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Finländska stenåldersfrågor ur svensk synpunkt. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

Nedan Julius Ailios arbete över de finländska sten
åldersboplatserna år 1909 utkom av trycket, har man 
varit hänvisad till en mångfald smärre tidskriftsar
tiklar, framförallt i Finskt Museum, vid försöken att 

bilda sig en mening om resultaten av det intensiva forsknings
arbete beträffande stenåldern, som under det sista årtiondet 
pågått på andra sidan Bottenhavet. Dessa spridda meddelan
den voro dock tillräckliga för att visa, att de vetenskapliga 
landvinningarna ägde den största betydelse icke uteslutande 
för uppfattningen av Finlands stenålder. Genom en rad sam
manstötande lyckliga omständigheter — bland vilka uppträ
dandet på skådeplatsen av en generös mecenat icke var den 
minst viktiga — har det emellertid nu förunnats den pä dessa 
problem mest inriktade finländska forskaren, dr Aarne Euro
paeus, att fä framlägga en översiktlig framställning av de se
naste årens viktigaste resultat.1 Arbetet i fråga är egentligen 
en av de i Finska Fornminnesföreningens Tidskrift offentlig
gjorda häradsbeskrivningarna. Då emellertid det av Europaeus 
behandlade området av Nyland — trakten omedelbart väster 
om Hälsingfors — tydligen utgjort en verklig brännpunkt för 
de skilda stenålderskulturerna, blir undersökningen icke endast 
av lokalt intresse utan ger en bild i smått av hela den väst-
finländska stenåldern. 

1 Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar. Finska Fornm. Tidskr. 
XXXII: Nr 1 (1922). 

10 — Fornvännen 1922. 
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Den äldsta bebyggelsen inom Esbo och Kyrkslätt socknar 
betecknar Europaeus med namnet Suomusjärvi-skedet efter ett 
boplatscentrum inom nämnda socken. Utmärkande för denna 
tid äro en rad boplatser utan keramik men med primitivt for
made, endast ofullständigt slipade yxor och mejslar, vilka 
"isynnerhet vad tekniken angår" sägas icke obetydligt erinra 
om de skandinaviska skivyxorna av flinta. I ett egendomligt 
motsatsförhållande till dessa primitiva former stå de fint sli
pade, krumryggade hålmejslarna, vilka även tillhöra denna 
boplatsgrupps karaktäriserande material. 

Suomusjärvi-skedet parallelliseras av Europaeus med de 
skandinaviska boplatserna med yxmaterial av Lihult-Nostvet-
och Limhamnstyp. Allra närmast anser han det dock anknyta 
till estländska boplats- och gravfynd, och från dessa trakter 
har kulturen i fråga runtom Finska viken över Karelen utbrett 
sig till sydvästra Finland. Beträffande denna boplatsgrupps 
tidsställning framhålles, att den omedelbart föregår de båtyx
kulturen tillhörande och därför synes gå ned i förra hälften 
av gänggriftstiden. Den övre åldersgränsen åter anses böra 
sättas till tiden för den yngre nordiska stenålderns början. 

Mot denna kronologi torde i princip ingenting vara att 
invända. Att boplatser från början av yngre skandinavisk sten
ålder verkligen blivit anlagda i Finland, måhända även inom 
det av Europaeus behandlade området, förefaller sannolikt i 
betraktande av den ännu tidigare, runt den forna Ancylussjöns 
stränder konstaterade bebyggelsen, varav även Finland enligt 
vissa forskare skall ha fått sin del. Mot bevisen för den högt 
dragna kronologiska begynnelsegränsen för de av Europaeus 
undersökta boplatserna kunna emellertid invändningar göras. 

Först och främst måste det förefalla misstänkt, att bo
platser av så tidig karaktär, att de till dato knappast äro kon
staterade på samma breddgrader å Sveriges östkust, här i Ny
land finnas anhopade till och med inom samma socken. Ägnad 
att väcka tvivel om boplatsernas höga ålder är även förekom
sten av de ovannämnda finslipade hålmejslarna — ett förhål-
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lande, som även av Europaeus betecknas såsom "något märk
värdigt" (s. 150). Vittnesbörd om denna boplatskulturs stora 
ålderdomlighet äro näppeligen heller att finna i det gravfält 
vid Kiwisaare i Livland, vartill Europaeus hänvisar.1 Trots for
mernas primitivitet måste denna fullt utvecklade gravkullur 
med keramik och annat gravgods anses tillhöra ett ganska 
framskridet skede av neoliticum. Vad slutligen beträffar det 
avgörande bevis, som framlägges för gränsen bakåt i tiden — 
hänvisningen till boplatsernas läge på den av Ramsay upp
dragna Litorinagränsen — så torde detta bevis icke vara oemot
sägligt. Ramsay erhåller denna gräns genom tillämpande av 
samma metod som Sundelin i Sverige, d. v. s. genom hän
synstagande till utbredningen av diatomacéen Campolydiscus 
Clypeus. Identifieringen av Clypeus- och Litorinagränsen har 
emellertid från svenskt geologiskt håll mötts av den starkaste 
kritik2 och teorien leder, såsom från annat svenskt håll3 på
visats, till konsekvenser, som stå i motsägelse till redan vunna 
arkeologiska resultat och således även ur den synpunkten synas 
ohållbara. 

Antager man däremot för Litorinagränsen det av Munthe 
föreslagna läget, omkr. 15 m. högre än Ramsays, vilka siffror 
visat sig på det hela taget gå bra ihop med de svenska arkeo
logiska resultaten, komma de äldsta finländska boplatserna av 
Suomusjärvi-typ att ligga icke på Litorinagränsen utan på 
omkr. 70 % av denna, en nivå, som med hänsyn till svenska 
erfarenheter, särskilt förhållandena på Orust och Tjörn4 med 
tämligen stor säkerhet kan anses beteckna döstiden. Denna 

1 Bolz, Das neolitische Gräbenfeld von Kiwisaare in Livland. Bal-
tische Studien (Berlin 1914). — Att den finländska stenåldern närmast kan 
betraktas såsom en fortsättning av den, som haft sitt säte söder om Finska 
viken torde däremot vara riktigt och är förut frän svensk sida framhållet 
(Fornvännen 1921, s. 58). 

2 Hatden i Geol. För. Förh.. bd 43 (1921), s. 426 ff. 
3 Ekholm, Till frågan om Litorinagränsen i Uppsverige. Ymer 1922. 
4 Enqvist, Stenåldersbebyggelsen på Orust och Tjörn (Uppsala 1922). 
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kronologi måste även anses stämma väl överens med Euro
paeus' ovan anförda uttalande om att det omedelbart efterföl
jande stadiet i bebyggelsen utgöres av den gänggriftstiden 
tillhörande båtyxkulturen. 

Är den ovan refererade och diskuterade delen av Euro
paeus avhandling av stort intresse även för svenska arkeologer, 
så är detta i ännu högre grad fallet med det därpå följande 
avsnittet och dess framställning av den finländska båtyxkul
turen, som av författaren upptages till en allsidig och fullstän
dig behandling. 

Såsom redan Ailo visat, låta sig de på finländskt område 
förekommande, till ett antal av omkr. 500 uppgående båtyxorna 
uppdelas i tre kategorier, en jämförelsevis smäcker med run
dade sidor (Europaeus' typ 1), en annan mer undersätsig och 
med skarpa kanter (Europaeus' typ 2) samt slutligen en mel
lanform mellan dessa. Anslutande sig till andra forskares re
sultat fastslår Europaeus nu, att typ 1 är en internationell form 
med stor spridning, under det att typ 2 är specifikt finländsk, 
vilket även framgår av det i regel inhemska stenmaterialet. 
Båda framställas såsom i stort sett samtida, ehuru typ 1 "måste 
anses vara till sitt ursprung äldre än typ 2, en i Finland upp
dykande lokalform". Om prototypen till denna finländska lo
kalform— kärnpunkten i hela problemet — innehåller avhand
lingen endast mera obestämda antydningar, men av författa
rens muntliga uttalanden framgår, att han betraktar typ 1 så
som utgångspunkt för typ 2, med vilken den skall förenas 
genom en del mellanformer. Beträffande utbredningen under-
strykes den västliga orienteringen och i samband därmed fram-
hålles, att gravfynden städse innehålla yxor av typ 2, under 
det att de å boplatser kunna omfatta alla tre typerna. Angå
ende tiden för de finländska båtyxornas uppträdande påvisas, 
att den är av kort varaktighet och knappast sträcker sig ut
över gänggriftstiden, en kronologi, som väsentligen grundar 
sig på den båtyxorna åtföljande keramiken. 
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Beträffande framställningen av keramiken råder i avhand
lingen en viss oklarhet, i det att ingen skillnad göres på grav-
och boplatskeramik, utan båda behandlas i klump. Detta synes 
oegentligt, enär, att döma av tillgängligt illustrationsmaterial, 
gravkärlen alltid äro prydda med äkta eller degenererad snör-
ornering, under det alla de 4 uppräknade ornamentsmotiven 
återfinnas å boplatskärlen. Vid utredandet av denna kulturs 
ursprung borde detta särskiljande vara av vikt, då det kan 
räknas med och för övrigt av yxtypernas olika förekomst an-
tydes, att i boplatserna inflytelser göra sig gällande, som äro 
främmande för gravkulturen, låt vara att dessa äro samtida 
och i mycket sammanflätade med varandra. 

Vad beträffar formen på dessa snörornerade kärl, beteck
nas de såsom flatbottnade, rundbukiga, S-formigt svängda bä
gare, vilka förklaras såsom "en lägre och bredare variant av 
sådana svängda bägare, som anträffats i de jylländska jord
gravarna" (s. 127). Hänvisande till en del uttalanden om andra 
grupper inom enmansgravkulturen — uttalanden, vilka, såsom 
i det följande skall visas, till sina viktigaste delar redan äro 
vederlagda — framhåller därefter Europaeus, att i Mellaneuropa 
äro att finna i "detalj gående analogier" även till den fin
ländska båtyxkeramiken; "detta gäller icke blott enskilda drag 
utan stilen i dess helhet, kärlformen och de olika ornaments-
sammanställningarna" (s. 129). 

Vid sökandet av bevis i Europaeus avhandling för dessa 
långtgående uttalanden blir dock utbytet icke särdeles rikligt. 
Det enda, som egentligen påvisas är, att å den finländska ke
ramiken återfinnas en del enkla ornamentala detaljer med stor 
spridning i länderna kring Östersjön. Å boplatsernas kärl före
komma sålunda några element, som exempelvis påträffas i 
Preussen. Mot den av Ailio uttalade åsikten, att snörorne-
ringen till Finland införts från detta land träder emellertid 
Europaeus på goda grunder i bestämd opposition och uttalar 
såsom sin mening, att de finländska kärlen "synas stå när-



146 Gunnar Ekholm. 

mast de på Jylland jämte kringliggande trakter funna svängda 
bägarna" (s. 138). 

Att på denna premiss om den finländska snörkeramikens 
nära anknytning till den jylländska, såsom författaren gör, bygga 
konklusionen, att keramiken i fråga härstammar från "Central
europa" kan synas egendomligt. Detta står emellertid i sam
band med att Europaeus beträffande den jylländska kulturens 
ställning ansluter sig till den av Sophus Muller1 framlagda 
hypotesen, att denna kulturs uppträdande i Danmark är ut
tryck för indogermanernas invasion från urhemmet på konti
nenten. Med hänsyn till den utomordentliga roll, som denna 
hypotes spelar i Europaeus avhandling, skall den här synas 
något närmare i sömmarna. 

Att märka är därvid i främsta rummet, att Sophus Muller 
med stor försiktighet uttalar sig i denna fråga och endast hän
visar till invandringen såsom en möjlighet, under framhål
lande av svårigheten att i det arkeologiska materialet kunna 
skilja på vittnesbörd om kultur- och om folkströmmar. Den 
av Muller själv framhållna konsekvensen av ett räknande med 
det senare alternativet — slutsatsen, att även megalitkulturen 
är uppburen av en invandrande folkstam "i sidste Instans fra 
Medelhavet" — är i själva verket orimlig, då den förutsätter 
en folkvandring av en omfattning och snabbhet, som torde 
ligga utom möjlighetens område. Det kerarniska material, var
till Muller på annat ställe hänvisar för att bestyrka sina utta
landen om de nära förbindelserna mellan den danska mega
litkulturen och Pyreneiska halvön, torde icke heller kunna be
traktas såsom något stöd för denna teori.2 

Ännu bestämdare tala emellertid mot dessa hypoteser re
sultatet av de utredningar av de jylländska stridsyxornas ut
veckling, som med utgångspunkt i Mullers egna, för problemet 
grundläggande gravundersökningar blivit utförda av docent 

1 Aarbeger 1913, s. 317 f. 
2 Åberg, La civilisation énéolithique dans la peninsule ibérique (Halle 

1921), s. 203 o. flerst. 
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Nils Åberg.1 Av dessa undersökningar framgår med stor tyd
lighet, att de äldsta yxtyperna äro att finna på Jylland, och 
att de därifrån i sina yngre utvecklingsformer uppför Elbe ut
brett sig inåt Nordtyskland. Denna kulturella expansion från 
basen av den jylländska halvön är så starkt framträdande, att 
Åberg därav drar slutsatsen om en folkrörelse i alldeles mot
satt riktning mot den av Muller förfäktade. Även om ej heller 
den av Åberg framlagda invandringshypotesen förefaller över
tygande — ett spörsmål, varpå här icke kan ingås — måste 
dock hans framställning anses visa ohållbarheten av den in
vasionsteori, varpå Europaeus bygger sina slutsatser. Det måste 
även på det högsta förvåna, att en avhandling, som framträ
der med anspråk på att allsidigt och objektivt behandla detta 
problem, fullständigt bortser från de för detta problem vikti
gaste resultaten i ett arbete, vartill författaren dock i andra 
punkter hänvisar. 

Gent emot Europaeus' framhållande av överensstämmelsen 
mellan den finländska och danska keramiken kan för övrigt 
göras anmärkningen, att denna icke gäller en så betydande 
detalj som formen å gravkärlen (fig. 1). I fråga om dem måste 
dock framhållas som en omständighet av största vikt, att "den 
lägre och bredare variant" av de danska bägarna, som de fin
ländska kärlen skola utgöra, saknas i Danmark, i varje fall i 
undergravarna, -men däremot i den form, det återfinnes i Piir-
tolankangasfyndet (fig. 2)2 — det enligt Europaeus äldsta av 
denna art i Finland — utgör det karaktäristiska för de äldre 
svenska båtyxgravarna (fig. 1, 3). Att kärlet från Sösdala med 
ren snörornamentik saknar de för de finländska kärlen utmär
kande "fransarna" (Europaeus, s. 157, not 4)3 är i denna diskus
sion icke av någon betydelse. Ty detta till trots, måste den fin-

1 Åberg, Das nordische Kulturgebiet im Mitteleuropa während der 
jiingeren Steinzeit. 1—2. Uppsala 1918. 

2 Se även Fornvännen 1920, s. 210, fig. 1. 
3 Detta är även av mig påpekat (Fornvännen 1921, s. 55) och förklarat 

såsom antydande en direkt påverkan frän Jylland. 
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DANMARK SVERIGE 

UNDERSRAVE 

BUNDGMVE 
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JÖSDALA-SKEDET 

mutm-sKiKT 

AjieauM-sKotT 

Fig. 1. Schematisk framställning av keramikens och stridsyxornas utveckling 
i de svenska och danska enmansgravarna (se Fornvännen 1921, s. 54). 

ländska keramiken i dess första stadium med avseende pä kärl
formen anses stå de svenska ojämförligt mycket närmare än de 
danska. I denna kärlform ser jag det av Europaeus efterlysta 
särdrag, som sammanknyter de svenska och finländska båt-
yxkulturerna.1 

1 Att den finländska keramiken i sina senare utvecklingsformer (Euro
paeus, pl. VIII, fig. 15) går sina egna vägar är endast en analogi till yxornas 
avvikande former. , 
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De resultat, vartill 
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Fig. 2. 

en närmare granskning 
av avhandlingens kera
mikkapitel leder, inbju
da till ett närmare skär
skådande även av Euro
paeus' uttalanden om 
de finländska bätyxorna 
och deras förhållande 
till grannländernas ma
terial. Ännu en gång 
måste då uttalas förvå
ning över att författaren 
med fullständig tystnad 
förbigår de utredningar 
av de vackra stridsyx
ornas och nu närmast 
båtyxornas utveckling, 
som sedan åratal funnits 
framlagda.1 Den gamla 
dogmen om de koppar
former, vartill våra nor
diska båtyxor skola åter
gå, måste nu betecknas 
såsom minst sagt anti
kverad. Med så stor tyd
lighet, som överhuvud 
är möjlig vid behand
ling av ett arkeologiskt 
material, har det blivit klarlagt, att metallformer föreligga så
som prototyper i varje fall endast till de äldsta jylländska strids
yxorna och att hela den följande utvecklingen försiggått i sten 
och endast på detta sätt blir begriplig. Vad båtyxorna beträf-

Fig. 3, 

Fig. 2. Ptirtolankangas, limola sn, Österbotten. 
2/S. Efter Europaeus. Fig. 3. Sösdala, 

V. Göinge hd, Skåne. Vb. 

1 Åberg, Die nordischen Bootäxte. Prähist. Zeitschr., Bd 9 (1917). 
Angående prototypen se dock Fornvännen 1921, s. 57, not 1. 



150 Gunnar Ekholm. 

tar, låta de sig uppdela i två grupper, en jylländsk med mera 
avrundade former och en svensk med skarpa sådana, den se
nare gruppen markerande stridsyxornas högsta fulländning. 

Från dessa forskningsresultat bortser nu Europaeus full
ständigt. Hänvisande till en framtida utredning av den fin
ländska båtyxans typologiska ställning, förklarar han endast 
såsom sin mening, att hela denna kultur på skandinaviska 
halvön så väl som i Finland är produkten av en invandring. 
Varifrån denna invandring skall ha skett förklaras dock omöj
ligt att för närvarande klargöra. I betraktande av det nu med 
fullkomlig säkerhet konstaterade faktum, att båtyxan av svensk 
typ är så gott som okänd utom Skandinavien — till och med 
i Danmark förekommer den endast i enstaka exemplar — och 
att även den svenska båtyxkeramiken är en utpräglat inhemsk 
stil1 kan emellertid denna invandringshypotes icke tillerkännas 
större värde än den ovan berörda angående folkförskjutningen 
från Centraleuropa till Danmark. 

Då sålunda den svenska båtyxan måste betraktas såsom 
en nationell särutveckling av den jylländska, en utveckling, 
som betecknar den stilistiska höjdpunkten inom hela stridsyx-
gruppen, förefaller det vittna om en väl stor misstro från Euro
paeus' sida mot de finländska "urinvånarne" —enligt hans me
ning av finskt-ugriskt blod — alt de icke såsom ett kulturlån 
skulle kunnat mottaga dessa fornsaksformer, enär detta måste 
förutsätta en längre serie av "klumpiga försök". Misstroendet 
förefaller så mycket mera överdrivet, som den specifikt fin
ländska typen i jämförelse med den svenska är påfallande enkel. 

Dessa avvikelser typerna emellan äro även föremål för 
Europaeus' livliga intresse och tolkas av honom såsom bevis 
mot den finländska båtyxans svenska ursprung. Härvid är 
dock att märka, att de svenska yxornas särdrag — den runt 
om utskjutande nackknoppen, de vackra tvärsömmarna vid 
eggen m. m. — som Europaeus hänvisar till, äro utan varje 

1 Därmed förnekas icke möjligheten av utländska påverkningar, jfr 
Åberg, La civilisation énéolithique, s. 202 f. 
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betydelse för utredandet av den finländska yxans typologiska 
ställning, ty dessa drag äro i Sverige sent uppträdande och 
saknas fullständigt på de tidiga båtyxor, från vilka de finländ
ska närmast skola anses nedstämma (fig. 1). 

Europaeus' härledning av den finländska lokaltypen (fig. 4) 
ur sin typ 1 (fig. 5) synes nämligen stöta på svårigheter. Denna 
hopslås med den i Undergravene förekommande typen Ordning. 
fig. 811 och utan tvivel tillhöra de samma serie, men genom 
sin smalare egg och sina i övrigt starkt avflackade former 
väcker den tvivel om, att yxor av typ 1 äro så tidiga, att de 
kunna bilda utgångspunkten för den finländska särutveck-
lingen. Europaeus framhåller själv yxformens stora spridning, 
och detta tyder väl snarast på att den är tämligen sen. Vad 
beträffar det här avbildade svenska exemplaret, talar den an
vända stenarten — porfyrit — avgjort mot en tidig datering, 
ty såsom förut framhållits2 är valet av detta material utmär
kande just för slutstadiet i de nordiska stridsyxornas utveck
ling. Även rent typologiskt synes det svårt att ur denna starkt 
avflackade form kunna härleda en typ, som just utmärkes av 
skarpa sidokanter, nackknopp och holk. 

En typ, med vilken den finländska specialformen vida 
säkrare kan parallelliseras, är den tidiga svenska båtyxan på 
stadiet fig. 6. På denna återfinnas alla de för den finländska 
utmärkande dragen, avsatsen vid skafthålet, sidokanterna, den 
konvexa, med "söm" försedda ryggen, holken kring skafthålet 
samt nackknoppen. Vad beträffar avvikelserna hos den fin
ländska varianten, den större undersätsigheten, den konkavt 
avsmalnande hammardelen, skafthålets plats närmare mitten 
samt den mera ensidigt utvecklade nackknoppen, finnas till alla 
dessa drag förutsättningen på yxor av något äldre svensk typ.3 

1 Fig. 1, Undergrave, yxan längst till höger. 
2 Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria I (Uppsala 1915), s. 50. 
3 Prcehist. Zeitschr. Bd 9 (1917), fig. 28—29. — Se även beträffande 

knoppbildningen ovan fig. 1, Sösdala-skedet, yxan till vänster. 
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Fig. 4. Fig. 5 

Fig. 6. 

Fig. 4. Glindre, Björkviks sn, Södermanland. Vs. Efter Montelius. 
Fig. 5. Essunga sn, Västergötland. V3- Efter Montelius. 
Fig. 6. Sverige, utan närmare fyndort. Vs. Efter Åberg. 
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Europaeus' förklaring, att den finländska särformen stilis
tiskt står lika nära den danska undergravyxan och Fatjanowa-
yxan som den svenska båtyxan, måste således anses innebära 
en mycket stor överdrift. För var och en, som äger verklig 
kännedom om stridsyxmaterialet, torde det stå klart, att varken 
inom eller utom Skandinavien kan uppletas en kronologiskt 
fixerad typ, som är den finländska båtyxan så närstående som 
den äldsta svenska. 

Ett närmare skärskådande av det finländska båtyxmateri-
alet leder sålunda till samma resultat som granskningen av 
keramiken — utan att vara direkt kopierade på svenska före
bilder ha de väster om Bottenhavet sina närmaste förutsätt
ningar. Den finländska enmansgravkulturen förhåller sig till 
den svenska som den svenska till den jylländska. Är denna 
kultur verkligen, såsom Europaeus med sä mycken styrka gör 
gällande, uttryck för en invandring, så kan denna enligt ma
terialets ojävaktiga vittnesbörd icke ha kommit från annat håll 
än Sverige. 

Denna för dr Europaeus själv sannolikt överraskande slut
sats av hans premisser torde emellertid icke behöva dragas 
på den grund att förutsättningen — invasionsteorien — även i 
det här fallet är oriktig. Till stöd för denna teori — vars hy
potetiska karaktär understrykes — kan Europaeus egentligen 
endast åberopa den stora kulturella överlägsenhet, som dessa 
båtyxgravar markera i förhållande till den föregående boplats-
bebyggelsen. Detta är otvivelaktigt riktigt, men denna över
lägsenhet har sin grund i den djupa motsättning, som alltid 
måste föreligga mellan en primitiv jägare- och fiskarebebyg
gelse och en jordbrukskultur med dess starkare sociala organi
sation och dess vidsträcktare kommersiella förbindelser. Vad 
Skandinavien beträffar, bryter denna högre odling igenom på 
de mest olika tider i olika landsdelar, och ett antagande av 
en invandring såsom orsaken till detta omslag drar såsom 
konsekvens med sig den omöjliga hypotesen om ett otal folk
vandringar. — För övrigt är det generella antagandet att nya 



154 Gunnar Ekholm. 

kulturformer uppbäras av nya folk numera ett övervunnet sta
dium i forskningen. Redan Vodskov framhöll, att orsaker av 
detta slag icke förelågo till den historiska tidens omvälvande 
tilldragelser: kristendomens seger, reformationens genombrott 
eller skjutvapnens, tegelugnens och järnvägarnas utbredning. 

Vad beträffar den finländska båtyxkulturen, ser Montelius, 
som dock företräder meningen, att dess bärare äro svenskar, 
i den icke uttrycket för en samtidigt skeende västlig invasion 
utan uppfattar den såsom en lokalutveckling av den svenska 
och drar därav slutsatsen, att svenskarna under båtyxtiden 
"redan länge" bott i Finland. I denna tidskrift har senare 
gjorts ett försök att närmare precisera tidpunkten för denna 
invandring.1 Under hänvisning till å ena sidan de senaste 
årens viktiga rön om en av likartat material kännetecknad be
byggelse runt den forntida Ancylussjön, å andra sidan den 
finländska stenålderns relativt självständiga ställning, som icke 
ger stöd åt några invasionsteorier, har därvid dragits slutsat
sen, att svenskarna eller riktigare uttryckt, svenskarnas indo
germanska förfäder kommit till Finland på i stort sett samma 
tid som till Sverige, d. v. s. under Ancylustiden. 

Genom detta antagande erhålles en förklaring till den pa-
rallellitet i utvecklingen, som onekligen måste anses föreligga 
mellan den finländska och den skandinaviska stenåldern, sådan 
den senare gestaltar sig på det utommegalitiska området. Efter 
ett skede med primitiva redskap och utan keramik kommer 
på båda områdena de keramikrika boplatsernas lid, som i sin 
tur avlöses av en jordbrukskultur med enmansgravar och vackra 
stridsyxor. Överensstämmelsen gäller ej endast de allmänna 
dragen utan även vissa detaljer. Såsom ovan framhållits, på
pekar Europaeus själv de äldsta finländska stenåldersformernas 
påfallande likhet med kökkenmöddingarnas yxor; även hän
visas till den nordfinska Rovaniemihackans om Lihulltypen 
erinrande utseende. I ett annat arbete har Europaeus fram-

Ekholm, När kommo svenskarna till Finland? Fornvännen 1921. 
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lagt åsikten, att den vaggmedformiga mejseln, den karelska 
stenålderns mest utpräglade typ, är en särutveckling av trind-
yxan,1 som i sin tur trots sin östliga utbredning i Finland 
torde kunna betraktas såsom dit införd från Skandinavien. 

Då dessa förhållanden sammanställas med den i slutet av 
stenåldern börjande livliga skandinaviska importen, en import, 
som under den följande bronsåldern ytterligare ökar i bety
delse, men å andra sidan måste antagas, att ingen direkt in
vandring, i varje fall ej av större omfattning, under hela denna 
tid ägt rum, torde en närmare förklaring av dessa överens
stämmelser vara nödvändig. En dylik förklaring utgör det re
dan förut i korthet framlagda antagandet,2 att även den fin
ländska stenåldern utvecklat sig ur samma Ancylustidsbebyg-
gelse som den skandinaviska och sålunda är en gren på samma 
stam och uppburen av samma folk som de nordiska ländernas. 

Denna teori står även i den bästa överensstämmelse med 
forskningens senaste resultat i fråga om tiden för den finsk-
ugriska stammens invandring i Finland. När Europaeus betecknar 
Ailios hypotes, att fennougrier äro bärare även av den finländska 
stenålderskulturen, såsom "allmänt antagen", är detta en san
ning med mycket stor modifikation. Under det att för Ailios 
hypotes intet sakligt skäl blivit förebragt, har en alldeles mot
satt mening blivit på det utförligaste motiverad. Detta sker i 
ett arbete, som i Europaeus avhandling ingenstädes finnes om
nämnt, nämligen professor K. B. Wiklunds i Le monde orien
tal, Vol. 10 (1916) intagna avhandling Om de västfinska fol
kens urhem och deras flyttning därifrån. Hänvisande till vissa 
förhållanden på det djurgeografiska området och sammanstäl
lande dem med språkvetenskapliga rön framlägger Wiklund 
såsom sin mening, att de västfinska folken från urhemmet i 
Moskvatrakten nått fram till Östersjön först "någon gång un
der bronsåldern". Dessa synpunkter ha vunnit anslutning av 

1 Finskt Museum 1918, s. 24 ff. 
2 Fornvännen 1921, s. 58 f. 
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Tallgren, som på rent arkeologiska grunder hävdar, att den 
fenno-ugriska invandringen till Östersjö-området är av sent 
datum — enligt hans mening tar den sin början först under 
århundradena före Kr. f.1 

Då sålunda förhållandena icke synas tillåta att betrakta 
Finlands stenålder såsom uppburen av ett folk, tillhörande 
nämnda stam, återstår endast att här laborera med ett x-folk, 
kommet från ett x-land och spårlöst försvinnande under en 
x-period, eller att i denna kulturs bärare se en gren av folk
stammen i de grannländer, med vars kultur så många över
ensstämmelser äro påvisade.2 

Såsom framgår av föreliggande granskning av dr Euro
paeus' arbete, skänker det en klar och överskådlig framställ
ning av den västfinländska stenålderns olika skeden. Särskilt 
värdefulla äro de bidrag, som här lämnas till kännedomen om 
båtyxcivilisationen, representerande det stadium i utvecklingen, 
då Finland först träder i närmare kontakt med grannländerna 
och inordnar sig såsom en provins i det stora kulturområdet 
kring Östersjön, som kännetecknas av enmansgravar med vackra 
stridsyxor.3 Att dessa företeelser i viss mån blivit missför
stådda torde i icke ringa grad ha sin grund i det beklagliga 
förhållandet, att det svenska enmansgravmaterialet i så ringa 
utsträckning hittills blivit publicerat och därför även under-

1 Zur Einwanderung der Esten. Sitzungsberiehte d. Gelehrt. Estn. 
Gesellsch. 1912—1920. 

2 Vad beträffar frågan, om våra dagars finlandssvenskar kunna anses 
härstamma frän Ancylustidens människor, är detta icke ett arkeologiskt utan 
ett närmast filologiskt problem. Då språkvetenskapens målsmän förut varit 
benägna att tro pä en kontinuitet i finlandssvenskarnes språk sedan sten
åldern, har denna fräga knappast kommit i något förändrat läge genom de 
nya arkeologiska synpunkterna. Även med ett godtagande av dem förblir 
alltjämt västra Finland och Östsverige den geografiska enhet, som enligt 
Wiklund och Hesselman är förutsättningen för den parallella utvecklingen 
språken emellan. (Litteraturhänvisningar i Fornvännen 1921, s. 59). 

3 Ekholm, Det baltiska kulturområdet. Fornvännen 1920. 
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skattat med hänsyn till sin betydelse för motsvarande kultur
form i Finland. I övrigt äro avhandlingens ofullkomligheter 
en direkt följd av tidsförhållandena, som bland annat hindrat 
författaren att genom självsyn skaffa sig en verklig kännedom 
om det skandinaviska stridsyxmaterial, varom diskussionen så 
väsentligt rör sig. Man har också svårt att undertrycka miss
tanken, att de med sådan iver förfäktade teorierna om Central
europas mäktiga inflytande på Finland under båtyxtiden äro 
— för författaren omedvetet — påverkade av senare tiders hän
delser. Om så är, visar det endast, att även arkeologerna äro 
människor, som taga intryck av den tid och av den miljö, vari 
de leva. Dylikt är icke att klandra, men det är att beklaga 
ur den vetenskapliga objektivitetens synpunkt. 

Ett nytt arbete av Albert målare. 

Av 

AXEL L. ROMDAHL. 

>lbert målare är en av de medeltida svenska konst
närer, som för oss äga gripbar gestalt och som 
ej blott är ett namn, en uppkonstruerad märkvär
dighet utan en levande personlighet med duktiga 

och vinnande egenskaper. 
De fyra av Albert signerade kyrkomålningarne Husby-Sju-

tolft, Kumla, Kalmar och Ed äro utförda mellan åren 1482—87. 
Till dessa ansluter sig en grupp osignerade målningar, sam
manställda av Hans Hildebrand1 och O. Sylwan.2 

Bland dessa äro de i Härkeberga kyrka synnerligen väl 
bevarade och ha i goda fotografiska reproduktioner gjorts ti 11-

i K. Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Månadsblad Årg. 1. Stockholm 1872 s. 
186—187. Antiqvarisk Tidskrift II s. 406. 

2 Antiqvarisk Tidskrift XIV nr 1. 

11 —Fornvännen 1922. 


