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Gamla och nya uppgifter för svensk fornforskning. 

Installationsföreläsning vid Uppsala Universitet den 4 febr. 1928. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

intresset för utforskandet av fäderneslandets öden under 
den tid, som brukar kallas den förhistoriska, är jämn-
gammalt med intresset för svensk historieforskning 
överhuvud. 

Ericus Olai, den svenska historieforskningens fader och en 
av detta universitets första lärare, började sin under 1460-talet 
skrivna krönika med tiden för Kristi födelse. Helt naturligt 
bildade skrivna texter uppränningen till hans forntidsskildring. 
Men bland dem funnos sådana, som utpekade hans egen stad, 
Uppsala, som rikshuvudstaden alltsedan rikets första bebyggande. 
En av källorna innehöll även en återgivning av Adams av 
Bremen för oss välbekanta skildring av Uppsala som svearikets 
religiösa centrum. Ericus kunde icke underlåta att nyttja sin 
lokalkännedom vid tillgodogörandet av dessa uppgifter och han 
hade så mycket större skäl därtill, som varje försök till identi
fiering av de historiska platsernas lägen tvang honom till ett val 
mellan staden Uppsala och Gamla Uppsala. Som god lokal
patriot gav han i regel staden företrädet. Här hade ej blott de 
tre hednagudarnas gyllene tempel stått på samma plats, som 
sedermera intagits av Trefaldighetskyrkan. Han går än längre: 

"I den bredvidliggande, vid kyrkhöjdens fot på andra sidan 
ån, på ett lågt, nedtryckt och liksom träskartat ställe anlagda 
staden finnes en liten höjd, Konungshög kallad, på vilken det 
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kungliga huset och bostället tros hava inrättats och under lång 
tid därsammastädes förblivit. Därifrån flyttades konungasätet till 
en högre liggande ort: till några höga och flata kullar, belägna 
ej långt från staden och templet. Där plägade konungarna ännu 
långt senare residera. Och den orten kallas nu Gamla Uppsala 
på grund av ärkebiskopssätets överflyttning, ty när omsider 
den katolska tron stadfästes i riket, utsågs för katedralkyrkan en 
plats bland samma kullar, till vilka konungasätet, såsom förut
sattes, redan blivit överflyttat." 

En jämförelse med motsvarande partier av en några årtionden 
tidigare av en stockholmsmunk skriven krönika gör det i hög 
grad sannolikt, att det är den i Uppsala bosatte, troligen inom 
Uppland födde Ericus Olai själv, som berikat de från ur
kunderna härstammande uppgifterna om forntidens Uppsala med 
påvisandet av personligen iakttagna fornlämningar. Han tvekade 
alltså ej att låta markens vittnesbörd komma till tals jämsides 
med det skrivna ordets. I det avseendet har en lång rad av 
lysande efterföljare till den medeltida historikern varit vida mer 
avvisande. 

Frågan om den rätta lokaliseringen av hednatidens uppsall
ensiska helgedomar och kungasäte behöll oförminskad aktualitet 
århundraden igenom. Under 1660- och 70-talen gav den anled
ning till den förbittrade, så stort uppseende väckande striden 
mellan Verelius och Schefferus. Den skytteanske professorn Jo
hannes Schefferus var en från utlandet inkallad lärd, stående på 
höjden av sin tids filologiska bildning; Olov Verelius åter, vilken 
år 1662 utnämndes till professor i antikviteterna vid detta uni
versitet, var svensk icke blott till börd, utan även och i mycket 
utpräglad grad till sinnelaget. I olikhet med motståndaren tve
kade han ej att dra nytta av arkeologiska iakttagelser och fick 
härvid snart en mäktig hjälpare i sin store kollega Olov Rudbeck. 

Om den åsyftade striden skall jag endast citera tvänne om
dömen, fällda av senare tiders forskare. Henrik Schuck skriver: 
"I sak har väl Verelius fått rätf av den följande forskningen, 
men de skäl, på vilka han stödde sin åsikt, voro ovetenskapliga 
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och fantastiska, under det Schefferus, som i sak hade orätt, 
tillämpade sunda, filologiska principer." 

Mitt andra citat härrör från Fabian Törner, vilken såsom 
vapendragare åt Schefferus i början av 1700-talet refererat striden 
i en skrift, betitlad "Colloquium inter Rufum et Crassum", d. v. s. 
"Samtal mellan Rufus och Crassus". På tal om värdet av 
Konungshögen i Uppsala såsom vittne om, att den äldsta kungs
gården legat i staden, säger Crassus: "Om den konungshögen 
har ju Verelius redan sig utlåtit, att han håller honom för en 
ättebacka, där en kong skall ligga begraven." Och Rufus gen
mäler: "Men säg mig, Crasse, vem bör man hälder tro, antingen 
en Verelio, som själv uppfunnit den gissningen, eller Erico 
Olai, som skriver vad han hört av ett allmänt tal, att den högen 
så varit kallad av konungshuset?" 

Den här så tydligt framträdande misstron mot de omedel
bara arkeologiska iakttagelsernas värde för en historisk fram
ställning kommer även annars ofta fram. Sven Lagerbring offrar 
endast en sida av sin Swea Rikes historia åt ett allmänt omnäm
nande av forntidens gravskick, tilläggande: "men uti detta ämne 
är skrifwit så mycket, at en widlyftigare undersökning är onödig, 
emedan det kan fås öfwer alt hos våra Antiquarier". Dessförinnan 
hade han fyllt 446 sidor med en på litterära källor byggd forn
tidsskildring. 

Erik Gustaf Geijer, som också är mycket vidlyftig i forn
historia av sistnämnda slag, fäster ej större avseende vid de 
kvarstående monumenten. En bild av Uppsala högar pryder 
titelbladet på första delen av hans Svea rikes häfder, men han 
tyckes ej nämna dem i texten mer än en enda gång — och då 
allenast som platsen för ett av de möten, Gustav Vasa höll här 
med allmogen. 

Exemplen äro tillräckliga för att belysa det för den nordiska 
arkeologien i dess äldre skeden så betydelsefulla förhållandet, 
att denna forskning, som väl alltid betraktat sig själv som en 
gren av den vittomfattande historien, fått kämpa sig fram mot 
ställningen som erkänd vetenskap utan direkt stöd av, men ofta 
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i känslan av likgiltigt överseende eller rent av öppet motstånd 
från modervetenskapens sida. 

Om vi frånse nägra tidigare, sporadiska försök, gjordes be
gynnelsen av det år 1667 grundade, till Uppsala förlagda Anti
kvitetskollegiet. Bland andra uppgifter hade det även den att 
"grunda ett förvaringsrum för de forntidsskatter, som kunde 
i jorden upphittas". Men under lång tid var tillströmningen av 
fornsaker mycket ringa, detta såväl under den korta Uppsalatiden 
som efter den år 1690 skedda överflyttningen till Stockholm. Sin 
verkliga betydelse som centralhärden för svensk arkeologisk 
forskning fick denna samling, som numera heter Statens historiska 
museum, först sedan Bror Emil Hildebrand år 1837 begynt sin 
fyrtiotvååriga, energiska och i alla avseenden särdeles frukt
bringande riksantikvariegärning. Härmed hade en av de ound
gängligen nödvändiga förutsättningarna för ett positivt arkeologiskt 
arbete fyllts. 

Bror Emils son Hans Hildebrand samt Oscar Montelius voro 
de, som fingo skörda de första och rikaste frukterna. Båda räk
nade de den förstnämnde som sin lärofader och båda började 
med avhandlingar, som visserligen avsågo forntiden, men tydligt 
ligga på gränsen till historiens domäner. Hildebrands "Svenska 
folket under hednatiden" (1866) vilar till större delen på litterära 
källor. Montelius' "Från jernäldern" (1869) bygger i stor utsträck
ning på en sammanställning av klassiska författares uppgifter 
och innesluter f. ö. en detaljerad redogörelse för i Norden funna 
romerska och bysantinska mynt och för de ej sällan tillsammans 
med dylika hittade, och därför lätt daterbara, medaljliknande 
brakteaterna. Hans genom hela den följande, rika produktionen 
så tydligt framträdande insikt om betydelsen av goda material
publikationer kommer här tydligt fram. Vad Hildebrand beträffar, 
är hans historiska inställning så mycket mer uppenbar, som 
han med iver upptog ett problem, som för den dåtida historie
forskningen tyckes ha framstått som i särskild grad påkallande 
en utredning: frågan om tidpunkterna för svearnas och götarnas 
invandringar. 
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Helt naturligt vart Hildebrands försök till lösning av detta 
olösliga problem lika missvisande som föregångarnas. För att 
arkeologien skulle ta mandom, fordrades en tids fullständig fri
görelse från dylika förelagda uppgifter. De gamla historiska pro
blemen och de litterära källor, som väckt dem till liv, borde 
tillsvidare resolut lämnas åsido och en föresats fattas att icke 
utfråga, utan i stället avlyssna det arkeologiska materialets vitt
nesmål. Man sökte nyckeln till fornsakernas ordlösa språk — 
och därvid lämnade de historiska forskningsmetoderna intet bistånd. 

Uppgiften överensstämde närmare med dem, som flera av 
de vid samma tid så kraftigt framåtgående naturvetenskapliga 
disciplinerna förelagt sig. I dem sökte därför de svenska arkeo
logerna för en lång tid framåt sin förebild. Sitt hopp om fram
gång byggde de på typologien, som enligt Montelius är "utveck
lingsläran, tillämpad på det mänskliga arbetet". Ett utdrag ur 
Hildebrands stora verk "De förhistoriska folken i Europa" (1880) 
torde bäst klargöra, vad man åsyftade: 

"Hvar grupp har — sin historia; intet af dess föremål 
står isoleradt, utan talar om en tidigare utveckling och bär ofta, 
äfven när det är som bäst, uti sig fröt till försämringen. 
Stationerna under denna utveckling äro typerna, hvilka svara 
mot arterna inom den organiska verlden, dock icke arterna 
sådana de nu stå sido-ordnade, utan som de inom paleontologien 
förekomma, ordnade i tidsföljd, men deruti finnes en olikhet 
med de paleontologiska serierna, att man inom de kulturhistoriska 
kan tydligare urskilja stigandet, höjdpunkten och förfallet. Häraf 
är ock tydligt, att kulturföremålens typer icke kunna stå så 
skarpt söndrade som i våra dagar arterna inom naturen; man 
finner öfvergångar i mängd, men man lär sig småningom urskilja 
vissa former som blifvit konstanta, under det andra visa ett osäkert 
vacklande.' 

"Först när man börjat studera typerna i deras charakter och 
deras utveckling har studiet af den maleriela kulturen blifvit en 
vetenskap; det är derpå samtiden har att arbeta, att detta stu
dium må i allt fullare malt inträda i det typologiska stadiet." 
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I detta program — vilket Hildebrand f. ö. utfyllde på ett 
sätt, som ger full heder åt hans djupa och allsidiga humanistiska 
bildning — är utan tvivel det allra mesta sunt, riktigt och väl 
överlagt. Och dock ligger däri fröet till ett missförstånd, som 
under typologiens tillämpning kommit att allt tydligare fram
träda. Det är naturligtvis icke riktigt, att paleontologien kan 
ordna alla sina arter i tidsföljd. Än mindre är det möjligt att i 
arkeologien undgå förekomsten av sido-ordnade former. De flesta 
fel, som begåtts vid typologiens tillämpning, bero av ett prin
cipiellt eller oöverlagt förbiseende av den senare eventualiteten. 

Även om zoologen eller botanisten med förkärlek uppsöka 
mutationsformer och ej sällan iakttaga abnorma eller förkrympta 
bildningar, är det material, de studera, dessutom vida mer en
hetligt än det mänskliga arbetets produkter. Alla individer, som 
utgått ur naturens stora verkstad, äro fullödiga representanter 
för den art eller varietet, de tillhöra. Men bland kulturprodukterna 
kan stor skillnad förekomma mellan mästerverket och fuskverket, 
mellan det goda hantverkets och massproduktionens alster o. s. v. 
En följd av den svenska fornforskningens långvariga strävan att 
tillämpa naturvetenskaplig metod var att man även sökte göra sig 
så vitt möjligt okänslig för dylika skillnader. Som högst be
lysande vill jag (i översättning) återge ett utdrag ur ett för 24 
år sedan utkommet, icke blott inom arkeologiska kretsar med 
rätta högt skattat arbete, Bernhard Salins beundransvärda "Die 
Altgermanische Thierornamentik": 

"De sociala förhållandena voro fordom helt andra än nu. 
Säkerligen fanns det också då kulturcentra, som gingo i spetsen 
för utvecklingen, och likaså fanns det avsides liggande bygder, 
vilka ej förmådde följa med, men de olika formerna gledo ej då 
för tiden ned från en högre samhällsklass till en lägre, såsom 
nu sker och varunder de successivt vinna en allt vidare geo
grafisk utbredning, i det att de vidgas och förflackas likt ringarna 
i det lugna vatten, vari man kastat en sten. — Detta — är för
modligen beroende därav, att människorna i de dåtida samfunden 
ej voro delade i så många sociala skikt, och jag vågar säga, att 
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i sådana förhållandevis primitiva samhällen som de germanska 
under folkvandringstiden ett dylikt nedsjunkande icke förekom
mit. — Utvecklingen gjorde då för tiden inga så snabba fram
steg som numera; man kunde i breda, ja, i mycket breda lager 
följa med tiden lika bra, som nu 'the upper ten thousand'. — 
Kan alltså ett nedsjunkande från klass till klass ej ifrågasättas, 
då måste samma stil också överallt, där den uppträder, vara 
ungefärligen samtida." 

Citatet är hämtat från en av de sista sidorna i det mäktiga 
arbetet. Hur säkert de gjorda postulaten än framkastas, är det 
mig svårt att fatta deras förekomst på denna plats annat än som 
ett bevis för att den ej minst mot sig själv så kritiske forskare, 
som nedskrivit dem, inom sig känt tvivel om bärigheten av en 
bland de grundtankar, varpå han byggt sin forskning och som, 
om den vore oriktig, måste draga en del av hans tankebyggnad 
med sig i fallet eller rättare: skulle göra en viss ändring av den 
eljest så stabila konstruktionen nödvändig. 

Det kan framdragas många och starka bevis för den satsen, 
att de germanska folkens kultur under århundradena närmast 
efter det romerska rikets störtande varken var primitiv eller sak
nade mycket betydande klasskillnader. Bakom sig hade den den 
långa tid, då under Roms välmakt en ström av kulturfrämjande 
inflytelser, såsom fornfynden nogsamt omvittnat, vällt norrut över 
världsrikets gränser. Eftersom dessa gränser skyddades av starka 
garnisoner, utvecklades där en så koncentrerad romersk kultur, 
att när år 286 den romerska riksledningen delades på fyra 
orter, Trier blev en av dem. I drygt ett århundrade förblev sedan 
denna så nära germansk bygd anlagda stad kejsarresidens. Ytter
ligare hundra år senare tillhörde den det germanska området 
med bibehållen, om än helt naturligt reducerad betydelse såsom 
säte för biskop och hertig hos ett av de folk, vilkas konstalster 
just vid sidan av de nordiska varit föremål för Salins behandling. 

I ännu högre grad har den forngermanska kulturen riktats 
under de århundraden, då germanska folk slogo den romerska 
världsmakten i spillror och gingo att skifta arvet sins emellan. 



72 Sune Lindqvist. 

Bland de kontinentala stammar, vilka enligt hävderna voro de 
agerande, befunno sig helt säkert stora skaror av deras nordiska 
stamfränder. Det hände ock, att stammar, som under lång tid 
vistats i Södern, vände åter till det gamla hemlandet, när svårig
heterna hopade sig i deras väg mot ljusare och rikare bygder. 

Prokopios har omtalat en sådan stam: herulerna. De upp
lysningar, han i samband därmed lämnat, visa, att omkr. år 
500 e. Kr., då kejsar Anastasius regerade i Bysans och Teoderik 
den store i Ravenna, funnos i vårt land hövdingar, dugliga till 
att, nar så erfordrades, politiskt och militärt leda en under bryd-
samma förhållanden i Södern kvarlevande stamdel. Denna deras 
förmåga har väl då också kommit till sin rätt här hemma. Och 
då hela skaror av män följt dylika ledare, så funnos säkerligen 
bland dem mången smed eller annan yrkesman, som i Norden 
sökte sin utkomst i fortsatt utövande av sin i Södern förvärvade 
skicklighet. 

Vårt lands redan förut genom ideliga förbindelser med 
romarriket väl förberedda kultur bör m. a. o. vid nyss angivna 
tidpunkt ha mottagit en rad mycket starka, mångsidigt verkande 
impulser. Detta är också, vad fornfynden synas villigt bestyrka. 

I de av germaner besatta delarna av Italien eller i de for
dom alemanniska, tyringska och frankiska bygderna i Mellan
europa hittas de för germanerna kännetecknande föremålen fram
för allt inom stora gravfält, där de döda till följd av kristet in
flytande jordats obrända i täta grupper utan bevarade märken 
ovan jord, alltså ungefär som på våra lantliga begravnings
platser. 

Den skillnaden gent emot nutiden iakttages dock, att de 
döda blivit nedsänkta klädda som i livstiden. Många av gravarna 
bevara föga mer än skeletten. Ett lika stort antal äro försedda 
med vapen och smycken av ordinära former. Enstaka gravar ut
märka sig genom enastående dyrbar och mångsidig utrustning. 
Det är trålarnas, de frie männens och hövdingarnas tydligt åt
skilda klasser, vi här möta. — Den allra rikaste bland gravarna 
av hövdingatyp är anträffad i Tournai i Belgien och har genom 
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en signetring kunnat bestämmas som vilorummet för den frankiske 
konungen Childerik I, Klodvigs far. 

På nordisk botten ha vi många reflexer av samma grav
skick. Allmännare vart vid denna tid seden att jorda de döda 
endast på de stora östersjööarna, framför allt på Bornholm och 
Gotland, vilka även i övrigt visa ovanligt tydliga yttringar av 
kontinental påverkan. Inom svearnas gamla huvudbygd, Uppland, 
förblev emellertid den vid mitten av bronsåldern införda likbrän-
ningsseden vanlig ända till dess kristendomen infördes. Även dess 
på vördnadsvärda anor stödda konungaätt synes ha vidhållit 
samma sed in i vikingatid. 

Men vid Vendels kyrka 3 mil norr om Uppsala, vid Ulltuna 
strax söder om staden och på ännu några platser äro hövdinga
gravar av den kontinentala typen anträffade. Obrända ha krigarna 
här blivit lagda i sina båtar, rustade med sköldar, svärd, spjut 
m. fl. vapen, ofta till och med med hjälmar; dessutom ha de 
fått med sig hästar, hundar, boskap m. m. 

De fjorton i tät klunga anlagda gravarna av denna art vid 
Vendels kyrka omspänna inemot ett hälft årtusende, i det att 
de äldsta torde vara anlagda under 500-talet eller kort därefter, 
medan den yngsta tillkom under senare hälften av 900-talet. 

De skatter, som här under en lång följd av sekler hopats i 
jorden tack vare ett segt fasthållande av ett exklusivt gravskick, 
kunna förliknas med de skatter, som under en långt senare sekel-
följd samlats på det minnesrika Skokloster. Båda orterna tala 
säkerligen om ätter, som hört till vårt lands främsta. Båda tala 
om ett trofast, anstolt värnande om minnet av stora stamfäder, 
vilka vunnit omätliga skatter under tider, som i vida högre grad 
än de normala varit fyllda av krig och äventyr; båda tala slut
ligen också i lika mån om det svenska samhällets förmåga att 
bereda besittningsrättens trygga hägn åt arvingarna till de stora 
orostidernas hjältar. 

Minnet av folkvandringstidens äventyr framträder också tyd
ligt i den saga och sång, som innehåller de äldsta utförligare 
uppteckningarna på germansk tunga. Völsungacykeln — med 
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historien om Sigurd Fafnesbane — hör dit och utspelas på kon
tinentalgermansk botten. Men dit hör också det i fornengelsk 
omklädnad bevarade Beowulfskvädet, som skildrar händelser i 
Norden och trots ett fantastiskt inslag befunnits vävt på en av 
värdefullt historiskt stoff tvinnad uppränning. Dess hjältar bära 
samma präktiga härbonad, varav Vendelgravarna lämnat de bästa 
bevarade proven, medan de gamla folklandens otaliga brand-
gravar, om vi frånse de väldiga Uppsalahögarna, lämnat föga 
eller intet av samma art: på sin höjd tarvliga reflexer. 

Det är främst Knut Stjernas endast sex år långa, 1909 
lyktade insats i den svenska fornforskningen, som gör, att vi nu 
på detta sätt kunna sammanställa folkvandringstidens litterära 
och arkeologiska minnesmärken. Sedan det väl en gång skett, 
kunna vi uppenbarligen icke längre vidhålla den uppfattningen, 
att Vendelstilens ypperliga alster tillhörde ett folk, som levat 
under primitiva förhållanden och saknat särpräglade samhälls
skikt. Det är icke heller möjligt att längre betrakta dess varia
tionsrikedom som följden av någon i formerna eller ornamenten 
inneboende, långsamt och med kraften av en naturlag verkande 
utvecklingsdrift. Vid sidan av de många konservativa dragen 
framträda tydligt de individuella konstnärernas verk och framför 
allt de många reflexerna av vad som samtidigt frambragtes inom 
kontinentens avlägsna, men kulturellt besläktade högrestånds-
kultur. 

Även om man, såsom det nu vill synas, dröjt alltför länge 
med att tillägna sig den fulla insikten om detta märkliga kultur
sammanhang, har typologien dock aldrig spelat någon större 
roll vid det förberedande uppordnandet och klassifierandet av 
fynden från hednatidens sista årtusende. Oscar Montelius, som i 
"Den nordiska jernålderns kronologi" (1895—97) skördat stora 
segrar genom ett klokt och mödosamt summerande av danska, 
norska och svenska ämbetsbröders var på sitt håll gjorda iakt
tagelser, har därvid vägletts av en annan princip. Den uttalades 
redan före 1800-talets mitt av den framstående danske arkeo
logen J. J. A. Worsaae och innebär, att man med hjälp av de 
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sammanhållna fynden, d. v. s. de större enheter, som bildas av 
ett flertal på en gång nedlagda föremål, bör bygga kunskapen 
om var och en av de varandra avlösande kulturformerna. Om 
samma typer i ett flertal fynd befinnas uppträda tillsammans, 
utgör detta en antydan om deras samtidighet. Denna princip 
bibehåller alltjämt sin grundläggande betydelse för kronologien, 
om vi än numera äro lyckliga nog att även kunna inplacera 
månget enstaka funnet föremål av säregen beskaffenhet i den 
relativa åldersföljden med geologiens hjälp. Det sker medelst 
den s. k. pollenanalytiska metoden, som i anslutning till Rutger 
Sernanders betydelsefulla studium av de svenska torvmossarnas 
tillkomst utarbetats till ett pålitligt och i många fall utslagsgi
vande dateringsmedel av Lennart von Post. Från arkeologisk 
synpunkt kan denna metod sägas innebära allenast en vidgad 
tillämpning av Worsaaes princip, i det att som tidsbestämmande 
delar av en fyndkombination anlitas de frömjölsmassor, som 
häfta vid föremålen, om de hittats i torv eller annan tillräckligt 
konserverande avlagring. 

Studiet av de inhemska, för vår fornkultur karaktäristiska 
fyndkombinationerna måste ständigt förenas med den mer eller 
mindre vida utblick över främmande kulturområden, vartill de i 
våra fynd ofta förekommande främmande föremålen ge anled
ning. En grupp nordiska föremål låter sig sålunda tidfästas ge
nom uppträdandet av sådana bronsskopor, som voro brukliga i 
Pompeji, när denna stad gick sin bekanta undergång till mötes, 
flera andra grupper dateras — och förklaras — genom de främ
mande mynt, som tidvis i stora massor fördes in över Nordens 
gränser. Jämförelsen med de övriga nordiska och de utomnordiska 
ländernas samtida kultur och historia äro sålunda den andra 
huvudprincipen för svensk fornforskning, sådan Oscar Montelius 
format den. Det är på detta sätt, och med undvikande i möj
ligaste mån av det bräckliga stödet från teoretiska spekulationer, 
som den fasta kronologi byggts upp, vilken utgör grundvalen 
för allt fortsatt arbete med det arkeologiska materialet. 

Under de årtionden, då Oscar Montelius utförde detta ord-
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narvärv, kännetecknades väl även ett flertal angränsande veten
skaper av ett lika intensivt bearbetande av sina speciella forsk
ningsobjekt. Men Montelius hann se och hälsade med glädje 
inbrottet av en ny epok. Den extensiva forskningen söker nu 
bryta de konstlade skrankorna de olika disciplinerna emellan. 
Sammanställandet av de på skilda håll gjorda erfarenheterna 
lovar att leda till nya resultat, ja, till resultat av en vida större 
räckvidd och en djupare betydelse, än vad det ensidiga forn-
saksstudiet i isoleringen kunnat hoppas nå. 

Arkeologen, liksom varje annan idkare av de i samma ut
veckling stadda övriga vetenskaperna, finner det egna forsknings
området förvandlat till ett litet stormcentrum, där friska vindar 
spela in från norr, söder, öster och väster. Det händer ej sällan, 
att de, som på detta sätt finna en fröjd — och snabba resul
tat — i gränsernas överskridande, komma med lika överdriven 
tillit till sina egna metoders förträfflighet som obefogat förakt för 
den andra vetenskapens. Häri ha vi arkeologer felat lika väl som 
många andra. Men självtukt och förmåga till inbördes uppskat
tande av varandras förtjänster har i regel gjort samarbetet syn
nerligen fruktbärande. 

Bland humanisterna är det framför allt den nordiska språk
forskningens eller filologiens män, som sökt intimare kontakt 
med arkeologien. Vid detta universitet är det ju också alltid de, 
som skänkt arkeologien det bästa stödet och varit dess naturliga 
talesmän, så länge den yngre vetenskapen saknat egen före
trädare i kollegiet. Den stora vinsten av de litterära dokumentens 
jämförande med fynden har jag ju ocksä nyss utförligt belyst. 

Med den klassiska arkeologiens målsmän har samarbetet på 
grund av förhållandenas makt varit vida mindre, än vad det bör 
och kan bli. 

Med den historiska antropologiens idkare ha de nordiska 
fornforskarna av naturliga skäl sedan gammalt stått i god för
bindelse. Av färskare datum är den geologiska forskningens in
riktande på vårt eget lands öden under kvartärtiden och efter
följande årtusenden. Den har pävisat, att gränserna mellan land 
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och hav undergått mycket omfattande förskjutningar under den 
tid, landet varit bebott. Inom mellersta Sverige voro dessa för
ändringar t. o. m. så genomgripande, att det mesta av de gamla 
odlingsbygderna i landskapen kring Mälaren och Hjälmaren var 
sänkt under Östersjöns yta ännu när de första i detta område 
vanligare fornsaksformerna voro i bruk. Inom samma trakt ha 
de geografiska förändringarna sedermera betingats av en oav
bruten landhöjning och sålunda även av en oavbruten vidgning av 
landytan. Kännedomen härom har möjliggjort kontroll av den 
på andra grunder åstadkomna kronologien för den yngre sten
ålderns vanligare fornsaksformer. Dessa ha nämligen befunnits 
äga en vidare och vidare spridning ned över lägre marker i 
samma ordning, som de enligt den förut verkställda kronologiska 
indelningen ansetts avlösa varandra. Redan detta var ett inga
lunda föraktligt resultat av de naturligtvis även mot andra mål 
riktade undersökningar, som blivit en så speciell uppgift för den 
arkeologiska undervisningen vid detta universitet, att Oscar Alm
gren gjorde "De pågående undersökningarna om Sveriges första 
bebyggande" till ämne för den installationsföreläsning, varmed 
han år 1914 tillträdde sin befattning som förste innehavare av 
den då nyinrättade professuren i nordisk och jämförande forn-
kunskap. 

Men det är icke blott genom nivåförändringarna, som natu
rens krafter mäktigt bidragit till den förhistoriska kulturens om
formande. Under bronsåldern rådde ett både varmare och torrare 
klimat än nu, omsider avlöst av en mycket nederbördsrik period. 
Eftersom dessa ändringar bäst registrerats i torvmossarna, ha de 
med dessa bildningars utforskande sysselsatta botanisterna och 
geologerna blivit arkeologernas ivriga medarbetare. Det ligger 
en stor sanning i den av professor Rutger Sernander uttalade 
satsen, att "arkeologiens framtid ligger i torvmossarna". De 
metodiska undersökningar, varmed de tillfälliga fyndens kadrer 
avsevärt förökats, hade länge varit i alltför övervägande grad 
inriktade på skattandet av gravhögarna. Därnäst hade fältarkeo
logen sökt formera samlingarna genom upptagandet av de i åkrar 
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eller på sandmarker belägna, övergivna forntidsboplatserna med 
deras rika innehåll av redskaps- och keramikrester. Men även 
detta material har blivit enformigt och endast förmått belysa 
enstaka sidor av det mångskiftande liv, som forntidskulturen 
utgjort. Torvmossarnas underbara konserveringsförmåga har gjort 
dem till skattgömmor av en vida högre rang, vid vilkas tillgodo
görande geologerna ofta varit initiativtagarna, alltid villiga med
arbetare. 

Genom påvisandet av den stora, kort efter järnålderns inträde 
plötsligt skeende klimatförändring, som torvmossarna registrerat, 
har professor Sernander ansett sig kunna påvisa en av flertalet 
arkeologer ivrigt omfattad förklaring till den märkliga ned
gång i fyndfrekvensen, som faktiskt också inträtt kort efter järn
ålderns begynnelse. Bristande förmåga till anpassning efter de 
ändrade förvärvsmöjligheter, som klimatförändringen vållat, skulle 
enligt denna teori ha framkallat en omfattande avfolkning av 
vårt land. I denna form torde teorien emellertid innebära en 
avsevärd överdrift. För att godtagas, måste den nämligen även 
vara brukbar till förklaring av en rad andra på arkeologisk väg 
konstaterade förhållanden, t. ex. den några århundraden senare 
skeende återgången till s. a. s. normala kulturförhållanden, d. v. s. 
till sådana, som avsatt en mängd för oss åtkomliga spår. 

Om teorien vid denna granskning i viss mån svikit förvänt
ningarna, har den stora, omistliga grundtanke, varpå den vilar, 
i alla händelser behållit sitt fulla värde. Den mest påtagliga 
yttringen av klimatförsämringen är en avsevärd stegring av neder
börden. Inom de nordligaste delarna av vårt land har antikvarien 
Gustaf Hallström funnit en som det vill synas uppenbar konse
kvens av denna förändring arkeologiskt registrerad. I Lappland, 
vilket likt flertalet övriga landskap i Norrland saknar våra vanliga 
bronsåldersfynd, har man nämligen anträffat flera med den syd
skandinaviska järnålderns begynnelse samtida kulturföremål av 
icke-nordiskt ursprung. De ha sina motsvarigheter i norra och 
östra Finland samt framför allt i östra Ryssland och tillhöra 
därför utan tvivel nomader, som nu lockats att utsträcka sina 
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strövtåg längre västerut, än vad tidigare skett. Hallström har 
uttalat den förhoppningen, att den förut svårbestämmeliga lid
punkten för lapparnas invandring skall kunna bestämmas med 
ledning av dessa fynd. 

Bedömandet av, i vad mån de förhistoriska klimatföränd
ringarna för övrigt kunnat direkt påverka bosättningen, blir i 
hög grad beroende av vår uppfattning om människornas förmåga 
att tillvarataga de naturliga förvärvskällorna. Här kommer oss 
etnologien till hjälp. I äldre tid sökte man förklara stenålders
boplatsernas fiskedon o. s. v. genom studiet av de vilda folkens 
redskap och fångstmetoder. Sin fulla betydelse ha dylika jäm
förelser emellertid erhållit först i den mån, som de i vårt eget 
land kvarlevande resterna av gammaldags seder och bruk blivit 
studerade. I en vid detta universitet år 1914 försvarad gradual-
avhandling lät sålunda Nils Lithberg P. A. Säves vid mitten av 
förra århundradet insamlade uppgifter om "Skäljakten på Got
land" liva skildringen av de med talrika sälben bemängda av
fallslagren på samma ös stenåldersboplatser. I Finland ha för
klarligt nog liknande jämförelser legat nära till hands; i Norge 
har nyligen professor A. W. Brogger med särskild skärpa fäst 
arkeologernas uppmärksamhet på denna sida av vår forsknings
uppgift. — Av lika stor vikt, som det varit att i kronologiskt 
syfte dra fram det myckna, som skiljer de olika tidsavsnitten 
från varandra, är det nu att påvisa allt det, som ur etnologisk 
synpunkt knyter dem samman. 

Skarpare än förr framträder nu det självklara faktum, att det 
s. k. treperiodssystemet, som befunnits utgöra ett värdefullt 
underlag för tidsindelningen, icke alltid ur andra synpunkter 
framstår som det mest naturliga. Vilket system kunde väl också 
täcka indelningsbehovet ur alla de synpunkter, som vid studiet 
av en mångtusenårig mänsklig utvecklingshistoria förtjäna be
aktande? 

Den tiden är längesedan förbi, då en arkeolog ansåg de tre 
åldrarna vittna om att tre olika folk i tur och ordning utvecklat 
sina av varandra fullkomligt oberoende kulturformer i samma 
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bygder. Endast i skolböcker kvarlever, beklagligt nog, föreställ
ningen om det invandrande bronsåldersfolket, som med sina 
guldskimrande vapen kuvar de tidigare inbyggarna. De många 
smärre perioder, vari sten-, brons- och järnåldrarna numera in
delas, hänga i stort sett samman som länk i länk på en väl 
smidd kedja. Två länkar i kedjan äro dock aldrig fullt lika varken 
till konstruktion eller utseende. Med den gyllene bronsens upp
trädande sker en färgväxling, som särskilt vid överblickandet av 
det i museerna sammanförda materialet träder bjärt fram. Redan 
häri ligger skäl nog till bibehållandet av den gamla boskillnaden 
mellen sten- och bronsålder. 

Men det har som bekant också höjts mången stämma till 
hävdandet av en annan uppfattning. Man har exempelvis sagt: 
"Långt ifrån att redskapen av ben och sten uteslutande känne
teckna en avlägsen, strängt isolerad ålder, utgöra de tvärt om 
det genomgående underlaget även för den förhistoriska kultur
form, som med större eller mindre inblandning av bronsredskap 
varade ända tills det allsidiga bruket av järn begynt." Satsen 
torde klinga välbekant för envar, som någon gång lyssnat till 
de ivriga stämmor, som under det senaste årtiondet yrkat på en 
nyorientering av fornforskningen, vägledda av den svenske histo
rikern Lauritz Weibull och den nyssnämnde norske arkeologen 
Brogger. Och dock är den återgivna satsen lånad ur ett för snart 
femtio år sedan utgivet arbete av tysken L. Lindenschmit. 

Omkring år 1880, då detta arbete utkom, var det nordiska 
treperiodssystemet ännu långt ifrån det allmänna erkännande, 
som det sedermera åtnjutit. Bland de invändningar, som då fram
ställdes mot bronsålderskulturens självständighet, voro många 
rätt befängda. Så har en svensk vid en av de internationella kon
gresser, där han försvarade bronsåldern, mötts av den förment 
dräpande invändningen, att en bronsyxa hittats i samma åker 
som romerska mynt; därför borde, menade man, bronsredskapet 
och mynten vara samtida! 

Då man nu för tiden ånyo söker hävda stenåldersredskapens 
betydelse som grundlag för kulturen inom hela Norden eller 



Gamla och nya uppgifter för svensk fornforskning. 81 

stora delar därav även under bronsåldern och äldsta järnåldern, 
äro bevisen i själva verket ganska likartade, om än naturligt nog 
mindre genomskinliga. Man kan hänvisa till förekomsten av en
staka föremål från järnåldern i ett boplatslager, vars innehåll 
eljest hänvisar till vad man av gammalt menar med stenålder. 
Eller man har i bronsåldersboplatser funnit enstaka hela sten
åldersredskap eller delar av dylika. Men det behövs mer för att 
dylika fynd verkligen skola bestyrka, att de enligt den vanliga 
åsikten från skilda tider härrörande artefakterna verkligen sam
tidigt formats och nyttjats enligt sin ursprungliga uppgift. Där 
sviker bevisföringen. 

Att man under bronsåldern skulle helt och hållet ha över
givit bruket av ben och horn eller av flinta och andra bergarter 
som material till redskap, har naturligtvis aldrig varit ifrågasatt. 
Man har tvärt om i det längsta sökt hålla den möjligheten 
öppen, att t. o. m. vissa bland de i jorden talrikast förekom
mande större fornsaksformerna i flinta och sten ännu tillverkats 
långt efter bronsålderns första skede. Erfarenheten har emellertid 
framtvingat en allt större reducering av antalet dylika möjligheter. 
Härtill har i hög grad bidragit den kontroll av de olika former
nas relativa ålder, som, efter vad redan antytts, vunnits inom 
det svenska landhöjningsområdet ända upp i Norrland. 

Andra och lika betydelsefulla bevis för samma sak erbjödo 
de undersökningar av boplatser från bronsåldern, vilka utförts 
inom denna kulturs centralområde, Danmark, av det danska 
Nationalmuseet och med anlitande av all den stora erfarenhet, 
som dess i fältuppgifter så väl tränade tjänstemän förvärvat. 
Dessa undersökningars publicering har emellertid, egendomligt 
nog, just givit signalen till de förnyade försöken att bestrida 
existensen av en bronsålder i egentlig mening. 

De danska bronsåldersboplatserna gåvo nämligen de första 
avgörande bevisen för att man åtminstone i det flintrika Dan
mark ännu vid bronsålderns slut nyttjade flinta i stor utsträck
ning som råvara till redskap, men väl att märka endast till simpla 
småredskap, vilkas framställning icke erfordrade den stora tek-
6 — Fornvännen 1928. 
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niska skicklighet eller kunde ge uttryck för den förnäma form-
känsla, varigenom den slutande stenålderns flint- och stenkonst-
närer satte adelsmärket på sin epok. Medan boplatserna röja 
tydliga spär av bronsgjutning, förekommo inga bevis för till
verkning eller normal användning av något enda av de större 
redskap eller vapen av flinta och sten, som fylla kadrerna i det 
system, som uttrycker den numera tillämpade indelningen av 
stenåldern i ett flertal smärre perioder. Att bronsålderns folk vid 
insamlandet av den mängd flinta och sten, varav de gjort sina 
simpla småredskap, även råkat hemföra enstaka vanligen i starkt 
fragmenterat tillstånd återfunna exemplar av stora, goda sten
ålderstyper, kan nämligen icke förvilla någon, som vet, hur rik 
den danska jorden än i dag är på dylika fynd. 

Enstaka forskare ha emellertid, som sagt, i de sist antydda 
fynden från bronsåldersboplatserna velat se bevis för att sten
ålderskulturen fortlevat bronsåldern igenom. Jag känner mig 
övertygad därom, att de icke skulle ha gjort detta, om de ej 
med ljus och lykta sökt dylika förmenta stöd för en kär vorden, 
på rent spekulativ väg uppnådd ståndpunkt: den för femtio år 
sedan så vanliga åsikten, att bronsen på grund av det långa 
avståndet från produktionsområdena aldrig kunnat hitföras i till
räcklig mängd för att onödiggöra en fortsatt tillverkning av flint-
och stenyxor etc. för det dagliga livets och de fattigare sam
hällslagrens behov. 

Men sättas teoretiska spekulationer på detta vis i förgrunden 
— vilket ingen av de svenska arkeologerna synes ha varit villig 
göra — dä har diskussionen återförts till det stadium, som var 
det enda möjliga för sextio år sedan, innan ännu de många 
förutsättningslösa och omsorgsfulla undersökningar utförts, vilka 
höjde fornforskningen till rangen av vetenskap. Nu kan en Cras-
sus utan tvivel med full rätt vända sig till Rufus med den 
frågan: Säg mig, Rufe, vem bör man hälder tro, antingen den, 
som framlägger egna gissningar eller den, som stödjer sig på 
ett varsamt summerande av vad en mängd arkeologiskt material 
av skilda slag lärt? 
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Attackerna mot bronsålderns existens ha emellertid varit den 
arkeologiska forskningen till stort gagn. De ha ånyo bragt i 
minnet eller åtminstone gett den rätta pregnansen åt ett märkligt 
faktum, vars betydelse kanske icke alltid stått fullt klar för dem, 
som mest ägnat sin uppmärksamhet åt positiva bidrag i det 
kronologiska pioniärarbetet. Detta faktum kan uttryckas sålunda: 

En i så exklusiv grad på import från avlägsna trakter vilande 
högkultur som den nordiska bronsålderns är att förlikna vid en 
koloss på lerfötter. — Inser man detta, blir det lättare än förr 
att — även utan antagandet om en större eller mindre avfolk
ning — förstå det kort efter järnålderns begynnelse inträdande 
kulturstadium, som för oss ter sig icke som en ny stenålder, 
utan som en hart när fyndlös period. 

En av för oss ännu obekanta anledningar uppkommen, möj
ligen av klimatförändringens verkningar påskyndad spärrning 
långt utanför Nordens gränser av vägarna för metallimporten 
mäste nämligen, innan ännu tillgodogörandet av de inhemska 
järnförekomsterna begynt, ha medfört katastrofala verkningar 
för den nordiska kulturen. Ju mer den tidigare kulturen varit 
byggd på importvaran, dess mer kännbar måste isoleringen ha 
blivit och desto större dess följder. 

Vi påminnas nu om den stora betydelsen av att få en grund
lig utredning av tiden och sättet för den inhemska järnhante
ringens första bedrivande. På denna punkt ha Järnkontorets män, 
ledda av ett livligt intresse för sin närings historia, kommit arke
ologien till mötes och givit den sitt värdefulla stöd. 

Men vi påminnas också ånyo om nödvändigheten av att snart 
sagt på varenda punkt sammanknyta studiet av Nordens forntid 
med trängre eller vidare utblickar över de många andra om
råden, med vilka värt land oftast stått i så livlig beröring och 
av vilka det alltid stått i så stort beroende. Studiet av vår forn
historia besannar tillfullo Tegnérs bevingade ord, att "all odling 
står på ofri grund". 

Många och mångskiftande äro de uppgifter, som blivit den 
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svenska fornforskningen förelagda. Många av dessa uppgifter 
och kanske främst de, som synas mest lockande, ha länge varit 
skjutna åsido för andra av mer speciell natur. Denna tövan har 
vållats av en klar insikt om nödvändigheten att först kronologiskt 
ordna, vad som kan så ordnas, av det vittomfattande arkeolo
giska materialet. Under det eller de två senaste decennierna ha 
emellertid allt flera pockande röster — ej minst utifrån — bragt 
det därhän, att de tillsvidare undanskjutna uppgifterna och lik
artade, som efter hand sällat sig till dem, blivit ställda i för
grunden. De många svenska arkeologer, som nu samverka till 
lösandet av dylika problem, känna sig väl icke vara i besittning 
av någon nyckel, som öppnar en bekväm väg till målet. Men 
en god sak ha vi lärt av dem, som förde den svenska forn
forskningen framåt under dess heroiska tidsålder. Vi ha så gott 
som allesammans fått den genom en och samme mans förmed
ling. Jag är därför övertygad om, att jag har många vid min 
sida, då jag nu ber att till professor emeritus Oscar Almgren få 
rikta ett varmt och vördsamt tack för hans lärargärning. Inrät
tandet av den professur, vars självskrivne förste innehavare han 
blev, var ett senkommet erkännande av vår forsknings ställning 
som självständig vetenskap. Almgren har med klar insikt om det 
ansvar, som följer därav, lärt oss, att stor varsamhet är av nöden 
vid behandlingen av de allmännare frågorna och att det är under 
det mödosamma inträngandet i de mer begränsade problemen, 
som de rätta lösningarna även av de större efter hand falla som 
mogna frukter i våra händer. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Sune Lindqvist: Alte und neue Aufgaben der schwedischen Alter-
tumsforschung. An t r i t t svo r l e sung an der Univers i tä t Uppsala. 

Schon während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bedicnte sich ein 
in Uppsala tätiger Geschichtschreiber bei der Wiedergabe der auf die Gegend 
von Uppsala bezuglichen Schilderungen Adams von Bremen der Kenntnisse, 
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die er von den Altertumern dieser Gegend hatte. Der Regel nach haben in
dessen seine Nachfolger bis in das 20. Jahrhundert hinein die archäologischen 
Dokumente völlig beiseite gelassen. Die Entwicklung der schwedischen Alter
tumsforschung zur Wissenschaft hat sich ohne die Mitwirkung der bedeutend-
sten Vertreter der Mutterwissenschaft, der Geschichte, vollzogen. Der Grund 
wurde, wenn wir von einigen mehr sporadischen Versuchen absehen, durch das 
im Jahre 1667 eingerichtete Antiquitäfskollegium gelegt, das u. a. die Aufgabe 
hatte, Altertumsfunde einzusammeln. Von da an rechnet das Museum Vater
ländischer Altertiimer in Stockholm die Zeit seines Bestehens. Seine volle 
Bedeutung als Zentralherd ftir schwedische Altertumsforschung erhielt das 
Museum jedoch erst durch Bror Emil Hildebrands 1837 begonnene, 42-jährige 
Tätigkeit als Reicbsantiquar. Sein Sohn Hans Hildebrand und Oscar Montelius 
waren diejenigen, die die ersten und reichsten Friichte ernten durften. Beide be-
gannen mit Abhandlungen iiber das Altertum, die sich grossenteils auf geschrie-
bene Urkunden stiitzten und darauf ausgingen, geschichtliche Probleme zu 
lösen. Sie fanden aber bald, dass, sollte die Arcbäologie Selbständigkeit er-
langen, es nötig war, sich eine Zeitlang vollständig von allén seitens der Ge-
schichtsforschung vorgelegten Aufgaben freizumachen. Man ging däran, das 
archäologische Material nicht auszufragen, sondern vielmehr ihm abzulauschen, 
was es aus sich selbst heraus zu sägen hatte. Das Mittel fand man in der 
Ubernahme naturwissenschaftlicher Anschauung und Methode. Die Arcbäologie 
trät in ihr "typologisches Stadium" ein. Ihre erste Aufgabe war es, die Typen 
festzustellen, die den Arten innerhalb der organischen Weit entsprachen, "jedoch 
nicht den Arten, wie sie nun nebengeordnet dasind, sondern wie sie in der 
Paläontologie vorkommen, zeitlich geordnet" (Hildebrand 1880). — Es war aber 
natiirlich nicht richtig, dass die Paläontologie al le ihre Arten zeitlich ordncn 
känn, viel weniger denn ist es in der Arcbäologie möglich, der Begegnung 
mit nebengeordneten Formen zu entgehen. Die meisten Fehler, die bei der 
Anwendung der Typologie begången worden sind, beruhen auf einer grund-
sätzlichen öder uniiberlegten Verkennung dieser Tatsache. 

Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise fiihrle auch zu einem ver-
hängnisvollen Ubersehen öder Unterschätzen aller solcher Unterschiede, die 
zwischen dem Meisterwerk und der Pfuscharbeit, zwischen den Erzeugnissen 
des guten Handwerks und der Massenproduktion vorkommen. Man hat gemeint, 
"dass die sozialen Verhältnisse ehemals ganz andere waren, wie heute. — Die 
verschiedenen Formen sanken damals nicht von einer höheren Gesellschafts-
klasse allmählig zu den niedrigeren herab. — Man konnte in breiteren, ja in 
sehr breiten Schichten ebenso gut gleichen Schritt mit der Zeit halten, wie 
heutigen Tages "the upper ten thousand". — Der Unterschied hinsichtlich der 
kulturellen Entwicklung war bei den einzelnen Individuen nicht so gross wie 
heute." Die Zitate sind einer der letzten Seiten in Bernhard Salins bewunderns-
wertem Werke "Die altgermanische Thierornamentik" (1904) entnommen. Es 
lassen sich jedoch nunmehr viele und starke Beweise fiir den Salz erbringen, 
dass die Kultur der germanischen Völker während der Jahrhunderte gleich nach 
dem Zusammenbruch des römischen Reiches weder primitiv war noch sehr 
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bedeutender Klassenunterschiede ermangelte. Zu dieser Erkenntnis haben, was 
den Norden betrifft, in höhem Grade die Zusammenstellungen des litterarischen 
und archäologischen Materials aus der Zeit der Völkerwanderung beigetragen, 
die Knut Stjerna im Jahre 1904 begann. 

Es war in Wirklichkeit auch nicht die Anwendung der Entwicklungslehre 
auf die menschliche Arbeit, die Montelius zu den bedeutsamen Resultaten hin-
fiihrte, die er in seinen Werken "Om tidsbestämning inom bronsäldern" (1885) 
und "Den nordiska jernålderns kronologi" (1895—97) vorgelegt hat, sondern 
ein Prinzip, das bereits vor der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem dänischen 
Archäologen J. A. Worsaae ausgesprochcn worden war. Er legt die Fundkombi-
nationen den chronologischen Schlussfolgerungen zugrunde. Dieses Prinzip be-
hält auch heute noch seine grundlegende Bedeutung. Seine Anwendbarkeit ist 
in bedeutsamer Weise durch die von Lennart von Post ausgebildete pollenana-
lytische Methode erweitert worden, die zur Datierung von Fundkombinationen 
die Bliitcnstaubmassen benutzt, welche an in Torf und anderen Ablagerungen 
angetroffenen Altertiimern häften. 

Während der Jahrzehnte, da Montelius sein grosses Ordnungswerk voll-
fiihrte, waren auch mehrere andere Wissenschaften durch eine gleich intensive 
Bearbeitung ihrer speziellen Forschungsobjekte gekennzeichnet. Aber Montelius 
erlebte noch und begriisste mit Freude den Anbruch einer neuen Epoche, der 
Epoche der extensiven Forschung, die die kiinstlichen Schranken zwischen den 
verschiedenen Wissenschaften niederbricht. Ein bedeutungsvolles Ergebnis der 
Zusammenarbeit mit den Philologen ist bereits angedeutet worden. Die Kenntnis 
der weitgehenden Verschiebungen, welche die Grenzen zwischen Land und 
Meer im Norden erfahren haben, hat u. a. eine wertvolle Kontrolle der auf 
andere Momente gestiitzten Chronologie fiir die gewöhnlicheren Altertums-
formen der jiingeren Steinzeit ermöglicht. 

Die von Rutger Sernander nachgewiesenen, vor allem in den Torfmooren 
registrierten klimatischen Veränderungen sind zur Erklärung von auf archäo-
logischem Wege konstatierten Kulturwechseln herangezogen worden. Eine zu 
Beginn der Eisenzeit eintretende Klimaverschlechterung hat man als Anlass fiir 
eine vermutete beträchtliche Auswanderung in Anspruch genommen, die sich 
in der starken Abnahme der Fundfrequenz, die fur dieselbe Zeit zu verzeichnen 
ist, wiederspiegelt. In ihrer urspriinglichen Form hat diese Theorie wohl Iiber 
das Ziel hinausgeschossen, aber der Grundgedanke, auf dem sie ruht, behält 
seinen vollen Wert. Die Zunahme der Niedcrschläge känn, wie Gustaf Hall
ström nachgewiesen hat, die Erklärung dafiir liefern, dass in Nordskandinavien 
Altertumer aus derselben Zeit auftreten, die ihre Entsprechungen im östlichen 
Russland (Ananino) haben und demnach zweifellos Nomaden angehören, die 
damals verlockt worden sind, ihre Streifzitge weiter westwärts als zuvor aus-
zudehnen. Möglicherweise känn hierdurch der Zeitpunkl fiir die Einwanderung 
der Lappen festgestellt werden. 

Ein Urteil daruber, inwieweit die fragliche Klimaveränderung die Besie
delung des Nordens im iibrigen hat beeinflussen können, hängt von unserer 
Auffassung des menschlichen Vermögens, die natiirlichen Erwerbsquellen aus-
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zunutzen, ab. Hier kommt die Ethnologie zu Hilfe und hat erhöhte Bedeutung 
in demselben Masse gewonnen, wie sie sich dem Studium der im Norden fort-
lebenden Reste alter Sitten und Bräuche zugewandt hat. War es worher wichlig, 
zu chronologischen Zwecken das Viele heranzuziehen, das die verschiedenen 
Zeitabschnitte voneinander scheidet, so ist es nun ebenso wichtig, all das nach-
zuweisen, was von ethnologischem Gesichtspunkt aus sie zusammenkniipft. 

Schärfer als fruher tritt da die selbstverständliche Tatsache hervor, dass 
das sog. Dreiperiodensystem nicht aus allén Gesichtspunken sich als das natiir-
lichste darstellt. Einige schwedische Historiker und norwegische Archäologen 
haben die u. a. von L. Lindenschmit 1880 verfochtene Ansicht wiederaufgenom-
men, dass die Geräte aus Knochen und Stein "eine durchgehende Grundlage 
des gesamten vorgeschichtlichen Kulturstandes" bilden, "welche mit mehr öder 
minder bedeutender Beimischung von Bronzegeräten bis zum Einftitt des all-
seitigen Eisengebrauchs hinabreicht". 

Man diirfte mit vollem Fug behaupten können, dass die schwedischen An-
hänger des nordischen Dreiperiodensystems stets so länge wie möglich ver
sucht haben, die Möglichkeit offen zu halten, dass sogar gewisse der in der 
Erde zahlreichst vorkommenden grösseren Altertumsformen in Feuerstein und 
anderen Gesteinsarten noch länge nach der ersten Periode der Bronzezeit 
angefertigt worden wären. Verschiedene Erfahrungen, nicht zum wenigsten die 
Fundverbreitung in den im Laufe der Steinzeit und der Bronzezeit aus dem 
Meere erhobenen Teile des mittleren und nördlichen Schwedens, haben indessen 
zu einer immer grösseren Reduzierung der Anzahl derartiger Möglichkeiten 
gczwungen. Andere ebenso bedeutungsvolle Zeugnisse in derselben Richtung 
entstammen einer Reihe vom Nationalmuseum in Kopenhagen mit grösster 
Sorgfalt und Sachkenntnis untersuchter bronzezeitlicher Wohnplätze, die der 
jiingeren Bronzezeit und zentralen Gebieten der nordischen bronzezeitlichen 
Kultur angehören. Diese dänischen Wohnplatzuntersuchungen haben nämlich 
gezeigt, dass man wenigstens in dem sudskandinavischen Gebiet, dessen Erde 
reich an nattirlichem Feuerstein (gleichwie an Mengen während verschiedener 
Perioden der Steinzeit hergestellter Geräte aus Feuerstein und anderen Gesteins
arten) ist, noch zu Ende der Bronzezeit Steinmaterial in grossem Umfang als 
Rohstoff zu Qeräten benutzte, wohlgemerkt aber nur zu Kleingeräten einfacher 
Art. Während die Wohnplätze deutliche Spuren von Bronzeguss zeigten, lie-
ferten sie keine Beweise fiir eine Anfertigung öder normale Anwendung auch 
nur eines einzigen der grösseren Geräte öder Waffen, die die Steinzeitperioden 
des hergebrachten chronologischen Systems kennzeichnen. Vereinzelte Forscher 
haben jedoch einer geringeren Anzahl auf denselben Wohnplätzen angetroffener, 
vermutlich als Rohstoff öder aus unbekannten Grunden aufbewahrter Steingeräte 
aus verschiedenen Perioden der Steinzeit grosses Gewicht beigemessen. Dass 
sie in denselben Beweise fiir die Richtigkeit des Lindenschmitschen Satzes 
haben erblicken können, beruht meines Erachtens wesentlich darauf, dass sie 
mit Eifer nach derartigen Beweisen fiir eine ihnen lieb gewordene, auf rein 
theoretischem Wege erlangte Ansicht gesucht haben: dass nämlich die Bronze 
wegen der grossen Entfernung von den Erzeugungsgebieten nie in hinreichender 
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Menge habe dorthin gefiihrt werden können, um eine fortgesetzte Herstellung 
von Steinäxten unnötig zu machen. Indem theoretische Spekulationen auf diese 
Weise in den Vordergrund geschoben worden sind, ist die Diskussion jedoch 
wieder in das Stadium zuriickgeraten, das das einzig mögliche vor 60 Jahren 
war, bevor die vielen voraussetzungslosen und sorgfältigen Untersuchungen 
ausgefuhrt worden waren, die die Altertumsforschung zum Range einer Wissen-
schaft erhoben. 

Die Einwände, die man gegen die Existenz der Bronzezeit erhoben hat, 
sind von einem andern Gesichtspunkt aus der archäologischen Forschung von 
Nutzen gewesen. Sie haben kraftig die grosse Verwundbarkeit dieser bemerkens-
werten, auf Import aus entlegenen Gegenden ruhenden Hochkultur hervorge
hoben. Wir können nun, auch ohne die Annahme einer grösseren öder geringe-
ren Entvölkerung, leichter als zuvor das kurz nach dem Beginn der Eisenzeit 
eintretende Kulturstadium verstehen, das uns nicht als eine neue Steinzeit, 
sondern als eine nahezu fundlose Epoche entgegentritt. Eine aus unbekannten 
Anlässen weit ausserhalb der Grcnzen des Nordens zustande gekommene Sper-
rung der Wege des Metallimports muss nämlich, bevor die Verwertung der 
einheimischen Eisenvorkommnisse begonnen hatte, katastrophale Wirkungen fiir 
die nordische Kultur mit sich gebracht haben. Je mehr diese fruher auf die 
Importware gegriindet war, um so fuhlbarer muss die Isolierung und um so 
grösser miissen ihre Folgen gewesen sein. 

Klarer als zuvor zeigt sich nun die Bedeutung einer griindlichen Unter
suchung der Zeit und der Art und Weise des Frtihbctriebs der einheimischen 
Eisengewinnung und -verarbeitung, und wir werden aufs neue an die Not-
wendigkeit erinnert, so gut wie an jedem Punkte das Studium der vorge
schichtlichen Zeit Schwedens mit engeren öder weiteren Ausblicken iiber andere 
Teile der alten Weit zu verbinden. 

Mannigfach sind also die Aufgaben, die der schwedischen Altertums
forschung vorgelegt sind. Viele derselben, und vielleicht gerade die verlockend-
sten, haben hinter anderen, mehr speziellen zuriickstehen miissen. Dieser Auf-
schub ist durch die Notwendigkeit verursacht worden, zuerst chronologisch zu 
ordnen, was so geordnet werden känn. Während der letzten Jahrzehnte sind 
indessen die vorläufig beiseite geschobenen Aufgaben und gleichartigc, die sich 
nach und nach zu ihnen gesellt haben, mehr in den Vordergrund gestellt 
worden. Sie miissen indessen mit grösster Behutsamkeit und Umsicht in Angriff 
genommen werden. Das mtihsame Eindringen in die mehr begrenzten Problcme 
fiihrt meistens dazu, dass die richtigen Lösungen auch der grösseren als reite 
Friichte uns in den Schoss fallen. 


