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Som gravgävor kompletterar de båda i Barumsgraven nedlagda red
skapen varandra — fägelpilen som garant för köttfödan, benstickan för 
de vegetabiliska tillskotten. 

Bädaderas uteslutande hemortsrätt i mesoliticum är obestridlig. 

Oskar Liden 

BOSKAPSFÅLLA I STÄLLET FÖR SOLSKIVA? 

Ett motiv på bohuslänska hällristningar, som tilldragit sig särskilt 
stort intresse, ser ut som en rund skiva, från vilken greniga utskott 
skjuter fram. På ristningen vid Aspberget (Tegneby) i Tanums sn, där 

Fig, i. Ristning på Aspberget i Tanum sn. Bohuslån, Foto Claes Claesson. — 
Rock earolng mi Aspberget, Tanum parish. Bohuslån. 

Fig, 2. Ristning vid Hished, Askum sn, Bohuslän. Foto Johan Alin. — Rock 
carving at Rished, Askum parish, Bohuslän. 

en av de bästa hithörande framställningarna finns (fig. 1), står en män
niska, synbarligen en kvinna, bredvid skivan. De flesta av de talrika tolk
ningsförslagen har velat inlägga en direkt kultisk eller symbolisk mening 
i motivet. Det har sälunda ansetts föreställa bl. a. solskiva med adoranter, 
solskiva med strålar, solskiva med därifrån utgående symboliska händer, 
jorden med greniga växter, helig sköld prydd med kvistar eller kultkärl 
med adoranter. Dessa exempel må räcka.1 

Till helt andra tankegångar förs man, om man jämför utsprången på 
skivan med liknande detaljer pä andra ristningar. De överensstämmer 
nämligen helt med främre delen av vissa bilder av hornboskap, såsom 

1 Se O. Almgren, Hällristningar och kultbruk, Stockholm 1926—27, 
s. 88 ff. 
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de uppifrån sedda, vagndragande oxarna på en ristning vid Rished i 
Askums sn. — På ett par ställen utanför den runda skivan på Aspberget 
syns också djurhuvuden, som står närmare den mera vanliga typen i 
profil. 

Om utsprången alltså är att tolka som huvuden av nötkreatur, bör 
skivan vara en boskapsfälla — kanske besläktad med sentida rundade 
skyddsgårdar för får på Island och Färöarna. Kvinnan är sysselsatt med 
att sköta djuren.2 

Det är ofta tveksamt, om det är lämpligt att utöka den så rika floran 
av förslag till tydning av enstaka, ur sitt sammanhang lösryckta häll
ristningsbilder. Man tvekar dock icke inför en möjlighet att föra tolk
ningen av ett så uppmärksammat motiv bort från de subtila kult-
historiska spekulationerna närmare en praktisk verklighet med jord-
brukshistorisk anknytning. 

Carl-Axel Moberg 

GRAVFÄLTSUNDERSÖKNINGAR VID FISKEBY 1951 

Tidigare gravfältsundersökningar i den på fornlämningar och därav 
framför allt på hällristningar rika trakt som inramas av Kolmården, 
Bråviken, Motala Ström och Glan ha i regel uppvisat ett ringa och torf
tigt fyndmateriel. Under sommaren och hösten 1951 har jag på Riks
antikvarieämbetets updrag undersökt ett större antal fornlämningar vid 
Fiskeby gård i ös t ra Eneby socken varvid ett stort antal föremälsfynd 
från bronsålderns slut och från skilda tider av järnåldern bragts i dagen. 
Utgrävningen omfattade tvä varandra närliggande gravfält, av vilka 
det större är beläget inom det stora hällristningsområdet i Fiskeby berg-
hage och båda ligga i nära anslutning till de välkända hällristningarna 
vid Leonardsberg och Ekenberg. Undersökningen av det mindre grav
fältet, som omfattade 15 stensättningar, har slutförts, medan arbetena 
på det större gravfältet bestående av 90 ovan jord synliga stensättningar 
ännu ej avslutats. Drygt en tredjedel av det sistnämnda gravfältets sten
sättningar återstår och komma att bli föremål för fortsatt undersökning 
under sommaren 1952. 

Det mindre gravfältet erbjöd föga av intresse varför det icke finnes 
någon anledning att närmare gå in pä undersökningen av detta. Större 

8 Förf. ber att få framföra sitt tack för värdefull diskussion till lands
antikvarie Claes Claesson, vilken också genom sin här med hans med
givande återgivna nya uppmålning och bild av framställningen på Asp
berget lämnat stöd för tolkningen, samt till lektor Ragnar Jirlow, vilken 
fäst uppmärksamheten på de nutida skyddsgärdarna på Färöarna etc. 
(R. Jirlow, Drag ur färöiskt arbetsliv, Rig 1931, s. 106 f.) 
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