess 

rätta lösning." Med dessa ord inleder K. B. Wiklund sitt år 
1901 utgivna arbete När kommo svenskarne till Finland?, 
vari han ställer sig på Montelius1 sida i striden, och uttalandet 
äger alltjämt sin fulla giltighet. 

Det är professor T. E. Karsten, som äran tillkommer att 
åter ha fått igång den i åtskilliga år avdomnade diskussionen. 
I ett föredrag, hållet i Helsingfors våren 1920, framlägger han 
sin teori om Finlands-svenskarne såsom "den fjärde nordger
manska nationaliteten". Karstens slutsatser blevo i den svenska 
pressen å ömse sidor om Bottenhavet utsatta för en så omild 
kritik, att föredragshållaren ansåg sig behöva klargöra sin stånd
punkt i en artikel i Svenska Dagbladet för den 16 maj 1920. 

Efter att inledningsvis ha betonat föredragets egenskap av 
allenast ett "förelöpande meddelande", vari den vetenskapliga 
bevisföringen blott kunde antydas, framhåller han, att opposi
tionen mot hans uttalande alltid utgått från någon speciell syn
punkt — dialektologisk, ortnamnshistorisk eller arkeologisk — 
under det att hithörande problem i själva verket endast kunna 

1 När kommo svenskarna till Finland? Finsk Tidskr.. T. 44 (1898). 
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lösas genom ett metodiskt samarbete av olika vetenskapsgrenar. 
Såsom sitt viktigaste bevismaterial hänvisar han till ett avse
värt antal forngermanska låneord i finskan, vilka dels saknas 
i skandinaviska språk, dels uppvisa en del omisskänliga icke
skandinaviska — enligt Karsten östgermanska — särdrag. Dessa 
sina språkvetenskapliga resultat anser han stå i den bästa över
ensstämmelse med vissa nyare arkeologiska rön.1 Han 
sammanfattar sina åsikter i uttalandet, att det till Finland inflyt
tade germanska stenåldersfolket sannolikt ej kommit från Sverige 
utan förgrenat sig från den norrut vandrande indogermanska 
huvudstammen, redan förrän denna hade nått Skandinavien, 
varpå den fortsatt sin vandring längs Östersjöns östra kuster 
norrut. 

Mot de språkvetenskapliga argumenten i denna bevisföring 
riktar professor O. F. Hultman en ingående kritik.2 Hänvisande 
framförallt till resultaten av Lundelis och Hesselmans dialekt
forskningar fastslår han därefter såsom ovedersägligt, alt den 
nuvarande germanska befolkningen i Finland och Östersjö
provinserna, såsom även deras traditioner antyda, måste ha 
invandrat från Sverige. Samtidigt medgiver dock Hultman 
såsom en möjlighet, att stenålderns germanska finländare kunna 
ha invandrat från söder. 

Efter Hultmans utförliga vederläggning torde den språk
vetenskapliga delen av Karstens framställning få anses vara 
borteliminerad ur diskussionen.3 Kvar stå nu endast de arkeo
logiska bevisgrunder, varpå han själv lägger så stor vikt, och 
mot vilka ej heller Hultman ställer sig absolut avvisande, ehuru 
han ingalunda biträder Karstens av dem dragna slutsatser. 
I det följande skola dessa fornforskningens nya resultat upp
tagas till en närmare granskning. 

1 Spärr, av mig. 

- Härstamma Finlands svenskar från Sverige? Finsk Tidskr., T. 88: 
H. (i (1920). 

:i Sakläget torde knappast ha undergått någon forändring genom Kars
tens replik i Finsk Tidskr., T. 89: H. 4—5 (1920). 

4 — Fornvännen 1921 
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De arkeologiska iakttagelser, varpå Karsten syftar, äro de 
synnerligen viktiga och intressanta upptäckter av båtyxgravar 
från yngre stenåldern, som — med början år 1913 — under 
de senaste åren gjorts på olika ställen i sydvästra Finland och 
på ett förtjänstfullt sätt bearbetats och publicerats av magister 
Aarne Europaeus.1 Enligt Europaeus visar den i hans hemlands 
gravar förekommande Alastaro- eller snoddkeramiken en påfal
lande överensstämmelse med den äldsta kärlgruppen från Jyl
lands enmansgravar ("Undergravene"). Den för de svenska 
båtyxgravarna karakteristiska bandkeramiken saknas däremot 
fullständigt i Finland. Härtill kommer, att de finländska båt
yxgravarna att döma av inventariet snarast äro något äldre än 
de svenska — de jylländska lerkärl, med vilka Europaeus sam
manställer den finländska gravkeramiken, äro av Sophus Möl
ler daterade till början av gänggriftstiden. Av allt detta anser 
sig Europaeus kunna draga den slutsatsen, att den finländska 
båtyxkulturen icke är av svenskt utan av centraleuropeiskt ur
sprung, samt att dess uppträdande i Finland såväl som i Dan
mark och i Sverige är det arkeologiska uttrycket för det indo
europeiska folkelementets invandring i Norden. 

Vid ett närmare skärskådande av dessa teorier måste till 
en början erkännas det berättigade i att söka anknytningarna 
för enmansgravkulturen på Europas kontinent. Lika avgjort 
som den på de danska öarna och i Syd- och Västsverige domi
nerande stenkammargravkulturen har sina förutsättningar i de 
i dessa traktar härskande västeuropeiska inflytelserna, lika 
bestämt är enmansgravskicket att uppfatta såsom ett uttryck 
för det i Europa inhemska och i dess centrala delar aldrig undan
trängda gravskicket — förhållanden, vilka berättiga talet om 

1 Se härom Fornv. 1920, s. 209 f. med där angiven litteratur. — Under 
en studieresa till Finland sommaren 1920 hade jag förmånen att själv råka 
magister Europaeus, som med förekommande vänlighet för mig demonstrerade 
det finländska stenåldersmaterialet och därjämte utförligt klargjorde sina 
åsikter i här behandlade frågor. 
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ett östligt eller baltiskt kulturområde i motsättning till sten-
kammargravarnas västliga.1 

Från detta erkännande av betydelsefulla kulturinflytelser 
från Centraleuropa i Östersjöländernas yngre stenålder är emel
lertid steget långt till de av Europaeus företrädda invandrings-
teorierna. Dessa ha visserligen andra, dock tveksamma för
kämpar bland Nordens arkeologer'2 men stå i en uppenbar strid 
mot resultaten av det forskningsarbete, som under det sista år
tiondet skett på den skandinaviska halvön.3 

Vad till en början beträffar keramiken, är det visserligen 
sant, att snoddorneringen är en på kontinenten rikligt företrädd 
utsmyckningsart. Men ej heller i Sverige äro liknande kärl 
okända. Sedan åtskilliga år tillbaka föreligga de här från 
såväl stenkammar-4 som enmansgravar5 och sena boplatser0. 
Och vad beträffar den av Europaeus framhållna helt skilda arten 
av den svenska och finländska båtyxkeramiken torde uttalandet 
kräva en modifiering. 

Till frågan om den s. k. svenska bandkeramikens upp
komst har Frödin7 lämnat ett synnerligen viktigt bidrag genom 
sitt påvisande av dess samband med lerkärlsformer, som fått 

1 Ekholm, Det baltiska kulturområdet. Fornv. 1920. 
2 Sophus Muller i Aarbeger 1913, s. 318. Nordman i Aarbeger 1918, 

s. 76. 
3 Kontinuiteten i utvecklingen under stenåldern hävdad av flertalet för

fattare till de svenska landskapsbeskrivningarna. Senaste uttalanden i ämnet 
av Montelius i Ant. Tidskr., D. 20 : 6 (1918) och Lindqvist i Rig 1918. 
— Beträffande Norge märkes särskilt Th. Petersen i Aarbeger 1920 samt 
Gjessing i Rogalands Stenålder (Stavanger 1920). 

4 Se Sahlström, Västergötlands stenåldersbebyggelse (Sthlm 1915), fig. 
39: b; Arne i Fornv. 1909, s. 107. 

5 Arne, anf. arb., s. 105 (Montelius, Minnen, fig. 750); Hansen i Fornv. 
1917, s. 71 f. (såsom antikvarien d:r Otto Frödin för mig benäget påpekat, 
föreligger dock i Hansens fynd snoddstämpclornering; jfr. nedan). 

0 Almgren i Ant. Tidskr., D. 20: 1 (1912) s. 34; Ekholm i Uppl. Fornm. 
Tidskr., H. 33 (1918) s. 19. — Se även Sehnittger i Ant. Tidskr., D. 19: 1 
(1910), fig. 16. 

7 Nägra lerkärl frän Bornholms stenålder. Fornv. 1916. 
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sin ornering anbrakt med en snoddomlindad träpinne eller 
flintskärva. Rent typologiskt sett bör detta antagas vara en 
utveckling av ren snoddornamentik, och detta antagande får 
en viss bekräftelse vid en granskning av de snoddstämpelkera-
miken åtföljande bätyxorna. Genom sina höga holkar, tydliga 
nackknoppar och frånvaron av kantytor visa sig dessa vara 
avgjort sena typer.1 Den de tidiga båtyxorna åtföljande kera
miken åter kan a priori antagas ha varit en ren snoddornering 
i överensstämmelse med förhållandena i de jylländska under-
gravarne, av vilkas stridsyxor de svenska båtyxorna äro en 
sidogren, och med vilka parallellitet får antas råda även i 
fråga om keramiken.- För övrigt kan observeras, att över
gången från snoddornering till utsirning med olika slag av 
stämplar inom det nordiska området försiggått även inom en 
annan keramikgrupp, nämligen stenkammargravarnas, ehuru 
där redan under döstiden.3 

Den här framlagda åsikten om den svenska "bandorna-
mentikens" egenskap av utvecklad snoddornering,4 av mig å 

1 Se exempelvis Frödin, anf. arb., fig. 6. — I fråga om de svenska båt
yxornas utveckling ansluter jag mig i huvudsak till Åbergs framställning 
{Prcehist. Zeitschr., Bd 9, s. 36 ff.). Dock anser jag ej prototypen vara att 
söka i Åbergs fig. 26, utan i former, som Ordning, Stenalderen, fig. 74. 
Ej heller håller jag för troligt, att utvecklingen betingas av någon oförklarlig 
tendens att förlänga skafthälet (anf. arb. s. 38), utan av nödvänd ighe ten 
att vid övergäng från sten till metall förstärka par t ie t vid skaft
hälet (jfr. Frödin i Opuscula, enligt vilken de i Sverige funna jylländska 
yxorna i mycket stor utsträckning beskrivas såsom 'am Schaftloch abge-
sprungen"). I anslutning till Montelius betraktar jag nämligen de äldsta 
danska yxorna såsom efterbildningar av mctalltypcr. Då yxornas parti tvärs 
för skafthälet alltmer förtjockas, måste man emellertid för att motverka tyngdens 
alltför starka ökning låta yxan tunna av parallellt med delta. För att vapnet 
ej pä denna led skall bli alltför tunt och skört, växer under det sista stadiet 
i utvecklingen holken vid skafthälet fram jämsides med sidokanternas av
smalnande. 

2 Orneringen pä Overgravenes kärl sättes av Almgren i samband med 
den svenska bandkeramiken [Ant Tidskr., D. 20: 1, (1912) s. 11). 

:i Muller i Aarbeger 1913, s. 267 f. 
1 Att denna utveckling skett under påverkan frän kontinenten (Frödin, 

anf, arb., s. 194) förefaller antagligt. Vad den kontinentala bandkeramiken 
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mina föreläsningar framställd sedan ett par år tillbaka, har nu
mera erhållit ett kraftigt stöd genom det här återgivna och i 
denna tidskr. förut (Årg. 1920, s. 216 f.) omnämnda enmans-
gravfyndet från Sösdala i Skåne, fig. I.1 Vid en närmare gransk
ning av inventariet från Sösdala-graven framgår, att det i allo 
företer en annan prägel än hittills kända dylika fynd. Vad först 
beträffar lerkärlet, visar dess i det närmaste halvsferiska form en 
viss överensstämmelse med andra svenska kärl, men bukkanten 
är i det skånska fyndet vida mindre utsvängd och bottnen 
visar någon tillspetsning mot centrum. Den mycket enkla or
neringen består av ett halvt dussin horisontalt ordnade snodd-

13,1 cm 

Fig. 1. Sösdala-fyndet. 
(De utsatta siffrorna angiva naturlig storlek). 

intryck under mynningskanten och nedanför dessa tvä intryck 
av liknande slag, men bildande ett vågliknande ornament. Jäm
fört med andra kärl från svenska båtyxgravar företer detta en 
primitiv prägel, och ovillkorligen inställer sig tanken, att vi 
här hava förstadiet till kärlen med "guirlander" under de hori
sontala snörintrycken.2 

angår, räknar dock Åberg [Veröffentlichungen des Provinzialmuseums zu 
Halle, Bd 1 : H. 3, s. 8) endast med indirekta, genom Schnurkcramiken ske
ende inflytelser. 

1 För de närmare upplysningarna om och fotografierna av detta fynd står 
jag i förbindelse till professor Otto Rydbeek och amanuensen,fil. lic. Olof Sundin. 

2 Montelius, Minnen, fig. 759. 
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Intrycket av att Sösdala-kärlet representerar ett tidigt sta
dium i utvecklingen bekräftas av en blick på det övriga inven
tariet. Den i dessa fynd vanligen förekommande breda hål-
mejseln är här ersatt av en liten rätmejsel av grönsten, och 
båtyxan visar genom de relativt breda sidokanterna, den tyd
liga avsatsen vid skafthålet samt den låga holken, att den är 
betydligt tidigare än den ovan omnämnda Hvellinge-yxan. — 
Allt talar sälunda för att vi i Sösdala-fyndet äga inventariet till 
en båtyxgrav, äldre än de förut iakttagna, och att döma av 
såväl keramiken som stridsyxan närmast att parallellisera med 
de jylländska "Undergravene". 

Resultaten av den ovan givna utredningen av de svenska 
enmansgravkeramikens former, sammanställda med vad som 
framgår av redan publicerat material, kan summariskt återgivas 
i nedanstående skema, utvisande tre stadier, tämligen noga 
motsvarande de jylländska gravarnas, och som lämpligen kunna 
namngivas efter viktigare svenska fynd. 

1. Sösdala-stadiet. ("Undergravenes" tid). 
Nästan halvsferiska, svagt spetsbottnade kärl med ren snodd
ornering; tidiga båtyxor utan nackknopp men med låg 
holk och tämligen breda sidokanter samf avsats vid skaft
hålet; rätmejslar. 

2. Hvellinge-stadiet. ("Bundgravenes" tid). 
Rundbukiga kärl med snodd- eller snoddstämpelornering 
eller med smala vinkelband i kamornering; sena båtyxor 
med nackknopp och hög holk samt med skarpa sidokanter' 
breda hålmejslar vanliga. 

3. Augerum-stadiet ("Overgravenes" tid). 
Flatbottnade kärl med smala eller breda vinkelband i kam
ornering; degenerade bätyxor (?) och tidigaste dolkar (?). 

114). 

1 En dylik funnen i en dansk "Bundgrav" [Ordning, Stenalderen, fig. 
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Om vi efter denna överblick av den svenska båtyxkulturens 
utveckling vända oss till det finländska materialet, träder genast 
i ögonen den slående överensstämmelsen mellan Sösdala-fyndet 
och det av Europaeus publicerade fyndet från Piirtolankangas 
i Iltnola socken i södra Österbotten1, särskilt viktigt, enär det 
av Europaeus betraktas såsom det äldsta gravfyndet av denna 
art i Finland. Vid en närmare granskning iakttages dock, att 
det finländska lerkärlet med sin bottenornering och sina nedom 
snoddlinjerna anbragta vertikala intryck2 gör ett något mer ut
vecklad! och yngre intryck. Denna kronologiska åtskillnad be
kräftas även vid en jämförelse mellan de — dock varandra myc
ket närstående — båda stridsyxorna. Utom genom den typiska 
undersätsigheten hos det finländska exemplaret skiljas yxorna 
genom den svenskas bredare sidokanter, vilket otvivelaktigt, 
såsom ovan framhållits, måste betraktas såsom ett äldre drag. 

Trots dessa avvikelser kan emellertid fastslås, att överens
stämmelsen mellan det svenska och finländska fyndets lerkärl 
är vida större än mellan det senare och de jylländska under
gravarnas kärl,3 till vilka Europaeus hänvisar. De danska kärlen 
ha en helt annan, mer långdragen profil samt större botten
plan. Den nästan halvsferiska formen och det obetydliga bot
tenplanet återfinnas däremot hos det svenska kärlet. Och vad 
stridsyxorna beträffar, är den större överensstämmelsen med 
det svenska fyndet än med de jylländska undergravarnas va
pen4 så påfallande, att därom ej behöver närmare ordas5. 

1 Finskt Museum 1915, s. 11; se även min uppsats i Fornv. 1920, 
s. 210. 

2 Dessa "fransar", som ej återfinnas i de svenska kärlen, äro möjligen 
spär av mera direkta påverkningar från Jylland. Den finländska keramiken 
visar sälunda liksom yxformen en viss självständighet gent emot de svenska 
förebilderna. 

3 Ordning. Stenalderen, fig. 225. 
4 Ordning, Stenalderen. fig. 72—75, 81. 
5 Jfr Fatjanova-yxan (Tallgren, anf. arb., fig. 2 ; 7), som genom sitt egg

parti visar en vida närmare släktskap med såväl den tidiga jylländska strids
yxan som med den tyska "facetterade*. 
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Konfrontationen mellan Piirtolankangas-och Sösdala-fynden 
måste sålunda anses resultera i, att de äldsta finländska båt-
yxgravarna i sitt inventarium visa den närmaste anknytning 
till de svenska. Senare synes emellertid utvecklingen ha gått 
isär. Av den rika utveckling, som den yngre båtyxkeramiken 
visar i Sverige, är åtminstone ej ännu några fullt säkra spår 
anträffade i Finlands jord.1 Att de äldsta gravarna ännu vid 
Europaeus' sista uttalande i frågan förskrevo sig från Finland 
är onekligen märkligt och kunde synas strida mot antagandet 
av det västliga ursprunget. Men på grund av att dessa fynd 
av enmansgravar icke kommit i dagen förrän på de allra sista 
åren var det — såsom nu visats av Sösdala-fyndet — alldeles 
för tidigt, att av det äldre stadiets skenbara frånvaro i Sverige, 
draga några avgörande slutsatser. 

Den ovan utförda jämförelsen mellan båtyxgravarna på 
ömse sidor om Östersjön berättigar otvivelaktigt till slutsatsen, 
att den finländska båtyxkulturen såväl i fråga om strids
yxorna som beträffande keramiken har sina närmaste 
förutsä t tn ingar på svenskt område. Framtida fynd skola 
säkerligen bringa i dagen nya bidrag till kännedomen om för
bindelserna mellan Sveriges och Finlands båtyxkultur. Från 
Uppland, det svenska landskap, varifrån förbindelsen med Fin
land säkerligen i främsta rummet utgått, kan redan nu upp
visas ett fynd av båtyxkeramik, härrörande från ett grustag i 
Jumkils socken2 och sannolikt markerande en grav. Detta 
kärl tillhör visserligen den sena typen med vinkelband, men 
med hänsyn till de inom landskapet tämligen väl representerade 
båtyxorna av tidig typ,3 torde det endast vara en tidsfråga, när 
den äldre, med ren snoddornering prydda keramiken kommer 
i dagen på uppländsk mark. 

1 En skärva frän Räisälä [Ant. Tidskr, D. 20: 1, (1912) fig. 29) betraktas 
dock av Almgren såsom en nära efterbildning av svensk bandkeramik. 

2 Inkommet till Statens Hist, Mus. under loppet av är 1920. 
3 Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria 1, s. 59. 
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De slutsatser, vari ovan givna framställning utmynnar — 
ett understrykande av Montelius',1 Wiklunds2 och andras häv
dande av den finländska båtyxkulturens svenska ursprung — 
behöva ej nödvändigt tolkas såsom bevis för att bärarne av 
denna kultur invandrat från Sverige. Såsom Europaeus visat, 
är det egentligen först under yngre stenålderns sista halvt, 
som det finländska materialet har att uppvisa svenska import
varor — de påtagligaste bevisen för de nära relationerna län
derna emellan. Ett fåtal trindyxor föreligger visserligen, men 
som denna typ i Östsverige går ned i gänggriftstiden, behöva 
de ej representera någon väsentligt tidigare period än de båt-
formiga yxorna. Detta är onekligen märkligt i betraktande av 
forskningens senaste resultat i fråga om den skandinaviska 
stenåldersbebyggelsens början. 

Genom de svenska landskapsundersökningarna av sten
ålderns' material har fastslagits, att en verklig bebyggelse 
även i Uppsverige kan urskiljas senast vid den yngre skandi
naviska stenålderns början, ett skede som är att förlägga till 
"4:e årtusendet, måhända ännu tidigare".3 Då den skandina
viska importen till Finland först under gänggriftstiden synes 
taga sin början, har sålunda minst ett halvt årtusende förgått 
utan några hittills konstaterade fullt säkra belägg på västliga 
inflytelser på finländsk botten. Detta talar ej för att förhål
landet mellan Sveriges och Finlands stenålder är detsamma 
som mellan moderland och koloni. Särskilt anmärkningsvärt 
är detta i betraktande av att även den finländska stenäldersbe-
byggelsens början sannolikt är att sätta mycket långt tillbaka. 

Av danska geologer under de senare åren verkställda ut
redningar visa, att de äldsta stenåldersboplatserna i deras land 
tillhöra Ancylustiden. I Sverige är detta tidsskede företrätt 
egentligen endast genom en rad av lösa fynd. En boplats av 

1 Anf. arb. — Samma förhållande antytt av Aspelin i Compte rendu, 
Congrés intern, danthr. et d'arehéol. préhist., Stockh. 1874, s. 288. 

2 Anf. arb. 
3 Montelius, Minnen 1, Text, s. 7. 
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liknande art är däremot sedan länge känd från Kunda i Est
land. Ehuru den att döma av materialet är något yngre än 
de äldsta skandinaviska, tillhör den dock en mycket tidig del 
av stenåldern. Någon boplats av denna ålder är ännu icke 
känd i Finland, men då där äro gjorda en del lösfynd, vilka 
tillskrivas Ancylustiden, torde det vara berättigat räkna med 
möjligheten, att denna arkeologiskt först påvisbara finländska 
bebyggelse närmast utgör en fortsättning av den, som funnits 
söder om Finska viken — en ny länk i den habitation, som 
uppstått runt Ancylushavets stränder.1 Den likartade prägel, 
denna civilisations material äger, där den kunnat närmare stu
deras, liksom hänsynen till de allmänna bebyggelsegeografiska 
förhållandena göra det antagligt, att den är buren av samma 
eller besläktade folk. Då man i Sverige, hänvisande till den 
obrutna kontinuiteten i den förhistoriska utvecklingen, hävdat 
åsikten, att de första invandrarne varit våra förfäder, skulle 
därav bliva en följd, att även de äldsta finländarne varit av 
en stam, som kunde betecknas såsom urindoeuropeisk. Detta 
antagande torde i varje fall ej kunna anses vederlagt av det 
finländska stenåldersmaterialets språk. Motsättningen mellan 
detta och det svenska är knappast större än de, som kunna 
urskiljas inom det svenska området självt. Och att dessa skola 
vara betingade av folk- eller rasmotsättningar är numera över
givna teorier.2 

Svaret å den fråga, som rubriken till denna uppsats ställer 
"När kommo svenskarne — eller riktigare uttryckt — sven
skarnes indogermanska förfäder till Finland?", erhåller 
sålunda här svaret: "På i stort sett samma tid som till Sverige". 
Dessa första invandrare ha varit jägare och fiskare, och en 
sådan bebyggelse sprider sig i motsats till ett åkerbrukande 

1 Sannolikt har dock redan vid denna tid människan även utefter Öster
sjöns västra kust nått fram till finländskt område. 

2 Räknas med finländare av annan stam under stenåldern, torde dessa 
i varje fall ej ha varit fenno-ugrier, enär de västfinska folkens framryckning 
skett först under bronsåldern (Wiklund i Le Monde oriental, vol. 10, 1916, 
s. 178). 
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folks med stor snabbhet. Vid vilken tidpunkt denna invan
dring ägt rum är ännu ej möjligt att med större noggrannhet 
fastslå, men mycket talar för att vi redan under Ancylustiden 
kunna räkna med en verklig bebyggelse i både Sverige och 
Finland. Huruvida invandringen till det senare landet helt 
försiggått via Sverige är dock ovisst. Åtskilligt tyder på, att 
den åtminstone delvis kommit utefter Östersjöns östra kust. 

Frågan, om ett folkelement, som på denna sydliga in-
vandringsväg anlänt till Finland, kan utgöra den antropolo
giska huvudroten till våra dagars Finlandssvenskar torde när
mast vara ett språkvetenskapligt spörsmål. För den utomstå
ende förefaller det dock, som skulle de av Wiklund anförda 
argumenten1 till stöd för Montelius' åsikt om det finländska 
båtyxfolkets svenska ursprung och dess egenskap av förfäder 
till den historiska tidens svenska befolkning i Finland låta sig 
väl förena även med denna möjlighet. Såsom Wiklund gör 
gällande, har den parallella utvecklingen inom de rikssvenska 
och Finlands-svenska språken sina förutsättningar däri, att syd
västra Finland med Östsverige i viss mån bildat en geografisk 
enhet.2 De språkliga verkningarna av dessa geografiska för
hållanden torde icke vara beroende av det väderstreck, vari
från de gemensamma urfäderna en gång invandrat, ej heller 
omintetgöras av att denna invandring förlägges längre tillbaka 
i tiden än vanligen är fallet.3 

1 Anf. arb. — Se även dens., Ett par ord i frågan om Finlandssven
skarnas härkomst i Namn och Bygd 1920. 

2 Se även Hesselman, Sveamålen och de svenska dialekternas ställ
ning (Upps. 1905), s. 60 f. och Noreen, Nordens äldsta folk- och ortnamn 
(Fornv. 1920), s. 32 f. 

3 Montelius (anf. arb., s. 101) ser i uppträdandet av en finländsk lokal
form av båtyxan ett bevis för att svensk befolkning redan vid denna tid 
"länge" levat i landet. — Vad beträffar den ovan framhållna frånvaron av 
tecken pä förbindelser mellan Sverige och Finland under den tidigaste sten
åldern, behöver den ej tillmätas någon större betydelse, dä väl utvecklingen, 
även den språkliga, vid denna tid gått tämligen långsamt. Har en klyfta 
uppstått, kan ett nytt samgående ha åvägabragts av de nära relationerna 
under yngre stenåldern och bronsåldern. 
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Såsom av det sagda framgår, överensstämmer den här 
givna framställningen av enmansgravkulturen med de åsikter, 
som hävdas av Sophus Muller, Europaeus och andra i så måtto, 
att den förutsattes väsentligen vara buren av indoeuropeiska 
folk. Men under det att nämnda forskare sätta båtyxkultu
rens utbredning i samband med den indoeuropeiska stammens 
spridning frän urhemmet i Centraleuropa, fattas här denna 
spridning, vad Nordeuropa angår, i anslutning till Montelius1 

såsom försiggången årtusenden tidigare. Denna uppfattning 
synes vida bättre överensstämma med denna kulturs väldiga 
utbredning — Tallgren2 har påvisat dess inflytelser ända nere 
i trakterna av Svarta havet. 

I samma riktning peka även en del nya fynd i Skandina
viens jord. När Sophus Muller först framlade sin invandrings
teori, var denna väsentligen grundad på enmansgravarnas plöts
liga uppträdande i början av gänggriftstiden. Numera är emel
lertid fastslaget, att dylika förekomma även från föregående 
period.3 Såsom ovan framhållits, är i själva verket enmans-
gravskicket det i Europa inhemska, direkt nedstämmande från 
den paleolitiska tidens och kjokkenmoddingperiodens boplats
gravar, ehuru det först under gänggriftstiden börjar göra sig 
mera gällande för att under bronsåldern slå fullständigt igenom. 

1 De mandelfortniga flintverktygens ålder. Ant. Tidskr., D. 20: 6(1918). 
2 Läge cuivre dans la Russie centrale i Finska Fornm. Tidskr., 

32 (1920). 
3 Friis Johansen, Jordgrave fra Dyssetid. Aarbeger 1917. — Hansen, 

anf. arb., s. 85 ff. 


