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Ölands första kända bronsåldersristning. 

Av 

T. J. ARNE. 

r 1911 offentliggjorde rektor Fr. Nordin i denna tid
skrift Gotlands första kända bronsåldersristning, fun
nen vid Hägvide i Lärbro socken sommaren 1910. 
Denna är inristad i den fasta hällen. År 1916 blev 

en ristning från bronsåldern känd även från vår andra stora 
Östersjö-ö, Öland, denna dock inhuggen i ett löst stenblock. 

Vid ett besök på södra Öland i augusti 1916 erhöll jag 
av en arbetare vid cementaktiebolaget i Degerhamn underrät
telse om, att en märkvärdig sten med ristningar upptäckts vå
ren 1915 av hemmansägaren Emil Andersson i Klinta nr 3, 
Smedby socken. I tro att det rörde sig om en runsten med 
figurer reste jag genast till fyndplatsen för att ta stenen i be
traktande. Gården Klinta nr 3 ligger på västra sluttningen av 
landborgen, och den märkliga stenen stod nu rest utanför går
dens inkörsport på västsidan. Under arbete i sitt öster om 
boningshuset liggande trädgårdsland hade ägaren påträffat ste
nen strax innanför den stenmur, som skiljer gärden från stora 
landsvägen. Den låg då med den breda flatsidan nedåt, ej 
fullt övertäckt av jord. På insidan av muren kunde man, där 
stenen hittats, iakttaga en höjning av marken upp mot muren, 
och utanför densamma syntes liksom en vall, bruten i rät vin
kel, med ena långsidan parallell med landsvägen. (Fig. 1). 
Först i juni 1917 fick jag tillfälle att närmare undersöka denna 
upphöjning och fann då att den utgjorde resterna av en gam-
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mal gravhög, omkring 18 m. i diameter. Då vägen anlades, 
hade den av jord med inblandade kalkstensstycken bildade 
högen fått sin östra del bortskuren, och en del vägmaterial 
hade uppenbarligen även tagits ur högens närmare muren be
lägna del. Vid grävning i högens ursprungliga mitt på ett 
område av omkring 9 kvm., anträffades en mängd smärre kalk
stenshällar, tämligen vårdslöst hopkastade. (Fig. 2). På en 
stenplatta, som låg i nordväst, funnos rester av ett barnskelett. 

Fig. 1. 

Hällen låg på sned, 15 till 35 cm. djupt. Något sydligare an
träffades under fjäll-likt på varandra kastade stenar rester av 
ett större människoskelett, 60 till 80 cm. djupt. Bäst beva
rade voro lårbenen, som lågo i riktning mot sydväst. Kraniet 
anträffades ej. Tydligen hade skelettet blivit rubbat ur sitt 
ursprungliga läge. över skelettet och runt om detta hittades 
ben av hund, häst och nötkreatur. På ett par ställen syntes 
kolfläckar. Gravens botten utgjordes av grus och befann sig 
1,20 m. under högens nuvarande topp. 

Stenkistor med skelett tillhöra på Öland i övervägande 
grad romersk järnålder, men förekomma även under vikinga
tid samt sten- och bronsålder. Den äldre järnålderns sten
kistor befinna sig oftast under flat mark eller täckas av små 
högar. Då bronsåldershögarna ofta äro av stora dimensioner 
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och innehålla spridda husdjursben, anser jag det vara sanno
likt, att högen med skelett, i vars kant den ristade stenen an
träffats, tillhör den äldre bronsåldern. N. Åberg påpekar, att 
"gravskicket under den andra perioden synes i Kalmar län hava 
varit av tvänne slag: dels begravning i hög eller röse, oftast 
inneslutande en hällkista, dels i grusåsar och under flatmark"1. 

Stenen utgöres av ett stort flyttblock av granit, till for-
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Fig. 2. 

men avlångt med bredare bas och trubbig överdel, i genom
skärning trapezoidiskt-trekantigt. Dess höjd är 1,16 m., största 
bredden nedtill 68 cm., upptill c:a 45 cm., tjocklek c:a 50 cm. 
Den snedskurna "basen" och ena smalsidan liksom toppen 
äro översållade med små runda fördjupningar, "älvkvarnar", 
omkring 150 till antalet. (Fig. 3). 

Å bredsidan finnes upptill inristad en 28 cm. bred "sol
bild" av 3 koncentriska kretsar kring en fördjupad liten älv
kvarn i mitten. (Fig. 4). Vid sidan av denna bild ses åtmin
stone 4 älvkvarnar. Längre ner är en 53 cm. lång fartygsbild 

1 Nils Åberg, Kalmar läns bronsålder (Meddelanden frän Kalmar läns 
fornminnesförening IX, Kalmar 1915). 
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anbrakt. Reling och köl äro båda utdragna i för och akter. 
Skrovet är helt inknackat i stenen, alltså utan särskilda kon
turlinjer och spant. På fartyget står en besättning av 7 man, 
utmärkta genom vertikala streck med en punkt upptill. Under 
fartyget ses 2 "hästfigurer" med huvuden vända mot höger 

Fig. 3. Fig. 4. 

och framför dem en svårtolkad figur, en kombination av en 
båge och en klyka (liggande mansfigur?). Över fartygsbesätt
ningen kan man iakttaga en figur (eller möjligen 2 anbrakta 
över varandra, den ena dock ofullständig på grund av stenens 
vittring) som måhända skall föreställa en åt vänster vänd häst 
av samma slag som de nedtill stående. Man kan också tänka 
sig att det här är fråga om en yxa med böjt skaft, likt en så
dan på den nyss omnämnda gotländska hällristningen (fig. 7 
i Nordins uppsats). "Frambenen" äro nämligen ej särskilt 
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markerade, och "huvudet" tyckes vara utdraget ända ned till 
den främste besättningsmannen. 

De här som hästar tolkade figurerna böra jämföras med 
de hästar av brons, som anträffats i Helsingborgsfyndet (Mon
telius, Kulturgeschichte Schwedens, fig. 194). En omisskänne
lig likhet föreligger i den långa halsen och benställningen. 
Den egendomliga kombinationen av båge och klyka erinrar 
även om en båtfigur på en av gravhällarna från Tuna-fyndet 
i Södermanland (jfr T. J. Arne, Om det forntida Söderman
land, fig. 47). Stenens nedre parti är begränsat av en inknackad 
linje, som löper utefter kanten av figurytan. 

Det stora, över ett ton tunga stenblocket torde självt icke 
ha utgjort del av någon kista utan legat på gravhögen liksom 
man förmodat vara fallet med Villfarastenen från Vranarp i 
sydöstra Skåne1. I fråga om teknik och vissa figurer erinrar 
stenen om hällarne i Kiviksgraven. Vi återfinna hos dessa den 
inhuggna begränsningslinjen eller ramen, besättningsmännen 
bestående av ett streck med punkt upptill samt liknande häst
figurer, dock med 4 ben. De här omtalade likheterna och 
gravens beskaffenhet göra, att jag anser mig böra datera rist
ningen till andra perioden av bronsåldern. 

De talrika skålformiga fördjupningarna synas mig ha blivit 
inhuggna efter sedan själva ristningen åstadkommits. Ty var
för skulle man eljes icke för dem i större utsträckning ha litat 
till den stora flata sidan av stenen, om den varit ledig? De 
ha inhuggits ytterst tätt, så att de ofta gå över i varandra och 
bilda avlånga skålar. Deras oregelbundna läge gör det tro
ligt, att de ej åstadkommits på en gång utan under en lång 
tid, en för varje tillfälle, då en magisk ceremoni förrättats vid 
graven. G. Ekholm och A. Norden ha velat göra gällande, 
att alla hällristningar äro utslag av en dödskult2. Om jag även 

1 A. Norden, Bildgåtan i bronsåldergraven vid Kivik, Ystad 1917, sid. 10. 
2 G. Ekholm, De skandinaviska hällristningarna och deras betydelse 

(Ymer 1916, haft. 4). A. Norden, Hällristningarnas kronologi och betydelse 
(Ymer 1917, haft. 1). 
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ej kan medgiva detta, så synes dock Klintastenen vittna om 
en sådan kult. Hålorna, som befinna sig på sneda och lutande 
sidor, kunna ej betraktas som matofferskålar, i vilka föda ned-
lades, men man kunde naturligtvis smörja dem med fett eller 
blod även i detta läge. Sophus MUller har nyligen framkastat 
det antagandet, att de s. k. "älvkvarnarna" "skulde vaere Ildens 
Tegn og staa som Minder om Urforestillinger af religias Art", 
de skulle föreställa "det runde Hul i Trästycket, hvori liden 
fremkaldes ved Boring med en Stok" K 

Smörjningsteorien har dock den omständigheten för sig, 
att vi faktiskt veta, att smörjning i magiskt syfte företagits av 
dessa fördjupningar under de två senaste århundradena, och 
det finnes ej något skäl att antaga, att denna sedvänja upp
kommit först under nyare tid2. 

Solbilden, skeppet och hästarna å Klintastenen synas väl 
kunna äga den betydelse för dödskulten, som utvecklats av 
Ekholm och Norden. 

Från Smedby socken äro endast kända 4 bronsåldersföre
mål, nämligen 3 avsatsyxor från 2 perioden och 1 spjutspets 
från 3 perioden3. Trots sin fåtalighet tala de dock för en be
byggelse av trakten under den äldre bronsåldern. 

1 Sophus Miiller, 'Skaalformede fordybninger" heilige tegn for ilden 
(Aarböger 1917, haft. 2). 

2 E. Hammarstedt, Schwedische Opfersteine {Beitr. zur Religionswis-
senschaft hgg von der rel-wiss, Gesellschaft in Stockholm 1915, haft. 1). 

3 N. Åberg, 1. c. 
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