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Evert Baudou 
 
 
 
 

Hallström-samlingen och arkeologin idag 
 
 
Material från forskningsarkiv har under senare år fått en betydelse för den 
arkeologiska forskningen som det inte haft tidigare. Omkring 1970 började en intensiv 
teoretisk debatt i de nordiska länderna om arkeologins tolkningar av fynd och 
fornlämningar. Man ville lämna ”den traditionella arkeologin” och söka något nytt och 
bättre. Det blev den processuella arkeologin eller ”nya arkeologin” med amerikanskt 
ursprung. Den var starkt positivistisk och kritiserades snart häftigt, främst av historisk-
materialistiska arkeologer som ställde frågan ”varför?” och inte fick något svar. 1986 
publicerade den engelske arkeologen Ian Hodder Reading the Past som inledde den 
kontextuella arkeologin, en hermeneutisk arkeologi som betydde något nytt för 
arkeologisk förståelse. För att tolka ett fynd måste man känna fyndets kontext, den 
historiska situationen. Förståelsen är sedan ett resultat av sammansmältningen mellan 
denna historiska situation eller horisont och arkeologens egen förförståelse och 
historiska situation. Att känna till fyndsammanhanget var en självklarhet redan under 
1800-talet. Att man också måste kunna placera arkeologen i sitt sammanhang stod 
klart först ett sekel senare när en hermeneutisk åskådning blivit vanligare i den 
arkeologiska forskningen.  
 Nu står man med ett nytt problem som vållar strid. Om arkeologen i sina 
tolkningar är så beroende av sin historiska situation, så finns det ingen objektiv 
arkeologisk kunskap, menar många. Å andra sidan kan man hävda att om arkeologen 
har följt sin tids alla vetenskapliga krav, så är kunskapen vetenskapligt objektiv. Att de 
vetenskapliga förutsättningarna ständigt ändras innebär att vi inte kan finna en 
slutgiltig sanning om forntiden. 
 Accepterar man denna mening, så följer nästa problem. Vad betyder egentligen 
kravet att känna arkeologens egen kontext? Räcker det med att placera arkeologen i en 
känd forskningstradition? Eller måste man också känna det sociala och politiska 
sammanhanget? Ser man tillbaka på den arkeologiska forskningens historia, finner 
man att forskningstraditionerna bara är schematiskt utredda. Arkeologernas sociala och 
politiska bakgrund omnämns ofta efter en mall som bygger på föreställningar från vår 
egen tid. Generellt innebär kravet att känna arkeologens egen kontext att man skall 
söka den individuella forskaren och det kollektiv han ingår i och det vetenskapliga och 
sociala normsystemet. Då kan biografiskt och arkeologihistoriskt arkivmaterial ge mer 
än redan publicerade vetenskapliga handlingar. 
 En arkeologihistorisk forskning har funnits på kontinenten och i England under 
större delen av 1900-talet, däremot inte i Norden. Med den nu intensiva teoretiska 
diskussionen som bakgrund är det förklarligt att intresset för arkeologins historia och 
forskarbiografier ökar överallt. Början till en sådan forskning finns vid flertalet 
arkeologiska institutioner vid de nordiska universiteten. Den arkeologiska institutionen 
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vid Göteborgs universitet är ledande. Det största svenska arkivet i Sverige för 
arkeologihistoria och biografisk forskning om arkeologer är det enormt rika 
Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm som nu tillhör Riksantikvarieämbetet, 
tidigare Vitterhetsakademien. Materialet börjar på 1700-talet och täcker hela 1800- 
och 1900-talen. Arkivmaterial som berör arkeologihistoria finns dock vid alla 
universiteten och en del andra institutioner. Vid Forskningsarkivet i Umeå förvaras 
den stora Hallström-samlingen som främst berör Hallströms undersökningar av 
nordskandinaviska fornminnen, särskilt hällristningar och hällmålningar. Den 
etnologiska delen är också stor liksom naturligtvis också det material som berör Gustaf 
Hallström själv (Baudou 1997a). En mängd biografiskt material om släkten Hallström 
fram till 1950-talet ligger i Handskriftsektionen i Kungl. Biblioteket i Stockholm. 
 I de vetenskapliga publikationerna kan finnas uppgifter om författaren, framför 
allt i förord och inledningar till större arbeten. Förord i de senaste årtiondenas skrifter 
är särskilt givande. Om det gäller äldre forskare, så är arkivmaterialet ofta rikt. Det är 
brev, dagboksanteckningar, självbiografiska anteckningar, föreläsningsanteckningar, 
betyg och utmärkelser, publicerade eller opublicerade manuskript, protokoll och 
anteckningar från sammanträden, inbjudningar, program till sammankomster och 
möten eller fester, visitkort, medlemskort, citatsamlingar, tidningsurklipp och sparade 
tidningar, fotografier och teckningar. De flesta kategorier finns representerade i 
Hallström-samlingen i Forskningsarkivet. En enorm sådan samling är Montelius arkiv 
i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. 
 

 
 
Vad som är viktigast beror på frågeställningen. Breven kan vara det centrala. Brev som 
ingår i en sammanhängande brevväxling med en eller flera andra personer kan belysa 
en situation från olika håll på ett klargörande sätt. Breven tillhör olika nivåer i 
biografin, från yttre förhållanden till jagets innersta tankar (Baudou 1997a:22 f.). 
Dagboksanteckningar är självklart alltid viktiga, antingen de är korta eller långa. 
Självbiografiska anteckningar har ett värde om man ser dem som en källa för tiden då 
självbiografin skrevs. Det har betydelse att veta hur skrivaren då ser på sitt tidigare liv. 
Däremot är det inte troligt att skrivaren kan återge tankar som han hade för 30-40 år 
sedan, om han inte skriver av anteckningar från den tiden. Ändringar i bevarade 
manuskript är ofta belysande. Inbjudningar och visitkort ger namn och sociala 

Gustaf Hallström på väg
till Alta vid Norra Is-
havet vår-vintern 1926.
Resan skildras i hans
dagbok. Fotot ur Gustaf
Hallströms arkiv. 
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förbindelser. Tillsammans med namnen i dagboksanteckningar bygger de upp den 
sociala sfären som kan ha stor betydelse för forskningens utveckling, t.ex. i fallet 
Montelius (Baudou 2001). Sociala förbindelser belyses också av de små person-
fotografier som man under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ofta 
gav vänner och bekanta eller kanske använde som ett personligare visitkort. Sådana 
kan vara sammanställda till en dekorativ större bild, ett kollektiv av något slag. Ibland 
kan man följa den fotograferades förändringar till det yttre under flera decennier, en 
bildserie kan avspegla händelseförlopp och inge många tankar. Samlingar av 
tidningsurklipp avslöjar självklart samlarens intressen. 
 Katalogen över de mer än 170 kapslarna med handskrivet material och fotografier 
i Forskningsarkivets Hallström-samling ger en översikt över hans arkeologiska och 
etnologiska verksamhet i Nordskandinavien. Det finns också mycket som anknyter och 
en del som ligger helt utanför, t.ex. från hans politiska liv. En del kapslar innehåller 
material som man känner igen från hans många uppsatser, men troligen har det mesta 
inte utnyttjats. Många kapslar berör den samiska kulturen, det är mer än han 
publicerat. En stor och särskilt viktig del är allt om hällristningar och hällmålningar. 
Mycket kan fortfarande vara aktuellt för nya arbeten om Nordskandinaviens arkeologi 
och etnologi. De många och ofta livfullt skrivna dagböckerna från alla resor med sina 
personskildringar är oersättliga och kan användas i forskning med vitt skild inriktning. 
Allt har större eller mindre betydelse för nya arkeologihistoriska bearbetningar. Kort 
sagt, man kan inte tänka bort Hallström-samlingen när det gäller forskning om 
Norrlands kulturhistoria i äldre tid. Samlingen är en guldgruva där man ännu bara har 
nått fram till det lättast åtkomliga. Hallströms maka, Astrid, lät överföra en stor del av 
Hallströms papper till Umeå på 1960-talet, ytterligare en stor mängd skänktes av 
släkten på 1980- och 90-talen. Det omfattande materialet i Handskriftsektionen i 
Kungl. Biblioteket, som överlämnats av en brorson till Gustaf, innehåller en mängd 
privata brev och annat som berör alla de tre märkliga bröderna, deras familjer och 
föräldrar. Det är ett fascinerande material för tidsstudier och biografier.  
 Jag skall ta upp ett arkeologihistoriskt exempel som har anknytning till 
Forskningsarkivet och rör bakgrunden till den vetenskapliga synen i Hallströms största 
verk, publikationen av hällristningarna vid Nämforsen. I arkivet ligger manuskript, 
översättningar, korrespondens, anteckningar, fotografier och en del avklappningar på 
gråpapper av hällristningar. Monumental Art of Northern Sweden from the Stone Age. 
Nämforsen and other localities (1960) är fortfarande ett av de viktigaste verken om 
Norrlands forntid. I annan form har jag tidigare varit inne på ämnet i min biografi över 
Gustaf Hallström (1997a). När verket kom ut 1960 hade det gått mer än femtio år 
sedan Hallström fick idén att publicera Nämforsens hällristningar och första gången 
besökte platsen. Hans stora plan var att publicera hällristningar och hällmålningar från 
hela Nordeuropa. En första del, om norska hällristningar, gavs ut 1938. Senare insåg 
han att planen var omöjlig att fullfölja. Materialet var alldeles för stort och nytt 
upptäcktes ute i skogarna oavbrutet. Både under Hallströms livstid och idag har givits 
ut nya och viktiga publikationer om de nordliga hällbilderna. I Mellannorrland 
påträffas tidigare okända hällmålningar varje sommar. Forskningen är just nu intensiv, 
särskilt vid Umeå universitet. 
 Verkets uppläggning går tillbaka på den tradition för publicering av arkeologiskt 
källmaterial som utbildats i Europa under senare delen av 1800-talet och början av 
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1900-talet, inte minst i Norden. Grundtanken var att materialet skulle göras känt och 
tillgängligt. Det skulle avbildas och bara absolut objektiva uppgifter fick läggas till. 
Verket består av två delar. En textdel beskriver fyndplatserna och figurerna på 
hällarna. I samma del finns många fotografier av figurerna och miljöbilder från 
platserna. En bilddel redovisar alla figurerna i teckning. Förebilden var corpus av 
historiska källurkunder som gjorde dem tillgängliga för vidare forskning. I slutet av 
sista kapitlet skriver Hallström (1960:377): 
 

This concluding chapter does not present any conclusion. Such a one I 
could not produce without writing an altogether new book. And that 
would be too much at present. 
     I have considered it most important to give so far as possible a Corpus 
of some kind on what is known about the North Scandinavian rock-art 
and its offshoots in several directions. 

 
I dessa rader ligger ett problem. Man kan tycka att efter mer än femtio års forskning 
borde Hallström kunna säga något mer än som redan var känt om vad hällristningarna 
innebar för stenåldernsmänniskorna vid Nämforsen. Han nämner den jaktmagiska 
betydelsen, en åsikt som fanns före hans undersökningar. Skarp kritik har också 
framförts (refererat av Baudou 1997a:272 ff.). Det märks av det korta citatet att 
Hallström var medveten om att han kunde ha skrivit något annat. Den djupaste orsaken 
till Hallströms val ligger i den arkeologiska forskningens utveckling och i 
psykologiska faktorer. Man måste också ställa frågan om kritikerna har helt rätt. Finns 
det inte mer än förteckningar i Hallströms bok?  
 Hallström var efter alla sina resor och studier väl insatt i den norska arkeologiska 
forskningen. Han publicerade sitt verk om de norska ristningarna och målningarna 
1938. I norsk arkeologi finns tydliga uttalanden som ger en bakgrund till Hallströms 
arbete. Eivind S. Engelstad, som själv bedrivit hällristningsforskning, talar om den 
samvetsgranna materialpublikationen som har ett bestående värde, medan slutsatser 
som vi anser oss kunna dra visserligen kan vara av värde för en befruktande diskussion 
”men dog allikevel i de fleste tilfelle er å betrakte som døgnfluer sammenlignet med 
den kjedelige, men alltid nyttige materialgjennomgåelse” (Engelstad 1934:9 f.). 
Haakon Shetelig, en av de ledande norska arkeologerna, skriver att hällristningarna är 
uttryck för fångstfolkets föreställningar, ”en tankeverden som er vidt forskjellig fra vår 
og egentlig vanskelig kan oversettes i våre begreper. Naturfolkene ser alt i naturen som 
noe personlig levende …” (Shetelig 1930:46 f.). De två citaten återger meningar som 
var vitt spridda, inte bara i Norden. I sin objektiva återhållsamhet var Hallström i gott 
sällskap med de ledande arkeologerna. 
 I en uppsats 1951 kom nya signaler från Norge. Gutorm Gjessing hade lång tid 
arbetat med nordnorsk arkeologi, bland annat med hällristningarna. Under intryck av 
nordamerikansk socialantropologi började han omvärdera den arkeologiska 
forskningen och blev professor i etnografi i Oslo 1947. Etnografi betyder här 
socialantropologi. Uppsatsen ”Arkeologi og etnografi” är ”en konvertits bekjennelse 
av egne, gamle synder” och skall ses som ”utslag av konvertitens begeistring for sin 
nye lære” (Gjessing 1951:215). Han tar upp det nämnda citatet efter Engelstad. 
Materialgenomgången är nödvändig, men den saknar vetenskaplig betydelse om den 
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inte används för slutledningar av teoretisk art. ”Det er teorien som gir 
materialpublikasjonen eksistensrett.” (Gjessing 1951:218). Därmed bröt Gjessing med 
arkeologins traditioner. Det finns en vetenskaplig ”försiktighet”, en rädsla för att 
använda hypoteser som metod. Försiktigheten borde snarare bestå i att icke förbise 
material som kan belysa livet för länge sedan. Så skriver Gjessing som insåg att 
socialantropologin hade mycket att ge som den arkeologiska forskningen förbisett eller 
inte vågat använda. 
 Emellertid skrev Hallström en uppsats som är en tolkning av en av 
hällristningslokalerna, vid Gärde i Jämtland. Tolkningen är inte nämnd i hans stora 
verk. Den finns som manuskript i Forskningsarkivet och i en festskrift till en kollega i 
Historiska museet i Stockholm 1958. Festskriften trycktes aldrig, den mångfaldigades i 
bara 3-4 maskinskrivna exemplar i A4-format. I min biografi över Hallström refererar 
jag de 14 sidorna i samband med diskussionen om Nämforsen (Baudou 1997a:276 ff.). 
Titeln, ”Fångstkulturens hällristningar”, antyder att Hallström såg sitt exempel som 
allmängiltigt för Nordskandinaviens stenålder. Uppsatsen har inga litteratur- eller 
källhänvisningar. Det är en berättelse i skönlitterär stil om en storfamilj av jägare som 
i sin säsongsvandring slagit läger vid en sjö öster om snöbergen. Dit kom också andra 
grupper av stammen för att tillsammans driva storjakt på älg. Djuren skulle drivas till 
fallen i en förträngning av en stor ådal en dagsled längre österut. På en klippholme 
ristade överäldsten en älg och spår av älg och människa, magiska tecken som skulle ge 
lyckosam jakt. Hyddorna på stranden och jakten skildras med all den arkeologiska 
sakkunskap som fanns på 1950-talet. Den sociala organisationen, storfamiljen, 
stammen med fyra storfamiljer med tillsammans ett par hundra personer, 
samlingsboplatsen och samlingshyddan är sannolikt tillägg från den socialantro-
pologiska forskningen i Nordamerika som Hallström kan ha lärt känna något under sin 
vistelse hos sin antropologiskt intresserade och kunnige bror Thord-Gray i Florida 
vintern 1948–49 (Baudou 1997a:267). Jaktmagin fanns sedan länge i den europeiska 
paleolitiska forskningen. Landskapets topografi och ekologi är Hallströms egen 
skapelse som går tillbaka på ett miljöintresse som han alltid haft och som märks i de 
många resedagböckerna i Forskningsarkivet. 
 Med sina socialantropologiska inslag kunde uppsatsen ha blivit en väsentlig och 
stimulerande nyhet i svensk arkeologi. Kanske var Hallströms skönlitterära tolkning 
ett försök att utan alltför stort ansvar få reaktioner från arkeologerna. Såvitt jag vet 
hände ingenting. Kanske ingen läste uppsatsen. Kanske fanns inte heller 
förutsättningar att få annat än negativa reaktioner på sådana nyheter vid den tiden. Den 
nordamerikanska socialantropologiska forskningen blev mer känd bland svenska 
arkeologer först under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet. Jag tror 
att det ligger mycket i Gjessings tal om vetenskaplig försiktighet och rädsla. Att öppet 
gå utanför det som ansågs vara vetenskaplig objektivitet vågade inte Hallström. Detta 
framgår också av sista kapitlet i Nämforsen-boken  (1960:366). Absoluta tolkningar av 
hällbilder är ”extremely risky”. Försök till tolkningar måste uttryckligen presenteras 
som författarens egen subjektiva mening. En skönlitterär skildring är ett sådant 
accepterat subjektivt verk. 
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Hur skulle Hallström ha kunnat komma vidare med bildtolkningen? I slutkapitlet till 
Nämforsen-boken skriver han att ursprunget till bilderna är jaktmagi, jägarens tro på 
den magiska makten att dra till sig villebrådet. Det är en universell förklaring som han 
anser inte vara tillräcklig, det finns många variationer i tid och rum. Bilderna måste ses 
i samband med stammens allmänna ekonomi (Hallström 1960:306). Han känner till 
den stora boplatsen från sten- och bronsåldern som ligger intill Nämforsen och andra 
boplatser i närheten. Med en senare terminologi kan man säga att Hallström förstod 
kontextens betydelse, något som ofta kommit bort i annan hällristningsforskning. 
Däremot hade varken han eller någon annan tillräcklig kunskap om kontexten för att 
kunna utnyttja den. 
 De socialantropologiska jämförelserna, förmågan att se landskapets möjligheter 
och insikten om den förhistoriska kontextens betydelse är tre vägar som skulle kunna 
leda till djupare kunskap. Men fortfarande fattades arbetet med teori och hypotes som 

Ristningar på den stora, bildrika ytan på Brådöhällan i Nämforsen:
älgar, skepp, fotsulor och hjulkors. De två sistnämnda motiven tillhör
bronsåldern, de övriga sannolikt den yngre stenåldern. En del figurer
skär över varandra, alla har troligen inte varit synliga samtidigt. En del
kan ha framhävts med röd färg, liksom hällmålningarna. Bilden är från
pl. XXV i Hallströms planschdel 1960, textdelen s. 260 ff. 
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Gjessing efterlyste. Hallström säger själv det avgörande i en kommentar till några 
norska ristningar: ”Unfortunately I can only with difficulty abstract myself from my 
capacity of being a present-day observer.” (Hallström 1938:126 f.). Detsamma är 
innebörden i citatet efter Shetelig 1930. Om man inte kan finna någon väg ur denna 
svårighet, så tar forskningen slut här.  
 År 1962 gick Hallström bort. Han lämnade efter sig många publikationer som 
tillsammans lade grunden till Norrlands förhistoria. I den internationellt mest 
betydande delen, forskningen om hällristningar och hällmålningar, hade han kommit 
så långt som de flesta ansåg vara möjligt. Han hade ett par nya uppslag men saknade 
den teoretiska diskussion som behövdes. Samma år publicerade den amerikanske 
arkeologen Lewis Binford uppsatsen ”Archaeology as Anthropology” som förändrade 
den arkeologiska forskningen i en stor del av världen. Det dröjde till omkring 1970 
innan den s.k. nya arkeologin fick fullt genomslag i Norden. Redan uppsatsens titel 
visar antropologins, dvs socialantropologins betydelse för arkeologin. Ännu viktigare 
var Binfords metod att arbeta med deduktivt byggda hypoteser med testimplikationer 
som kunde prövas. Det hade varit möjligt att föra Hallströms hällbildsforskning vidare 
med dessa förutsättningar i synnerhet som den förhistoriska kontexten blev alltmer 
känd. Emellertid fanns så mycket annat som kunde göras med framgång inom andra 
delar av den eftersatta Norrlandsforskningen att denna del lämnades utanför. En 
svaghet i den nya arkeologin var att arkeologins teoretiska grund inte bearbetades, 
metoden stod i centrum för intresset. När Ian Hodders Reading the Past kom 1986 
med hermeneutisk teori, var marken väl förberedd för en nyare arkeologi, den 
kontextuella. 
 År 1991 publicerade en engelsk arkeolog, Christopher Tilley, en skarp och 
uppmärksammad kritik av Hallströms verk om Nämforsen. Trots sina stora kunskaper 
hade Hallström inte bidragit med nya tolkningar av ristningarna (Baudou 1997a:272 
ff.). Tilley anser att Hallström och andra arkeologer drar sig undan ansvaret att ge 
forntiden en mening av rädsla för att blanda in arkeologens subjektiva erfarenhet. Det 
är samma kritik som Gjessing förde fram mot arkeologerna 40 år tidigare. Det är inte 
fråga om att var och en subjektivt skapar sin egen forntid. Subjektiviteten har 
betydelse bara i en genuin dialektik mellan subjektivitet och objektivitet, de modifierar 
varandra i processen för att nå förståelse (Tilley 1991:15). Det är en hermeneutisk 
synpunkt som de flesta(?) accepterar idag. Tilley hämtar sin hermeneutik från den 
tyske filosofen Gadamers Wahrheit und Methode (1960) i den engelska översättningen 
(1975). Som kritik mot Tilley kan man anföra att han inte beaktar hällristningarnas 
samband med den samtida kontexten och därmed inte känner den historiska horisonten 
för Nämforsens ristningar. Han klargör inte heller verkningshistorien mellan den 
historiska horisonten och uttolkarens horisont, vilket behövs för att skapa dialektiken 
och hålla den under kontroll. En annan sak är att Hallströms avbildningar inte är 
fullständiga. Med bättre tekniska metoder har ännu fler bilder upptäckts på klipporna. 
Det innebär att Tilleys och andras statistiska jämförelser av figurmotiven inte kan 
användas. Dessutom vet vi ännu inte vilka och hur många figurer som funktionellt hör 
samman vid varje tidpunkt, vilket är avgörande. Figurerna sträcker sig över minst 2000 
år med förändrade kulturförhållanden.   
 Hallströms stora verk om Nämforsen och andra lokaler med hällristningar och 
hällmålningar kom ut i slutet av en lång period i den nordiska arkeologiska 
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forskningens historia, från slutet av 1800-talet till 1950-talet. Många förändringar 
skedde under den tiden och olika forskningsriktningar fanns. Idén om de objektiva 
materialpublikationerna var dock oförändrad hela tiden. En grundläggande diskussion 
om teori förekom, men den fördes av några få auktoritativa arkeologer och rörde 
någon enstaka fråga, såsom typologin. Efter 1970 blev läget helt annorlunda. Den 
arkeologiska fältverksamheten, antalet lärare, studenter och publikationer mång-
dubblades och en livlig debatt om arkeologins teori och mål började. Många kan och 
vågar nu delta i debatten, auktoriteternas roll har minskat och öppenheten i 
diskussionen är större än någonsin.  
 I detta positiva debattklimat har lagts fram flera teoretiska inlägg som tar upp 
frågan hur man skall finna ett samband mellan forntida och nutida tänkande, ett 
centralt ämne för tolkningen av Nämforsens bildvärld. Det finns ännu idag samhällen 
med en världsuppfattning koncentrerad kring traditionsbärande myter, där det förflutna 
betraktas som en del av nuet. Om man beaktar ”det arkaiska tänkandets holism” och 
det mytiska tidsperspektivet, så skulle drag från stenålderns jägarstammar kunna 
återfinnas i långt senare jägares myter och mentalitet (Knutsson 1995:14 ff.). Detta är 
början till en undersökning som leder vidare till förståelse av drag i stenåldersjägarnas 
kultur. I en annan avhandling förklarar författaren i anslutning till arkeologen Hodder 
och sociologen Bourdieu att den enskilda individen föds in i en redan strukturerad 
tillvaro, ett gemensamt system av kollektiva normer och värden. Dessa delvis osynliga 
normer ger en viss konsensus på en grundläggande nivå som gör det möjligt att 
kommunicera och överbrygga tiden (Cassel 1998:20). I så fall skulle vi komma längre 
i förståelsen av hällristningar trots Sheteligs och Hallströms tvekan.   
 Verket om Nämforsens hällristningar kom ut 1960, samma år som Wahrheit und 
Methode. Hallström gick bort 1962, då Archaeology as Anthropology publicerades. 
Sedan följde en ny tid i den arkeologiska forskningen. Under de senaste 10–15 åren 
har betydelsen av arkeologihistoria och forskarbiografier inom arkeologin blivit allt 
tydligare i samband med teorins utveckling. Därmed blev inte bara fynd och 
fornlämningar intressanta utan också det rika arkivmaterialet. 
 Anmärkning. I Forskningsarkivet förvaras en ovanligt förutseende forskningsplan 
som Hallström skrev 1941. Planen tar upp mycket av den forskning som den 
arkeologiska institutionen vid Umeå universitet genomförde efter 1975 utan att känna 
till Hallströms plan. Planen publicerades 1988 med en kommentar av Baudou. I Kungl. 
Biblioteket påträffades bland annat en livfull skildring av en resa till Söråker i 
Medelpad som bröderna Hallströms mor, Hilda, gjorde 1913. Den publicerades 1994. I 
ett privat arkiv låg ett större manuskript av Gustafs bror, konstnären Gunnar 
Hallström. Också han kunde skriva och var en god konstnär, vilket man märker i 
Björkö Saga 1997. Den tredje brodern, Thord (Ivor Thord-Gray) var inte mindre 
fängslande och talangfull än sina bröder. Hans handlingar ligger i Kungl. Biblioteket, 
själv publicerade han ett par böcker av socialantropologiskt intresse. Fadern, August 
Reinhold, skrev dagbok, en tidsskildring från 1868–1901 som överlämnats till 
Forskningsarkivet av släkten. Detta och flera tusen dokument ger en mångsidig bild av 
den sociala och vetenskapliga sfär där Gustaf Hallström verkade. 
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