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Professor Sven Nilsson (1787–1883) is regarded as one of the main contributors to
the creation of scientific archaeology. His archaeological treatise Den Skandinaviska
Nordens ur-invånare (The Primitive inhabitants of the North), published between 1838
and 1843 in Swedish, is one of the most important books on archaeology ever writ-
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Professorn i naturalhistoria vid Lunds universi-
tet, Sven Nilsson (1787–1883) ses med rätta som
en av den vetenskapliga arkeologins främsta kon-
struktörer. Han tillförde en ekonomisk dimen-
sion till treperiodsystemet och tolkade artefakter
av sten och flinta som vardagsredskap hos folk
som inte kände till bruket av metall. Han länkade
människans förhistoria till en geologisk tidsskala
och etablerade naturforskningens komparativa
metod som en arkeologisk standardmetod.

Varför började Nilsson ägna sig åt arkeologi
och varifrån hämtade han inspiration till sina ban-   
brytande idéer? I början av 1835 publicerade han
plötsligt en uppsats om forntiden, »Inledning till
jaktens och fiskets historia» i andra uppl agan av
sin Fauna, delen om fåglar. Den framstår som nå-
got av en blixt från klar himmel. Nilsson jämförde
här stenredskap med etnografiska artefakter från
Grönland och drog därav slutsatsen att stenålders-
vildarna varit grönländare och att vildestadiet,
stenåldern, var minst 3000 år gammal, en för-
längning av forntiden som gick långt bortom
andra antikvariers horisont. Några år se nare för -
djupade han resonemangen i sin berömdaavhand-
ling Den Skandinaviska Nordens Ur-invånare (Nils-
son 1838–43), den vetenskapliga arkeologins por-
talarbete. Före mitten av 1830-talet finns det för-

utom enstaka föga avancerade antikvariska note-
ringar i Nilssons dagböcker inget som tyder på att
han hyste något större intresse för forntiden
(Nicklasson 2014a; 2014b). Han framstår som en
särling utan kontakt med tidens antikvarier och
utan inspiratörer.

I sina självbiografiska anteckningar uppger
Nilsson att det var hans fars sagoberättande som
väckt hans intresse för forntiden redan som barn
(Wetterberg 1923, s. 297 f). Problemet är att detta
intresse inte avspeglas i hans papper förrän just
under mitten av 1830-talet. Han skrev dessutom
inte sina självbiografiska anteckningar förrän på
1870-talet, då han började närma sig de nittio
och i minnet sökte sig tillbaka till barndomen.

Berta Stjernquist (1983, s. 157) menade att Nils-
sons intresse för arkeologi kan ha väckts då han
1815–16 studerade i Köpenhamn och besökte Old-
sagskommissionens samling. Det finns dock inte
mycket som indikerar att Nilsson blev fascinerad
av forntiden då. Hans anteckningar och brev från
Köpenhamn handlar i stället om intensiva natur-
vetenskapliga studier (LUB Samling Nilsson C2.
Exempel på brev från vistelsen i Köpenhamn:
LUB Nilsson till Trolle Wachtmeister). Det finns
dessutom föga som överbryggar det tidsmässiga
gapet till de arkeologiska skrifterna på 1830-talet.



Svaret på hur och varför Nilsson började ägna
sig åt arkeologi och vilka hans inspiratörer var mås-
te sökas i hans enorma kvarlåtenskap och andra
samtida handlingar. Nilsson blev som gammal oro-
lig för att hans korrespondens skulle bli offentlig
och han rensade rejält. Han brände vad han mena-
de var personlig korrespondens, men man kan för-
moda att han även brände brev från personer han
ville distansera sig från. Till saken hör att Nilsson
var argsint och paranoid, vilket gjorde det omöj-
ligt för honom att bibehålla vänskap, och han brän-
de säkert brev från sina många fiender, verkliga
och inbillade.

Gallringen var som mest hårdhänt i hans tidi-
ga korrespondens och gör det svårt att rekonst-
ruera inspirationskällor och diskussionspartners
under de år han började intressera sig för arkeo-
logi. Detta förstärker bilden av särlingskap. Som
gamla har många professorer ingenting emot att
framstå som självlärda genier, och en aura av mys-
tik och genikult uppstod runt Nilsson. Det passar
bra i framställningar med vetenskapsmän som
civilisatoriska hjältar, men har inte så mycket att
göra med hur Nilssons intresse för forntiden fak-
tiskt vaknade och bortser från hans rika kontakt-
nät.

Jag skall i denna uppsats kartlägga en av Nils-
sons inspirationskällor, den antikvariska forsk-
ning som utfördes av antikvarier och tjänstemän
med rötter i det Götiska förbundet. Man kan dis-
kutera påverkan ur flera synvinklar. En är att spå-
ra tankegods och om forskare inspirerat varandra
idémässigt. Ett annat är uppmuntran och stöd,
inom eller utom vetenskapen. Sådant stöd kan
bestå av ekonomisk hjälp, hjälp att vinna tillträde
till en forskargemenskap eller moraliskt stöd till
kontroversiell forskning. Ett annat är vänskap
och väntjänster. Jag kommer att visa att Nilsson i
varierande grad fick hjälp på alla dessa sätt av
göter, och att flera bidrag var centrala för hans
arkeologiska forskning.

Götiska förbundet
Götiska förbundet är en av de mest omstridda sam -
manslutningarna i svensk kulturhistoria och det
finns oerhört mycket skrivet om det. Förbundet
grundades 1811 i efterdyningarna av Sveriges ka-
tastrofala krig mot Ryssland 1808–09 och förlus-
ten av Finland. Enligt stadgarna skulle man ver-

ka för att återuppväcka den gamla götiska andan
och medlemmarna hade en plikt att ägna sig åt
fornforskning. En genomgående tendens är att
eftervärlden har förlöjligat förbundet. Det har
till stor del sin förklaring i att huvudkällan för
forskningen varit den historik Erik Gustaf Geijer
(1783–1847) sammanställde vid förbundets ned-
läggning. Geijer hade varit en av stamgöterna men
hade på äldre dar blivit liberal och tagit avstånd
från sina konservativa bröder. Han hade inte haft
någon kontakt med sin ungdomsvän och förbun-
dets starke man, skriftvårdaren Jacob Adlerbeth
(1785–1844; fig.1) eller förbundets kärntrupp på
mer än ett decennium. Han framställde förbundet
som ett skämt och en ungdomssynd. Det är
uppenbart att han ville distansera sig från sitt
götiska förflutna.

Geijers inställning har fastnat och går igen i
senare forskning. Ett exempel är Eva-Lena Bengts-
son (1999, s. 173) som i det stort anlagda refer-
ensverket Signums svenska konsthistoria avfärdar
förbundet med »Götiska förbundet, där skalder,
språkforskare, historiker och allsköns fornentu-
siaster samlade för att dricka mjöd men också för
att byta en och annan tanke». Hon har inte brytt
sig om att läsa mötesprotokollen där det framgår
att vetenskapliga uppsatser regelmässigt lästes
upp. Inte heller har hon fäst avseende vid de tu sen-
tals sidorna antikvariska anteckningar i bröder-
nas kvarlåtenskap som krävt åtskillig tankemöda.

Förbundets ledande medlemmar har mer eller
mindre regelmässigt framställs som tokar. Seriösa
forskare och litteratörer har blivit karikatyrer och
deras insatser och strävanden förnekats. Lars Lönn-
roth kallar i Den svenska litteraturen Jacob Adler-
beth för hedersknyffel, Leonhard Fredrik Rääf
för spränglärd kuf och Pehr Henrik Ling för dun-
dergöt (Lönnroth & Delblanc 1999). Arkeologins
främste historieskrivare Bengt Hildebrand kalla-
de Adlerbeth för »den hederlige stofilen» (1934,
s. 268) och förvägrade honom därmed en plats i
den svenska arkeologins annaler. Just Adlerbeth
har framställts som en småtokig patriot vars intres-
sen inskränkte sig till att skåla i mjöd, sjunga för-
bundssången »Göterna fordomdags drucko ur
horn» och trava runt i burleska lekar med sina
bröder. Även detta har sin grund i Geijer som be-
skrev sin tidigare vän som något av en forndåre.
Få forskare nämner att det var Adlerbeth som
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1828 skrev den första moderna fornminneslagen
och att hans kvarlåtenskap är det enskilt vikti-
gaste arkeologiska arkivet från 1800-talets första
hälft. Adlerbeth spenderade årligen hundratals
riksdaler på arkeologi medan staten helt saknade
en sådan budget, och det var hans förtjänst att
många viktiga antikvariska projekt blev av.

Man har alltså ringaktat brödernas antikva-
riska insatser. Ett grundläggande arbete med det-
ta synsätt är Bengt Hildebrands C.J. Thomsen och
hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 (Hilde-
brand 1937–38). Hildebrand presenterade i ett rikt
persongalleri antikvarier utanför en liten krets
runt Thomsen närmast raljerande. De beskrivs
som inkompetenta eller förment betydelselösa.
Hildebrands text är det främsta arbetet om arkeo-
logins utveckling under det tidiga 1800- talet och
har blivit skolbildande. Hans slutsatser har upp-
repats och betydelselösa antikvarier har rensats
bort i arkeologihistoriska framställningar.

Det har lett till problem för arkeologihisto-
risk forskning som tenderat att sortera aktörer i
dem som »fick rätt», det vill säga sådana som
Sven Nilsson och dem som »hade fel» och var
»gammaldags» eller höll på med »mindre frukt-
bar» forskning, det vill säga sådana som bröder-
na i Götiska förbundet (jfr Svestad 1995, s. 13 ff).
I allmänhet har endast den första kategorin till-
dragit sig forskningens intresse. Det gör att en stor
del av den arkeologiska verksamhet som faktiskt
bedrevs är okänd. Man har också mer eller mind-
re förutsatt att »korrekta» arkeologer som Nils-
son inte hade kontakt med »mindre framståen-
de» kollegor och därmed blir ännu ensammare
och mera svårförklarliga.

Ett undantag är Torkel Molin som i sin dok-
torsavhandling Den rätta tidens mått (2003) satte
fokus på den avancerade arkeologiska forskning
som skedde i Götiska förbundet och vilken bety-
delse bortglömda antikvarier som Johan Haquin
Wallman, Nils Johan Ekdahl och inte minst Jacob
Adlerbeth hade. De flesta som skrivit om Götiska
förbundets arkeologiska insatser har varit histo-
riker, idéhistoriker eller litteraturhistoriker. Då
jag som arkeolog studerat brödernas efterlämna-
de papper har jag slagits av kvaliteten i deras fält-
undersökningar, metoder och teoretiska klarsynt-
het (Nicklasson 2015). Bröderna utförde viktig
forskning och räddade mängder med fornläm-

ningar från förstörelse. Det finns många viktiga
uppsatser i förbundets tidning Iduna.

Götiska förbundets storhetstid var 1810-talet.
Stämmorna var välbesökta och Iduna gavs ut med
jämna intervall. Redan runt 1820 började dock
intresset svikta och allt färre bröder slöt upp.
Först 1833 lyckades de kvarvarande med Geijer i
spetsen förmå Adlerbeth att förklara förbundet
vilande. Adlerbeth såg detta som den värsta da-
gen i sitt liv och förlät aldrig Geijer. Först efter
Adlerbeths död 1844 kunde förbundet gå i gra-
ven. De giktbrutna bröderna sammanställde ett
sista retrospektivt nummer av Iduna som skild-
rar förbundets verksamhet. Trots förbundets in-
aktivitet fortsatte flera bröder att forska om forn-
tiden. Flera blev ledamöter i Vitterhetsakademien,
den myndighet som handlade fornvårdsärenden.
Broder Ingemund den gamle, Johan Gustaf Lilje-
gren (1791–1837), blev riksantikvarie och Akade-
mien kan nästan ses som en avknoppning av för-
bundet. Många bröder hyllade livet ut de götiska
idealen och skrev som gamla med kärlek om för-
bundet, stämmorna och Jacob Adlerbeth. Då de
mötte en gammal broder hälsade de varandra i god
götisk anda med förbundets rungande »Heij!».

Götiska förbundet hyste varken enhetliga åsik-
ter eller någon likartad syn på forntiden, tvärt-
om. I Iduna publicerades uppsatser om vitt skilda
ämnen och mycket olika tankar framfördes. Brö-
derna kunde hamna i häftiga gräl om forntiden.
Under nedgångsperioden på 1820-talet slutade
man träffas för att läsa upp och diskutera uppsat-
ser. En levande forskningsmiljö försvann, brö-
derna blev mer isolerade och man kan ännu mind-
re tala om någon »götisk» linje. Förbundet var
ett löst sammanhållet nätverk av fornforskare och
forntidsintresserade som informellt kunde gynna
varandra och förbundets ideal. Nätverket var Sve-
riges mest avancerade forum för arkeologi och
betydde mycket för forskning och handläggning
av antikvariska ärenden. I vissa fall kan man se
hur det götiska broderskapet öppnade dörrar inom
vetenskap och förvaltning. Flera göter genom-
syrades livet igenom av förbundets ideal och ver-
kade för att främja fornforskning och arkeologi.
Flera var ledande antikvarier, andra avancerade
inom statsförvaltningen. Adlerbeth är ett exem-
pel. Då de flesta göter blivit för gamla för att ägna
sig åt fältarkeologi gynnade han en yngre genera-
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tion antikvarier som Richard Dybeck, Bror Emil
Hildebrand och bröderna Säve och som stats-
tjänsteman verkade han ständigt för arkeologins
bästa.

Eftersom Götiska förbundet var aktivt innan
Nilsson började intressera sig för arkeologi finns
få direkta kopplingar. Förbundet var elitistiskt och
många bröder var adliga, framstående skalder el-
ler etablerade fornforskare. Nilsson saknade alla
dessa egenskaper och var aldrig påtänkt som med-
lem. Han var emellertid jämngammal med många
bröder och verkade i samma miljöer.

Nilsson umgicks, liksom de flesta ledande ar-
keologer under 1800-talets andra hälft, i liberala
kretsar. Många i Nilssons generation hade dock i
början av seklet bedrivit fornforskning i en kon-
servativ anda, eller tillskrevs detta senare. Detta
gällde flera medlemmar i Götiska förbundet. För-
bundet i sig hade på 1860-talet börjat hyllas som
en konservativ tankesmedja med ideal som stred
mot Nilssons (Grandien 1987, s. 49). Denna syn
kan på goda grunder ifrågasättas, och förbundet
kan lika gärna uppfattas som liberalt. De poli-
tiska skillnaderna gjorde säkert att den liberale
Nilsson ville distansera sig och det är uppenbart
att det saknas brev från flera av hans götiska kor-
respondenter bland hans efterlämnade papper.
Det gör det givetvis svårare att spåra samband
och påverkan. Trots det har flera göter satt spår i
Nilssons arkeologiska verksamhet. 

Man måste understryka att en ännu större gall-
ring skett bland göternas efterlämnade papper.
Dessa processer har berörts av Anders Nyblom
(2013). Många av bröderna var födda under det
sena 1700-talet och höll privatlivets helgd högre
än att cementera en persons minne. Många brän-
de sin korrespondens eller lämnade inte in den
till offentliga arkiv. I andra fall såg deras vänner
till att deras papper inte blev offentliga. Detta
skedde efter Adlerbeths död då hans barndoms-
vän Leonhard Fredrik Rääf brände hans dagböc-
ker. Andra göter sågs inte som betydelsefulla nog
för att deras papper skulle arkiveras. Detta drab-
bade till exempel Nils Henrik Sjöborg då Vitter-
hetsakademien vägrade ta emot hans samlingar
efter hans död. I flera andra fall finns emellertid
omfattande arkivmaterial. Dessa har dock sällan
utnyttjats för arkeologihistoriska studier efter-
som göterna bedömts som betydelselösa.

Lundagöter: Bruzelius och Sjöborg
Götiska förbundets bas fanns i Stockholm och de
flesta bröder hade studerat vid Uppsala universi-
tet. Även i Lund fanns dock en liten skara med
Esaias Tegnér i spetsen. Den skickligaste antik-
varien här var Magnus Bruzelius (1786–1855), bro -
der Svipdager, som samlade på sig en av Skånes
och Sveriges största och finaste fornsakssamlingar.
Han genomförde utgrävningar i Skåne och södra
Halland och skrev flera viktiga arkeologiska upp-
satser, ofta i Iduna. Hans största bidrag var att de-
finiera stenåldern som en egen period utifrån ar-
keologiska fynd han gjort vid undersökningen av
gånggriften Åsahögen utanför Helsingborg (Nick-
lasson 2011; 2015). Bruzelius tvingades av ekono-
miska skäl att bli präst och söka ett pastorat och
övergav all antikvarisk forskning redan 1823.
Hans forskning hör till periodens allra viktigaste.
Förutom att definiera stenåldern jämförde han
fynd i gånggrifter med hur lågteknologiska folk
på Söderhavsöarna levde, och hans uppsatser och
metoder är viktiga direkta föregångare till Nils-
sons komparativa arbetssätt. Nilsson bidrog till
publiceringen av Åsahögen genom att bestämma
djurbenen.

Nilsson besökte flera gånger Bruzelius på hans
prästgård i Löderup för att studera hans fornsaks-
samling. Bruzelius kunde vara ohövlig mot be sö-
kande antikvarier och Nilsson fann honom vid ett
tillfälle 1836 »ytterst snål och incommunicatif»
(LUB Samling Nilsson C14, 4(?) juni 1836). And-
ra gånger förde de ingående samtal om forntiden
och bytte fornsaker. Nilsson ritade av artefakter
från Bruzelius samling i sina anteckningsböcker
och den legendariska samlingen var till stor hjälp
då han formulerade sina teorier.

Professorn i historia Nils Henrik Sjöborg
(1767–1838), broder Baldur i Götiska förbundet,
grundade 1805 tillsammans med Anders Jahan
Retzius Lunds Universitets Historiska Museum,
Sveriges första arkeologiska museum. Museet
byggde upp en av Sveriges viktigaste samlingar
som var till stor hjälp för Nilsson. Denne hade
som student den karismatiske Sjöborg som lära-
re. Sjöborg engagerade sig för fornvård och blev
1814 utnämnd till antikvitetsintendent, ett slags
parallell riksantikvarie, och flyttade till Stock-
holm där han kom i konflikt med riksantikvarien
och Vitterhetsakademien. Nilsson var medveten
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om Sjöborgs strävanden och kommenterade dem
i en anteckningsbok 1814 då han såg förstörda
fornlämningar i Halland (Sjöborg 1797; Nicklas-
son 2014a).

Nilsson och Sjöborg hade dock föga med var-
andra att göra. Som alla andra klagade Nilsson över
kvaliteten på Sjöborgs publikationer, och från
runt 1820 spelade Sjöborg en undanskymd roll i
den antikvariska världen. Han blev 1838 emeller-
tid först att recensera Nilssons Den Skandinaviska
Nordens Ur-invånare och sågade Nilssons bärande
idéer, vilket ledde till att denne fick ett raseri-
utbrott och skrev ett ursinnigt svar som slutar
med att han avfärdar Sjöborg som arkeologins
Per Degn, den ohederlige och okunnige klocka-
ren i Holbergs pjäs Erasmus Montanus. Svaret hann
dock inte publiceras innan Sjöborg avled (Nick-
lasson 2011b; LUB Samling Nilsson DIII; 8a).
Man kan inte heller bortse från att Sjöborg mitt
bland sina fel och tveksamheter formulerade tan-
ken om en kummelålder, vilket var en föregång-
are till begreppet stenåldern och en inspirations-
källa till Nilssons vildestadium. 

Uppsalagöter: Geijer och Schröder
Nilsson framhöll ofta historikern Erik Gustaf
Geijer, broder Einar Tambarskälve, som en av
dem som först hade insett hans idéers riktighet
och stöttat honom. Geijer gratulerade Nilsson
till hans uppsats »Inledning» och konstaterade
att »Innehållet är lika interessant som nytt och
visar hvad ljus naturforskaren äfven kan sprida
öfver Historien» (LUB Geijer till Nilsson, 18
mars 1835). De träffades då och då i Uppsala och
Stockholm och Geijer skrev uppmuntrande brev.
Stödet från rikets främste historieprofessor stärk-
te Nilssons självkänsla.

Geijer hade i Svea Rikes Häfder (1825, s. 64, 72 f)
försiktigt spekulerat om feniciska besök på »Tenn-
öarna», Britannien och »Bernstenskusten», Syd-
skandinavien. Han baserade detta på fragmen-
tariska antika skriftliga källor. Detta blev en viktig
källa för Nilsson då han formulerade sin fenicier-
teori, att fenicisk handel och kolonisation hade
initierat bronsåldern. För Nilsson representera-
de detta civilisationens seger över vildestadiets
råa barbari. Första embryot till hans bronsålders-
forskning finns i en uppsats från 1837 i Fysiogra-
fiska sällskapets årsbok i vilken han analyserade

Pytheas reseberättelse och identifierade dennes
Thule med Skandinavien. Begreppet »bronsål-
dern» fanns inte och kronologin hängde löst, men
civilisationens ankomst var liktydig med jord-
bruk och metallhantverk. Innan han lät trycka
uppsatsen läste han upp den för Geijer och Nils
Johan Ekdahl, broder Arnliot, i Stockholm i de-
cember 1836. Ekdahl kommenterade den utifrån
sina erfarenheter från Norrlandskusten där han
på Adlerbeths bekostnad hade rest i antikvariskt
ärende (LUB Samling Nilsson C17). Geijer var
säkert smickrad över att lundensaren vidareut-
vecklade hans tankar om bärnstenshandel. Han
blev i mitten av 1840-talet en av de första som
Nilsson avslöjade sina teorier om fenicierna för
då de började ta fast form (KB Nilsson till Geijer,
21 januari 1845).

Johan Henrik Schröder (1791–1857), broder
Skölder Svenske, blev 1830 utnämnd till Sveriges
förste professor i arkeologi. Han genomförde på
Adlerbeths bekostnad antikvariska resor i Söder-
manland, Västmanland, Dalarna och Gotland. Han
verkar bara ha haft sporadisk kontakt med Nils-
son före 1830-talet. Av en slump sprang de ihop i
London 1836, då Nilsson var där för att samla
material till Ur-invånare och Schröder gjorde en
av sina många europeiska bildningsresor. De för-
de en animerad diskussion i en droska om väst-
götska gånggrifter som Schröder menade var från
vikingatiden, men Nilsson förde till vildestadiet.
Schröder hämtade argument från en resa han och
göterna Geijer och Gustaf Wilhelm Gumaelius,
broder Kjartan Olofsson, gjort till Västergötland
1827 (Nicklasson & Sjögren 2012; Nicklasson
2013) som han kompletterade med passager från
de isländska sagorna. Nilsson ansåg att denna dis- 
kussion var mycket intressant: det tredje kapitlet
i Ur-invånare, där gånggrifter beskrivs som en
underkategori till urinvånarnas gånghus, är ett
direkt svar till Schröder. Nilsson myntade där
vårt moderna namn på fornlämningstypen, gång -
grift. Hans tolkning och datering var central för
att belägga vildestadiet som en förhistorisk period
eftersom många antikvarier visserligen ansåg att
gånggrifter var de äldsta fornlämningarna, men
trots det hörde hemma i den isländska sagovärl-
den. Nilsson byggde vidare på slutsatser antikva-
rier dragit i Skåne och Västergötland om att gång-
grifter var de äldsta forntida monumenten och
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inte innehöll föremål av metall utan bara av sten,
lera, ben och bärnsten.

Det finns dock en förhistoria till Nilssons
diskussion med Schröder som visar att Nilsson
hade haft kontakt med andra göter.

Östgötska göter: Ekenstam och Wallman
Östergötland intog en speciell position i den svens-
ka romantiken. Många litteratörer härifrån var
starkt påverkade av den tyska idealismen med
filosofen Friedrich Schelling som galjonsfigur,
och de blev de mest romantiska av romantikens
skriftställare. Även östgötska antikvarier var starkt
påverkade av idealistiska tankar.

Fabian Wilhelm af Ekenstam (1786–1868) är
en säregen person under den svenska romantiken
och har avhandlats av Michael Edenborg (1997).
Han anammade den tyska idealismen mer än de
flesta och till och med den store Schelling visste
vem han var. Ekenstam var alkemist och mysti-
ker och vidareutvecklade den idealistiska före-
ställningen att människans urhem står att finna i
en guldålder, ett indiskt urhem, i en Iduna-upp-
sats som nog är så långt det går föra den roman-
tiska synen på forntiden (Ekenstam 1816).

Sven Nilsson var ingen stor teoretiker eller
filosof. Det mesta i hans anteckningsböcker rör
sig på ett praktiskt och empiriskt plan, iakttagel-
ser och beskrivningar, samt grubbel med ömsom
geniala och ömsom kuriösa kopplingar. Man kan
dock inte bortse från att han tillhörde den ro-
mantiska generationen. Under en resa 1821 över-
nattade han hos Ekenstam och fick mycket att
tänka på då värden visade honom en serie indiska
gudabilder han hade kommit över i England
(LUB Samling Nilsson C5, p. 75f). Nilsson blev
tagen och började ägna sig åt djupa funderingar
om människans ursprung. Han beskrev bilderna
som

en betydlig samling af Ind. originalmål-
ningar mest föreställande deras myther samt
en ännu större samling copior. Af hvad litet
jag redigt kunna fatta af målningarna måste i
Hinduernas myther ligga en djup wishet
dold; isynh. antyda de klara och djupa
blickar in i naturen, af hkn man ej skulle tro
meskoslägtet mägtigt i dessa tider af dess
första barndom.

Det som frapperade Nilsson mest var »Wishnu’s
incarnationer eller uppenbarelser». I de fyra
första var Vishnu olika djur och först i den femte
blev han en »liten Dwärgmenniska. Nu började
han handla selfständigt, bad att få framskrida och
tog då 3 steg of[a]n jord himel och helfwete.»
Först i den sjätte inkarnationen framträdde Vish-
nu fullt ut. Nilsson var förbluffad över den in-
diska forntiden.

Man blir ofta twungen att göra sig den 
frågan: hur kunde de weta det? Det är ju
först de senaste tiders speculationer och 
djupa forskningar i naturen som kommit 
till sådana resultater och likväl äro Indernas
myther bewisligen mkt äldre än Moses
skrifter.

Han undrade över hur människorna så tidigt hade
kunnat nå djupa insikter. Det måste antingen ha
funnits en »wida äldre cultur med stora framsteg
i vetenskaperna h[vil]ka sedan gått förlorade»
eller rått en instinktiv förening mellan människa
och natur. Det första alternativet avfärdade Nils-
son genom »det barnsliga i framställningen» och
fastnade för det andra. Människans instinkt måste
ha varit högt utvecklad innan hon började tänka
förnuftigt och »ha liknat en clair-voyant.» Över-
gången mellan den instinktiva föreningen mel-
lan människa och natur bröts av »tillståndet af
förnuft» som var det bibliska syndafallet och män-
niskan har sedan dess försökt »att åter ge[n]o[m]
egna krafter, ge[n]o[m] förnuftsodlingen uppar-
beta sig till sam[ma] kunskapsbegär som hon for-
dom sås[om] barn hade ge[n]o[m] instincten»
Fallet hade varat i årtusenden och pågår fortfa-
rande. Guldålderstanken satte spår i Nilssons ar -
keologiska forskning. I allmänhet förlade roman-
tikerna Guldåldern till människans mystiska ur -
hem i Orienten, oftast Indien. Nilssons Guld-
ålder blev bronsåldern som hade initierats av
fenicier, även de ett orientaliskt folk.

Genom mötet med Ekenstam går det att be -
lägga att Nilsson var bevandrad i romantiska idé-
er. I hans arkeologiska skrifter finns högromantis-
ka passager, en övertro på folkkultur som källa
för forntida förhållanden och en enveten guld-
ålderstanke. Dessa har avfärdats som obegripliga,
ovidkommande eller atypiska. Genom att se hon-
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om som en del av sin romantiska generation blir
sådana textställen begripliga och visar att han hade
kontakt med romantiska antikvarier som Eken-
stam.

Johan Haquin Wallman (1792–1853), broder
Helge, var sin generations skickligaste antikvarie.
Med Adlerbeths ekonomiska stöd genomkorsade
han under närmare tjugo år Sydsverige på spa-
ning efter fornlämningar. De delade ett passio-
nerat intresse för forntiden som då och då slog
över i besatthet (Nicklasson 2011c). Han utveck-
lade metoder för fornminnesinventering som låg
långt före hur andra antikvarier arbetade. Wall-
mans insatser har tyvärr glömts bort.

Wallman var kanske den göt som betydde mest
för Nilsson. Detta till trots att det nästan helt
saknas källmaterial om deras relation. Det finns
ett enda brev bevarat från Nilsson till Wallman
(NM Nilsson till Wallman, 15 februari 1836) och
inga från Wallman till Nilsson. De lärde dock
känna varandra redan 1814 då Nilsson bifogade
ett brev till Wallman, som han kallade för »snäll
och ifrig ornitholog», då han skrev till Abraham
Ahlqvist i Uppsala och frågade om Wallman var
jägare (KSoGB Nilsson till Ahlqvist, 9 mars 1814).
Wallman var, precis som Nilsson, en framstående
naturforskare och ägnade sig främst åt botanik. 

Wallman var en av de första som fick känne-
dom om Nilssons intresse för forntiden. Detta går
att belägga genom ett brev från Wallman till det
Kungliga danska Oldskriftselskabets sekreterare
Carl Christian Rafn från december 1832. Wallman
hade nyligen blivit kallad som ledamot och hade
blivit ombedd att rekommendera andra svenskar.
En av hans rekommendationer var Sven Nilsson.
Nilsson blev strax därefter kallad som ledamot,
vilket han glatt accepterade. Han erkände att hans
antikvariska insatser var i det närmaste obefint-
liga, men att han hoppades att kunna skicka en
avhandling i framtiden. År 1832 hade Nilsson inte
publicerat någonting om forntiden och det finns
inget om arkeologi i korrespondens eller dagböc-
ker. Wallman måste ha besuttit numera försvun-
nen förstahandsinformation om att Nilsson grubb-
lade över viktiga frågor och förtjänade ett erkän-
nande som antikvarie. Kallelsen till Oldskriftsel-
skabet var ett starkt incitament att formulera lösa
tankar till en avhandling och Nilsson var några år
senare noga med att skicka sitt arkeologiska först -

lingsverk »Inledning till jaktens och fiskets his-
toria» till Wallman och Rafn. Wallmans rekom-
mendation öppnade dörrar till danska antikvarier
(OS Wallman till Rafn 22 december 1832; Nils-
son till Rafn, 20 januari 1833, 8 mars 1835).

Man kan rekonstruera delar av vad Nilsson
och Wallman diskuterade i sin försvunna korre-
spondens. Genom att pussla samman källor fram -
träder ett centralt ämne. Jag har redan berättat
om att Nilsson råkade träffa Schröder i London
1836 och deras intensiva samtal om gånggrifter.
Schröder ansåg att dessa skulle dateras till vikinga -
tiden. Källan för den märkliga dateringen var utan
tvekan Wallman. Då Schröder och Geijer 1827
hade kommit hem från sin studieresa till Väster -
götland skrev Geijer till landets främste antikva-
rie, Wallman, för att få dennes åsikt om de märk -
liga gånggrifterna. Wallman besvarade frågorna i
ett långt brev (UUB Wallman till Geijer 4 okto-
ber 1827). Wallman ansåg att anläggningarna var
från vikingatiden och att vikingarna hade inspire-
rats av megaliter i Bretagne som de sett på sina
plundringståg. Geijer måste ha visat Schröder
Wallmans brev och denne hade accepterat åsik-
terna. Numera framstår Wallmans tolkning som
barock. Han var emellertid verksam i sydöstra
Sverige där anslående fynd från stenåldern var
sällsynta. De enda gånggrifter han hade studerat
var de i Resmo socken på södra Öland. Dessa
hade ännu inte grävts ut och det fanns inga skäl
för att datera dem till en egen del av forntiden.
Hans svar till Geijer är från en noggrann forskare
som dragit slutsatser utifrån det empiriska mate-
rial han studerat. Hade han besökt megalitbyg-
derna hade han förmodligen modifierat sitt syn-
sätt.

Det går att föra indiciekedjan ett steg längre.
Nilsson måste ha skrivit till Wallman om sin
banbrytande teori om att Sveriges urinvånare var
grönländare. Kring den tid då Wallman rekom-
menderade Nilsson som ledamot i Oldskriftsel-
skabet frågade han Rafn om arkeologiska fynd
och etnografiska föremål från Grönland i Köpen-
hamn. Det var dessa samlingar som Nilsson ut-
gick från då han tolkade urinvånarnas etniska till- 
h örighet och drog slutsatser om vildestadiets ma -
teriella kultur. Wallman frågade Rafn om det fanns
gånggrifter på Grönland. Frågorna är udda och
den grönländska kopplingen återfinns inte i Wall -
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mans skrifter. Han måste ha diskuterat ämnet
med någon annan och den ende som funderade
över grönländare under svensk forntid var Nils-
son.

I det enda bevarade brevet från Nilsson till
Wallman efterfrågar Nilsson synpunkter på »In-
ledning». Därav framgår att de var bekanta och
måste ha växlat fler brev. Wallman hade höga
tankar om Nilsson som naturforskare. Han om -
besörjde subskriptionslistor på hans böcker i Lin -
köping och hade för avsikt att recensera honom
positivt. Wallman ansåg dock att Nilsson hade
fel om stenåldern och borde lägga ner sina arkeo-
logiska studier. I ett brev till Nilssons profes-
sorskollega och konkurrent i Lund, Johan Wil-
helm Zetterstedt, skrev han:

I parentes anmärker jag, att det vore bättre
om Nilsson fortsatte detta mästerliga verk,
än att inlåta sig på ett främmande fält, der
han sannolikt lika litet, som andra forskare,
lärer undgå nÿbegynnarens öde att förvillas i
labÿrinther, ur hvilka först efter långvariga
fruktlösa försök, en utgång finnes 

(LUB Wallman till Zetterstedt 16 april 1838).

Det mästerliga verket är Nilssons Fauna. Laby-
rinten är Ur-invånare. Wallman och Nilsson fick
några år senare åter med varandra att göra i Vitter-
hetsakademien då de 1844 bedömde en avhand-
ling av Axel Emmanuel Holmberg om hällrist-
ningar (Nicklasson 2008).

Kontakterna med Wallman verkar, fastän de
delvis bygger på indicier, ha varit betydelsefulla.
Nilsson fick hjälp att etablera sig som antikvarie
och hittade en god diskussionspartner vars idéer
hörde till de viktigaste att vederlägga.

Abraham Ahlqvist: livräddaren
Abraham Ahlqvist (1794–1844), broder Mysing,
var under studieåren på 1810-talet en av Nilssons
närmast förtrogna. Nilsson studerade i Lund, Ahl -
qvist i Uppsala, och Nilsson knöt genom denne
kontakter i Uppsala. Han hade stor nytta av hon-
om för sin naturforskning och sannolikt även för
arkeologin. Ahlqvist var intresserad av naturforsk-
ning, främst botanik, och Nilsson och han utbytte
information om växter och djur. Studenten Ahl -
qvist räddade dessutom Sven Nilssons liv.

Källmaterialet för att belysa deras relation består
i huvudsak av 26 brev från Nilsson till Ahlqvist
som förvaras vid Kalmar stifts- och gymnasiebib-
liotek. Av allt att döma hör Ahlqvists brev till
dem som Nilsson gallrat och han har också rensat
sin biografi från samröret.

Ahlqvist flyttade efter studierna hem till Kal -
mar och blev efter några år präst i Runstens sock-
en på Öland där han stannade livet ut. Hans
främsta antikvariska arbete är en öländsk orts-
beskrivning som han ärvde och avslutade efter
sin far (Ahlqvist 1822–25). Förutom denna skrev
han en ytligt sett kuriös uppsats i Iduna om en
renässansgaffel. Han korresponderade med Nils
Henrik Sjöborg som publicerade en del av Ahl -
qvists forskning i sina Samlingar för Nordens forn- 
älskare (Sjöborg 1830, s. 93, 173, 186). Det fram -
går att Ahlqvist funderat vidare på viktiga metod -
frågor. Ett område var om man genom under-
sökning av skelett, det vi kallar osteologi, skulle
kunna få kunskap om gravlagdas könstillhörig-
het. Ahlqvist lär också ha skrivit en uppsats om
de öländska gånggrifterna, men denna verkar ha
förkommit. Ahlqvist framstår som en metodolo-
giskt klarsynt antikvarie som dessvärre inte pub-
licerade alla sina idéer.

Nilsson och Ahlqvist började brevväxla redan
1812. Under de första åren utbytte de naturalier,
böcker, litteraturtips och skvaller. År 1816 fick Nils-
son medel för att genomföra en forskningsresa
till Nordnorge. På hemvägen stannade han i Upp- 
sala och träffade sin brevvän. Det höll på att slu-
ta i katastrof. Vad som hände finns beskrivet i
Nilssons brev till Ahlqvist av den 20 mars 1817.
Nilsson insjuknade i vad han kallar för nervfeber.
Termen betecknade sjukdomar då den sjuke stund -
tals blev medvetslös av feber. Vad det var för sjuk-
dom Nilsson led av är omöjligt att utröna. Han var
svårt sjuk och det faktum att han befann sig långt
hemifrån var extra besvärligt: »så gifves ingen-
ting i menskliga lifvet som så förmår qväfva allt
lugn och hopp och tröst som en sjukdom, hvilken
på främmande ort bland okända menniskor an -
faller oss». Nilsson angav att »Jag var i den svå-
raste belägenhet i min lefnad.» Som tur var fanns
vännen Ahlqvist som vårdade honom. Av någon
anledning valde Nilsson att svårt sjuk och mitt i
vintern lämna Uppsala för att ensam trassla sig
hem till Skåne. Han erkände att det var »ett våg-
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spel» och redan första natten höll han på att dö.
På något sätt lyckades han dock ta sig hem. »Den
18de februari lemnade jag Sthlm på släde för att
resa 60 mil sjuk och svag och ensam.» Det var
Ahlqvists förtjänst att han kom hem med livet i
behåll. »Min Herres pjexor fann jag så varma att
jag betjenade mig af min Herres tillåtelse att nytt-
ja dem hela vägen [...] Vantarna blefvo stulna från
mig under vägen.» Ahlqvists varma pjäxor och
vantar räddade livet på Nilsson i vinterkylan. Det
är sällan ett par pjäxor och vantar spelat en lika
avgörande roll för vetenskapen. Var hade arkeo-
login stått om Nilsson omkommit? 

När man blir gammal och berömd tonar man
ofta ner sin ungdoms missöden. I sina självbio-
grafiska anteckningar nämner Nilsson bara i för-
bigående och med en eufemism sin svåra sjuk-
dom. »Jag kom till Lund först i mars månad, då
jag varit borta ett år. Jag var sjuklig och mod-
fälld» (Wetterberg 1923, s. 325). I dagboksan-
teckningarna nämner han inte sjukdomen och
avsnittet om hemresan är starkt friserat. Skälet
var säkert att Nilsson skickade dem som redovis-
ning till sin välgörare universitetskanslern och
statsministern för utrikes ärenden, Lars von Enge -
ström, så han ville inte visa svaghet. Anteckning-
arna kom sedermera att publiceras (Nilsson 1879).

Nilssons sjukdom gjorde att han och Ahlqvist
kom varandra närmare. Nilssons brev blev hjärt-
ligare och han räknade Ahlqvist till sina bästa vän-
ner. Några år senare tog han det sista steget till
broderlig vänskap.

Tillåt att jag vågar göra en proposition. Vi
hafva nu så länge känt hvarandra att en
omständlig titulering synes vara alldeles
öfverflödig. Jag hoppas derföre att det ej illa
upptages om jag vågar föreslå att vi från den-
na stunden skrifva och säga det förtroliga
Du till hvarandra. Öfvertygad att förslaget
gunstigt upptages, dricker jag idag Din skål
och önskar Dig af hjertat en ständig välgång,
samt förblifver till döden Din tillgifne vän

(KSoGB Nilsson till Ahlqvist, 20 mars 1817).

Nilsson tog ett stort steg då han efter åtta års
brevväxling med en man som hade räddat hans
liv föreslog att de skulle bli Bäste Bror och Du.
Den utdragna processen visar hur svårt Nilsson

hade att knyta an och behålla vänner. Han lycka-
des typiskt nog inte behålla vänskapen med Ahl -
qvist. Han krävde klumpigt in en skuld på strunt-
summan tolv riksdaler (KSoGB Nilsson till Ahl -
qvist, 1 december 1820). Vid ett besök i Kalmar
1821 ansåg han att Ahlqvist inte ägnade honom
tillräcklig uppmärksamhet. Nilsson skrev i sin dag -
bok att »Jag fann mig något sviken i mina för -
hoppningar och detta är alltid obehagligt.» Och
att han var »ej nöjd med A. Gör sig ej minsta
omak.» (LUB Samling Nilsson C5, s. 89 f). Ahl- 
qvist var strängt upptagen med undervisning och
Nilsson kände sig grymt besviken. Efter dessa
missöden avsomnade i stort sett brevväxlingen.
Nilsson hade dock så pass stor respekt för Ahl -
qvists kvaliteter som arkeolog att han ville höra
dennes åsikt om »Inledning» (KSoGB Nilsson
till Ahlqvist, 4(?) augusti 1835).

Ahlqvists enda uppsats i Iduna, »Öländsk
fornlemning» handlar om en renässansgaffel. Yt -
ligt sett är det en pinsamhet som en äldre genera-
tion arkeologihistoriker gick förbi. Uppsatsen är
i själva verket framåtsyftande.

Man söker icke blott att känna dessa fäder
uti Sagornes berättelser eller Lagarnes
stadgar; man har äfwen welat intränga i
deras husliga lif, att se deras prakt, konsts-
kick och öfriga förhållanden. I detta
afseende, har man i synnerhet granskat de
fynd af redskap, wapen, smycken, husgeråd,
o.s.w. som ännu förefinnas eller kunna
uppspanas; och dessa granskningar hafwa
redan spridt en god ljusning uti ämnen, som
så ofullständigt blifwit nedtecknade i
Sagorne, der krigslifwet och kämpalusten
nästan utträngt allt öfrigt 

(Ahlqvist 1824, s. 349).

Stycket innehåller ett grundläggande arkeologiskt
förhållningssätt. Skriftliga källor belyser vissa si-
dor av forntidens samhälle, framför allt krigiska
dåd. Genom att studera arkeologiska fynd och
fornlämningar kan antikvarien dra slutsatser om
andra delar av forntiden. Ett sådant är matvanor
och hur man åt. Hjältar måste ha ätit, även om
det inte nämns i sagorna. Ahlqvists gaffelstudie
kompletterar därmed de skriftliga källorna. Han
kan ha valt gaffeln med omsorg. Genom att välja
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Fig. 1. Jacob Adlerbeth (1785–1844). Götiska förbun-
dets skriftvårdare och en av Sven Nilssons inspiratör
er. Bild: ATA. —Jacob Adlerbeth (1785–1844), Secre-
tary of Götiska förbundet and one of Sven Nilsson’s
sources of inspiration.
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ett föremål, som visserligen inte riktigt såg ut som
gafflar från tidigt 1800-tal, men som Idunas läsare
kände igen, placerade Ahlqvist sin studie i skär-
ningspunkten mellan det familjära och det främ-
mande, ett intressant pedagogiskt grepp. Den frå-
ga som Ahlqvist underförstått ställer är hur mot-
svarande redskap såg ut under forntiden. Hans
uppsats innehåller andra teoretiska diskussioner
om hur vi kan nå kunskap genom att studera ma-
teriella lämningar. Ahlqvist skrev till Adlerbeth
att

Den tid är förbi, då våra Historieskrifvare
sammanflickade sina arbeten af andras mer
eller mindre sanningsenliga uppgifter; då
det räknades för en likgiltig möda, att lära
känna våra ättefäder bland de minnes-
märken, som de sjelfve åt sig uprest, utan
hela antiquariska kunskapen utgjorde några
Run- och munkstenars ofta orimliga 
tydningar 

(UUB Ahlqvist till Adlerbeth 30 juni 1825)

Ahlqvist poängterade att antikvarien måste stu-
dera fornlämningar och fornfynd och inte antika
texter med kommentarer. Nilsson använde ett
drygt decennium senare samma utgångspunkter
då han drog slutsatser om stenföremål som var-
dagsredskap under vildestadiet. Föremål måste tala
av egen kraft och de skriftliga källorna belyser inte
alla sidor av forntiden. Det är uppenbart att han
tagit intryck av Ahlqvist.

Den götiska kärntruppen
Götiska förbundets själ var skriftvårdare Jacob
Adlerbeth. Om vi inte kan belägga att Nilsson
hade samröre med honom är det svårt att påstå
att Götiska förbundet hade någon betydelse för
hans arkeologiska forskning. Adlerbeth var social,
utåtriktad och vänskaplig och hängav sig åt över-
konsumtion av starka drycker och god mat. Nils-
son var en stor egocentriker, och fastän han inte
var nykterist så hade en han betydligt strängare
livsstil. »[...] man vet att jag hatar som pesten all
lättja, fylleri och kortspel vid Academien» (ATA
Nilsson till Hildebrand, 15 december 1833). Där-
för är det kanske inte förvånande att det inte



finns några bevarade brev mellan dem och att upp -
gifterna om kontakter är ytterst magra. Adler-
beth kan dock faktiskt ha spelat en avgörande roll
för Nilssons intresse för forntiden.

I den spillra som återstår av Adlerbeths dag-
bok efter år 1826 finns följande notering från
1830. »Profr. Nilsson förbehöll sig att framdeles
visa de fornsaker han samlat och lofvade en af-
handling för Vitterh. Academien.» (ATA GFO-
JAA, 7 juni 1830). Utfästelsen måste ha varit re-
sultat av en diskussion om forntiden, och en sådan
uppmuntran från den drivande kraften i svensk
arkeologi måste ha varit mycket uppmuntrande.
De kan ha haft fler kontakter, vilket kan antydas
av att Nilsson var extra mån om att Adlerbeth
skulle få hans arkeologiska avhandlingar (t.ex.
Nilsson till Berzelius, Nyåret 1835; citerat i Ber-
zelius 1932, s. 87 f).

En avgörande händelse för Nilssons arkeolo-
giska forskning var då han under en lång utlands-
resa 1836 besökte etnografiska och arkeologiska
samlingar i Köpenhamn, Hamburg, London och
Paris. Utan dessa studier hade Ur-invånare varit
omöjlig. Han hade inga möjligheter att bekosta
resan själv, utan den täcktes av ett resestipendium
om 2000 riksdaler från Kunglig Majestät. Det
säger en del om hur fattigt Sverige var då medel
till en studieresa för en av landets mest ansedda
professorer måste beslutas av kungen personligen.

Nilssons vänner i Vetenskapsakademien, Jöns
Jacob Berzelius och Anders Retzius, kämpade tap-
pert för att han skulle få stipendiet. Det gällde
dock att även vinna allierade inom statsförvalt-
ningen. Ansökan skulle gå via Ecklesiastikexpe-
ditionen där Adlerbeth var förste Expeditions-
sekreterare. Denne hade säkert inget emot att stats-
kassan användes för en arkeologisk studieresa,
fastän vi saknar allt källmaterial om hans age-
rande. En annan nyckelperson var August von
Hartmansdorf (1792–1856), broder Harald, till
vardags statssekreterare i Ecklesiastikexpeditio-
nen och Adlerbeths överordnade. Hartmansdorff
var även ledamot i Vetenskapsakademien, en länk
mellan vetenskap och beslutsfattare. Han före-
drog ärenden för kungen och hade stort infly-
tande. Nilsson var mycket mån om att ställa sig in
hos honom och skrev långa brev där han påtalade
resans betydelse, »öfvertygad att Herr Statssek-
reteraren, som med varmt deltagande befordrar

alla slags vetenskapliga forskningar, äfven med
godhet befrämjar dessa ifrågavarande» (RA Nils -
 son till Hartmansdorff, 7 februari 1836). Det är
lätt att föreställa sig att den alltid lika positive
Adlerbeth hade allvarliga samtal med sin chef
och götiske broder för att vinna honom för den
goda saken.

Även Nils Magnus af Tannström (1777–1842),
broder Ragnar, deltog i beslutsprocessen. Han
var ledamot både i Vetenskapsakademien och Vit-
terhetsakademien, samt kanslersekreterare för
Lunds universitet. Han hade varit kronprinsens
lärare och hade utmärkta kontakter vid hovet.
Göternas patriotism och löfte att ägna sig åt och
gagna fornforskning bidrog säkert till att topp-
tjänstemännen engagerade sig för Nilsson och
denna anda kan man spåra i Tannströms korre-
spondens. Han lovade att stödja Nilssons an-
sökan med motiveringen om »en sådan excur-
sions nytta och heder för både Lunds Universitet
och Fäderneslandet» (LUB Tannström till Nils-
son, 19 januari 1836). Nilsson skickade sina arkeo-
logiska skrifter till Tannström som säkert blev
smickrad. Han skrev att andra häftet av Ur-invå-
nare »genast [...] skall begärligt angripas af mitt
fikna öga» (LUB Tannström till Nilsson, 1 juni
1838). Det framgår dock att Tannström var mer
tjänsteman än fornforskare och att han knappast
läste Nilssons epokgörande skrifter då han året
efter tackade, inte för Den Skandinaviska Nordens
Ur-invånare utan för »Herr professorns märk-
värdiga Forskningar om Nordens Urinbyggare»
(LUB Tannström till Nilsson, 5 april 1839, min
kursivering). Trots att göter som Hartmansdorff
och Tannström ägnade sig åt annat än fornforsk-
ning kunde de som högt uppsatta tjänstemän gyn-
na arkeologisk forskning och därmed leva upp till
sina götiska löften. 

Sammanfattning
Sven Nilsson var varken en särling eller självlärt
geni. Han hämtade inspiration till sin arkeolo-
giska forskning från flera håll och det götiska
spåret är ett av flera. Han lånade metoder av teo-
retiskt medvetna antikvarier. Andra uppmunt-
rade honom och gav moraliskt stöd. Högt upp-
satta tjänstemän gynnade hans karriär och hjälp-
te honom få medel till fortsatta studier. Nilsson
fick avgörande stöd och uppmuntran till sina
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arkeologiska publikationer och en göt räddade
hans liv. 

Av Nilssons anteckningsböcker framgår att
han kunde grubbla i decennier på något han läst
eller sett. Han hade ett fenomenalt minne och
belyste gamla frågeställningar med nya fakta.
Därför bildar hans anteckningsböcker långa nys-
tan av tanketrådar som så småningom leder fram
till banbrytande forskningsresultat. Med ett så-
dant långt tidsperspektiv kan man konstruera en
»götisk tråd». Nilsson studerade för den karis-
matiske Nils Henrik Sjöborg och tog del av den-
nes strävanden att förbättra fornvården. År 1819
assisterade han Magnus Bruzelius vid undersök-
ningen av den skånska megalitgraven Åsahögen.
Han fick erfarenhet av fornlämningar från sten-
åldern och tillgång till en av landets finaste forn-
sakssamlingar. 1821 gav Fabian Wilhelm af Eken-
stam honom insyn i romantiska guldålderstan-
kar som han applicerade på bronsåldern i sin fa-
mösa fenicierteori. 1830 träffade han Jacob Ad-
lerbeth i Stockholm som anmodade honom att
forska om forntiden. Något år senare kontaktade
han Johan Haquin Wallman, som visserligen var
kritisk till hans tankar om vildestadiet, men in-
såg att idéerna förtjänade att framföras offentligt
och rekommenderade Nilsson till Oldskriftsel-
skabet. Nilsson fick press på sig att prestera arkeo-
logisk forskning vilket resulterade i hans uppsats
»Inledning». Viktiga inspiratörer och diskussions-
partners under resans gång var Abraham Ahlqvist,
Johan Henrik Schröder och Nils Johan Ekdahl.
Erik Gustaf Geijer stöttade hans teorier. Jacob
Adlerbeth, August von Hartmansdorff och Nils
Magnus af Tannström såg till att han fick ekono-
misk möjlighet att förkovra sig genom studier i
utländska samlingar. Samtliga var bröder i Gö-
tiska förbundet.

År 1838 började Nilsson publicera sitt ban-
rytande mästerverk Den skandinaviska Nordens
r-invånare som omformade synen på forntiden
ch markerar den vetenskapliga arkeologins in-
edning. Bröder i Götiska förbundet lämnade på
lika sätt viktiga bidrag till arbetet.
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Summary

Professor Sven Nilsson (1787–1883) is regarded
as one of the main contributors to the creation of
scientific archaeology. His archaeological treatise
Den Skandinaviska Nordens ur-invånare (The Pri-
mitive inhabitants of the North), published between
1838 and 1843, is one of the most important books
on archaeology ever written.

Nilsson was a natural scientist and zoologist.
When and why his interest in Prehistory was
born is somewhat of a mystery and has been
debated by scholars. As an old man he looked
back at his childhood and the importance of tales
of the past told by his father. In the history of
archaeology Nilsson is often presented as a self-
taught genius who broke with old-fashioned anti-
quarianism. In this paper I explore Nilsson’s con-
nections to antiquarians from Götiska förbun-
det.

Götiska förbundet was a society created in
response to the catastrophes of the Napoleonic
wars. Its goal was to reawaken the Götic spirit,
and members had an obligation to do antiquari-
an research. The driving force behind the society
was its secretary Jacob Adlerbeth. The Göter and 

Adlerbeth are often regarded with scorn and
ridicule in the history of archaeology, and their
contributions are seen as worthless and left unex-
plored. Most of these antiquarians are now all
but forgotten. In fact, several Göter did extraor-
dinary archaeology and were very important for
the formation of scientific archaeology.

Nilsson picked up theoretical views and metho-
dology from Magnus Bruzelius and Abraham
Ahlqvist. He debated the oldest ancient monu-
ments with Johan Henrik Schröder and Johan
Haquin Wallman. Wallman recommended him
to the Danish Oldskriftselskabet, an important
archaeological society. Adlerbeth encouraged him
to publish his views on archaeology, and Adler-
beth, August von Hartmansdorff and Nils Mag-
nus af Tannström helped Nilsson get the funds
necessary for a crucial scientific journey to Eng-
land and France in 1836. The trip was necessary
for Nilsson to be able to write Ur-invånare and
renew the study of the past. Perhaps most impor-
tantly, Ahlqvist saved Nilsson’s life once as a stu-
dent.
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