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En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland 

jämte några allmänna synpunkter på hällristningsproblemen. 

Av 

BROR SCHNITTGER. 

,llmänt kända äro sedan några årtionden ristningarna 
'å trenne sandstenshällar från Tuna i Ytter-Enhörna 
socken vid Mälaren. Tvänne av dessa äro resta i 

, parken vid Lövsta i nämnda socken, den tredje 
befinner sig ä Skansen. De torde hava utgjort sidor i en mans-
lång hällkista och dateras av Oscar Montelius lill bronsålderns 
äldre del och snarare till dennas första än andra period.1 

Då emellertid bronsåldersristningar i fast häll finnas i de 
båda grannlandskapen, Östergötland och Uppland, måste det 
a priori betraktas som sannolikt, att dylika även finnas i Sö
dermanland. Docenten Sune Lindqvist har också påpekat, att 
en sådan ristning möjligen finnes i Rekarebygden å Kälby 
ägor i Fors socken, i det han hänvisar till en föga beaktad 
uppgift i denna riktning av Richard Dybeck.'2 De efterforsk
ningar, som Lindqvist företagit på platsen, hava hittills endast 
lämnat obetydligt resultat, upptäckten av några skålformiga 
fördjupningar. Det är dock möjligt, att en fortsatt rekogno
scering skall krönas med större framgång. 

1 Oscar Montelius, Ett märkligt fynd frän Södermanland. Sv. Forn
minnesfören. tidskr. X, sid. 189 ff. 

2 Sune Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme i Antikv. tidskr. f. 
Sverge, XXII: 1, sid. 152—3. 

Överstycket: iartygsbild å hällristning från bronsåldern: Ekensberg nära Norrköping. 

6 — Fornvännen 1922. 
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En fullt säker bronsåldersristning i fast häll i Söderman
land upptäcktes emellertid sommaren 1921 vid Berga-Tuna, 
strax väster om Nyköping. Upptäckten gjordes tillfälligt av 
gossen Sture Anderson, som i skolan lånat O. Montelius, 
Livet i Sverige under hednatiden och i denna bok sett lik
nande ristningar avbildade. Anmälan till riksantikvarien gjor
des genom jordägaren löjtnant Carl Odelberg och riksantikva
riens ombud friherre Ernst M. Hermelin. 

Ristningen befinner sig på västra sluttningen av en ganska 
stor dioritklipppa nordväst om Berga-Tunas corps-de-logis norr 
om landsvägen och invid gårdens ekonomibyggnader. Fig. 1 
meddelar platsens läge i landskapet (vid x) . Fig. 2 visar häll
ristningsklippan från sydväst; ristningen är belägen strax bak
om bortre (östra) gaveln av det å bilden synliga boningshuset. 
Fig. 3 visar ristningen från väster, sedd från marken alldeles 
invid denna gavel av huset. Fig. 4 ger en fullständig bild 
av ristningen från sydväst. Fig. 5 är en planleckning av rist
ningen med undantag av gruppen fig. 6, en yxa och två skål
formiga hålor, som befinner sig S 30° V om köllinjen i skeppet 
nr 2 på 1,45 m:s avstånd från detta. 

Ristningens längdsträckning i öster—väster är 4,20 m., dess 
bredd norr—söder 3,20 m. Figurerna i densamma utgöras av 
skepp, yxor och skålformiga hålor. 

Av skeppen äro endast tre fullt tydliga till hela sin ut
sträckning, fig. 5: 1—3, resp. 1,48, 1,10 och 0,73 m. långa. För
utom dessa skönjas därjämte delar av högst sju skepp. Ovan
för nr 1 befinna sig två, mellan nr 1 och 2 två å tre samt 
nedanför nr 3 ännu två stycken. 

Yxorna äro tvänne. Av den ena, nr 4, är endast skaftet 
bevarat; resten är borta på grund av flagring i hällen. Väl 
bevarad är den andra yxan, fig. 6; dess längd mellan ytter
kanterna, från skaftändan till eggen, är 0,48 m. 

De skålformiga hålorna äro sex till antalet, två mellan 
nr 1 och 2, två nära nr 4 och en på var sida om yxan fig. 6. 
Diametern är 4—5 cm. Det är möjligt, att det finnes ännu en 
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skålformig håla, belägen något 
mer än 3 m. ovanför det över
sta skeppet; på grund av skada \. 
i hällen är den dock oviss och 
har ej inlagts på planen. 

Linjerna i figurerna äro i 
allmänhet 3 cm. breda, ibland 
något mera. Inknackningen är 
mycket grund. Djupast äro de 
skålformiga hålorna, 1—1,5 cm., 
i övrigt kan djupet räknas till 
endast några millimeter. Där
till kommer, att hällen brukats 
till kälkåkning och för övrigt 
trafikerats. På grund av det 
anförda är ristningen numera 
ganska otydlig. De flesta frag
mentariska skeppen kunna en
dast skönjas några timmar efter 
solens uppgång, mitt på da
gen synas de knappast alls; 
det gäller bl. a. den viktiga 
skeppsfiguren nr 5. Den enda 
figur jag ansett mödan värd 
en avklappning är yxan fig. 6 
med sina skålformiga hålor. 

Avvägningen gjordes från 
en fixpunkt belägen i en berg
häll norr om sjön Erkan och 
sydost om Bögeltorp; dess 
höjd över havet är 16,4 fot 
(4,87 m.).1 Den lägst befintliga 

79 

1 Sveriges geologiska under
sökning nr 23, beskrivning till kart
bladet Nyköping, sid. 98. 
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skålformiga hålan vid nr 4 ligger 32,78 m. och det översta 
skeppsfragmentets högsta punkt 34,10 m. över havet. Lägsta 
punkten i yxan fig. 6 har en höjd över havet av 33,06 m. Klip
pans högsta parti räknar en höjd av 38,19 m. 

Ristningen ligger pä norra strandsluttningen till Lundaån. 
Denna genomflyter den vackra Lundadalen, som sträcker sig 
från Nyköping ungefär 3 mil rakt väster in i landskapet fram 
till Vira, där förbindelse vinnes med en del mindre sjöar och 

Fig. 2. Hällristningsklippan frän sydväst. 

vattendrag. Denna dalgång har under forntiden liksom nu varit 
en färdselled in i landskapet. Denna har icke varit av samma be
tydelse som Nyköpingsåns dalgång, som genom sin förbindelse 
med Långhalsen och Yngaren öppnar vägen till ett viktigt in
land. Dalgången begränsas i söder av Kolmårdsmassivets re
lativt branta sluttningar. Norra sidan visar ett långsluttande, 
kuperat landskapsperspektiv, som i dalens inre delar alltmer 
tränges ihop. Dalgångens östra hälft är rik på järnåldersgravar. 
Namnet Tuna angiver en större handelsplats under järnåldern.1 

Även under bronsåldern har denna del av dalen varit bebyggd, 
1 S. Lindqvist, Åker och Tuna i Fornvännen 1918, sid. 1—30. 
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såsom Bergaristningen visar. Från den inre bygden kring dal
gången finnes ett fynd från den andra perioden, nämligen en ar-
betsyxa såsom Montelius, Minnen 859, funnen vid norra stran-

Fig. 3. Ristningen frän marken. 

den av Bålsjön i Kila socken.1 Utefter hela dalgången finnas här 
och där rosen, av vilka somliga kunna vara bronsåldersgravar. 

Såsom jag i det följande skall visa har ristningen vid Berga 
tillkommit under senare delen av bronsålderns första period 
eller under loppet av den andra. Huru var landskapefs kon
figuration vid denna tid? I sitt senaste arbete beräknar pro
fessor A. G. Högbom havsnivån i Uppland vid bronsålderns 
början till omkr. 24 m.2 Rent approximativt kan man då för 

1 Tillhörig distriktsveterinär Fr. Virén i Björkvik. 
2 A. G. Högbom, Nivåförändringarna i Norden i Göteb. kungl. Vet. 

o. Vitt. samh. handl., 4:dc följden, XXI: 3. 
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Nyköpingstrak
tens vidkomman
de antaga en un
gefärlig siffra av 
omkr. 20 m. Vid 
slutet av första 

perioden har 
havsnivån legat 
ännunågotlägre. 
Docenten Lind
qvist har gjort 

gällande, att 
bronsåldersfyn
den från Täck
hammar från för
sta och andra pe
rioderna beteck
na en handels
plats därstädes, 
vilken betingats 
av de forsar, som 
uppstodo sedan 

Yngaren och 
Långhalsen av
snörts från havet 
genom landets 

höjning;1 då 

1 S . Lindqvist,Den 
helige Eskils bi
skopsdöme, sid. 149. 

Fig. 5. Planteckning av ristningens huvudgrupp. 
Fig. 6 Ristningsdetalj. 
utanför huvudgruppen. 
Man jämföre fig. 4. 
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Långhalsen ligger 18,5 m. ö. h., torde 18,5—17 m. vara den 
aproximativa havsnivån under Bergaristningens tillkomsttid. 
Vi få alltså tänka oss dalgångens yttre slättparti som en fort
sättning av Stadsfjärden, varifrån en djup och smal havsvik, 
i söder begränsad av Kolmårdsmassivets branter, strök in förbi 
Berga. 

För bestämmandet av ristningens ålder är i första hand 
yxbilden avgörande, i andra hand skeppsfigurerna. Till full 
belysning av dateringsfrågan måste jag här diskutera de me
ningar som i hithörande frågor framförts av docenten G. Ek
holm i skilda arbeten.1 Jag fäster mig då närmast vid uppsatsen 
i Ymer 1916 och det däri meddelade typschemat, se härvarande 
fig 7. I sin senaste publikation, Studier i Upplands bebyg
gelsehistoria II, hänvisar författaren till denna uppsats, vilken 
alltså ännu må anses äga giltighet. 

Det synes mig riktigt att betrakta Kivbrunnaskeppet, fig. 7, 
nr 7, typologiskt yngre än den s. k. äldre gruppen av skepps
former. Såsom Arthur Norden påvisat, förekommer denna typ 
utanför Uppland ibland tillsammans med de äldre typerna.2 Då 
en hällristning säkerligen tillkommit under en följd av år, kan 
detta förhållande delvis förklara de båda typgruppernas befint
lighet på samma "bergtavla" Trots detta torde man dock ej 
komma ifrån en viss samtidighet. Frågeställningen blir då 
denna: har, såsom Ekholm håller före, Kivbrunnatypen först 

1 Docenten Ekholms hithörande publikationer äro följande: Upplands 
hällristningar 1, i Uppl. fornm.-fören. tidskr. VII: 2 (XXX), sid. 169—182; 
De skandinaviska hällristningarna och deras betydelse i Ymer 1916, sid. 
275—308; Hällristningarnas kronologi och tillkomstsätt i Ymer 1917, sid. 
339—345; En ny uppländsk hällristning i Fornvännen 1918, sid. 48—52; 
Upplands hällristningar 3, i Uppl. fornm.-fören. tidskr. VIII: 4 (XXXVI, sid. 
205—220); Studier i Upplands bebyggelsehistoria II, Bronsåldern sid. 80 ff. 

2 Ymer 1917, sid. 57 ff. 
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uppstått i slutet av fjärde perioden eller i den femte och sam
tidigheten alltså bero på att de äldre typerna kvarleva! ned i 
yngre bronsåldern, eller har Kivbrunnatypen, vilket torde vara 
Nordens mening, framträtt redan i den äldre bronsåldern (an
dra perioden)? Det synes mig ännu vara för tidigt att de
finitivt avgöra detta. Såsom Ek
holm själv utförligt påvisar, ge 
nivåförhållandena i Uppland ingen 
som helst ledning för avgörande 
av ristningarnas inbördes ålder. 
Kivbrunnatypens sällsynthet och 
Örstaristningens isolerade läge 
synes mig giva ett visst stöd åt 
Ekholms åsikt, men å andra sidan 
kunna blivande upptäckter helt 
förändra situationen. Då inga 
skepp av Kivbrunnatypen finnas 
å Bergaristningen har jag ingen 
anledning att i detta sammanhang 
närmare ingå på frågan om Kiv
brunnatypens uppkomsttid och 
har av samma skäl ej heller an- , 
, , • * , Fig. 7. G. Ekholms typschema i Ymer 
ledning att dryfta Ekholms över- ,916_ Nr , _ 2 fran Eng |and och 
g å n g s t y p , Stora Viggeby II (fig. 7, Frankrike, nr 3 frän Kiviksstenen 2. 
n r g\ nr 4 frän Herrestrup, nr 5 frän Tuna, 

rt . . . . . r-i i i n r 6 { r ä n S t o r a Viggeby II och nr 7 

Om riktigheten av Ekholms frän Kivbrunna. 
typologi inom den äldre grup
pen hyser jag däremot mina bestämda tvivel. Jag finner det 
orätt att mellan typerna 3 och 5 sätta in Herrestruptypen, fig. 7, 
nr 4. Denna är givetvis den primitivaste typen. Doc. Ekholms 
uppfattning på denna punkt torde sammanhänga därmed, att 
han ä tout prix vill göra Kiviksgraven till det äldsta hällrist
ningsmonumentet i landet. 

Vidare betraktar jag Ekholms typer 3 och 5 såsom tvänne 
varandra tämligen närstående former eller variationer av en 
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huvudtyp bestående av två parallella linjer; att nr 3 har be
sättningens huvuden särskilt markerade genom punkter torde 
knappast giva anledning till uppställandet av skilda grund
typer. En tredje variation av ifrågavarande huvudtyp saknar 
bemanningsstreck. 

Granskar man den relativa kronologien skall man finna 
följande. Herrestruptypen, den primitivaste och låt vara till 
sin uppkomst äldsta typen, förekommer visserligen ej i Upp

land. Upplands hällristningar äro emel
lertid så fåtaliga i förhållande till lan
dets övriga, att de ej kunna anses vara 
utslagsgivande i kronologiska frågor, 
som röra hela området. Å skånska, öst
götska och bohuslänska hällristningar 
finnes typen tillsammans med yngre for
mer.1 Hällristningarna hade som ma
giskt hjälpmedel en rent praktisk upp
gift. Framställningen blev därföre vad 
jag vill kalla en slags antydningskonst, 
där detaljer eller naturtrohet spelade 
en underordnad roll. Det är därföre 

naturligt, att en så enkel grundform som Herrestruptypen kunde 
tillgripas när som helst under hällristningstiden. Det är tyd
ligen senare varianter av denna grundform som Ekholm vis
serligen ej upptager i typschemat men omtalar i texten såsom 
en med typen 5 samtidig "form utan markerad relingslinje." 
Då doc. Ekholm redan i Ymer 1916 och 1917 medgivit, att 
yngre och äldre typer kunna leva samtidigt och senast i Stu
dier över Upplands bebyggelsehistoria II. Bronsåldern, sid. 82, 
uttalat, att typologien snarast utmärker "den ordning, vari 
skeppstyperna utvecklat sig ur varandra för att sedan jämsides 

(S&*~ 

. :,: 
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_ > . . • : - • • • • * • 

Fig. 8. Kiviksstenen 2. 

1 Skåne: för hällristningarna i Järrestads härad hänvisar jag till kartor 
i Ant. top. Arkivet, utförda av L. J. Sv. Clementz; Östergötland: se bl. a. 
Nordens uppsats i Ymer 1917; Bohuslän: se Baltzer i Hällristningar frän 
Bohuslän. 
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fortleva", torde han ej hava något att invända mot Herrestrup-
typens långa livslängd. 

Jag kommer så till en punkt, där doc. Ekholm emellertid 
ej synes vilja medgiva typernas samtidighet. Det gäller hans 
typer 3 och 5. Att jag ej betraktar dem som skilda grund
typer har jag förut meddelat. De torde ej heller vara skilda 
till tid. Någon tidsskillnad mellan nr 5 och formen utan be
manningsstreck finnes med säkerhet icke. De förekomma mycket 
ofta tillsammans, t. o. m. i Uppland 
på en ristning vid Rönna i Biskops
kulla (Upplands fornm. fören. tidskr. 
VIII: 4, sid. 214, fig. 13). Ekholms 
typ 3 finnes å stenen 2 i Kiviksgra
ven, fig. 8. Stenen 1 i Kiviksgraven, 
fig. 9, visar den nyssnämnda med Ek
holms typ 5 samtidiga obemannade 
skeppsformen. Alltså böra formerna 
3 (Kivik) och 5 (Tunatypen) vara sam
tidiga. 

Det ingår emellertid som ett fast
slaget moment i Ekholms relativa kro
nologi för det svenska hällristningsmaterialet, att Kiviksmonu
mentet är landets älsta hällristning. Beträffande den vikti
gaste stödjepunkten, skeppsformen har jag omedelbart nyss 
visat, att den intet bevisar. De punkterade huvudena, vilka 
doc. Ekholm synes tillmäta stor betydelse, kunna alltså, även 
om de skulle utgöra ett typologiskt element, icke begagnas 
som kronologisk faktor. Att den grunda inknackningen å Ki
viksmonumentet skulle bevisa hög ålder, närmast bristande 
handlag för stenteknik är säkerligen ohållbart. Det finnes även 
ristningar av Ekholms typ 5 som äro grunt inknackade, exem
pelvis Bergaristningen i Södermanland. Och till sist finner jag 
det vara en alltför subjektiv uppfattning, att "Kiviksmonu
mentets brokiga mångfald av figurer och symboliska tecken, 
symmetriskt ordnade" skulle utgöra "de första trevande för-

Fig. 9. Kiviksstenen 1. 
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söken till bildristning". De kunna lika gärna visa en rutinerad 
uppfattning av uppgiften och dess möjligheter. 

Detta om den relativa kronologien. Beträffande den ab
soluta kronologien har Ekholm säkerligen rätt, då han daterar 
Kiviksmonumentet till andra perioden på grund av yxformerna 
å stenen nr 1 (jfr not 1 å sid. 91). O. Montelius har i Die 

Chronologie der ältesten Bronzezeit (sid. 
68) velat göra gällande, att en felteck
ning föreligger — stenen är som bekant 
nu försvunnen — och att yxbilderna på 
stenen skulle ha motsvarat l:sta-periods-
yxor av typen fig. 10. Detta synes mig 
vara en mycket vågad konjektur; vilket 
så mycket mer är fallet som A. Norden1 

påminner om, att samtliga av varandra 
oberoende tecknare, som ritat stenen nr 1, 
uppfattat yxorna på samma sätt, såsom 
skogstorpstyper, fig. 11.2 

När alltså Kiviksgraven tillhör andra 
perioden får Ekholm de enligt hans me-

Fig. 10. Yxa frän senare de- ning yngre hällristningarna med skepps
len av första perioden. Mon- typen nr 5 att tillhöra "en något senare 
telius: Minnen frän vär d , a y ^ p e r i o d e n e l l e r möjHgen 

forntid 793. K J 6 

början av den följande".3 Vidare anser 
Ekholm det möjligt, att särskilt stora och väl huggna exemplar 
av typen kunna gå ner i femte perioden.4 

1 A. Norden, Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik, Ystad 1917, 
sid. 18-20. 

2 Med termen "skogstorpstyp' {Minnen 883) menar jag ej, att förebil
derna måste ha varit yxor gjutna över lerkärna. Massiva yxor av typen Mon
telius, Minnen 866 och 873 men av mera utrerade former hava möjligen 
funnits. 

3 Studier i Upplands bebyggelsehistoria II. Bronsåldern sid. 81. — I 
Ymer 1916, sid. 285 dateras Tuna-graven sålunda; 'med säkerhet tredje eller 
en framskjuten del av den andra perioden.' 

* Ymer 191 G, sid. 302. 
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Beträffande dateringen ner i den yngre bronsåldern har 
jag här ej anledning dröja; så vitt jag nu kan se, finnes intet 
som förbjuder en sådan datering. Att typen förekommer under 
tredje perioden anser jag fullt ådagalagt genom Ekholms hän
visning till Wismarhornet.1 Typens begränsning uppåt i tiden 
finner jag däremot oriktig. 

Den ifrågavarande skeppsformen, Tunatypen, förekommer 
nämligen å skilda ställen i Järrestads härad i Skåne2 tillsam
mans med yxbilder såsom fig. 12, vilka 
tydligen återgå på yxor av typen fig. 10 
från senare delen av första perioden. 
Det torde vara ofrånkomligt, att dessa | 
yxbilder verkligen avse dylika s. k. skaft-
celter och icke skafthålsyxor av Skogs
torpstypen. Ty för det första äro de allt
för långa i bladet för att avbilda yxor 
av sistnämnda typ, för det andra är icke 
skaftet genomgående (jämför härmed Ki
vikstenen nr 1) och för det tredje hava 
de ofta ett tydligt band mellan yxbladet FiS- »• Processionsyxa 

, , , . . . . . . . frän Skogstorp, Söder-

och skaftet; en dylik anordning vore ju manland 
meningslös vid yxor av skogstorpstypen. 
Det är därför fullt berättigat, att O. Montelius daterar Simris
ristningarna till första periodens senare del.3 

i Ymer 1916, sid. 282. 
2 Se N. Q. Bruzelius, Hällristningarna i Järrestads härad i Skåne i 

Antikv. Tidskr. f. Sverige, VI, nr 5. — Bildmaterialet i denna uppsats är 
otillfredsställande; jag får därföre hänvisa till de av Clementz utförda kar
torna i Ant. top. Arkivet. 

Angående Simris nr 19 vill jag nämna, att originalet till Bruzelius' fig. 4 
(sid. 10) sä vitt man kan döma av Clementz' teckning knappast är någon 
skafthålsyxa frän 2—3:dje perioderna; snarast en dubbelristning av yxor av 
l:sta-periodstyp. Hästen ä denna ristning liknar hästen från Tägaborgsfyn-
det; det är alltså möjligt, att ristningen går ned i 2:dra perioden. — På rist
ningen Järrestad nr 4 finnas spiraler, ett drag som tydligen förlägger en del 
av ristningen ner i 2:dra perioden. 

3 O. Montelius, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit, sid. 76. 
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Principiellt erkänner jag, att bilderna i våra hällristningar 
tillkommit en efter annan. Skulle man emellertid med hän
visning till denna princip fasthålla Ekholms datering av denna 
skeppstyp, skulle konsekvensen bli den, att yxor och skepp i 

dessa ristningar skulle vara åt
skilda av ett betydande tids
rum, vilket är mycket osanno
likt, framför allt emedan yxor 
och skepp å dessa ristningar 
äro blandade om varandra. 

Doc. Ekholm inskränker 
behandlingen av dessa viktiga 
ristningar till en not (nr 4) i 
Ymer 1916, sid. 287. Han ytt
rar här följande: "Till första 
perioden har hänförts mans
bilden fig. 200 i Montelius, 
Die Chronologie der ältesten 
Bronzezeit. Den där förekom
mande yxan synes dock vara 
av samma typ som den på 
Flyhovsristningen från period 
II. Att denna tidsbestämning 
är den riktiga även för bil
den från Simris synes framgå 
av att denna är en detalj ur 

en större framställning, vars övriga bildmaterial är att hänföra 
till denna tid." 

Detta resonnemang är icke felfritt. Det gäller ju att få 
en datering av Simrisristningarna. Man bör då ej utgå från 
en förutfattad mening om skeppsbilderna, grundad på en 
mycket oviss typologi, och överföra denna datering på yxorna. 
Det är tvärtom yxorna, som återgiva kända fornsaksformer, 
vilka böra datera de stiliserade skeppsbilderna. Det är sant, 
att mannen med yxan (Montelius' fig. 200) jämte två ä tre 

P " 
Fig. 12. Hällristningsfigur frän Simris 
nr 27, Simris sn i Skåne. Die Chrono
logie der ältesten Bronzezeit fig. 200. 
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yxor utan män utgör "en detalj ur en större framställning", 
i det att Bruzelius här räknade 11 skepp och 2 solringar. Men 
går man till Simris nr 19 skall man enligt Bruzelius finna ej 
mindre än 33 yxor och 2 yxbärande män tillsammans med 10 
skepp, en häst, 4 solringar m. m.; där utgöra de ingalunda "en 
detalj ur en större framställning". 

Av det sätt Ekholm hänvisar till Flyhovsristningen får man 
antaga, att han uppfattar den där avbildade yxan som en skogs
torpstyp från andra perioden. Jag anser det sannolikt, att denna 
bild verkligen skall återgiva en sådan; visserligen är skaftet 
icke tydligt genomgående (såsom på yxorna å Kiviksstenen 
nr 1), men bladets korthet och frånvaron av tvärband mellan 
yxan och skaftet gör saken för övrigt möjlig. Att Simrisyxorna 
emellertid icke böra förväxlas med skogstorpstypen har jag 
nyss anmärkt.1 

Emellertid vill jag i detta sammanhang påminna om, att 
dr Eckhoff vid dateringen av Flyhovsristningen närmast tänkt 
sig en skaftcelt, ej en skogstorpstyp som daterande faktor, 
och att ristningen sålunda rätteligen skulle sättas till senare 
delen av första perioden. Det torde vara av vikt att fram
draga detta, då icke heller Fr. Nordin, när han daterade Häg-

1 C. A. Nordman har i ett föredrag vid arkeologmötct i Kristiania 1916 
(tryckt i mötesreferatet i Oldtiden) fästat uppmärksamheten vid en rakkniv 
från fjärde perioden med bilder av män bärande yxor av skogstorpstyp. All
deles frånsett den möjligheten, att det utrerade i dessa bilder skulle kunna 
bero pä ett upprepat återgivande av äldre avbildningar, sä torde det vara 
riktigt, att skogstorpstypen frän den äldre bronsåldern går ned i fjärde pe
rioden. Beträffande tiden för typens första framträdande kan tvekan föie-
ligga. Att O. Montelius placerat skogstorpsyxorna i (slutet av) andra perio
den, torde bero ej blott pä det typologiska sambandet med typerna 866 och 
873 i Minnen utan även pä bilderna å stenen 1 i Kiviksgraven, vilken som 
typ svårligen kan sättas senare än andra perioden; en datering till yngre tid 
(man jämföre med manslänga kistor med brända ben frän tredje perioden 
och den mer än manslänga ekkistan i Hägahögen) ligger inom möjlighetens 
gränser, men får naturligtvis icke utan vidare antagas som riktig. 

Efter Nordmans inlägg synes det emellertid möjligt, att Flyhovsmannen 
kan tillhöra en senare tid än andra perioden, under förutsättning, att han 
tankes bära en skogstorpsyxa. 
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vide-ristningen till andra perioden, gjort klart för sig rätta 
sammanhanget.1 

Saken förhåller sig sålunda. Dr Eckhoff anser att den 
bekanta yxbärande mannen vid Flyhov bär en "skaftcelt", allt
så ej en skafthålsyxa av skogstorpstyp.2 Om dateringen säger 
dr Eckhoff följande. "Dylika skaftcelter med utsvängd egg till
höra nämligen den av Oscar Montelius i hans uppsats Om tids
bestämning inom bronsåldern uppställda 2:dra perioden — —." 
Slår man nu upp planschen till denna period i nämnda av
handling, så finner man, att den enda yxtyp som dr Eckhoff 
kunnat mena är "skaftcelten" fig. 14. Emellertid tillhör denna 
just de typer Minnen 792—95 m. fl., vilka Montelius senare 
överfört till första periodens senare del. Detta innebär ju, un
der förutsättning att man verkligen fasthåller en "skaftcelt" 
såsom förebilden, en automatisk omdatering av Flyhovsrist
ningen.3 

Resultatet av denna granskning är alltså den, att hällrist
ningar med skepp av Tunatypen börja uppträda i Skåne un
der senare delen av första perioden av bronsåldern. Mälar
dalen ligger visserligen på ett betydande avstånd från den nor
diska bronsålderns centrum, Danmark—Skåne. Dock synes det 
föreligga en förvånande samtidighet i utvecklingen inom den 
nordiska bronsåldern. Vi hava därföre rätt att antaga, att bru
ket av hällristningar är föga yngre i Mälardalen än i Skåne. 
Det finnes alltså intet som hindrar att skeppen av Tunatyp 
i Mälardalen börja uppträda, i senare delen eller åtminstone 

1 Fr. Nordin, Gotlands första kända hällristning i Fornvännen 1911, 
sid. 144—152. 

2 E. Eckhoff, Hällristningar på Kinnekulle i Sv. fornm. fören. tidskr. 
VIII, sid. 102—126; se pl. 1, fig. 1 och sid. 111. 

3 Detta förändras ej därav att originalet till fig. 14 (se Tidsbestämning 
sid. 313 och jfr Årböger for Nord. Oldk. 1891, sid. 220, nr 288) är funnet 
tillsammans med ett flertal föremål frän andra perioden. Det ingär nämligen 
i ett mycket stort mossfynd frän Smörumövre med talrika föremål frän både 
första och andra perioderna. 
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i slutet av första perioden. När Montelius sätter Tunakistan 
(fig. 13) snarare i första än i andra perioden kan detta således 
vara fullt riktigt.1 

Beträffande Upplands ristningar gäller detsamma som om 
Tunaskeppen. Jag vill därjämte anmärka, att nivåsiffrorna i 
Uppland, utan att angiva någon tidsbestämning, icke förbjuda 
det antagandet, att hällristningarna tagit sin början i senare 
delen eller i slutet av första perioden. 

Efter denna utredning återvänder jag till Bergaristningen. 
Dess skepp tillhöra Tuna-typen. Samtliga inhuggningar 

äro mycket grunda. De vackraste skeppen stå nu tydligare 
än de enklare, vilket torde bero därpå, att de från början varit 
något djupare än de andra. Att detta kan innebära en viss 
tidsskillnad är ju möjligt. Att så ej är fallet tror jag dock på 
grund av figurernas schematiska uppställning över varandra. 
Det torde ej vara för djärvt att antaga, att skeppen huggits 
det ena efter det andra med början upptill eller nedtill. Men 
vare sig början gjorts i den övre eller nedre kanten, så finner 
man att enklare skepp omväxla med vackert utformade sådana. 

Detta talar icke för någon tidsskillnad dem emellan. Na
turligtvis vill jag ej utesluta möjligheten, att de vackra skep
pen verkligen kunna vara relativt unga och att samtidigheten 
beror därpå, att enklare former använts i sen tid. Det skulle 
alltså föreligga en möjlighet att sätta dem så sent som i tredje 
perioden. 

1 Doc. Ekholm framhåller {Ymer 1916, sid. 284) Tuna-ristningens kraf
tiga inhuggning. Jag tror ej att man kan tillmäta denna omständighet någon 
kronologisk betydelse. Materialet kan i varje särskilt fall hava spelat en 
roll vid utformningen. Tuna-stenarna bestå av prekambrisk sandsten. — Det 
skulle vara av avgörande betydelse för Ekholms datering, om det kunde på
visas, att Tunakistan befunnit sig pä en låg nivå. Även om fyndplatsen 26 
är efter anträffandet skulle kunna utpekas av ortsbefolkningen, skulle en av
vägning av denna plats vara värdelös, enär det ingalunda är säkert, att gra
ven befunnit sig pä fyndplatsen. 

7 — Fornvännen 1922. 
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Vi hava emellertid även att taga hänsyn till yxorna å rist
ningen. Beträffande deras tidsställning till skeppen är det an
tagligast, att de tillkommit antingen före eller efter dessa, som 
utgöra en sluten grupp. Flera möjligheter äro då tänkbara 
för utvecklingsgången. Naturligast förefaller mig följande. Man 
har icke börjat skeppsraden nedtill utan överst, uppe på klip-

Fig. 13. En av hällarna frän Tuna i Ytter-Enhörna socken. 

pan, i fritt ljus, där icke markens träd skuggat och hällen var 
mer sprickfri. Efter det nedersta skeppet har man så i ome
delbar anslutning till detta inhuggit en yxa. Emellertid skulle 
man genom att fortsätta nedåt komma in på det sprickiga par
tiet av berget, som dessutom på grund av markvegetationen 
— träd hava väl då som nu stått runt klipphällen — låg i 
skugga under eftermiddagarna (se fig. 3). Man har därföre 
flyttat sig och gjort nästa yxbild (fig. 6) längre ut på hällen. 

Till tidsbestämning duger endast den hela yxan, fig 6 
och 14. Denna visar ett långsmalt blad, som i eggen vidgar 
sig; eggändan har formen av en något avlång skålformig grop. 
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När man söker förebilderna till denna ristning, bör man taga 
i betraktande att det är möjligt, ja troligt, att man velat fram
ställa en rundad egg med skarpa hörn, fastän de senare ej 
komma fram i det svårarbetade materialet. Därjämte är del 
troligt, att det starkt svängda skaftet är något stiliserat. 

De yxformer som det synes mig närmast till hands att 

Fig. 14. Yxan fig. 6 efter avklappning av H. Rydh. 

tänka på äro vissa kantyxor från senare delen av första pe
rioden och början av den andra. Med hänvisning till Mon
telius: Minnen kunna nämnas första-periodstyper som de spad-
formiga 796, 798 och 800 och den mera jämnbreda typen 806, 
se fig. 15 och 16. Som en fortsättning av den sistnämnda 
typen ner i andra perioden kunna nämnas kantyxan 861 och 
och de egendomliga hålkyxorna 862 och 863. 

Emellertid måste det betonas, att även något yngre yxor 
från andra perioden såväl den oornerade avsatsyxan, Minnen 
856—859, jfr fig. 17, som den ornerade typen 860 kunna tänkas 
vara förebilder för hällristningsyxan. Däremot äro tredje pe-
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riodens yxor för breda och korta (och utan utsvängd egg) för 
att kunna komma i betraktande som förebild för yxbilden vid 
Berga, även om man tar skyldig hänsyn till den något stili
serade framställningen. Även vissa av fjärde och femte pe
riodernas hålkyxor, "Mälardalstypen", äro, om också tämligen 
långa, så dock för breda för att anses förebildliga för hällrist
ningsyxan.1 För tredje — femte perioderna gäller dessutom, 

att man i hällristningsbilden gärna ville ha det lilla 
tvärbandet mellan yxa och skaft vilket öglan å dessa 
yxtyper synes angiva såsom i regel förekommande. 

Vi bliva alltså för yxorna begränsade till andra 
perioden (Minnen: 856—860), till första början av 
denna period (Minnen: 861—863) eller till senare 
delen av den första perioden (Minnen: 798, 806). 
Skeppen äro möjligen tidigare inhuggna än yxorna; 
någon lucka i tiden föreligger dock säkerligen icke 
mellan skeppens och yxornas tillkomst och skeppen 

Fig. is. Yxa frän kunna alltså anses tillhöra samma skede som yxorna. 
foTtae

perioden
V Det D ' l r c ^ r e r , t subjektivt omdöme, hur valet ut-

Monteiius: faller; jag är för min del böjd att lägga dateringen 
Minnen 798. 

till första periodens slut eller första början av andra 
perioden med hänsyn till Tuna-kistan, om vilken jag i likhet 
med Montelius anser, att den är en tidig företeelse.2 

Jag kommer till sist till den intressanta frågan om häll
ristningarnas betydelse. Rörande den paleolitiska tidens häll-

1 Den importerade, hos oss sällsynta yxan, Minnen 1052, kan i detta 
sammanhang lämnas utan avseende. 

- Angående dateringen av Hägvideristningen vill jag i anslutning till 
ovanstående anmärka följande. Yxbilden fig. 6 i Fornvännen 1911, sid. 149 
påminner mycket om den danska 2.dra-periodsyxan, ovanstående fig. 17; 
men dä yxbilderna fig. 7 och 8 med sina länga blad och utsvängda eggar 
mera påminna om l:sta-periodsyxor som ovanstående fig. 10, anser jag rist
ningen som helhet betraktad böra förläggas till slutet av första perioden 
och att yxbilden fig. 6 går tillbaka till yxformer såsom ovanstående fig. 16 
{Minnen 806). 
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målningar och teckningar har Salomon Reinach1 framställt 
den mycket tilltalande teorien, att de äro uttryck för sympati
magi, varigenom den paleolitiska tidens jägare ville behärska 
viltet. Genom dessa bilder och genom magiska ceremonier 
i samband med dem sörjde man för viltets förökande, och 
tvang det till de önskade jaktmarkerna. 

Det är min uppfattning att Reinachs teori kan 
tillämpas på en stor del av våra nordiska hällrist
ningar. Man försäkrade sig genom desamma om 
solsken, regn och god äring, lycka på jakt m. m.2 

Jag har styrkts i denna uppfattning sedan professor 
Oscar Almgren publicerat sina först i form av före
läsningar framlagda undersökningar över Tanums 
härads hällristningar,3 i vilket arbete han ingående 
dryftar dessa frågor med samma förklaringsgrund 
av hällristningarnas innebörd. 

Docenten Ekholm och kand. Arthur Norden hava 
fristående från varandra funnit en annan förklaring Fig. ie. Yxa frän 
till hällristningarnas betydelse.4 Dessa skulle vis- ^ ^ r n h ^ 
serligen vara uttryck för en art sympatimagi, men Montelius: 

Minnen 806. 

denna skulle ej gälla de levande utan de döda. 
Jag känner mig icke övertygad om dessa hypoteser. Livet 

och dess praktiska krav spela för den primitiva människan 
en långt större roll än döden. Döden upprör de primitiva 
människorna långt mer än nutidsmänniskorna, men när väl 
den döde fått sina krav tillfredsställda, glömmes han lätt för 
det levande. Redan med denna allmänna synpunkt som bak-

1 Salomon Reinach,Vart et la magie\L'anthropologie 1903,sid.257—266. 

- Min uppfattning härom har jag framfört vid föreläsningar ä Stock
holms högskola hösten 1912 och vid föredrag i Religionsvetenskapliga säll
skapet våren 1913. 

3 O. Almgren, Tanums härads hällristningar frän bronsåldern i Bi
drag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia, 
band 8, 1913. 

4 Ang. A. Norden, se Norrköpingsbygdens fornminnen. Norrköping 
1915, sid. 122 f„ Ymer 1917, sid. 57—83, samt ovan anf. arb. 
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grund finner jag det naturligast att betrakta hällristningarna 
som ett uttryck för de levandes behov. Emellertid vill jag ej 
därmed förneka att vissa hällristningar, närmast gravkistornas 
och gravstenarnas ristningar, kunna betraktas som dödskult
bilder. 

Det är icke min mening alt här ingå på ett närmare dryf
tande av dessa svårlösta frågor utan skall blott, i avvaktande 
på den större publikation i ämnet som professor Almgren för
bereder, göra några randanmärkningar. 

Jag börjar med våra säkerligen älsta ristningar, de nord-

Fig. 17. Oornerad yxa med träskaft frän andra perioden funnen i Danmark, 
närmast av typen Minnen 856. 

skandinaviska djurbilderna, vilka erbjuda de närmaste jäm
förelsepunkterna hos oss med den fransk-spanska grottkonsten.1 

Jag finner det mycket litet troligt, att dessa bilder skulle vara 
uttryck för dödskult. 1 norra Skandinaviens sträva klimat var 
kampen för livet ställd på sin spets, framför allt gällde det 
att sörja för sig själv. Jag betraktar alltså dessa bilder som 
en form av jaktmagi. Jag vill påminna om den jaktamulelt, 
alltså ett föremål för de levande, som nyligen funnits i Gäst
rikland under omständigheter som tyda på en boplats.2 

Nutidens folktro återspeglar ju merendels forntida tro. 
Det är ur den synpunkten av intresse att påminna om ett sä-

1 Gustaf Hallström, Nordskandinaviska hällristningar i Fornvännen 
1907—1909. 

2 H. Rydh, En ristning på lös skifferplatta i Fornvännen 1921, sid. 
61—62; jfr Meddel. av Gästriklands kulturhist. fören. 1921, sid. 7—8. 
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genmotiv från Nerike.1 Ysätters-Kajsa var, berättar Herman 
Hofberg, namnet på ett rådande, som fordom uppehöll sig i 
Öster-Nerikes skogsbygder, men förnämligast hade sitt tillhåll 
i Ysäters-kärret i Askers socken. Hon visade sig vanligen 
som en ung flicka i präktiga kläder och med ett hår av utom
ordentlig längd. Mot de flesta var hon elak. Andra åter, 
som ställde sig väl med henne, var hon till god hjälp vid 
många tillfällen. "Bland dem som åtnjöto Kajsas synnerliga 
ynnest var en stor jägare, Bottorpa-Lasse. Denne var en väl
dig skytt; ty blott han gick i förstugan och lockade på den 
fågel han ville skjuta, eller ritade på en vägg det djur, han 
ville döda, så föll ett sådant till marken, när skottet small." 
Detta exempel ur senare tids folktro belyser, frånsett den tyd
ligt moderna uppfattningen av naturdemonen, det sätt varpå 
vi enklast kunna förklara uppkomsten av de nordskandina
viska djurristningarna.2 

I bronsålderns hällristningar möta oss vissa bestämda hu
vudgrupper, solringar vanligen med strålar ("solhjul"), andra 
cirkelformiga tecken, yxor och yxbärande män, fotbilder, skål
formiga hålor, skepp, vagnar, djur, träd samt diverse scener 
eller genrebilder såsom strider, bröllopsmotiv och plöjande 
män m. m. — Låtom oss granska några av dessa grupper ur 
betydelsesynpunkt. 

Solringarna ("solhjulen") äro de lättast förklarade bild
motiven. Att de äro magiska medel till framkallandet av sol
sken torde vara allmänt antaget.3 Samma förklaring tillkom-

1 H. Hofberg, Nerikes gamla minnen, fig. 238—41, Ysätters-Kajsa. 

- Qlösaristningen i Jämtland synes framställa getter, alltså tamdjur. 
Den är således ej en form av jaktmagi, utan troligen ett uttryck för frukt
samhetsmagi. 

3 Det kunde tänkas att den ursprungliga kärnan i denna solmagi vore 
offer, jfr Axel Olrik, Danske studier 1905, sid. 41. En mera begriplig ut
gångspunkt för denna och även andra motiv i hällristningarna synes vara det 
härmningstväng som den magiska bilden tänktes utöva. 
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mer givetvis den grupp bilder som Almgren gemensamt kallar 
"andra cirkelformiga tecken."1 

Till solbildernas kategori torde ävenledes kunna räknas 
vissa av hästar dragna vagnar. Trundholmspjäsen ger oss an
ledning att antaga, att man brukat verkliga kultvagnar, vilkas 
kringkörande utgjort en del av solkulten. Hällristningsvagnarna 
skulle avbilda dylika. Det må anmärkas, att de ej bära sol
skivor, men tänker man sig Trundholmsvagnen sedd uppifrån, 
i vilken projektion hällristningsvagnarna nästan alltid äro fram
ställda blir solbilden blott en linje; en sådan finnes ofta å 
vagnsbilderna. 

Docenten Ekholm ser i vagnarna färdemedel till döds
riket (Ymer 1916, sid. 295). Även med avseende fästat vid den 
tidens säkerligen skiftande tänkesätt i religiösa ting måste det 
betraktas som en svaghet i Ekholms hypotes, att han för att 
få dödskulten genomgående måste låta sina döda färdas på 
så olika sätt, gående, åkande, roende. De stundom från-
spända vagnarna2 kunna icke gärna inpassas i denna förkla
ring, men möjligen däremot i en magisk framställning.3 

1 O. Almgren, anf. arb. sid. 564 ff. 
2 Se t. ex. Frännarpsristningen, Ymer 1908, sid. 408, fig. 1, g. — Jag 

häller numera före, att samtliga dragare ä denna ristning äro hästar. 
3 Möjligen skulle vissa vagnar kunna vara magiska bilder för framkal

landet av regn, i det att de skulle avbilda kultvagnar för detta ändamål. 
Om bruket av dylika vagnar hänvisar jag till Furtwänglcr, Meisterwerke der 
griechischen Plastik 1893, sid. 257—263, till J. G. Frazer, The magic art, 
Vol. I, sid. 309 samt till E. Hammarstedt, Intressanta fornfynd i Ljus, 2:dra 
årg., 1900, nr 46—47. Hammarstedt betraktar bronsvagnarna frän Peckatel, 
Ystad och Skallerup samt Strettweg som miniatyrer av dylika kultvagnar. 
(Om Peckatel och Ystad se R. Beltz Die Vorgeschichte von Mecklenburg 
samt O. Montelius i Vitt. Hist. o. Ant. Akademiens Månadsblad 1873, Sv. 
fornminnesfören. tidskr. XI; om Skallerup se Chr. Blinkenberg i Årböger 
f. nord. Oldk. o. Hist. 1895). Blinkenberg betraktar de trenne förstnämnda 
vagnarna som blott profana dryckeskärl pä hjul. Jag anser, att Hammar
stedts betraktelsesätt är riktigare med hänsyn till fägelbilderna ä vagnarna 
och till analogien med Strettweg-vagnen, som är en otvetydig kultvagn i mi
niatyr. Emellertid äro de nordiska fynden (Peckatel, Ystad, Skallerup) blott 
tillfälliga jmportföremäl av samma karaktär som Apollo-Qrannus-vasen och 
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Beträffande yxbilder och yxbärande män — jag tänker ej 
på verkliga stridsscener — är det svårt att finna en tilltalande 
förklaring. Då yxan emellertid redan under stenåldern be
tecknade åskan eller åskguden, är det ju möjligt, att hällrist
ningarnas yxor och yxbärande män, tänkta som gudar eller 
kulttjänare, äro åsksymboler till framkallandet av regn. Väx
ling av solsken och regn är den egentliga hävstången för en 
god äring.1 

Angående fotbilderna har Ekholm med hänvisning till 
Gisle Surssons saga den förklaringen att de framställa hel
skor, som bundos på den dödes fötter för vandringen till döds
riket.2 

Att förklaringsmotivet är hämtat från så sen källa som en 
isländsk saga kan ej bli föremål för kritik av den som sam
tidigt söker stöd i den moderna folkseden. Däremot må det 
anmärkas, att själva idén om helskor som färdemedel är mycket 
tvivelaktig. Helge Rosén har ingående behandlat denna fråga 
i sin gradualavhandling och såsom det synes mig på goda 
grunder framkastat möjligheten, att bindande av helsko be
stod i att sammanbinda likets fötter för att hindra den döde 
att gå igen. Som stöd för sin mening anför Rosén bl. a. att 
F. Jönsson påvisat, att uttrycket "ba er peir skulu gänga a til 
Valhallar" saknas i ett par handskrifter och för den skull möj
ligen är en senare tillsats.3 

utgöra intet bevis för förekomsten av verkliga processionsvagnar av detta 
slag i Norden. Icke desto mindre är det sannolikt, att sädana funnits hos 
oss, och möjligheten att dylika avbildats ä hällristningarna kan icke utan vi
dare avvisas. 

1 Det har framställts den hypotesen, att yxan i allmänhet som ett gam
malt åkerbruksredskap (hacka) skulle vara ett fruktbarhetstecken; se Maria 
Collin, Bygdeslöjd och forntidskult, Lund 1921, sid. 10 f. Denna förkla
ring passar emellertid ej för hällristningarnas bilder av rundeggade metallyxor. 

2 Ymer 1916, sid. 295; Uppl. fornm. fören. tidskr. VII:2 sid. 172; jfr 
Ymer 1917, sid. 72. 

3 Helge Rosén, Om dödsrike och dödsbruk i fornnordisk religion, 
Lund 1918, kap. IV. sid. 128—166. 
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Även om den traditionella av Ekholm företrädda uppfatt
ningen om helskor är riktig, blir dock förklaringen haltande. 
Ty den skulle visserligen ur framställningssättets synpunkt 
kunna stämma för de fotbilder, som föreställa fötter med be
klädnad, men den passar ej alls för de på ett flertal hällrist
ningar förekommande bilderna av nakna fötter. Att emeller
tid båda slagen fotbilder böra förklaras ur enhetlig synpunkt, 
synes vara en rimlig fordran. 

Ekholm hänvisar till "den oerhörda styrka som dödskul
ten haft på nordiskt område." Det ligger nog en överdrift i 
detta sätt att se; väl äro stundom gravarna rikt utstyrda, men 
vi veta mycket litet om dödskulten i vår forntid efter själva 
gravläggningen. Den kult som dominerar i Norden synes mig 
vara åkerbrukskulten. Jag hänvisar blott till vår allmogekultur. 
Ur denna synpunkt betraktar jag numera fotbilderna som ut
tryck för en äringskult. 

För belysning av min mening skall jag efter O. Monte
lius citera en slavisk åkerbruksrit. "Jarilo — av jar, vår—är 
en i olika delar av Ryssland bekant personifikation av vårens 
guddom. I Vita Ryssland välja flickorna i slutet av april inom 
sin krets en som skall föreställa Jarilo. De kläda ut henne 
som en man, med vit mantel; på huvudet sitter en krans av 
vårblommor och vänstra handen håller några avskurna sädesax; 
fötterna äro utan skor. Sedan sätta de Jarilo på en vit häst, 
vilken, om dagen är varm och klar, ledes ut på fälten. I gub
barnas närvaro slå de andra en ring om honom och sjunga 
en sång med uppmaning att draga omkring, låta säden på 
åkrarna växa och människorna väl trivas. Där han går fram 
med sina nakna fötter, heter det, där växer kornet tätt och 
där han låter sina blickar vila, där står säden frodig."1 För att 
locka vårguden ut på vandring, en nödvändig förutsättning 
för en god äring, utfördes alltså en sympatimagisk rit. 

Att dylika, mer eller mindre dramatiska äringsriter funnits 

1 Nordisk tidskrift 1911, sid. 97. 
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i vår bronsålderskultur är otvivelaktigt. Som relikter av dy
lika upptåg får man betrakta det medeltida bruket i Uppsala 
att kringbära Fröguden S:t Eriks skrin liksom samma sed
vänja som ännu på 1800-talet kvarlevde i Vånga socken i 
Västergötland med en helgonbild kallad kornguden.1 

Det är ur dylika bruk jag vill förklara hällristningarnas 
fotbilder. De kunna tänkas föreställa äringsgudens fotspår; 
genom att avbilda dessa ville man locka honom att utföra sin 
välsignande vandring över tegarna. De kunna också tänkas 
beteckna en i sten överförd äringsrit. Fotspåren i den upp
luckrade myllan utgöra efter ritens utförande åtminstone för 
en kortare tid de enda "synliga spåren" av densamma. De 
äro bevisen för att äringsriten blivit efter vedertaget bruk ut
förd. När så riten skulle överföras i sten, valde man s. a. s. 
slutklämmen i densamma, fotspåren. Rent konsttekniskt sett 
var detta moment i riten också det lättast återgivliga. Ur 
denna synpunkt behöva fotspåren ej vara äringsgudens, de 
kunna beteckna kultförrättarens och hava endast till uppgift 
att vara sinnebilden av en viss äringsrit.2 

Vi möta alltså i nu nämnda bildgrupper med större eller 
mindre säkerhet uttryck för en åkerbrukskult. Värme och sol
sken, omväxlande med regn, utgöra grundläggande livsfak
torer för ett nordligt boende åkerbruksfolk. Det skulle då vara 

1 Västergötlands fornm. fören. tidskr. del. III, sid. 60; jfr O. Janse i 
Studier tillägnade Oscar Montelius, 1903, sid. 161. 

2 Oscar Almgren har i sitt anf. arbete sid. 568 framdragit och disku
terat en av fransmannen Marcel Baudouin utformad åsikt, att fot- och sko
sulorna framställa solgudens spår pä jorden. — Förutom den å anf. st. cite
rade skriften får jag dessutom hänvisa till ett senare arbete av Baudouin, 
som Almgren ställt till mitt förfogande, nämligen Les sculptures et gravu
res pieds humains sur rockers, i Compte rendu de 1'Association francaise 
pour 1'avancement des scienses 1913 (Tunis), Paris 1914. — Almgren har 
gjort mig uppmärksam pä följande intressanta passus i denna skrift, sid. 106: 
Dans les Ländes, å Solférino, on voit, ä la Mairie, une plaque de bronze, 
rappelant que Napoleon III s'est interesse å ce pays et "a mis le pied sur 
la Lande, pour la fertiliser" (aout 1857). — Or cette plaque porte 1'Empreinte 
du Pied de 1'Empereur et révéle qu'il avait un petit pied. 
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bra egendomligt, om icke dessa bilder till sitt allra största 
flertal framställts till de levandes nytta. Det vore ju så me
ningslöst oegennyttigt av bronsålderns bönder att endast tänka 
på de dödas solsken och regn, när de själva till hela sin exi
stens voro fullständigt beroende av dessa faktorer. Hypotesen 
om dödskult synes mig grundad på en idealisering av män
niskorna och deras verkliga sinnelag. 

De skålformiga hålornas, "älvkvarnarnas", betydelse ut
göra det mest vägande argumentet i Ekholms hypotes. Att de 
under stenåldern voro ett led i dödskulten är säkert. Frågan 
är då om de, såsom E. Hammarstedt antager, förlorade denna 
betydelse under bronsåldern och övergingo till en kult av na
turdemoner,1 eller, såsom Ekholm håller före, fortfarande bru
kades som "matskålar" för de döde.2 Jag känner mig mera 
tilltalad av den förra åsikten, men anser den senare ej alldeles 
utesluten. Förekomsten av skålformiga hålor på hällristnin
garna skulle då innebära en åtminstone lokal kombination av 
dödskult och andra religiösa funktioner, framför allt äringskult. 

De talrika djurframställningarna kunna förklaras på olika 
sätt. Ingå de i jaktscener äga de givetvis till uppgift att be
reda jaktlycka. Detsamma gäller de vilda djur, som äro fram
ställda utan förbindelse med människofigurer. Talrika av de 
ensamma eller i grupper ställda djuren torde vara husdjur. I 
överensstämmelse med det här betonade bondeintresset kunna 
de vara tillkomna föratt befrämja kreaturens förökelse och trivsel. 

1 E. Hammarstedt, Schwedische Opfersteine i Beiträge zur Religions-
wissenschaft, Jahrg. 2, haft. 1, 1915. Det synes mig dock ej alldeles nöd
vändigt att antaga ett samband mellan stenäldersgravarnas och hällristningar
nas skålformiga hålor. Vare sig det offras åt osynliga döda eller åt osynliga 
naturdemoner (åkerbruksgudar), är det naturligt att offerskålarna fä samma 
form. 

2 O. Almgren påpekar, anf. arbete sid. 564, att groparna stundom äro 
sammanställda till egendomliga mönster, för vilka en annan än Ekholms för
klaring måste sökas. Det mä här påminnas om, att Gudmund Schiitte i 
Hjemligt Hedenskab, sid. 237—39, trott sig se Vintergatan och Karlavagnen 
i dylika sammanställningar av gropar ä en hällristning i Bohuslän. Alla sätt 
äro bra, utom de tråkiga. 
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Rörande genremotiven, såsom strids- och bröllopsscener, 
vill jag påminna om O. Almgrens i anf. arbete uttalade hy
potes, att dylika scener möjligen kunna vara uttryck för vad 
ristaren önskade skola ske. Jag delar denna åsikt. Den kan 
synas djärv, då den möjligen skulle förutsätta ett mera per
sonligt förhållande till gudomar med förmåga att fritt ingripa 
i människornas liv, en åskådning som torde ha varit för brons
åldern främmande eller mindre vanlig. Bronsålderns huvud-
gudomligheter voro säkerligen åkerbruksgudar, som, även om 
de till en viss grad varit personifierade,1 böra tänkas bundna 
eller begränsade av sina egna inneboende maktkällor. Men 
liksom man hos dessa gudomligheter genom magi på vissa 
kultplatser framtvingade gynnsamma väderleks- och ärings-
funktioner, vande man sig lätt, ex analogia, att på samma 
ställen söka framlocka förmånliga förhållanden i praktisk-eko-
nomiska eller andra intressefrågor. 

Även så uppfattade kunna genrebilderna representera ett 
historiskt inslag, i det att man avbildat händelser som för 

1 De kvinnliga bronsbilderna frän bronsålderns slut (se T. J. Arne i 
Fornvännen 1909) bevisa tillvaron av personligt uppfattade gudar under 
denna tidpunkt av bronsåldern. För den äldre bronsåldern är en liknande 
guddomsuppfattning mycket antaglig, ehuru inga säkra fynd bestyrka detta. 
De bekanta mansfigurerna frän Stockhult (se bl. a. anf. arbete) kunna näm
ligen, även om de haft horn, vari E. Linderholm ser ett bevis för deras gu
domlighet {Nordisk magi i Svenska landsmål bd 30, sid. 35), tänkas före
ställa blott kulttjänare, t. ex. på en kultvagn av samma typ som pjäsen frän 
Strettweg i Steiermark (M. Much, Kunsthistorischer Atlas.Wicn 1889, Taf. XLI.) 

Vissa av hällristningarnas människoframställningar torde emellertid böra 
uppfattas som gudar. Den som i detta hänseende vägat de längst gående 
konklusionerna är J. Bing {Oldtiden, 1913, sid. 77—116; Mannus, VI, sid. 
149-180, 261, 282; VII. sid. 61-77, 263-280; X. sid. 159—178; Ord och 
bild 1920, sid. 417—433). Utan att beröra några detaljer vill jag nämna, att 
jag ej finner det ur principiell synpunkt orimligt att som Bing i ristningarna 
söka gudaframställningar i både djur- och människogestalt liksom också över-
gängsformer, människogestalter med djurhuvud; om de senare mä dock näm
nas, att de kunna föreställa kulttjänare i masker. — 'Fotspären' utgöra även
ledes ett stöd för antagandet av personligt uppfattade gudar, under förut
sättning att de representera äringsguden själv. 
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stammen eller ätten hade föredömlig betydelse. Så t. ex. kunde 
den lyckade utgången av ett sjötåg genom att detta avbilda
des och bilden blev föremål för magiska ceremonier, tillför
säkra förnyade företag av samma slag ett lyckligt förlopp.1 

Vissa av genrebilderna kunna, såsom Almgren gjort gällande, 
återgiva kultscener från åkerbruks- och fruktbarhetskulten.2 

Jag kommer så till skeppen.3 Professor Almgren anser i 
nyss anf. arb. att skeppen avbilda kultskepp för fruktbarhets riter, 
bl. a. för solkult. Jag ansluter mig till denna mening under anta
gandet att flertalet skepp äro uttryck för solkult.4 Emellertid be
teckna dessa skepp efter G. Ekholms och A. Nordens åsikter 
de farkoster, varpå de döda i dödsögonblicket stiga ombord 
för resan till andarnas land. Hypotesen kan synas tilltalande, 
men argumenten för densamma äro icke helt övertygande, var
till kommer, att denna förklaring ställa skeppen utanför ett 
organiskt samband med övriga element i hällristningarna, under 
förutsättning att dessa som jag gjort gällande huvudsakligen 
äro tillkomna till förmån för de levande människorna. 

Jag skall här bemöta några argument, som framlagts för 
hypotesen ifråga. Arthur Norden har i Ymer 1917 framhållit, 
att gravar ofta finnas i närheten av ristningar. Värdet av de 
flesta exempel som uppräknas från Norrköpingstrakten hava 
efter Nordens och mina gemensamma undersökningar bort
reducerats; i ett fall förelåg en boplatslämning med lerklining, 
i ett par fall gravar från yngre järnåldern och i ett flertal fall 
gravhögsliknande anhopningar av skörbrända stenar och kol; 

1 Tidskriftens redaktör, doktor Eckhoff, har för mig påvisat, att ett dylikt 
historiskt element möjligen kunde finnas i en ristning vid Tegneby i Tanum 
(Baltzer I, pl. 30 nr 3), i det att de fyrsidiga sköldarna, avvikande från de 
vanliga runda, skulle angiva ett främmande folk eller stam. 

2 Se bl. a. O. Almgren, Ein sehwedischer Festbrauch und eine schwe-
dische Felsenzeichnung i Festschrift fiir Ad. Bezzenberger, Göttingen 1921. 

3 De skepp som ingå som moment i genrebilder (t. ex. visa besätt
ningen i aktion) böra givetvis bedömas i sammanhang med dessa. 

4 Att skeppen äro solsymbolcr har tidigare uttalats bl. a. av J. J. A. 
Worsaae, The industrial arts of Denmark, London 1882, sid. 113 och av 
Montelius, Kulturgeschichte Schwedens, sid. 136. 
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de senare böra betraktas som rester efter kulteldar från brons
åldern, utgörande ett led i hällristningsriterna.1 Att rosen och 
andra gravar frän bronsåldern anträffats i närheten av Simris-
och Järrestadsristningarna har i sin tid framdragits av N. G. 
Bruzelius som ett stöd för hällristningarnas datering. För Bo
husläns vidkommande har dr E. Eckhoff påpekat, att ristningar 
och gravar ofta finnas nära varandra. Emellertid utgöra dessa 
tillfälligheter intet som helst stöd för dödskulthypotesen. I 
Skånes och Bohusläns på gravar rika och säkerligen under 
forntiden tätt bebyggda kusttrakter skulle det nästan vara märk
värdigt att icke finna gravar och ristningar nära varandra, då 
de samtliga utgöra produkter av mänsklig verksamhet. Och 
en förteckning av de hällristningar invid vilka inga brons
åldersgravar kunna påvisas, skulle säkerligen uppvisa en för
krossande majoritet. 

Ännu värdelösare som stöd för hypotesen är doc. Ek
holms meddelande, att Kivbrunna-ristningen råkar ligga i när
heten av en mosse.2 Att mossfynden från Danmarks äldre 
järnålder antagligen äro offer till de döda kan ju ej bevisa, 
att en liten mosse i Uppland, från vilken för övrigt inga fynd 
äro angivna, skulle varit helgad åt dödskult. 

Som ett viktigt skäl däremot för sin åsikt anför docent 
Ekholm, att skepp förekomma å hällarna i vissa gravkistor. 
Att de i dessa fall utgöra ett inslag i dödskulten är alldeles 
riktigt, men därmed är icke bevisat, att de beteckna döds
skepp. De kunna ju liksom t. ex. solringarna å Kiviksstenarna 
4 och 6 befrämja solskenet i de dödas värld. Jämförelsen 
med de gottländska bildstenar, som visa Valhallsfärder med 
fartyg, innebär emellertid onekligen en analogi av stort in
tresse. Man kan således icke helt avvisa den möjligheten, att 
gravkistornas skepp beteckna dödsskepp. 

1 Att denna förklaring är riktig synes framgå av ett bronsåldersfynd, 
en knapp såsom Montelius: Minnen 1378, frän en dylik anhopning invid en 
ristning vid Leonardsberg (St. H. M. inv.-nr 16774). 

2 Ymer 1916, sid. 294. 
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Möjligheten härför sammanhänger med frågan, om en 
dylik tro om de dödes färd över vatten verkligen funnits i 
Norden under denna tid och i så fall på vad sätt en sådan 
tro uppstått. 

Det anses, att vid övergången mellan sten- och brons
åldrarna en själatro börjat framträda och i samband därmed 
föreställningar om mer eller mindre avlägsna dödsriken. Det 
är denna tro som tämligen snart, under loppet av andra pe
rioden, tar sig uttryck i likbränningen. Enligt docent Ekholm 
skulle med denna själa- och dödsrikestro, som antagligen ema
nerat eller i varje fall påverkats från Medelhavsområdet, även 
följa tron på båtfärder till dödsriket, om vilket skeppsristnin
garna på gravhällarna skulle vara ett bevis och ett vittnes
börd. Det är möjligt, att detta sätt att se saken är riktigt.1 

Som ett stöd för sin åsikt anför docent Ekholm de gott
ländska skeppssättningar som de senare åren blivit under
sökta.2 Dessa visa, att en tro om båtfärd till dödsriket i varje 
fall funnits på Gottland från fjärde perioden av bronsåldern 
till och med första perioden av järnåldern. Om detta sedan 
kan utsträckas för hela Norden och för hela bronsåldern är 
en annan fråga. Det är naturligtvis möjligt. Jag har dock i 
mitt referat av dessa undersökningar pekat på en annan möj
lighet. Då inga spår av båtgravar finnas i Danmark eller södra 

1 Jag vill icke förneka förefintligheten av tron pä dödsskepp och båt
färder till dödsriken i den samtidiga premykeniska (minoiska) kulturen, men 
vill dock anmärka, att tydliga bevis härför ännu torde saknas. Att denna 
tro, som Ekholm angiver, finnes i 4:de dynastien i Egypten {Ymer 1916, 
sid. 291) utgör intet bevis för det grekiska områdets vidkommande. Max 
Ebert har i avhandlingen Die Bootfahrt ins Jenseits i Prwhistorische Zeit
schrift XI och XII hänvisat till den mykenisk tid tillhörande Hagia Tri-
ada-sarkofagen, face 1, där man till den döde frambär boskap och ett skepp. 
Detta bevisar emellertid intet. A sarkofagens face IV finnes ett åkdon draget 
av bevingade väsen, vilket med större sannolikhet kan betraktas som den 
dödes färdemedel. Man jämföre härmed fig. 4 samt dithörande text i Eberts 
avhandling. (Hagia Triada-sarkofagens fyra sidor finnas avbildade bl. a. i R. 
Dussaud, Les civilisations préhelléniques). 

2 B. Sehnittger, Gottländska skeppssättningar från bronsålderns slut 
och Järndlderns början i Årböger for nord. Oldk. 1920, sid. 43—46. 
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Sverige,1 varifrån Gottlands bronsålderskultur kommit, anser jag 
det mera troligt, eller i varje fall möjligt, att vi här hava att räkna 
med en intern gottländsk utveckling.2 Ett föregående led av 
denna utveckling under äldre bronsåldern eller tidigare, kunde då 
vara bruket att lägga den döde i kanot och överlämna denna åt 
vågorna, ett förled som dock icke nödvändigt behöver förutsättas. 

Emellertid kan det tänkas, att Ekholms hypotes på denna 
punkt är riktig och att verkligen skeppen å det fåtal grav
kistor vi känna från äldre bronsåldern haft till ändamål att 
beteckna dödsskepp. Frågan är om man omedelbart kan för-

Fig. 18. Solskepp ä hällristningar vid Norrköping, resp. 58 och 61 cm. 
Efter A. Norden. 

vandia denna möjlighet för ett fåtal framställningar till en viss
het för samtliga skeppsframställningar. 

Antagandet att skeppen äro ett led i solkulten betingas bl. a. 
av förekomsten av skepp som bära solens bild. Ett sådant 
solskepp är figuren nr 5 å Bergaristningen. Ett par exemplar 
från Norrköpingstrakten, upptäckta av Arthur Norden, visar jag 
i fig 18. Från Bohuslän är solskeppet i fig. 19.3 Från Hal-

1 Jag har liksom Ekholm {Uppl. fornm. fören. tidskr. VII: 2 sid. 178) 
tänkt pä möjligheten att betrakta ekkistorna i Sydskandinavien under andra 
perioden som ett slags farkoster, men anser detta vara en nödförklaring, pä 
vilken intet säkert kan byggas. 

2 Det ligger naturligtvis ej utanför möjlighetens gränser, att ett infly
tande frän medelhavskulturen träffat Gottland direkt över havet utan att pas
sera Danmark—Sydsverige. Jag anser detta dock mindre troligt. En sådan 
åsikt företrädes emellertid av Åke Stavenowi Uppl.fornm.tidskr.Vlll:4,sid.232. 

3 Dessutom får jag hänvisa till följande figurer hos Baltzer, vilka möj
ligen ocksä visa oss solskepp: 1, pl. 1—2, avb. 1, pl. 14—15, avb. 1, pl. 17, 
avb. 2, pl. 18—21, avb. 4 a. 

8 — Fornvännen 1922. 
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land känner man en sten med solen svävande över ett skepp, 
fig. 20; fåtalet figurer å stenen och det begränsade rummet 
ge vid handen, att denna sammanställning icke är tillfällig, 
en anmärkning som kan tänkas göras mot de stora hällrist
ningsgrupperna.1 

Skeppet är alltså ett solens färdemedel. Jag är beredd 
på att möta en liknande anmärkning som jag riktade mot do
cent Ekholm, att solen genom denna förklaring får för många 
färdesätt. Men solringar och av människor burna solbilder 
angiva intet sätt för solen att färdas; återstå då vagnar och 

skepp, representerande två 
olika färdesätt. Följande för
klaring är tänkbar. Solen fär
das över himlen i vagn, dra
gen av en eller flera hästar; 
när den på kvällen går ner i 
väster, bestiger den ett skepp 
och återvänder under jorden 
till östra horisonten.2 

Vare sig skeppen tänkas representera i ristning överförda 
riter (kultskepp) eller anses direkt återgiva solens farkost, hava 
de haft till uppgift att framlocka solsken eller att säkerställa 
solens regelbundna funktioner. 

Det kan ju invändas, såsom jag gjort gentemot docent Ek
holm, att en generalisering från ett fåtal skepp till samtliga 
är en mindre god metod. En sådan anmärkning är icke obefo
gad. Men min generalisering rör sig från bild till bild i fri-

Fig. 19. Solskepp vid Bottna kyrka i Bo 
huslän. Efter Holmberg och Baltzer. 

1 Här mä ocksä nämnas det märkvärdiga votivfyndet frän Nors, Thisteds 
amt i Danmark bestående av omkr. 100 små båtar av guldblcck, Årböger 
1886, sid. 236 f., S. Muller, Ordning av Danmarks Oldsager 170, Nordisk 
tidskr. 1911, sid. 18. En del av dem äro prydda med koncentriska kretsar. 
Dä detta är ett vanligt ornamentsmotiv under den yngre bronsåldern, kan 
detsamma dock ej utnyttjas som ett bevis för att båtarna beteckna solens 
skepp. Axel Olrik betraktar dem som offer till en havsgudomlighet, Danske 
Studier. 1905, sid. 42. 

2 Nordisk tidskrift 1911, sid. 18. 
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luftsristningarna, alltså inom ett på visst sätt enhetligt mate
rial, under det att Ekholm sluter från gravristningar till frilufts-
monument. Vidare vilar min utgångspunkt på säkrare grund 
nämligen skepp som otvivelaktigt bära solens bild och vilka 
icke gärna kunna förklaras på annat sätt, under det att Ek
holms utgångspunkt, skeppens förekomst på gravhällar, kan 
förklaras annorlunda; det finnes 
dessutom icke vare sig å grav
hällar eller å friluftsristningar 
några skepp som visa en tro
värdig bild av den dödes befint
lighet ombord; A. Nordens exem
pel i Ymer 1917 (jfr Bildgätan, 
fig. 22 och 28) äro lindrigt sagt 
problematiska. 

Som huvudargument för sin 
hypotes, att hällristningarnas hu
vuduppgift varit dödskult, fram- FiS- 2 a s t e n m e d s k ePP och so1 frän 

. . . . , . „ . , , , , Tjärby, Grimetons socken i Halland, 

håller docent Ekholm, att denna 
uppgift är fullt säker för de trenne grupperna fotbilder, skepp och 
skålformiga hålor. Beträffande de förstnämnda tror jag mig hava 
visat att de på intet sätt kunna betraktas som dödskultelement. 
Rörande skeppen har jag hävdat en uppfattning som synes 
mig sannolikare och för tredje gruppen har jag hänvisat på 
E. Hammarstedts förklaring, som må anses lika antaglig som 
docent Ekholms. 

Denne har tänkt sig möjligheten, att olika element, dock 
huvudsakligen dödskult, ingå i ristningarna; tron på solens 
skepp skulle kunna vara en sekundär och underordnad inymp
ning på en äldre och mera grundfast dödsfärdslro (Ymer\9t§ 
sid. 292). Den sistnämnda möjligheten anser jag föga trolig, 
i varje fall på intet sätt begrundad. Däremot har jag på tal 
om de skålformiga hålorna medgivit, att dödskult kan ingå 
som ett underordnat moment i hällristningarnas praktiska upp
gift. Även härutinnan vill jag dock anmäla ett visst tvivel. 
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Det är nämligen en öppen fråga, om en sådan kombination 
verkligen stär i överensstämmelse med den tidens uppfattning 
om de döda. Man rör sig dock här på det subjektiva om
dömets mark, och ett bestämt förnekande skulle det inte falla 
mig in att göra. Emellertid synes det mig, att Oscar Alm
grens och min syn på problemet ger ett naturligare perspektiv 
över forntidens bondekultur och våra fäders dagliga liv och 
omsorger om det timliga. 

Den äldsta bebyggelsen vid Bosporen.1 

Av 

T. J. ARNE. 

xen del av Mindre Asien, som ligger omedelbart öster 
om Bosporen och Marmarasjön, tillhörde i forntiden 
landskapet Bitynien. I sin berättelse om Xerxes' 
tåg mot Hellas uppger Herodotos, att landets invå

nare, bitynierna, voro av Irakisk stam och en gång fördrivits 
från sina boplatser vid floden Strymon (Struma) i Trakien av 
tevkrer och mysier. Till samma trakiska stam ansägos även 
de sydligare boende frygierna höra. Mysierna, som bodde 
söder om Marmarasjön, voro troligen besläktade med Iraki
erna, ehuru Herodotos är av annan mening. Längre i öster 
bodde mariandyner och kaukoner, rester av en äldre under
kuvad befolkning. 

Trakierna voro indoeuropeer. Invandringen av indoeuro
peiska stammar från Balkanhalvön till Mindre Asien anser 
språkforskaren Kretschmer ha börjat redan i det 3:e förkristna 
årtusendet och även historikern Edv. Meyer menar, att den 
börjat rätt tidigt, men att dessa stammar blevo ett väsentligt 

1 Har med obetydliga ändringar hållits som föredrag i Svenska Orient-
sällskapet den 29 april 1922. 


