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Det har skrivits många kortare biografier och runor över Nils Lithberg (t.ex. 
Ambrosiani 1934; Berg 1934, 1981; von Sydow 1934; Erixon 1935; Nihlén 
1976; Sollerman 1994; Svensson 2010). Nästan alla har fokuserat på honom 
som etnolog, det ämne han blev professor i. Hans gärningar inom arkeologin 
har behandlats mer summariskt. Jag ger här en bild av hans verksamhet som ar-
keolog, som främst ligger tidigt i hans liv men där ett arbete spänner över mer 
än två decennier. 

Nils Lithberg föddes på Gotland 1883 som äldste son i en trehövdad barna-
skara. Hans kulturhistoriska intresse berodde nog på att hans far var folkskol-
lärare med ett stort intresse för speciellt gotländsk allmogekultur, vilket han de-
lade med sin hustru (Nihlén 1976). Även hans lärare i Visby läroverk, lektor 
Mattias Klintberg – tillika föreståndare för Gotlands fornsal och folklivsfors-
kare, med djupa kunskaper om Gotlands kulturhistoria och allmogeliv – torde 
ha betytt mycket. Lithberg hade en stor kärlek till Gotland, och även om han 
flyttade från ön redan 1902, var hans besök på ön frekventa om somrarna, och 
han behöll sin gotländska dialekt livet ut (Celander 1934:53). År 1924 återkö-
per han sin mors födelsegård Hajdeby i Kräklingbo, som varit i släktens ägo i 
flera sekler fram till 1907, och tillbringar där somrarna med forskning men ock-
så med folkbildning (Ambrosiani 1934:8 f.). Efter sin professorsutnämning ut-
gör han tillsammans med konstprofessorn Jonny Roosval det nav som det mes-
ta kretsar kring avseende kulturfrågor på Gotland (Nihlén 1976). 

Förutom mitt intresse för Gotlandsforskning är gården Hajdeby den för-
enande länken mellan Lithberg och mig. Under fem år i början på millenniet 
satt jag på denna pärla bland gotländska gårdar och skrev min licentiatavhand-
ling i hans arbetsrum, med utsikt över Torsburgen. 

1902 skrivs Nils Lithberg in vid Uppsala universitet, efter avlagd mogen-
hetsexamen i Visby samma år. Han stannar i Uppsala till 1908, dock utan att 
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avlägga examen. Under dessa år blir hans huvudintresse arkeologi, och han 
var synnerligen aktiv som fältarkeolog och deltog i utgrävningar på många 
platser i landet, ibland ledda av hans kreativa och entusiasmerande lärare 
Knut Stjerna och Oscar Almgren, men även av andra, bl.a. Oscar Montelius 
(von Sydow 1934:174). Han utförde också en del självständiga utgrävningar 
och uppdrag för RAÄ och Vitterhetsakademien i samband med laga skiften 
och nyodlingar, något som tyder på betydande fältvana. Att han inte tar exa-
men oroar hans föräldrar, och redan hösten 1904 skriver hans mor till Sune 
Ambrosiani och ber att han skall förmå Nils att ta ut examen (Sune Ambro-
sianis arkiv). 

Lithberg är även den som 1905 upptäcker och påbörjar utgrävningen vid 
Levide i Valls socken (Fornvännen 1906:294) av det som länge räknades som 
den enda kända vikingatida bosättningen på Gotland. Samma år deltar han 
med den legendariske gotlandsforskaren doktor O. W. Wennersten, på den 
första utgrävningen av massgravarna vid Korsbetningen utanför Visby, där 
de stupade efter det blodiga slaget mot Valdemar Atterdags armé 1361 be-
gravdes. Denna utgrävning var väldigt komplex (Lithberg 1928:94), vilket 
gav Lithberg insikter i att gräva platser med komplexa stratigrafier och fynd-
sammanhang. Samtidigt undersöktes resterna av det medeltida Solberga 
kloster (Thordeman 1929:35). Lithberg deltog även i utgrävningar inne i Vis-
by (Falk 1976:7).

Bland de utgrävningar Lithberg tog del i under studietiden kan nämnas sten-
åldersboplatsen Mjölkbo hage i Uppland 1905 (Almgren 1906:10). I Öster-
götland grävde han 1907 under Almgrens ledning tillsammans med bl.a. Bror 
Schnittger ut fornborgen Boberget (Almgren 1907:85). Under Stjernas ledning 
deltog han i den kända medeltida stadsundersökningen på Studentholmen i 
Uppsala 1907. Han publicerade också den enda redogörelsen för grävningen 
(Lithberg 1921). 

Lithberg fick stor fältvana och rykte som skicklig fältarkeolog under sina 
studieår (von Sydow 1934:174). År 1908 får han anställning som ordinarie 
amanuens vid Kulturen i Lund, där han stannar till 1912. Det är sannolikt bred-
den och djupet i hans kunskaper som gör att han får denna tjänst, då det var fle-
ra sökande (Ämbetsarkivet 1908). Både Oscar Almgren och Knut Stjerna re-
kommenderade Lithberg till tjänsten för museichefen George J:son Karlin, som 
betonar Lithbergs breda kunskaper inom både arkeologi, konsthistoria och 
»allmogekultur» samt folklivsforskning. Stjerna menar att det nog är vidden i 
Lithbergs intressen som hindrat honom att ta ut sin kandidatexamen, men i 
Lund tar han slutligen sin examen 1910 med högsta betyg i nordisk och jämfö-
rande fornkunskap. 

Lithberg tycks ha medverkat vid de flesta stadsundersökningar i Lund 1909 
och 1910 (Kulturen; Mårtensson 1979:113). Bland dessa utgrävningar bör 
nämnas de vid »Ohlins hörna», som länge var den största och fyndrikaste som 
utförts i Lund (Karlin 1932:151). Även några utgrävningar utanför Lund utför-
des. Bl.a. av en stenåldersboplats i Västra Klagstorps socken och undersök-
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Nils Lithberg med grevinnan Wilhelmina von Hallwyl t.v. och hennes trogna sällskapsdam Ida Uhse 
i mitten. Fotot taget vid Schloss Hallwyl i Schweiz 1911 eller 1912. Hallwylska museets arkiv.
ningar vid Falsterbohus, då två medeltida pråmar påträffades (ATA Dnr: 85/
1910; Sune Ambrosianis arkiv).

Under sina lundaår blir Lithberg rekommenderad till den mycket förmögna 
grevinnan von Hallwyl (född Kempe), som sökte en arkeolog som kunde företa 
arkeologiska utgrävningar av hennes makes släktslott, Schloss Hallwil utanför 
Zürich i Schweiz. I september 1910 påbörjar Lithberg arbetet med att gräva ut 
vallgraven runt slottet. Till sin hjälp hade han en arbetsstyrka på inte mindre än 
100 personer. Genom sitt öppna sätt och genom att förklara de vetenskapliga 
ställningstaganden han gjorde vann han grevinnans både förtroende och vän-
skap (Cassel-Pihl 2006:187). Detta möte blev avgörande för Lithbergs kom-
mande liv och karriär, då han nu blev »gunstling» till en av den tidens största 
mecenater. Hon donerade stora summor till kulturhistoriska ändamål, vilket 
öppnade nya möjligheter. Medaljen hade dock en baksida, då arbetet med 
Schloss Hallwil kom att pågå av och till i 22 år, även om själva utgrävningen 
var avklarad på tre år (Erixon 1934:133). Arbetet som Lithberg var ansvarig för 
innebar en total bearbetning och konservering av alla fynd, en bebyggelse-
historisk dokumentation och restaurering av slottet. Detta var bitvis mycket be-
tungande och lite av ett sisyfosarbete. I ett brev till Martin P:n Nilsson i Lund 
beskrev han det som »… min gamla arfsynd från Hallwil i Schweiz …»
(Bringéus 2009:84). Arbetet publicerades successivt i fem exklusiva band och 
var helt klart 1932.

År 1912 fick Lithberg anställning som amanuens vid Nordiska museet (Fa-
taburen 1912:4), och därmed tog han steget över till etnologin. Tack vare en 
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stor donation av paret Hallwyl blev han 1919 Sveriges första professor i nor-
disk och jämförande folklivsforskning, en tjänst han innehade till sin för tidiga 
död.

Arbetet med doktorsavhandlingen Gotlands stenålder, som Lithberg fram-
lade i arkeologi 1914, torde ha börjat ganska tidigt. På ett seminarium i Uppsala 
1907 höll han ett föredrag om Gotlands stenålder, som enligt Knut Stjerna vi-
sade så märkliga resultat att de föranledde honom att starta ett nationellt projekt 
om den »svenska bygdens grundläggande». Hans studenter fick sig olika land-
skap tilldelade, och Nils Lithberg fick självklart Gotland på sin lott (Almgren 
1914:3). På Lithbergs tid var det ingen skarp gräns mellan ämnena etnologi och 
arkeologi. Exempelvis var Stjerna en av grundarna till Etnologiska föreningen 
i Lund (Bringéus 1997:143), och innehållet i tidskriften Rig, som Lithberg var 
med om att grunda 1918, hade den första tiden artiklar som rörde både arkeo-
logiska och etnologiska spörsmål. Att bruka etnologiskt material för att tolka 
förhistorien var inget nytt, men Lithberg var en av dem som lät ämnena kors-
befrukta varandra mest, då han hade sin grundläggande skolning i arkeologin 
men verkade inom det etnologiska fältet (Bringéus 1997:145). Detta märks tyd-
ligt i hans avhandling, där han tolkar stenålderns kustbosättningar som sä-
songsmässiga fiskeplatser för en jordbrukande inlandsbefolkning, likt dem 
som ännu fanns på hans tid. Han illustrerar även hur säljakten kan ha gått till 
på stenåldern med hur säljakt bedrevs i historisk tid, nedtecknat av P. A. Säve 
vid 1800-talets mitt. I sin installationsföreläsning som nyutnämnd professor 
(Lithberg 1920) redogör han för sin syn på mänsklighetens utveckling. Det är 
de långa tidsperspektiven som står i centrum, nu levande »relikta kulturyttring-
ar» i ett geografiskt område kan ha sin grund i forntida företeelser i ett annat 
område. Han ansåg att arkeologin med dess stora tidsdjup är nödvändig för att 
kunna tolka nutida företeelser inom etnologin. Han menade att en etnolog mås-
te känna till arkeologins resultat för att rätt kunna tolka sina studieobjekt men 
även att arkeologin är beroende av etnologin för att tolka det arkeologiska 
materialet (Lithberg 1920:13 ff.). Han uttrycker det på följande vis i installa-
tionsföreläsningen: 

Handelsförbindelserna hava varit kulturspridningens pionjärer. Det är därför som 
den materiella kulturens företeelser, och därvid i all synnerhet föremålen, erhålla den 
största betydelse för avgörandet av kulturella härstamningsfrågor. Sitt perspektiv 
bakåt i tiden erhålla dessa frågor genom arkeologien. Och dennas forskningsmaterial 
erhåller i gengäld själ och blod av etnologien. 
 Dessa här berörda forskningsområden äro strängt taget endast delar av ett och 
samma, vetenskapen om människan. Och det, denna ytterst syftar till, är att vinna 
svaret på människoandens gåta. Det svaret skall till äventyrs evigt jagas; nya lös-
ningar skola endast öppna nya frågor. Måhända böra vi hoppas, att svaret aldrig skall 
nås. Grubblet är syret, som får tanken att brinna (Lithberg 1920:15).

Nils Lithberg menade att analogier från äldre lokala sedvänjor hade ett högre 
förklaringsvärde än jämförelser med mer avlägsna nu levande »primitiva» 
samhällen. Genom att tolka stenålderns sälfångst och fiske med hjälp av äldre 
etnologiska redogörelser från Gotland, ansåg han i sin avhandling att man kan 
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komma stenålderns människor närmare, både avseende arbetssätt, riter och se-
der.

Med den framträdande roll fångstdonen spela i stenåldersmänniskans inventarium och
fisket och säljakten för hennes uppehälle, torde det därför vara lämpligt, att här lämna
en framställning af de gotländska Kustjakterna och fisket, sådana dessa bedrefvos ännu
vid förra århundradets midt. Först då blifva de arkeologiska fenomenen realiteter och
kunna förstås. … Liksom de mest primitiva religiösa föreställningar ända in i sista tider
ha bevarat sig hos vårt folk, så bibehöll sig också ett primitivt lefnadssätt så godt som
ända ner till vår tid hos största delen af vår allmoge. Lämnar det senare icke exakta fö-
reställningar om forna tiders seder, så kastar det dock så skarpa reflexer öfver dem, att
deras gröfsta konturer kunna skönjas (Lithberg 1914:118).

Även efter sin anställning på Nordiska museet behöll Lithberg ett engagemang
och en kärlek till arkeologin, avspeglat både i hans publikationer och även i
viss fältverksamhet. Bl.a. deltog han i provgrävningar på Alsnö Hus på Adelsö
1916 och åren 1915–16 ansvarade han för den första vetenskapliga utgrävning-
en av ett skeppsvrak i Stockholm (Lithberg 1917). Till ett av hans mer spekta-
kulära uppdrag hörde att leda kommissionen som tog hand om och dokumen-
terade de år 1930 på Vitön funna resterna efter ingenjör Andrées misslyckade
ballongexpedition till Nordpolen 1897. Detta fynd och återbördandet av expe-
ditionsmedlemmarnas kvarlevor till Sverige omgavs av en stark nationell yra
och var mycket uppmärksammat i samtiden. Expeditionens båt, fylld med ut-
rustning, återfanns och grävdes ut och dokumenterades exemplariskt (Andrée
et al. 1930), säkerligen under ledning av Lithberg som var den ende skolade
arkeologen i den sju man starka kommissionen. 

Nils Lithberg talar ombord på skeppet Svensksund före avresan från Tromsö med Vitöfynden.
Foto Dagens Nyheter 1930. 
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Under 1920-talet var Lithberg periodvis mycket engagerad i organiserandet 
av den svenska kulturminnesvården. I slutet av 1920-talet fick han även i upp-
drag att komma med förslag om hur den unga irländska staten skulle organisera 
sitt kulturhistoriska arbete. Hans idéer fick stor betydelse genom att Irlands na-
tionalmuseum fick en central roll i formandet av den unga nationens identitet 
och framtida arkeologiska verksamhet (Carew 2008).

Lithbergs 116 publikationer, varav en del postuma, berör många olika äm-
nen. Mer än hälften kan hänföras till etnologi, men bara ett femtontal är av mer 
arkeologisk natur; många av dem handlar om Gotland.

Hur står sig då Lithbergs arbete idag? Han slog med sin avhandling om Got-
lands stenålder an en ton, som sedan följts av många, genom ett uttalat rumsligt 
perspektiv, där spridningskartor har en central roll i framställningen. Även om 
han fick en del kritik för tolkningen av Gotlands kustbosättningar som säsongs-
bosättningar (Andersson 2016:32), så har likartade tolkningar senare framförts 
(Carlsson 1991; Bärenfeldt 1992; Gill 2003 i Andersson 2016). I Helena Anders-
sons avhandling ges Lithbergs tolkningar stort utrymme, och hon konstaterar att 
flera av dem i högsta grad är aktuella även idag (Andersson 2016:28, 39, 47).

Även andra av Lithberg framförda idéer har på senare tid åter aktualiserats. 
Några av hans tankar om gårdar (1932) och byar (1913) på Gotland har disku-
terats av historikern Nils Blomkvist (2010) och mig själv (Svedjemo 2014). Så 
sent som på 1990-talet diskuterades och försvarades de av Lithberg 1924 fram-
förda ståndpunkterna om det äldsta Visby av bl.a. Hugo Yrwing (1992) i pole-
mik med Gun Westholm, som starkt kritiserade Lithberg.

Det mest tidskrävande arbetet var onekligen fembandsverket om Schloss 
Hallwil. Det är ett vetenskapligt arbete av hög kvalitet som visar på Lithbergs 
bredd, då det avhandlar arkitekturhistoria, konsthistoria, arkeologi m.m. – allt 
dokumenterat och presenterat på ett föredömligt sätt med mängder av planrit-
ningar, profilritningar, kartor och fotografier. Härigenom blev Lithberg känd 
över stora delar av Europa, och arbetet blev en viktig typologisk kugge i studiet 
av föremål för stora delar av Centraleuropa från 1100-talet fram till 1600-talet 
(von Sydow 1934:175 f.). Speciellt volym III, om de arkeologiska fynden, var 
i högsta grad relevant ända fram till 1980-talet, eftersom det var den enda stu-
dien av medeltida fynd i Schweiz. Detta gäller även den bebyggelsehistoriska 
forskningen kring Schloss Hallwil (Baeriswyl 2016).

Lithberg karaktäriseras i många nekrologer och runor som en »märkligt 
mångsidig forskare» (Berg 1935:217), med ett »säkert minne, en episk bredd 
och reproduktiv talang … konstruktiv fantasi, som på ett fruktbart sätt förena-
des med iakttagelseförmåga och energi» (Erixon 1934:137) och »en spelande 
intelligens» (von Sydow 1934:177). Han skall också ha varit en mycket upp-
skattad sällskapsmänniska med stora musikaliska färdigheter, som gärna festa-
de till (Rehnberg 1993:43 ff.). Lithberg dog efter en kort tids sjukdom endast 
50 år gammal på Valborgsmässoafton 1934 och är begravd på Östra kyrkogår-
den i Visby, under ett ståtligt gravmonument utfört av Ellen Roosval von 
Hallwyl.
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