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YILLFARA-STENEN 
Ett omtvistat fornminne i nyckplställninu inom hällristningskroiiologjen 

AV 

A R T H U R N O R D É N 

G
enom sin franka, reservalionslösa förklaring, att de märk

ligaste part ierna av r is tn ingarna på den skånska Vill-

farastenen äro att betrakta som falsifikat (»rezentc 

Fälschungeri»), ha r Carl-Axel Althin1 plötsligt skänkt 

detta egentligen aldrig slutdebatterade fornminne en aktualitet, som 

gör det angeläget, att dess problem tas upp till en så allsidig diskus

sion som det numera — sedan dess ursprungsmil jö för ett par år

hundraden sedan förstördes — är möjligt.2 Det är därför nödvändigt 

att fastslå två ting av avgörande betydelse för att minnesmärket liä-

1 I sin doktorsavhandling Studien zu den bronzezeitlichen Felszeich
nungen von Skåne, 1945, sid. 99, jfr. t. ex. sid. 154. 

2 Undert. gjorde år 1942 ett försök att fastställa, hur Villfarablockol ur
sprungligen stått rest, och insände uppsatsen — den återges nedan — lill 
Lunds universitets historiska museum för publicering i dess Meddelanden, 
men prof. Forssander avböjde dess införande. Förmodligen ansåg han den 
komma i kollision med de samtidigt vid museet bedrivna arbetena med 
publiceringen av Skånes hällristningar, d. v. s. Althins planerade av
handling. Jag kan acceptera detta skäl men finner det beklagligt, att icke 
min inbjudan till en diskussion av Villfarastenen redan år 1942 antogs; 
det uppenbarligen ohållbara utdömandet av de viktigaste delarna av Vill-
fararistningarna år 1945 i ett för internationellt bruk avsett corpus-verk 
hade då kunnat förebyggas eller — om utdömandet var oundvikligt — 
kunnat fotas på en bevisföring, som kunnat godtagas av forskningen, 
vilket den nuv. bevisföringen alldeles icke kan. — Villfarastenen, som år 
1906 av Etnologiska föreningen i Lund skänktes till Lunds universitets 
historiska museum, har där inv.-nr 15588. 

Korrekturnot: Sedan ovanstående skrivits, har prof. Otto Rydbeck i 
Lund givit uttryck åt en med min egen sammanfallande opposition mot dr 
Althins behandling av Villfarastenen, i uppsatsen Om Villfarastenen och 
om de äldsta skånska hällristningarnas ålder, i Skånes Hembygdsförbunds 
årsbok 1945, sid. 20—34. 

9—Forntiännen 1946 
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danefter liksom hittills skall kunna ålieropas som ett av hällristnings-
forskningens förstarangsobjekt: dels hur stenen från början varit 
anbragt i den bronsåldersgrav, som ju dock alla tycks vara ense om 
att den tillhört, och dels huruvida de omtvistade ristningarna på den
samma äro samtidiga med de icke-omtvistade partierna eller om de 
äro anbragta på stenen någon gång mellan åren 1748 eller hellre 1780 
å ena sidan och år 1830 å den andra, såsom dr Althin gör gällande. 

Båda dessa spörsmål skola här nedan dryftas. 

Var låg Villfarahögens bildblock? 

Den till dödskulten knutna bildmagi under bronsåldern, som vi 
känna därigenom, att den använt den motståndskraftiga stenrist-
ningen som underlag, liar givit upphov lill gravsättningar av huvud
sakligen tre typer: 

1. H ä l l k i s t a n m e d b i l d r i s t a d e v ä g g h ä l l a r . Ty
pen har sina stora minnesmärken i den svenska Kiviksgraven, de 
norska Regekammeren, Mjeltehaugen m. fl., den tyska Anderlingen-
graven. 

2. D e n f o r d t ii ek t a r ö s e g r a v e n m e d b i 1 d f ö r s o 11 
b l o c k l ö s t i n l a g t i r ö s e f y l l n i n g e n e l l e r p l a c e r a t 
o v a n p å g r a v e n . Det till namnet om ock ej lill detaljerna bäst 
kända exemplet är den skånska Villfarahögen. 

3. G r a v h ö g (även li ä 11 k i s t a??) a n l a g d o v a n p å 
b e r g h ä l l m e d b ii 1 1 r i s t n i u g a r i d e n f a s t a h ä l l e n 
antingen 

a. direkt under gravhögen, ex. Olsker, nära Allinge på Bornholm 
se f ö r f . i Fornvännen 1934 sid. 37; eller 

b. i omedelbar anslutning till en fritt liggande hällristning, ex. 
Brandskogsskeppets vackra gravhög i Boglösa s:n, Uppland; fö r f . 
i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1927, sid. 172. 

Medan förhållandena vid den första av dessa tre typer äro väl 
observerade och inte ge anledning till tvivel av något slag, eftersom 
bildmagiens underlag, vägghällarna, här tillhöra själva det bärande 
i gravanläggningen, är saken mindre klar, när det gäller de två 
andra typerna. Ristado block, löst inlagda i rösegravarna, äro ytterst 
sällan anträffade av fackmän in situ, de som redan vid gravens 
anläggande placerats ovanpå jordmanteln äro knappast någonsin 
anträffade under omständigheter, som lämna bindande bevis för, att 
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läget även ursprungl igen varit det, som blocket i våra dagar intagit. 

Vad slutligen beträffar de över eller invid rena häl l r is tningar i fast 

berg anlagda gravarna , så ä r visserligen företeelsen fullt säker

ställd som typ, men ännu äro alltför få fall anträffade och under

sökta, för att man skulle våga dra någ ra slutsatser om en dylik 

gravläggningsseds utbredning, åldersställning o. s. v. Under den 

på 1910-talet uppflammande häl lr is tningsdiskussionen3 tilldelades 

visserligen denna gravtyp en nyckelställning i hela frågekomplexet 

om hällr is tningssedens uppkomst ooh innebörd, men det hela var, 

åtminstone då diskussionen väcktes, en på ren teori byggd arbets

hypotes, utan stöd i n å g r a påvisade fall, och då undertecknad skyn

dade att upprät ta en lista över t änkbara sådana fall,4 d. v. s. de där 

gravar kunde iakt tagas omedelbart intill häl lr is tningar, hade han 

vid den först efter t ryckningen företagna närmare kollationeringen 

förargelsen att som utgrävare behöva fastslå, att de ifrågasatta brons-

å lde rsgravama i verkligheten antingen voro bålhögar från brons

åldern, d. v. s. icke gravhögar , eller ock gravhögar men utan säkra 

bronsåldersindicier; i flera fall voro de jä rnå ldersgravar . Genom den 

å r 1929 vid en bergsprängning blottade bornholmska Olskergraven 

blev emellertid förekomsten av denna gravtyp fullt säkerställd, sedan 

den redan tidigare å r 1929 utgrävda Brandskogshögen gjort tillvaron 

av sådana »hällr is tningsgravar» mer än sannolik. 

Grava rna av typen 2 ovan ha till följd av en envis otur blivit 

kända först, då skador redan tillfogats dem, och med s tenarna i 

sekundära lägen, som icke tillåta slutsatser rörande de ursprungl iga 

arrangemangen. Detta som regel; några få undantag finnas, jag hän

visar till min uppräkning av de kända g ravarna av denna typ i Fvn 

s G u n n a r E k h o l m , De skandinaviska hällristningarna och deras 
betydelse, i Ymer 1916, s. 279 f. med följdskrifter. 

4 I uppsatsen Hällristningarnas kronologi och betydelse, i Ymer 1917, 
s. 68 f. När jag emellertid nu, med Olskerfyndet i minnet, åter genomläsei 
denna lista, finner jag åtskilliga av dess sammanställningar av gravhögar 
och hällristningar så pass tänkvärda, att jag skulle finna det önskvärt, 
om ett antal utgrävningar här kunde komma till stånd. Jag ber att än en 
gång få upprepa Ekhoffs yttrande i hans beskrivning av Kville lids forn
minnen: »Det finnes, snart sagt, ej en enda av de nu kända bergstavlorna, 
som ej har ett eller flera kummel i sitt omedelbara grannskap.» »Då detta 
förhållande, som sagt, upprepas vid nästan alla kända ristningar torde 
det ej kunna anses sora en tillfällighet utan beroende på ett verkligt 
inre sammanhang mellan dessa båda typer av fornminnen.» 
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1934, var t i l l nu kommit H a n s N o r l i n g - C h r i s t e n s e n s 

behandling av några danska gravar av denna typ i F r a Nationalmu

seets Arbejdsmark 1941, sid. 49—59. E n väl observerad sten (med 

skå lg ropa r och rännor på båda sidor, Vfa m hög) anträffades av 

prof. O. Rydbeck på högen nr l i Köpinge, F v n 1912, sid. 85. Andra 

l ikar tade fynd omnämnas av B r ö n d s t e d i Danmarks Oldtid, 

I I , sid. 137. 

Den betydelsefullaste svenska graven av denna typ är den skånska 

Villfarahögen, viktig därför att den genom såväl r istningsinnehåll 

som fynd av lösa föremål visat sig vara tämligen samtidig med den 

på två mils håll belägna Kiviksgraven och alltså ger vid handen, att 

själva gravtypen: jordblandat röse med löst bildblock, är fullt sam

tidig med de gravmagiskt ristade häl lkis torna av Kivikstyp. 

Det råder, n ä r man vill k la rgöra för s ig Villfarahögens ursprung

liga byggnad, en i r r i terande ovisshet om, var det vackra blocket 

ursprungl igen varit anbragt : ha r det legat inne i graven på den ur

sprungl iga markytan, ha r det legat uppe i högens fyllning, eller ha r 

det, sedan graven var färdigställd, vältrats upp ovanpå gravhögen? 

Tyvä r r lämna de äldsta anteckningarna om Villfarahögen och dess 

utgrävning inget entydigt svar på den frågan. De notiser, j ag kän

ner om saken, äro följande. 

N. H. Sjöborg, Samlingar för Nordens fornälskare. Dd. III , sid. 146. — 
1822—30. Vid 2 mil från Kivik, på andra sidan om (eller sydväst 
ifrån) Cimbrishamn på gränsen emellan Wallbys och Wranarps ägor 
i Järrestads härad är en sten med figurer, inlagd i gärdesgården, den 
är tagen ifrån den närbelägna5 ätthögen, Willfara-högen kallad, som 
haft fotkädja. På nämnde sten ser man med lika dålig teckning, som 
vid Kivik, en vagn med 4 hjul, dragen af 2:ne hästar, och därvid något, 
sora tyckes föreställa en väg med en bro, måhända ett skrank tillhö
rande en circus, eller något dylikt, icke olikt hvad man här ser på 

5 Uttrycket »närbelägna» är direkt missvisande, eftersom gärdesgården 
gick fram direkt över kullen. Ännu på Sven Nilssons tid, 1862, gick »sten-
gärdesgård (en) . . . öfver en numera förtallen gammal ättekulle, Willfara-
högen kallad», och även sedan kullen för länge sedan upplöjts och givit 
plats för sädesodling, ses rågången enligt S. Lönnbergs inventeringsuppgift 
1930 tvära över den svaga förhöjning i markytan, som är enda återstoden av 
den gamla Villfarahögen. Att konstatera är alltså: V i l l f a r a s t e n e n 
s t o d v i d a n t r ä f f a n d e t s t r a x f ö r e 1 8 3 0 - t a l e t o v a n p å 
V i l l f a r a h ö g e n . 
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Kiviks-Monumentet stenarna c och d. Om alla till ristningar passande 
stenar på orten kunde framletas och grannskas, torde mera dylikt 
upptäckas. Emedlertid är det redan upptäckta ganska märkvärdigt. 
Att den i Willfarahögen jordade omkommit på någon resa eller kapp-
körning är ej otroligt. 

Ur brev från Sven Nilsson till Vitt. Ak. — Daterat Nöbbelöf den 2. Juli 
1862. »Äfven har jag sökt efter den med figurer tecknade sten, som 
Sjöborg omtalar i sina »Samlingar för Nordens fornälskare» III, s. 146 
och som skulle finnas i en gärdesgård i Jerresta Härad — och det har 
lyckats mig att finna den. 

Stenen står ännu i en gärdesgård, som går öfver en förhöjning på 
en åker, der förr varit en ätthög kallad Wallfarahögen, men som länge
sedan blifvit öfwerplöjd och är nu besådd med korn. Det är således 
numera icke någon ätthög, utan, såsom nämndt, blott en upphöjning 
på en åker. Om stenen verkligen är tagen ur denna hög, så torde 
der under åkerjorden på samma ställe finnas flera med figurer teck
nade stenar och kanhända ett upplysande supplement till Kiviksmo-
numentet. Det kunde väl förtjena att undersökas, och jag hade redan 
gjort det, om det ej varit växande säd på åkern; ty om jag också 
velat betala bonden för det korn, han der på åkern kunde vänta att 
få skörda, skulle han dock med ovilja ha leranat sitt bifall. Derimot 
erbjöd han sig att skaffa arbetare, sedan skörden blifvit bergad.» 
(Forts, är blott polemik mot Sjöborgs uppfattning av Villfarastenens 
bilder.) 

»Att hjulen ha 4 ekrar här som på Kiviksmonumentet visar redan 
figurernas höga ålder, och deras för norden främmande ursprung; ty 
tänker man närmare på saken, skall man lätt finna, att don sora in
huggit eller låtit inhugga dessa hjul tänkt sig g j u t n a m e t a l l h j u l 
(hvilka säkert aldrig nyttjats som vagnshjul i Norden), ty trähjul 
med 4 ekrar kunna omöjligt duga att köra med, hvarom hvarje vagn
makare torde kunna upplysa.» 

Sven Nilsson, Skandinaviska Nordens Ur-Invånare, Sthlm 1862—64, del II, 
sid. 130—3: Professor Sjöborg nämner i sina Samlingar för Nordens 
fornälskare, B. 3, s. 146, att i en gärdsgård mellan Wallbys ooh Wranarps 
ägor stod en sten insatt, som var tecknad med åtskilliga figurer, hvilka 
förklarades, bland annat, vara »en bro, måhända ett skrank tillhörande 
en cirkus» m. m. Redan på hösten 1862 uppsökte jag stenen, och på 
hösten 1863 reste jag åter till stället och lät afteckna figurerna. Ste
nen stod ännu insatt i en stengärdsgärd, som går öfver en numera 
förfallen gammal ättekulle, Willfarahögen0 kallad, hvarifrån stenen, en-

• »Denna benämning, som synes tillhöra flera ättekullar i trakten, har sin 
grund i ett gammalt skrock från hedna tiden att i dessa högar bodde troll 
eller andra spöken, som gjorde att då någon vid nattetid kom att färdas der 
förbi, blef han vilse (for vill) och måste hela natten färdas omkring kullen, 
tills det blev full dag, då han såg hvar han befann sig.» 
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ligt äldre mäns intyg blifvit tagen; stengärdsgården som går öfver 
samma kulle utgör rågången, som ofvan nämndes, mellan Wranarps 
och Wallby ägor i Järrestads Härad af Christianstads Län. Stenen var 
till en stor del betäckt af gärdsgårdsvallen. Sedan den blifvit rengjord, 
befanns den från A till B hålla 3 fot 4 tum; och från C till D 3 fot 9 
tum; dess tjocklek var kring 1 fot 8 till 9 tum. Den består at en svart
grå Diorit och är så tung, att den knappt kunde på stenvagn dragas 
af 2:ne mycket starka hästar, hvilket visar, att den ej gerna blifvit dit-
förd från annat aflägset ställe.» 

Sid. 131—132: »Således torde det för hvar och en opartisk granskare 
vara påtagligt, att begge ifrågavarande monumenter (d. v. s. Kiviks
graven och Villfarastenen), som visa oss lika figurer, hvilka röja samma 
stil och samma tillkomstsätt, äfven tillhöra samma kulturperiod och 
samma folk; och att om vi finna, att Willfarahögen tillhört »Bronsål
dern», detta är ett ytterligare bevis, att Kiviksmonumentet äfven tillhört 
samma ålder. Vi skola derföre sorgfälligt undersöka sjelfva högen. 

Denna kulle har från urminnes tider blifvit öfverplöjd och årligen 
burit säd. Härigenom har den blifvit mer och mer utplattad och förlorat 
mycket at sin ursprungliga höjd. 

Undersökningen företogs på det sätt, att en kring 8 fot bred gång 
öppnades från den ena brädden och fortsattes mot högsta delen, (hvarpå 
stengärdsgården stod) allt jemnt ned till alfven, som befanns vara en 
hård mergellera. Den af menniskohand hopförda delen bestod af en 
oredig blandning af mulljord och kullersten af, ifrån en knytnäfves, 
till 1 å 2 kubikfots storlek; och der kullen var högst, hade den ungefär 
5 fots djuplek från ytan till alfven. Det syntes ganska sannolikt, att 
dessa kullerstenar, hvilket ofta är fallet uti högar, som höra till brons
åldern, ursprungligen bildat smärre hvalf, som sedan sammanstörtat; 
men säkert är dels att kullen icke förut varit undersökt, dels att deri 
icke funnits någon af större flata stenar byggd graf, sådan som Kiviks
graven, eller sådan som stenperiodens gånggrifter. I mullen bland ste
narna fanns först, ner mot bottnen, en murken hästtand, som jemte 
teckningen på stenen visade, att högen blifvit hoplagd af ett folk, som ägt 
detta tamdjur. Derefter funnos brutna stycken af lerurnor, åtskilliga 
träkol samt en flintlans och en flintpilspets. Under fortsatt gräfning 
fanns en bred och skarp flintknif 9Vs t. lång, af det slag, som man ej 
utan skäl anser hafva begagnats som offerknifvar. Slutligen mot 
aftonen andra dagen fanns nära bottnen, ungefär midt i högen och näs
tan under gärdsgården, ett stycke brons, och detta är prydt med särdeles 
vackra och regelbundna spiraler, sådana som endast tillhöra den äldsta 
perioden af bronsåldern. Det funna bronsstycket är endast ett fragment, 
utgörande en del af ett smycke, sannolikast en af plåtarna af en sölja 
eller ett större spänne; men för hvarje sakkunnig man lemnar det ett 
fullständigt bevis, att högen, hvari det fanns, tillhört den äldre brons
åldern; och detta är också i fullkomlig öfverensstämmelse med hvad vi 
förut ansett oss böra antaga, äfven beträffande Kiviksmonumentet, der 
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de afbildade yxorna, och de krumböjda stridslurarna ansetts höra till 
den äldre bronsäldern.» 

Druzelius, Deskrifning öfver . . . Jerrestad härad, s. 63—64. ATA. — 1869 
—70. »I sjelfva gränsen mellan Wallby och Wranarps by i Tommarps 
socken ligger en Ättehög, kallad »Willfarahög». öfver densamma går en 
gärdesgård, i hvilken låg en sten med inhuggna figurer. Sjöborg om
nämner den först i Saml. f. N. Fornälskare, tom 3, sid. 146, der han ut
tryckligen säger, att den är tagen frän Willfarahögen. Sedermera har 
Professor S. Nilsson uppsökt nämde Sten och låtit inflytta den i Wallby 
kyrkas vapenhus.» 

E. Lönnbergs inventering okt. 1930: »Villfarnahögen.» Villfarhög. »I grän
sen mellan Tommarp ooh Wallby socknar 30 ra V den punkt, där grän
sen gör en skarp vinkel emot S. Nu åker. — Numera synes endast en 
svag förhöjning i markytan, övertvärad av rågången. På förhöjningen 
har f. ö. anlagts en rund berså av sten med ett stenbord m. ra. Av grav
högen tordo numera återstå cn smal remsa S. rågängen (d. v. s. inne i 
Wallby socken).» 

Sammanfattning. 

Av det ovanstående erfar man, 

a t t vid undersökningen 1863 högen sedan länge var utplöjd och 
marken grödbärande; 

a t t ett upplag av sten, möjligen till stor del kommet u r den upp

odlade högens fyllning, låg ordnat som en gärdesgård i den rågång, 

som s t ryker fram tvärs över gravkullen; 

a 11 Villfarastenen redan vid upptäckten i 1800-talets början ingick 

i denna rågång, där den å r 1863 stod så placerad, att »gärdesvallen» 

»till en s tor dol» täckte den. Stenen måsto 1863 »rengöras», för att 

dess storlek skulle kunna angivas; 

a t t blocket, som är av diorit, var så tungt, att två mycket s tarka 

häs tar knappt kunde dra det på en stenvagn. 

Gravfyllningens dagyta anges av Sven Nilsson å r 1863 till fem 

fot över älven. Om man anslår den forntida, en gång orörda mark

ytans höjd över älven till ett par fot, kommer man alltså till den 

slutsatsen, att av Villfarahögens ursprungl iga fyllning kvarlågo 

jordmassor av c:a en meters höjd i mitten. Då nu stenen låg så högt, 

att redan Sjöborg kunde avteckna bilderna, trots att stenen själv blott 

är meterhög, kan den inte i sitt läge omkr. 1800 ha befunnit sig med 

sin fot på den ursprungl iga gravbottnen, som att döma av brons-
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fyndets läge varit nära älvens yta, 5 fot under kullens markyta. 
Slutsatserna bli då endast två: 

a. att stenen icke ursprungligen stått på gravbottnen, helt dold av 
fyllningen, utan högt upp i fyllningen eller ovanpå graven; eller 
också 

b. att den väl från början stått på gravbottnen men senare släpats 
upp ur detta läge och nedsatts ovanpå marken i gärdesgården. 

Mot detta senare antagande talar stenens stora tyngd och svår
hanterlighet: man lyfter ej gärna en sådan sten u p p ur jorden. 
Däremot förefaller det tänkbart, att det är Villfarastenen, som genom 
sitt läge ovanpå gravkullen dragit råsträngen fram till sig och vidare 
över graven ooh givit anledning till gärdesgårdens upphopande just 
här. Ett markblock i ett impediment i åkerjord drar ju alltid sten 
till sig. Kanske har detta blockets alltid synliga läge givit anledning 
till, att det eljest ej just betydande gravröset blivit medelpunkt för 
den sägenbildning, varom högens namn: Villfarahögen, Villfarhögcn, 
Vallfarhögen varslar. 

Med en viss tillförsikt kan man alltså tänka sig Villfarahögen från 
början anordnad så, att dess bildmagi varit a v s e d d a t t s e s , 
liksom de öppna hällristningarnas, och att det bildmagiskt smyckade 
blocket varit placerat antingen helt ovanpå gravkullen eller åtmin
stone högt uppe i denna. 

Gravfynden, som prof. Otto Rydbeck var vänlig att på min begä
ran år 1933 framleta i Lunda museum, där de förvarats sedan Sven 
Nilssons tid,7 peka möjligen på två begravningar, en äldre av ren 
stenåldersprägel och en yngro från bronsålderns andra period, och 
det är väl den bekvämasto förklaringen, men eljest har man ju nu
mera funnit, hur hällkisttidens kulturstadium — ooh flintdolkcn, 
flintspetsarna och lerkärlsfragmenten representera ett hällkistinven-
tarium i gammal hävdvunnen mening — flyter samman med 
bronsålderns tidigare epoker och förlorar sig i dem. Althin utläser 
ur Nilssons grävningsberättelse, att urnefragmenten, träkolen och 
flintdolken anträffats uppe i högen (»oben im Hiigel»), medan bälte
haken hittats nära bottnen, mitt i högen. Det är ett misstag. Vad Sven 
Nilsson uppger, är, att urnefragmenten o. s. v. anträffades tämligen 
tidigt vid upptagandel av gången från sidan in mot gravens mitt och 

7 Med undantag av flintdolken och bältehaken äro emellertid Villfarafynden 
alltjämt förkornna. 
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att en s t rax förut hittad hästtand låg »i mullen bland stenarna, ner 

mot bottnen». H u r djupt kol- och urnefynden lågo, säger han alltså 

ej, men han rör sig uppenbarligen redan nu i bottenlagret. P å grund

val av denna sin onöjaktiga läsning kommer Althin till den slutsal-

sen, att Sven Nilssons ski ldr ing kan vara riktig endast under förut

sättning, att gravhögen redan före Sven Nilssons utgrävning »voll

ständig durchgraben worden ist» (s. 98). Och detta ä r också enligt 

A l t h i n , vad som varit fallet: högen var »offenbar griindlieh um-

gewiihlt worden» (s. 101). Denna affirmativa slutsats — ogrundad 

som den dessutom är — står i en bestämd motsats till Sven Nilssons 

uttryckliga påpekande, att högen bar alla tecken till att icke tidigare 

ha varit rörd i sitt inre (»säkert ä r — att kullen icke förut varit 

undersökt»). 

Althins slutsats, att högens innehåll icke låter använda sig för en 

datering av stenen, blir då r ikt ig endast under förutsättning, att 

hans at tr ibuering av urnefragmenten och träkolen till en sekundär

grav från yngre bronsåldern är nödvändig och ofrånkomlig. Men 

ä r den det? Träkolen bevisa därvidlag ingenting i ooh för sig, efter

som de ju lika gärna kunna hä r rö ra från en reningseld, liksom så 

många andra kolanhopningar i hällkisttidens gravar. Ooh då ur

norna icke äro kombinerade med minsta fynd av brända ben, få do 

väl tolkas som förvaringskärl för matoffer till den döde.8 

Kort sagt : det finns ingenting i Villfarahögens fyndförhållanden, 

som enligt hittills vedertagen arkeologisk diagnostik motsäger de 

antaganden av mig, mot vilka Althin vänder s ig: att blocket med 

r is tningarna tillhör cn gravsät tning från bronsålderns andra period, 

och att bältehakens datering alltså kan överföras på blockets rist

ningar. 

' F. ö. må anmärkas, att inte ens om dessa träkolsfynd härrörde från en 
likbränning, motbevisade de gravens attributering till andra perioden och en
bart denna. Som bekant äro numera ett icke obetydligt antal fynd av likbrän
ning t. o. m. från stenåldern fullt sakkunnigt inregistrerade (se t. ex. S u n e 
L i n d q v i s t i Svenskt forntidsliv 1944, s. 45), och likbränningens början 
under bronsåldern sättes nu mod full visshet till 2:a perioden. Sannolikt 
har väl Villfarahögen innehållit en ekkista omgiven av ett stenröse; sedan 
kistan förmultnat, har de »hvalf, som sedan sammanstörtat», uppstått, 
varom Sven Nilsson talar. I kistan kunna flintrodskapen ha inlagts såsom 
cldslagningsdon, ett från andra bronsåldersgravar under period II väl
bekant förhållande. 
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Äkthetskriterierna hos V Ulfarastenens ristningar. 

Althin hävdar, s. 99, aft vagnbilden, hästen och det övre skeppet 
äro »recenta förfalskningar». Han ursäktar dem här hemma och i ut
landet, som utan tillfälle till egen prövning godtagit gängse avbild
ningar, men betecknar det som »unbegreiflich», att icke Rydbeck 
och jag upptäckt falsariet. 

Förf:s skäl för åsikten, att det rör sig om ett falsarium, äro föl
jande: 

1. Linjerna ha v-aktigt tvärsnitt och skarpa kanter och se alltså 
ut. som om de inhuggits med en stålmejsel, ett verktyg som inte kan 
ha stått till förfogande för bronsålderns skåningar. 

2. Vagnbilden är huggen på en del av stenen, från vilken en skålla 
släppt, som medtagit bortre biten av det nedre, äkta skeppet. 

3. Den i trianglar uppdelade skeppssidan ooh de med små knoppar 
avslutade manskapsstrecken äro element, som man inte ser på någon 
annan skåneristning. 

4. Vagnmotivet, företer en misstänkt likhet med Kiviksgravens mot
svarande motiv, likaså skeppens 'knoppado" bemanniugsstreck, dock 
icke så mycket med nu tillgängliga bilder av Kiviksstcnarna som 
med det senare 1700-talets bilder. 

Jag vill fördela mitt genmäle på två moment: dels vill jag uppvisa, 
att intet av dessa fyra skäl kan tillmätas något bevisvärde, dels vill 
jag belysa osannolikheten av, att någon person under tiden 1780— 
1830 (förf. sid. 100) i cn avlägsen skånsk bondbygd företagit 
denna förfalskning. 

1. Linjerna äro enligt förf. inslagna med stålmejsel, vilket ute
sluter tillkomst under bronsåldern. Härtill är att genmäla: 

Förf. har uraktlåtit att ta kännedom om, att på ett flertal ställen 
oomtvistligt äkta hällristningsdetaljer äro uförda så, som om de 
vore frambragta med bronspuns. Jag beklagar, att han ej uppmärk
sammat en överskrift »Ristningstekniken» i mitt arbete om de öst
götska hällristningarna, 1925, s. 145, varunder jag yttrar: »I flera 
fall har, såsom vid beskrivningen av de enskilda ristningarna an
märkts, metallpuns kommit till användning. Linjen är då utomordent
ligt fin och tunn, med en hårfin skåra i bottnen och V-fonniga, 
glatta sidor. Bronspunsen kan icko sägas vara ett sällsynt arbets-
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redskap vid de östgötska hällr is tningarna.» J a g skall hä r meddela 

en förteckning över sådana ställen på de klassiska östgötska häll

r i s tn ings loka lerna Himmelstalund, Ekenberg och Leonardsberg , 

där något som l iknar metallpuns använts. Dock förutser jag den 

lundensiska akademikerns invändning, att dessa ställen kunna vara 

»recenta förfalskningar». Invändningen faller dock på det faktum, 

att flera av dessa punsade r is tningar ha r j ag själv grävt fram ur 

tjocka lager av skörbränd krossten, vilka i Östergötland äro så 

vanliga på häl lr is tningsytorna och utgöra resterna av väldiga stek-

härdar , som tillkommit vid kultfester på bildytorna. Den i tvivlets 

ampra skola fostrade lundensaren invänder, att b å l h ö g a m a kunde 

vara från järnåldern. J a g svara r : i en av dessa bålhögar, som täckte 

r is tningar med delvis miniatyrmässiga detaljer, fann jag en knapp 

från bronså lderns 5:e per iod ( ö g s brå sid. 64). I u t g r ä v n i n g e n del

tog Bror Schnittger. Uppgifterna låta efterkontrollera sig tack vare 

den omständigheten, att på flertalet ställen återstoden av bålhögarna, 

som i regel äro av mycket betydande utsträckning, kvarligga på rist

ningsytorna. • 

Förteckning över inpunsade ristningsdetaljer i Östergötland. 

H i m m e l s t a l u n d . 

II 23. Ett par av skeppen ha horn, det vänstra skeppets långa raka horn 
är »inpunsat». 

H 26. Långt spjut, buret av två män, Ögs brå fig. 34, 35. Spjutstången har 
»inpunsats» med smal, skarp mejsel, snittskåran stod mycket skarp, 
då jag framgrävde ristningen ur ett tjockt och vidsträckt lager av 
skörbränd krossten, som ses kvarligga i kanterna av ristningsytan 
å mitt foto fig. 35. 

H 39. Köllinjen på ett av skeppen »inpunsad». 
II 41. Skepp med rik dekor av spirallinjer och mot varandra brutna linjer 

av typ, som är känd från de massiva skafthålsyxorna från bronsål
derns 1. period. (M), vidare varandra korsande linjer. Linjedekoren 
är punsad. Jag har återgivit skeppet i avklappning i Ögs brå fig. 50. 

II 50. Den stora paradristningon vid Himmelstalund, mod hundratals fi
gurer. Ett par smä skepp har besättningens svärd »inpunsade». 

II 52. Skepp med dekor av mot varandra ställda streck, dock så grunt hug
gen, att jag ej vägar med säkerhet säga, att strecken är »punsade». 

L e o n a r d s b e r g . Samtliga ristningar i Berghagen voro vid min upp
täckt dolda under jordlager. 

LB 13. Skepp rikt ornerade med bl. a. snedställda streck, så fint uppdragna, 
att de framstå såsom »punsade». ögs brå fig. 75. 
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LB 19. Skepp med grovhuggen kontur och dekor av vertikalt ställda streck 
i skrovet, ytterligt fint »punsade», a. a. fig. 77. 

LB 27. Sju älgar ha kropparna helt fördjupade, men kronorna är åter
givna så, att de från den på vanligt sätt huggna huvudstammen ut
gående sidogrenarna äro »punsade». Fem älgar återges i a. a. fig. 78, 
en avklappning av den största älgen ges i fig. 79. Vid min upp
täckt var ristningen dold under ett 15 cm:s jordlager, och »puns-
skårorna» stodo särskilt skarpa, såsom nyhuggna. Berghagen är en 
obebodd skogsmark. 

E k e n b e r g . 

FE 1. Den stora praktristningen vid Ekenberg, den med svärden och de 
bekanta, rikt ornerade skeppen har på flera ställen särskilt finlinjiga 
ornamentsdetaljer »inpunsade», t. ex. av mig i a. a. fig. 92 återgivna 
skeppsbild med zigzaglinjer i skrovet kombinerade med rader av 
punkter och parallella, svagt böjda streck. 

Det står alltså fast, att något, som till resultatet ger samma verkan 
som metallpuns använts på de stora östgötska paradristningarna och 
därvid bl. a. i en ornamentik, som tack vare de mot varandra sned
ställda strecken visar omedelbaraste överensstämmelsen med ett be
kant dekorationsmotiv från övergångsskedet mellan bronsålderns 
bägge första perioder. I förbigående må anmärkas, att hällristnings-
figurer med V-formigt tvärsnitt hos ristningslinjerna förekomma re
dan under stenåldern, se t. ex. G u s t a f H a l l s t r ö m s stora 
arbete Monumental Art in Northern Europé I, sid. 371. 

Såtillvida som förf. bygger sin kassation av Villfaradetaljerna på 
»punsnings»tekniken, är hans argumentering alltså förfelad. Men 
måste Villfararistningarna vara punsade? Blocket är av diorit, alltså 
en ytterst hård bergart. Kunna ej strecken vara huggna och därpå 
uppskärpta med vassa flintskärvor, vatten och sand? Den relativt 
raka linjeföringen synes mig gynnsam för detta antagande, likaså 
len raka förlöpning av slipningsredskapet, som uppkommit i bukten 
mellan hals och rygg på bägge hästarna. 

Förf:s skäl 1 saknar alltså varje värde. 

Enligt förf:s punkt 2 befinner sig ristningen på ett parti, från 
vilket en skålla lossnat. Men detta är en fiktion av förf. Skållan 
har varit obetydlig, den har bara tagit med sig akterpartiet av nedre 
skeppet. Stenens komposition visar, att rislaren disponerat över ytan 
i dess helhet — om inte vagnsbilden hade varit planerad att stå 
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upptill t. b., varför hado ristaren då trängt nedre skeppet ända ut 
mot vänstra kanten? Det kunde ha haft ett annat skepp efter sig, 
genmäler dr Althin. Knappast. Ty mellan vagnshjulen och skålgrops-
gruppen blir det klent med utrymmet för någon ytterligare figur. 

För det 3:e fann förf. det graverande, att skeppstypen med triang
lar i sidorna resp. upptill knoppade manskapsstreck är unik i Skåne. 
Om så vore fallet — men det är det inte: Althin har själv exempel 
på knoppade manskapsstreck, Pl. 46, 58, 64 — nå, vad mer? Den är 
ju ingalunda unik i det samlade nordiska hällristningsmaterialct. 
Den är t. ex. företrädd i mitt eget material, jag hänvisar till min 
plansch 60, ytan LB 11, plansch 121, ytan Hb 1, plansch 84, ytan 
FE 1, och även i Bohuslän och Norge (ex. Fett. pl. 2) är den 
belagd. Jfr ytorna Hb 7, pl. 123, H 17, pl. 93, E 1, pl. 93, Hästh 1. pl. 
151. Att triangelmotivet i skeppsskrovsdekoren icke finnes i Skåne 
men väl i Östergötland och Bohuslän och det på ristningar, som inte 
voro bekanta åren 1780—1830, är så långt ifrån att vara ett bevis för 
Villfararistningarnas oäkthet, att det tvärtom styrker ristningarnas 
egenskap av att vara ett äkta prov på tidens allmängiltiga ristnings-
schablon. 

Samma invändning kan göras mot A:s resonemang rörande vagn
bilden. Det synes ha undgått förf., att en häst- och körsvensbild före
kommer på en häll vid Herrebro invid Norrköping, Hb 3, i mitt arbete 
fig. 158 och pl. 122, som i avgörande detaljer: tömmarna till häs
tarna, synes komma ändå närmare Kiviksbilden än Villfarastenens 
bild, som saknar tömmarna. Tyvärr har Herrebroytan så starkt för
vittrat just i partiet med vagnshjulen, att den nu ej längre låter 
avläsa sig just där, men att vi här ha att göra med samma motiv som 
i Kivik- och Villfararistningarna, torde vara tämligen sannolikt. 
Men var bilden med vagnsköraren ett i östsveriges bronsålder all
mängiltigt ristningsmotiv, ligger det inget anmärkningsvärt i, att 
det använts i ö. Tomarp lika väl som i Kivik. Jfr två tömförsedda 
hästar i K j e 11 é n s uppländska material, UFT 1939, s. 92. 

Även det av förf. åberopade skälet nr 3 för Villfararistningarnas 
egenskap av falsifikat är alltså oanvändbart. 

Skäl 4: vagnbilden å Villfarastenen är enligt förf. misstänkt lik 
den på Kivikstenen i avbildningarna från 1700-talets senare del. Jag 
är ur stånd att finna någon sådan överensstämmelse. På Hilfeling-
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L a g e r b r i n g s bild 1780 av Kivikshäl len, den enda som hä r väl kan 

komma i fråga, håller körsvennen en töm — Villfarabilden sakna r 

töm. Hilfelings hjul ä r annor lunda placerade än Villfarabildens. 

Hilfeling ha r helt urgröpta häs tar av tung och klumpig kroppsform, 

Villfarastenen gracilt byggda och konturtecknade, o. s. v. Kontras

ten är så stark, att det sna ra re överraskar, att förf. med utgångs

punkt från just denna jämförelse velat förutsätta en efterbildning. 

J a g betonar, att det ä r Hilfelings avbildning jag begagnar som jäm

förelse, icke Kivikstenens bild som den verkligen är — ty denna har 

ju onekligen stor likhet med Villfarabilden. 

J a g övergår så till den andra sidan av problemet: rimligheten av. 

att en arkeologisk förfalskare varit verksam i ö . Tomarp under tids

skedet 1780—1830. J a g väljer därvid att ta omvägen över ett annat 

av förf:s ut talanden nämligen det å sid. 154 gjorda, att den av mig 

behandlade runr i s tn ingen på en hä l l r i s ln ingsy ta vid Himmelstalund 

möjligen är till sin autenticitet tvivelaktig — »es fallen einem unwill-

kiirlich die 'Verbesserungen' des Villfarasteins ein». Förf. skriver 

»Runen» inom anföringstecken för att markera , h u r skeptisk han 

står. Bortsett från att det hä r rör sig om ett av den germanska alfa-

betforskningons primärt betydelsefulla fynd skall jag av ett annat 

skäl tillåta mig att rekapitulera någ ra av mig förut flerstädes fram

förda punkter — detta för att belysa dr Althins principiella inställ

ning till de grundläggande vetenskapliga frågorna om kritisk akribi 

och personlig kompetens. 

Hällristningarna vid Ilimmelslalund iakttogos först under 1840-talet — 
Östergötlands främste äldre beskrivare C. F. Broocman ägde och bebodde 
gården Iliinmelstalnnd men känner i sina skrifter ej ristningarna, först 
1846 återger L. Wiede några få figurer därifrån. Enligt en tradition skulle 
de ha uppmärksammats av folk i omgivningen något årtionde tidigare. När 
C. F. Nordenskjöld år 1871 undersökte området, fanns runristningen där, 
men den var så igengrodd, att N. endast mycket onöjaktigt uppfattat dess 
detaljer. Ännu då jag under 1920- och 30-talen vid upprepade tillfällen stu
derade ristningen, avslöjade sig vid försiktig men ständigt förnyad ren
göring detalj efter detalj, som jag tidigare ej sett. Graden av igengroddhet 
var med andra ord sådan, att den djupt inslagna ristningen omöjligen kan 
ha tillkommit under det korta skede mellan åren 1846 och 1871, då Himmel-
stalundsytan bevisligen varit känd. 

Vidare: då förf. betvivlar inskriftens autenticitet är han skyldig att 
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söka klargöra, hur i den mycket olärda fabriksstaden Norrköping en för-
falskare, verksam före Bugges tid och alltså före det verkliga genombrottet 
för vår kännedom om de äldre germanska runinskrifterna, kunnat ha till
gång till en o-runa så ålderdomlig, att den hittills står ensam i hela det euro
peiska runmatorialot, och till en ordform så direkt undantagsbetonad som 
preteriti-formen 1. pers. sing. b u a j d o , 'jag har förfärdigat' (verbet fisl. 
bua, 'iordningställa' är ju i nordiska språk starkt: bjö etc., men gotiskan 
har verkligen den svaga formen bauaida belagd). Även om inskriften skulle 
vara att läsa som b r a j d o , "Breda', kvarstår det faktum, att bägge språk
formerna trots allt äro regelbundet urnordiska men av en så subtil natur, 
att de måste anses vara absolut otillgängliga för en förfalskare vid 1800-
talets mitt, då studiet av urnordiskan ännu knappast var påbörjat — någon 
känd förebild till inskriften finnes som bekant icke. Även runformernas 
säregna art, ojämna proportionering o. s. v. stämmer helt med de bevarade 
och numera bekanta men på 1840—1850-talen mest okända äldsta norska in
skrifterna. Om nu graden av igengroddhet förlägger tillkomsten av runin
skriften vid Himmelstadlund snarare före 1700-talets senare hälft — då häll
ristningarna därute bevisligen inte voro upptäckta: fallet Broocman — än 
till 1800-talets förra hälft eller senast 1846, då de upptäcktes, frågas: vilka 
raffinerade nordister förfogade vid denna tid våra universitet över, som 
kunde lära upp någon person, sedermera bosatt i det prosaiska Norrköping, 
så att denne blev i stånd att på egen hand tillverka en i urnordisk språklorm 
klädd inskrift, lämpad att glida in i det sammanhang, som först mot 1800-
talets slut resp. några årtionden inpå 1900-talet skulle upptäckas? Ty skall 
inskriften läsas b r a j d o , kvinnonamnet Breda ( = 'den stora) , går in
skriften väl samman med den grupp urnordiska inskrifter, som blott inne
hålla ett personnamn, vanligen kanske trollkarlens (ex. Söderköpingsstenen: 
eka SigimaraR afsa[tido]ka raisidoka stainafR]) eller den dödas (ex. den 
sörmländska Bergastenens Eino, SaligastiR). Skall åter inskriften läsas som 
b u a j d o , 'jag har förfärdigat, iordningställt' (underförstått: ristningarna 
här), går inskriften helt samman med den likaledes med hällristningar 
förbundna norska Kårstadinskriften: ek aljamarkiR baijiR, jag utlänningen 
magikern' (underförstått: gjorde dessa ristningar). 

Jag upprepar min fråga: vilka nordister förfogade våra universitet 
över för ott par hundra år sedan, då Himmelstalundsrunorna allra senast 
böra tänkas ha tillkommit, om de — som förf. räknar med — är »rezente 
Verbesserungen» ? Var germanistiken då överhuvudtaget ännu företrädd 
vid våra universitet? 

J a g överf lyt tar mina s lu tsa tser från Nor rköp ings Himmelstält!nd 

till ö . Tomarps Villfarahög, och jag frågar : vilka skulle de veten

skapliga och psykologiska förutsät tningarna vara för en förfalska-

res verksamhet i denna avsides landsbygd under tiden 1780—1830? 

Holmbergs och andras arbete med det s tora hällristningsmalerialcl 



144 A R T H U R N O R D E N 

var då ännu icko påbörjat, någon stimulans härifrån kan det inte 
ha varit. Vad Kiviksbilderna beträffar, väckte de vid upptäckten 
1748 och Linnés besök 1749 intet som helst intresse: medan fynden i 
graven noggrant registreras i rättegångsprotokollet, antydes ej med 
ett ord, att bilderna uppmärksammats. Linné tiger om dem. Brooc
mans och Wessmans bilder stannade, vad Sverige beträffar, i arki
vens gömmor, och endast de Hilfeling-Lagerbringska bilderna nådde 
väl någon större allmänhet i vårt land. Men den stora uppståndelsen 
kring Kiviksbilderna väcktes väl ändå först med Sven Nilssons arbe
ten om graven på 1860-talet, och då tillhörde ju Villfarabilderna re
dan sedan 30 år den allmänna diskussionen. 

Har man då från perioden 1780—1830 i in- eller utlandet några 
exempel, som skulle kunna stödja tanken, att man just då intresse
rade sig för arkeologiska mystifikationer och falsifikat? Tiden var 
ett blomstringsskede i Sverige för runologien — Liljegrens runverk! 
— men föreligger bevis för, att man under denna tid förfalskade 
runinskrifter i större skala? Jag känner intet därom, men bevisskyl
digheten ligger på förf:s sida, ej på min. 

Villfarablocket är av diorit, som bekant en ytterligt hård stenart; 
jag liar själv försökt att hugga i diorit och känner till ytans oer
hörda motståndskraft mot slag. Den som har ingraverat de av förf. 
s. k. recenta förfalskningarna på Villfarablocket har med andra ord 
måst använda en betydande tid på att få sin ristning så djup och så 
fullständig. Blocket och dess gravhög har legat lätt synligt från väg 
ooh bygd — därom talar namnet Villfara-högen — och det är då 
otroligt, att icke bygdeborna skulle ha iakttagit hans förehavande. 
Men nu visar erfarenheten, att folk i bygderna länge bevarar minnet 
av dylika förfalskningar. Det må som exempel erinras om, att på 
Gotlands landsbygd anträffas kansko ett tiotal trojenborgar, som an
lagts på 1850—604alen, i regel av skollärare och under inspiration 
från Visby-labyrinten. Dessa trojenborgar se helt ut som de äkta. 
ligga intill kyrkorna o. s. v. och skullo vid landskapsinventeringen 
nu omkr. 1940 helt visst ha registrerats som äkta labyrinter, om inte 
i samtliga socknar bygdeborna meddelat t. o. m. namnet på de skol
lärare, som för 85 och 90 år sedan anlagt dem. Även på fastlandet 
gör man samma iakttagelse: de ytterst fåtaliga 'äkta' labyrinterna 
vid kyrkor, häradstingsstäder o. d. kunna följas i dokumenten t. o. m. 
ned i 1400-talets början ooh sakna all tradition om sin tillkomst, me-
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dan de unga labyrinterna ute vid kusten mycket ofta följas av tra

dition, som utpekar en viss man såsom anläggare. 

Det tillkommer ännu ett skä l : det personliga motivets. En person, 

som underkas ta r sig det helt enkelt oerhörda besväret att i nä ra nog 

flinthård diorit ingravera en så pass omfattande och detaljrik figur

grupp, måste ha haft något annat syfte än att blott mystifiera en 

ännu ofödd framtida forskning. F ö r sitt eget nöjes skull kan en man 

omöjligen offra så mycket tålamodsprövande och ofruktbart arbete. 

Någon materiell vinst stod ej att inhösta, ä ra och lärdomsrykte lika 

litet. Man är totalt u r stånd att begripa, hu r den man skulle ha varit 

beskaffad, som underkastat sig detta hårda och tidsödande arbete 

utan skönjbar belöning av något slag. V a r det samme man, som en

ligt förf:s argumentation a. a. sid. 144 förfalskade Wismarhornet , 

även hä r utan synbar mening eller något vederlag för det högst 

respektingivande arbetet? 

J a g har att sammanfatta: 

Det finns inte den minsta anledning att anta, att vissa delar av 

Vil l farar is tningarna är »recenta förfalskningar». Stenen bör i en 

Corpus över de skånska häl l r is tn ingarna avbildas i det skick, vari 

den hittills brukat framläggas i tryck. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

ARTHUR NORDEN: Der Villfara-siein. 

Die Datierung der nordischen Felszeichnungen bcruht auf nur einigen 
wenigen Fundamonten. Deshalb ist es von Gewicht, don Beweiswert dieser 
Datierungsgrtinde aufrecht zu halten. Die grösste Beweiskraft scheint in 
den Fallen vorzuliegen, wo die Felszeichnungen in unlösbaren Zusainmon-
hang mit deutlich datierbaren Altertumerfunden auftreten. Diese Fälle fin
den sich bei einer Anzahl Gräber, wo die Zeichnungen auf den zum Grabbau 
gehörenden Stcinblöcken zeitlich durch das Alter der in dem Grab ange-
troffenen lösen Funde bestimmt werden. Mindestens einige 50 solcher Gräber 
mit Zeichnungen auf Steinblöcken sind von Deutschland, Dänemark, Schwe
den und Norwegen bekannt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dar
unter die zwei, einander ergänzenden Gräber von Kivik und Vranarp, in 
nur 2 Meilen Abstand von einander an der Ostkuste von Skåne belegen. In 
beiden Gräbern wurden Bronzefunde vorgefunden, die fiir das erstere Grab 
auf die ausgehende zweite oder fruhe dritte Periode der Bronzezeit hin-
weisen, und fiir das Vranarpgrab, den sog. Villfarahiigel, auf die zweite 
Periode. Im ersten Fall sind es kleine Bruchstucke einer Schale mit Buckel-
verzierung, im zweiten Fall ein Giirtelhaken, die die Datierung angeben. 
Während die Zeichnungen in beiden Gräbern in auffallender Weise an 
einander erinnern — ein gemeinsames Motiv ist das Bild eines mit zwei 

10—Fornvännen 1946 
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1'fcrdcn bcspannlen Wagens, ein anderes sind die kleinen Köpte, die die 
Mannstaftsstricho in einem der Schiffe abschliossen — zeigt dio Plazicrung 
der Bildsteine in dem Grab eine Verschiodenheit: die Zeichnungen des 
Kivikgrabes bilden die Seiten einer prachtvollen Grabkiste, die unter dem 
bis zu 4—5 m hohon und 75 m breiten Steinhaufen verborgen gestanden 
hat, wogegen der Block des Villfarahtigels — was Verf. oben mit llilfe der 
ältesten Berichte nachweist — auf dem Grabhiigel errichtet war, sodass 
also diese Bildzeichungen dazu bestimmt waren gesehen zu werden. 

Fil. dr. Carl-Axel Althin, der 1945 eine Monographie iiber die Felszeich
nungen von Skåne veröffentlichte, weckte durch dio Erklärung Aufsehen. 
dass das Wagenbild und das mit sich kreuzenden Linien verzierte Schiff 
auf dem Bildstein des Villfarahiigels »rezente Fälschungen» seien. Seine 
Begriindung war, dass diese Figuren mit einem Stahlinstrument eingepunzl 
waren, das schartkantige Linien mit einem v-artigen Querschnitt ergab. Verf. 
zeigt mit Beispielen von seinem eigenem Untersuchungsgebiet, Östergötlands 
Felszeichnungen, dass dr. Althin das Vorkommen solcher scharf profiliertcr 
Linien an zahlreichen Felszeichnungen iibcrsehen hat — dr. Gustaf Hall
ström liefert Beispiele ftir solche sogar von Steinzeitzeichnungen. Wahr
scheinlich sind sie mit einer scharfschneidendon Flintsteinscherbe, Sand und 
Wasser hervorgerufen. Eine zweite Begriindung war fur dr. Althin dio 
Gleichheit zwischen den Wagonbildern in Kivik und Villfara sowie das in 
Skåne isolierto Vorkommen von mit Köpfen versehenen Mannschaftsstrichen 
und die scharfwinklige Verzierung auf dem Schiffsrumpf des Villfarasteins. 
Indessen weist Verf. darauf hin, dass diese beiden Ziige iiberall und ständig 
in die Bildschablone der Felszeichnungszeit gehören und daher so wenig 
das Vertrauen in die Echtheit der Villfarabilder abschwächen, dass sie viel-
mehr Echtheitskriterien in höhem Grade bei diesen Zeichnungen ausmachen. 

Im iibrigen weist Verf. das absurde darin nach, dass irgend jemand ohne 
irgend eine Form von Belohnung oder erkennbaren Zweck sich der mlih-
samen Arbeit unterworfen haben sollte, diese Bilder in flintharten Diorit 
einzuhauen. Dr. Althin ist in seinem Ilyperkritizismus einer wirklichkeits-
fremden Naivität anheimgcfallen. Auf die gleiche Weise behauptet er auch, 
dass der mit Zeichnungen versehene Bronzcbeschlag auf dem deutschen 
Wismarhorn eine Fälschung sei, ohne aber nachweisen zu können, waruni 
und unter welchen Voraussetzungen diese Fälschung ausgefuhrt sei; ebenso 
entbehrt seine Annahme, dass die urnordische Runonzeichnung auf einer 
Felszeichnung bei Himmelstalund, Östergötland, eine Fälschung gleicher 
Art wie diejenige auf dem Villfarastein sei, jeder tragkräftigen Beweis-
fuhrung. 


