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Stångenäskraniets renässans. 
Av 

C A R L M. F U R S T . 

'åra svenska fornkranier hava stor betydelse ej blott 
.för kännedomen om vår eget folk och dess för
historia, utan även för uppklarandet av de euro
peiska rasernas och folkens uppkomst, sammanhang 

sins emellan och förskjutningar. Det som redan offentliggjorts 
om dessa kranier har också lämnat material åt fo/skare inom 
antropologi och arkeologi både i in- och utlandet. Intet nor
diskt kranium har emellertid förvärvat den uppmärksamhet och, 
låt vara under en kort tid, spelat den betydelsefulla roll i 
antropologiens historia som "Stångenäskraniel". Sven Nilsson 
spred kännedom om det och dess fyndort i föredrag vid olika 
tillfällen; men när han skildrat och avbildat det i de utländska upp
lagorna 1868 av sitt bekanta arbete om Skandinaviens urin
vånare, så blev Stångenäskraniet i vidaste vetenskapliga kretsar 
bekant. Sin största bemärkthet vann det, då de båda franska antropo
logerna Quatrefages och Hamy i sitt stora verk: "Crania ethnica, 
Les cränes des races humaines" år 1882 hänförde det till krani
erna från paleolitisk tid och till deras äldsta grupp eller "La 
race de Canstadt". Stångenäskraniets kamrater i denna grupp var 
ej blott kranierna frän Cannstatt, Egisheim, Briix ra. fl., utan även 
själva Neandertalkraniet. Det var först genom Gustav Schwalbe som 
en genomgripande revision av Cannstattrasens kranier verkställdes. 
Dock hade vid denna tid Neandertalkalotten genom nya fynd er
hållit flera med densamma överensstämmande kranier eller kranie
fragment, varigenom en utslagsgivande komparativ undersök
ning blev möjlig att åstadkomma. Det låg i luften, att en revi
sion måste ske, men en sträng och exakt metod härför saknades 
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ända tills Schwalbe grep verket an. Från Neandertalgruppen, av 
Schwalbe kallad homo primigenius, utrangerades det ena efter 
det andra av Cannstattrasens kranier och bestämdes till nutids
människans kategori eller art, homo sapiens. 

Vid dessa tider hade prof. Lännart Ribbing förtecknat Lunds 
zoologiska institutions samling av människokranier, vilken lill 
allra största delen utgjordes av Sven Nilssons kranicsamling, dit 
även Stångenäskraniet hörde. Ribbing fick instilulionsförestånda-
ren professor David Bergendals tillstånd att föra detta kranium 
med sig till Stiassburg för att beskriva det under Schwalbes led
ning. Det var, så att säga, det enda återstående, ej utrangerade, 
kraniet i "Canstattrasen". Emellertid blev det ej Ribbing, utan 
Schwalbes assistent Frédéric, som gjorde undersökningen och 
publicerade densamma i "ZeitschriftfurMorphologie und Anthropo
logic" 1908. Alt det här ej rörde sig om någon homo primigenius 
visste vi ju förut, men kraniet eller rättare kraniekalotten blev 
med övriga bevarade skelettdelar (vänster lårben, höger skenben, 
språngben och hälben) ingående beskrivna och på flera olika sätt 
avbildade.1 

Intresset för Stångenäskraniet har på senare tider ej varit så 
stort, då det ej kunde dateras. Nu har emellertid detta blivit 
gjort genom assistenten å paleozoologiska avdelningen å riks
museum fil. lic. Richard Häg^s avhandling: "Stångenäskraniets 
skalbank" (Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 
1924). Han besökte fyndorten sommaren 1903 och insamlade då 
sitt huvudsakliga undersökningsmaterial. Värdet av detta bör an
ses blivit höjt därigenom att ägaren av Röe, förre riksdags
mannen Hylander, vilken såsom gosse åtföljde Sven Nilsson vid 
hans besök på fyndplatsen, nu själv visade Hägg, var de på
träffade skeletten legat. 

1 Det skulle varit fördelaktigt, om Frédéric även lämnat en fotografisk 
bild ovanifrån av kalotten, dä denna norma verticalis är synnerligen karaktä
ristisk för densamma. Förvillande hos Fréléric är, att i texten bågindex för 
pannbenet in'örts för hjässbenet (sid. 335) och likaså att hjässbenets sagit-
talbå^längd har fått oriktig mättsiffra (sid. 336). Stängenäs kallas ständigt i ar
betet för "Stingenäs" och Bergendal för "Bogendal". 

18 — Fornvännen 1925. 
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Utslaget av Häggs undersökning var, att Stångenäskraniets 
skalbank vid Röe var "en övre Cardiumbank d. v. s. en Cardium-
bank, belägen ovan Tapes (Litorina)gränsen. Den är sålunda 
äldre än Tapes (Litorina)tiden och härstammar från tiden när
mast före denna d. v. s. från Ancylustiden". "Troligen", säger 
Hägg vidare, "är, att skalbanken vid Röe avsatts under ett klimat 
ungefär motsvarande området mellan Lofoten och Tromsö." Om 
än Häggs klimalhistoriska slutdragningar torde kräva en vidare 
diskussion, enligt vad hans arbetes referent i Fornvännen 1925, 
Lennart von Post, angiver, så tyckes hans datering av Stånge
näskraniets ålder vara säker på grund av "den funna höjdrela-
tionen till den postglaciala landsänkningens gränsnivå" samt den 
"malakologiska analysen av den avlagring, i vilken skeletten 
legat". Samma uppfattning av tillförlitligheten hos Häggs date
ring har professor K. Ax. Grönwall tidigare personligen meddelat 
mig. När alltså Stångenässkeletlet nu blivit daterat, så har det 
ocksä vunnit en viss renässans. Om det än härvid fortfarande ej 
får nägot med en homo primigenius att göra, har det dock för
värvat platsen ej blott säsom den skandinaviska halvöns äldsta 
mäniskorest, utan också såsom de enda kranieresterna i Norden 
av fullvuxen människa från en tid, då Skåne och danska öarna 
sammanhängde med kontinenten. 

Då de tidigare berättelserna, som beröra detta märkliga kra
nium eller rättare dessa skeletlrester ständigt tala om två skelett, 
och då Sven Nilsson även omnämner fynd av flera sådana i skal
bankar i Bohuslän, har jag försökt att fä reda i dessa frågor samt även 
att utleta, om flera av dessa bohuslänska kranier finnas i behåll. 

I samband med fysiografiska sällskapets i Lund 150-års ju
bileum 1922 lät sällskapet utgiva, vad som fanns övrigt av de 
på sin tid mycket beaktade föreläsningar, som Sven Nilsson höll 
i Stockholm 1847 över "Sverige och dess innebyggare före den 
historiska tiden". Här säger han följande: "År 1842 utgräfdes 
och bortfördes lassvis som vägfyllning en mängd skal av en större 
skalbädd vid komministerbostället Röe, i Bro socken på Stångenäs, 
ungefärl. 58°, 25' och således något söder om Fjällbacka. Sedan 
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man kommit ett stycke ned i skalbädden, fann man der 2:ne 
mennisko-skeletter, hvilka lågo i ställningar, som tydligt visade, att 
de ej blivit begrafna i snäckbanken, men drunknat i hafvet och 
kommit att ligga på hafsbottnen på snäckbanken, hvilken små
ningom genom allt fler snäckor kommit att övertäcka dem. Det 
ena låg med hufvudet något lägre än med benen, och det ena 
benet var kastadt åt sidan och knäet krökt. Det andra skelettet 
hade ett annat läge. De lågo nära sammans med hufvudet, men 
kropparna bildade med hvarandra en vinkel. Allt detta bevisar, 
att de icke blivit begrafna der, utan drunknat i hafvet, då detta 
stod öfver snäckbanken. En känd fornforskare, Pastorsadj. Holm
berg, som var med, då skeletterna upptogos, har försäkrat, skal
bädden låg alldeles orubbad öfver dem; och detsamma kan jag 
också intyga; ty jag reste till stället och såg, der man gräft sig 
in på sidan af den grop, ur vilken skeletterna blivit upphämtade 
för att uttaga ena fotens ben, att de horisontela lagern af muss
lor och andra skal låge helt orubbade". Här har Sven Nilsson i 
sitt manuskript ett "Nota Bene", som inom parentes även är in
fört i publikationen. Det står nämligen "(NB. Begge cranierna 
förevisas)". Detta skulle lätt i det sammanhang det står, kunna 
angiva, att båda kranierna från Stångenäs vid denna tid ännu 
funnos i behåll och disponerades av Sven Nilsson. I en P. M., 
som även fanns bland Sven Nilssons manuskript, var en förteck
ning på de kranier, som han skulle demonstrera under föreläs
ningarna. I denna förteckning (se noten 66, sid. 90 i ovannämnda 
publikation) står under nummer 8 ordet "Bohuslänske". Av detta 
framgår, att Nilsson hade med sig till sina föreläsningar mer än 
ett bohuslänskt kranium. Jag] har emellertid anledning an
taga, att av dessa kranier under n:r 8 endast ett tillhörde Stånge-
näsfyndet. Han säger nämligen först rörande detta fynd. "Detta 
fenomen står icke isoleradt; man har på ett par andra ställen i 
Bohuslän funnit menniskorester i snäckbankarna,1 hvilka der för-

1 Vid ett besök i Röe i augusti 1925 träffade jag den ännu fullt minnes
gode och vänligt medelsamme ägaren till gärden, f. riksdagsmannen Hylander, 
som 1843 ledsagade Holmberg och 1844 Sven Nilsson vid fyndplatsen för 
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varas oförstörda likasom i Skånes torfmossar". Senare i samma 
föreläsning säger han: "Hvad vårt Bohuslänska fynd beträffar, 
så har jag sedermera erfarit, att man föiut i samma stora snäck-
bank funnit flera menniskorester, strödda i olika rigtningar, så 
att der högst sannolikt en hel skeppsbesättning i forntiden till
satt lifvet. — De tvenne cranier jag deraf erhållit äro begge sär
deles märkvärdiga. Det ena är af samma form, som tillhör den 
gamla Irländska stam, hvilken räknar sig sjelf till Milesian family 
och påstår sig traditionsvis veta, alt den är kommen från Orien
ten.1 Märkvärdig är också likheten mellan detla hufvud och ett 
Phoenisiskt ur en katakomb på en ö i Medelhafvet.2 Det andra 
huvudet är af en helt annan folkstam. Det tillhör den stam, som 
att sluta af de fynd, hvilka blifvit gjorda med samma cranieform, 
af hvilka jag har åtskilliga exemplar från skilda trakter, var den 
menniskosiam, som först började odla Sverige genom alt bränna 
skogshult och hacka jord. Men ingendera af dessa tillhör den 
första stammen af vilda Jägare, som utgjorde landets äldsta Ur
inbyggare, hvaraf jag framdeles äfven skall förevisa cranier." 

Att det första kraniet är det ännu bevarade Stångenäskraniet 
är säkert, vilket även framgår av Sven Nilssons jämförelser i se
nare föreläsningar. Vad "det andra huvudet" angår, är saken svå
rare att avgöra, men hans jämförelse här lyder på atl det hand
lar om ett kranium utan ansiktsdel eller vad vi benämna ett kal-
varium, pä vilket är skrivet: "Bohuslän Holmberg 1845", och 
som genom sitt utseende, sin färg och konsistens angiver sig 
kunnat ligga i en skalbank. Det finnes intet uppgivet, var det är 
funnet. Det är långskalligt och dess form är, om ej så vanlig, 

Stångenäskraniet. Han meddelade mig, att man för en del år sedan påträffat 
skelett i skalbank vid Askum i Tossene socken, således alldeles intill Bro 
socken; men benen hade av det vidskepliga folket förstörts och troligen ned
grävts. 

1 Detta är 0'Connor-kraniet, av vilket Nilsson hade en avgjutning och 
förevisade vid sina föreläsningar. 

Detta kranium kallar Nilsson pä annat ställe för "kranium frän phoenisisk 
grotta pä Malta". Det finnes kvar med påskrift: »Det typiska kraniet från 
Malta". 
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dock förenlig med vår nordiska kranietyp d. v. s. den Sven Nils
son ovan angivit. Urinbyggarna anser Nilsson vara kortskallar, 
och båda skalbankskraniema äro långskalliga. Det framgår emel
lertid ej fullt klart av Sven Nilssons skildring, om båda de cm-
talade kranierna voro från Stångenäs eller om det senare var 
från annan fyndort. Jag förmodar emellertid det senare och skall 
här nedan återkomma till denna fråga. 

Samtidigt med manuskriptet lill föreläsningarna erhöll Lunds 
universitetsbibliotek efter fröken Ida Nilsson även en större sam
ling brev till Sven Nilsson jämle en hel del små böcker med 
dagboksanteckningar, förda av honom vid olika tillfällen. Ibland 
breven förekommer en i flera avseenden intressant samling från 
den ovan omtalade pastorsadjunkten och arkeologen Axel E. 
Holmberg. Det första meddelandet om Stångenäsfyndet, som Sven 
Nilsson erhåller, är just i ett brev frän Holmberg daterat: "Tjörn 
d. 3 Sept. 1843", däii det heter: "Det enda jag nu vill nämna 
är atl jag på Stångenäs funnit qvarlefvor af tvenne mennisko-
skeletter uti en skälsandsbank, hvilka der aldrig blifvit begrafna 
utan ditkommit på samma gång som skälsanden, emedan denna 
sednares lager befunnos ofvan om skelelterna alldeles orubbade, 
Nägot af dem har jag tillvaratagit, och deribland craniernas cal-
otter, hvilka jag tycker vara ganska olika den kaukasiska ra-
cens. Jag dröjer med deras afsändande till Hr professorns hit-
komst." 

Den 13 januari 1844 avgår från Tjörn ännu ett meddelande: 
"Af skeletten i skalbanken fanns och tillvaratogs beklagligen en
dast några ytterligare fragmenter, emedan der hade blifvit taget 
sand, sedan jag var der första gången. Dessa fragmenter äro 
emellertid inlagda i låda och vänta endast på Malmöpytlarna 
och öppet vatten för att avsändas. . . ' Jag får allt flera bevis för 

1 Malmöpyttarna eller Malmöbarnen, som den gamla befolkningen pä 
Malmön kallades, var ett illa beryktat, småvuxet folk med egendomligt utse
ende. Det förmodades vara ett isolerat reliktfolk. Anders Retzius och, säsom 
det tyckes av detta brev, även Sven Nilsson voro mycket intresserade av att 
fä säkra kranier till sina antropologiska samlingar för undersökning. Holmbergs 
vetenskapliga nit och intresse för Bohusläns historia gjorde, att han ej blev sa 
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den förmodan, att Norden var bebodd då skälsanden uppvräk
tes. Häromdagen vidtalte jag ett par gamla gubbar, som för flera 
år sedan här på Tjörn hittat ett skelett af en menniska uti en 
skalbank, och de bedyrade på sitt samvete, att skelettet legat 
uti orubbade sandlager och ingalunda blifvit der begrafvet". Jag 
vill i sammanhang med den senare upplysningen nu omtala vad 
som finnes och kan komma under ovannämda kategori. 

Till några delvis sammanfogade kranierester i Nilssons sam
ling hör ett papper, på vilket det står: "Skänkt af Prosten Ek
ström1 genom professor Sven Nilsson d. 9;8 44 från Bohus
län i Snäckbank. En half mil från Hafvet". Å ännu ett kranie
stycke, ett pannbensfragment af samma "calsinerade" art som 
de förutnämnda, och hörande till samma samling, står: "Skebbe-
vall i Bottna Sn. Qville härad". Dessutom hava vi det på annat 
ställe här omtalade kalvariet, det av alla bäst bevarade kraniet, på 
vilket är skrivet "Bohuslän, Holmberg. 1845". Sven Nilsson har 
alltså erhållit från Bohuslän delar av minst fyra kranier, som på 
grund av sitt utseende kunna förmodas vara upptagna ur "skalban
kar". Endast ett av dessa tillhör med säkerhet Stångenäsfyndet och 
har full rätt betecknas med namnet "Stångenäskraniet". Skelett
delarna från detta har Nilsson förmodligen fått i sin ägo uti två 
eller flera portioner. 

Är 1844 skall Sven Nilsson resa till de skandinaviska natur
forskarnas möte i Christiania d. 11 — 18 juli och skall där hålla 
ett föredrag: "Bidrag till kunskapen om menniskans tillvaro och 
verksamhet i Skandinavien under den förhistoriska tiden." 

nogräknad med medlen för att nä det åsyftade målet. Detta framgär ur nyss 
omnämnda brev av d. 13 jan. 1844, där det vidare heter: "Emellertid föranstal
tade jag om gräfning pä öns (Malmöns) kyrkogärd, då jag i höstas var på Stänge
näs. Jag uppdrog saKcn ät 3 de tappraste män pä Stängenäs, af hvilka den ena 
varit med vid Viborgska gatloppet, den andra slagits med Norrmännen vid Bär-
by och den tredje slåss med sin nästa hvarje dag, sä jag tycker att de allt 
bort hava lyckligt utfört sitt uppdrag. Jag beställde af dem en mans och en 
qvinnoskalle, och dessutom hela lekamen af en f. d. chef eller fader för "bar
nen» vid namn "Clemet", hvars lägerstad de hade reda pä". 

1 Den bekante kyrkoherden i Tjörn, som hade lika mycket zoologiska me
riter som Holmberg arkeologiska. 
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Han tager då vägen om Bohuslän och besöker Holmberg 
samt i hans sällskap Stångenäs. I den dagbok, som omfattar ti-

Fig. 148. Skiss frän Sven Nilssons dagbok över läget av de båda skalbanks-
skeletten frän Röe gärd, Bro socken i Stängenäs härad. Originalets storlek. 

den 29 juni — 13 augusti 1844 har han närstående teckning 
med blyerts i samma storlek som bilden. Hans anteckning här
till har han tydligen gjort på platsen. Utan att ändra ens dess 
förkortningar meddelas den här: "Torpet Dammen under Röe 
Gård i Bro socken, Stångenäs härad. NB. Benen (fötterna) på B 
lågo ungef. 2 fot högre än hufdt. A låg mer i horisontal. Snäck-
lagrets höjd ofv. A 3 fot. Begge hufdn i sam. horisont. Snäck-
lagret orubbadt, bestämdt i horisont. Lager ofv. Absolut icke 
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begrafna . . . " Han har senare i dagboken skrivit ett koncept till 
föredraget i Kristiania, vilket in extenso ingår i naturforskarmöUts 
Förhandlingar. Sven Nilsson förevisade vid föredraget sin an
teckning av skelettens läge, vilken säkert blivit uppgjord i över
ensstämmelse med upplysningar av Holmberg eller kanske efter 
en av honom förut tagen skiss. Skeletten voro nämligen vid 
Sven Nilssons besök på platsen för länge sedan borttagna, och 
framplockade han då endast några folben, förmodligen språng
benet och hälbenet, som ännu finnas kvar. r föredraget framhål
ler han om skeletten, att "beklagligen blefvo de sönderbru'na. 
Alla benen voro calsinerade och således mycktt sköra. Likväl 
erhöll Herr Pastor Holmberg den ofta delen (kalotten) temligen 
fullständig af en af hufvudskålarna och meddelade mig den''. 
Här säger Sven Nilsson uttryckligen, alt han endast fått en ka
lott, om det än upptagits två. I en not angiver han, att "Et lår
ben uch en tibia, som togos jemte cranium ur snäckbanken, an
tyda en kroppslängd af öfver 7 svenska fot".1 Av det ovan med
delade skulle således framgå, att Sven Nilsson fått av Holmberg 
från snäckbanken i Stångenäs en "calsinerad", skör (alltså troli
gen träs g) kraniekalott, ett lårben, ett skenben och att han tro
ligen själv framtagit ett språngben och ett hälben, således allt, 
som av detta fynd ännu finnes deponerat å anatomiska institu
tionen i Lund. 

Kraniet skulle kommit till Kristiania vid föredraget 1844, 
men blev kvarhållet i Köpenhamn på Toldboden Säkerligen var 
det med till Stockholm 1847, då Sven Nilsson där höll sina före
läs lingar. Lägger jag därtill, som ovan omtalats, alt kraniet 
gjort fram- och tillbakaresa från Strassburg, så finna vi, att det 
är ej så litet berest. Den hoplappning av benstyckena och kom
plettering med vaxplattor, som Sven Nilsson i sin tid verkställde, 
har varit god och har endast obetydlgt behövt förslärkas Av de 

1 I sill stuckholmsföredrag 1847 har Sven Nilsson nägot ändrat uppfatt
ningen av längden, då han där säger: »Det skelett som fanns i Bohuslän är 
af en man A mellan 6—7 fots längd". Enligt min beräkning skulle mannen 
v.irit ungefär 180 cm., d. v. s. nägot över 6 fot lång. 
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övriga ovan omtalade bohuslänska kranieresterna hade det ena, 
nämligen kalvariet från Tjörn sina öronöppningar fyllda med 
snäcksand, som undersökts av professor Grönwall. Det fanns 
emellertid därvid ej något upplysande för datering. 

Såsom redan Holmberg och Nilsson ansågo rörande Stånge-
nässkeleiten är det här endast fråga om drunknade individer. 

Fig. 149. Stångenäskraniet. Norma veiticalis. Va nat. storl. 

När det funnos människor i dessa kusttrakter, är det ganska na
turligt, atl man skall kunna träffa skelett efter drunknade i mus-
selbankarna på olika avstånd från nuvarande stranden alltefter 
den tidpunkt dä de levat. Otroligt är ej heller, alt nya skelett
fynd alltjämt skola kunna göras. Svårigheten är emellertid att i 
god tiJ lå reda på fyndet, sä att skelettet under veienskaplig 
ledning kan bliva tillvarataget. Rolfslkerskeleitet från yngre sten
åldern visar, huru en drunknads skelett frän denna tid bättre beva
rats p^ sjöbotten än de i traktens jordhger begravda skulle gjorts. 
F.ir den drunknade så en kalkrik musselbetäcknin^, så tyckes 
skelettet, såsom Sven Nilsson säger, kunna bevaras här likasåväl 
som i lorlmossarna. 
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Då jag nu till sist vill göra en kort antropologisk oriente
ring rörande Stångenäskraniet, så är det under djupl beklagande 
att det endast är en av flera mindre stycken hoplappad och de
fekt kalott, som står undersökaren till buds. 

Pä grund av kraniets bristfällighet hava endast ett inskränkt 
antal mätt kunnat tagas. Jag upptager här en serie, som Frédé-
ric redan tog: 

Största kranielängd 196, mm 
Glabella-inion-längd 194 „ 
Nasion-bregma-längd 127 „ 
Nasion-inion-längd 190 „ 
Bregma-lambda-längd 121 „ 
Lambda-inion-Iängd 53,5 „ 
Största bredd (141) „ 
Minsta bredd (109) „ 
Horisontal-omfäng (552) „ 
Pannbenets båglängd 149 „ 
Hjässbenets båglängd 136 „ 
Lambda-inion-båglängd 55 „ 
Kalott-höjd 196 „ 
Längd-bredd-index (71,o) 
Parieto-frontal-index (76,8) 
Kalott-index 54,o 
Bregma-vinkel 52,r.° 
Pann-vinkel 92,5° 
Lambda-vinkel 81,5° 

Måtten angiva i det hela taget ett stort kranium. Visser
ligen hava Qutrefages och Hamy bestämt det vara av kvinnligt 
kön, men äro dimensionerna och en del karaktärer sådana att 
detta nog ej kan fastslås. Längd-bredd-index 71,9 utvisar en 
utpräglad långskallighet. Parieto-frontal-index 76,8 angiver hög
gradig eurymetopi eller jämnbreddhet. Sagittalprofilen utmärker 
sig särskilt genom sin markerade nackknöl, sin tydliga, men ej 
mycket stora glabella, sina ganska kraftiga ögonbrynsbågar, sin 
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därigenom tydliga sulcus supraglabellaris. Härifrån går profillin
jen ett stycke ganska rätt uppåt, men sedan i jämn båge med 
stor radie till vertex, därifrån den snart går ganska stupande 
nedåt bakåt med avsättning vid lambda för nackknölen; således 
i allt en profillinje, som ej är helt främmande för vår nordiska 
skalletyp. Sedd framifrån eller bättre bakifrån är hjässknölarnas 

Fig 150. Stångenäskraniet. Norma temporalis sin., !/2 nat- storl. 

höga läge i ögon fallande. Härigenom blir hjässvalvet ovan dessa 
knölar räknat, lågt och samtidigt något platt. Alldeles särskilt in
tresse erbjuder kraniet sett uppifrån. Det är, som sagts, ovanligt 
jämnbrett. Det har ett brett främre parti och ganska långt till
baka liggande hjässknölar. Formen på kraniet sett uppifrån, ger 
ovillkorligen ett mäktigt intryck. Jag kan ej i detta avseende 
jämställa det helt med något av våra neolitiska svenska kranier. 
Det kan ej förnekas, att likheterna med manskraniet från Cro-
Magnon äro i det hela taget större hos Stångenäskraniet än hos 
våra svenska stenålderskranier. Detta rör dock framför allt norma 
verticalis, men även norma temporalis, om det än härvid närmar 
sig, likasom än mera vår nordiska kranietyp, aurignackraniet från 
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Combe Capelle. Då emellertid kraniet från Stångenäs saknar an-
siktsdel och kalotten såsom sådan även är mycket defekt, så äro 
vi berövade möjligheterna till jämförelser med de viktiga ansikts-
och underkäkskaraktärerna hos de ovannämnda kranierna. Med 
Brunn-kraniet har Stängenäs-kraniet föga likhet och ej heller med 
den ofullständiga kalotten från Briix. Däremot har det likheter 

Fig. 151. Stångenäskraniet. Norma temporalis dext., l/2 nat. storl. 

med Moravia-kraniet, som själv i mycket liknar CroMagnon-kra-
niet. Vid undersökning om nägot av våra svenska stenålders-
kranier i eminentare grad än andra skulle likna Stångenäskraniet, 
är det synnerligen intressant, att det kranium, som, så vitt jag 
kan bedöma, här närmast kommer i fråga, är elt av mig i mitt 
arbete: Zur Kraniologie der schwedischen Steinzeit" beskrivet (N:r 
17) och avbildat (Taf. 9) kranium frän gården Hunnebo i Stånge
näs härad i Bohuslän. Alltså i samma härad och sä gott som i 
en grannsocken är i en gånggrift funnet elt kranium, som, om det 
än ej har fullt så stora dimensioner, dock i formen mycket lik
nar kalotten från Bro i Stångenäs härad. Hunnebokraniet har en 
L-B-index 72 och en parietofrontal-index 66,2, men profillinjen, 
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de höga långt tillbaka liggande hjässknölarna och det ovan 
dessa, vid norma occipitalis särskilt framträdande låga hjässval-
vet m. m. äro mycket lika det motsvarande hos Stångenäs-Bro ka
lotten. Hos båda dessa kranier se vi i norma occipitalis samma 
raka vertikala sidolinjer. Hunnebokraniet har den ganska betyd
liga längden av 193 mm, men ger ej det mäktiga intrycket som 
Brokalotten i norma verticalis. 

Angående skelettbenen, som tillvaratogos vid Stångenäs, så 
höra de visserligen ej, såsom nämnts, med absolut bestämdhet 
till samma skelett som kraniekalotten, dä de ursprungligen på
träffade skeletten voro två stycken. De hava emellertid traditio
nell sammanställts sedan Sven Nilssons tid, och hava vi därför 
ej någon anledning förmoda, att ej allt det bevarade tillhört sam
ma skelett. 

Extremitetbenen, angiva likasom kalotten, att de tillhört en stor 
och ganska krafiig människa. Lårbenets omfång vid dess mitt är 92 
mm. Det har svag pilaster. Övre transversala diametern var 38 
mm, den sagittala 27 mm, index platymericus är alltså 71,os, som 
angiver en slark platymeri. Största längd var 516 mm, största 
längd i naturlig ställning var 507 mm och trochanler längd 420 
mm. Skenbenets största läng! var 435 mm. Transversala diame
tern i höjd med foramen nutritium var 27 mm, den sagittala 39 
mm, alltså index cnemicus 69,23. Retroversionsvinkeln var 17°. 
Alltså existerade här varken ecnemi eller retroversion av någon 
betydenhet. 

När v nu omsider fått Stångenäskraniet daterat, så fram
ställer sig ovillkorligen för oss den frågan: Vad inverkar 
detta på vår uppfattning om vår ursprungsbefolkning och 
dess förhållande till senare tiders folk? Hypoteser om denna 
sista fråga ha varit mänga med mer eller mindre säkert under
lag. Även jag har uppsatt en arbetshypotes, som närmast skulle 
kunna gå ihop med Stjernas arkeologiska uppfattning i berörda 
avseenden. Den uppsattes i sammanhang med mina undersök
ningar av de i flera hänseenden märkliga Hvellingekranierna och 
var grundad väsentligen på att i Skåne (och Danmark) hade an-



288 Carl M. Fiirst. 

träffats ojämförligt mera kortskalliga kranier från megalittid än 
för övrigt i Sverige. Ur detta ansåg jag kunna i viss mån avläsas, 
att en ursprungsbefolkning varit kortskallig och talrik i det tidigast 
på skandinaviska halvön befolkade Skåne och att ett inryckande 
långskalligt folk delvis blandade sig med ursprungsfolket, men ge
nom sitt expansionsbehov även ryckte vidare till de i periferien 

Fig. 152. Stångenäskraniet. Norma occipitalis. 
Va nat. storl. 

mindre befolkade trakterna, där vi därför träffade talrikare lång
skallar och renare nordiska kranietyper. Ökade kraniefynd under 
senare år och nya arkeologiska rön samt nu sist Stångenäskra
niets datering göra min hypotes i dess ursprungliga form mindre 
hållbar. Vi torde få flytta rasgränsen avsevärt tillbaka. Många 
hypoteser komma nog att uppställas och få falla, innan vår be
folkningsgåta blir slutgiltigt löst. Med absolut visshet kunna vi 
ju ännu ej bestämma, varifrån de drunknade Stångenäsmännen 
invandrat, om de kommit från söder landvägen eller från väster 
sjövägen. Att det varit det förra är väl det troligaste, isynnerhet 
sedan Skånes tidiga bebyggelse blivit bestyrkt genom Sarauws in
tressanta påvisande av märken efter mänsklig bearbetning på 
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renhorn från torvmossar. Fynd från ancylustid eller maglemosse-
tid av människorester i norra Tyskland och i Norden äro säll
synta, och sådana, som äro brukbara för vetenskaplig undersök
ning ännu färre. Ett par fragment av barnunderkäkar och några 
skelettben äro tillvaratagna i Danmark från Maglemose och 
Swaerdborgmose. H. A. Nielsen har velat se hos barnkäkarna 
primitiva antropologiska karaktärer. Men, så vitt jag kan bedöma 
det, i synnerhet efter en ingående undersökning av fil. kand. 
John Arnborg på mitt laboratorium, falla dessa barnunderkäks-
fragment genom sina former och tänder helt inom nutidsmän
niskans variationsområden.1 Om emellertid dessa underkäkar ej 
besitta de primitiva egenskaper, som Nielsen vill förläna dem, så 
är det likafullt genom den arkeologiska och naturvetenskapliga 
undersökningen bevisat, att de äro människorester från ancy
lustid. Att de liknat Cromagnonkranierna eller Combe-Capellekra-
niet är dock omöjligt att avgöra, då kranium saknas och under
käkarna ej tillhört vuxna individer. Jag har här velat omnämna 
min uppfattning av de danska underkäkarnas antropologiska 
karaktärer, då arkeologerna redan alltför länge med deras hjälp givit 
stöd åt uppfattningar, hämtade från annat undersökningsmaterial.'2 

1 Fil. Kand. Arnborg har verkställt denna sin undersökning i samband 
med en allmän undersökning av människans underkäke och stär nu i begrepp 
att separat publicera en kritisk utredning rörande de nämnda båda danska 
underkäkarna. Han giver även skäl för att man ej har rätt draga liknande slut
satser av benens storlek och form. 

2 Såsom exempel pä, huru vitt man kan gä i detta avseende, vill jag här 
göra ett litet utdrag ur Direktören för Danmarks undersökningar Victor Marisens 
är 1923 utgivna populära arbete: "Grundtraek af Jordens Historie", däri det 
heter: "En Undersogelse af disse de aeldste danske Menneskerester har givet 
det interessante Resultat, at Underkasberne og Armene er Neandertal-agtige, 
medens Bcncne er Cro-Magnon-agtige. De omtalte Individer synes saaledes at 
tilhore en Race, opstaaet ved en Krydsning af Neandertal-Mennesker og Cro-
Magnon-Mennesker." 

Under den därintill bifogade bilden av underkäken frän Swaerdborgsmosse 
står: "efter H. A. Nielsen", men är denna bild en reproduktion av ett helt an
nat fotografi än det, som legat som underlag för H. A. Nielsens bild i "Aar
böger for Nord. Oldkyndighet og Historie". Bilden är emellertid mycket bättre 
än Nielsens och giver långt ifrån ökat stöd ät Nielsens uttalande om primitiv 
karaktär hos hakprofilen, utan tvärt emot bevisar alldeles motsatsen. 
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I det nyligen utkomna arbetet: "Kraitschek-Krauss. Raskun
skap", 1925, yttras å sidan 87, att "Kortskallarna äro talrikare 
på Maglemose-kulturens fyndplatser (jämfört med kjökkenmödding-
arnas). Dock förekomma även här långskallar av såsom det synes 
"nordisk" typ." Dä jag anser, att ett sådant yttrande som detla kräver 
ett klarläggande, innan det utan vidare blir accepterat, har jag här 
upptagit det till skärskådande. Rörande Nielsens barnkäkar har jag 
redan yttrat mig. Vad Kossinna angår, så räknar han lill denna peri
od eller vad han kallar Dobbertinfolket, två väl bibehållna lång
skallar av notdisk typ från Pritzerber See i Westhavelland (Index 
70,9 och 70,5), en på gränsen till kortskallighet stående rnesocefal 
torvmosseskalle från Dömitz i Mecklenburg (Ind. 79,s) och en torv-
mosseskalle från Spandau (Ind. 88,4) funnen under pälbyggnaden 
Så räknar Kossinna till denna tid även den bekanta skallen från 
Plau i Mecklenburg, om vilket förmodligen ej alla arkeologer äro 
ense. (Ind. 86,so). Medräkna vi dock denna, få vi 3 långskallar, 
därav en rnesocefal och 2 kortskallar. Om jag inte medräknar 
Plauskallen, får jag av säkra och uppmätta skallar endast en 
verkligt kortskall:g, från Nordtyskland. Det är härav lätt förstå 
Kossinnas tankegång vid hans beräkningar, då han skriver: 
"Wir haben demnach zwei Langschädel und 1—3 Kurzschädel 
des Menschen der Ancyluszeit bezeugt (Die Indogermanen I)". 
Kossinnas allmänna uppgift om talrika kortskallar från torvmos
sar ifrån ancylustid har jag naturligtvis vid denna beräkning ej 
kunnat taga hänsyn till, då han själv ej anser dem odisputabla1. 
Vi se sålunda, alt man för ancylustid har alt räkna med, ännu 
så länge, både långskallighet och kortskallighet. Vi kunna ej 
tala om den enas övertalighet i förhållande till den andra. Till de 
långskalligas antal hava vi dock nu alt lägga vårt enda nordiska, 
något så när mätbara kranium, Stångenäskalotien. 

Jag begagnar tillfället att i detta sammanhang göra ännu en 

1 "Von den zahlreichcn, fruher von tnir der Ancyluszeit zugeschriebenen 
uralten, kurzen Torfschädcl möchtc ich jetzt nur noch den von Dömitz a. d. 
Elbe in Mecklenburg und besonders den Spandauer hier in Rechnung setzen'. 
Kossinna, Die Indogermanen I. 
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anmärkning rörande ett lätt vilseledande uttryck i det ovan om
talade arbetet: "Raskunskap". Det stär där strax framför det nyss 
citerade stället: "De i kjökkenmöddingarna funna kranierna äro 
nästan utan undantag långskallar och, i de fall de närmare kunna 
bestämmas, av Cro-Magnon-typ. Endast en huvudskål, funnen vid 
Cassemose på Själland, har kortskallens form och framvisar här
med ett svagt främmande inslag". Den oinvigde, som läser detla 
i det populära för den stora allmänheten avsedda arbetet, måste 
ovillkorligen få den uppfattningen, att vi disponera en mängd 
kranier frän denna tid. Vi hava emellertid intet frän Sverige och 
tre stycken från Danmark, av vilka ett manligt från Fanerup på 
Jutland (Ind. 76,o), ett kvinnligt från Holbaek på Själland (Ind. 
74,2) och ett manligt från Kassemose på Själland (Ind. 82), 
alltså 1 dolikocefalt, 1 mesocefalt och 1 brakycefalt kranium. 
Kossinna säger om detta sitt Ellerbekfolk, att det finnes från 
Ellerbek i Kiel en del dåligt bibehållna kranier, för vilka mått i 
och för indexberäkning ej nu kunna angivas. De uppfattas dock 
av Kossinna som långskallar.1 Till denna tid bör väl också räk
nas gosskelettet från Viste på Jäderen i Norge, men då kraniets 
stora långskallighet (skafocefali) var beroende på sjukdom, så 
har det väl stort medicinskt historiskt intresse, men föga antro-
pologisk betydelse. 

Av vad jag ovan nämnt, framgår, huru obetydligt vårt nor
diska antropologiska undersökningsmaterial är från tidsperio
derna före megalittid, även när jag medtager det nordtyska ma
terialet. Varje nytt daterat skelett är ett stort och viktigt förvärv. 
Man kan inte heller nog söka befordra arbetet med att göra de 
benstycken, som finnas, så brukbara för vetenskaplig bearbet
ning som möjligt. Angående Plaukraniet vill jag säga, att jag 
vid ett besök för några år sedan, i Schwerins museum väl fått 

1 "Der Wohnplatz Ellerbek hat aber eine Anzahl von Schädeldecken gelie-
fert, die leider alle unvollständig sind, aber, so wie hier ein Schluss möglich 
ist erkennen lassen, dass wir es mit Langschädeln zu tun haben, die neben 
jungen sehr altertiimliche Merkmale besitzen, jedoch solcher Art, wie sie nach 
Fiirst auch manche shwedische Steinzeitschädel aufweisen". Kossinna, Die Indo
germanen I. 
19 — Fornvännen 1925. 
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den uppfattningen, att det var ett kortskalligt kranium, men 
ocksä att det var så dåligt ihopsatt, att vi ej kunna lita på att 
alla de mått (och således även L-B-Index), som tagas på kraniet, 
säsom det nu är, äro lika med motsvarande frän ett oskadat 
eller väl ihopsatt kranium. 

Repeterar jag, vad vi med säkerhet genom direkt undersök
ning hittills veta om vår skalleform i Norden och Nordtyskland 
från tidiga perioder, så blir det: 

Ancylustid, 1. Det enda kraniet i Skandinavien, Stångenäs-
kalotten, är långskalligt. 2. Både långskallighet och kortskallig
het förekomma i Nordtyskland. 

Kökkenmöidingstid, 1. I Danmark förekommer både lång
skallighet och kortskallighet, 2. På skandinaviska halvön är ej 
påträffat något kranium och i Nordtyskland ej något mätbart. 

Därföre att Stångenäskraniet är långskalligt, är emellertid ej 
den möjligheten utesluten, att kortskallighet skulle hava före
kommit även under ancylustid på vår halvö. Att sådan synes 
förekomma i Nordtyskland vid denna tid ger anledning tänka pä 
en sådan möjlighet. Teorierna om en kortskallig tidig befolkning 
på västra delar av skandinaviska halvön har jag i detta sam
manhang ingen anledning att upptaga till diskussion. 

Då ansiktsdelen av Stångenäskraniet helt saknas och ingen 
underkäke finnes, så kunna vi ej få någon direkt kännedom om 
dessas utseende. Nielsens undersökning av barnunderkäkarna 
från denna tid giver ingen anledning förmoda närvaron av en 
primitiv hakform i Combe-Capellekraniets stil, ej heller kan man 
antaga ett hoptryckt överansikte i enlighet med den gamles kra
nium från Cro-Magnon, ett kranium, som för resten har så pass 
individuell prägel, att det knappast har rätt att tjäna som typ
kranium för en ras. Båda dessa kranietypsrepresentanter skulle 
kunnat leva samtidigt, och med båda finna vi likheter hos en 
del av senare tiders europeiska kranier och kanske ej minst hos 
vår nordiska kranietyp. Jag kan ej, åtminstone ej ännu, komma 
ifrån den uppfattningen, att vårt nordiska kranium har större lik-
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het med Combe-Capellekraniet med utvecklad haka, såsom Cro-
magnonkraniet fått. Säkerligen hava under tidernas lopp rikligt 
med blandningsformer och variationer uppstått, fortplantats och 
renodlats. Den "flyende" hakan har försvunnit och finnes endast 
kvar såsom en övergångsform i åldersutvecklingen hos våra barn
käkar. De mäktiga dimensionerna, som Cromagnonkraniet och 
närmaste tiders kranier ofta visa, avtogo synbarligen också med 
tiden. Något av dessa ger kanske Stångenäskraniet intryck av att 
besitta, mera än dess mått angiva; men likheter med Combe-
capellekraniet saknar det ej heller. 

Från megalittiden är vårt svenska skelettmaterial större, om 
det än kan sägas vara stort. Det visar en stor övervikt av lång
skalliga kranier, som även hava i det hela taget enhetlig typ. 
Dock saknas ej kranier av annan typ, som tydligen visa ett 
annat ursprung, såsom t. ex. kvinnokraniet från Hvellinge (och 
Ösel). Att dessa skulle kunna hava något sammanhang med sådan 
kranieform som kraniets från Plau torde ej vara en omöjlighet. 
Hos Stångenäskalotten finnes intet, så vitt jag kan bedöma, som 
hindrar, att den kan föras in under vår nordiska typs variationer, 
men dock kanske snarare, att den angiver en föregångsform till 
denna typ. Bristerna hos kraniet göra emellertid, atl man alltid 
här måste vara reserverad i alla påståenden. Det är så mycket, 
som man här ej är i stånd och ej heller blir i stånd att se och 
bedöma. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Carl M. Fiirst. Das Wiederauf leben des S tängenäskran iums . 

1843 wurden auf Stängenäs und zwar bei Röe im Kirchspiele Bro, Pro
vinz Bohuslän, unter Mitwirkung des als Archäologen bekannten Pastors A. E. 
Holmberg, menschl. Skelettreste ausgegraben. Der gesamtc Fund bestand ur-
spriinglich aus Skcletteilen zweier Individuen. Die Knochen waren aber infolge 
stärker Kalzination leicht zerbrechlich. Erhalten sind daher nur: eine Kalotte, 
ein linkes Femur, eine reehte Tibia, ein rechter Talus und ein rechter Calca-
ncus (jetzt in der Sammlung der Universität Lund). Die erwähnte Kalotte hat 
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in der anthropol. Literatur bereits eine gewisse Rolle gespielt. Allgemeiner be
kannt wurde der Fund zuerst durch die Veröffentlicluingcn Sven Nilssons. 
Quatrefages und Hamy erwähntcn das Kranium in ihrem Werke Crania ethnica 
und rechneten es zum weiblichen Typus der Cannstattrasse. Schwalbe und Fré-
déric stellten dagegen fest, dass das Kranium einem Vertreter der Qattung Homo 
sapiens angehört hat. Erneutes Interesse erhielt die Kalotte, als es R. Hägg 
auf Orund geol. Forschungen gelang, die Zugchörigkeit des Fundcs zur Ancy
luszeit festzustellen (ref. von L. v. Post, Fornvännen 1925, S. 89 ff). Damit ist 
dieser Fund als ältester bisher bekannter menschl. Skelettrest auf der skand. 
Halbinsel bestimmt. Die Knochenreste wurden in ungestörten Schichten auf-
gefttnden. Sie lagen in einer "oberen Kardiumbank, d. h. cincr Kardiumbank, 
die oberhalb der Tapes-(Litorina-)Orenze liegt. Sie ist also älter als die Tapes 
(Litorina-)Zeit und stammt aus der Zeit, die dieser unmittelbar vorausgeht, d. h., 
aus der Ancyluszeit (Hägg). Es ist zu betonen, dass die Kalotte verhältnis-
mässig gross ist und wahrscheinlich einem Manne angehört hat. Sie ist aus-
gesprochen dolichokephal (Längenbreitenindex 71,n) und weist eine hochgradigc 
Eurymetopie auf (Frontoparietalindex 76,8). Der Schädel von S. hat im grossen 
und ganzen mehr Ähnlichkeit mit dem des Alten von Cro-Magnon als alle an
deren Kranien der schwed. Steinzeit. In gewisser Hinsicht nähert er sich aber 
auch dem Typus des Aurignac-Kraniums von Combe-Capelle — freilich nicht in 
gleich höhem Qradc wie die spez. nord. Schädel. Unter den schwed. Kranien 
besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem S.-Kranium und einem eben
falls im Qerichtsbezirke S. aufgefundenen Kranium aus der Ganggräberzeit. 
Ebenso wie die Kalotte weisen auch die Extremitätenknochcn auf ein grosses 
und kraftiges Individttum hin (gr. L. des Fennirs 510 mm, gr. L. der Tibia 435 
mm). Die Körperlängc ist auf etwa 180 cm zu schätzen. Verf. kommt zu dem 
Ergebnisse, dass nichts gegen die Einreihung des S.-Kraniums unter die Varia
tionen des nord. Typus spridit. Vielleicht stellt es eine seiner urspriinglicheren 
Formen dar. Neben den Skelettresten aus den dän. Mooren Maglemose bei 
Mullerup und Svjerdborg ist der Fund von S. das einzige anthropol. Material 
aus der Ancyluszeit des Nordens. Auch die erwähnten dän. Reste menschlicher 
Skelette, die fruher als neandertaloid betrachtet wurden, dtirften in die Varia-
tionsbreite rezenter Europäer fallen. 


