
Om hällristningarnas kronologi och betydelse : slutord till antikvarien
Schnittger
Ekholm, Gunnar
Fornvännen 17, 239-259
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1922_239
Ingår i: samla.raa.se



Hällristningarnas kronologi och betydelse. 239 

genitet, som Ekholm för övrigt riktat mot en annan detalj 
(se ovan sid. 232) blir då alldeles obefogad. Och den av Alm
gren och mig företrädda uppfattningen vinner utomordentligt i 
styrka. 

Det mest vägande argumentet gentemot Ekholms hypo
tes om dödskult anser jag emellertid vara det faktum, att man 
ej kan uppvisa något lokalt samband mellan bronsåldersgra
var och friluftshällristningar. Så vitt jag kan förstå, kommer 
professor Almgren att i sitt stora arbete om hällristningarna 
särskilt behandla denna sak, vårföre jag ej skall beröra den
samma utöver vad jag tidigare (sid. 106—107) gjort. 

Diskussionen är härmed från min sida avslutad. 

Om häl lr is tningarnas kronologi och be tydelse . 

Slutord till antikvarien Sehnittger. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

• v antikvarien Schnittgers ovan införda genmäle till 
mig framgår, att i en del mindre väsentliga detal
jer klyftan icke gapar så bred mellan oss, som det 
varit anledning att frukta. Även detta sista inlägg 

uppkallar dock i talrika punkter till gensaga. Då härtill kom
mer, att Schnittgers framställning på flera ställen är ägnad att 
lämna en ytterst missvisande föreställning om min ståndpunkt 
och mina uttalanden i denna fråga, måste jag taga tidskriftens 
utrymme i anspråk även för framläggandet av åtskilliga be-
riktiganden. 

Hällristningarnas kronologi. 
Till en början får jag då erkänna, att jag verkligen gör 

mig skyldig till ett förbiseende genom påståendet, att Monte-
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lius först i Minnen avsöndrar yxorna av Simristyp från andra 
perioden. Men orsaken till att jag ej åt denna fråga ägnat 
större uppmärksamhet är, att den, såsom framgår av mina 
uttalanden ovan, s. 217 f., icke har någon betydelse för min 
uppfattning av dessa ristningars kronologi. Då skeppsbilderna 
där äro av samma form, som på till period II—III daterade 
monument, anser jag de ifrågavarande yxtyperna icke berättiga 
till någon annan tidsbestämning. I yxor som de ovan s. 88, 
90 återgivna kan jag nämligen — och här står jag säkert icke 
ensam — omöjligt med Sehnittger se "redskapstyper till prak
tiskt bruk", utan måste uppfatta dem såsom kultföremål av 
liknade art som Skogstorpsyxorna, vilka senare ju även enligt 
Sehnittger få antagas spänna över en lång tidrymd. Dessa syn
punkter utvecklar jag ovan, s. 218 f., så utförligt, att det är 
mig ofattbart, hur Sehnittger kan mot mig rikta anmärkningen, 
att jag "utan någon förklaring" förlägger ristningar med dy
lika yxbilder till andra perioden. — För övrigt är Schnittgers 
uppfattning av Simrisyxornas art och tidsställning även ur andra 
synpunkter ytterst omtvistlig. Yxor som Minnen, fig. 792—95, 
till vilka hänvisning göres, äro ju, såsom Montelius visat, 
till en del importvaror från England, där de tillhöra den tredje 
perioden, som sträcker sig "from the seventeenth to the end 
of the fifteenth century"1 och sålunda delvis sammanfaller med 
vår andra period. Deras samtidighet med sistnämnda skede 
i Skandinavien blir även till fullo bekräftad genom det av 
Sehnittger omnämnda fyndet från Smörumövre. Att vidare 
dessa i Sverige endast i enstaka exemplar representerade prakt
yxor, när de uppträda på hällristningarna — vilka ju även 
enligt Sehnittger äro kultbilder — skulle föreställa vanliga 
arbetsredskap, det är en teori, så full av inre motsägelser, att 
den måste betecknas såsom i det närmaste omöjlig. Icke ens 
den välvilligast stämda bedömare torde kunna tillerkänna den 
"automatiska omdatering av Flyhovsristningen", varom Schnitt-

1 Montelius, The Chronology of the British Bronze-Age (Archaeolo-
gia. Vol. 61, 1908), s. 162. 
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ger talar (s. 92), någon verklig betydelse eller på den bygga 
en kronologi för ristningarna vid Simris och Järrestad. 

Schnittgers i detta sammanhang mot mig riktade förebrå
else (s. 231), att man ej får "bygga en vittgående hypotes pä 
så svaga förutsättningar", måste jag även ägna några ord. 
Meningen kan ej gärna vara annan än den, att min allmänna 
uppfattning av hällristningarnas betydelse icke får grunda sig 
på något så svagt, som min datering av Simris- och Flyhovs-
ristningarna. Helt och hållet lämnande å sido ovan berörda 
faktum, att min kronologi för de nämnda monumenten inför en 
kritisk granskning torde stå sig betydligt bättre än Schnittgers 
egen, kan jag icke annat än uttala min förvåning över att ha 
blivit så fullständigt missförstådd. Jag har tydligen ännu icke 
lyckats att för antikvarien Sehnittger klargöra vad jag pä fler-
faldiga ställen i mina skrifter1 och senast ovan s. 219, moti
verar och uttryckligen fastslår, nämligen "att det icke står i 
någon som hälst motsägelse till de av mig förfäktade menin
garna om hällristningarnas genesis och innebörd, att de tagit 
sin början redan under första perioden". Även om vi skjuta 
tillbaka tiden för de äldsta friluftsristningarna lill första perio
dens första år, så ha de dock enligt min framställning sin rot 
och sitt upphov i de bilder, som återfinnas å stenkammargra-
varnas väggar och takhällar, där redan de viktigaste elemen
ten — älvkvarnar och skeppsbilder — äro till finnandes. Jag 
förnekar således icke existensen av friluftsristningar från period 
I, men jag förnekar att saken är bevisad. Det är sålunda 
jag, som här intar den försiktiga och avvaktande ståndpunk
ten. Antikvarien Sehnittger åter fotar sina teorier på en skepps-
typologi, som måste betecknas såsom minst sagt tvivelaktig 
(Tuna-skeppet äldre än Kiviks-typen från period II men icke 
förty identisk med skeppet å Wismarhornet från period III), 
och på en yxkronologi, som står i direkt motsägelse både 
till ett av honom själv omnämnt fynd (Smörumövre) och till 

1 Exempelvis Ymer 1916, s. 288, not 1. 
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hans egen ståndpunkt i en analog fråga (Skogstorpsyxorna), 
och som också ur andra synpunkter är tvivelaktig. 

Schnittgers ståndpunkt i fråga om hällristningsskeppens 
typologi — han räknar med (s. 85) att alla typerna uppstått 
under äldre bronsåldern och sedan icke undergått någon nämn-

Fig. 1. Hällristning från Boda, Breds sn, Uppland. 

värd utveckling — har jag anledning att ytterligare något 
dryfta. Beträffande de yngre typerna erkänner han möjligheten, 
att mitt system är riktigt, men anser dock, att blivande upp
täckter kunna "helt förändra situationen". 

Med hänsyn till den ytterliga sällsyntheten såväl av kro
nologiskt bestämbara hällristningar som av de enligt min teori 
yngsta skeppsformerna måste denna hänvisning till blivande 
upptäckter betraktas såsom tämligen riskfri. Det får därför 
anses såsom en egendomlig ödets skickelse, att det häfte av 
Fornvännen, vari detta uttalande framlägges, icke hinner distri
bueras, innan det kommer i dagen en daterbar hällristning 
med skeppsbilder av mina två yngsta typer. 
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Hällristningen i fråga bär det i arkeologiska kretsar frej
dade namnet Boda i Breds socken. På en häll ett trettiotal 
meter nordväst från platsen för den av numera professor Oscar 
Almgren år 1906 undersökta bronsäldershyddan upptäcktes 
här under sensommaren 1922 av en 14-årig gosse en hällrist
ning, bestående av ett 40-tal älvkvarnar och minst 6 skepp. 
Av de tre största och tydligaste skeppen kan ett (fig. 1, överst) 

Fig. 2. Bronsbeslag till bläshorn med skeppsbilder, funnet nära Wismar. 2/7. 
Efter Worsaae. 

betecknas såsom Kivbrunna-typ, med spant men utan beman
ning, under det att de två övriga endast ha ett fåtal tvärstreck 
mellan köl och reling och i det ena fallet saknar bemannings-
streck. Dessa två skepp måste med sin kraftiga inhuggning 
och sina vackra former med djurhuvuden på stävarna beteck
nas såsom en senare utveckling av den å Wismarhornet och 
å Tuna-hällarna representerade typen, eller med andra ord stå 
på typologiskt sett samma ståndpunkt som skeppet nr 6 å mitt 
typschema (ovan, s. 85) vilket av mig dateras till period IV. Då 
nu hyddan vid Boda med full visshet tillhör just denna period, 
torde det icke vara förmätet, att i denna omständighet se elt 
kraftigt stöd för min skeppstypologi. De tvä sist behandlade 
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skeppens hänförande till period IV bestyrkes även av en jäm
förelse med ett antal till denna tid hänförda rakknivar, av vilka 
en här återges i fig. 3.1 Visserligen äro skeppsbilderna här 
till hälften ornament, men stävarnas djurhuvuden äro dock 
fullt tydliga. Då nu Wismarshornets skepp (fig. 2) icke visa 
någon dylik utsmyckning, äro vi berättigade draga slutsatsen, 
att denna detalj håller sitt intåg under period IV. 

Fig. 3. Rakkniv ur gravarna frän Karpalund, Färlövs sn, Ö. Göinge hd. Vi. 
Efter Montelius. 

Att vi här verkligen ha att göra med en sen hällristning, 
härpå tyderäven, att en på en närbelägen häll anträffad skepps
bild genom sina ansenliga dimensioner — omkr. 2 m. — och 
sin stäv med djurhuvud likaledes visade sig tillhöra de rim
ligtvis till yngre bronsåldern hörande typerna. För denna date
ring talar slutligen, att den för uppländska förhållanden myc
ket ansenliga hällen endast till en ytterst ringa del upptages 
av ristningen. Denna omständighet får sin naturliga förklaring 
i att hällristningen i fråga verkligen, såsom ovan gjorts gäl
lande, markerar slutstadiet i dessa fornminnens utveckling. 

Hällristningarnas betydelse. 
I fråga om hällristningarnas betydelse betecknar Sehnitt

ger det i sitt genmäle såsom en mindre god metod att, såsom 

I Minnen, fig. 1106. — Se även Aarbeger 1920, s. 140, fig. 7—8. 
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jag gör, överföra den förklaring, jag funnit för den yngre 
(sydskandinaviska) hällristningsgruppen, på den äldre (nord
skandinaviska). Såsom svar härpå har jag endast att hänvisa 
till min framställning i Ymer 1916, s. 299 ff., där jag utförligt 
motiverar min uppfattning, att den nordskandinaviska hällrist
ningsgruppen icke är äldre utan snararare yngre än den syd
skandinaviska. Från denna ståndpunkt ger mig vad Sehnittger 
anför ingen anledning att vika. Vid Bardal äro visserligen de 
naturalistiska djurbilderna "överlagrade" av sydskandinaviska 

Fig. 4. Rakkniv från gravhög vid Viemose, Kallehave Sogn, Prasto Amt. Vi. 

bildelement med bland annat skepp av Tuna-typ. Genom Wis
marhornet är emellertid denna typ i sin allra enklaste form 
daterad till period III, och såsom jag förut framhållit1 äro de 
ända till 4 m. långa Bardalsskeppen av en så utpräglad sen 
typ, att de måste sättas långt ned i bronsåldern, på grund av 
närvaron av vissa ornament, identiska med dem, som förekom
ma å glasögonsspännen från femte perioden, från yngre brons
ålderns senare del. När nu Petersen efter "gjentagne studier" 
fastslår,2 att det icke är "noget vacuum" mellan de olika ele
mentens tillkomst, måste jag alltså ännu bestämdare än 1916 
draga slutsatsen, att också djurbilderna på denna häll tillhöra 
bronsåldern.3 Detta gäller även om det är "hundreder av aar" 

1 Ymer 1916, s. 302. 
3 Aarbeger 1920, s. 33. 
3 Att ej Petersen själv drar dessa slutsatser tillskriver jag hans obe-

kanfskap med det sydskandinaviska hällristningsmaterialet och dess krono
logiska förhållanden. 
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mellan de äldsta djuren och de yngsta skeppsbilderna. Då 
vidare älgbilder på ifrågavarande ristning enligt Petersen står 
på samma stilistiska höjdpunkt som den bekanta renbilden 
vid Böla,1 blir den ofrånkomliga konsekvensen den, att date
ringen av Bardalsristningen alldeles rubbar den typologi och 
kronologi för de nordskandinaviska ristningarna, till vilken 
Sehnittger ansluter sig, och enligt vilken de bästa djurbilderna 
skola vara de äldsta och tillhöra stenåldern. Beträffande vidare 
de anförda nivåförhållandena för Bogge-ristningen, vågar Pe
tersen icke av dem draga några bestämda slutsatser utan ut
talar endast,2 att det "er fristende", att sätta ristningarnas läge 
i förbindelse med nivåförändringarna. Vad slutligen angår 
Evenhus-3 och Nämnfortristningarna4 äro där sydskandina
viska hällristningselement av olika slag — älvkvarnar, skepps-
och solbilder, människofigurer etc. — blandade tillsammans 
med djurbilder på ett sådant sätt, att det ej synes mig kunna 
bli tal om att förlägga dem till annan tid än bronsåldern. Att 
Evenhus-ristningen innehåller skeppsbilder av simplare typ än 
den vanliga kan undersådanaförhållandenickeberättigatillnågon 
högre kronologi för den. Även. om dessa frågor ännu få anses 
långt ifrån utredda, så innebär dock ett kategoriskt fastslående 
av att den nordskandinaviska hällristningsgruppen är den äld
sta en oerhörd överdrift, och det var mot den, som jag oppo
nerade mig. Att såsom Sehnittger gör vid tolkningen av våra 
hällristningar, basera sig på den nordskandinaviska gruppen 
är därför också att bygga sina slutsatser på en ytterligt svag 
grundval. 

Även om denna utgångspunkt vore riktig, är det dock en 
bjudande nödvändighet att, såsom Sehnittger också försöker 
i sitt föregående inlägg, taga hänsyn till de riter, vilka än i 
dag äro knutna till de bildelement, som enligt hans eget be-

i Återgiven bl. a. i Ymer 1916, s. 303. 
2 Naturen 1922, s. 102. 
3 Naturen 1922, s. 93 f. 
f Fornvännen 1907, s. 172. 
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traktelsesätt äro de yngre. Lika nödvändigt är att tolka dessa 
riter på rätt sätt. Såsom jag visat (ovan s. 224), har emellertid 
Sehnittger i fråga om de till älvkvarnarna knutna sedvänjorna 
feltolkat Hammarstedt. Svaret på denna anmärkning (ovan, 
s. 233), alt här endast föreligger ett alltför sammanträngt refe
rat, är icke tillfyllestgörande. Att även jag refererat Hammar
stedt på ett väl summariskt sätt är visserligen en i någon mån 
befogad anmärkning, men detta har sin förklaring i att jag 
blott i förbigående berör dessa uttalanden, och åt dem ägnar 
endast två rader i en not. Med hänsyn till den framskjutna 
plats, som Hammarstedts teorier intaga i Schnittgers fram
ställning, borde de där ha återgivits med den största möjliga 
precision. Detta skulle från min sida aldrig hava väckt någon 
som hälst "gensaga". Min viktigaste anmärkning mot Sehnitt
ger i denna punkt, nämligen att Hammarstedts teorier gälla 
endast den yngre bronsåldern och därför icke ha någon bety
delse för den stora massan hällristningar, kvarstår för övrigt 
med oförminskad styrka. 

Såsom svar på anmärkningarna mot teorierna om kom
binationen av dödskult och andra religiösa funktioner hän
visar Sehnittger till mina egna uttalanden av 1915 och 1916. 
Härtill får jag svara, alt den första av dessa uppsatser endast 
hade karaktär av ett förberedande meddelande, där jag icke 
hade anledning att närmare precisera min ståndpunkt i varje 
detalj. Redan i Ymer 1916 (s. 294 f.) uttalar jag mig emeller
tid för denna möjlighet med så stor tvekan och under fram
hållande, att dessa andra element i så fall äro av sekundär 
natur, att jag nu anser mig ha rätt att förklara såsom det 
sannolikaste, att ocksä dessa element ingå i dödskulten. I 
varje fall måste jag vidhålla mitt påpekande av den uppen
bara motsägelsen mellan dessa teorier om kombination av 
olika kulter och Schnittgers egna ord om det organiska sam
band, som måste förutsättas mellan en ristnings olika be
ståndsdelar. 

Den anmärkning, som jag riktar mot att Sehnittger ej 
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synes äga kännedom om eller i varje fall ej tar nödig hän
syn till, att de gamla egypterna identifierade sol- och döds
skeppet, ser jag mig ej heller i stånd att återtaga. På det av 
mig påtalade stället namnes ej ett ord om skeppets dubbla 
betydelse utan räknas endast med tolkningen solskepp. Från 
mitt i anslutning till Hoernes gjorda försök att förklara upp
komsten av denna dubbla betydelse tar vidare Sehnittger av
stånd på ett sätt (s. 111), som icke gärna kan tolkas annor
lunda, än att han över huvud taget ej tror på denna identifie
ring ens i de orientaliska religionerna. På alla andra ställen, 
där denna detalj beröres, behandlas sol- och dödsskeppsteo-
rierna av Sehnittger såsom två oförenliga och varandra ute
slutande alternativ. I det senaste inlägget förklarar Sehnittger 
såsom sin mening (s. 234), att friluftsristningarnas skeppsbil
der tillhöra solkulten, även om de på gravhällarna möjligen 
äro att förklara såsom dödsskepp. Alltjämt vidhålles sålunda 
ståndpunkten, att ett och samma bildelement kan ha fullstän
digt olika betydelse på samtida gravhällar och friluftsristningar 
— en mening, som jag fortfarande betraktar såsom teoriens 
svagaste punkt. 

I fråga om mossfyndens egenskap att i stor utsträckning 
utgöra offer åt de döda står jag ingalunda så ensam, som 
Sehnittger tycks anse. I anslutning till Montelius, Muller, Alm
gren och de flesta, som yttrat sig i denna fråga, betraktar jag 
denna art av fynd som en specialform av depotfynden. Såsom 
de tre nämnda forskarne och därtill åtskilliga andra1 gjort 
gällande, äro emellertid en stor del av depotfynden nedlagda 
för att komma ägaren till godo i livet på andra sidan graven. 
Här föreligger ett tydligt utslag av dödskulten i den vidsträckta 
bemärkelse, jag tar ordet, och det innebär sålunda ingen över
drift att beteckna min tolkning av mossfynden såsom allmänt 
antagen. 

1 den följande diskussionen om den till hällristningarna 

1 Litteraturhänvisningar i mina Studier II, s. 49, not. 2. 
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eventuellt anknutna dödskulten gör Sehnittger gällande, att de 
ristningar, som åtföljde gravläggningen, borde ha anbragts i 
närheten av graven, även i de fall då de inhuggits i fast berg, 
vilket dock "i stort sett ej är fallet". Det ringa antal gravar, 
som äro oss bekanta från bronsåldern, berättiga oss näppe
ligen att draga dessa slutsatser. Med hänsyn till den mera 
spiritualistiska uppfattning, som föreställningarna om ett sär
skilt dödsrike innebär, håller jag emellertid för möjligt, att de 
kunna vara riktiga. Ofta är nog orsaken härtill den, att lämp
liga hällar icke finnas i närheten av gravplatsen. Såsom Sehnitt
ger själv antyder, kan det även vara hänsynen till "efterkulten" 
som betingar ristningarnas anbringande inom närmare räckhåll 
från människornas boningar. 

Denna efterkult har emellertid enligt Sehnittger varit mindre 
nödvändig, "enär den del av dödskulten, som omfattar själva 
gravläggningen i vår forntid, visar en ej ringa omsorg". Även 
såsom "endast en framkastad möjlighet" torde denna slut
ledning knappast kunna anses lyckad. Har man med pietet 
och omsorg behandlat den döde vid gravläggningen, så är det 
väl mer än sannolikt, att inte heller "efterkulten" blivit för
summad. När vi veta, viken oerhört stor roll denna perma
nenta dödsvård spelat i våra indogermanska stamfränders liv 
— jag behöver här endast hänvisa till J. P. Jacobsens ovan ci
terade arbete — så vore det i sanning underbart, om nord
borna i detta hänseende intagit en särställning. I själva verket 
äro vi ej heller så okunniga om dessa förhållanden, som Sehnitt
ger tycks anse. Redan Hans Hildebrand1 har åtskilligt att för
tälja om våra förfäders "älva-blot". Vad särskilt angår den 
till älvkvarnarna anknutna riten, kan jag vid sidan av Hilde
brands och Hammarstedts arbeten hänvisa till Lundberg, Smör
kullen och andra ortnamn på smör (Fataburen 1910). Beträf
fande årligen återkommande fester må nämnas Hammarstedts 
uppsats Om julens härkomst (Stockh. 1899), där han påvisar, 

1 Folkens tro om sina döda. Ur vår tids forskning. 8. Stockli. 1874. 
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att denna vår största högtid ursprungligen är en av de hän
sovna förfädernas fest, analog med dem som firades av hin
duer, perser, romare, greker och andra. Samma teori, enligt 
vilken vi här skulle ha en motsvarighet till grekernas Anthe-
steriefest, romarnes Parentalia och Lemuria, har senare med 
stor lärdom utvecklats av Feilberg i arbetet "Jul" 1— 2 (Kjo-
benh. 1904), som även i övrigt innehåller viktiga och talrika 
bidrag till kännedomen om våra förfäders ankult. Jag vågar 
verkligen tro, att vi om de gamla nordbornas dödsvård, av 
vars reminiscenser vår folktro och våra folkseder ännu äro 
genompyrda, veta minst lika mycket som om deras åkerbruks-
kult.1 

Min fråga om Schnittgers åsikter beträffande sättet att ut
öva sol- och regnmagi är verkligen, såsom framgår av vad jag 
sedan yttrar, "retorisk". Jag vill med den framhålla det full
komligt obevisade och i och för sig osannolika i att en dylik 
magi iklätt sig formen av ristningars anbringande å hällarna. 
Om man exempelvis genom hornstötar velat påkalla vissa 
makters uppmärksamhet, så bör kraftigare verkan rimligtvis 
kunna väntas genom utförande av denna musik på tillgäng
liga instrument än genom inristande på berghällarna av horn-
blåsande män. Schnittgers hänvisning till Trundholmspjäsen 
och vagnarna av Peccateltyp förstår jag ej. Såsom Lehmann 
på ett övertygande sätt utrett, äro dessa att uppfatta såsom 
votivgåvor, vad beträffar Trundholmsbilden som "en sol, der 
ofres for at skaffe sol". Även under förutsättning, att dessa 
bronser verkligen betecknade "reducerade kulter" — jag till
låter mig dock här sätta större tillit till Lehmanns tolkning 

1 Om ankulten i Norden se även Schiick i Svenska folkets historia. 
Bd 1 : 1 (Lund 1914, s. 41 ff.) och i Kulturhistoriska Skizzer (Stockholm 1922), 
s. 10 ff., 256 ff. — Såsom Feilberg framhåller (anf. arb. Bd 2, s. 307), är det 
möjligt, att döda, som räknades till de cktoniska makterna, också ansetts ha 
ett visst inflytande på årsväxten, och att sälunda fruktbarhetskult delvis kan 
vara nära förenad med dödskult. I Norden skall dock dödskulten vara det 
primära. 

2 Danske Studier 1904, s. 72 ff. 
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än till antikvarien Schnittgers — kan jag icke inse, att deras 
uppträdande i Norden lämnar något som hälst stöd för att 
dylika reducerade kulter här tagit form av häl lr is tningar. 
Men det är ju det, som frågan gäller. — Vad beträffar "austra-
liernas intichiuma", tror jag vi i denna diskussion kunna lämna 
den åsido. 

I fråga om den jämförelse mellan våra olika uppfattnings
sätt, som jag anställer, måste jag vidhålla min mening, att Sehnitt
ger går förbi några av de viktigaste problemen, i främsta 
rummet förklaringen till hällristningarnas kronologi. Även om 
vi med Sehnittger anse, att de naturalistiska djurbilderna 
taga sin början under yngre stenåldern — härom mera ne
dan — behöva vi dock en förklaring till de nya former, som 
uppträda på gravhällarna. I sitt senaste inlägg antyder Sehnitt
ger såsom förklaring härtill inflytelser från Medelhavsländerna, 
men på dessa frågor, som dock äro av fundamental betydelse, 
ingår han ej närmare. I stället bygger Sehnittger, såsom han 
själv erkänner, hela sitt system pä Reinachs teori om de pale
olitiska djurbilderna — sympatimagi —, en förklaring således, 
som gäller ett figurmaterial av till större delen helt annat slag 
och tillhörande en helt annan tid och ett annat kulturområde 
än de ristningar, varom här är fråga. Den rätta metoden är 
dock att försöka sätta in de behandlade monumenten 
i deras sammanhang med deras egen t ids och deras 
eget kul turområdes företeelser. Att antikvarien Sehnitt
ger i sitt senaste inlägg försöker stärka sin ställning genom 
att i diskussionen mer än förut draga in också den nord
skandinaviska hällristningsgruppen torde, såsom jag nedan 
skall visa, icke hjälpa upp saken.1 

1 Vad angår Schnittgers utsago, att jag i uttalandena om min egen 
metod skulle gjort gällande, att utvecklingen från gravristningar till frilufts
ristningar utgör den logiska konsekvensen av min relativa kronologi för bild
materialet, sä kan jag naturligtvis icke ha uttalat mig pä detta sätt. Men 
väl har jag förklarat, att min teori om denna utveckling är en naturlig 
följd av den kronologi, som jag uppställer. Vad vidare beträffar Schnittgers 
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Beträffande Schnittgers kronologi för de äldsta hällrist
ningsmonumenten, har jag ovan belyst dess halt. Den står 
i direkt strid mot en av de viktigaste kronologiska stödpunk
terna, nämligen Wismarhornet. Detta dateras av sin ornamen
tik till period III, och att, såsom Sehnittger gör, skjuta grav-
och friluftsristningar med skeppsbilder av Wismartyp så långt 
tillbaka som till period I är otillåtet utan förebringande av de 
starkaste skäl. Såsom sådana betraktar Sehnittger tydligen de 
i Simris förekommande yxorna, men jag har ovan visat omöj
ligheten att av dem draga några säkra kronologiska slutsat
ser, men att de i varje fall gå ned i period II. I motsats här
till vågar jag betrakta min egen typologi för hällristningarnas 
skeppsbilder såsom säkert grundad, enär den vilar på en rad 
av daterade monument, nämligen Kiviksgraven (per. II), Wis
marhornet (per. III), rakknivar med skepp av Bodatyp (per. 
IV) och Kivbrunna-typ (per. V),1 samt nu även får ett kraftigt 
stöd av ett säkert tidsbestämt fast fornminne (Bodahyddan, 
per. IV). 

Även under förutsättning, att Schnittgers typologi och 
kronologi vore riktiga, så att en del gravristningar verkligen 
äro att hänföra till första perioden, kan detta, som jag visat 
(ovan, s. 241), icke rubba mig i åsikten, att friluftsristningarna 
utvecklat sig ur gravristningar. Tvärtom måste Schnittgers 
kronologi anses stärka denna förklaring, enär den, som jag 
ovan framhållit, icke lämnar någon tid övrig för en hällrist
ningsperiod, som föregått gravkistorna. 

argumentering, att min kronologi är ' i vissa delar felaktig, i det att den 
stöder sig pä en tvivelaktig typologi", mäste den sägas vara tämligen egen
domlig. Enligt vanlig logik borde väl en slutsats, byggd pä en tvivelaktig 
premiss, icke kunna betecknas värre än som osäker. 

2 I fråga om den defekta rakkniven fig. 4 har jag tvekat mellan slutet 
av per. IV och början av per. V. Ornamentiken ä överkanten liknar dock 
sä starkt Minnen, fig 1242, att sistnämnda period torde vara sannolikast. 
Detta bekräftas av att den liknande skeppsbilden frän Warnow (Landes-
kunde der Mark Brandenburg, Bd 3, fig 218), såsom jag själv övertygat mig 
om vid ett besök i Märkisches Museum, härrör från en kniv av typ per. V. 
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Nu håller emellertid Sehnittger före, att de nordskandina
viska ristningarna taga sin början under stenåldern. Såsom 
jag ovan visat, hänger denna kronologi fullständigt i luften. 
Alla till dato verkligen tidsbestämda ristningar av denna art 
ha visat sig tillhöra bronsåldern. Den kronologi för dessa 
ristningar, vartill Sehnittger ansluter sig, har endast varit grun
dad på de onekligen intressanta och verkligen föreliggande 
likheterna med de paleolitiska grottmålningarna, likheter, som 
jag för min del förklarat med hänvisning till de likartade kul
turförhållandena.1 Th. Petersen betonar också,2 att ingen av 
de ristningar av denna art, som han närmare undersökt, kan 
sättas längre tillbaka än "et meget sent avsnit av yngre sten
alderen"2 — en tidsbestämning för vilken han dock ej kan 
framlägga några bevis — och att de från denna övre tids
gräns går ned i bronsåldern. 

Att Petersen med detta uttalande skulle mena, att de 
sydskandinaviska ristningarna med deras mångskiftande bild
material skulle utvecklat sig ur de nordskandinaviska djur
figurerna är emellertid en fullständig feltolkning av Sehnittger. 
Tvärtom visar Petersens hela framställning, att han räknar 
med två parallellt löpande, olika slag av ristningar, som slut
ligen mötas. 

Själv tar Sehnittger upp till diskussion frågan om de 
båda grupperna äro från varandra fristående företeelser eller 
ej. Såsom stöd för den förra av dessa möjligheter hänvisar 
han till att bildens användning i kulten kan tänkas bero på 
en "allmän stegring i kulturutvecklingen". Härpå måste dock 
svaras, att denna förklaring icke lämnar svar på en enda av 
de frågor, som äro förknippade med hällrisfningsproblemet. 
Vad angår hänvisningen i detta sammanhang till ett mitt ut
talande om att bruket av hällristningar skulle ha sin rot i en 
på sten överförd metallstil, så föreligger här givetvis ett full-

i Ymer 1916, s. 302 f. 

- Aarböger 1920, s. 34. 
17. — Fornvännen 1922. 
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ständigt missförstånd. Min förklaring kan naturligtvis icke 
gälla annat än det rent tekniska förfarandet . 

Mest böjd att antaga är emellertid Sehnittger, att det kan 
föreligga ett direkt samband mellan de båda slagen hällrist
ningar. Vi ha sålunda "en traditionell, rent inhemsk bildmagi, 
som fortsätter ned i bronsåldern", och ristningarnas uppträ
dande på gravhällar får ses i samband med inflytandet från 
medelhavsområdet. Med detta antagande 'ställer sig saken 
mycket enkel". 

Jag kan icke med Sehnittger dela meningen att hällrist
ningsfrågan med detta förslag till lösning blir så särdeles 
mycket förenklad. Snarare upprulla sig därmed nya problem 
och inställa sig nya frågor, av vilka jag här skall antyda 
ett par. 

Om den ena hällristningsgruppen går över i den andra, 
så borde vi vänta att också på de sydsvenska klipporna och 
framförallt gravhällarna, som ju enligt Sehnittger delvis gå 
tillbaka ända till bronsålderns första period, finna naturalis
tiska djurbilder. Så är emellertid ej fallet, vilket gör, att det 
"lokala samband", som Sehnittger själv efterfrågar beträffande 
de sydskandinaviska grav- och friluftsristningarna, ännu mera 
saknas mellan de nord- och sydskandinaviska grupperna, vad 
beträffar det syd- och mellansvenska hällristningsområdet. Även 
om de två slagen ristningar här funnes tillsammans, så kräver 
dock den fullständiga olikheten i bildmaterial sin förklaring. 
Ty Sehnittger kan ej gärna mena, att dessa bilder av renar, 
älgar, björnar och fiskar typologiskt utvecklat sig till män
niskofigurer, skepps- och solbilder etc. Den fullständiga meta
morfosen inom bildmaterialet måste tillskrivas "inflytandet från 
Medelhavsområdet", vilket tydligen måste ha varit utom
ordentligt kraftigt. Att dessa impulser också, såsom Sehnitt
ger framhåller, haft den verkan, att bilderna nu även upp
träda på gravhällar, kan icke gärna tolkas på annat sätt, än 
att det är genom gravkul turen, som dessa nya ström
ningar göra sig gäl lande i Norden. 
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Att man efter att med sådan kraft ha hävdat gravkulturens 
betydelse för hällristningarna och deras utveckling alltjämt kan 
med Sehnittger fullständigt förneka närvaron i dem av alla 
dödskultmoment, förefaller mig ofattligt. Även om det vore 
riktigt, att alla dessa figurer äro uttryck för en "deciderad 
åkerbrukskult", när de uppträda på de naturliga berghällarna, 
så måste de dock även enligt Schnittgers egna uttalanden 
(s. 107), när de förekomma å gravhällar, betraktas såsom 
åkerbrukskult för de dödas räkning, således dödskult i den 
bemärkelse, som ordet av oss båda tages. Alt nu dessa bilder 
enbart genom sin olika plats — en åtskillnad, som får sin 
förklaring i att icke alla gravar bestå av hällkistor — kunna 
få en helt olika betydelse, det är dock en hypotes, som 
måste betecknas såsom ytterligt osannolik, och för vilken icke 
heller Sehnittger lyckats förebringa det ringaste stöd. 

Tolkningen åkerbrukskult kan ej heller gälla för det bild
element, som i hällristningarna är det talrikast företrädda, näm
ligen älvkvarnarna. Om Sehnittger ej tror på den av en rad 
arkeologer1 hävdade meningen, som av Hammarstedt blivit 
styrkt med tungt vägande argument, så är det hans sak att 
vederlägga denna argumentering. Därtill gör dock Sehnittger 
icke något försök. Tvärtom betecknar han såsom "säkert", att 
älvkvarnarna under stenåldern voro "ett led i dödskulten". 
Hans mening, att de under bronsåldern överförts till en kult 
av naturdemoner vilar på den ovan, s. 224, påvisade feltolk
ningen av Hammarstedts utsago, som för övrigt endast gäller 
yngre bronsåldern. På gravhällarna samt det övervägande 
antalet friluftsristningar kunna således älvkvarnarna även i 
överensstämmelse med Schnittgers eget betraktelsesätt icke 
betyda annat än dödskult. Då enligt Sehnittger alla andra 
motiv i ristningarna — utom genremotiven, som bilda ett tredje 
element — tillhöra åkerbrukskulten, komma således hällrist
ningarna även enligt Schnittgers sista uttalanden att framstå 
såsom anhopningar av heterogena beståndsdelar. 

1 Litteraturhänvisningar i Fornvännen 1916, s. 162, not 2. 
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Antikvarien Schnittgers bemödanden att i detta sista in
lägg gå fram med större konsekvens än i det föregående kunna 
således icke anses ha slagit synnerligen lyckligt ut. Hans 
egen känsla av positionens svaghet tar sig uttryck i de mot 
slutet allt talrikare hänvisningarna till professor Almgrens out
givna arbete. I den mån dessa avse uttalandena om närvaron 
av fruktbarhets- och andra kulter på hällristningarna, gä de 
emellertid fullständigt förbi problemets kärnpunkt — frågan 
om dessa kultbilder tillkommit för de levandes eller de dödas 
skull. Vad slutligen beträffar det argument, som betecknas 
såsom det "mest vägande" mot min uppfattning — frånvaron 
av "lokalt samband mellan bronsåldersgravar och friluftsrist
ningar" — har Sehnittger förut själv till dessa förhållanden 
givit en förklaring, överensstämmande med min, under hän
visning till "efterkulten" (s. 235). 

Inkonsekvenser av liknande art möta flerstädes i Schnitt
gers genmäle. Enbart vid behandlingen av de sydskandina
viska ristningarna invecklar han sig i motsägelser, som äro av 
såväl typologisk (skeppen; jfr s. 241) som kronologisk (yxorna; 
jfr s. 240) och religionsvetenskaplig (älvkvarnarna; jfr s. 255) art. 
Och vid sina försök att visa, huru denna ristningsgrupp ut
vecklat sig ur "den arktiska" — vars äldre tidsställning ännu 
är alldeles obevisad — måste han taga sin tillflykt till den för
klaringsgrund, som jag hela tiden hävdat, och som han själv 
så ivrigt bekämpat — Mede lhavs ländernas gravkult . An
tikvarien Sehnittger har här kommit in i en circulus vitiosus, 
varur ingen sympatimagi kan rädda honom. 

I själva verket är det ägnat att förvåna, alt inom svenska 
arkeologiska kretsar en så hård kamp skall vara nödvändig 
för hävdandet av de i denna uppsats företrädda synpunkterna. 
Ingenstädes har så enstämmigt som här erkänts det avhängig-
hetsförhållande, vari vår kultur står till Medelhavsländernas 
och framförallt till främre Orientens, detla särskilt i allt, som 
angår religion och gravkult. Det är ju en allmänmänsklig 
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föreställning, att de döda härska enväldigt i mörkrets rike, 
och måhända är det, såsom man antagil, den långa nordiska 
vinternatten, som berett jordmånen för föreställningarna om 
de härskaror av gastar och dödningar, som driva sitt spel i 
dunklet. I varje fall synas skandinaverna ha ägt en särskild 
mottaglighet för de ledande kulturfolkens spekulationer över 
dödens mysterium, såsom framgår av gravskickets utomordent
liga känslighet för alla påverkningar från detta håll. 

Det märkligaste uttrycket för*dessa orientaliska inflytelser 
på dödsföreställningarna äro stenkammargravarna — de pri
mitiva efterbildningarna av Medelhavsfolkens dödshus. Genom 
deras förmedling hålla älvkvarnarna och efter all sannolikhet 
också skeppsbilderna sitt intåg i Norden. Det kan då icke 
betecknas såsom några fantastiska spekulationer, alt även de 
omvälvningar i dödsuppfattningen — föreställningen om ett 
särskilt dödsrike —, som enligt fackmäns utsago försiggå i 
Orienten vid övergången från det tredje till det andra årtusen
det f. Kr. även skulle avspegla sig i Norden. Tvärtom skulle 
det strida mot allt vad vi veta om vår förhistoria vid denna 
tid, om dessa nyheter här skulle ha gått spårlöst förbi. 

När för några år sedan under diskussionen om hällrist
ningarna hänvisades till egypternas dödsföreställningar såsom 
ägnade att sprida ljus över dessa fornminnens betydelse1, så 
föreföll detta måhända mången såsom ofruktbara spekulatio
ner. Forskningens nya rön ha i mycket bestyrkt det be
fogade i denna parallellisering. Då Arthur Evans i sitt stora 
verk om konung Minos' palats söker efter förklaringen till det 
märkliga faktum, alt Kreta blivit "den europeiska kulturens 
vagga", stannar han vid betonandet av det fördelaktiga geo
grafiska läget snett framför Nilmynningen med de möjlig
heter, som detta innebar till absorbering av den rika egyp
tiska odlingen.1 Den kultur, som sätter sina vackraste frukter 
i de stora minoiska palatsen, och vars grenar överskygga hela 

> Ymer 1916, s. 295 ff. 
2 The Palace of Minos, Vol. 1 (London 1921), s. 19. 
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Europa, har vuxit fram på Kreta, men den sträcker sina rötter 
ned mot Nilens stränder, och den får sin bästa must ur myl
lan vid pyramidernas fot. 

Den tid, som hällristningarna framförallt tillhöra — äldre 
bronsåldern — är ju för övrigt ett skede av vår forntid, som 
mer än någon annan karakteriseras av impulser från östra 
Medelhavsbäckenet även i fråga om den profana kulturen. 
Till kännedomen om våra förbindelser med denna del av 
världen just vid denna tid har antikvarien Sehnittger själv 
lämnat bidrag, och det förefaller därför så mycket egendom
ligare, att erkännandet från detta håll av hällristningarnas 
samband med Orientens gravkult skall komma så sent och 
så motvilligt. 

För den som sysslar med vården av fornminnena borde 
icke heller den framhållna betydelsen av våra förfäders döds
kult verka främmande. Det överväldigande flertalet av våra 
fasta minnesmärken äro ju funerala, och vad beträffar själva 
fornsakerna, är det ett allbekant faktum, att våra museers 
största dyrgripar härröra från gravar eller dödsoffer. Allt detta 
är vittnesbörd om att det är den med fruktan blandade vörd
naden för de döda, som varit en av de ledande krafterna i 
de gamla nordbornas liv. Och se vi till våra jämte hällrist
ningarna viktigaste epigrafiska monument — bild- och run
stenarna — faller det genast i ögonen, huru också de ha ett 
liknande syfte: att hjälpa den döde över till den andra stran
den eller att i oförgänglig skrift undan glömskan och förgän
gelsen rädda åtminstone hans namn. 

På dr. Just Bings ävenledes i detta häfte intagna bidrag 
till hällristningarnas tolkning har jag här icke anledning att 
närmare ingå, enär min allmänna uppfattning i denna fråga 
icke påverkas av dessa teorier, men får dock framhålla, att jag 
icke, såsom Bing uppgiver (s. 209), fattar älvkvarnarna som 
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"billeder av offerskaalene" utan såsom verkliga offerskålar, 
avsedda för matoffer i symbolisk form (min motivering för 
att dessa offer gäller de döda, se ovan, s. 224 och 255). Be
träffande min avvaktande hållning till Bings långtgående hy
poteser hänvisar jag för övrigt till mina Studier, II, s. 100. 




