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Sven Nilssons bok Den skandinaviska nordens ur-
invånare (1838–43, hädanefter Ur-invånare) räk-
nas av många som den moderna arkeologins in-
körsport. Nilsson (1787–1883) gjorde flera grund-
läggande antaganden. Han använde inte från
början Christan Jürgensen Thomsens treperiod-
system, men hans teorier anslöt sig till samma
kronologiska struktur. Nilssons tankar om sten-
åldern, som han kallade »vildestadiet», blev av-
görande. Nilsson använde även kraniemätning
och förde fram rasistiska tankegångar som kom
att leva kvar i arkeologin långt in på 1900-talet.

Det är tämligen enkelt att påvisa vilken bety-
delse Ur-invånare och Nilssons fortsatta intensi-
va intresse för forntiden hade för arkeologin. Det
påtalas i alla arkeologihistoriska översikter (t.ex.
Baudou 2004, s. 130 ffm. ref.).Man har dock inte
alls i samma omfattning utrett vad som inspire-

rade Nilsson att formulera sina teorier, utöver
ganska svepande och svagt grundade antaganden
omatt han skulle ha varit inspirerad avHegel och
positivism, samt att han hämtat inspiration från
naturvetenskaplig teori och metod (Nicklasson
2011c).

Detta är lite märkligt eftersom Nilsson läm-
nade en enorm kvarlåtenskap efter sig som gör
det möjligt att följa vad som sysselsatte honom,
ofta dag för dag. I Lunds universitetsbibliotek
förvaras bland annat runt 40 volymer dagböcker
som Nilsson förde från 1810-talet till 1870-talet.
I dessa beskriver han sina göromål och tankar,
gör brevutkast och kommenterar litteratur och
händelser. Förmodligen har materialets storlek
och svårgenomtränglighet avskräckt forskare från
att dyka alltför djupt. Nilsson antecknade för
glatta livet och informationen flödar ofta över.
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När han blir upphetsad eller har mycket att an-
teckna använder han ett slags personlig steno-
grafi och förkortar ord, meningar och namn vil-
ket försvårar läsningen.Handstilen är kanske inte
mer oläsbar än många andra, men Nilsson använ-
der sidorna ända ut i marginalen och ibland är
texten nästan mikroskopisk för att klämma in så
mycket information sommöjligt.Mycket är dess-
utomskrivetmed trubbigblyertspennavilket drar
ner läsbarheten. En annan svaghet hosNilsson är
att han var en dålig tecknare. I dagböckerna finns
enkla streckteckningar och schematiska skisser,
men få goda illustrationer.

En av de få forskare som systematiskt stude-
rat Nilssons anteckningsböcker är Jakob Chris-
tensson sompresenterat sina resultat i flera tänk-
värda artiklar (2001a; 2001b; 2002; 2005a; 2005b;
2012). Det finns dock mycket kvar att utforska.

En viktig aspekt av Nilssons anteckningsböc-
ker är att det är hans arbetsmaterial. Det var inte
avsett att publiceras eller spridas offentligt utan
lämnades till universitetsbiblioteket avhans dotter
efter hans död. Anteckningsböckerna innehåller
Nilssons tankar medan han forskade, och de kan
kanske liknas vid en inre dialog. Det är privata
och ärliga handlingar som ger unik insikt i Nils-
sons tankar och därför måste de också behandlas
med respekt. Ibland glider den privata sidan i bak-
grunden och man får funderingar om det är så
här forskning skapas.Kanske är det ibland slump-
mässiga och triviala faktorer som leder till upp-
slagoch forskningsgenombrott.Kanske ärdet ock-
så den tjurskalliga envishet somNilssonbesatt då
han i åratal försvarade och byggde på teorier som
andra ansåg var felaktiga. Nilsson drevs ofta av
sitt humör och vad han råkade se omkring sig.
Dagböckerna ger en unik insikt i en stor forska-
res gärning som kan användas för att ställa gene-
rella frågor om forskningsprocessen.

Något som skiljde Nilsson från samtida an-
tikvarier var hans många och långa resor. Som
lundaakademiker genomkorsade han år efter år
Skåne på längden och tvären,men han reste även
flitigt genom övriga Sverige och Norden. Redan
1816 besökte han till exempel Nordnorge (Nils-
son 1879; Christensson 2001a) och självklart var
han väl bekant med samlingarna i Köpenhamn.
Förutom iNorden reste han också till norra Tysk-
land. Det antikvariska resandet var en etablerad

metod för att studera fornlämningar och att träf-
fa antikvarier i andra landsändar och sågs som en
godpatriotisk handling. Flera avNilssons samtida
som Johan Haquin Wallman (1792–1853), Johan
Henrik Schröder (1791–1857), Nils Henrik Sjö-
borg (1767–1838) och Nils Johan Ekdahl (1799–
1870) tillbringade under flera år sommarhalvåret
somresandeantikvarier(Molin&Nordlund1999;
Molin 2003; 2008; Nicklasson 2011a). En stor
del av denna verksamhet var knuten till Götiska
förbundet och bekostades direkt eller indirekt av
förbundets skriftvårdare Jacob Adlerbeth (1785–
1844),motorn i svensk antikvarisk forskning. De
antikvariska resorna skedde inom Sverige eller
på sin höjd till grannländerna. Det nyamedNils-
sons resande var att han åkte till storstäder som
London och Paris och studerade museisamlingar
för att få perspektiv på fosterlandets antikviteter.

Jag vill i artikeln fästa uppmärksamhet på en
av Nilssons allra viktigaste resor, avgörande för
hans arkeologiska tankar. Det var en resa till Eng-
land och Frankrike via Köpenhamn och norra
Tyskland 1836, knappt två år innan de första de-
larna avUr-invånare gavs ut. Genom att läsa Nils-
sons anteckningsböcker från resan kan man spå-
ra många resonemang i Ur-invånare tillbaka till
ett betydligt mera jordnära ursprung än diverse
filosofer.

Nilsson tillmätte själv resan stor betydelse.
1835 hade han lagt fram ett utkast över sina teo-
rier om forntiden i andra upplagan av Skandi-
naviens fauna, delen om fåglarna (Nilsson 1835).
Nu ville han utvidga de där förda diskussionerna,
men först efter studier utomlands:

jag har nu på fullt allwar föresatt mig att
sedan Faunan blir fulländad deröfwer ut-
gifva ett större arbete med planscher; först
wille jag dock, äfwen i detta hänseende ha
sett muséerna i London, Berlin och Peters-
burg

(ATA Nilsson till Hildebrand 11 oktober 1835)

Nilsson jämförde i Faunan stenartefakter med
etnografiska föremål frånprimitiva kulturer,men
arbetet saknade den empiriska tyngd som stu-
dier av större museisamlingar hade kunnat ge
och Nilsson fick ta emot en hel del kritik. Långt
senare drog han sig i en självbiografisk anteck-
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ning tillminnes fornforskningens tillstånd innan
han tog sig an ämnet och vilken betydelse hans
resa 1836 hade haft:

Men antiquiteterna voro ännu olösta gåtor.
Antiquariska vetenskapen var ännu icke född.
Och ingen Riksantiquarie har kunnat
uppfinna den – Efter Rudbeck snillrik och
lärd men – vetenskapen var ännu ej född –
Hallenberg lärd klassiskt [...] Sjöborg nitisk
och flitig samlare af ritningar, men utan reda
– ty vetenskapen var ännu ej född. Sådan var
ställningen då N. skref sin första afh. om
gånghus och [serskilt?] äldsta historien –
och offentliggjorde den 1834 (den vann
allmänt uppseende) – Sedermera reste han
1836 ut för att bese Museerna i Kbhmn,
Hamburg, London och Paris för att samla
materialier för jemförelserna. Om ej N. var-
it, på hvad ståndpunkt hade då Sverige nu
stått i antiqu. afseende jo just den hvari
Sjöborg lämnade den

(LUB Saml. Nilsson, S. C35 p. 20, kursiverat
understruket i original)

Nilsson hade lätt för självberöm och såg sig själv
som den moderna arkeologins fader, en bild som
den arkeologihistoriska forskningen i stort sett
har bekräftat.

Berta Stjernquist skrev ombetydelsen avNils-
sons resor och museibesök och »Den roll studiet
av samlingar spelade för Sven Nilssons veten-
skap» (1983, s. 192). Men vi måste komplettera
detta empiriska studium av samlingar med två
minst lika viktigamoment: a) nya teoretiska per-
spektiv, och b) personligamöten och diskussion-
er med naturforskare och antikvarier. Nilsson
betonade vikten av att träffa forskare: »det nyt-
tigaste och interessantaste af sådana möten är
personlig bekantskap» (LUB Saml. Nilsson, S.
C15 p. 80). Nilsson blev under resan bekant med
ledande forskare som Charles Lyell, Francis Tre-
velyan Buckland, Gideon Mantell, John Edward
Gray och Benjamin Waterhouse Hawkins. Att
diskutera viktiga frågor och knyta kontakter var
ovärderligt och förankrade idéer i en större fors-
kargemenskap.

Intrycket att resan 1836 var viktig förstärks av
att Nilsson använde inte mindre än fyra anteck-

ningsböcker under den (LUB Saml. Nilsson, S.
C14–17. I fortsättningen enbart katalogsignum).
Han var grundlig och hade i förväg köpt tre iden-
tiska anteckningsböcker som han bedömde skulle
räcka. Då dessa trots allt tog slut köpte han en
fjärde i Paris. Sammanlagt består dagböckerna av
uppmot 500 tättskrivna och komprimerade sidor.

Nilsson som person
Sven Nilsson var ingen gemytlig man. Han låg i
ständig konfliktmed omgivningen, oftamed hela
världen. Som en makalös klassresenär, från bon-
desläkt till firad professor, hade han lärt sig att
använda sitt enastående intellekt för att vinna
andras respekt och slå sig fram i det stenhårda
svenska klassamhället. Priset för detta, som för
många klassresenärer, var att Nilsson inte kände
sig hemma någonstans. I de fina salongerna blev
han tagen för bonde, men bönderna förstod inte
hans vetenskapliga strävanden och såg inte nå-
gonmed namnetNilsson som en äkta lärd. I dag-
böckerna visar Nilsson prov på många dåliga ka-
raktärsdrag: en nästan gränslös egocentrism, en
oförsonlig stridsvilja mot allt och alla som gick
honom emot, ett häftigt humör som skaffade
honommånga ovänner, en hänsynslöshet och ett
illa dolt förakt för teorier som stred mot hans
egna. Föraktet sträckte sig ofta till männen bak-
om teorierna.

Nilsson hade få nära vänner. Förutom med
sin före detta student, riksantikvarien Bror Emil
Hildebrand, var det få antikvarier Nilsson brev-
växlade med under längre tid. Hildebrand och
Nilsson rökdessutommed jämnamellanrumihop.
Kanske stod inteNilsson nära ens sin familj. Han
nämner sällan hustru och hemförhållanden i sina
dagböcker och verkar inte ha lidit av någon dju-
pare hemlängtan. Ensam på sitt hotellrum i Paris
efter flera månaders bortovaro drabbades han
dock av en ångestattack:

Jag har under flera postdagar intet bref från
mitt hem – intet fått. Idag åter postdag; jag
väntade säkert; intet kom! Gud! Kanske jag
ej mera har hustru eller familj – Att jag inga
venbref. [eller?] vänner eger, har jag länge
erfarit. Hvad jag lider der kan ingen [...] kän-
na än jag. Intet fr. Stholm! intet fr. Lund!

(C17 p. 65, 29 september 1836)
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Sven Nilsson var nog en mycket ensam män-
niska.

Han hade inga större kulturella intressen. I
Hamburg gjorde han ett operabesök som han
skriver uppskattande om. I Paris råkade han av
misstag se konsten i Louvren. Målet var egentli-
gen att bese fornsakssamlingen, men för det kräv-
de den franska byråkratin specialtillstånd, vilket
Nilsson saknade. Han tyckte, trots missödet, att
museet var »herrligt» och beundrade tavlorna.
»Bland sculpturerna frapperade mig mest: Au-
gustus – antiqut original i marmor» (C17 p. 60–
62, 28 september 1836). Nilssons preferenser av-
slöjar en del om hans ego.

Han var heller inte någon god turist. Då han
anlände till Parismed diligens häpnade hansmed-
resenärer överMontmartres skönhetmedanNils-
son tyckte att det »syntesmig en usel kulle knapt
jemförlig med den gräsbacke på vilken observa-
torium iSt[ock]h[olm].Ligger» (C16p. 41, 6 sep-
tember 1836). Nilsson stiftade bekantskap med
tekniska nymodigheter, somdåhan reste tillbaka
till London efter en utflykt och färdades med
»Railwäg mellan Bristol och London» (C15 p.
67, 29 augusti 1836; frågan är om Nilssons språk
här förföll till svengelska – vid denna tidpunkt
fanns knappast något svenskt ord för detta tek-
niska underverk).

Med sitt hetsiga humör råkade Nilsson med
jämna mellanrum ut för missöden och förtret. I
England var han dock på det stora hela nöjd med
bemötandet:

Jag hade föreställt mig Engelsmännen
sås[om]. myck[e]t slutna och svåra att
ko[mm]a i närmare contakt med: tvärtom
hade de visat sig artiga och förekommande.
Jag har icke haft och icke heller behöft några
recommendationsbref; jag har öferallt
blifwit mottagen såsom en man af lådan och
som sådan haft fritt tillträde till samlingar
och menagerier.

(C15 p. 88)

»Man af lådan» kallar vi man av facket. Nilsson
hittade dock alltid saker att klaga över:

Engelska naturforsk[are]. äro i allmänhet
förbannadt snåla både med böcker och natu-

ralier. De taga m[yc]k[e]t gerna mot
upplysningar om bergformationer hos oss –
men de vilja ej ge skiffer att jemföra med.

(C16 p. 23)

London var då som nu en av Europas största stä-
der, en riktigmetropol. Att vistas i dennamänsk-
liga myrstack var en påfrestning för Nilsson med
hemadress i denakademiskabondbynLund:»Nu
är jag grufligen ledsen af London och längtar här-
ifrån var [...] minut. Men hvad mkt har jag inte
ännu att uträtta!» (C15 p. 76 2 september 1836).

I Frankrike gick allt omedelbart över styr när
Nilsson fastnade i tullen efter överfarten från Do-
ver till Boulogne. Han förklarade genast krig mot
den franska byråkratin och det franska folket.
Till sist orkade inte ens Nilsson bli arg över alla
övertramp, inbillade eller verkliga, som han ut-
sattes för. Han kommenterade bara uppgivet sa-
kernas tillstånd sarkastisktmedatt»Jagär i Frank-
rike!» När han sedan avreste konstaterade han
att »Jag lemnar Frankrike utan särdeles afsaknad
– folket det sämsta jag hittills sett – bedrägliga,
opålitliga, skrikiga, [fler delvis oläsliga invektiv]
stjelande» (C17 p. 71).

Egentligen var det ett under att landkrabban
Nilsson lyckades ta sig till England. Han hade en
fruktansvärd fallenhet för sjösjuka och var helt
utslagen mellan Hamburg och London. Då han
korsade Engelska kanalen föll han åter offer för
den fruktade åkomman.Dagbokspassagen avslö-
jar en hel del om honom:

Det är besynnerligt att så snart jag ger mig
ut på sjön, blir det storm. Det var ganska
vackert väder då wi lupo ut hamnen vid
Dower: men knapt voro vi i gapet förr än
vågorna började lyfta skeppet – de gingo
sedan allt högre och en storm uppväxte näs-
tan rakt mot oss. Det warade länge att alla
stodo mot och mådde bra. Småningom
måste en efter annan bort till relingen. Jag
stod mot i det längsta. Det var anmärk-
ningsvärdt att karlarna voro i allmänhet mer
blottställda än fruntimren. Det är just icke
fasligen plågsamt, men mattande då det
håller ut.

(C16 p. 33, 4 september 1836)
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Nilsson slutade aldrig att göra observationer och
anteckna, inte ens då han stod lutad över en rel-
ing och kräktes.

Skåne–Danmark–Hamburg: de gamla
antikvarierna
Nilsson började sin resa med en färd runt om i
Skåne för att studera de viktigaste fornlämning-
arna och största fornsakssamlingarna. Han ville
ha dessa i färskt minne då han studerade de ut-
ländska samlingarna. Ett av stoppen var hos pros-
tenMagnusBruzelius (1786–1855) i Löderup, en
av landets skickligaste antikvarier. Bruzelius hade
1822myntat begreppet »stenåldern» efter att ha
grävt ut gånggriften Åsahögen i Kvistofta utan-
förHelsingborg (Bruzelius 1822). Teoretiskt före-
grep hanNilsson genom att använda komparativ
metodik och jämförde sina fynd med skildringar
av folk från Söderhavet. Efter det att Bruzelius
1823 blev kyrkoherde finns det dock inga belägg
för att han ägnade sig åt någon avancerad antik-

varisk verksamhet. Han avbröt korrespondensen
medAdlerbeth ochThomsen och verkar ha drag-
it sig tillbaka i bitterhet över att hans högklassiga
pedagogiska, historiska och arkeologiska insat-
ser inte hade givit någon utdelning (Nicklasson
2011b). Bruzelius ägde dock en av Skånes och
därmedSveriges största och finaste fornsakssam-
lingar som vid hans död omfattade ett par tusen
föremål. Nilsson ville studera samlingen men
fick inget gensvar hos Bruzelius som var »ytterst
snål och incommunicatif» (C14 utan pag., 4(?)
juni 1836). Nilsson passade även på att se sin
favoritfornlämning, Kiviksgraven (fig.1), somun-
der kommande decennier skulle bilda stommen i
en av hansmest omstridda teorier: en fenicisk ko-
lonisation under bronsåldern (mest elaborerad i
Nilsson 1875).

Efter ett kort uppehåll i Lund bar det den 27
juni iväg till Köpenhamn. Nilsson skulle komma
att vara hemifrån till slutet av oktober. I Köpen-
hamn besåg han samlingarna på det National-
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Fig. 1. Nilsson ritade av några av
ristningarna i Kiviksgraven somma-
ren 1836. Monumentet skulle kom-
ma att utgöra grundbulten för hans
teori om en fenicisk kolonisation.
LUB Saml. Nilsson, S. C14. Foto
förf. —Nilsson drew some of the
carvings in the Kivik cairn in the
summer of 1836. The monument
would become central to his ideas
about Phoenician colonisation of
the area during the Bronze Age.
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museum som Thomsen hade skapat. Han träf-
fade ledande naturforskare som Daniel Frederik
Esricht och Johan Georg Forchammer. Han ver-
kar däremot inte ha träffat många antikvarier.
Nilsson kände sig av allt att döma mer hemma
blandnaturforskare änblandantikvarier, ochman
får intrycket atthanundvekatt träffa sådana. Idag-
boken står det typiskt nog inget om att han träf-
fade Thomsen, som måste ha befunnit sig i slut-
spurten för sitt epokgörande arbete Ledetraad til
Nordisk Oldkyndighed (Thomsen 1836). De träffa-
des dock faktiskt och Nilsson använde Thomsen
somspringpojke.HanvillehaettexemplaravErich
Christian Werlauffs bok om den äldsta bärnstens-
handeln somhöllpåatt tryckas.Thomsen förklara-
de att boken inte var färdig, men Nilsson insiste-
rademedatt»intet saadanterumueligt forThom-
sen». Thomsen lyckades mot alla odds förse Nils-
son med ett exemplar som han fick på båten pre-
cis innan han skulle lämna Danmark. Thomsen
var dock inte glad: »Saadant bevirker da ene, at
naar jeg en andenGang ej skaffer, hvadman øns-
ker,datroerhan,atdeterUvillighed»(ATAThom-
sen till Hildebrand odat. juli–augusti 1836). Nils-
son var ökänd för arrogans och bufflighetmot kol-
legor (Christensson 2012, s. 155 ff).

Från Köpenhamn fortsatte han genom Dan-
mark till Kiel och Hamburg. I Hamburg studer-
ade han sin första större etnografiska samling
hemma hos en viss Rödinger, vilket styrkte hans
tro på den komparativametoden (C14 utan pagi-
nering). De växande etnografiska samlingarna
med föremål frånhela världen representerade den
globala maktposition Europa uppnådde under
1800-talet. Framför allt samlades föremål på hög
i imperienationer som Storbritannien och Frank-
rike, men det fanns grönländska föremål i Kö-
penhamnoch ävenprivatpersoner somRödinger
kundeha imponerande samlingar. Europas excep-
tionella maktställning var en förutsättning för
Nilssons omdaning av arkeologin, men man kan
även se förhållandet omvänt. Europas maktställ-
ning krävde en ny historieskrivning som ersatte
den bibliska, med Jerusalem som världens cent-
rum, med det moderna Nordeuropa som utveck-
lingensmål.Man var i behov av ett nytt sätt att se
på det äldsta förflutna och utomeuropeiska folk.
Arkeologi och etnografi blev svaren.

Man kan sammanfatta Nilssons resa så här

långt med att han färdades genom bekanta mil-
jöer. Fornsaker och fornlämningar liknade dem
han kände från Skåne. Antikvariernas metoder
och teorier om forntiden var stöpta i samma form
som hemma. Forntiden studerades inom en lit-
terär referensram baserad på Bibeln, antika auk-
torer och de isländska sagorna, samt kommen-
tarer av dessa författade under seklerna. Men jag
vill understryka att forskningen faktiskt var em-
pirisk och inte alls så stagnerad eller fast i för-
legade idéer som man i tidig arkeologihistorisk
forskning velat göra gällande (Hildebrand 1937).
Nilsson kände sig dock otillfredsställd:

Det är en skada för wetenskaperna att draga
slutsatser utan gjort sig möda att få riktiga
facta. – Så i antiquiteterna och der mer än
andorstädes. Antiquarierna äro i allmänhet
samlare utan strängt wetenskaplig under-
byggnad; de uppgifwa facta.

(C14 utan paginering)

Man kan i Nilssons misslynta grubblande och
hans pågående och kommande strider med »de
gamla antikvarierna» läsa in vad som populärt
har kallats ett paradigmskifte.

London: ichtyosaurier, fogelpilar och
kummelgrafvar
I London studerade Nilsson ett brett spektrum
av naturalier: växter i botaniska parker, djur i
Regent’s Park, fossila växter och djur, etnogra-
fiska och geologiska samlingar och fornsaker.
Han besökte England under den period då man
just börjat analysera dinosauriefossil (Cadbury
2000) och studerade plesiosaurier, iguanodoner
och ichtyosarier som han jämförde med egna fynd
från Skåne. Nya insikter om världens ålder och
människans utveckling gjordes på bred front. I
England var det naturhistoriker som först accep-
terade det arkeologiska treperiodsystemet och
Nilssons syn på forntiden. De behövde nya teo-
rier om människans äldsta historia för att få fos-
sil och geologiska iakttagelser att passa in. His-
toriker och antikvarier var däremot sena att god-
ta de nya tankarna eftersom deras källmaterial
gick utmärkt att tolkameddet traditionella skrift-
baserade arbetssättet (Rowley-Conwy2007).Man
kan fråga sig vilken roll naturforskaren Nilssons
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återkommande besök och goda relationer med
ledande engelska naturforskare spelade för detta
skeende.

Viktigast för arkeologinblevotvivelaktigtNils-
sons studier av de etnografiska samlingarna på
British Museum (fig. 2). Han blev så upphetsad
att han var tvungen att börja skriva i en ny an-
teckningsbok, vilket gör det extra besvärligt att
följamed, eftersomhan ett tag växlademellan två
anteckningsböcker.Nilsson formulerade på plats
grunddragen i sin syn på forntiden, några av den
moderna arkeologins grundsatser, särskilt om
stenåldern:

1. alla wilda folk eller som stå på en mkt låg
grad af bildning hafva redskap af sten och
ben.

2. Wissa former deraf äro förwånande lika
hos alla t.e. pilen, yxan, lansen.

3. Der finnas egenheter i formerna af red-
skapen hos de olika folkstammarna – gan-
ska betydliga och fattliga olikheter äfwen i
formen af sten- och bensakerna;

4. Wåra nordiska antiquiteter närma sig
mest i formen till dem som brukas af

wildarna i de nordligaste trakterna af
amerika och asien. Jag [kan ej rätt säga]
hwarföre, men ögat säger mig det.

(C15 p. 1, 26 juli 1836)

Nilsson förklarar skillnaderna i redskapsinventa-
rier, material och utformning med skillnader i
klimat sommedfört attman jagat olika bytesdjur
och varit omgiven av olika växter, samt tillgång-
en på råmaterial. Där det inte finns flinta har
man gjort redskap av andra material. Passagen
sammanfattar den komparativa metoden och på
sätt och vis första kapitlet avUr-invånare.

En dag råkade Nilsson ut för ett högst ovän-
tat möte efter ett besök på Geological Society:
»Då jag gick derifr anropades mitt namn – det
war Schröder från Upsala» (LUB Saml. Nilsson
C15 p. 14, 6 augusti 1836). Vad är oddsen för att
springa ihopmed Sveriges ende professor i arkeo-
logi i London när man är där för att i grund
förändra ämnet? Johan Henrik Schröder (1791–
1857) var en framstående uppsalaakademiker
som varit aktiv i Götiska förbundet. Sedan 1819
hade han i stort sett årligen gjort antikvariska re-
sor genomSverige sponsrad avAdlerbeth. Schrö-

39SvenNilssons resa 1836

Fornvännen 108 (2013)

Fig. 2. Nilsson fick 1836 till-
gång till stora etnografiska
samlingar som börjat byggas
upp i Europas imperienation-
er. Här har han ritat av ting i
British Museum, bl.a. från
Sandwichöarna. Föremålen
gav information om hur
stenredskap hade använts och
kunde jämföras med arkeolo-
giska fynd. LUB Saml. Nils-
son, S. C15. Foto LUB Media.
—Nilsson studied vast ethno-
graphic collections that had
begun to accumulate in the
imperialist states of Europe.
Here he has drawn objects
from the Sandwich Islands in
the British Museum. The
objects gave information on
how stone artefacts were used
and could be compared to
archaeological finds.
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der reste framför allt i Södermanland, men hade
även rest i Västergötland, Västmanland, Gotland
ochBlekinge. I Schröders kvarlåtenskap finnsmer
än 1000 sidor antikvariska anteckningar enbart
om Södermanland. Han var en av Sveriges skick-
ligaste antikvarier och blev 1830 utnämnd till pro-
fessor i arkeologi och litteraturhistoria (!) och före-
stodUppsalauniversitetsmynt- och fornsakssam-
ling samt bibliotek. Schröder blev därmed Sve-
riges förste professor i arkeologi. LiksomNilsson
gjorde Schröder 1836 en bildningsresa till Lon-
don och deras slumpmässiga möte satte spår i ar-
keologin.

Det var en lättnad förNilsson att få tala svens-
ka med någon och han och Schröder umgicks
några dagar. I en hyrvagn på hemväg frånGreen-
wich hade de ett intensivt samtal som Nilsson
menar var »Det lärorikaste af hela dagen» (C16
p. 34ff, 11 augusti 1836). De kom in »på kapitlet
omdeWestrogotiska stengrafvarna», det vill säga
gånggrifterna i Västergötland, som var hett om-
debatterade i Sverige. Schröder ansåg att de skulle
dateras till tiden omedelbart före kristendomens
införande. Den gamle fornforskaren och profes-
sorn i historia, Nils Henrik Sjöborg (1767–1838)
ville i stället föra dem till sin egenhändigt lanser-
ade kummelålder vid forntidens början. Men
Schröder avfärdade hela denna period somgrund-
lös. »Kummel» var en beteckning för gånggrif-
ter och andra storstensgravar som användes av
många antikvarier, och Sjöborgs kummelålder
var ett försteg till teorierna om stenåldern, fastän
Sjöborg inte själv accepterade stenåldern i Nils-
sons tappning (Nicklasson 2011c).

Nilsson pressade Schröder och krävde »Be-
wis! Min bror.» Schröder erkände att han inte
forskat om gånggrifter i någon större omfatt-
ning, men berättade att han, Erik Gustaf Geijer
och Gustaf Wilhelm Gumaelius 1827 hade rest
till Västergötland för att studera lämningarna på
plats (Nicklasson & Sjögren 2012). Nilsson fort-
satte pressa Schröder: hur hade de undersökt
gånggrifterna?Då Schröder berättade att de bara
hade undersökt det yttre och att Geijer hade ritat
av lämningarna blev Nilsson hånfull. Schröder
och Geijer hade inte grävt ut någon gånggrift,
inte studerat skelett eller fynd:»Hardu ej under-
sökt så tig; har Du undersökt så säg din mening
rent ut.» Schröder spelade då ut trumfkortet för

sin sena datering av gånggrifterna: »HaraldHår-
fagers Grafhög i Norrige som Sturlesson beskrifwer
war precist sådan som en af dessa Westgötiska. [...]
Widare: metaller woro ännu sällsynta, Xsten-
domen först har tillfört allt.» Nilsson gör i dag-
boken här en utvikning om vikten av att studera
fornlämningar vetenskapligt och att publicera
resultat för att de ska kunna kritiseras. Utvik-
ningen visar hans nästan alltför passionerade tro
på vetenskapen. Större delen av den antikvariska
forskningen utfördes av amatörer: adelspersoner,
präster eller lärare. Som dilettanter kände de sig
ofta överkörda av Nilssons burdust rättframma
vetenskapliga ideal, vilket förskaffade honom
många ovänner. Om sin egen inställning till den
äldsta forntiden skrev Nilsson:

Jag har behandlat ämnet alldeles naturhis-
toriskt – comparatift – jag tror ej det på
[annat?] sätt bör behandlas. Geologien är
äfen wetenskapen om antiquiteter och fr.
dessas undersökning har jag gått till under-
sökning af dessa och behandlat dem efter
s[am]ma method.

(C16 p. 37. 11 augusti 1836)

Nilsson syftar på Utkast till jagtens och fiskets histo-
ria. Där berör han dock knappast gånggrifterna
och det är möjligt att han även åsyftar förarbeten
och anteckningar.

Gånggrifter skulle bli en av huvudpunkterna
iUr-invånare ochNilsson var tvungen att överty-
gande bevisa att de hörde hemma i forntidens
äldsta del, i hans vildestadium. Det tredje kapit-
let: »Jemförelse mellan de uråldriga grafkamrar,
i hvilka stenredskap hos oss finnas, och en ännu
lefvande vild folkstams boningshus» är ett svar
till Schröder. Nilsson visar hur man enligt hans
mening kan vinna kunskap om gånggrifter gen-
om att studera dem vetenskapligt. I stället för
Schröders isländska sagor använder Nilsson mo-
derna reseberättelser som beskriver hur primiti-
va folk bott i grottor som belägg för att gång-
grifterna byggts av vildar under den äldsta forn-
tiden och att de använts sombostäder och gravar.
Urinvånarna byggde gånggrifter som ersättning
för grottor. Eftersom de liknar igloos bevisar det
att Skandinaviens urinvånare var av polarstam.
Det oväntade mötet med Schröder i London är
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ett exempel på vikten av personliga möten under
en tid då antikvarierna var få och avståndet mel-
lan dem stora. Det visar också att man kan spåra
idéer iUr-invånare bakåt till specifika händelser.

Schröder var inte ensam om sin osäkra tolk-
ning och datering av gånggrifterna. I Mellansve-
rige är gånggrifter och flintredskap ovanliga. An-
tikvarierna spekulerade friskt om saker de själva
ofta inte hade sett och sökte i sagorna efter led-
trådar. Nilsson kan synas förespråka en annan
metod grundad på empiriska iakttagelser och ar-
keologiska undersökningar. Han hade dock ett
minst lika litterärt förhållningssätt som Schrö-
der. Till skillnad från denne hade Nilsson fak-
tiskt inte själv gjort någon mera omfattande sys-
tematisk undersökning av gånggrifter, ens av de-
ras yttre. Det som skiljer dem åt är att Nilsson
använde sigmindre av isländska sagor ochmer av
samtida reseskildringar. Detta innebar den kan-
ske största förändring som arkeologin genom-
gick under 1800-talet.Man slutade förankra forn-
lämningar i äldre litteratur för att i stället söka
paralleller i moderna berättelser om främmande
världsdelar och primitiva folk: Nilssons kompa-
rativametod. Han var inte först med att använda
metoden inom arkeologin, men använde den mer
konsekvent och med större teoretisk medveten-
het än tidigare forskare, vilket förankrar Nilsson
i en romantisk tanketradition. Det var den tyske
idealisten Friedrich Schelling som i sin Natur-
filosofi hade utvecklat det komparativa tänkan-
det, och det slog igenom på bred front. Schelling
och Friedrich Schleiermacher använde det inom
religionshistorisk forskning för att jämföra reli-
gioner.FriedrichSchlegel,RasmusRaskochFranz
Bopp använde det inom lingvistiken, framför allt
inom indoeuropeiska studier, för att studera
språks uppbyggnad och släktskap.Nilsson visade
metodens användbarhet inom arkeologin.

Nilssonorienteradesig ivärldenmeddenkom-
parativa metodens hjälp. Allt främmande kunde
jämförasmed redan kända saker och därmed sor-
teras in i ett fack. Detta gällde geologiska forma-
tioner i England som han jämförde med Balsber-
get, fornsaker och levande människor. Ett exem-
pel är att en dag då Nilsson åkte vagn tillsam-
mans med naturforskaren John Edward Gray
(1800–1875) kom denne i skarp dispyt med en
medpassagerare om politik. Det »disputerades

starkt och gafflades. Gr[ay]. är i många fall allde-
les en Brunius» (C16 p. 1). Carl Georg Brunius
(1792–1869) varNilssons professorskollega i gre-
kiska vid Lunds universitet, ökänd för hetsigt
humör och grovt språk. Genom att jämföra het-
siga personermed sin kollega kundeNilsson klas-
sificera dem och göra dem begripliga.

Nilsson betonade undermötetmed Schröder
att geologin ligger nära arkeologin. Nilsson var
dock inte lika nydanande som han ville göra gäl-
lande.Detvarsedannästanett sekelvanligtattgeo-
loger ävenägnade sig åt fornforskningoch lingvis-
tik.De tre vetenskapernaansågs alla innehålla led-
trådar tillmänniskans äldsta historia (Rupke 1990,
s. 253). Att Nilsson kom längre än föregångarna
berodde på att geologin hade gjort stora framsteg.

Paris: sälar och skallar
I Paris fickNilsson tillgång till enormanaturalie-
samlingar som byggts upp av George Cuvier och
som ordnats enligt dennes metod. Framför allt
var det sälar som intresserade Nilsson och an-
teckningsböckerna från Paris domineras av stu-
dier av sälskelett. Nilsson planerade att skriva ett
större arbete ingående i Faunan om sälar, och till
det samlade hannumaterial.Han studerade även
uroxar och bisonoxar som han var väl förtrogen
med från fynd ur skånska torvmossar. Flera gång-
er kritiserar han Cuvier och menar att de skill-
nader som denne iakttagit mellan skelett snarare
bör förklaras genom köns- och åldersskillnader
än genom att det rör sig om olika arter.

Nilsson fick också med sig flera viktiga bygg-
stenar till arkeologin. Han fick tillgång till »Mus.
d'anatomie comparée […] en herrlig samling
som fyller en egen stor byggnad. Här är äfn en
samlg af kranier af olika folkslag» (C16 p. 53, 9
september 1836; fig. 3). Nilsson använde skall-
mätning, kraniologi, för att fastställa rasmässig
tillhörighet. Hans studier av samlingen väckte
tankar om det forntida Skandinavien:

Calmoque [Kalmuck från sydvästra
Ryssland]: Synes mig fullkomligt likt det
Skånska ur torfmossen – nästan rundt, bak-
till bredt och litet afhugget. En wiss platthet
fr pannan nedåt ansigtet.

(C16 p. 59, 10 september 1836)
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IUr-invånare användeNilsson skallmätning som
sin främsta metod för att bestämma Skan-
dinaviens urinvånare som en polarstam. Nilsson
hade nosat på tankegångarna tidigare och det
finns ett kort avsnitt om dem i Utkast till jagtens
och fiskets historia. Där finns dock ingen genom-
gång av metoden eller redovisning av resultat,
och det saknas empiriska exempel. Delvis berod-
de detta på att Nilsson saknade lämpliga skallar
attmäta.Hanhade brevväxlat i ämnetmed främst
Anders Retzius och Carl Peter Thunberg och
försökt komma över kranier. Han hade även fått
ett forntida kranium av Thomsen, om vilket han
skrev at det kunde »icke vara af samma race som
det vi hafva här från en torfmosse och det grön-
ländska jag fick i Köpenh» (LUB Nilsson till
Thomsen 19 augusti 1835 avskrift).

Nilsson hade alltså nosat på metoden, och nu
fick han belägg för dess användbarhet under ut-
landsresan, särskilt i samlingarna i Paris. Nilssons
nya grepp var att använda kraniemätningen inte
bara för att studera levandemänniskor, utan ock-
så för att fastställa forntida folks identitet. Anders
Retzius framhöll Nilsson som föregångsman och
denne var snabb att till sig berömmet (Nilsson

1844, s. 166). Även i England hade man börjat
experimentera med en naturvetenskapligt base-
rad rasism. Nilsson förde diskussioner om raser,
men han studerade inga anatomiska samlingar
ochdiskussionerna var intemycketmer avancera-
de än de som fördes i Sverige om götar och svear.
Det var studierna i Paris sombildade grunden till
Ur-invånares andra kapitelmedden smått baroc-
ka titeln Jemförelsemellan hufvudskålar, som finnas i
våra forngrifter och dem som tillhöra nu lefvande folk-
stammar.

I Frankrike utvecklades den fysiska antropo-
login i en mer rasistisk riktning än i England och
mätning avkranier var en avde främstametoder-
na (Bennett 2004, s. 32).Nilsson vidgår iUr-invå-
nare nyttan han hade av studierna i Paris:

I Cabinet d'Anatomie comparée i Paris
hade jag, 1836, tillfälle att granska åtskilliga
till den rena mongoliska stammen hörande
hufvudskålar, och jag måste tillstå att jag
fann totalformen hos dem påfallande lik
Lapparnas.

(Nilsson 1838–1843, Kapitel 2 s. 11)

42 Påvel Nicklasson

Fornvännen 108 (2013)

Fig. 3. I Paris studerade Nils-
son kranier från diverse
lågtekniska folk som han
menade liknade forntida
kranier funna i skånska torv-
mossar. LUB Saml. Nilsson,
S. C17. Foto LUB Media.
—In Paris Nilsson studied
skulls from low-tech cultures,
which he found similar to
prehistoric skulls from peat
bogs in Scania.
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Detta öppnade dörren till ett mörkt rum i arkeo-
logins historia somNilsson var en av de första att
utforska: en aggressiv och naturvetenskapligt ba-
serad rasism. En stor del av det rasistiska förhåll-
ningssättet fick han sig till livs i i imperienatio-
nen Frankrike där man hade skapat en ideologi
som Nilsson tämligen okritiskt tog del av:

Laurillard visade mig skelettet af Hotten-
totska Venus och gjorde mig uppmärksam
på att hon liksom aporna hade ingen
egentlig näsa – Hon bar sig åt som en apa
(sade gubben), då hon skulle uttrycka fägnad
skedde det likasom af aporna medelst att
hopaslå händerna hastigare än vi ku[nn]a
hopslå händerna [...] Hon dog deraf att hon
förtärde en flaska brännwin då hon fått kop-
por.

(C16 p. 66f, 10(?) september 1836)

LaurillardärnaturforskarenCharlesLéopoldLau-
rillard (1783–1853). Att den berömde naturfors-
karen Sven Nilsson hade blivit intresserad av
arkeologi och etnografi väckte nyfikenhet för att
inte säga löje bland kollegorna i Paris. Löjet röjer
den rasistiska miljö Nilsson vistades i. Han blev
inbjuden att närvara vid ett möte i Franska Ve-
tenskapsakademien den 26:e september 1836 där
han efter segdragna förhandlingar blev tillfrågad
omhan ville se en vilde:»Emellertid hadeGeoff.
[...] anmält att han i London sett en tatueradwilde
fr[ån] en af söderhafsöarne som hade dödat sin
fiende och hade med sig hans hufvud» (C17 p.
50f, 26 september 1836). Nilsson blev givetvis
förtjust över utsikten att få se en livs levande vil-
de och denne fick träda fram inför den illustra
församlingen:

en liten senig figur med tjockt svart hår,
tatueradt ansigte för öfrigt hvit hud – klädd
som en invånare på en af söderhafsöarna.
Några stridsvapen af sten (wanliga) visades
äfven.

Sedan spårade allt ur:

slutligen tog karlen kappan af när han
knäppte ner byxorna och visade preses
blanka ashålet. Alramäst skratt något så

besatt har jag aldrig sett. Pres. och sekret.
sågo flata ut – Derefter blef han förd ut.

Efter en liten stund fick Nilsson veta »att den
föregifna Vilden var en engelskmatros» som tjä-
nade sitt levebröd på att uppträda som vilde. Jag
tror inte att den seriöse och lite torreNilsson för-
stod att man drev med honom och hans underli-
ga intresse för vildar. Sessionen i Franska Veten-
skapsakademien var dock det närmaste Nilsson
någonsin kom att få se en livs levande vilde.

När man läser Ur-invånare mot bakgrund av
Nilssons anteckningsböcker är det uppenbart var-
ifrån han fått inspiration till sina nedsättande
omdömen om primitiva folk och Skandinaviens
urinvånare:

På höjderna mellan vattendragen hade
Vildarna sina Gång-stugor, i hvilka de om
nätterna kröpo in, som djuren i sina hiden.
Om dagen jagade de med flintpilar och kast-
spjut, eller fiskade de med ljuster och
metkrok, då hungern tvang dem att ej
öfverlämna sig åt lättjan.

(Nilsson 1838–1843, Kapitel 6 s. 17)

Som tur var invandrade sedan mer avancerade
folk som kimbrer och svear vilka, liksom sentida
européer, underkastade eller utrotade de lata vil-
darna:

Förhållandet mellan det mer bildade folk,
som kolonivis hit inflyttade, och landets vil-
da ur-invånare, har således påtagligt i det
närmaste varit likt det, som i våra dagar eger
rum emellan de vilda ur-invånarna i Ameri-
ka och de Europeiska kolonister, som ned-
sätta sig i deras grannskap, rödja deras skog-
ar och småningom undantränga dem. De
samma strider mellan bildningen och den
lägsta råheten, som nu kämpas på andra
sidan af oceanen, hafva för årtusenden sedan
utkämpats i vår verdsdel; och den hufvud-
sakligaste skillnaden synes vara, att de bil-
dades försvarsvapen nu äro vida kraftigare
och således mera snabbt afgörande. Den råa
styrkan är lättare kufvad, och bildningens
segrar och framgång hastigare.

(Nilsson 1838, Kapitel 6 s. 19)
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Nilssons rasism är grövre än vad som tidigare
funnits i den svenska fornforskningen. Ett par ex-
empelärMagnusBruzelius somanvändedenkom-
parativa metoden för att tolka gånggriften Åsa-
högen. Bruzelius var inte nedsättande mot främ-
mande folk, fastän hanmed tidens språkbruk kal-
lar dem vildar. I stället för avståndstagande kan
man skönja nyfikenhet inför det främmande, både
det geografiskt avlägsna och det tidsmässiga. Bru-
zelius kopplar forntidenoch sentidaprimitiva folk
till människans barndomstid. Under romantiken
var detta den lyckligaste perioden i människans
historia dåvi stod somnärmastdet förloradepara-
diset, och Bruzelius var väl insatt i dessa tankar.
Nils Henrik Sjöborg funderade även han över
forntida raser och vilka som var Sveriges urinvå-
nare, men är på sitt typiska sätt lättsam då han
beskriver vår relation till dem:

Måhända skulle man ännu på flere ställen
ibland oss igenkänna deras [ur-göternas]
efterkommande på det mera alfvarsamma,
stundom något dystra lynnet, på det mörka
hår, på den manliga och resliga växt, ja äfven
på de mera starkt gifna anletsdrag.

(Sjöborg 1830, s. 94)

Ur-göterna, det folk som enligt Sjöborg byggde
gånggrifterna, var stora, starka och svartmuski-
ga,men skiljer sig inte frånoss och lever kvarmitt
bland oss.

Hemma
Efter besöket i Paris återvände Nilsson i början
av oktober som hastigast till London för att slut-
föra sina studier där. Därifrån begav han sig den
9 oktober hemåt via Hamburg och Köpenhamn.
Under hemresan gjorde Nilsson utkast i dagbo-
ken tillUr-invånares två första kapitel.Detta upp-
tog nu hela hans uppmärksamhet.

Någon gång i slutet av oktober kom Nilsson
hem till Lund.Hustru och familj fanns trots hans
farhågor kvar. Expeditionen var dock inte över i
och med hemkomsten. Nu återstod att avrap-
portera resan och tacka sponsorerna, några högt
uppsatta statstjänstemän. Därför begav sig Nils-
son den 27 november iväg mot Stockholm. Han
kombinerade där tackvisiter med studier av sam-
lingarna i huvudstaden och Uppsala. Efter Lon-

don och Paris kändes Stockholm som en avkrok
och möten med tjänstemän som Nils Mårten af
TannströmochAugust vonHartmansdorff, upp-
levde han som erbarmliga. Dessa män var vis-
serligen vetenskapligt intresserade, men förstod
inte Nilssons tankevärld. Han skriver flera gång-
er idagboken förtvivlat,»Eländigt tråkigt–h[va]d
hade jag här att göra!» (C17 p. 119, 12 december
1836).

Nilsson besåg Vitterhetsakademiens antikvi-
tetssamling och träffade Bror Emil Hildebrand,
vilket gjorde honom på bättre humör. I Uppsala
återsåg han Schröder, studerade universitets forn-
sakssamling och träffade professorn i historia
Erik Gustaf Geijer. Denne stödde Nilssons idéer
om forntiden och han kände sig uppmuntrad av
deras diskussioner. AttNilssons tankar fanns nå-
gon annanstans framgår av en figur han gång på
gång ritat i dagboken, se fig. 4. Han ger ingen
förklaring till den, men den bör nog tolkas som
en gånggrift, den viktigaste fornlämningstypen
somNilsson var tvungen att omtolka för att hans
idéer om forntiden och Skandinaviens urinvå-
nare skulle gå ihop. Först i januari 1837 var Nils-
son hemma i Lund och kunde ge sig i kast med
Ur-invånarepå allvar.Dess två första delar utkom
ett år senare, våren 1838. Resorna under år 1836
hade varit mycket givande.

Nilssons resa och arkeologin
SvenNilssons anteckningsböcker innehåller om-
fattande redogörelser för hans väg tillUr-invånare.
I stället för att svepande anta att han hämtade
inspiration frånpositivism,Hegel och allmänna-
turvetenskaplig teoribildning kan man lyfta fram
enskildamöten, besök imuseisamlingar och hän-
delser som inspirerade Nilsson i hans omtolk-
ning av forntiden och som genom Ur-invånare
fick bilda grundsatser i den moderna arkeologin.
Nilssons anteckningsböcker visar att hans inspi-
rationskällor i allmänhet var betydligt mer pro-
saiska och jordnära än den närläsning av filoso-
fiska texter som har tillmätts stor betydelse i ar-
keologihistoriska sammanhang.Dagböckerna do-
kumenterar att Nilsson fick inspiration till flera
centrala teser under utlandsresan 1836.Bland des-
sa finns fördjupningen av den komparativameto-
den, tankarna om gånggrifter, som gett oss själva
ordet gånggrift, skallmätningen och rasismen för
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att identifiera forntida folk och den imperialis-
tiska attityden till lågtekniska kulturer, forntida
som sentida. Nilsson ansåg själv att hans studier
av kranier och gånggrifter var särskilt banbry-
tande (Nicklasson 2011c).

Nilsson introducerade en naturvetenskaplig
rasism som ingick i ett paket av imperialistiska
föreställningaromvissa rasersmindrevärde.Man
ansåg att det finnsmänniskor somstår nära apor-
na eller som är mer primitiva än andra. Nilsson
fick ett enormt inflytande inom svensk och inter-
nationell arkeologi. Sven Nilsson var vän med
Anders Retzius som utvecklade kraniologin inom
den fysiska antropologin. Källmaterialet visar att
AndersRetzius inspirerades avNilssonochattdet
var Nilsson som fick honom att börja använda
metoden på forntida skelettmaterial.

Det går inte att avfärda de rasistiska delarna
avNilssons teorier somett stickspår och framhål-
la andra som bärande. Rasismen låg i botten på
hans komparativa metod och hans ekonomiska
stadieteori som vidareutvecklade treperiodsys-
temet, vilka brukar framhållas som hans vikti-
gaste tankar. Nilssons rasism har inte studerats
särskilt ingående i arkeologihistorisk forskning
och definitivt inte i paritet med den betydelse
han själv och hans samtid tillmätte den. Den

enda litetmer omfattande studien är en artikel av
Jakob Christensson (2001b) och en översiktsar-
tikel om synen på samer av Gunnar Broberg i
vilkenNilssons lappska»storutbredningsteori»,
det vill säga att lapparna varit hela Europas urin-
vånare, granskas (Broberg 1982).

Stig Welinder konstaterade 1994 (s. 193) att:
»Svensk arkeologi är inte rasistisk, men den har
under såväl 1800-talet som under mellankrigsti-
den och i samtiden bidragit till skapandet av en
tidsanda med rasistiska eller rasismliknande
inslag».Han nämner att »SvenNilsson använde
sig delvis av en fysisk-antropologisk argumenta-
tion» (1994, s. 199) och ger några exempel på
Nilssons formuleringskonst som närmast fram-
står som kuriosa. Efter Welinder har få arkeo-
loger berört frågan. Jag håller intemedWelinder.
Rasism och fysisk antropologi var centrala för
Nilsson och den nya syn på forntiden han ska-
pade och som blev den moderna arkeologins
grund.

Det rasistiska synsättet baserat på fysisk ant-
ropologi och kraniologi blev mycket mer bety-
delsefullt än man kan tro då man studerar arkeo-
logihistoriska översikter somknappt brukar näm-
na det. Föreställningarna var ett paradigm inom
vilket de flesta svenska arkeologer arbetade. Sven
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Fig. 4. Svårtolkad figur som
Nilsson ritade gång på gång
i sin anteckningsbok då den
stora resan 1836 led mot sitt
slut. Troligen är det en
gånggrift, den viktigaste
fornlämningen för Nilsson
att omtolka. LUB Saml.
Nilsson, S. C17. Foto LUB
Media. —Nilsson drew this
enigmatic figure repeatedly
in his diary when his great
journey of 1836 approached
its end. It is probably a pas-
sage tomb, the most impor-
tant ancient monument for
Nilsson to reinterpret.
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Nilssons vän Bror Emil Hildebrand förankrade
fysisk antropologi och rastänkande påHistoriska
Museet i Stockholmoch hans kronprinsar, sonen
Hans Hildebrand och Oscar Montelius, länkade
det till den under 1800-talets andra hälft mycket
populära darwinismen. De använde regelmässigt
skallmätning för att analysera forntida folkgrup-
per. Arkeologer samarbetade med ledande natur-
vetare ochmedicinare somGustaf vonDüben och
Anders Retzius sonGustaf Retzius, som vidareut-
veckladeanatomiochkraniologi (Svanberg2012).
Alla såg de upp till arkeologins nestor, SvenNils-
son.

Kraniologin sågs som objektiv och veten-
skapligt oantastlig. Den var en bättre grund än
den gamla, litterärt baserade och subjektiva an-
tikvarianismen för att göra utsagor om fornti-
den. Det rasistiska tänkandet var en del av en li-
beral och naturvetenskaplig världsuppfattning.
Den fysiska antropologin utgick från individer
som kunde mätas och klassificeras vetenskapligt.
De grupper, raser, som blev resultatet, var objek-
tiva storheter som kunde ligga till grund för att
formulera lagar och analysera sociala mönster
(Smith1991, s. 65). I arkeologinknöts raser till oli-
ka levnadssätt och ekonomiska stadier, och fram-
fördes som förklaring till historiska förändringar.

Centralt för det liberala och vetenskapliga
synsättet var att man ansåg att alla folk hade ett
gemensamt ursprung och mänskligheten var en
enhet. Därmed skulle det genom upplysning och
utbildning gå att förbättra underlägsna raser. Ett
reaktionärt rastänkande förnekade det gemen-
samma ursprunget och ansåg inte att underlägs-
na raser kunde förbättras.Under det tidiga 1900-
talet radikaliserades rastänkandet då man fruk-
tade degeneration, det vill säga att underlägsna
raser och folkgrupper skulle ta över. För att för-
hindra detta tog man till rashygien och en mili-
tant darwinism (Silverbark 2010). Det som före-
nar rasismens olika grenar är den stora betydelse
man tillmäter forntiden och identifikation av
forntida folk. Arkeologin har därför en skyldig-
het att utforska den roll ämnets pionjärer spelade.

Mankanundra omden allt vanligare använd-
ningen av DNA-analys vid arkeologiska under-
sökningar är en pendang till och fortsättning på
Sven Nilssons och 1800-talets kraniologi för att
finna en objektiv metod för att klassificera forn-

tida folk. Många argument är påfallande lika de
Nilsson använde runt år 1840. Genom att stu-
dera arkeologins historia kan man få perspektiv
på hur arkeologi bedrivs idag.
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Summary

Sven Nilsson’s book The Primitive Inhabitants of
Scandinavia (Den skandinaviska nordens ur-invå -
nare) is seen by many as the starting point for
modern archaeology. The book had a profound
impact on how Prehistory was understood, and
influenced archaeologists as well as scholars and
scientists far outside archaeology. Less is known
about the ideas that influenced Nilsson. There
has been assumptions that he was influenced by
Hegelian thinking and Positivism, and that he
introduced general natural-science methodology
into archaeology. Little research has however
been done to verify these general assumptions.

Nilsson’s literary estate contains some 40 vo l-
umes of diaries that offer a rare and detailed insight
into his mind. The diaries are outspoken and it is
possible to trace major themes in Primitive Inhabi-
tants back to specific events and to re construct
how ideas formed from Nilsson’s studies. A major
source of inspiration was a journey he undertook
in 1836 to Copenhagen, northern Germany, Eng-
land and France. Studies in museum collections
and meetings with scientists shap ed several of his
most important ideas. Nilsson studied collec-
tions in museums to collect empirical evidence for
comparative analysis. One should not underesti-
mate other aspects of the journey: new theoreti-
cal perspectives and personal acquaintance with
leading scientists.

The comparative method was a romantic theo-
ry originating with Friedrich Schelling. In Lon-
don the great ethnographic collections from all
over the world convinced Nilsson of the validity
of the method for archaeology. Stone Age finds
could be compared to ethnographic objects from
all around the world. The artefacts were ordinary
objects used for hunting or as tools, and not magi-
cal or inexplicable creations. These ideas are pre-
sented in the first chapter of Primitive Inhabitants.

In London, Nilsson by chance met his coun-
tryman Johan Henrik Schröder, professor of 

archaeology at the University of Uppsala. They
had an animated discussion about passage tombs,
which Nilsson saw as traces of the first inhabi-
tants of Sweden. The third chapter of Primitive
inhabitants is in fact his reply to Schröder’s oppos-
ing views. Instead of finding clues in the Ice-
landic Sagas and other ancient written sources on
the age and purpose of passage tombs and other
monuments, Nilsson used modern travel jour-
nals and encounters between Europeans and low-
tech peoples across the world as sources. This was
arguably the most important shift in archaeology
during the 19th century. One might argue that
archaeology was still based on written sources,
but changed what books had to be read. 

In Paris Nilsson studied zoological collec-
tions brought together by Georges Cuvier. He
also studied human anatomical collections. Nils-
son’s racial ideas, that the early inhabitants of the
north had been a polar tribe, can be traced back
to his stay in Paris. He was also convinced of the
value of cranial measurements as a scientific
method to establish the racial identity of prehis-
toric peoples. Nilsson clearly encountered an open-
ly racist environment in Paris, which he ra ther
uncritically adopted. He introduced craniometry
to archaeology and saw it as the strongest evi-
dence for the views put forward in Primitive in -
habitants.With Nilsson the method became com-
monplace in archaeology. One might even speak
of a racist paradigm in archaeological re search.

Nilsson’s attitude was part of a liberal world-
view which saw physical anthropology as an ob jec-
tive scientific method to study humans. The no tion
of science was central and a way to break with old
subjective antiquarianism. The history of archaeo-
logy and the study of diaries, letters and journals
offer perspective on contemporary archaeology.
One might compare Nilsson’s arguments about
the advantages of craniology with arguments
about DNA analysis in current archaeology. 
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