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Nationalmuseets utställning om förhistorien är den största
och mest heltäckande utställningen om det finländska
ursprunget och livet från stenåldern till slutet av järnåldern.
På utställningen förenas Finlands mest anmärkningsvärda
arkeologiska fynd med digitala genomföranden, ljudlandskap
och föremål som man får röra vid, och bygger på så sätt
bryggor från en tid till nästa.
Av Museiverkets arkeologiska samlingar finns cirka 750 föremål utställda. Världens äldsta fiskenät,
svärd från järnåldern, föremål med djurtema och silverskatter samt andra jordfynd förtäljer i egenskap
av fysiska föremål en berättelse om hur man gjorde och klarade sig i nordliga förhållanden. Bakom
arkeologiska forskningsdata öppnas synvinklar på att vara människa och att man kan identifiera sig
med henne oberoende av tiden.
Till denna utställning kan du boka en avgiftsbelagd guidning på förhand. Guidningarna ordnas under
museets öppettider samt för läroanstalter även på vardagsmorgnar från tisdagar till fredagar. Du kan
även besöka museet på egen hand under museets öppettider. Självständiga besök är avgiftsfria för
undervisningsgrupper. Observera även museets övriga besökare under ert besök – anvisningar får
ni vid informationsdisken när ni anländer till museet.
Information om guidningarna och museibesöket mer allmänt: www.kansallismuseo.fi/sv/
Detta material har producerats för att underlätta lärarens planering av museibesöket. I materialet
presenteras utställningens centrala teman och i slutet ges även några tips på uppgifter, som ni kan
göra före besöket, i museet eller efter museibesöket. Tipsen är endast riktgivande, varje lärare vet
själv bäst hur man planerar ett lämpligt sätt för sin undervisningsgrupp att närma sig ämnet så att
museibesöket blir en fungerande undervisningssituation länkad till skolundervisningen.
Information och bilder på utställningens föremål samt mycket annat material om det förgångna finns
på internet, till exempel på museernas och arkiven gemensamma sökportal: www.finna.fi/?lng=sv.
Andra användbara webbaserade källor är Museiverkets registerportal: www.kyppi.fi. Där hittar du
bland annat en fornlämningsdatabas och föremålskataloger. I anslutning till många av objekten i
fornlämningsdatabasen finns forskningsrapporter i form av digitaliserade bifogade filer, som erbjuder
otaliga möjligheter att ytterligare fördjupa sig i ämnet. Guiden för det arkeologiska kulturarvet är en
bred överblick över det arkeologiska fyndmaterialet allmänt i Finland: http://akp.nba.fi. Med hjälp
av dessa kan du bekanta dig inte bara med arkeologi rent allmänt, utan även med ditt eget områdes
fornlämningar samt med annat materiellt kulturarv.
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under vatten. Skogarna bestod främst av lövträd,

Arkeologin strävar efter att svara på existensens

speciellt björk och asp. Somrarna var torra och

stora frågor. Vem är vi? Varifrån kommer vi?

vintrarna bitande kalla. Där vi nu har Östersjön

Varför är världen sådan den är?

fanns en mycket större sötvattensjö, Ancylussjön,

Arkeologin strävar efter att beskriva och förstå

där isberg säkerligen var en vanlig syn.

människornas tankesätt och handlingar från tidiga

De första besöken till finskt område var som-

förfäder fram till nutid. Arkeologerna undersöker

martida jakt- och fiskefärder, till vintern återvände

det förflutna genom föremål och andra materiella

människorna till sina hemtrakter. Till en början var

spår som människorna lämnat efter sig.

denna bosättning småskalig och rörlig, eftersom

Under medeltiden och följande århundraden

landet höjdes och landskapet ständigt förändrades.

uppfattade man ofta förhistoriska föremål som

Några nuvarande ortnamn, såsom Kemi, Ena-

övernaturliga. Man trodde att stenyxorna och

re och Päijänne kan möjligen härledas till de språk

-mejslarna som hittades i jorden hade hamnat där

dessa första invånare talade.

genom blixtnedslag. De kallades för åskviggar,
som ansågs vara kraftfulla föremål. De mytiska
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tolkningarna levde länge kvar vid sidan om den

I takt med en fast bosättning så blev människornas

vetenskapliga fornforskningen.

band till markerna och platserna starkare

Förhistoria kallar man tiden före skrivkon-

Trots att man känner till rikligt med stenålders-

stens uppkomst. En vetenskaplig uppfattning om

boplatser i Finland så finns det knappt med spår av

förhistorisk tid utvecklades i början av 1800-talet.

själva boningarna. Människorna flyttade runt efter

Förhistorian indelades i sten-, brons- och järnålder.

vilt och mat, i tusentals år bodde man i lättbyggda

I Europa var 1800-talet en tid för nationalstaternas

och flyttbara, kåtliknande bostäder.

framväxt och nationalismen. Genom arkeologin

Kring 4000 f.v.t. blev boningarna mera varak-

och andra vetenskaper och konst försökte man

tiga. Man känner till flera rektangulära och delvis

skapa en bild av folkens ursprung.

under markytan nergrävda grophus i Saimen-området och i Norra Österbotten. Grophusen har haft
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stockväggar och åstak. I närheten av Kierikki har

De första människorna anlände till Finland efter

man också hittat en större, radhusaktig stenålders-

istiden. Den kilometer tjocka isen smälte, landet

boning. De leridoler man hittat vid boplatserna

höjdes och lanskapet förändrades i snabb takt.

kan vara förknippade med trosföreställningar om

Den senaste istiden tog slut för ca 11 000 år
sedan, då klimatet snabbt blev varmare. De första
invånarna bosatte det finska området allt eftersom

skyddsandar eller döda som begravts i samband
med husen.
Det finns få kända brons- och järnålders-

isen drog sig tillbaka. Dessa människor kom främst

boplatser i Finland. Bosättningen har troligtvis

från Baltikum och Ryssland. Till norra Finland spred

fortsatt på samma platser sedan järnåldern, och

sig bosättningen också västerifrån. Största delen

spåren av den förhistorian har under århundradens

av Södra, Västra och Mellersta Finland låg ännu

lopp täckts av senare bebyggelse.
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jordbruk anammades på 2000-talet f.v.t. Den tidiga

Människornas resor för inte enbart från en plats till

odlingen var ännu småskalig och försörjningen

en annan. Både vardagliga och längre färder har

grundade sig fortfarande på jakt, fisk och samling.

alltid också haft mytiska och andliga dimensioner.

Av säden lagade man gröt och bröd, men också

Under förhistorisk tid uppfattade människan

öl. Samtidigt blev keramikframställningen vanliga-

sin värld genom omgivningen, inte via kartor. På

re. Lerkärl behövdes till förvaring av mat och för

resande fot måste man kunna läsa stenar, berg,

ölbryggning.

vattendrag, växter och djur. Vattendragen och

På järnåldern fick sädesodlingen och boskaps-

åsarna var viktiga transportleder. Vintertid tog man

skötseln en viktigare roll. Runt jordbruket utveck-

sig fram med släde och skidor, på sommaren till

lades byliknande bosättning och ett nytt socialt liv,

fots eller med båt. Hundar användes som draghjälp

vilket gjorde att människornas levnadssätt föränd-

redan under stenåldern. De tidigaste spåren av

rades.

hästar är från järnåldern.
I hällmålningarna finns bilder av stora båtar
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med en besättning på till och med tjugo personer.

I stenåldersvärlden var bearbetning av sten och

Sådana här båtar har ändå inte bevarats. Båten

lera en vardaglig syssla, men också en flersinnlig

var också en symbol för övergången till livet på

upplevelse som formade världsbilden.

andra sidan. Man trodde att de dödas land låg

Sten var ett viktigt råmaterial för tillverkning

någonstans vid det nedre loppet av en stor flod.

av föremål redan för nutidsmänniskans förfäder.

Den döda fick med sig en båt, för att inte behö-

Också efter att metallerna uppfunnits användes

va vandra genom okända marker. Också i folklig

sten fortsättningsvis allmänt.

tradition finns det hänvisningar till övernaturliga

Vid stenbrytning kom man i kontakt med den

båtar: till exempel bygger Väinämöinen med hjälp

undre världen och dess varelser. Olika slags stenar

av trollsånger en båt av hjort- eller fiskben. Med

och stenarter har genom färgen och lystern ansetts

den paddlar han till dödsriket.

ha flera olika slags krafter. Till exempel har ett föremål av sten från en helig klippa burit med sig en

5.

del av heligheten.

Jakt och samling hade en stor betydelse för den

Keramik tillverkas genom att bränna lera.

förhistoriska människan. Jordbruket förändrade

Denna formförändring är förknippad med flera

ändå levnadssättet och revolutionerade världen.

trosföreställningar. Leran är oförutsägbar: ibland

Stenålderns människor nyttjade mångsidigt natu-

lyckas kärlet, ibland går det sönder och orsaken till

rens resurser. Vid sidan om kött och fisk var frön,

detta är inte alltid uppenbar. I leran lade man till

nötter, rötter och vildväxter en viktig del av kosten.

olika slags bindemedel, såsom sand, äggskal och

Växter användes också i medicinskt syfte. Jordbru-

asbest. Dessa blandningar var inte bara praktis-

ket förändrade människornas tidsuppfattning och

ka, de var också förknippade med världsbilden.

förhållande till naturen. Det fanns inte längre tid

Snäckskalen kopplade kärlet till undervattensvärl-

eller behov att samla vildväxter.

den, fjädrarna å sin sida till fåglar och den övre

Redan i slutet av 5000-talet f.v.t. finns det
tecken på jordbruk i Finland. Ett mera omfattande

världen.
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platsen har man också hittat metallföremål, varav

Bronset och järnet har setts som levande material

en del på den tiden varit värdefulla lyxföremål,

med både praktiska och magiska betydelser.

såsom smycken och en romersk bronskittel.

Bronset och järnet uppfanns i området kring

Arkeologiska fynd från olika tider häntyder

Mellanöstern, bronset på 3000-talet f.v.t. och järnet

att en mängd trosföreställningar varit förknippade

ca 1500 f.v.t. Bronset möjliggjorde utvecklingen av

med vatten och våtmarker. Träsk, sjöar och myrar

helt nya föremålstyper, såsom svärdet, kniven och

har också i folktraditionen varit portar till världen

dolken. I Finland är tidiga bronsföremål sällsynta,

på andra sidan. Stenåldersbosättningen i Finland

vilket delvis kan bero på att bronset har återan-

låg ofta vid havs- eller sjöstränder, likaså häll-

vänts. Under järnåldern var brons det viktigaste

målningarna, stenrösena och labyrinterna, som i

materialet vid tillverkning av smycken och andra

Finland kallas för jungfrudanser.

ornament.
Järnet är både ett hållbarare och mångsidiga-
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re material än bronset. Järnmalm var också lätt att

Invånarna i Finland bedrev handel i vida områden

få tag på, vilket gjorde att bruket av metallföremål

och kom i kontakt med fjärran kulturer.

blev vardagligare under järnåldern. Trots det så

I Finlands arkeologiska fyndmaterial finns redan

hade både järnet och dess framställning magiska

från stenåldern föremål och material som färdats

dimensioner. Järnet har setts som ett levande

långa vägar. Mellan Finland och närliggande om-

material med egen vilja, personlighet och speciella

råden fanns det nära kontakter och också giftermål

krafter. De förstörda svärden man hittat i gravar

ingicks. Den nya maken eller makan hämtade sina

har setts som ett tecken på att de dödats rituellt för

egna lerkärl och tillverkningssätt med sig till sin

sin ägare.

nya hemort.
Bronsålderns nya föremålstyper och begrav-
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ningsritualer berättar om vida kontakter och han-

I den sydösterbottniska våtmarken vid Levänluhta

delsförbindelser till övriga Europa. På järnåldern

har man hittat ben av kvinnor och barn, samt me-

kom det influenser speciellet från det Romerska

tallföremål. Varför har de döda begravts i vattnet?

riket, germanerna och Baltikum. Från Norden förde

Levänluhta i Storkyro var under dess användningstid en liten damm. Att den använts som gravplats är något ovanligt. Arkeologer har undersökt

man troligen pälsar, kött, fisk och sältran till andra
områden i Europa.
Den kunskap om andra kulturer som man fick

Levänluhta sedan slutet av 1800-talet, men plat-

genom att resa gav prestige i det egna samfundets

sens historia är ännu ett mysterium.

ögon. Överklassen markerade sin status genom

De människoben man hittat vid Levänluhta har

fina importföremål. Anskaffandet av dylika krävde

daterats till åren 300–800 e.v.t. Benen är från ca

byteshandel, kontakter och resor.

hundra olika individer, främst kvinnor och barn. På
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förknippade med blod, liv och död. I hällmålningar-

På järnåldern fick den döde med sig vapen, smyck-

na har man avbildat till exempel älgar och älgjakt,

en eller andra föremål i graven. Man tänkte att de

samt stora båtar med besättning. Flera motiv

behövdes också i livet efter detta.

föreställer också rituella sammankomster och scha-

Järnåldersforskningen i Finland har koncen-

manernas resor till andra världar.

trerat sig på undersökning av gravläggningar. På

Bakom klippan öppnade sig en annan

grund av det vet vi rätt lite om järnåldersmän-

värld. Man tittade inte bara, utan lyssnade och

niskornas vardag. Gravskicket avspeglar ändå

rörde också i målningarna. Handavtrycken och

människornas identitet och sociala relationer, hur

rödockerfläckarna har tolkats som spår av ritualer

kulturinflytanden spreds och möten mellan olika

som innebar klippornas och målningarnas berö-

människogrupper.

ring. Hällmålningarna har utförts på platser som

Gravskicket varierade beroende på tid och
rum. Brandgravar var ändå den vanligaste grav-

ekar, och ekot har förknippats med olika slags
andeväsen.

formen under järnåldern. Gravar med obrända
lik introducerades i sydvästra Finland, vid områ-

12.

den kring Eura och Kjulo, på merovingertiden (ca

Under järnåldern blev vapnen, smyckena och

550–800 e.v.t.). I övriga Finland blev bruket vanliga-

silverföremålen ett kännetecken för eliten. Vapnens

re först på 1000-talet.

och skattgömmornas mängd ökade speciellt mot

I gravarna lades rikligt med vapen, smycken
och andra värdeföremål, ibland till och med djur.

slutet av perioden.
Den ökade mängden vapen och skattgömmor

Ett rikt gravgods avspeglar den dödes och dennes

under järnåldern avspeglar förutom ökade rikedo-

släkts ställning i samhället. I Finland har det också

mar också oroliga tider med både fälttåg och bråk

påträffats vapen i kvinnogravar, vilket är sällsynt

olika släkter emellan. Då vapen fanns lätt till hands,

i Europa. Fanns det kanske kvinnliga överhuvud i

sänktes också tröskeln att använda dem.

Finland redan på järnåldern?

Vapnen var inte bara bruksföremål, utan också
statussymboler. Speciellt svärden troddes ha sär-

11.

skilda krafter och egen själ. Också i Kalevalarunor-

Genom hällmålningarna kom man i beröring med

na talar Kullervo med sitt svärd och får till och med

världen på andra sidan och dess varelser.

svar.

I Finland känner man till cirka 150 hällmål-

Exotiska, glänsande, färggranna och glittran-

ningar, huvudsakligen från stenåldern. De finns

de material har haft ett statusvärde genom hela

vanligtvis på branta klippväggar invid sjöar. Oftast

den förhistoriska tiden. I slutet av järnåldern blev

har de målats på betydelsefulla platser, liksom på

silvret ett kännetecken för eliten i smyckena och

klippformationer som påminner om människoan-

i dekorationen av vapen. Bruket av silver började

sikten. Klippans yta och dess håligheter var en del

också påminna om penninghushållning. Silvret

av målningen.

sönderklipptes, vägdes, bars i börsar och gömdes i

Som färgämne använde man rödockra. Den
röda färgen hade symboliska betydelser som var

marken. Guld var däremot sällsynt i Finland.

13.

stenålderns föremål.

I de förhistoriska människornas värld hade också
djuren, föremålen och platserna en själ.
Man drog inga skarpa gränser mellan

På järnålder använde speciellt kvinnorna
bronshängen som föreställde björntänder. De
ansågs ha skyddande krafter och gynna fruktbarhe-

människor och djur, eller levande och livlösa ting.

ten. I järnålderns föremål avbildades också exotis-

Alla dessa sågs ha en egen vilja och personlighet.

ka djurarter och sagodjur, såsom lejon och drakar.

Detta animistiska tankesätt syns också i nutids-

I mytologierna kring Östersjöområdet uppstod

människans sätt att tala om bilar som levande

världen ur ett fågelägg. På stenåldern tillverkade

varelser, eller hur man kan bli arg på sin dator.

man äggformade lerkärl med fågeldekorationer.

Världen ansågs ha flera skikt eller dimensioner, av vilka bara en del kunde urskiljas med blotta

Ibland blandade man också fjädrar och äggskal i
själva lermassan.

ögat. Schamanerna kunde i transtillstånd förflytta
sig mellan dessa världar. Under resorna i de övre

15.

och undre världarna försökte de påverka händelse-

I hundratals år gick gamla trosföreställningar och

förloppet med hjälp av andar och de döda.

kristendomen hand i hand.

Man föreställde sig att hela världen roterade

Från och med 1000-talet spred sig kristendo-

runt en världspelare som höll uppe himlen. Himla-

men till Finland från både öst och väst. Att begrava

valvet uppfattades som en slags tältduk som bars

de döda obrända har till exempel setts som ett spår

av världspelaren, likt den mittersta pålen i en kåta.

av kristet inflytande. Också smyckenas kors och

Stjärnorna såg man som hål i duken, genom vilka

fåglar har ansetts vara kristna bildmotiv. Vad de

ljuset från den övre världen strålade igenom.

betydde för den tidens människor är ändå oklart.
Enligt legenden riktades det första svenska
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korståget mot finskt område år 1150. Trots att kors-

Älgen, björnen, fåglarna och de andra djuren har

tågen spelade en viss roll i Finlands tidiga kristnan-

haft en central roll i de nordliga folkens vardag och

de, så anammades kristendomen huvudsakligen

världsbild.

på ett fredligt sätt. Genom korstågen införlivades

Jakt lade grunden till försörjningen, men man

västra Finland ändå med det svenska riket. Östra

trodde också att djuren hade mytiska krafter. Dessa

Finland hörde å sin sida till Novgorod och den

försökte man komma åt genom ritualer, djurforma-

ortodoxa kyrkans inflytelsesfär.

de föremål och amuletter tillverkade av djurdelar.
Gränsen mellan människa och djur var inte

Under århundradenas lopp blandades kristendomen med den förkristna världsbilden. Kristen-

alltid tydlig. Speciellt björnen och älgen uppfatta-

domen har inte alltid stridit mot folktraditionens

des på många sätt som människolika, personliga

magiska tänkande med andar, tomtar och vätter.

varelser, som också hade förmågan att påverka

Istället levde folktron vid sidan om kristendomen

människornas liv. Dylika djur avbildades ofta i

på flera områden kvar ännu på 1800-talet.

Uppgiftsförslag
för förhistorien
Museets förhistoriska utställning kan du närma

UNDER MUSEIBESÖKET

dig på många sätt. För att museibesöket ska bli så
givande som möjligt, rekommenderas det att du

Temats mest intressanta föremål

behandlar ämnet i skolan redan före besöket.

Bekanta er med utställningen i små grupper.
Varje grupp väljer två av utställningens teman att

FÖRE MUSEIBESÖKET

undersöka. Välj det mest intressanta föremålet i
respektive tema och anteckna viktig information

Tidslinje

för vidareundersökning vid ett senare tillfälle. Skriv

Skapa i klassen en tidslinje som är i en skala.

särskilt upp samlingsnumret i föremålets text, det

I skalan 1:10 är tidslinjen från istidens slut till nutid

har formatet KM 1234:56.

cirka 11 meter.
Ni kan även skapa tidslinjen med eleverna: Av

Rita det jag ser!

en klass på 30 elever skulle 21 elever ha levt på

Arbetet utförs parvis: Den ena beskriver föremålet

stenåldern, 3 på bronsåldern, 4 på järnåldern och 2

som hen valt på utställningen för sin partner, som

under historisk tid.

i sin tur försöker rita det på basis av beskrivningen
utan att se föremålet. Beskriv föremålet noggrant,

Tankekarta om förhistorien

ända in i minsta detalj. Det lönar sig att rita med

Skapa en tankekarta till exempel på basis av de

blyertspenna på papper i storleken A6-A5. Tid för

teman som förekommer på utställningen.

uppgiften är maximalt fem minuter.

Hur gjorde man förr – hur gör man nu?

Titta slutligen tillsammans på föremålet och

Fundera över hur de teman som behandlas på ut-

ritningen intill varandra. Anteckna grundläggande

ställningen förekommer i vår tid och hur de skiljer

information om föremålet på ritningen för vidare

sig från det förhistoriska sättet. Vilka förklaringar

arbete vid ett senare tillfälle. Skriv även upp sam-

till detta kommer ni på?

lingsnumret, som har formatet KM 1234:56. Byt

T.ex. hur förflyttade man sig från en plats till en

sedan roller!

annan förr i tiden? Hur förflyttar man sig i vår tid?
När och varför skedde förändringen? Vad åt man?

Tidslinje

Hur klädde man sig?

Bekanta er med utställningens tidslinje. Placera
er vid den så att ni fördelas jämnt över hela den

Vad hände på annat håll?

förhistoriska tiden. Undersök de olika tidsperioder-

Sök information om vad som har hänt i andra delar

nas föremål.

av världen då man i Finland levde i förhistorien.
Anteckna de viktigaste uppfinningarna och deras
utbredning i Finland på tidslinjen.

EFTER MUSEIBESÖKET

En idrottstävling med stenålderstema
Många jaktmetoder och -redskap från stenåldern

Mer information om föremålen

används idag inom sport. I en idrottstävling med

Sök mer information om de föremål som gruppen

stenålderstema kan grenarna till exempel bestå av

har valt i Finna. Ni gör det genom att ange före-

spjutkastning (längd / exakthet)

målets samlingsnummer, som har formatet KM

stenstötning (längd/exakthet)

1234:56, inom citattecken i sökfältet. Sök även mer

bågskytte

information om föremålets fyndplats och de un-

löptävling barfota

dersökningar som gjorts i området i fornlämnings-

ligga i bakhåll för älgen genom att ljudlöst närma

databasen. I databasen kan informationen sökas

sig ”älgen”, som med förbundna ögon ska försöka

enligt fyndort. I det arkeologiska kulturarvets guide

förnimma jägarens närmande

går det att söka ytterligare information om ämnet

jaktskidåkning som vintersport: skidåkning kombi-

på ett allmänt plan. (www.finna.fi, www.kyppi.fi,

nerad med spjutkastning eller bågskytte

http://akp.nba.fi/)
Gör en skogsutflykt
Fornlämningar på det egna området

Diskutera skogen före utflykten: Vilken slags skog

I fornlämningsdatabasen kan man söka efter forn-

är trevligast? Vilket är ert favoritträd? Hur ofta vis-

lämningar i sin egen kommun. Undersök hurdana

tas ni i skogen?

fornlämningar som finns i närheten av er skola.
Skulle ni kunna besöka någon fornlämning? Hur-

Med på utflykten kan alla ta med sig en filt eller

dan information om motsvarande fornlämningar

ordentliga friluftskläder, så att man kan lägga sig

finns det i guiden om det arkeologiska kulturarvet?

ned på marken en stund. Var tysta som möss i någ-

(www.kyppi.fi, http://akp.nba.fi/)

ra minuter och lyssna på skogens ljud med slutna
ögon. Hurdana ljud hör ni? Hör ni djurläten? Hör ni

Skriv en berättelse!

ljud orsakade av människan? Hurdan är atmosfä-

Om förhistorisk tid vet vi mycket på basis av fö-

ren i skogen?

remålen, men det finns även mycket utrymme för
tolkningar och berättelser. Föremålen kan tyvärr

Om ni vill kan ni ta med er en matsäck i stenål-

inte berätta om alla sina användare och desto min-

dersstil på utflykten. Fundera över vilket innehåll i

dre om enskilda användningssituationer. Hitta på

dagens matsäck som skulle ha kunnat finnas med i

en berättelse om föremålen som ni valde ut som

en skogsvandrares matsäck på stenåldern.

intressanta i utställningen, där föremålet är någons
skatt eller där föremålet är förknippat med en hemlighet. Ni kan skriva berättelserna som individuella
arbeten eller komma på en berättelse som grupp.

