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IN MEMORIAM 

Gustaf Hallström 

11/7 1880-5/10 1962 

Den 5 oktober 1962 gick antikvarien fil. dr Gustaf Hallström bort . Döds
budet kom ganska oväntat, ehuru han sedan flera år tillbaka lidit av försvagat 
hjärta. 

Gustaf Hallström var född den 11 juli 1880 på det Södermalm, som han 
älskade och där han bodde hela sitt liv. Förä ldrarna voro folkskollärare 
August Reinhold Hallström och hans maka Hilda Svensson. Han var den 
yngste i en märklig brödratr io, där den äldste var konstnären Gunnar, som 
bl. a. blev en förnämlig tolkare av forntida motiv och som i flera decennier 
bodde på Björkö och hade uppsikt över lämningarna från det forna Birka, och 
den mellersta Ivar Thord, som under efternamnet Thord-Gray blev en vilt-
berömd krigare i olika länders arméer, med tiden generalmajor, men även 
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verksam som arkeolog i skilda länder och som filolog, för sina arbeten be
lönad med filosofiskt hedersdoktorat i Upsala. 

Gustaf, som blev student i Stockholm år 1900, avlade fil. kand.-examen vid 
Upsala universitet 1905 och fil. lic.-examen därstädes 1913 samt tilldelades av 
samma universitet hcdersdoktorstiteln 1944. 

Redan snart efter sin fil. kand.-examen trädde Hallström i museitjänst. Han 
var under åren 1906—1908 amanuens vid Livrustkammaren, 1907—1908 vid 
Riksmuseets etnografiska avdelning och anställdes 1909 som amanuens vid 
Statens historiska museum. Är 1925 blev Hallström extra (förste) antikvarie 
och föredragande för fornvårdsärenden, 1938 andre antikvarie (titeln senare 
antikvarie) vid riksantikvarieämbetet. Under åren 1911—1956 skötte han 
undervisningen i fornlämnings- och naturskyddslära vid Tekniska högskolan, 
från och med 1935 som speciallärare i detta ämne. 

* 
Gustaf Hallström utvecklade en rik vetenskaplig produktion. Tidigt fascine

rades han av Norrlands forntid, och huvudparten av hans skrifter rör Norr
lands (inklusive Dalarnas) och därmed sammanhängande områdens, främst 
Norges och Finlands, arkeologi. Inom detta nordliga område har Hallström 
behandlat alla förhistoriska åldrar, och han har sysslat såväl med föremål 
som med fasta fornlämningar. 

Vad de norrländska fornfynden beträffar, har Hallström i en mängd skrif
ter kommit in på sådana, både då det gällt nya fynd, egna utgrävningar, sam
manställningar av vissa områdens arkeologi eller al lmännare översikter. Så 
har han behandlat märkliga nyupptäckter, t. ex. i uppsatsen "Björnhuvudskulp-
turen från Arnäs" (i Ångermanland 1940—1941) med den intressanta to lk 
ningen av denna stenålderspjäs och påvisande av dess norr ländska ursprung. 
Vidare har han i flera skrifter sammanställt Norrlands och Dalarnas spar
samma, men viktiga bronsäldersfynd, t. ex. i uppsatsen "Bronsåldersfynd i 
Norrland" (i Jämtlands läns Fornminnesförenings Tidskrift 1917). Av stort 
intresse äro ytterligare t. ex. de fynd från vikingatid och än senare tider, som 
Hallström i uppsatsen "Lapska offerplatser" (i Arkeologiska studier tillägnade 
H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf 1932) lägger fram från sin utgrävning vid 
Rautasjaure i Torne lappmark. Om material från speciella områden skall 
nedan talas. 

Sin största insats gjorde emellertid Hallström rörande de fasta fornläm
ningarna. Och här dominerar en viktig grupp av dessa: de nordskandinaviska 
hällristningarna och hällmålningarna. Under flera årt ionden sysslade Hall
ström med denna, främst av djurbilder beslående märkliga konst. Han bedrev 
långvariga och noggranna undersökningar i fältet av dessa ofta ytterst otill
gängligt belägna minnesmärken och gjorde därvid själv viktiga upptäckter 
av nytt material, och han åvägabragte förstklassiga avbildningar av hela det 
skandinaviska beståndet. Redan i avhandlingen "Nordskandinaviska hällrist
ningar" (i Fornvännen 1907—1909) gav han en översikt över då förefintligt 
material, och senare har han vid upprepade tillfällen publicerat nytt sådant. 
Hallström siktade mot en monumental publikation av materialet. 1938 kunde 
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han också i en mäktig avhandling "Monumental art of northern Europé from 
the stone age", åtföljd av elt praktfullt planschverk, lägga fram det norska 
beståndet, vilket är det rikaste. Är 1960 utkom andra delen av det stora 
verket, betitlad "Monumental art of Northern Sweden from the slone age". 

När man nu överblickar del färdiga verket på bortåt 1000 sidor i stort 
format och därjämte ett planschverk med flera tusen bilder och ett med 
bortåt 300 fotografier av fyndplatser, måste man uttrycka sin stora beundran. 
Här ges detaljerade redogörelser för upptäcktshistorien för de olika fynd
platserna och lämnas den mest omsorgsfulla och minutiösa skildring av varje 
fyndställes bilder. Här ges ingående stilanalyser och jämförelser med figur-
malcrial och föremålstyper såväl frän det nordskandinaviska området som 
från andra delar av världen, här ges tolkningar under jämförelse med re-
ligionshisloriskt och etnologiskt material. Och här framläggas i djupgående 
diskussioner de kronologiska hållpunkterna. Hallström har visat, att de 
nordskandinaviska hällristningarna och hällmålningarna väsentligen tillhöra 
stenåldern, om de än på sina håll gå ned i bronsåldern — så förekomma bland 
de berömda ristningarna vid Nämforsen i Ångermanland även sådana av 
sydskandinavisk bronsålderskaraktär . Det har lyckats honom atl urskilja 
stilistiska grupper och påvisa, att dessa även beteckna en kronologisk ut
veckling. Hallström har bifogat en kort översikt över den motsvarande klipp
konsten i Finland och norra Ryssland. Och till sist samlar sig författaren till 
en auktoritativ översikt över den nordeuropeiska klippkonstens uppkomst — 
enligt honom i norra Norge vid istidens slut — och utveckling under år
tusendena. Hallström ifrågasätter för de nordskandinaviska hällristningarna 
och hällmålningarna traditioner från paleoliticum. 

Gustaf Hallströms mäktiga arbete över den nordskandinaviska klippkonsten 
under stenåldern är utan minsta tveckan ett av de främsta verken inom nord
europeisk arkeologi med stor betydelse även för den internationella forsk
ningen. Det kommer atl stå som ett s tandardverk för alla tider. 

En betydelsefull insats gjorde Hallström även rörande de norr ländska 
rösena, vilka likt ett band sträcka sig mot norr nästan ända till Boltenhavets 
nordligaste del. Han kunde klart påvisa, att de till stor del härröra ifrån brons
åldern. Redan i uppsalsen "Bronsåldersgravar i Medelpad" (i Fornvännen 
1924) konstaterade han genom en analys av tidigare, något osäkra fyndupp
gifter några bronsåldersrösen. Senare har han, som vi skola se, genom nivå
studier nått vikliga resultat för ifrågavarande gravtyp. 

Vad järnåldern beträffar, kan erinras om hans sammanställning "Norrlands 
bygdeborgar" (i Norrlands försvar 1927), en på synpunkter rörande forn-
borgarnas belägenhet, uppgifter o. s. v. rik uppsats. 

Även medeltidens fasta fornlämningar ha blivit föremål för Hallströms be
handling, t. ex. i avhandlingen "Medellida försvarsverk i Norrland" (i Norr
lands försvar 1930, 1931). 

övergå vi till Hallströms arbeten, som behandla mera speciella områden, 
må först erinras om alt han mera ingående än någon annan tagit upp till be
handling Dalarnas järnålder. I Ivå skrifter "Den tidigaste järnåldern i Dalarna" 
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(i Dalarnas Hembygdsbok 1931) och "En skandinavisk gränsbygd under 
yngre järnålder" (i Fornvännen 1945) urskilde han olika gravlyper från järn
åldern i detta landskap, och genom deras utbredning och de i vissa gravar 
gjorda fynden kunde han följa människans besittningslagande av området — 
som tydligen legat öde sedan bronsålderns slut — under järnåldern med ut
gångspunkt i sydost några hundra år efter Kr. f. och med spridning längs 
efter Öster-Dalälven och utanför den fasta bosättningen säsongbebyggelse, 
huvudsakligen för jakt, i skogsområdena. Det är en arkeologisk-etnologisk 
undersökning av hög klass. Vidare har Hallström behandlat både fasta forn
lämningar och fynd ifrån de jämtländska fjällbygderna i uppsatsen "Fjäll
bygdernas järnålder I Jämt land" (i Jämtlands läns Fornminnesförenings Tid
skrift 1912) med en bebyggelsehistorisk sammanfattning, som även rör om
råden långt därutanför. 

Hallström har även ägnat sig åt sockenbeskrivniugar ur arkeologisk syn
punkt, där både fasta fornlämningar och fynd ingående behandlas, socken-
beskrivningar som äro förebildligt i sin grundlighet och mångsidighet och 
som utom material även innehåller värdefull behandling av kulturställning, 
förbindelser och bebyggelsens utveckling. Här kunna nämnas "Segersla och 
l ianebo socknars fornhistoria" (i Humble, N. C , Två hälsingesocknar, 1934), 
"Ovanåkers sockens fornhistoria" (i Ovanåker, en norrlandssockens öden ge
nom seklerna, 1937) samt "Skogs sockens fornhistoria" (i Humble, N. C , Sock
nen pä ödmården , 1944). Den utförligaste av Hallströms sockenbeskrivningar 
gäller Lövångers socken i Västerbotten och ingår i arbetet "Lövånger" I, II, 
1942, 1949. I Hallströms parti av verket, som formar sig till en omfångsrik av
handling, fäster man sig särskilt vid, att han främst genom ett studium av de 
lalrika rösenas nivåer klart kunnat visa, att de större av dem tillhöra brons
åldern. 

Hallström har i sistnämnda arbete liksom i flera andra, t. ex. i uppsatsen 
"Norrlands bebyggelsehistoria och förhistoriska utveckling" (i verket Norr
land, nalur, befolkning och näringar, utg. av Geografiska Förbundet i Stock
holm och Industriens Utredningsinstitut, 1942), givit en översikt över den 
norrländska bebyggelsens utveckling under forntiden: en ambulerande be
folkning under stenåldern, enligt Hallström främst utgången ifrån sydligare 
delar av Skandinavien, kolonisation under bronsåldern av en från mellersta 
Sverige kommen handelsdrivande befolkning, som satt sig fast vid kusterna 
och ett stycke uppför flodmynningarna och drivit handel med infödingarna 
samt befordrat dessas produkter söderut, en sannolik avfolkning under tiden 
ca 500 f. Kr. till Kristi födelse, förorsakad av en försämring av klimatet, 
kanske med cn invandring av lapparna som följd (jämför nedan), och så hur 
från och med sistnämnda tid kolonister från mellersta Sverige åter steg för 
steg tagit Norrland i besittning och under århundradenas lopp trängt allt 
längre mot norr och in i det inre av landet. Det är Hallström, som dragit 
upp de stora linjerna i denna intressanta bebyggelsehistoria, och utan tvekan 
ha hans forskningar blivit grundläggande för vår kännedom om det slora 
Norrlands förhistoriska utveckling. 
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Det var naturligt, att Hallströms sysslande med Norrlands forntid förde 
honom in på frågan om lapparnas invandring till Sverige. I en större upp
sats "Kan lapparnas invandringstid fixeras?" (i Norrlands försvar 1929) be
handlade han ur arkeologisk synpunkt detta problem. Efter en ingående 
analys av kulturformerna i Norrland, Norge och Finland under tiderna fram 
till Krisli födelse, där Hallström med skärpa belönar del norr ländska materia
lets huvudsakliga sammanhang med sydligare områdens, finner han den 
enda föremålsgrupp, som kan kombineras med lapparnas invandring, vara 
cn fåtalig sådan, som uppträder ungefär vid övergången mellan bronsåldern 
och järnåldern, d. v. s. vid mitten av det sista årtusendet f. Kr., och som har 
sina anknytningar i nordligare delar av Finland och Ryssland. Hallström 
menar, att vid denna tid, då klimatförsämringen drivit bort (större delen av) 
den skandinaviska befolkningen från nordliga Skandinavien, lapparna kom
mit i dennas spår ifrån norra Finlad, dit de tidigare invandrat ifrån norra 
Byssland. Hallströms uppsats är ett ytterst vägande inlägg i lappfrågan. 

Hallström har emellertid även sysslat med sydligare områden. Så kan 
nämnas, att han redogjort för egna utgrävningar i uppsatsen "Stenåldersbo
platsen vid Atervall på Ingarön" (i Värmdö skeppslags Fornminnesförenings 
Årsbok 1938). Vidare har han i avhandlingen "Tanums härads bronsålders-
gravar" (i Göteborgs och Bohus läns Fornminnesförenings Tidskrift 1917) 
givit en ingående publicering av ett rikt bestånd gravar ifrån ifrågavarande 
tid. Det bör även erinras om avhandlingen "Birka" I, häfte 1, 1913, som inne
håller en allmän översikt över Björkös fornlämningar (gravfält, Svarta jorden, 
borgen) och publicerar elt 100-tal av de av Hjalmar Stolpe undersökta gra
varna. Slutligen kan också nämnas Hallströms skarpsinniga uppsats "Ett 
medeltida hällristningsdokument på Furusund" (i Svenska Kryssarklubbens 
Årsskrift 1954), där han lyckats tyda denna vapenförsedda ristning som ett 
minne från unionskonungen Krislian I:s besök i den uppländska skärgården 
vid resa lill Finland 1463. 

Det kan tilläggas, att Hallström även behandlat etnologiska för
hållanden, t. ex. i två uppsatser om lapptrumman (i Falaburen 1910), i av
handlingen "Kolalapparnas hotade existens" (i Ymer 1911) och i uppsatsen 
"Gravplatser och offerplatser i ryska Lappmarken" (i Etnologiska studier till
ägnade N. E. Hammarstedt 1921 och i Big 1922). 

Hallström kännetecknades som vetenskapsman av stor grundlighet och sam-
velsgrannhet. Hans forskningar gingo alltid på djupet. Men samtidigt som 
han hade sinne för den mödosamma detaljgranskningen, visade han sig äga 
förmåga aft ur detaljerna få fram de stora linjerna. Hans forskning har också 
alllid karakteriserats av stor självständighet. Inom svensk arkeologi har Hall
ström mera än någon annan representerat den etnologiska linjen. Även stilis
tiskt står Hallströms produktion på cn hög nivå. 

* 
Bland de nordiska arkeologerna var Gustaf Hallström mer än andra fri-

luftsmänniskan och sportsmannen. Han älskade de stora vidderna, och det 
var därför naturligt, att han främst sökte sina arbetsuppgifter i de väldiga 
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ödemarkerna i det nordligaste Eurasia. Han trivdes med att på skidor eller 
i ackja ta sig fram över snöregionerna liksom att ge sig ut till r istningarna och 
målningarna på klippöarna i älvarnas farligaste strömdrag. Hans förkärlek 
för Nordkalotten sammanhängde också med hans stora etnologiska intressen. 

Till sitt väsen var Gustaf Hallström en manlig, rakryggad och pålitlig per
sonlighet med ett friskt och vänfast sinnelag. Han var i sitt esse på sina 
sommardomäner ute vid Furusund i det uppländska havsbandet, där han 
och hans maka Astrid med tiden kommo alt besitta ett helt gårdskomplex och 
där han på gamla dar residerade som en patr iark med ättlingar och släktingar 
boende i de olika husen. Här togo Gustaf och Astrid gästfritt emot sina 
vänner. 

Till sist bör erinras om, att Gustaf Hallström med sitt hjälpberedda och av 
en stark frihetskänsla burna sinnelag beredvilligt ställde sin handlingskraft 
och sin organisatoriska förmåga till tjänst i kampen mot nöd och förtryck. 
Så voro han och hans maka Svenska Röda Korsdelegater i hjälpen för krigs
fångarna i Sibirien och Kina 1915—1916. Han var en av de verksammaste 
organisatörerna av Svenska brigaden till Finland 1918 liksom han var en av 
Initiativtagarna till den svenska Finlandskommittén 1939. Även för det svenska 
deltagandet i Balticum i befrielsekampen mot bolsjevikerna 1918—1919 ver
kade han aktivt. 

Birger Nerman 

SUMMARY 

Gustaf Hallström was horn in Stockholm in 1880. He went up to Uppsala 
as a student in 1900 and took the degree of filosofie kandidat there in 1905. 
After scrving as an assistant in the Royal Armoury and in the Ethnographical 
Department of the Museum of Natural History (1906—1908) he was 
engaged in 1909 as assistant at the Museum of National Antiquities. In 1913 
hc look lhe licenliate degree (filosofie licentiat) at Uppsala. In 1925 he became 
assistant Keeper with special responsibility for matters concerning the pre
servation of antiquities at the Central Office of National Antiquities. In 1938 
he became Keeper. He was awarded an honorary doctorate at Uppsala in 1944. 

Hallström was early fascinaled by the pre-history of Norrland and the main 
part of his copious writings concerns the archaeology of Norrland and allicd 
regions. He dealt with lhe material found in excavations in a series of publi
cations. However, his greatest contribulion was in regard to the fixed ancient 
monuments. In several publications he dealt with the Norrland cairns and 
was able to show that the larger of them date from the Bronze Age. He wrote 
on the District Strongholds and on Medieval Defence Works in Norrland. He 
gave a delailed discussion of the Iron Age in Dalarna in two essays. 
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Hallström gave a survey of the evolution of Norrland settlement during 
the prehistoric period in several works, especially in his essay "Norrlands 
bebyggelsehistoria och förhistoriska utveckling" (The History of Settlement 
and the Prehistorical Development in Norrland) in Norrland, natur, befolk
ning och näringar (1942). During the Stone Age nomadic peoples lived in 
Norrland and during the Bronze Age there was colonization by a people 
from central Sweden, who cstablished tbemselves on the coasts and a short 
distancc up the mouths of the rivers and carried on trade with the original 
inhabitants, dispatching their produets to the south. About 500 B. C. a 
depopulalion probably look place as a result of lhe deterioration in the 
climatc, and then perhaps the Lapps immigraled from the east. F rom about 
the lime of tbc Birth of Christ Norrland was colonized afresh from central 
Sweden. 

However, Hallström's most important contribulion was in regard to lhe 
northern Scandinavian rock-carvings and rock-paintings, which consist 
principally of animal pictures. After decades spent in field investigations and 
the publication of preliminary papers he brought out an enormous work on 
them in two volumes entitled Monumental Art of Northern Europé from the 
Stone Age (1938) and Monumental Art of Northern Sweden from the Stone 
Age (1960). In this work of getting on for 1000 pages in a large format and 
with an enonnous number of reproduetions, this important material is given 
a remarkably detailed treatment. There are scrupulous descriptions of pictures, 
stylistic analyses and dassification of stylistic groups (which prove to re
present a chronological evolution), comparisons with olher material from 
various parts of the world, interpretations in comparison with material from 
ethnology and the history of religion and profound chronological discussions, 
from which it appears that these rock-carvings and rock-paintings belong 
esscntially to lhe Slone Age but in some places descend into the Bronze Age. 
According to Hallström, northern European rock-sculpture arose in northern 
Norway at lhe end of the Glacial Period and perhaps preserves traditions 
from the Palaeolithic Period. Hallström's great work is one of the foremost 
of its kind in northern European archaeology. 

Hallström was also engaged, however, in more southerly regions, for 
example, on the rock-carvings of Bohuslän, and also dealt with purely ethno
logical problems, for example, the Lapp drum [Fataburen, 1910). 

As a scientist Gustaf Hallström was distinguished by great thoroughness and 
conscientiousness. But, whilst he had a benl for the laborious examination of 
details, he also had a capacity for producing from those details the broad 
lines of discovery. His research work was always characterized by great 
independence of mind. 
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