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S
kandinaviens historia har präglats av den långa 
istid, som gjorde att största delen av dagens 
Östersjöområde låg under en flera kilometer tjock 
glaciär. När klimatförändringar för ca 18 000 år se-

dan fick istäcket att börja smälta började glaciären sakta 
att glida och forma delar av det skandinaviska landskapet 
med dess släta bergshällar och runda stenar. De enorma 
ismassorna hade tyngt ner jordskorpan i Skandinavien, 
men när glaciären försvann lättade trycket och landet 
började sakta höja sig. 

LaNDhÖjNiNgeN tiLLSammaNS med enorma smältvat-
tenmassor förändrade hela Skandinaviens geografi. Det 
som idag är Östersjön var tidvis en insjö, tidvis en vik av 
världshaven. i början bildade det som är dagens högsta 
bergstoppar ett kargt landskap liknande nutidens yttersta 
finska skärgård, som snart förvandlades till ett öppet 
tundralandskap, bevuxet med mossor, lavar, fjällsippor 
och dvärgbjörkar. Stora bytesdjur som älg och ren följde 
efter den vikande isranden mot norr, och det öppna havs-
landskapet hyste stora sälkolonier. i deras spår följde de 
första grupperna av människor.  

De fÖrSta mäNNiSkorNa anlände till dagens Skandi-
navien för mer än 10 000 år sedan från öster och söder 
och följde i små flockar på kanske 10-20 personer efter 
storviltet på istidstundran. arkeologerna kallar denna tid 
för mesoliticum, “den mellersta stenåldern”. en annan, i 
Skandinavien vanlig, benämning på perioden är jägarsten-
åldern, men den kunde lika väl kallas ”samlarstenåldern”. 

människorna levde i flera tusen år av jakt, fiske och av att 
samla skaldjur, växter och annan föda från naturen. 

När mäNNiSkorNaS för 4000 – 6000 år sedan över-
gick från fångst- och samlarnäringar till att bruka jorden 
och idka boskapsskötsel inleddes det som arkeologerna 
döpt till neoliticum eller den yngre stenåldern. Över-
gången förändrade människornas liv så radikalt att man 
lanserat begreppet “den neolitiska revolutionen”. tidigare 
antog forskarna att jordbruket kommit till Norden med 
ett nytt invandrande folk, men idag tror man snarare på 
att idéer fortplantar sig enklare än hela folk. från dagens 
Danmark och Skåne spreds idén om jordbruket snabbt 
norrut genom Skandinavien. Sättet att leva förändrades 
givetvis inte med en gång. Under ett par tusen år fortsatte 
människor att samla, fiska och jaga som förut, men nu 
upptogs deras tid också av en smula jordbruk. Dessutom 
började man hålla sig med får, getter, svin och nötboskap. 

DeN fÖrhiStoriSka tiDeN, d.v.s. den tid som man sak-
nar skriftliga källor från, brukar traditionellt delas in i tre 
perioder: stenålder, bronsålder och järnålder, beroende på 
vilka material människorna haft tillgång till. Bronsåldern 
blev i Skandinavien en blomstringsperiod som lämnat ef-
ter sig hällristningar och stora praktfulla gravar. Under pe-
rioden 1 800 - 1 100 f.kr. uppförde man i Danmark, Skåne 
och södra Sverige stora gravhögar, medan man i övriga 
Sydskandinavien på höga kullar byggde upp stenrösen, 
som kunde ses vida omkring. Det skandinaviska inflytan-
det märks också i sydvästra finland, där kummelgravar 
pryder många bergstoppar i kusttrakterna.

SkandinavienS äldSta

historia

Bild 1.  Karta över istäcket ca 8000 år f.Kr.

Bild 2. 
ljuster från 

äldre stenålder 
från Siretorp, 

Mjällby socken 
i Blekinge, 

Sverige 
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järNåLDerN meD BÖrjaN ca 500 f.kr. 
är en mer än 1 500 år lång period, som på 
många sätt revolutionerade livet för männis-
korna i Norden. Den nya användbara metallen 
kom i allmänt bruk och förändrade levnads-
villkoren för de breda folklagren. Befolk-
ningen, kulturen och religionen förändrades, 
liksom de yttre förutsättningarna för mänsklig 
aktivitet. Nu uppkom ett stamsamhälle som 
satte sin prägel på den fortsatta historien. 

i NorDeN UPPkom skilda kulturprovinser, 
där såväl föremål som gravskick tydligt skiljde 
sig från varandra. Bland de indoeuropeiska 
germanfolken formades lokala stamsamhäl-
len, som på en del håll – t.ex. i götalandskapen, 
södra Norge, Danmark, Öland och gotland 
samt mälarlandskapen på den svenska öst-
kusten - senare kom att spela en betydelsefull 
roll i samband med de tidiga riksbildningarna 
i Norden. Öster om Bottenhavet levde finska 
folkstammar som finnar, tavaster och karelare, 
söder om finska viken bodde andra finsk-
ugriska stammar som ester och liver samt olika 
baltiska folk. 

järNåLDerN i NorDeN slutar med den 
sägenomspunna vikingatiden och med kristen-
domens ankomst till Norden.

arkeoLogerNa har traditionellt delat in 
förhistorien i olika kulturer. Dessa begrepp är 
konstgjorda indelningar, och många forskare 
påpekar idag hellre att människorna i de olika 
samhällena levde i kontakt med varandra och 
utvecklade lokala särdrag. På basen av lerkru-

Bild 4. Gravkummel från bronsåldern i Sammallahdenmäki, Raumo 
Arkeologerna har traditionellt delat in 
förhistorien i olika kulturer. Dessa be-
grepp är konstgjorda indelningar, och 
många forskare påpekar idag hellre 
att människorna i de olika samhällena 
levde i kontakt med varandra och ut-
vecklade lokala särdrag. På basen av 
lerkrukornas utformning skiljer arkeo-
loger mellan t.ex. ”gropkeramik” och 
”kamkeramik”, som i själva verket är 
regionala skillnader och variationer 
av samma stenålderskultur. Ändå fö-
rekommer mer än trettio olika namn 
på s.k. grop- och kamkeramiska kul-
turer i Norden, Östeuropa och Balti-
kum. Ibland har man försökt tillskriva 
en ”kultur” eller en ”keramikgrupp” 
ett speciellt folk, men numera börjar 
man anse att det är lönlöst att försöka 
bevisa att t ex en järnålderskultur till-
hörde ett eller ett annat folk.

kornas utformning skiljer arkeologer mellan 
t.ex. ”gropkeramik” och ”kamkeramik”, som 
i själva verket är regionala skillnader och 
variationer av samma stenålderskultur. 
ändå förekommer mer än trettio olika namn 
på s.k. grop- och kamkeramiska kulturer i 
Norden, Östeuropa och Baltikum. ibland 
har man försökt tillskriva en ”kultur” eller en 
”keramikgrupp” ett speciellt folk, men nu-
mera börjar man anse att det är lönlöst att 
försöka bevisa att t ex en järnålderskultur 
tillhörde ett eller ett annat folk.

diskutera

Hur levde människorna i Norden 
under stenåldern?

Hurudana spår finns fortfarande 
kvar från bronsåldern?

Bild 5. Rekonstruktion av hus från folkvandringstid i Gene fornby i Ångermanland

Bild 3. Keramikskål från yngre stenåldern. 
Skålen är hittad i Östergötland i Sverige


