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höidet mellem disse to beslegtede billeder paa helleristnin-
gerne en interessant antydning av bronsealderens religionshislo-
riske utvikling fra magi til gudetro. 

Hällristningsproblemet. 

Ett genmäle. 
Av 

GUNNAR EKHOLM. 

sin uppsats över den nyupptäckta hällristningen 
vid Berga-Tuna i Södermanland i denna tidskrift 
för innevarande år ingår antikvarien B. Sehnittger 
även på de problem, som med dessa fornminnen 

äro förknippade. Då i dessa uttalanden finns åtskilligt, som 
kan diskuteras, och dessutom en del missförstånd insmugit 
sig beträffande min egen ståndpunkt i frågan, ser jag mig nöd
sakad till ett kortare genmäle. 

Vad först beträffar Schnittgers invändning mot att jag i 
min typologi för hällristningarnas skeppsformer mellan Kiviks-
och Tunaskeppet inskjuter Herrestrupstypen, kan jag i min till 
typschemat hörande text icke finna något uttalande, varemot 
denna anmärkning rättvisligen kan rikta sig. I fråga om de 
bildsmyckade hällkistornas relativa kronologi framgår jag där 
med stor försiktighet och nöjer mig med att dela upp dem i 
två grupper. Till den äldre av dessa hänför jag både Kivik-
och Herrestrupshällarna och yttrar mig icke om deras inbördes 
tidsställning. För att även å typschemat markera, att jag 
håller denna fråga öppen, låter jag där de båda skeppstyperna 
få plats bredvid varandra. De behandlas sålunda på samma 
sätt som de båda överst stående skeppsbilderna från västeuro
peiska gravkamrar, om vilkas relativa kronologi jag icke heller 
uttalar mig. 
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Sin egen kronologi för Herrestrupstypen — först i serien 
av skandinaviska former — stöder Sehnittger genom hänvis
ning till att typen är den primitivaste. Detta drag hos skeppet 
i fråga är även av mig betonat (Ymer 1916, s. 283), ehuru 
jag icke därpå tilltror mig kunna bygga några vidlyftiga slut
satser. Typens primitivitet består framförallt i frånvaron av 
särskild relingslinje ("köllinje" måhända lämpligare term), men 
som Sehnittger själv framhåller, leva skepp av denna cert kvar 
långt ned i tiden, varför icke alltför vittgående slutsatser böra 
byggas på denna detalj. För övrigt kan förtjäna anmärkas, att 
Herrestrupsskeppet genom sina fullt tydliga, ända ned till "skro
vet" neddragna bemanningsstreck på visst sätt synes stå när
mare Tuna- än Kivikstypen. — Här står sålunda det ena sti
listiska draget mot det andra. Jag föreslår därför, att frågan 
om terminus post quem för Herrestrupskeppet tills vidare 
lämnas å sido. För närvarande är denna detalj ej av någon 
större betydelse i diskussionen av hällristningsproblemet. 

Av vida större vikt är däremot frågan om Kiviksgravens 
typologiska ställning. Enligt Sehnittger är den där förekom
mande skeppsbilden med bemanning att uppfatta såsom en 
variant till Tunaskeppet. Att även jag betraktar de båda skepps-
typerna såsom typologiskt och kronologiskt tämligen närstå
ende framgår av min datering av Tunaskeppets första upp
trädande till andra perioden, sålunda samma skede som Ki
viksgraven tillhör. Men att, såsom Sehnittger gör gällande, i 
Kiviksskeppet se en med Tunaskeppet samtidig eller rent av 
delvis yngre variant kan jag omöjligt förmå mig till. Med 
sin avgjort naivare teckning, sin brist på sammanhang i lin
jerna synes mig Kiviksskeppet förete en lika bestämt "primitiv" 
typ som Herrestrupsskeppet, icke obetydligt erinrande om det 
å min typplansch såsom nr 1 återgivna skeppet från Mané-
Lud i Morbihan. 

Såsom bevis för sina uttalanden om de båda skeppsty
pernas samtidighet hänvisar Sehnittger till den omständigheten, 
att å den nu endast genom avbildningar kända Kiviksstenen 1 
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funnits en annan skeppsbild, identisk med den obemannade 
Tunatypen. Denna är emellertid enligt Sehnittger samtida med 
den bemannade formen av samma utseende, och följaktligen 
bör det bemannade Tunaskeppet vara samtida med det be
mannade Kiviksskeppet. 

Denna bevisföring kan icke betraktas som övertygande. 
Såsom en första anmärkning måste uppmärksamheten fästas 
på det betänkliga i att fota sina argument på ett bildele
ment, endast känt genom varandra motsägande avbildningar. 
Dock vill jag i fråga om utgångspunkten acceptera antikvarien 
Schnittgers mening och betrakta denna skeppsbild såsom ett 
obemannat Tunaskepp. Att denna typ tidvis förekommer pa
rallellt med motsvarande bemannade form och sålunda är sam
tida med den framgår av åtskilliga av mig publicerade upp
ländska hällristningar och är även från min sida särskilt fram
hållet.1 Men därmed är icke bevisat, att båda typerna uppstå 
samtidigt. Rent stilistiskt sett synes mig den naturligaste för
klaringen till uppkomsten av den bemannade Tunatypen vara, 
att den utgör en kombination av det bemannade och det obe
mannade Kiviksskeppet, möjligen även med ett inslag från 
Herrestrupstypen. Men allt detta pekar ju mot att typen i fråga 
är av yngre datum än Kiviksgraven, och detta antagande får 
den bästa bekräftelse av dess förekomst på det till tredje pe
rioden säkert daterade Wismarhornet. 

Schnittgers anmärkning, att jag ej konsekvent medgiver 
typernas samtidighet är med ovanstående besvarad, vad be
träffar det obemannade Kiviksskeppet. I fråga om den beman
nade typen ser jag i den, såsom ovan framhållits, endast ett 
förstadium till Tunatypen. Då sistnämnda form förelegat fullt 
utbildad, en utveckling, som enligt vad de daterade monu
menten visa, måste ha gått tämligen snabbt, har jag svårt att 
tänka mig, att den äldre, i detta fall enligt mitt förmenande 
en mindre livsduglig typ, kunnat någon längre tid fortleva. 

1 Ymer 1916, s. 280, not 1. 
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Så vitt mig är bekant, har den heller icke påvisats på andra 
håll. I Herrestrupsskeppet är jag däremot hågad att i likhet med 
Sehnittger se en självständig, livskraftig lyp, varifrån "skeppen 
utan markerad relingslinje" kunna härstamma ] Vad slutligen 
angår Tunaskeppet själv, erbjuder det så många möjligheter 
till försköning med festligt uppdragna stävar, till utbyggande 
i jättelika dimensioner etc, att det utan svårighet kunnat fort
leva till bronsålderns slut.2 

Då jag sålunda betraktar Kivikstypen såsom äldre än Tuna
skeppet, fäster jag mig icke endast vid "de punkterade hu
vudena" eller vid den grunda inhuggningen3 utan vid skep
pets hela stil. Då nu den skånska graven är att hänföra till 
period II och vidare skeppsbilder av Tunatyp visat sig tillhöra 
period III — tvenne kronologiska bestämmelser, som Sehnitt
ger accepterar — anser jag mig enligt vanligt arkeologiskt be
traktelsesätt kunna förklara skillnaden mellan skeppstyperna 
såsom betingad av kronologiska och typologiska skäl. I samma 
riktning pekar den även av Sehnittger erkända egenarten hos 
Kiviksmonumentet. Denna är i själva verket så stor, att den 
rimligaste förklaring synes mig vara att för graven i fråga an
taga den kronologiska prioritet, varpå skeppslypologien direkt 
ger anvisning. I varje fall torde Schnittgers förklaring av dessa 
förhållanden — bilderna "visa en rutinerad uppfattning av upp
giften och dess möjligheter" — kunna betecknas såsom "allt
för subjektiv". 

Min uppfattning av Kiviksgravens kronologiska ställning 
är således, att den av våra säkert daterade hällristnings-

1 1 Ymer 1917, s. 371 göres av mig uttalande i samma riktning. 
2 Beträffande Schnittgers uttalande om hällristnirgsbildernas karaktär 

av antydningskonst, där figurernas kvalitet är av underordnad betydelse, 
vilket gör att goda och dåliga kunna vara samtida (s. 86) jfr Ymer 1917, 
s. 311. Vi fä dock icke bortse frän den utveckling, som faktiskt äger rum 
även inom hällristningsmaterialet. 

3 Detta drag är, såsom jag själv framhåller (Ymer 1916, s 280), ut
märkande för en stor del av hela den äldre hällristningsgruppen. 
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monument är det äldsta. Då emellertid det nya gravskicket, 
användandet av kluvna och urholkade ekstammar, vars uppträ
trädande enligt min mening förorsakar bildernas utflyttning på 
de naturliga berghällarna, lar sin början redan under brons
ålderns första period, räknar jag med möjligheten, att redan 
vid denna tid hällristningar kunnat börja uppträda i öppna 
fältet. Verkligt bindande bevisning härför hade jag dock ännu 
vid mitt sista uttalande i frågan icke kunnat finna, och det 
är därför med stort intresse jag tagit del av vad antikvarien 
Sehnittger i denna fråga har att andraga. 

Schnittgers viktigaste inlägg i denna punkt av diskussionen 
består i hans hänvisning till vissa yxbilder i hällristningarna 
vid Simris och Järrestad. Dessa ristningar har jag enligt Sehnitt
ger avfärdat alltför summariskt, i det att jag vid behandlingen 
av dem endast berör skeppsfigurerna, men ej tar nödig hän
syn till yxorna. Härtill får jag genmäla, att jag i fråga om 
den av mig berörda Simrisyxan hänvisar till yxbilden från Fly-
hov, beträffande vars tidsställning jag ansluter mig till Eck
hoff, d. v. s. identifierar den med den typ, som enligt Monte
lius Om tidsbestämning inom bronsåldern är att hänföra till 
andra perioden. Jag kunde således vid nedskrivandet av min 
uppsats i Ymer 1916 icke finna någon som hälst motsägelse 
mellan Simrisyxan och min skeppstypologi och hade således 
ingen anledning att länge uppehålla mig vid denna detalj. 

Sedan dess har ställningen undergått en förändring så 
tillvida att Montelius, såsom Sehnittger påpekar, i Minnen 
överfört dessa yxtyper till sin första period. Någon revision 
av Montelius' uppfattning av dessa typers kronologiska ställ
ning innebär detta säkerligen icke, i varje fall kan man icke 
finna något uttalande härom i hans skrifter. Utan tvivel ha vi 
häri endast att se en lätt ruckning av gränslinjen mellan pe
riod I och II — givetvis måste dessa yxor anses tillhöra över
gången mellan dessa skeden — detla i avsikt att åstadkomma 
överensstämmelse mellan hans typologiska system och hans 
uttalande om hällristningarna. Frågan om Simrisrislningarnas 
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hänförande till första eller andra perioden reducerar sig sålunda 
till en tvist mera om ord än om realiteter. 

För övrigt kan med skäl ifrågasättas, om Schnittgers pro
klamerande av att det är "yxorna, som återgiva kända forn-
saksformer, vilka böra datera de stiliserade skeppsbilderna", 
utan vidare får godtagas. För det första måste häremot in
vändas, att även yxbilderna, såsom framgår av Schnittgers 
egna uttalanden om dem, som förekomma såväl vid Flyhov 
som Berga, mången gäng äro starkt stiliserade, varför det är 
ytterst svårt att avgöra, vilken yxtyp bilden återger. Bergayxan 
uppfattas av mig på grund av sin storlek i förhållande till 
skaftet såsom en avsatsyxa. Vad beträffar Schnittgers typolo
giska och kronologiska bestämning för de båda vapnen från 
Hägvide, strider den ej blott mot den av mig framlagda skepps-
typologien utan vad värre är, även mot den fullt säkra yxbil-
den å samma ristning. Då denna av Sehnittger erkännes så
som en avsatsyxa från andra perioden, blir sålunda resultatet 
av Hägvideristningens omdatering ett fastslående av förhållan
den, analoga med dem, som enligt Sehnittger äro de orimliga 
konsekvenserna av min kronologi för Simrisristningarna, näm
ligen att bildelementen inom samma ristning "skulle vara åt
skilda av ett betydande tidsrum". 

I fråga om den vikt och betydelse, som kan tillskrivas 
yxbilderna, är för övrigt Nordmans av Sehnittger refererade 
påpekande av den med yxor av Skogstorpstyp prydda rak
kniven från fjärde perioden ägnat att mana till den största för
siktighet. Sehnittger anser sig icke kunna avvisa tanken på 
att denna yxtyp från andra perioden kunnat leva kvar ner i 
yngre bronsåldern, och enligt min mening är denna syn på 
saken den riktiga. Vi måste tydligen räkna med att vissa kult
föremål — och såsom sådana ha vi givetvis att uppfatta Skogs
torpsyxorna — mindre varit underkastade den typologiska ut
vecklingen eller kanske snarare, att de bevarats längre genom 
tiderna än vapen och redskap för vardagligt bruk. Men en 
ofrånkomlig konsekvens av detta Schnittgers uttalande är ett 
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medgivande från hans sida, att det "ligger inom möjlighetens 
råmärken", att icke heller de å Simrisristningarna återgivna 
kultyxorna äro strikt bundna inom de av Montelius uppdragna 
periodgränserna. 

Någon berättigad anledning att på grund av vissa yxfor-
mers förekomst å ristningarna vid Simris, Järreslad,1 Hägvide 
och Berga datera dessa till första perioden föreligger således 
icke. Av vad ovan sagts framgår emellertid, att det icke står 
i någon som hälst motsägelse till de av mig förfäktade me
ningarna om hällristningarnas genesis och innebörd, att de 
tagit sin början redan under första perioden. Det är därför en 
missvisande framställning av min ståndpunkt att jag "ä tout 
prix vill göra Kiviksgraven till det äldsta hällristningsmonu
mentet i landet". Men med hänsyn till den försiktighet, som 
alltid måste iakttagas vid fastställandet av en fyndgrupps kro
nologi, anser jag, att vi för närvarande icke ha rättighet att 
förlägga några ristningar längre tillbaka än till andra perioden. 

Såsom avslutning på sin uppsats gör Sehnittger ett inlägg 
i diskussionen om hällristningarnas innebörd. I denna punkt 
skall jag här fatta mig kort av samma skäl som Sehnittger 
endast tämligen flyktigt berör denna fråga: lämpligheten att 
avvakta professor Almgrens under utarbetande varande publi
kation i ämnet. 

Vad först beträffar Schnittgers allmänna synpunkt på spörs
målet, "livet och dess praktiska behov spela för den primitiva 
människan en långt större roll än döden" kan jag hänvisa till 
den allmänt erkänna satsen, att på detta kulturstadium döden 
icke betecknar samma bestämda gränslinje i individens liv som 
för oss. Döden är för de primitiva endast porten till en annan 
värld, där livet fortgår i samma former som på jorden. Själen 

1 I fråga om Simris- och Järrestadsristningarna medger Sehnittger un
der hänvisning till vissa där förekommande bildelement, att de delvis gä 
ned i andra perioden, beträffande Bergaristningen räknar han med olika 
möjligheter. 
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tankes såsom en finare materia. Den har kroppens alla livs
behov och behöver liksom de levande framför allt mat. Att 
förse de döda med mat och dryck i symbolisk form är för de 
levande ett nödvändigt och "praktiskt" intresse, ty i motsatt 
fall suga de sina efterlevandes livssaft. Att räkna med dylika 
föreställningar och därav föranledda sedvänjor hos våra för
fäder kan rimligtvis icke karaktäriseras såsom "en idealisering 
av människornas verkliga sinnelag". 

Då Sehnittger anser mig gå till överdrift genom mina ut
talanden om "den oerhörda styrka, som dödskulten haft på 
nordiskt område", under hänvisning till att vi veta mycket litet 
om "dödskulten i vår forntid efter själva gravläggningen" gör 
han sig skyldig till samma fel, som han påbördar mig. I jäm
förelse med vad vi i detta ämne ha oss bekant om våra indo
germanska stamfränder är visserligen det nordiska materialet 
ringa, men vi kunna dock hänvisa till ett flertal arbeten, be
rörande dessa spörsmål, av exempelvis Hans Hildebrand, Ham
marstedt, Schiitte m. fl. I varje fall ha vi ingen anledning att 
betvivla våra förfäders delaktighet i en kult, om vilken J. P. 
Jacobsen uttalar, att den "framtraeder i de nyeuropeiske Folks 
Historie som en av de maegtigste for ikke at sige den maeg-
tigste av alle sociale og ekonomiske Factorer i Samfundslivet".1 

Innan jag avslutar mitt svaromål beträffande denna punkt, 
vill jag vidare fästa uppmärksamheten på att ordet "dödskult" 
i mina skrifter användes i den allmänna betydelsen omvårdnad 
om de döda, och att således däri inbegripes uppförandet av 
gravbyggnader och gravhögar, nedläggandet av gravutstyrsel 
samt av offer till de döda i mark och mossar, resandet av 
bauta- och runstenar o. s. v. Att dödskulten, när ordet tages 
i denna bemärkelse, varit av en synnerlig styrka i Norden, 
torde av ingen kunna jävas, och det är därför jag anser mig 
kunna hänvisa till den såsom den bakgrund, mot vilken vi 
måste se hällristningarna vid våra försök att tolka deras gåtor. 

Gent emot de av mig företrädda dödskultsynpunkterna 
1 Jacobsen, Månes, 1 (Kjebenh. 1914), s. 9. 
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framlägger Sehnittger i anslutning till Almgren teorierna om 
en fruktbarhets- eller åkerbrukskult. Att bilder av denna art. 
även förekomma på hällristningarna håller jag för mycket tro
ligt, men kan ej inse, att detta antagande i ringaste mån mot
säger den av mig företrädda uppfattningen. Jag står nämligen 
helt oförstående till Schnittgers på dessa premisser dragna 
slutsats, att bilderna i fråga framställts uteslutande till de 
levandes nytta, och dess motivering, att "det vore ju så me
ningslöst oegennyttigt av bronsålderns bönder att endast länka 
på de dödas solsken och regn, när de själva till hela sin exi
stens voro fullständigt beroende av dessa faktorer". Med an
ledning av dessa uttalanden riktar jag till antikvarien Sehnitt
ger en fråga, om det icke finns några andra möjligheter för 
de levande att utöva sin sol- och regnmagi än att inhugga 
bilder å berghällar. I själva verket torde icke ett enda belägg 
kunna företes på att fruktbarhetsmagi till förmån för de levande 
utövats på detta sätt. Dessa kultbilders uppträdande på dy
lika ställen i nära förening med dödsskepp och matofferskålar 
åt de döda synes mig få sin naturliga och osökta förklaring i 
att man velat låta sina framfarna anhöriga draga nytta av de 
magiska ceremonier, som man utförde i de levandes krets 
genom att å de åt dödskulten ägnade "hällarna i bild återgiva 
dessa ceremonier och de därvid använda kultredskapen. Till 
dessa element av fruktbarhetskult i hällristningarna kunna 
givetvis sluta sig dylika av annan magisk eller allmänt reli
giös art, exempelvis representerade av yxor, fotsulor, vagnar 
etc, om vars närmare betydelse det torde vara skäligen ofrukt
bart att tvista. 

Denna allmänna syn på hällristningsproblemet förefaller 
mig enklare, starkare och framförallt mera allmängiltig än den 
Sehnittger föreslår för att förklara den i många fall oveder
sägliga föreningen av olika element å bergtavlorna: "lokal 
kombination av dödskult och religiösa funktioner, framförallt 
äringskult". Sedda i ljuset av Schnittgers hypotes komma våra 
hällristningar att te sig som resultatet av ett meningslöst, rent 
15— Fornvännen 1922. 
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Fig. 1. Qravkista frän Hundshoved, Jylland. Omkr. 1/a 
Efter foto frän Nationalmuseet, Köpenhamn. 

mekaniskt sammanfogande av heterogena element. Det orga
niska samband mellan en ristnings olika delar, som Sehnitt
ger med rätta efterlyser, går man däremot med denna förklarings
grund fullkomligt miste om. Vida bättre tillgodoses detta vik
tiga krav genom den av mig företrädda tolkningen, enligt vilken 
dessa bergtavlor i främsta rummet äro tillskapade för dem, 
som dväljas i de dödas land. Där rör sig livet i samma for
mer som på jorden, och därför måste vi på hällarna finna åter
speglade jordelivets skiftande företeelser, icke minst kulthand-
lingarna, varmed de makter påverkas, av vars gunst människan 
även i sitt hinsidesliv är beroende. 

I fråga om detaljerna i Schnittgers diskussion av hällrist
ningarnas betydelse kan jag till en början med honom in
stämma i att de nordskandinaviska hällristningarnas djurbil
der äro uttryck för ett slags jaktmagi. Min ståndpunkt, att 
denna magi avser de döda, ej de levande, grundar jag på att 
dessa bilder stundom förekomma i kombination med skepps-



223 

Fig. 2. Egyptisk framställning av solskeppet med den döde, farande 
över himlavalvet ned i nattens och dödens rike. 

bilder av samma form som längre söderut, åt vilka jag ger 
samma tolkning som åt de sydskandinaviska: dödsskepp. Be
träffande Schnittgers ord om "norra Skandinaviens sträva kli
mat etc." såsom stöd för oppositionen mot dödskultteorierna 
hänvisar jag till vad ovan framhållits om dödskultens "prak
tiska" betydelse. Vad slutligen angår Schnittgers utan varje 
motivering uttalade övertygelse, att vi i Nordskandinavien ha 
"våra säkerligen äldsta ristningar", hänvisar jag till Th. Pe
tersens på ett ingående studium av det norska materialet fo
tade förklaring om de "arktiska" och de sydskandinaviska 
hällristningarnas nära kronologiska samhörighet (Aarböger 1920, 
s. 32 ff.). 

1 sina invändningar mot den även av mig upptagna för
klaringen av fotsulorna såsom helskor åt den döde framhåller 
Sehnittger, att denna förklaring kan gälla bilderna av beklädda 
fötter men ej av nakna. Då läsaren härigenom får föreställ
ningen, att jag förbisett detta, kan här framhållas, att jag i 
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denna fråga gjort samma anmärkning som Sehnittger.1 I fråga 
om bilderna av nakna fötter förklarar jag mig dock antaga, 
att även de tillhöra dödskulten och hänvisar till en dansk 
gravurna, prydd med en krans instämplade bilder av dylika. 
Huruvida denna min förklaring innebär ett brytande mot den 
"enhetliga synpunkt", som enligt Sehnittger bör anläggas på 
dessa bildelement, torde varken han eller någon annan kunna 
avgöra. 

Såsom en särdeles viktig detalj i diskussionen om häll
ristningarnas betydelse betecknar Sehnittger med rätta frågan 
om älvkvarnarna och de till dem hörande riterna. Att de un
der stenåldern voro förbundna med dödskulten förklarar han 
sig övertygad om. Beträffande bronsålderns älvkvarnar är han 
dock mera böjd att ansluta sig till Hammarstedt och antaga, 
att de representera en kult av naturdemoner. Här har dock 
Sehnittger väl summariskt refererat, ja rent av missförstått 
Hammarstedt. Denne uttalar sig i denna fråga med stor för
siktighet, gör ingalunda gällande, att dödsandarna avlösts av 
eller utvecklats till naturdemoner utan endast att de i sten-
kammargravarna vilande förfäderna på grund av det nu upp
trädande brandgravskicket småningom börjat att förväxlas 
med vissa naturgudomligheter. Såsom synes, ske dessa av 
Hammarstedt antagna förändringar i uppfattningen av de döda 
under yngre bronsåldern, således under en tid, som ligger 
efter hällristningarnas huvudepok. — Gent emot dessa Ham-
marstedts synpunkter har jag förut2 hänvisat till Rohdes fram
ställning av huru i Grekland i trots av Hadesföreställningarna 
de gamla primitiva matoffren alltjämt bringas åt de döda. Att 
även i Norden älvkvarnarna ännu under yngre bronsåldern 
bevara sitt nära samband med dödskulten framgår av den här 
återgivna gravkistan med tillhörande urna, där täckhällen, så
som synes, är översållad med älvkvarnar.8 

1 Uppl. Form. Tidskr.. h. 30, s. 173. 
2 Ymer 1916, s 293, not 1. 
3 Sehnittger erkänner ej nödvändigheten att antaga ett samband mel-
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Vad beträffar min hänvisning till Kivbrunnaristningens 
läge invid en mosse torde vikten härav ej vara så ringa, som 
Sehnittger tillmäter densamma. Fallet är ingalunda ensamstå
ende.1 Den sistfunna uppländska ristningen vid Valgeby i 
Härkeberga ligger på en nivå av 16,31 m. ö. h., utmärkande 
en samtida strandlinje av omkring 16 m. Räknas med samma 
havsnivå vid Biskopskulla, kommer även denna den största 
av Upplands hällristningsgrupper att ligga längs randen av en 
stor mossmark. Dessa förhållanden kunna icke iakttagas utan 
att tanken föres till de talrika mossfynden från såväl brons-
som järnåldern, vilka tolkats såsom ägnade åt de döda. 

För existensen av föreställningen om den dödes färd över 
ett hav eller en flod talar emellertid enligt Sehnittger de got
ländske skeppssättningarna. Hans antagande, att vi här ha att 
räkna med en intern gotländsk utveckling kan jag dock icke 
betrakta såsom sannolik. Med hänsyn till den känslighet, var
med nordbornas gravskick avspeglar alla skiftningar i Medel
havsfolkens dödsföreställningar, måste nog inflytelser utifrån 
även i detta fall förutsättas. Särskilt bör detta antagande gälla 
för den stora Östersjön, över vilken icke minst i förhistorisk 
tid "alla havets vindar ha gått."2 Men att dessa främmande 
inflytelser och de med dem förbundna föreställningarna varit 
uteslutande inskränkta till Gotland äga vi ingen rätt att antaga. 

lan stenäldersgravarnas och hällristningarnas älvkvarnar utan anser, att de 
senare även kunna vara ägnade ät naturdemoner. Härpä mäste dock svaras, 
att det avgörande beviset för älvkvarnarnas betydelse är arten av den med 
dem förbundna, ännu i dag fortlevande riten. Som Hammarstedt visat, bär 
denna tydligt dödsoffrets form. Antagandet, att älvkvarnarna ocksä tjänat 
andra ändamål — en i och för sig osannolik hypotes — kräver påvisande av 
andra riter. — Schuttes av Sehnittger sarkastiskt avfärdade uttalande om att 
älvkvarnarna äro stjärnbilder förtjänar mähända icke denna behandling. Den 
allmänt spridda föreställningen, att stjärnorna äro de dödas själar är av Hyl
tén-Cavallius påvisad i Värend. Att matoffcrskälar kunnat sammanställas till 
stjärnbilder är därför icke alldeles uteslutet. — Schuttes tankar om älvkvar
narna äro förut uttalade av Lennart Åberg. 

1 Se mina Studier 2, s. 115, not 4. 
2 Lithberg i Rig 1918, s. 12. 
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Såsom ett betydelsefullt stöd för dödsfärdsteorierna be
tecknar även Sehnittger förekomsten av skeppsbilder å grav
hällarna och han medgiver, att de kunna föreställa dödsskeppet. 
I fråga om hällristningarnas skeppsbilder är han dock mera 
böjd att i dem se solens färdemedel. Huru våra förfäder tänkte 
sig solens gång under dygnets olika tider söker han förklara 
genom att referera en av Montelius given framställning av dessa 
föreställningar hos en del orientaliska folk. Det förefaller då 
egendomligt, att Sehnittger ej med ett ord berör det kända 
faktum, att hos de gamla egypterna solens skepp var iden
tiskt med dödsskeppet.1 Mellan solskepps- och dödsskepps-
teorierna beslår således ingen verklig motsägelse. 

På hällristningarna äro således enligt Sehnittger skeppen 
genomgående solskepp. Denna teori anser Sehnittger fullt kon
sekvent, enär den "rör sig från bild till bild i friluftsristnin-
garna", under det att jag vid uppställande av min dödsskepps-
teori "sluter från gravristningar till friluftsristningar". Härpå 
måste svaras, att när jag från gravristningar sluter till frilufts
ristningar, så är detta endast den logiska konsekvensen av 
min relativa kronologi för dem, innebärande att de äldsta äro 
att finna på gravhällar, och att de därifrån på grund av det 
förändrade gravskicket överflyttats på de naturliga berghällarna. 
Att bildmaterialets betydelse enbart genom denna av nödvän
digheten betingade förflyttning skulle undergått en fullständig 
omläggning finner jag alldeles uteslutet. Ryggar man tillbaka 
för de av mig dragna slutsatserna, torde det vara nödvändigt 
visa, att min utgångspunkt är felaktig eller att vid bildernas 
förflyttning ut i naturen nya och omvälvande inflytelser gjort 
sig gällande. Att ristningarna på gravkistornas väggstenar 
måste avse dödskulten erkännes emellertid oförbehållsamt av 
Sehnittger (s. 107), och hans försök att till första perioden 

1 Beträffande mina i anslutning till Hoernes gjorda uttalanden om möjlig
heten att solskcppsföreställningcn är sekundär, framgär av sammanhanget, 
att jag tänker mig föreningen av de tvä elementen försiggången i Orienten, 
långt innan dessa föreställningar nä fram till Norden. 
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draga tillbaka ett antal av de bildprydda hällkistorna, även 
av så sen karaktär som Tunahällarna, lämnar intet spatium 
för en hällristningsperiod tidigare än gravkistorna. 

För var och en, som med någon uppmärksamhet läst 
mina inlägg i hällristningsfrågan, måste det sålunda stå klart, 
att huvudargumentet för mina slutsatser är att finna i den av 
mig påvisade utveckl ingsgången från gravristningar till 
fri luftsristningar, icke, såsom Sehnittger gör gällande, i 
mina tolkningar av de tre detaljerna i ristningarna: fotsulor, 
skepp och älvkvarnar. Beträffande den riktigare uppfattning 
av dessa detaljer, som Sehnittger anser sig företräda, kunna 
för övrigt göras en del invändningar. Vad först beträffar fot
sulorna måste framhållas, att Sehnittger vid framläggandet av 
sin hypotes om äringskult kommer i konflikt med sina egna 
teorier, enligt vilka de bildelement, som uppträda på grav
hällar, äro "inslag i dödskulten" (s. 107). Såsom framhållits, 
förekomma nämligen båda slagen av fotbilder på gravhällar 
och gravurnor. I fråga om Schnittgers tolkning av skeppsbil
derna såsom solskepp hänvisar jag till det ovan sagda om 
solskeppets identitet med dödsskeppet inom den orientaliska 
föreställningsvärlden. Vad slutligen angår älvkvarnarna, har jag 
förut visat, att Schnittgers förnämsta argument utgöras av orik
tigt uppfattade uttalanden hos Hammarstedt.— Schnittgers in
lägg i diskussionen om de nämnda tre viktiga elementen i 
hällristningarnas bildmaterial inskränka sig sålunda till en hy
potes av tvivelaktigt värde, till en förklaring, som icke står i 
någon motsägelse till den förut framlagda, samt slutligen till 
en bevisföring, som vilar på ett missförstånd. 

Vid en jämförelse mellan de fvå uppfattningssätt av häll
ristningarna, som här äro dryftade, anser jag mig mot den av 
Sehnittger företrädda såsom en allmän anmärkning kunna fram
hålla, att den uppehåller sig alltför mycket vid detaljer, men 
endast föga berör de fundamentala problemen. Exempelvis ger 
den ingen som hälst förklaring till hällristningarnas nu all
mänt erkända kronologi. Sol- och äringskult ha funnits sedan 
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uråldriga tider, men vad är det, som gör, att dessa kulter börja 
att manifestera sig på bronsålderns hällristningar? Härpå er
hålles icke något svar. Som genom ett trollslag framspringa 
enligt denna uppfattning bilderna ur berget, plötsligt och oför
medlat, utan någon förhistoria och hälst även utan varje spår 
av utveckling. Samtidigt dyka de upp på gravhällarna, men 
där — och här finner jag teoriens svagaste punkt — med en 
helt annan betydelse, ehuru bildelementen äro identiska med 
friluftsristningarnas. I händelse dessa synpunkter konsekvent 
tillämpades — vilket lyckligtvis icke är fallet i antikvarien 
Schnittgers framställning — skulle hällristningarnas gåtor te sig 
olösligare än någonsin. 

Genom den tolkning av hällristningarnas språk, som år 
representerad i föreliggande genmäle, göres däremot ett verk
ligt försök att sätta in dessa fornminnen i deras arkeologiska 
och religionsvetenskapliga sammanhang. Det göres ett försök 
att finna en orsak till dessa fornminnens uppträdande vid 
övergången mellan sten- och bronsåldern i de förändringar i 
dödsuppfattningen, som vid denna tid kunna påvisas i Ori
enten, och att förklara deras innebörd ur den utveckling, som 
de genomgått från gravskulpturer till friluftsristningar. Här 
göras inga anspråk på att komma med nya religionsveten
skapliga upptäckter. Det enda, som åsyftas, är ett objektivt 
sammanställande av arkeologiens fastslagna rön och religions
vetenskapens allmänt erkända resultat. 

Ett hävdande av dessa synpunkter, huru oppositionella de 
än vid ett flyktigt betraktande kunna förefalla, innebär i själva 
verket endast ett ytterligare utbyggande av de grundvalar för 
uppfattningen av vär förhistoriska kultur, som utgöras av kän
nedomen om de orientaliska inflytelserna, särskilt i allt, som 
rör religion och gravkull. Även vi, som i ödmjukhet söka san
ningen i annan riktning än den, som hittills varit på modet, 
vandra i själva verket fram på vägar, som icke äro främmande 
för våra motståndare, och som trampats av den nordiska forsk
ningens främsta målsmän i förfluten och närvarande tid. 
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Innan jag avslutar detta mitt genmäle, kan jag icke un
derlåta att med tillfredsställelse konstatera den försiktighet, 
varmed antikvarien Sehnittger i allmänhet nalkas de här be
rörda vanskliga spörsmålen och hans beredvillighet att räkna 
med olika möjligheter till deras besvarande. Detta bådar gott 
för samarbetet mellan de olika riktningarnas företrädare och 
väcker förhoppningen, att i en icke alltför avlägsen framtid 
även hällristningsforskare av olika årgångar och olika trosbe
kännelser skola kunna komma till enighet. 

Hällristningarnas kronologi och betydelse. 
Ett genmäle till docent Ekholm. 

av 

BROR SCHNITTGER. 

;jin uppsats En hällristning vid Berga-Tuna i Sö
dermanland i Fornvännen 1922, sid. 77—112, har 
givit anledning till ett ingående genmäle från do
centen Ekholm i uppsatsen Hällristningsproble

met i Fornvännen 1922, sid. 213 ff. Jag får härmed till be
mötande framlägga nedanstående. 

Hällristningarnas kronologi. 

Efter doc. Ekholms förklaring rörande Herrestrupskeppels 
ställning inom typschemat bortfaller min anmärkning på denna 
punkt. Ekholms här preciserade uppfattning framgår emeller
tid ej tydligt i hans framställning i Ymer 1916; typerna 3 och 
4 äro visserligen sidoställda, men innumrerade i serien; de 
fyra första typerna borde för markering av samtidighet med 
avseende på sitt framträdande hava numrerats 1 a och b samt 
2 a och b eller snarlikt. För övrigt har saken, som Ekholm 
riktigt anmärker, ingen större betydelse. 


