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än de finsk-ryska riktig, så torde det af Aspelin, Ailio och 
Tallgren påpekade sammanhanget mellan de karelska djurhuf-
vudprydda stenvapnen och de snarlika af koppar och brons, 
som uppträda i östra Ryssland oeh Sibirien (t. ex.fig. 10 etter 
Aspelin fig. 242), snarast vara att tolka så, att de senare ut
göra, ej en förebild för stenvapnen, utan en fortsättning af dem, 
liksom de själfva i sin tur fortsättas af mera utvecklade brons
former (Aspelin fig. 240, 241). 

Denna stenålderskonstens vandring från väster till öster 
är, såsom jag hoppas i min följande uppsats kunna visa, blott 
en sida af hela boplatskulturens förflyttning i samma riktning, 
liksom å andra sidan Alunda-älgen ej står enstaka i sin egen
skap af östfinskt importstycke till Uppland. Båda företeelserna 
torde ha en etnisk grundval: det är ej alls omöjligt, att Kos
sinna har rätt, dä han anser denna nordosteuropeiska jägar-
och fiskarbefolkning ha varit den finsk-ugriska folkstammens 
urfäder.1 

Hvad slutligen angår användningen af de egendomliga djur-
hufvudprydda eller djurhufvudformade stenvapnen, sä har redan 
Ailio (Åbo stads hist. museum s. 39) framhållit sannolikheten 
af, att de haft en eller annan symbolisk betydelse. För att få 
denna fråga ställd under en mera omfattande religionshistorisk 
belysning har jag vändt mig till docenten Edgar Reuterskiöld, 
som haft vänligheten utarbeta nedanstående intressanta analys. 

2. Till frågan om älgbildens användning. 
AF 

E D G A R R E U T E R S K I Ö L D . 

\ä frågan till hvad ändamål den ofvan beskrifna älg
bilden från Alunda förfärdigats, kan man icke, åt
minstone tillsvidare, gifva ett bestämdt svar. Dock 

torde man kunna komma ett godt stycke på väg fram emot 
1 Ursprung der Urfinnen und der Urindogermanen i Mannus 1909. 
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sannolikheten. Först bör då betonas, att frågan ej kan lösas 
med att betrakta detta fynd som en personlig prydnad eller dy
likt. Icke därför att materialet ej vore lämpligt härtill eller 
att den exempelvis skulle vara för tung — vi behöfva i så 
fall endast tänka på s. k. höfdingeringar frän vissa amerikanska 
folk — utan vi ha icke några analogier inom här ifrågavarande 
kulturområden. Dessutom står i så fall själfva formen kvar oför
klarad. Ty äfven om man skulle vilja anse detta föremål som 
en nyck af en konstnärs fantasi, bör man komma i håg att 
ocksä inom konsten gäller "ex nihilo nihil" i all synnerhet på 
detta stadium. Äfven konstnärens fantasi måste näras af några 
föreställningar, och det gäller då att klarlägga dessa. Därtill 
kommer, att det här är fråga om ett fynd, som visserligen är 
enastående här i Sverige, men som har sina motsvarigheter i 
Karelen och att förbindelsen emellan dessa är uppenbar. 

Sådan bilden föreligger, måste en förklaring alltid taga 
hänsyn till, att den har såväl djurform som vapenform. Dessa 
båda moment inverka på det sättet på hvarandra, alt vapen
formen gör, att den icke är blott en djurbid, och djurformen 
gör den oduglig som vapen. Den kan således redan på grund 
af sin form icke betraktas som någon gudabild i djurgestalt. 
Ej heller ha vi inom de kulturkretsar, som här kunna komma 
i fråga, någon anledning att tänka oss en dyrkan af djuren 
vare sig såsom gudar eller såsom skyddsandar i egentlig me
ning; äfven om vi kunna påvisa många kvarlefvor från den 
tid då "alla djuren kunde tala" och då människan kände sin 
tacksamhetsskuld mot djuren långt mer än sin öfverlägsenhet 
öfver dem. Men den möjligheten har framkastats, att denna 
älgbild skulle kunna ha med den företeelsen att göra, som är 
känd under namnet totemism. Ty inom den totemistiska kon
sten — jag tänker här särskildt på nordvästindianernas skiffer
arbeten — framställes totemdjuret i allehanda sammanhang. 
En alldeles bestämd motsvarighet till just denna bild kan icke 
påvisas; men så mångskiftande är denna konst, att det mycket 
väl .låter tänka sig, att det folk, från hvilket denna älgbild 
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stammar, om det varit totemistiskt, mycket väl kunnat låta en 
totemframställning fä denna form. Men, äfven om detta med-
gifves, är dock en totemistisk förklaring af Alundafyndet enligt 
min mening alldeles utesluten. Vi ha nämligen icke någon 
som helst anledning antaga, att våra förfäder eller de folk de 
haft beröring med varit totemistiska. Hade de det varit, skulle 
djurfynden knappast kunnat vara så sällsynta och i alla hän
delser måste de afbildade djurslagen varit flera. Ty så talrika 
voro dessa människor att, äfven om vi taga hällristningarnas 
djurframställningar med, de olika djurformerna icke skulle räckt 
till för de totemklaner, som måste ha funnits. Denna brist 
kan ju vara beroende af att sådana bilder ej ännu kommit i 
dagen. Om totemism funnits, skulle den äfven visat några 
kvarlefvor i sociologiskt hänseende, och någon tradition om 
verklig totemistisk härstamning från olika djurtotem skulle ha 
bevarats till historisk tid eller öfverhufvud något drag af det 
sätt, hvarpå människorna ansågo sig stå i förhållande till to-
temarten. Ty man bör noga akta sig att förklara som tote
mistiska drag, hvad som endast återgår på den tid, dä det ej 
existerade några gränser inom naturen och således ej någon 
skillnad mellan människor och djur. Det är ur denna allmänna 
förklaringsgrund vi ha att förstå t. ex. varulfven och en del 
sagor om djur och halfdjurs härstamning från människor m. m. 

Men intet enda drag, som förutsätter totemismen, finnes 
hos de folk, vi här kunna tänka på. (Enligt Almgren utom 
våra förfäder, lappar och finnar). Ty äfven om man är aldrig 
så mycket af den rätta totemistiska tron, kan man svårligen 
pressa in lapparnes sätt att lefva i lappbyar o. d. i den tote
mistiska klanindelningen, då alla de kännetecken, som just kon
stituera den totemistiska klanen, saknas, såsom att människorna 
bära djurnamn, anse sig härstamma från djur eller i alla hän
delser stå i en mystisk förbindelse hvar och en med sin djur
art o. s. v. En annan företeelse, som kunde föra tanken på 
totemism sådan denna skildrats af Robertson-Smith, Jevons 
och med dem liktänkande, är lapparnes offer med offermål-
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tider särskildt vid slaktiden. Offermåltid och offer var ju för 
dessa författare hufvudpunkten i totemismen. Men som jag 
på annat ställe uppvisat (Till frågan om uppkomsten af sa
kramentala måltider med särskild hänsyn till totemismen) stå 
sådana offer med hvad därtill hörer ej i samband med tote
mismen. Det s. k. totemistiska offret förekommer öfverhufvud 
icke (s. 84). Man har såsom jag på samma ställe framhöll, 
då det gäller totemismen i mycket hög grad varit offer för en 
konstruktion. Denna uppfattning har i Frazers stora arbete 
"Totemism and Exogamy" fått ett kraftigare stöd, än man nå
gonsin kunnat vänta, då Frazer förut varit en af de allra ifri-
gaste predikarne af totemismen. Han säger där (del IV s. 11 
ff) icke blott, att totemismen icke har konstaterats såsom en 
lefvande företeelse i någon del af norra Afrika, Europa eller 
Asien med undantag af Indien, utan äfven att man icke lyckats 
göra troligt, att den funnits bland de tre folkstammar, som spelat 
den största rollen i historien, den ariska, semitiska och ural-
altaiska. Det torde väl då, om man lägger allt detta tillsam
mans, få anses uteslutet att tänka sig totemismen som förkla
ringsgrund till älghufvudet på denna yxa. Offermåltiderna 
bero, som sagdl, icke af totemismen. Men djurbilder i sam-
manhag med dem äro naturligtvis därför icke otänkbara. Hög
ström uppgifver sålunda beträffande lapparna (Beskrifning öf
ver de till Sveriges Krona lydande Lapmarkers. 196), att han 
"funnit allehanda belåten och bilder (äfwen under liknelse af 
Renar) jämte åtskillig slags offer i marken nedgräfde och öf-
werhölgde". Att detta nedgräfvande skett vid en offermåltid 
är det mest sannolika. Det är därför icke otroligt att vid 
ätandet af en älg en älgbild kunde nedgräfvas. Ty som ne
dan skall framhållas, ett sådant ätande var säkerligen åtföljd! 
af ett och annat högtidligt bruk. Men för att vi skulle antaga 
att sä varit fallet med denna bild, borde fyndortens beskaffen
het i högre grad gifvit stöd häråt. Därtill kommer, att i detta 
sammanhang icke blir full! förståelig!, hvarför bilden skulle 
haft yxform än mindre hvad hålet i midten skulle tjänat till. 
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Snarare skulle man kunna tänka sig denna bild som sittande 
på en sådan processionsstaf som Schefferus (Lapponia s. 232 
efter Rheen, se Sv. Landsm. b. XVII.i s. 43) omtalar i sam
band med björnjakten. Han berättar nämligen, att den, som 
ringat björnen, skall gå främst, när de draga ut för att döda 
björnen, och bära en käpp i handen, på hvilken man bundit 
en mässingsring. Om man tänker sig något liknande vid älg
jakt — och det är mycket sannolikt med det jaktsätt som här 
kan komma ifråga — får man en förklaring på, huru det kunde 
vara en älgbild, som skulle sitta på stafven. Af denna använd
ning kan hela formen af älgbilden förstås. Eljest synes mig 
dessa hypoteser om kommandostaf el. d., hvarmed man gärna sö
ker reda sig, då man intet vet, bra litet tillfredsställande. Det 
blir endast att skjuta svårigheten längre bort, då man i all
mänhet ej kan ge någon förklaring på hvartill denna s. k. kom
mandostaf användts och hvarför det ifrågavarande föremålet 
skulle sitta på den, och det är ju detta som, strängt taget, 
skulle förklaras. 

Dessa nu berörda företeelser visa dock, att, äfven om vi 
icke ha någon som helst anledning att på här ifrågavarande 
områden tänka oss djuren hvarken som totem eller som gudar, 
vi dock måste tänka oss, att de i viss män betraktades som 
heliga eller rättare som särskilda uppenbarelseformer af den 
närande och uppehållande makt eller kraft man på tidigare 
stadier af den mänskliga intelligensen öfverallt spårade i na
turen. 

Robertson-Smith säger, att hos semiterna var all slakt ett 
offer. Detta är ett drag, som återfinnes hos alla nomadfolk 
icke minst hos lapparna. Men detta kan utsträckas än längre, 
så att man kan säga, att det funnits en tid, då all jakt var 
rituell. Ännu i våra dagar är det som bekant en långt ifrån 
öfvervunnen ståndpunkt att vara icke så litet vidskeplig, då 
man ger sig ut på jakt eller fiske. Men för att åter vända 
oss till lapparna, ha vi hos dem bestämda kvarlefvor från denna 
tid. I deras kåtor fanns alltid midt emot den vanliga ingån-
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gen en liten helig dörr (Schefferus, Lapponia s. 198 f.). Ge
nom denna fingo t. ex. aldrig kvinnorna krypa, under det att 
nåiten (trollkarlen) skulle gä denna väg, då han tog ut sin 
spätrumma. Genom denna dörr intogs äfven björnköttet, och 
härigenom måste männen gå, sorn deltagit i björnjakten (Schef
ferus, Lapponia s. 236). Men icke blott detta utan allt som 
erhållits genom jakt och fiske, måste tagas in genom "den för
bannade bakdörren", som Tuderus (Sv. Landsm. XVII.o, s. 12) 
kallar den med klar uppfattning om det kraftiga stöd denna 
dörr var för den gamla hednatron. Allt hvad man fick från 
de bofasta såsom får, oxe, höns m. m. samt ost och mjölk 
togs in genom den rätta dörren. Det är tydligt, att denna 
uppfattning om alla jaktdjurs helighet går tillbaka på en myc
ket långt aflägsen tid. 

Om vi därför beträffande vissa mindre vanliga eller sär
skildt stora djur påträffa egendomliga ceremoniel, ha vi af 
denna orsak icke anledning att tänka oss dem såsom gudar, 
totem eller liknade. De är kvarlefvor från denna länge sedan 
förgångna tid, hvilka på grund af djurets lefnadssätt och sättet 
för dess jagande kommit att blifva särskildt seglifvade. Till 
dessa primitiva riter ha äfven kunnat komma tillägg med olika 
tiders olika förutsättningar, såsom fallet blifvit med björnen 
hos lappar och finnar. 

Om de riter lapparne iakttogo vid björnjakt och sär
skildt vid uppätandet af björnen berättas i nästan alla äldre 
skildringar af detta folk. Att älgen vid sidan af björnen in
tagit en särställning därom bär folktron ett klart vittnesbörd. 
Ännu i senare tid anses skogsrået ofta uppträda i gestalten af 
en älg (jfr Upland, utg. af k. Hum. Vet.-samf. i Upsala, del 
II, s. 392; Gunnar Rudberg, Ant. rör. äldre bygdelif i Väster
götland i Västerg. Fornminnesfis tidskr. n:o 21, s. 58). Sven 
Ekman (Norrlands jakt och fiske, s. 30 f.) omtalar, att den 
redan af Caesar och Plinius omnämnda uppfattningen, att älgen 
saknade leder pä benen, funnits i Norrland under förra år
hundradet. På grund häraf ansåg man sig lätt kunna fånga 
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älgen. Det gällde nämligen endast att försvaga det träd, hvar-
emot älgen lutade sig, när han skulle sofva, så att det skulle 
gå af. Då föll älgen och blef ohjälpligt liggande och sålunda 
ett lätt byte för jägaren. I samma arbete framhåller Ekman 
(s. 83) hur älg och björn betraktas som en särskild sorts vildt. 
Man dricker älgens och björnens blod varmt för att blifva kraf
tig (o. a. a. s. 51 och 82). Säkerligen har förtärandet af älgen 
också varit förenadt med rituella föreskrifter. Att de rituella 
bruken vid björnjakten kunnat bevaras, beror icke på att 
björnen ursprungligen var heligare än annat storvildt, utan 
därpå att björnjakten vid idet fullt motsvarar den primitiva 
fångsten af storvildt i gropar. Dessutom har man understundom 
sammanblandat älg och vildren. Det är måhända icke otroligt, 
att Tuderus gjort sig skyldig härtill då han talar om "reenhäl-
gande" på samma sätt som andra författare om björnen (Sv. 
Landsm. XVII.e, s. 12). Men bortsedt från allt detta, är det för 
vår uppgift nog att veta, att folktron särskildt omhuldar jakten 
på björn och älg. Ty enligt min uppfattning har den här om-
skrifna älgbilden funnit sin användning vid jakten. Det är 
därvid af intresse, att de fynd, som närmast likna denna, just 
äro älg- och björnbilder. Den fårliknande yxan från Esbo 
socken i Finland synes mig mycket väl kunna vara en dege
nererad björnskalle. På så sätt skulle äfven dessa utgöra ett 
stöd för folktrons sammanbindande af älg och björn. 

För att förstå användningen af detta redskap måste vi er
inra oss de jaktsätt, som det vid denna tid kunde vara tal om. 
Då det gällde älg var det älggrop eller älggraf (därtill kom 
sedan älgdrag eller älgled samt snaror). Djuret dödades sä
kerligen då i allmänhet med skaftyxor. Det vore då i full
ständig öfverensstämmelse med dessa tiders uppfattningssätt, 
om man vid älggropen nedgräft en dylik älgbild såsom ett på
tagligt uttryck för sin önskan att få en lycklig jakt. Sådana 
yttringar af magi på lifvets olika områden äro ständigt åter
kommande. Vi få komma i håg att i den härskande termino
logien kalla vi magi icke endast det som verkligen är magi 
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utan äfven mindre utvecklade människors sätt att tänka i bil
der. Likasom den primitiva människans språk till en högst 
väsentlig del består i gester och åtbörder, låter hon sina tan
kar också få ett åskådligt uttryck. Många af naturfolkens ma
giska ceremonier äro intet annat än sådana åskådliga tankar. 
Sina önskningar tänker hon icke blott, hon materialiserar för 
sig, hur hon vill, att det skall gå till. Därför blir önskan att 
få döda ett villebråd på en bestämd plats uttryckt genom att 
hon på denna plats lägger ned ett vapen. Vi förstå då också 
att, när konstskickligheten kommit så långt, önskan att pä en 
viss plats döda ett djur som älgen kan få uttryck i en älgbild 
i yxform. Måhända hade det redan öfvergått från det omedel
bara uttrycket till en ceremoni, men det försvagar icke denna 
förklaring. Om vi tänka på den särställning älgen intagit, är 
det alldeles naturligt, att man velat lägga ned särskildt arbete 
på ett sådant vapen. Äfven vid annan jakt har man säkerli
gen då och då uttryckt sin önskan om rikligt byte med yxor, 
små och stora. Det är därför icke uteslutet, att den här gifna 
förklaringen kan utsträckas till en hel del yxfynd. Kanhända 
har en och annan af dem, som vi utan vidare sammanställt 
med solguden eller Tor, endast varit ett uttryck för denna pri
mitiva tanke att skaffa jaktlycka. I alla händelser är det sä
kerligen sådana urgamla föreställningar som format älgbilden 
från Alunda. 

3. Naturförhållandena på fyndplatsen 
AF 

RUTGER SERNANDER och J . V. ERIKSSON 

j[ammelmyren" är en mindre kärrsänka i moränmark, 
beväxt med af löfträd insprängd barrskog. 

Själfva hufvuddelen bildar en oval, som mot 
S. utsträckes till en smal hals, gående i NNV-SSO. Genom 


