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HJALMAR STOLPE SOM FORNFORSKARE 
AV 

H O L G E R A R B M A N 

N
är vi den 23 april i år firade 100-årsdagen av Hjalmar 
Stolpes födelse, kunde vi kanske klarare än förr bedöma 
värdet av hans forskning inom den nordiska arkeolo
giens område, ty först under de senaste åren ha fynden 

från hans omfattande' utgrävningar blivit fullständigt genomarbe
tade och till väsentlig del slutgiltigt publicerade. 

Stolpe började sin akademiska bana som naturvetare,1 men i lik
het med många samtida akademiker inom denna fakultet hade han 
myckel starka humanistiska intressen. Zoologien var väl det ämne, 
åt vilket han närmast hade tänkt ägna sina krafter. År 1870, samma 
år som han avlade filosofie kandidatexamen, erhöll han från Veten
skapsakademien ett anslag för studier i Gotlands myr- och akarid-
fauna. Det förefaller, sora om det var på den vägen, via de i bärn
sten ofta inneslutna insekterna, han kom att förbereda ett arbete 
om bärnstcnens geologiska historia. Sedan länge var bärnstensföre-
komsten på Björkö i Mälaren känd. Redan Olaus Rudbeck omtalat-
don i Allanlikan, där han också nämner ett 10-tal andra platser i 
Mälaren, vid vilka bärnsten på hans tid skall ha påträffats. Stolpe 
beslöt sig för att undersöka, huruvida bärnstensförekomsten på 
Björkö var en analog företeelse med de över hela norra Tyskland 
sporadiskt förekommande diluviala bärnstensnästena, eller om 
bärnstenen genom människors åtgärder införts dit. 

Den 3 oktober 1871 företog Stolpe sin första resa till Björkö. Då 
han visste att bärnsten brukade påträffas i Svarta jorden, utförde 
han en undersökning där. Han skriver själv i sin första tryckta 
rapport: »Ehuru redan de första spadtagen i 'Svarta jorden' åda
galade dess egenskap af 'kulturlager', och en fortsatt undersök
ning således egentligen var främmande för det ursprungliga än
damålet med min resa, ansåg jag mig dock ej kunna lemna stället, 

1 För närmare data i Stolpes liv och hans insats som etnograf hänvisas till 
G u s t a f R e t z i u s dödsruna i Ymer 1905, sid. 5 ff. 
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utan att hafva skaffat mig åtminstone någon närmare kännedom 
om den jord, på hvilken enligt någras åsigt det gamla Birca skulle 
hafva stått, och fortsatte derföre att genom gräfningar och borr
ningar undersöka fältet. De företeelser, som dervid mötte mig, syn
tes mig så märkliga, att min uppmärksamhet snart nästan helt och 
hållet drogs ifrån resans egentliga syftemål.» 

Stolpes starka kulturhistoriska intresse hade tagit överhanden, 
och från och med denna stund skulle han under ett helt decennium 
fortsätta sina Björkö-grävningar. Efter ytterligare en knappast 
14 dagar lång grävningskampanj under förra delen av november 
samma år, utförde han en preliminär bearbetning av fynden och 
kunde år 1872 såsom akademisk avhandling framlägga sina första 
Björkö-studier: Naturhistoriska och archseologiska undersökningar 
på Björkö i Mälaren (i Öfversigt af Kongl. Vet.-Akad. Forhandl. 
1872, No 1). 

Redan i detta första arbete framträda tydligt de egenskaper, som 
allt igenom dominera hans forskargärning: det hängivna, samvets
granna arbetet, hans skarpa iakttagelseförmåga, hans nyktra, 
realistiska syn på de vetenskapliga problemen, hans stora för
siktighet vid framställandet av hypoteser samt dessutom hans 
klara, koncisa språkbehandling. Man märker tydligt den naturve
tenskapliga skolningen. Han är fullt medveten om stratigrafiens 
betydelse och skildrar utförligt lagerföljden på olika ställen inom 
Svarta jorden. Förutom bärnstenen ha fynden av djurben tilldragit 
sig Stolpes största intresse, och han bestämde själv de olika djur
arterna. Frågan om Svarta jorden är lämningar efter det forntida 
Birka lämnar han tills vidare öppen, och han avslutar sin avhand
ling med de för hans försiktighet karakteristiska orden » . . . har 
föranledt mig att i denna lilla uppsats, så vidt möjligt, söka und
vika, att genom definitiva tolkningar af företeelserna gå en blif
vande rikare erfarenhet i förväg, en försigtighet, som väl av ingen 
kan klandras.» 

Följande år, 1873, blev Stolpe kallad till docent i nordisk arkeo
logi vid Lunds universitet, men han tillträdde aldrig denna befatt
ning. Han förordnades 1874 till e. o. amanuens vid Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien. Med statsmedel hade han 1873 fort
satt sina utgrävningar på Björkö, och här skulle han ända till 1881, 
med undantag för 1880, då han vistades utomlands, varje sommar i 
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c:a 4 månader utföra de omfattande undersökningar, som utgöra 
hans mest betydande insats på arkeologiens område. 

När Stolpe 1871 kom till Björkö, hade han ingen praktisk känne
dom om utgrävningar. Han måste själv på egen hand utarbeta ett 

Fig. l. 
Hjalmar Stolpe vid sitt arbetsbord. 

Hjalmar Stolpe at his writing-table. 

system, som var lämpat efter förhållandena. Tack vare sin prak
tiska läggning lyckades han här la en erfarenhet och en vana, som 
skulle vara av största betydelse för honom, då han senare ställdes 
inför de svåra problemen att undersöka bålgravarna vid Vendel 
och Tuna i Alsike. 

Grävningskampanjerna 1872—73 ägnades, liksom den första, hi 
Svarta jorden, men sistnämnda år undersökte han även några få 
gravhögar. Första året hade han endast tagit upp smärre provgro
par på spridda ställen och därigenom fått en uppfattning om kul-
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turlagrets karaktär. Ar 1872 koncentrerade han utgrävningen till 
ett större, sammanhängande område. Han lät först gräva ott antal 
långa, parallella tranchéer, i vilkas väggar han kunde få tillfälle att 
studera lagerföljden och göra jämförande iakttagelser mellan de 
skilda tranchéerna. Först därefter grävde han igenom mellanväg
garna. Några profilritningar utförde han tyvärr icke. I sin andra 
redogörelse, Naturhistoriska och archseologiska undersökningar 
på Björkö i Mälaren. II. Redogörelse för undersökningarna år 1872 
(i öfversigt af Kongl. Vet.-Akad. Forhandl. 1873, No 5), giver han 
en ypperlig översikt av fynden från Svarta jorden och vederlägger 
definitivt den »förut gängse uppfattningen, att kolet och askan i 
svarta jorden skulle leda'sitt ursprung från en allmän brand»; de 
äro i stället utkastade från samhällets eldstäder. 

Man märker också att han nu fått sin vetenskapliga horisont 
vidgad. Betecknande för hans inställning till vetenskapen är ett 
brev till Hans Hildebrand den 5 februari 1872, skrivet med anled
ning av en insändare, som Hildebrand skickat till Stockholms Dag
blad apropos en artikel i tidningen: »Det torde vara nödigt att 
underrätta Dig, att jag ingalunda är så främmande för denna sist
nämnda vetenskaps (arkeologien) sträfvanden och ståndpunkt, 
inclusivo dess terminologi, som Du tyckes föreställa Dig, och att jag 
icke kommer att låta det visserligen obetydliga men dock förarg
liga missöde, som drabbat mig, afskräcka mig från att fortfarande 
söka tillfredsställa mitt forskningsbegär äfven på detta område.»2 

Ar 1872 hade Stolpe även företagit en studieresa till Köpenhamn, 
där han bedrivit forskningar i det Oldnordiske Museum. En skiss-

* Vid Vetenskapsakademiens sammanträde den 13 dec. 1871 förevisade E. 
A. Nordenskiöld ett urval av Stolpes Björköfynd. I det referat av samman
trädet, som följande dag lämnades i Stockholms Dagblad, sägas dessa fynd 
vara »insamlade af kandidaten Stolpe vid en på Björkö i Mälaren befintlig 
Kjökkenmödding». 

I en den 15 dec. införd insändare till tidningen, undertecknad Z. Z., 
framhåller Hildebrand att benämningen Kjökkenmödding är felaktigt brukad 
i tidningens referat av sammanträdet. Kjökkenmödding är en terminus -tec-
nicus för vissa fornlämningar från stenåldern; den som läser tidningen kan 
tro att Björköfyndon härstamma från stenåldern. — Hildebrand trodde, fel
aktigt, att Stolpe hade lämnat Nordenskiöld en skriftlig promemoria över 
fynden, i vilken han hade använt ordet Kjökkenmödding och Stolpe uppfat
tade Hildebrands insändare som en personlig kritik. Med anledning härav 
skrev han det temperamentsfulla brev, ur vilket det ovan anförda citatet är 
hämtat. 
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Fig. 2. 
Blad ur Stolpos skissbok från studierna i Köpenhamn 1872. 

Leaves from Stolpc's sketch-book, from his studies In Copenhagcn 1872. 

bok från denna resa, fig. 2, visar tydligt hans konstnärliga begåv
ning, som var honom till ovärderlig hjälp inom hans arkeolo
giska såväl som hans etnografiska forskning. Redan under donna 
första resa hade han börjat intressera sig för etnografi, troligen 
inspirerad av Gustaf Retzius, och vid sidan av sina arkeologiska 
studier arbetade han även i de etnografiska samlingarna i Köpen
hamn. 

Stolpes allmänt kulturhistoriska och därmed sammanhängande 
etnografiska intresse kommer också tydligt fram i hans redogörel
se för 1872 års grävningar. I berättelsen framlägger han materia
let, diskuterar i någon mån frågan om Birkas läge, som han ännu 
ej anser till fullo klarlagd, och slutar denna diskussion: »Men ut
rönandet af det gamla Birkas läge är på långt när ej den vigtigaste 
sidan af Björkö-undersökningarna. Af vida större betydelse synas 
mig do bidrag vara, hvilka den svarta jorden lemnar till belysande 
af en hel mängd förhållanden uti våra förfäders hvardagslif under 
slutet af hednatiden... Grafvarna från vår yngre jernalder gifva 
oss i de flesta fall en jemförelsevis mera ensidig bild af tidens 
kultur, en bild, som skulle blifva mycket ofullständig, om ej de till-
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fälliga raarkfynden kommo till hjelp. De i afskrädessamlingen på 
Björkö funna fornsakerna föra oss deremot midt in uti det fredliga 
hvardagslifvet med alla dess små och stora bestyr och visar oss 
detta i alla dess brokiga skiftningar.» 

Ar 1874 började emellertid Stolpe på allvar med gravundersök
ningar på ön. Det var under de kommande åren han utbildade sin 
grävningsteknik och fick fram de rika fynden från skelettgra
varna, ett material, som än i dag är enastående i sitt slag och som 
i mycket högre grad än fynden från Svarta jorden avspeglar Birkas 
ställning såsom ledande handelsccntrum i Östersjön och ger besked 
om stadens vidsträckta, internationella förbindelser. För oss kunna 
de metoder Stolpe använde vid sina grävningar te sig ganska själv
klara, men de voro det knappast för hans samtida. Bland hans ef
terlämnade papper föreligger en, sannolikt på 1890-talet skriven, 
promemoria om undersökning av »Grafhögar med brända lik».3 

Den redogör för själva grävningsmetodiken, där Stolpe hl. a. tem-
peramentsfullt tillägger »början i centrum är skattgräfvares och 
grafroffares metod». Dessutom räknar han här upp de detaljer 
man speciellt bör iakttaga: själva gravbyggnaden, fyndens pla
cering, etc. Det visar sig att Stolpe hade fullt klart för sig, vilka 
problem man kunde ställas inför vid gravundersökningar, t. ex. lik
bålets plats, riter i samband med bränningen och gravläggningen, 
offer i och vid graven, de med avsikt krossade lerkärlen, de brän
da benens fördelning inom högen, etc. Av andra uttalanden från 
Stolpe kan man sluta sig till att han hade vissa förhållanden, som ej 
nämnas i denna promemoria, fullt klara för sig, framför allt betydel
sen av att högarna undersökas i sin helhet. I ott brev till Hans Hilde
brand den 12 aug. 1875 skriver han: »Jag går igenom hela högen 
utan att lemna något oundersökt och träffar derföre ofta på flera 
begrafningar i samma hög.» 

För skelettgravarnas utgrävning har Stolpe ej lämnat någon 
promemoria, men i en artikel i Ny illustrerad tidning 1889, »Ett 
och annat om Björkö i Mälaren», skildrar han ganska ingående sin 
grävningsmetod.4 Sedan alla föremålen i skelettgravarna varsamt 
hado preparerats fram, gjorde han på rutpapper med dec. tums-rut-

' Avtryckt i sin helhet hos G. H a l l s t r ö m , Birka I, Stockholm 1913, 
sid. 25. 

4 H a l l s t r ö m , a. a. sid. 26. 
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Fig. 3, a—b. 
Prov på Stolpes teckningar trän utgrävningarna på Björkö under 1870-talet 

(b detaljritning av en grupp i a ingående smycken). 
Specimens of Stolpe's drawings from the excavations on Björkö during the 1870's (b: 

detail drawing of a group of ornaments included in a) . 
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ning ytterst omsorgsfulla planer, fig. 3 a. Ibland laverade han även 
skeletten, och dessa planer bli små elegant tecknade mästerverk. 
Samtidigt utmärka de sig för en stor exakthet. Av vissa detaljer, 
t. ex. metallbeslagna skrin och ämbar eller större grupper av smyc
ken i mer komplicerat läge, fig. 3 b, utförde han ibland detaljrit
ningar i större skala. Sin mätningsmetod beskriver Stolpe på föl
jande sätt5: »Såsom garanti för teckningens riktighet, anser jag 
mig böra meddela, att jag utfört konceptritningen på stället efter 
noggrant tagna mått, medan ännu alla föremål qvarlågo i orub
bad! läge. Teckningarna utföras på rutadt papper, och öfver graf
vens botten spännas trådar i rutor af y± qv.-fots storlek.» Enligt 
artikeln i Ny illustrerad tidning har han tydligen även använt sig 
av graderade trästänger, som lagts i vinkel (en- och tvåmeters-
stänger). Stolpe var den första svenska arkeolog, som systematiskt 
använde sig av rutpapper. Ifrån hans grävningar på Björkö före
ligga planer på c:a 400 gravar, ett ovärderligt material för forsk
ningen. 

Fynden från Stolpes grävningar på Björkö fingo tyvärr i regel 
ej undergå någon konservering på hans tid, men Stolpe har ej för
bisett denna viktiga sida av föremålens museala vård, ehuru han 
tydligen ej lyckades klara den. I ett brev till Hans Hildebrand den 
6 aug. 1879 omtalar han, att han skrivit till Henry Petersen (assi
stent vid det Oldnordiske Museum i Köpenhamn) och bett honom 
skaffa konserveringsmedel för trä, läder och tyg; järn var det tyd
ligen ej fråga om att konservera. Petersen svarade (brev från 
Stolpe till Hildebrand den 11 aug.), att tyg behandlades med kaut
schuk löst i terpentin, för läder användes trän och trä kokades 
i »löst stearin», men han nämner ej lösningsmedlet.6 Stolpe tilläg
ger: »Det är märkvärdigt enkla medel han använder. Han vill att 
jag skall sända profver till honom.» Huruvida Stolpe sände några 
prover till Köpenhamn eller använde sig av Petersens recept kän
ner jag ej till. 

Utom svårigheterna med själva utgrävningarna hade Stolpe ock
så andra bekymmer. Han talar i ett brev till Hildebrand 1875 om 
förra höstens guldfeber bland befolkningen och säger apropos en del 

s Grafundersökningar på Björkö, i Tidskrift för antropologi och kultur
historia, 1:10 (1876), sid. 15, not 1. 

" Menar Petersen möjligen smält stearin? 
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skadegörelse på ett röse på södra delen av ön: »jag skall hålla 
en sträng räfst med öns drängar. Att få reda på gerningsmännen 
blir dock svårt, ty de kanaljerna hålla ihop 'värre'.» De största svå
righeterna tycks han ha haft sista grävningskampanjen, år 1881, 
som tydligen hade en ovanligt regnig eftersommar och höst. Han 
daterar ett brev »Björkö 12 Sept. i nya syndaflodens år» och han 
klagar: »Att sitta genomvåt och rita grafvar och hafva penninghisto
rier att tänka på, är ej den angenämasto sysselsättning man kan ha! 
Vädret är förfärligt Ösregn hvarenda dag! Så svårt har jag aldrig 
haft. Grafvarna fyllas med vatten, väggarna rasa, ritningarna bli 
smutsiga och jag sjelt än värre.» 

En annan gång fiill han nod i en grav och höll på att bli krossad 
av en stor sten. Drastisk och typisk för Stolpe är den skildring 
han lämnar i ett brev till Hildebrand den 5 aug. 1879: »Hade den 
(stenen) ramlat medan jag låg i hålet, hade jag ej dugat till annat 
än att stoppa i korfskinn, men dertill hade jag varit färdig mod 
byxknappar och allt. Men man hade ej fått upp hackmaten utan att 
först spränga stenen! Fabula docet: gå aktsamt på grafvens brädd!» 

Stolpe hade redan vid 1870-talets slut bestämt sig för att gå den 
etnografiska banan. Sedan Antropologiska sällskapet bildats den 
15 mars 1873, hade Stolpe livligt deltagit i dess verksamhet. Han 
tog också initiativet till en allmän etnografisk utställning, som 
sällskapet 1878—79 anordnade i Arvfurstens palats i Stockholm. 
Över utställningen utarbetade Stolpe en omfattande katalog. Dot är 
självklart, att han under sådana förhållanden ej skulle få mycken 
tid över till den vetenskapliga bearbetningen av Björköraaterialct, 
som under de många grävningssäsongerna hade vuxit våldsamt i 
omfattning. Efter slutgrävningen 1881 hade han undersökt c:a 1 100 
gravar. 

Även om Stolpe hade kvar sin tjänst vid Vitterhetsakademien 
och 1880 utnämndes till andre amanuens, så var orsaken dock hu
vudsakligen den, att han ej kunde få någon befattning vid Riks
museets etnografiska samlingar. Tack vare ett Letterstedtskt sti
pendium kunde han 1880—81 företaga en lång etnografisk studie 
resa och i ett brev till Hildebrand, daterat i Paris den 9 jan. 1881, 
skriver han: »Jag offrar ej ett nytt år till träget studium af en 
vetenskap, utan att det är min afsigt att ha den till uteslutande 
framtidsuppgift.» 
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Under denna resa ägnade sig Stolpe så gott som helt åt arbete 
i etnografiska museisamlingar, men då han befann sig i Holland 
studerade han även det arkeologiska materialet. Birkas livliga han
delsförbindelser med Frisland, framför allt mod handelsplatsen 
Dorestadt, kände Stolpe väl till, bl. a. från Kimberts Vita Anskarii. 
Han tog nu tillfället i akt att besöka byn Wijk bij Duurstede, det 
forna Dorestadt, samt att studera samlingarna av fynd från de ut
grävningar, som företagits där. För att han skullo få full klarhet 
om den med Birka samtida handelsstadens läge och topografi och 
ytterligare på arkeologisk väg kunna bekräfta do litterära källor
nas uppgifter om förbindelserna mellan Frisland och Sverige, före
tog han även själv en mindre utgrävning inom det gamla stadsom
rådet. I ett brev till Hildebrand, daterat den 15 juni 1880, skriver 
han: »I går kunde jag ej telegrafera, emedan jag först kl. 11 på qväl-
len återkom från W. b. Duurstede, der jag gräft med otur, men på 
jordytan samlat en mängd för Björköjemförelsen nyttiga krukbitar. 
Något så skandalöst vandaliserande af en för Nederlands kultur
historia vigtig fomlemning, som jag der såg. hado jag ej drömt 
om. Nästan hela gamla Dorestadt är genomgräfdt och alla benen 
hafva förvandladts till bensvärta eller pudrett! Af fornsaker tager 
man tillvara, hvad som mest sticker i ögonen och skickar det sedan 
än hit, än dit. Emellertid såg jag så mycket att det är fullkomligt 
_ Björkö. Väl kunde jag ej träffa på någon punkt med så tydlig 
kol- och askblandning som på Björkö, men dels beskrefvo bönderna 
och en döf dilettant förhållandena för mig, dels har jag i härvaran
de Bibliotek funnit en handritad profil af Jansen, — d. v. s. ej 
hans porträtt, utan en af honom tecknad genomskärning från W. 
b. D. — som tydligen visar huru med saken sig förhåller. Profilen 
har jag kopierat och skall göra detsamma med en af Jansen ritad 
karta. Du må tro att uppståndelsen var stor i den lilla staden! Van 
Muschenbroek, som nu sedan familjen flyttat till landet, blott lefver 
för att göra allt lätt och behagligt för mig, hade skaffat mig ett 
bref från inrikesministern till stadens Borgmästare och denne ställ
de bums sig sjelf och hela polisen till mitt förfogande! Sällskapet 
utgjordes af . . . samt ett Duurstede original, en stendöf klassik 
med den mest löjligt pipiga röst, stadens arkeologiska auktoritet. 
Han hade fickan full av frankiska mynt, hvaraf han gaf mig några. 
. . . Det gamla (Duurstede) visade sig vara exporten för alla mina 
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finare krukkärl ooh troligen äfven för de rektangulära emaljerade 
bronsprydnaderna i grafven med stora likarmade bågspännet (854). 
Följande former funnos i saml. i W. b. D.: 'gnidstenar' af glas, väf-
brickor, bennålar, isläggar, lertrissor, sländtrissor, spelbrickor, 
kammar etc, allt = Björkö. Liknande samlingar har jag genomgått 
här i L(eiden) och i Utrecht. Får jag tid går jag till Amerofois der 
Duurstede-fynd ock finnas.» 

överensstämmelsen mellan fynden från Dorestadt och Birka har 
sannolikt överträffat Stolpes förväntningar, och han planerade att 
lägga återresan till Sverige samma höst så, att han sedan potatisen 
i Wijk bij Duurstede var upptagen, skulle kunna fortsätta gräv
ningarna där i större skala. Just vid denna tidpunkt var han sär
skilt angelägen att så grundligt som möjligt bedriva komparativa 
studier i Frisland, ty den kommando sommaren, 1880, skulle enligt 
beräkningarna bli den sista grävningskampanjen på Björkö innan 
materialet publicerades. Att han ej ämnade fortsätta grävningarna 
längre, framgår bl. a. av ett brev till Hildebrand från Leiden den 
16 aug. 1880, i vilket han talar om »slutgräfningarna» samt »det 
definitiva ordnandet af Björkösamlingarna + inventar deröfver». 

Hans planer kommo emellertid att ändras och han utsträckte sin 
etnografiska resa till bl. a. Paris och Rom. Ej förr än i juni 1881 
kom han hem. Någon ytterligare utgrävning i Dorestadt kom han 
aldrig att utföra, och om hans samling av krukskärvor därifrån 
någonsin kom hem är ovisst. Efter hemkomsten genomförde han 
den sista mer betydande grävningskampanjen på Björkö, senare 
företog han endast åren 1888—90 och 1895 smärre strögrävningar. 

Det var Stolpes tanke att han skulle publicera Björkömaterialet 
i ett brett anlagt verk, men han skulle snart få en annan stor arkeo
logisk uppgift, som tvingade honom att låta arbetet med denna 
publikation vila tills vidare. När 1881 års grävningar hade dragit 
ut ända till senhösten och han kom tillbaka till museet, måste han 
först tänka på inventariseringen av museets löpande tillväxt. I de
cember fick han så i uppdrag att resa ut och undersöka ett nytt 
fynd. Några arbetare hade på hösten, då de utförde grundgrävning 
för muren omkring en nyanlagd del av Vendels kyrkogård i Upp
land, påträffat den första av de nu berömda båtgravarna. Stolpes resa 
dit inföll vid en synnerligen olämplig tidpunkt: marken var frusen 
och snart omöjliggjorde ett kraftigt snöfall en fortsatt undersök-
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ning. Innan dess hade Stolpe emellertid klart insett både fyndets 
karaktär och betydelse. I Historiska museet fanns då endast de i 
fragmentariskt skick bevarade fynden från Ultuna, som voro jäm
förbara med det nya fyndet från Vendel. 

Redan i maj följande år var Stolpe åter ute i Vendel och fortsatte 
grävningarna. Han hade nu stor nytta av sina erfarenheter från 
Björkö. Gravformerna voro visserligen andra, men han kunde 
tillämpa sin utarbetade grävningsteknik, dock modifierad så till 
vida, att vendelgravarnas rika inventarier ej preparerades fram i 
sin helhet innan planerna ritades, utan fynden togos upp efter hand 
och ritningen framskred etappvis. 

Om han redan på Björkö hade haft olägenhet av tjuvgrävare och 
klåfingrigt folk skulle han här möta betydligt större svårigheter. 
De slutade med en rättegång och en kungörelse, som två gånger 
under påsken, den 28 och 29 maj, lästes upp från predikstolen i 
Vendels kyrka. Kungörelsen, som författats av Stolpe, lyder: 

»De pågående vetenskapliga undersökningsarbetena invid och 
å Vendels kyrkogård, samt å andra ställen inom Socknen, varda 
härmed allmänneligen fridlysta, och åtvarnas hvar och en, vid laga 
äfventyr enligt gällande Kongl. förordning om fornminnens fre
dande, att icke på något sätt rubba eller skada öppnade forntids-
grafvar, upplyfta de betäckningar, som till skydd mot regn lagts 
öfver dem, eller på annat sätt göra undersökningen förfång. — För 
öfrigt erinras hvar och en om samma Kongl. Förordnings uttryck
liga förbud mot allt obehörigt gräfvande i eller bortförande af grus 
eller sten från grafkullar och andra forntida minnesmärken. Ven-
delsby den 28 maj 1882. 

Hjalmar Stolpe. 
Amanuens. 

Befullmäktigadt ombud för Statens Historiska Museum.» 

Detta dokument och dess kungörande från predikstolen är säker
ligen ganska enastående i den svenska fornforskningens historia. 
Det hade tydligen även åsyftad verkan. 

Genom grävningarna i Vendel hade Stolpe kommit in på ett helt 
nytt område inom den nordiska arkeologien. Hans anteckningar om 
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jämförbara fynd och litteratur visa, att han hade fångats av den 
nya uppgiften. I breven till Hans Hildebrand kommo hans planer 
på en mer omfattande undersökning av denna epok tydligt till ut
tryck. Den 21 juli 1882 skriver han: »I söndags for jag ned till 
Ulltuna för att rekognoscera. Platsen för fyndet förstörd. Der står 
nu ladugården. Hela backen afplanerad, dock vore lätt att leta reda 
på grafvar om sådana funnes, utan synnerlig stor kostnad. Möjli
gen fann jag en graf med obränt lik i en skogsbacke med högar 
(sänka _ Björkö, saftigare gräs, percussionsljud).7 Dessutom en 
hel mängd grafhögar och annat, som verkligen förtjenar en under
sökning nästa år.» En annan gång föreslår han att man skulle un
dersöka några av småhögarna intill Uppsala högar. 

över Vendelfynden utarbetade Stolpe en preliminär avhandling, 
som trycktes i Antikvarisk Tidskrift 1884. Här giver han det vä
sentliga av undersökningens resultat och ställer in fynden i deras 
sammanhang. Men han får ånyo annat att sysselsätta sig med, för
beredelserna till världsomseglingen med fregatten Vanadis. Under 
17 månader, från december 1883 till maj 1885 är Vanadis ute. På 
denna resa samlar Stolpe över 7 500 föremål till Riksmuseets etno
grafiska samlingar. Men de erfarenheter han här hemma skaffat 
sig i fråga om utgrävningar fick han också användning för under 
resan. På gravfälten vid Ancon i Peru och på Tahiti och Oahu un
dersökte han ett ganska stort antal gravar. 

Genom denna resa kom Stolpe att i ännu högre grad än förut bli 
inställd på etnografien. Men trots att han hemfört så betydande 
samlingar och exponerat dem på två Vanadisutställningar, en i 
Stockholm 1886 och en i Göteborg 1887, kunde någon befattning ej 
ordnas för honom vid Riksmuseet. Vanadissamlingarna packados 
ned och etnografiska museets lokal- och personalfråga ställdes på 
framtiden. 

Tjänsten vid Historiska museet ledde honom åter in på nya ar
keologiska uppgifter. År 1887 undersökte han ett 60-tal brandgra
var på ett höggravfält vid Löta i Bettna socken, Södermanland, 

7 »Percussionsljud* hänför sig till Stolpes metod att leta reda på skelett-
gravar, som anlagts under flat mark. >Många grafvar har jag letat reda på 
endast genom att med en käpp stöta i marken och-lyssna efter den dofvaro 
ton, som den något luckrare fyllningen i en graf dervid gifver ifrån sig* 
(Björkö i Mälaren, vägledning 1888, sid. 6). 
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och då ett meddelande om ett betydande fynd från romersk järn
ålder vid östervarv i Varvs socken, Östergötland, ingått till mu
seet, fick Stolpe 1890 i uppdrag att företaga en efterundersökning 
på platsen. Visserligen var graven, som bl. a. innehöll det enda 
från Sverige kända romerska glashornet,8 fullständigt spolierat! 
och Stolpe kunde endast uppteckna de muntliga uppgifterna. I när
heten lågo emellertid flera högar. Han undersökte några av dessa. 
De tillhörde samma tid som vendelgravarna och vittna om att Öster
götland haft en motsvarighet till de uppländska storböndernas kul
tur. Men östgötarna fasthöllo vid seden att bränna sina döda och 
deras gravar kunna därför aldrig giva samma fullständiga bild av 
de avlidnas utrustning och gravsättning som de uppländska båtgra
varna. Huruvida Stolpe till fullo insåg Östervarvsfyndets veten
skapliga betydelse är ovisst. 

Ännu ett par gånger skulle Stolpe förunnas att få undersöka 
uppländska båtgravar. Vid Vendel påträffades 1893 en ny båtgrav 
och vid sin undersökning där samma år fann han ytterligare två. 
På senhösten samma år lämnade friherre Emanuel Cederström på 
Knisenberg in en del föremål till Historiska museet från Tuna by 
i Alsike socken. Det var tydligt, att man här funnit ett nytt grav
fält från vendeltid. Stolpe förordnades att undersöka platsen och 
konstaterade, att det var ett båtgravfält. Under åren 1895—96 under
sökte han här tio gravar.8 

Före dessa sistnämnda utgrävningar hade Stolpe emellertid 1891 
och 1892 kommit in på ett för honom fullkomligt nytt forsknings
område, stenåldern. Han deltog då i de av läroverksadjunkt L. Kol
modin i Visby ledda undersökningarna av grottan Stora Förvar på 
Stora Karlsö. Några närmare studier över stenåldersmaterialet har 
han säkerligen aldrig bedrivit, det tycks främst ha varit kulturlag-
rens rikedom på osteologiskt material, som intresserade honom. 
Hans gamla förkärlek för zoologien avspeglas tydligt i det själv
referat han i Ymer 1894 lämnat över ett föredrag om grävningen i 
Stora Förvar, som han höll på Tyska Antropologiska Sällskapets 
24:de årsmöte i Göttingen och Hannover 1893. Han meddelar här bl. 

8 S t o l p e , österhvarfsfyndet, Månadsbladet 1897, sid. 82 ff. 
9 Med anledning av dessa nya fynd från Vendel och Tuna publicerade 

S t o l p e Om Vendelfyndet, i Uplands Fornminnesförenings tidskr. 1894, 
och Tuna-fyndet, i Ymer 1895. 
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a. om sina »försök att medelst aktgifvande på dentitionen i käkarna 
af unga Phocacer, hvartill innehållet i grottan lemnade rikt till
fälle, utröna huruvida grottan varit hela året om eller endast 
periodiskt bebodd. Särskildt påpekades, att mängden af i synnerhet 
kring grottans väggar strödda menniskoben, af hvilka större delen 
buro spår af våldsam behandling, enl. tal:s åsikt gåfvo föga rum 
för tvifvel att kannibalism vid vissa tillfällen varit rådande. 
Den, så vidt hittills är utrönt, totala frånvaron af hundgnag på de 
massor af djurben, som fyllde grottan, äfvensom saknaden af ske
lettdelar af hund, gjorde det sannolikt, att grottinvånarna på Stora 
Karlsö af någon anledning ej medfört hundar till ön.» 

Ar 1900 den 1 januari förordnades Stolpe sent omsider till före
ståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning och därmed kun
de han ägna återstoden av sitt liv helt åt den etnografiska forsk
ningen. Ar 1903 utnämndes han till professor men redan två år 
därpå, den 27 januari 1905, avled han. 

Stolpe började sin bana som arkeolog vid en tidpunkt då Hans 
Hildebrand och Oscar Montelius lade grunden till den svenska ar
keologiens internationella rykte. Båda hade kort före Stolpe an
ställts som amanuenser vid Vitterhetsakademien. Men medan Hilde
brand och framför allt Montelius skullo komma att i hög grad in
rikta sin forskning på att arbeta fram ett vetenskapligt system och 
skapa den nödvändiga kronologiska stommen för den fortsatta 
forskningen, ägnade sig Stolpe, som hade en utpräglat praktisk 
läggning, i större utsträckning åt fältarbeten. Ingen svensk arkeo
log har utfört så omfattande och betydande utgrävningar som han. 
Att hans intresse redan så tidigt som i början av 1870-talet, då han 
endast börjat Björköundersökningarna, hado fångats av etnogra
fien, bidrog visserligen till att förrika hans syn på de arkeologiska 
problemen, men det splittrade samtidigt hans vetenskapliga verk
samhet. Efter hand som Björkö-materialet växte och fynden från 
Vendel och Tuna kommo till, blev det allt svårare för honom att 
bemästra de vetenskapliga uppgifterna. Hans små, stilistiskt ytterst 
väl utformade uppsatser, visa dock tydligt att han varit fullt på 
det klara med många av de stora och nya problem, som hans un
dersökningar ställde upp för den arkeologiska forskningen. I en 
kortfattad vägledning för besökande på Björkö (1888) har han på 
ett utomordentligt klart och lättfattligt sätt för allmänheten lagt 
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fram kontentan av sina Birkaforskningar. Den överensstämmer i 
sin uppläggning nära med de stora Birka-verk, som Stolpe skisse
rat upp. Man märker tydligt hos honom en strävan att nå fram 
till en kulturhistorisk helhetsbild och att kronologien och typolo-
gien för honom endast äro de tekniska hjälpmedlen. 

Detta hindrar ingalunda att Stolpe till fullo inser den typolo
giska metodens betydelse. Han säger själv:10 »Det är detta slags 
formstudium, som i den svenska arkeologien kallas typologi, en 
studiemetod, som är baserad på just samma utvecklingsteori, som 
inom vissa naturvetenskaper åstadkommit en så fullständig omstöp
ning at forskningens hela r iktning. . . Den arkeologiska typologien, 
särskildt i dess tillämpning på de för arkeologien så nödvändiga 
kronologiska utredningarna, kan naturligtvis aldrig vänta någon an
nan bekräftelse på metodens riktighet, än att den leder till plausibla 
resultat, hvilka, sammanställda med hvarandra och med de faktiska 
fyndförhållandena, visa sig icke allenast icke motsäga, utan tvärtom 
bestyrka, bekräfta hvarandra». 

1 sina studier över naturfolkens ornamentik tillämpar Stolpe den 
typologiska metoden, men som medel för att kunna nå ornamenti
kens väsen. Som en röd tråd går genom alla dessa undersökningar 
hans »rotfasta öfvertygelse, att all ornamentik ursprungligen haft 
någon betydelse». Han uttrycker det epigrammatiskt på ett ställe 
»lediga stunder hafva sällan skapat något stort». Vår främste for
skare på den förhistoriska ornamentikens område, Bernhard Salin, 
har i en recension av Stolpes Studier i amerikansk ornamentik 
(Ymer 1897) i några rader sammanfattat Stolpes forskargärning 
såsom den framträder som en produkt av hans verksamhet inom 
skilda forskningsgrenar: »Stolpe ger ju också det bästa en forskare 
kan gifva: skarpsinniga och på vidtomfattande materialstudier 
grundade detaljforskningar, på samma gång som han understun
dom vidgar sitt synfält utöfver gränserna för det för handen va
rande undersökningsområdet, spänner det ut öfver alla tider och 
alla folk, visande oss konturerna af allmängiltiga lagar, som reglera 
menniskosläktets utveckling». 

10 Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik, II, i Ymer 1891, sid. 
219. 

11 — Fornvännen 1941. 
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SUMMARY 
HOLGER ARBMAN: Hjalmar Stolpe as an archeologist. 

The centenary of Professor Hjalmar Stolpe's birth fell on 23rd April 
1941. Although from the beginning of his académie career natural science 
claimed his attention, Stolpe soon devoted his interest to archeology, 
in which field he became in several respects a pioneer. 

In October 1871 he made his first iourney to Björkö, where he intendod 
to study the long known occurrence of amber on and around the island 
— a purely natural scientific purpose. However, he immediately 
established that the Black earth represented a culture stratum, and his 
interest in the history of culture was aroused. In 1872 he was able to 
present the result of the first year's excavations in an académie disserta
tion. In the following year he was offered the position of >docent» in 
Northern Archeology at Lund University, an appointment which, how
ever, he never took up. In 1874 he was appointed assistant curator at * 
the Royal Academy of Literature, History and Antiquities, and during 
the years 1873—79 and 1881 (isolated graves were excavatod in 1888—90 
and 1895) S. investigated about 1100 graves on Björkö. His plans of 
c. 400 skeleton graves on Björkö, sketched on squared paper, are often 
little masterpiecos, which leave nothing to be desired in the matter of 
abundance of detail and precision. 

The comprehensive publication of tho abundant material which he had 
planned, was never completed, and from his hand there are only short 
papers. The principal reason for this was that Stolpe's interest was soon 
diverted to ethnography. In 1880—81 a scholarship afforded him an 
opportunity of travelling to study ethnography in European collections. 
From that timo it was his intention to devote himself to this science. 
The Björkö exeavation were not löst sight of, however. During a stay 
in Holland he intendod to make a systeraatic exeavation on the site of 
Dorestadt, which was contemporary with Birka, a plan which, however, 
was never carried out. 

On his return homo in the autumn of 1881, S. was comraissioned with 
the task of investigating the boat grave-field by Vendel Church in Upp
land. In 1883—85 S. took part in the frigate »Vanadis* well-known 
voyage round the world, during which he collected some 7 500 objects for 
the Riksmuseefs ethnographical collections and made excavations both 
in Peru and on Tahiti and Oahu. In spite of his great contributions, no 
appropriate appointment could be found for S. within that bräsch of 
science. In the following years he made archeological investigations in 
the parish of Bettna, Södermanland (1887), in the parish of Östervarv, 
Östergötland (1890) and in Tuna villago, in the parish of Alsike, Upp
land (1895—96). During the years 1891—92 he took part in the excava
tions of the cave Stora Förvar on Stora Karlsö off the western coast 
of Gotland. Not until the year 1900 did S. become tho head of the 
ethnographical department of the Riksmuseum, and in 1903 he was made 
professor. He died on 27th January 1905. 

Hjalmar Stolpe was one of tho outstanding personalitics within Swedish 
archeology, no Swedish archeologist having carried out such extensivo 
and important excavations as ho. Ilis principal objective was to obtain 
a historico-cultural general picture, chronology and typology being only 
auxiliary aids. The leatures which are predominant in Stolpe's achieve-
ments in the field of scientific research are above all his keen powers 
of observation, his conscientious work, his realistic view of scientific 
problems and his great caution in advancing hypotheses. 


